
بهداشــت گفت: تخت های  ســخنگوي وزارت 
بیمارستانی بخش خصوصی، سرمایه کشور هستند و 

باید از آنها استفاده بهینه شود.
به گزارش وبدا، ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی 
گفت: علیرغم تمام تهدیدات و تحریم های دشــمنان ملت 
ایران، میزان خودکفایی در تولید دارو و مواد اولیه دارویی در 
کشور در سال های اخیر به میزان چشمگیری افزایش یافته 
اســت و همانطور که قبال اعالم شده است، ۸۸ درصد مقدار 
عــددی و ۷۰ درصد مقدار ریالی داروی مصرفی مردم ایران، 

تولید داخلی است.
حریرچی افزود: خبر جدید و خوشحال کننده این است 
که هم اکنون سهم مواد اولیه و موثر ایرانی در تولید داروی 
کشور به ۶۷ درصد رسیده است که در مقایسه با کشورهای 
هم سطح مان، رکورد کم نظیری است، در سال ۹۵ این سهم 

۵۴ درصد بوده است.
اکثر محصوالت غذایي 

داراي استانداردهاي مناسب هستند
وی با اشــاره به انتشــار برخی اخبار منفي در رسانه ها، 
اظهارداشت: در هفته گذشته شاهد انتشار یكي از این اخبار 
درخصوص سالمت سیب زمیني در یكي از استان هاي کشور 

بودیم.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: به طور روشن بیان 
مي کنم که محصوالت اصلي کشــاورزي موردنیاز مردم که 
شامل ١۹ قلم محصول اصلي کشاورزي است را مورد بررسي 

قرار مي دهیم و چنانچه آلودگي داشته باشند پیگیري کرده 
و گزارش مي دهیم. حریرچی با  اشاره به اینكه خبرهاي منفي 
مانند آلودگي سیب زمیني، وجود وایتكس در شیر، هورموني 
بودن مرغ ها، آلودگي آب و از این قبیل اخبار، کمكي به مردم 
نمي کند، افزود: واقعیت این است که اکثر محصوالت غذایي 
داراي استانداردهاي مناسب و مطابق اتحادیه اروپا و حتي در 
سطح باالتری از آن قرار دارند و در اکثر موارد، آلودگي ها نیز 
بسیار جزئي بوده و سالمت محصوالت مطابق استانداردهاي 
جهاني است، اما این مسئله باعث نمي شود که با متخلفین 

برخورد نشود.
باید از تخت های بیمارستانی بخش خصوصی 

استفاده بهینه شود 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
بیمارســتان های خصوصی بخش عمده ای از خدمات حوزه 
ســالمت را ارائه می دهند، اما در بخش بستری، سهم باالیی 
ندارند.  سخنگوی وزارت بهداشت با  اشاره به اینكه ۴۰ درصد 
از تخت های بیمارستانی بخش خصوصی، خالی است و دلیل 
اصلی آن، عدم توانایی مردم برای هزینه های مربوطه است، 
افزود: تخت های بیمارستانی بخش خصوصی، سرمایه کشور 

هستند و باید از آنها استفاده بهینه شود.
حریرچی گفت: در کشور، هزینه ها افزایش پیدا کرده و 
بخش خصوصی نیز مدعی افزایش دســتمزدها نیست بلكه 
تقاضــای اصالح تعرفه هتلینگ و اجزای فنی خدمات مانند 

وسایل مصرفی و محل اقامت را دارد.

گرانی مشکل ساز شیر و لبنیات
وی به موضوع مصرف شــیر در کشور پرداخت و با بیان 
اینكه گرانی شیر و لبنیات از جمله موضوعات مهم در چند 
ماهه اخیر اســت، اظهارداشت: مصرف سرانه شیر و فرآورده 
هاي آن در کشــور ما ١۹۰ گرم در روز اســت که از مقدار 
توصیه شــده )۲۵۰ گرم( کمتر اســت و بیش از ۹۰ درصد 

مردم کشور ما کمتر از حد نیاز، کلسیم دریافت مي کنند.
تغییر جدیدی در روند تامین دارو و تجهیزات 

پزشکی رخ نخواهد داد
ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكی 
گفت: کشور با شــرایط تحریم روبرو است و نمی توان گفت 
که این تحریم ها بدون تاثیر بوده است اما متاسفانه دشمنان 
کشــور، این فضای روانی را تشــدید می کنند کــه دارو و 
تجهیزات پزشــكی تامین نخواهد شد و مردم نیز با توجه به 
این شــرایط روانی، اقدام به خرید و نگهداری و ذخیره سازی 
دارو می کنند که این رفتار درســتی نیســت و باعث ایجاد 

