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فرمانده انتظامي استان فارس
خبر داد:

رفع تصرف  600هكتار

اراضي ملي و تخريب ساخت
و ساز غير مجاز در آن

یادداشت

وي افزود :پــس از اجراي حكــم ،كليپي در فضاي
مجازي مبني بر تخريب ســاخت و ساز و چادرهاي
عشاير نشينان توسط نيروي انتظامي در جاده جديد
صدرا به باجگاه پخش شد كه رسيدگي به موضوع به
صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
ســردار حبيبي خاطر نشــان كرد :اراضي ملي رفع
تصرف شــده با هدف حفاظت از منابع طبيعي انجام
شده است.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با اشــاره به اينكه
چندين بــار از طريق نهادهاي دولتي به افراد منفعت
طلب كه مدت كوتاهي اســت با هدف ســودجويي و

فرمانده انتظامي اســتان فارس از رفع تصرف 600
هكتار از اراضي ملي و تخريب ساخت و ساز های غير
مجاز جاده جديد صدرا-باجگاه در اجراي دستور مقام
قضائي خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگــو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،بيان كرد :در پي اجراي دســتور
مقام قضائي مبني بر رفع تصرف اراضي ملي از عدهاي
سود جو ،ماموران نيروي انتظامي به همراه نمايندگان
شركت عمران شهر صدرا ،نماينده دادستان و اداره
اوقاف به محل مورد نظر اعزام و موفق شــدند 600
هكتار از منابع طبيعي را رفع تصرف كنند.

رفتار او را ناشــی ازيكسري محاســبات عقالنی در نظر می گیرد
که شرایط موجود را بررســي مي كند وپس از سنجش مشکالت
احتمالــي ،ارتکاب جرم مورد نظرش را در نظر می گیرد و برمبنای
آن تصمیم گیری می کند.
پیشگیری وضعی مجموعه راهکارهای غیرانتظامي وقضايي است
که برای مهار بزهکار مورد استفاده قرار می گیرد .لذا کاهش منافع
حاصل از جرم ،افزایش هزينه ارتــکاب جرم و افزایش خطرات
احتمالي سه ركن اصلی پیشگیری وضعی هستند.
علي هذا در موقعیت هایی که جرایم مهمه و تأثيرگذار بر احساس
امنيت مثل ســرقت رو به ازدیاد است به منظور کنترل سریع آن و
برطرف كردن حس ناامنی مردم ،اســتفاده با قوت و شدت از دو
نوع پیشگیري وضعی و کیفري اهمیت و اولویت بیشتري دارد ،چرا
که در این مواقع برخورد قانونی شــدید با مجرمين بالفعل ،از بین
بردن فرصت ها و موقعیت هاي ارتکاب سرقت ها و جرايم بعدي
و افزایش هزینــه هاي ارتكاب جرم ،راه حل کلیدي و كوتاه مدت
مسئله است .اما همانطور كه اشاره شد پيشگيري اجتماعي راه حل
اساسي و بنيادي است.
فرمانده انتظامي شيراز:

 45محكوم فراري در شيراز دستگير
شدند

فرمانده انتظامي شــيراز از دستگيري  45نفر از محكومين فراري
و تحت تعقيب طي  24ساعت گذشته در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليــس ،گفت :در پي اجــراي حكم قضائي مبني بر دســتگيري
محكوميــن متواري و تحت تعقيب ،به جهت حساســيت موضوع
و ممانعــت از قانــون گريزي هنجــار شــكنان اجتماعي ،اين
مأموريــت به صورت ويژه در دســتور كار ايــن فرماندهي قرار
گرفت.
وي ادامه داد :مأموران پليس اين شهرســتان با انجام يک سري
کارهاي اطالعاتي و پليسي موفق به شناسايي مخفيگاه اين افراد
در نقاط مختلف شهر شيراز شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز با بيان اينكه در  24ساعت
گذشــته مأموران انتظامي با هماهنگي دســتگاه قضائي طي چند
عمليات غافلگيرانه ،تعداد  45نفــر از محكومين متواري و تحت
تعقيب را دستگير كردند ،گفت :متهمان براي رسيدگي و ادامه سير
مراحل قانوني ،روانه دادسرا شدند.