کمبود کاذب در این حوزه ها می شود.
حریرچی با  اشاره به اینكه متاسفانه برخی اقالم را برای 
مصرف ۳ ماه در کشــور توزیع می کنیــم، اما ظرف ۵ روز، 
موجودی آن به پایان می رسد چون تعدادی از افراد اقدام به 
ذخیره سازی دارو می کنند، افزود: به مردم اطمینان می دهیم 
کــه در این شــرایط، تغییر جدیدی در رونــد تامین دارو و 
تجهیزات پزشكی رخ نخواهد داد چون آمریكا هر چه در توان 
داشته اعمال کرده و شرایط ما در کشور کامال با ثبات است. 

سخنگوي وزارت بهداشت:

۴۰ درصد از تخت های بیمارستانی بخش خصوصی خالی است
دستگیری قاتل 

زاهدان- خبرنگار کیهان: جانشین انتظامی شهرستان ایرانشهر گفت: متهم 
قتل مرد ۳۵ ساله در کمتر از دو روز دستگیر شد.

سرهنگ حسن کیخا افزود: یک فقره مرگ مشكوک در یكی از مزارع بخش 
بمپور شهرستان ایرانشهر به پلیس گزارش شد که طبق بررسی مشخص شد که 

مرگ بر اثر اصابت گلوله به سر متوفی بوده است.
وی اضافه کرد: در تحقیقات میدانی مشــخص شد سه جوان موتور سوار با 
اسلحه کالش قصد زورگیری از مقتول را داشتند که با مقاومت وی به سوی وی 

تیراندازی و از محل متواری شدند.
وی در ادامه گفت: متهم به قتل که جوانی ١۸ ســاله است در بازجویی به 

جرم خود اعتراف کرد. 
قاچاق دارو

رشت- خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس امنیت عمومی گیالن از کشف داروی 
قاچاق در شهرستان رشت خبر داد. 

سرهنگ سید رسول صمدی، گفت: پلیس امنیت عمومی با انجام تحقیقات، 
محل نگهداری داروهای قاچاق را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: در بازرسی از این مكان ۵۶ هزار و ۲۷۷ عدد داروی قاچاق کشف 

و متهم ۳۹ ساله دستگیر شد.
رئیس  پلیس امنیت عمومی گیالن گفت: کارشناســان با بررسی داروهای 
کشف شــده آنها را نیرو زا تشــخیص دادند و ارزش این دارو ها را یک میلیارد 

ریال اعالم کردند.
سارق ویالهای شمال

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: سارق 
ویال های خالی از سكنه در این شهرستان دستگیر شد. 

ســرهنگ حامد ابراهیمی، افزود:: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و 
ویال های خالی از سكنه در سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی 

این فرماندهی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ماموران پس از هماهنگی های قضائی، در عملیاتی ضربتی 

متهم را دستگیر کردند.
وی افزود: متهم در بازجوئی های به عمل آمده تاکنون به ۲١ فقره ســرقت 
ویال های خالی از ســكنه در این شهرستان اعتراف کرد و با صدور حكم قضائی 

روانه زندان شد.
بازداشت مدیر متخلف

زنجان- فارس: یک منبع آگاه گفت: دو تن از مدیران سابق یكی از ادارات 
کل استان زنجان به اتهام مسائل مالی توسط مراجع ذی صالح بازداشت شدند.
در مورد دستگیرشــدگان و جزییات بیشتر حادثه در این زمینه تحقیقات 

ادامه دارد.
خرس قهوه ای قربانی تصادف

ســمنان- فارس: رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود از 
تلف شــدن یک قالده توله خرس در اثر برخورد با خودروهای عبوری در مسیر 

جاده مجن خبر داد.
علی اکبر قربانلو، گفت: مأموران اجرایی محیط زیســت شهرستان شاهرود 
بالفاصله پس از اطالع از این حادثه توسط خودروهای عبوری، در محل حاضر 

شدند و در کنار جاده مجن، الشه یک توله خرس قهوه ای را مشاهده کردند.
وی ادامه داد: بررســی الشه این توله خرس برای تعیین سن دقیق آنكه از 

ناحیه سر به  شدت مصدوم شده بود، در حال انجام است.
درگیری در بیمارستان

اهواز- ایرنا: دادســتان عمومی و انقالب شــوش گفت: چهار نفر از عوامل 
درگیری در بیمارستان نظام مافی این شهرستان بازداشت و روانه زندان شدند. 
مصطفی نظری ، افزود: براساس شكایت بیمارستان و دانشگاه علوم پزشكی 
دزفول و گزارش مرجع انتطامی مشخص شد درگیری پس از مشاجره لفظی به 

محوطه بیمارستان نظام مافی کشیده شده است.
وی اظهار داشت: پس از تشكیل پرونده و با توجه به حیثیت عمومی جرم 
چهار نفر به اتهام اخالل در نظم عمومی و شرکت در نزاع دست جمعی و برخی 
از آنها عالوه بر اتهامات مذکور به اتهام تخریب اموال بیمارســتان تحت تعقیب 

قرار گرفتند.
دادستان عمومی و انقالب شــوش افزود: این افراد پس از انجام تحقیقات 

مقتضی و با صدور قرار قانونی به زندان معرفی شدند.
کاالی قاچاق

سرویس شهرستانها: جانشــین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف 
سیگار و پارچه قاچاق در شهرستان پاوه خبر داد.   

سرهنگ »علیرضا مرزبانی« اظهار داشت: در راستای طرح عملیاتی مبارزه 
با قاچاق کاال ماموران انتظامی بخش نوسود شهرستان پاوه حین گشت زنی به 
تعدادی از قاچاقچیان برخورد کردند که با مشــاهده خودروی پلیس پا به فرار 

گذاشتند.
وی ادامه داد: در بررســی از خودروی قاچاقچیــان متواری، ۲۲۵ هزار نخ 
ســیگار و ١۹ طاقه پارچه قاچاق کشف شــد که طبق نظر کارشناسان، ارزش 

ریالی آنها به دومیلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال می رسد.
کشف مشروب الکلی 

مشــهد- مهر: دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی گفت: مامورین پلیس مبارزه باقاچاق کاالوارز 
طی اقدامات اطالعاتی یک انبار دپوی مشــروبات الكلی رادرباغی واقع در بلوار 

توس مشهد شناسایی کردند.
رسول فرزادفر، گفت: در بازرســی از این محل ۲۵۲ لیتر مشروبات الكلی 
دست ســاز، دو دســتگاه رســیور ماهواره، یک قبضه کلت بادی، تعداد ۹ عدد 
فشــنگ جنگی و مقداری ماده مخدرکریستال کشف و در این رابطه دو متهم 

دستگیر شدند.
جریمه پارکینگ متخلف

مدیرکل تعزیرات حكومتی مازندران، گفت: دو پارکینگ  متخلف در ساری 
محكوم به پرداخت حق صندوق دولت شدند.

یداهلل ملكی، افزود: با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت اســتان مبنی 
بر اخذ وجه اضافی دو پارکینگ پرونده تشــكیل وجهت رسیدگی به تعزیرات 

مازندران ارسال شد. 
وی گفت: رئیس  شعبه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی ساری پس 
از بررسی و استعالم الزم تخلف انتسابی را محرز دانسته و متهمان را به پرداخت 
۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در حق صندوق دولت محكوم و در شعبه تجدید 

نظر قطعی و الزم االجراء شد.
مدیــرکل تعزیرات حكومتی مازندران افــزود: رای صادره دراجرای احكام 

اجرایی شد.
تریلر حامل گازوئیل قاچاق

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرستان سراوان از توقیف یک 
دستگاه تریلی حامل گازوئیل قاچاق خبر داد.

ســرهنگ احمد آذرکیش، گفت: ماموران ایستگاه بازرسي این فرماندهي 
مســتقر در محور خاش - ســراوان هنگام کنترل خودروهــاي عبوري به یک 

دستگاه تانكر حمل سوخت مشكوک شدند.
وي افــزود: ماموران این فرماندهي پس از متوقــف کردن خودرو با عالئم 
هشــدار دهنده، ۳۲ هزار۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل 

از آن کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان سراوان با  اشاره به توقیف خودرو گفت: راننده 

متخلف پس از تشكیل پرونده براي سیر مراحل قانوني روانه دادسرا شد.
پنیر تقلبی

مشــهد- فارس: کارشناس مســئول اداره بازرسی سازمان صمت خراسان 
رضوی از کشف پنیر تقلبی در مشهد خبر داد.