تصرف كردن غيــر قانوني زمينهاي مــورد نظر را
داشتهاند تذكر مبني بر تخليه داده شده است ،خاطر
نشان كرد :در اين خصوص  600هكتار از اراضي ملي
توسط پليس رفع تصرف شد.
ســردار حبيبي ضمن تكذيب ادعاي مطرح شــده
توســط عده اي از افراد مغــرض در فضاي مجازي،
گفت :هرگونه ضرب و شتم افراد معترض در محل و
تخريب اموال خصوصي آنان را تكذيب كرد و عنوان
داشــت اين طرح با دستور مقام قضائي و به صورت
قانوني صورت گرفته است.
ايــن مقام انتظامي عنوان داشــت :پليس با افرادي

كه بخواهند با انتشــار شــايعه در فضــاي مجازي
باعــث تشــويش اذهــان عمومي و برهــم زدن
آرامش جامعه شــوند بدون اغماض برخورد قانوني
ميكند.
* کشف  38ميليارد الستیک قاچاق در کوار
فرمانده انتظامي استان از توقيف يك دستگاه کامیون
و كشــف  373حلقه الســتیک قاچاق به ارزش 38
ملیارد ريال در شهرستان كوار خبر داد.
سردار رهامبخش حبيبي گفت :مأموران پليس آگاهی
شهرستان كوار هنگام كنترل خودروهاي عبوري در
محورهاي مواصالتي ،به يك دســتگاه کامیون حامل

کاالی الستيك مظنون و آن را متوقف كردند.
سردار حبيبي با بيان اينكه پس از بررسي و استعالم
از ســامانه كاالي قاچاق مشخص شد كه الستیکها
از مبادي غير قانوني وارد كشور شده است ،گفت :در
اين خصوص راننده دستگير و تحويل مراجع قضائي
شد.
فرمانــده انتظامي اســتان فارس با بيــان اينكه در
بازرســي از آن خودرو 373 ،حلقه الســتیک قاچاق
كشــف شــد ،افــزود :ارزش ريالي ايــن محموله
برابر نظــر كارشناســان 38 ،ملیارد ريــال برآورد
شده است.

شهردار منطقه  ٧شیراز:

داشتن فرهنگ شهروندی نیاز شهرنشینی است

نگاهي به نقش و ابعاد پيشگيري در
كاهش وقوع جرائم

ســرهنگ ايوب آقارحيمي -رئيس اداره افكارســنجي معاونت
اجتماعي پليس فارس
براي پیشگیري واقعی و هدفمند از جرایم به ويژه وقوع سرقت ها
باید همیشه از هر ســه نوع پیشگیري كيفري ،وضعي و اجتماعي
بهره برد.
سرقت یکی از جرائم مهم و شایع جوامع بشري است که به شدت
امنیت عمومی را به مخاطره می اندازد .هرچند که ســرقت اساساً
اموال را دربر می گیرد ولی تأثیر زیادي بر احساس امنيت و نگرانی
مــردم دارد .صرفاً نظام کیفري در مقابله با جرم و بزهکاري کافی
نبوده و بنیادي ترین راه مهــار ،کنترل و کاهش بزهکاري راهبرد
پیشگیري از جرم است .در همين راستا ،پژوهشي در سال جاري
توسط كارشناســان اداره برآورد اجتماعي و افكارسنجي معاونت
اجتماعــي نيروي انتظامــي انجام گرفت كه حائــز اهميت بودن
پيشگيري در كاهش جرم ســرقت و تأثير آن در جامعه را نشان
مي دهد.
پیشــگیري از جرم به صورت کلی به ســه دســته پيشــگيري
کیفري ،وضعی و اجتماعی مطرح اســت و آنچــه در اين برهه از
زمان بيشــتر جلب توجه مي كند اين است كه چرا پيشگيري به
عنوان يك اولويت مطرح مي شــود؟ و آنچــه مي توان به عنوان
پرســش اصلي مطرح نمود اين ســؤال اســت كه آيا پيشگيري
انتظامــي و قضايي(كيفري) بــه تنهايي مي توانــد جامعه را به
اهــداف خود كــه همان كاهش جرائم وخاصه ســرقت اســت
برساند؟
آنچه از نتايج پژوهش حاصل شد حكايت از اين دارد كه پیشگیري هاي
کیفري و وضعی تأثیرگذاري ســریع ،سطحی و کوتاه مدت دارند
ولــی تأثير پیشــگیري اجتماعی در بلند مــدت ژرفايي و عميق
اســت .اما نكته قابل تامل این اســت که براي پیشگیري واقعی
و هدفمند از جرایم باید همیشــه از هر ســه نوع پیشگیري بهره
برد .براي رســيدن به هدف پیشــگیري ازجرم ،جامعه نباید تنها
اقدامات پلیس را كافي بداند .بلکه باید همه ســازمان ها ،نهادها
و مؤسســات مردم نهاد به صورت هماهنگ وبرنامه ريزي شده و
با توجه به شــرایط جامعه ،منابع ،توانمندي ها و اختیارات خود پا
به عرصه گذارند .این نوع مدیریت را اصطالحاً مدیریت راهبردي
می نامند.
آنچه در پيشگيري اجتماعي بايدمد نظر قرار گيرد ،مواردي همچون
آموزش ،تربیت ،ترغیب و  ...است .در پیشگیری اجتماعی ،تدابیر و
اقداماتی اتخاذ میشــود که سبب ایجاد تغییر و اصالحات در فرد
و در ادامه در جامعه شده و در نهایت سبب كاهش بروز جرائم به
صورت پایدار و همیشگی مي شود.
لذا پيشــگيري اجتماعي در حوزه هــاي مختلفي همچون(كاهش
بيكاري،كاهش محروميت نسبي ،كنترل اجتماعي ،عوامل محيطي
و كاهش فشــار اجتماعي) صورت مي گيــرد كه تأثيرگذاري اين
عوامل در پيشگيري از سرقت قابل توجه است؛ يعني هر چه برنامه
ريزي پيرامون موارد ذكر شــده بيشــتر و دقيق تر صورت پذيرد
و افراد جامعه پذير تر شده و مشــكالت اجتماعي آنها به حداقل
برســد به همان نســبت در كاهش جرائم ،خاصه سرقت مؤثرتر
مي باشد.
هرچند كه اين نوع پيشگيري زمانبر بوده و يك پروسه طوالني تري
را طي مي كند اما به صورت اساســي و ريشــه اي به مســئله
مي پردازد .اما پیشــگیری وضعی ،بزهکار را فردی محاسبه گر و
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یکصد پروژه عمرانی خدماتی در سطح منطقه در حال اجرا است

حسین حسن پور  -تماشا
شــهردار منطقه هفت شــیراز از طراحی
و اجرای بیش از یکصد پروژه در ســطح
منطقه خبر داد.
ســعید معصومــی در حاشــیه بازدید و
نشســت خبری خبرنگاران با بیان اینکه
بســیاری از این پروژه تا پایان ســال به
بهره برداری می رســد ،گفت :این پروژه
در راستای دستبیابی به اهداف کالنی نظیر
دســتیابی به آب و هوای پاک ،حل مشکل
ترافیک و بهبود وضعیت زیســت محیطی
اجرایی می شوند.
وی با بیان اینکه امسال ٩٠میلیارد تومان
بودجه بــرای این منطقــه در نظر گرفته
شده اســت که ٢۵درصد آن سهم حوزه
نگهداری از تأسیســات امکانات منطقه
اســت که در صورت همکاری شهروندان
منطقــه در نگهــداری این تأسیســات
میتــوان درآمد حاصــل از آن را صرف
توســعه منطقه کرد ،افزود :برای اجرای
این پروژه اگر بتوانیم ١٢٠میلیارد تومان
درآمد کسب کنیم میتوانیم کل ١٠٠پروژه
را به اتمام برســانیم البتــه برخی از این
پروژه ها نیز مانند پل روی رودخانه خشک
در امتداد بولوار مولوی و ساماندهی محور
بزرگراه خلیج فارس توسط حوزه عمرانی
شهرداری در حال اجرا است.
* تبدیل آثار تاریخی شیراز به سایت
گردشگری تاریخی
معصومی با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای
مهم منطقه در حوزه گردشگری وجود دو
اثر تاریخی مهم قصر ابونصر و برم دلک
است که مربوط به دوره ساسانی هستند