مهدی مقدســی، گفت: در بازدیدهای مشترکی که با همكاران در معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی مشهد داشتیم،  از یک واحد تولیدی که متعلق 
به استان های غرب کشور است، ۴۰ هزار قوطی پنیر خامه ای تقلبی به ارزش ۷۰ 

میلیون تومان کشف شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

وقوع طوفان های ویرانگر و بارندگی های 
ناحیه  تخریب  عالوه بر  ایتالیا  در  شــدید 
وسیعی از جنگل های این کشور تاکنون 29 

قربانی گرفته است.
آژانس حفاظت مدنی ایتالیا اعالم کرد: کشته 
شــدن یک گردشگر آلمانی در اثر برخورد رعد و 

برق و فردی دیگر که پیش تر در اثر برخورد رعد و برق در بیمارســتان بستری 
شــده بود، تعداد قربانیان طوفان های اخیر ایتالیا را به ۲۹ نفر رساند.بسیاری از 
قربانیان این طوفان ها در اثر ســقوط درختان جان باخته اند.انجمن کشاورزی 
ایتالیا در بیانیه ای اعالم کــرد که طوفان حدود ١۴ میلیون اصله درخت را در 
ایتالیا نابود کرده است. مناطقی از شمال شرقی ایتالیا تا »سیسیل« در جنوب 
غربی به دنبال شــرایط طوفانی آســیب دیده اند و مناطق شمالی »ترنتینو«، 
»ونتو« و منطقه اطراف »ونیز« که روســتاها و جاده ها در آن دچار رانش زمین 
شــده اند، بیشترین آســیب ها را متحمل شــده اند.در منطقه »آلپ« در ١۰۰ 
کیلومتری شمال »ونیز« درختان کاج بطور گسترده ای ریشه کن شده و سطح 
یک سد در نزدیكی مرز اتریش با تنه درختانی پوشیده شده است که به داخل 
رود »پیاوه« ســقوط کرده بودند.به گفته مقامات ایتالیا برای جبران خسارات 
و بازگشــت به حالت عادی به دســت کم یک قرن زمان نیاز است.بسیاری از 
میدان ها و پیاده روهای »ونیز« در شــدیدترین سیل دهه اخیر این شهر در آب 
غرق شده اند. فرماندار »ونتو« خسارات وارده به این منطقه را ١.١ میلیارد دالر 
برآورد کرده است.به گزارش رویترز، رئیس آژانس حفاظت مدنی ایتالیا با تاکید 
بر بی سابقه بودن این وضعیت، بادهای این طوفان را تا ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت 
اعالم کرده است. در شهر سیسیل، طغیان یک رودخانه باعث شد دو ساختمان 
مســكونی به زیر آب فرو رود که بر اثر آن اعضای دو خانواده کشــته شــدند. 
همچنین در منطقه »کاستلداچیا« ۹ نفر از اعضای یک خانواده جان خود را از 
دست دادند و تنها ســه نفر که در زمان جاری شدن سیل بیرون از ساختمان 

بودند، جان سالم به در بردند.

نابودِی 1۴ میلیون 
اصله درخت 

در طوفان
 اخیر ایتالیا

هواپیمای  الشــه  که  تیمی  سرپرست 
الین ایر با شماره پرواز۶۱۰ متعلق به خطوط 
هوایی اندونزی را جست وجو می کند، گفت 
که گروه آنان از دستگاه ضبط صدای کابین 
خلبان که در اعماق دریا جای گرفته است، 

دیگر سیگنالی دریافت نمی کند.

به گزارش ایســنا، این تیم چندین روز است که به همراه غواصان به دنبال 
بقایای هواپیمای بوئینگ-۷۳۷ کف دریا را کاوش می کند.

هواپیمای خطــوط هواپیمایی ارزان قیمت »الین ایر« با ١۸۹ سرنشــین 
تنها ١۳ دقیقه بعد از ترک فرودگاه جاکارتا ســقوط کرد. گمان می رود تمامی 
سرنشــینان آن کشته شــده اند. پلیس تاکنون دی ان ای ١۸١ نفر را شناسایی 
کرده اســت.جعبه ســیاه اول این هواپیما که حاوی اطالعات ناوبری آن است 
پنجشنبه پیدا شد، اما کارشناسان می گویند هنوز نتوانسته اند داده ها و اطالعات 
آن را اســتخراج کنند.طبق اعالم مقامات، کار زدودن نمک دریا از روی کارت 

حافظه انجام شده است و آنها در انتظار رسیدن تجهیزات بیشتر هستند.
تحلیل گران صنعت هوایی می گویند پیدا شــدن دســتگاه ضبط صدای 
کابین خلبان از این جهت برای تیم تحقیق حیاتی اســت تا دریابند آیا دیگر 
هواپیماهای بوئینگ-۷۳۷ نیز در معرض حادثه مشابه منجر به سقوط هستند 
یــا نه؟هر روزه هزاران بوئینگ-۷۳۷ در جهــان به پرواز درمی آیند. به گزارش 
یورونیوز، حین عملیات کاوش در دریا که با مشــارکت ١۰۰ غواص ادامه دارد، 
یک غواص جان خود را از دســت داد. این غواص در حالت بیهوشی به ساحل 

آورده شد اما تالش پزشكان برای نجات وی بی ثمر بود.

آخرین خبرها 
از 

هواپیمای اندونزی

عاقبت 
جراحی های متعدد 

زن گربه ای!

سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها( در نظر دارد خرید سنگ لحد در ابعاد 
6×25×60 بــه تعــداد 1000000 قالب را از طریق مناقصــه و به پایین ترین قیمت 

پیشنهادی خریداری نماید. 
بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید.

الف( مدت تحویل: 12 ماه
ب( شــرایط متقاضی: شرکت هایی که در فهرست  مجاز معاونت فنی و عمرانی 

شهرداری تهران می باشند.
ج( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید 
اســناد مناقصه می توانند با در دست داشــتن فیش واریزی به مبلغ 250/000 ریال 
به شــماره حساب 1001 نزد بانک شهر شــعبه بهشت زهرا )سالم ا...علیها( به جاده 
قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک سازمان- اداره قراردادها جهت دریافت 

اسناد مراجعه نمایند.
د( میزان ســپرده نقدی و شــماره حســاب: متقاضیان می بایست مبلغ 
950/000/000 ریال را به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه 
بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا )س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید و 
یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( به نام سازمان 
بهشــت زهرا )س( به همراه اســناد مناقصه در پاکت الف به دســتگاه مناقصه گزار 

ارائه نماید.
ه ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

و( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری 
جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت 

15/00 می باشد.(
بدیهی اســت شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در اســناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک 
را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک  و مهر شــده »الف« و 

»ب« تحویل نمایند.

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

آگهی مناقصه عمومی
شماره:97/25 شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

ف
محل اجراموضوع مناقصهردی

مدت 
قرارداد

مبلغ سپرده 
)ریال(

برآورد اولیه 
به ریال

1
نگهداری فضای سبز 
و مراقبت از تاسیسات 

وابسته ناحیه 2

ناحیه 2 سازمان 
12775/000/00015/500/000/000 ماهبهشت زهرا)س(

2
نگهداری فضای سبز 
و مراقبت از تاسیسات 

وابسته ناحیه 3

ناحیه 3 سازمان 
12810/000/00016/148/000/000 ماهبهشت زهرا )س(

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته 
ناحیه 2 و 3 برای مدت یک ســال شمســی براساس آنالیز قیمت مندرج در )نظام فنی و اجرایی نگهداری 

فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته« به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شــرایط متقاضی: 1- ارائه رتبه و گرایش مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل 
کشور 2- آخرین پرینت کارکرد سال جاری که شامل تعداد کار و سقف ریالی مجاز پیمانکار باشد 
3- ارائــه اصل یا فرم ثبت نــام گواهی صالحیت ایمنی پیمانــکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی 3- ارائه پرینت تائید ثبت در ســامانه فضای ســبز شهرداری تهران )سازمان بوستانها و 

فضای سبز شهر تهران(
ب( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد مناقصه 
می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 1001 نزد 
بانک شهر شعبه بهشت زهرا)سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک 

سازمان- اداره قراردادها جهت دریافت اسناد هر ردیف موضوع مناقصه مراجعه نمایند.
ج( میزان سپرده نقدی و شماره حساب: متقاضیان می بایست به شرح فوق سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه ماه 
و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان 

بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و 

تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )تاریخ پایان تحویل پاکات ساعت 15 می باشد.(
هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد

بدیهی اســت شــرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف مقرر در اسناد 
مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ضمنا مشــروح شــرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شــرکت کنندگان باید مدارک را پس از 
اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. 

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شماره: 97/2۶-27
شــهرداری حرم مطهر امام)ره( در نظر دارد امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت 
از تاسیســات وابسته به آن برای مدت یکسال شمسی بر اساس آنالیز قیمت مندرج در »نظام فنی 
و اجرایی نگهداری فضای ســبز و مراقبت از تاسیســات وابسته« به اشخاص حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.