و در واقع قدیمی ترین اثر تاریخی جلگه
شیراز هســتند ،اظهار کرد :قصر ابونصر
با ٣٠هکتار وســعت قرار است به سایت
بین المللی گردشگری ،تاریخی و تفریحی
تبدیل شود که در این رابطه ١٠هکتار این
پروژه تملک شد و فاز نخست این مجموعه
تا پایان سال در این محل افتتاح و پذیرای
گردشــگران اســت و به زودی با تملک
٢٠هکتار دیگر از اراضــی این مجموعه
تکمیل شــده و به یکــی از جاذبه های
جدید شهر تبدیل میشود.
وی در خصــوص بــرم دلــک دیگر اثر
تاریخی شرق شیراز هم گفت :برم دلک
با ٣هکتار وســعت یکی دیر از مهم ترین
آثار تاریخی شهر اســت که کتیبه های
ارزشــمندی در آن قرار دارد و با روشن
شــدن تکلیف ٣کارگاه در مسیر اجرای
اینپــروژه و تملک آن ایــن مجموعه نیز
در ادامه تبدیل به ســایت گردشگری و
تاریخی میشود.
* ایجاد محور کوه راه گردشــگری و
تاریخی میان برم دلک ،قصر ابونصر و
پارک نماز
معصومــی گفت :اما یکــی از مهم ترین
پــروژه های ما ایجــاد محور کــوه راه
گردشگری و تاریخی میان برم دلک ،قصر
ابونصر و پارک نماز و در ادامه پارک سایه
تا باغ دلگشــا با ١٨کیلومتر طول اســت
که با همکاری ٣منطقــه ٧،١١و٣در حال
انجام اســت و تا کنون بیش از ١٣هکتار
آن انجام شده و شــبکه آبیاری و فضای
ســبز آن به اتمام رسیده که با اجرای آن
این آثار تاریخی ،گردشــگری و تفریحی

از طریــق این کوهراه بــه یکدیگر پیوند
میخورند.
* هزینههای شــهر توسط خود مردم
تأمین میشود
شهردار منطقه هفت شیراز با بیان اینکه
امروز ما در شهرها در بحث ترافیک ،آب
گرفتگی معابر ،مباحث زیســت محیطی
و بهداشتی و بســیاری از موارد دیگر با
مشکل مواجه هستیم ،افزود :منطقه ما هم
از این امر مستثنی نیست و البته بسیاری
از این مشکالت به دلیل کم توجهی ما به
این مباحث است.
وی با اشــاره به اینکه هزینه های شهر
توسط خود مردم تأمین میشود به تاثیر
مشارکت مردم در زندگی در شهر و تأکید
بر ترویج و توســعه فرهنگ شهروندی و
زندگی شــهر نشــینی در ارتقا و توسعه
شــهر و در کنار آن هزینــه های باالی
نگهداری شــهر گفت :خیلیها با روش

نگهداری از تأسیســات و امکانات شهر
آشــنا نیســتند و ما تمامی تالش خود را
برای آمــوزش آنها در این زمینه را به کار
بستیم چرا که معتقدیم پیشگیری از بروز
این مشــکالت به مراتب هزینه کمتر از
ترمیم تخریبها دارد.
* کاشت ۴هزار درخت در ۵ماه
وی با اشــاره به اجرای طرح باهم وبرای
هم بکاریم در راســتای توســعه فضای
سبز منطقه گفت:در این طرح شهروندان
از پیامک از ما درخواســت کاشت درخت
میکننــد و ماموران ما نیز بــا حضور در
محل زندگی شــهروندان ضمن کاشــت
درخت جلو این منازل و امضای تفاهم نامه
روش نگهــداری آبیــاری درخــت را به
شهروندان آموزش داده و از آن پس این
شهروندان ما هستند که از درخت کاشته
شده نگهداری میکنند.
شهردار منطقه ٧شهرداری شیراز گفت:

در همین ارتباط از زمانــی که این طرح
در منطقه به اجــرا در آمده یعنی از ۵ماه
گذشــته تا کنون بیــش از ۴هزار درخت
در ســطح معابر منطقه و در جلو منازل و
مغازه های شهروندان کاشته شده است.
وی ادامه داد :البته ســرانه فضای ســبز
منطقه با توجه به نبود باغ های متراکم کم
و در حدود ٧متر مربع است اما با توجه به
اینکه یکی از فاکتورهای وجود فضای سبز
مناسب توزیع آن در سطح منطقه است از
این نظر در وضعیت خوبی به سر میبریم.
* منطقه هفت دچار آبگرفتگی نخواهد
شد
شــهردار منطقه هفت شــیراز بــا بیان
اینکه یکی از مشــکالتی مردم این محل
آبگرفتگی شــدید طی ســالیان گذشته
به ویژه سیل ســال  ۹۸بود ،اظهار کرد:
ایجاد گور آب ها و آبخیزداری و همچنین
اقداماتــی که باعث جــذب آب در زمین
می شود باعث شده تا دیگر آبگرفتگی در
این منطقه نداشته باشیم.
* بولوار مولوی کریدور شــرق شیراز
است
شهردار منطقه ٧شیراز در خصوص بلوار
مولوی هم .گفت :بولوار مولوی با ۶کیلومتر
طول و ٨٠متر عرض در ۴فاز اجرا میشود
که دو فاز آن تکمیل شــده و یک فاز آن
هم اکنون در حال اجرا است و فاز نهایی
آن نیز در مراحل تملک است که به محض
انجام تملک عملیات اجرایی آن هم انجام
میشود.
معصومی با بیان اینکه این پروژه با عنوان
کریدور شرق شیراز اســت و عملکرد او

مانند بزرگراه حســینی الهاشمی است،
گفت :در مرحلــه اول بدون تقاطعها غیر
همســطح کار خود را آغاز و به تدریج ۵
تقاطعی که در مســیر دیده شــده اجرا
میشود و تنها یک پل آن بر روی رودخانه
خشک اجرا میشود.
وی با اشــاره به ســاماندهی بزرگترین
میدان شــهر شــیراز گفت :یکی دیگر
از پــروژه های ما در منطقه ســاماندهی
دومیدان شهید شیرودی با ۶هکتار وسعت
و میدان ا ...با ۴هکتار وسعت است که هم
اکنون مراحل اجــرای آنها در حال انجام
است و به زودی با رونمایی از آنها شاهد
تحولی در حوزه زیباســازی و فضای سبز
منطقه خواهیم بود.
معصومــی در خصوص برخی ســاخت و
سازهای غیر مجاز در منطقه از گذشته تا
حال به ویژه با پیوســتن ٧روستای جدید
با منطقه در چند ســال قبل گفت :در حال
حاضر ۴٠تا۵٠منزل در بستر رودخانه در
خطر هســتند که با توجه به اینکه برخی
صاحب زمین هم هســتند و باید خسارت
داده شود ،از طرفی به آب منطقه ای هم.
اعالم کردیم .تا حریــم رودخانه را برای
ما مشــخص کند تا ما با متخلفان برخورد
کنیم این در حالی است که اگر پرونده این
موارد به کمیسیون ماده ١٠۰هم برود رای
در این زمینه بیشتر به تخریب است چرا
که جان این افراد در خطر اســت این در
حالی اســت که هم اکنون ۴گشت روزانه
و ٣گشــت شــبانه دائم در حال بررسی
و جلوگیری از ســاخت و ســاز غیر مجاز
هستند.

امیدبخش در نشست شورای فضای مجازی مطرح کرد:

برنامههای فرهنگی و هنری به صورت زنده و از بستر فضای مجازی برای عالقمندان پخش شود
در چهار ماه گذشــته ،تولیدات محتوایی در راستای
پیشگیری و مبارزه با گسترش بیماری کرونا از سوی
هنرمندان و فرهنگوران فارس ،در کشــور ،هم از
جنبه کمی و هم کیفی ،حرف اول را داشــته است و
همچنان این روند ادامه دارد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ نخستین
نشست شــورای فضای مجازی با حضور معاونین،
رؤســای ادارههای فرهنگی ،هنری و فضای مجازی
در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس برگزار
گردید.
مهدی امیدبخــش ،معاون فرهنگــی و مطبوعاتی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس گفت :در
سال گذشــته دو مسئولیت شــورای اطالعرسانی
استانی و شــورای فضای مجازی استانی بر دوش