مدت محل اجراموضوع مناقصهردیف
قرارداد

مبلغ 
سپرده)ریال(

برآورد اولیه به 
ریال)ساالنه(

1
نگهداری فضای سبز 
و مراقبت از تاسیسات 

وابسته به آن

شهرداری حرم 
121/500/000/00029/641/005/000 ماهمطهر امام)ره(

الف( شــرایط متقاضی: 1- ارائه رتبه و گرایش مرتبط از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کل 
کشــور 2- آخرین پرینت کارکرد ســال جاری که شامل تعداد کار و ســقف ریالی مجاز پیمانکار 
باشــد 3- ارائه اصل یا فرم ثبت نام گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی 4- ارائه پرینت تایید ثبت در ســامانه فضای ســبز شــهرداری تهران)سازمان بوستانها و 

فضای سبز شهر تهران(
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد مناقصه 
می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شــماره حساب 1001 نزد 
بانک شهر شعبه بهشت زهرا)سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک 

سازمان- اداره قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ج( میزان سپرده نقدی و شماره حساب: متقاضیان می بایست به شرح فوق سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری حرم مطهر امام)ره( با اعتبار حداقل سه ماه 
و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب 1007 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام شهرداری 

حرم مطهر امام)ره( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت 

و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )تاریخ پایان تحویل پاکات ساعت 15/00 می باشد(.
ه ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه 
بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با 
قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شماره 97/4

آگهی مناقصه عمومی

بر اساس شنیده ها محســن هاشمی، آخوندی، 
ســیدکامل تقوی نژاد، جهانگرد و حناچی  جزو پنج 

کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود.
به گزارش فــارس، بعد از اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان محمدعلی افشانی شــهردار تهران از بهشت 
رفتنی شــد. اعضای شــورای شــهر تصمیم گرفتند دوباره 

شهردار جدیدی برای پایتخت انتخاب کنند.
در ابتدا شورای شــهری ها یک لیست ۳۰ نفره منتشر 
کردند که در ایــن بین تعدادی از نامزدهــا انصراف دادند. 
امروز قرار است اعضای شورا پنج کاندید شهرداری تهران را 
رســما معرفی کنند. شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، 
سیدکامل تقوی نژاد، جهانگرد، حناچی  )البته نفر پنجم بین 
حناچی و کشــت پور اســت( جزو پنج کاندید شورای شهر 

تهران خواهند بود. 
بر اســاس شــنیده ها، کاندیــدای حزب اتحــاد ملت؛ 
جهانگرد، آخوندی، حناچی، علی اوســط  هاشمی و غالمرضا 
انصاری هســتند. کاندیــد حزب کارگزاران فقط محســن 
هاشمی اســت و کاندید حزب اتحاد ملی هنوز اعالم نشده 
ولــی احتمال می رود کــه از ســیدکامل تقوی نژاد حمایت 
کنند. همچنین کاندید مستقلین شورا که هشت نفر هستند 
هاشــمی، تقوی نژاد و کشــت پور )در حال حاضر هستند( و 

احتمال تغییر وجود دارد.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان گفت: در اثر برخورد خودرو سواری سمند با 
گاردریل مسیر جاسک به میناب حوالی شهر سیریک، 

شش سرنشین آن در آتش سوختند. 
فاطمه نوروزیان در گفت و گو با ایرنا افزود: در این حادثه یک 
 مرد و پنج زن در اثر انفجار خودرو جان خود را از دست دادند.
فرمانــده پلیس راه اســتان هرمــزگان نیــز در تایید این 
خبــر ، گفت: علــت این حادثه طبــق بررســی های اولیه، 
ســرعت غیرمجاز خــودرو، بــی توجهی راننده بــه جلو و 
 برخورد با گارد ریل در مســیر شــهر ســیریک بوده است.
سرهنگ علی اســفندانی افزود: هنوز جزئیات دقیق حادثه 

مشخص نیست. 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسمومیت غذایی ناشی 
از خوردن ســاندویچ جان دانش آموز دبیرستانی در 

خوابگاه دخترانه الزهرا دهدشت را گرفت.
جالل پوران فرد دیروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: این حادثه در ساعت ١۹ و ١۰ دقیقه روز شنبه در 

خوابگاه دخترانه به وقوع پیوست.
وی افزود: با دریافــت این خبر بالفاصله اکیپ اورژانس 
به منطقه اعزام شــد و بیمار به بیمارستان امام خمینی)ره( 
دهدشت انتقال یافت.پوران فرد بیان کرد: بنا به بررسی های 
انجام شــده این دانش آموز پس از صرف یک ساندویچ دچار 

تهوع و استفراغ شد.
وی عنوان کرد: براساس شواهد اولیه مسمومیت غذایی 

دلیل اصلی فوت این دانش آموز بوده است.
این دانش آموز به اســم »ســعیده داره« ١۷ ســاله در 

خوابگاه دخترانه الزهرای شهر دهدشت تحصیل می کرد.

فرمانده پلیس راه ایالم گفت: ظهر روز یکشــنبه 
وقوع یک فقره تصادف مرگبــار در محور حمیل - 
شــباب در محدوده شهرستان چرداول موجب مرگ 

چهار نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد. 
ســرهنگ رضا همتــی زاده در گفت و گو بــا ایرنا اظهار 
داشت: علت وقوع این سانحه رانندگی تجاوز به چپ کامیون 
ِکشــنده دانگ فنگ و برخورد با یک دستگاه پراید و سواری 
پژو ۴۰۵ بوده است.وی افزود: این حادثه سه نفر را در دم به 
کام مرگ فرســتاد و باعث زخمی شدن چهار نفر دیگر شد 
که مجروحان برای درمان به مراکز درمانی ایالم اعزام شدند.
همتی زاده یادآور شــد: اما یكــی از مجروحان به علت 
شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت شد و جمع قربانیان 
ایــن حادثه رانندگی به چهار نفر رســید و دیگر مجروحان 
تحــت مداوا هســتند.وی گفت: فوت شــدگان و مصدومان 
همگی سرنشــینان خودرو پراید و از زائران اربعین و ساکن 
اســتان قم بوده اند که به علــت بی احتیاطی راننده کامیون 

دچار سانحه تصادف شده اند.

گمرک ایران از توقیف ۱5 تن گوجه فرنگی به جرم 
قاچاق در گمرک سومار خبر داد.

به گزارش ایلنا، قاچاقچیان قصد داشتند میزان ١۵ تن 
گوجه فرنگی قاچاق را با جاسازی در قالب محموله صادراتی 
کاهو به کشــور عراق صادرکنند که با هوشــیاری ماموران 

گمرک سومار پس از بازرسی فیزیكی کاال کشف شد.
در همین راســتا کاالی مكشوفه پس از تشكیل پرونده، 
از سوی گمرک کرمانشاه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی ارجاع شد.

 نامزدهای شهرداری تهران 
مشخص شدند

6 سرنشین خودرو سواری 
در آتش سوختند

ساندویچ مسموم 
جان یک دانش آموز را گرفت

مرگ 4 زائر اربعین 
در سانحه رانندگی 

جلوگیری از قاچاق 
15 تن گوجه فرنگی به عراق

نیروهای وزارت اطالعات و انتظامی استان های بوشهر 
و سیستان و بلوچستان دو هزار و 438 کیلوگرم مواد 

مخدر را کشف و ضبط کردند.
به گزارش ایرنا، اداره کل اطالعات اســتان بوشهر اعالم 
کرد: با انجام اقدام های اطالعاتی عملیاتی ســربازان گمنام 
امام زمان )عج( این اســتان یكهــزار و ١۹۰ کیلوگرم تریاک 

کشف شد. 
در اطالعیه روابط عمومی اداره کل اطالعات استان بوشهر 
آمده است، کشف این میزان مواد مخدر در هفته جاری در دو 
 عملیات جداگانه در شهرستان های بوشهر و کنگان انجام گرفت.
بانــد  شــدن  متالشــی  ضمــن  عملیات هــا  ایــن  در 
دو  و  دســتگیر  آن  اعضــای  مخــدر  مــواد  قاچــاق 
 دســتگاه خــودرو نیــز از ســوداگران مرگ توقیف شــد.
قاچاقچیان قصد داشــتند این محموله مواد مخدر را که از 
استان های شرقی کشور بارگیری شده بود پس از تخلیه در 

استان بوشهر به استان های مرکزی کشور انتقال دهند.
همچنین فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
کشف یک هزار و ۲۴۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در درگیری 

مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. 
سرتیپ محمد قنبری، گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر تردد قاچاقچیان با دو دســتگاه خودرو ۴۰۵ در مســیر 
نیكشهر به فنوج ماموران پلیس برای بررسی بیشتر موضوع 
به محل مورد نظر اعزام شدند که با کنترل نامحسوس مسیر 