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گذاشته شد که
مهدی احمدی به عنوان مســئول دبیرخانه شورای
اطالعرســانی و سید علیاصغر محدث نیز به عنوان
مســئول دبیرخانه شــورای فضای مجازی استان
فارس عهدهدار مسئولیت شدند.
معاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی فارس ادامه داد :با توجه به شرایط
کرونایی پیش آمده که پیشبینی میشــود تا پایان
سال نیز این شرایط وجود داشته باشد ،الزم است تا
برنامههای فرهنگی و هنری به صورت زنده و از بستر
فضای مجازی برای عالقمندان پخش شود.
امیدبخش افــزود :در چهار ماه گذشــته ،تولیدات
محتوایی در راستای پیشگیری و مبارزه با گسترش
بیماری کرونا از ســوی هنرمنــدان و فرهنگوران
فارس ،در کشور ،هم از جنبه کمی و هم کیفی ،حرف

اول را داشته است و همچنان این روند ادامه دارد.
بهروز مرامــی جدیدی ،معاون هنری و ســینمایی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس نیز در این
نشست گفت :شــاید کسی گمان نمیکرد که روزی
اینچنین فضای مجازی همهگیر شــود؛ تا آن جا که
میتوان امروز فضای مجازی را ،همان فضای حقیقی
جامعه دانست.
مرامی جدیدی ادامه داد :بســترهای سختافزاری
و نرمافــزاری الزم برای فعالیتهــای فرهنگی و
هنــری را باید با حضور بخــش خصوصی و مردمی
راهاندازی کرد تا هنرمندان و فرهنگوران اســتان،
با دغدغه کمتر و کیفیت باالتری به ارائه برنامههای
خــود بپردازند .در این راســتا بایســتی با ایجاد
راهکارها و بسترهای قانونی ،درآمدزایی آنان را نیز
هموار نمود.

رئیس پلیس فتا فارس:

عامل اخاذی از دختر شیرازی در فضاي مجازي دستگیر شد
رئیس پلیس فتا فارس از شناســایی و دستگیری
عامل انتشــار تصاویر خصوصی یکی از شهروندان
در شــبکه اجتماعی خبر داد و گفت :اعتماد بیجا به
افرادی که در فضای مجازی آنها را نمیشناســیم
باعث تشکیل اینگونه پروندهها میشود.
سرهنگ حشمت ســلیمانی در گفتوگو با خبرنگار
پايگاه خبري پليس ،در تشــریح ایــن خبر اظهار
داشــت :در پی مراجعه دختري  20ساله به پليس

فتا مبني بر انتشــار تصاویر خصوصیاش در فضای
مجازی ،رســیدگی به این پرونده در دســتور کار
کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود :طی تحقیقات اولیه از شاکی مشخص شد
که وی مدتی قبل در يكي از شــبک ه اجتماعی ضمن
آشنایی با فردی که به ظاهر قصد ازدواج با او داشته
اقدام به ارســال تعدادي از تصاویر خصوصی برای
وي ميكند كه پــس از دریافت اطالعات خصوصی،

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز خبر داد:

توزیع سفرههای خرید نان در تعدادی از نانواییهای
شهر شیراز

رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری شــیراز گفت :به مناسبت  ۲۱تیر ماه روز جهانی بدون
نایلکس واحد آموزش شــهروندی این سازمان به منظور اشاعه فرهنگ روز بدون نایلکس اقدام به
توزیع سفره های خرید نان در تعدادی از نانوایی ها و کیسه پارچه ای خرید در بازارچه های میوه در
سطح شهر کرده است .خوشبخت افزود :هدف از نامگذاری روز  21تیرماه به نام روز بدون نایلکس
ارتقای سطح آگاهی شــهروندان در زمینه خطرات بهداشتی و محیط زیستی استفاده از کیسه های
پالســتیکی است تا در خرید های روزانه خود از این کیســه ها کمتر استفاده کرده و به جای آن از
کیسه های مقاوم پارچه ای یا دیگر کیســه های زیست تجزیه پذیر که آسیب کمتری برای محیط
زیســت دارند استفاده کنند .وی ادامه داد :امیدوارم شهروندان از کیسه های پالستیکی برای خرید
نان اســتفاده نکنند چون نان به دلیل گرما و حرارتی که دارد در تماس با کیسه پالستیکی می تواند
خطر مستقیمی برای سالمت انسان داشته باشد .رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
سپس خاطر نشان کرد :طبق آنالیز پسماند خشک شش منطقه از شهر شیراز در سال  ،1398حدود
 30درصد پسماندهای خشــک را انواع پالستیک ها تشکیل می دهند و تالش این سازمان بر این
اســت که با روش های مختلف بتواند نسبت به جمع آوری این میزان از پالستیک ها از پسماندهای
شهر اقدام نماید و از ورود آن ها به محل های دفن پسماند جلوگیری نماید.
مهندس خوشــبخت افزود :تفکیک از مبدا پسماند های خشــک و تر گام اصلی و مهم در مدیریت
پسماندها می باشد که با همکاری شهروندان تحقق می یابد.

متهم به یكباره تغییر رفتار داده و قربانی را تهدید
به انتشار تصاویر و اطالعات شاكي در فضای مجازی
ميكند.
سرهنگ سلیمانی تصریح کرد :پس از بررسیهای
فنی مشخص شد که متهم از شاکی مبلغ  50میلیون
ریال درخواست کرده است تا تصاویر وی را انتشار
ندهد ولی با اقدامات فنــي و تخصصی پلیس ،وي
شناسایی و تحویل مراجع قضائی شد.

این مقام انتظامی با استناد به قانون جرائم رایانهای
گفت :هر فردی به وســیله سیستمهای رایانهای یا
مخابراتی صوت ،تصویر ،فیلم خصوصی ،خانوادگی
یا اســرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا
در دسترس دیگران قرار دهد ،به نحوی که منجر به
ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس از
 91روز تا  2ســال یا جزای نقدی از  5تا  40میلیون
ریال یا هر دو محکوم خواهد شد؛ بنابراین اگر فردی

دچار چنین مشــکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از
فرد مورد نظر شکایت كند.
رئیس پلیس فتا اســتان فارس در خاتمه سخنانش
بیان داشت :سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی
 www.cyberpolice.irآماده دریافت گزارشهای
مردمی بوده و شــماره تماس  07121827805به
صورت شــبانه روزی آماده پاسخگویی به سؤاالت
شهروندان در سراسر استان است.

آگهی مناقصه عمومی 99 - 234
نوبت دوم 99/4/22 :تماشا
نوبت اول 99/4/21 :سبحان
شــهرداری منطقه ده شیراز در نظر دارد احداث مسیر پیاده رو و دوچرخه سواری در
بولوار دکتر حسابی و میرزای شیرازی (حدفاصل پمپ بنزین درین تا ورودی شهرک
گلدشــت حافظ) را با برآورد اولیه  22/632/101/303ريال ،بر اســاس فهرست بهاء
واحد ابنیه ،شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال 99
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران
دارای حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه یا راه از ســازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
دعوت بــه عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس:
شیراز -شهرک گلدشــت حافظ -خیابان هاتف -کوچه وفا -ســاختمان شهرداری
منطقــه ده  -واحد قراردادها مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر
شماره تلفن 36501010 :داخلی  107آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار 10 :ماه
محل انجام کار :سطح منطقه ده
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه  1.135.000.000ريال ضمانت نامه بانکی یا فیشواریزی نقدی به حساب ســپرده  1001673677917بانک شهر شعبه معالی آباد به نام
شهرداری منطقه ده شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان بهترتیب ضبط خواهد شد.

 آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداریروز دوشــنبه مورخ  99/5/6به آدرس شیراز  -شهرک گلدشت حافظ  -خیابان هاتف
 کوچه وفا  -ساختمان شهرداری منطقه ده  -واحد قراردادها می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  13روز سه شنبه مورخ  99/5/7به آدرس :محل سالنجلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد. هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شــهرداری در رد یک یا تمام پیشــنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده هامسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوعماده  10آیین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. در زمان انعقاد قرارداد  % 5مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهداتبه صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســامانه شفافیت شهرداری شیراز قابلشناسه آگهی909109 :
مشاهده می باشد.
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