مذکور خودروهای مورد نظر را شناسایی کردند.
وی تصریح کرد: قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران 
با تیراندازی به ســمت آنان اقدام بــه فرار کردند که پس از 
حدود یک ســاعت تعقیــب و گریز و درگیری مســلحانه، 
قاچاقچیان که عرصه را برخود تنگ دیدند با برجای گذاشتن 
خودروها با استفاده از تاریكی هوا و کوهستانی بودن منطقه 

اقدام به فرار کردند.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت: ماموران 
پس از پاکســازی منطقه در بازرســی از خودروها، موفق به 
کشف یک هزار و ۶۸ کیلو تریاک، ١۷۰ کیلو حشیش و ١۰ 

کیلوگرم سایر مواد مخدر شدند.
قنبری تاکید کرد: تالش برای دســتگیری قاچاقچیان 

متواری همچنان ادامه دارد.

کشف بیش از دو تن  مواد مخدر در دو استان شرقی و جنوبی

همزمان با دهه پایانی ماه صفر و افزایش تقاضای 
ســفر به مشــهد نوعی مافیا برای بازار سیاه بلیت 
هواپیما به مقصد این شهر ایجاد شده که آن را چند 

برابر قیمت روزهای عادی به فروش می رساند. 
به گزارش ایرنا، با نزدیک شــدن بــه ایام پایانی صفر و 
افزایش تقاضای سفر به مشهد برخی شرکت های مسافرتی 
فرصت را مغتنم شمرده و بلیت پروازهای مشهد را به چندین 

برابر افزایش دادند.
با جست و جو در برخی سایت های فروش بلیت هواپیما 
قیمت بلیــت پرواز به مشــهد از شــهرهای مختلف برای 
تاریخ های مرتبــط با ایام پایانی ماه صفر با نرخ های بیش از 

۹۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان به چشم می خورد. 
این درحالی اســت که در روزهای عادی بلیت پرواز به 
مقصد مشــهد گاهی با قیمت کمتر از ١۵۰ هزار تومان نیز 
عرضه می شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات 
مسافرتی هوایی و جهانگردی خراسان رضوی در این زمینه 
گفت: گزارش هایی مبنی بر فروش بلیت به مقصد مشــهد 
بیش از نرخ مصوب در برخی ســایت ها و دفاتر مســافرتی 

دریافت شده است. 
مجیــد فرقانی افزود: اغلب ســایت هایی که بلیت پرواز 
با قیمت بیش از نرخ مصوب به فروش می رســانند خارج از 
مشهد هســتند و چارترهای اصلی از تهران اقدام به افزایش 

نرخ می کنند. 
وی اظهار داشــت: بــه منظور جلوگیــری از تخلف و 
گرانفروشــی، اقدام های نظارتی در دســت انجام است و به 

صورت روزانه از دفاتر مسافرتی و سایت های فروش بازرسی 
می شود. 

او ســقف قیمت بلیت پرواز تهران - مشهد را ۴۵۰ هزار 
تومان اعالم و بیان کرد: فروش بلیت هواپیمای این مســیر 

بیش از این نرخ تخلف و گرانفروشی محرز است. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی 
هوایی و جهانگردی خراسان رضوی افزود: دفاتر و سایت های 
غیرمجاز نیز از عوامل اصلــی کالهبرداری و افزایش قیمت 
هستند لذا شهروندان برای تهیه بلیت باید به »دفاتر مجاز« 

مراجعه کنند. 
فرقانی اظهار داشت: برخی شرکت های هواپیمایی اعالم 
می کنند با افزایش نرخ ارز هزینه هایشــان افزایش یافته لذا 
نســبت به افزایش نرخ بلیت اقــدام می کنند و این درحالی 
است که هیچ مصوبه ای از سوی دولت مبنی بر افزایش نرخ 

بلیت سفرهای هوایی تاکنون ابالغ نشده است. 
مدیــرکل تعزیرات حكومتی خراســان رضــوی نیز در 
این بــاره گفت: به منظور جلوگیــری از فروش بلیت خارج 
از نرخ هــای مصوب طرح ضربتــی مبارزه با گرانفروشــی 
آژانس های مســافرتی از روز ١۳ آبان ماه در مشهد با حضور 
گشت سیار تعزیرات حكومتی آغاز شده است و تا پایان ماه 

صفر ادامه دارد.
حمیدرضــا کریم افزود: اغلب گرانفروشــی ها توســط 
شرکت های زیرزمینی انجام می شود اما دفاتر مسافرتی هم 
مــورد بازدید قرار گرفته و با هر گونه تخلف به صورت قاطع 

برخورد می شود. 

فروش بلیت پروازهای مشهد به بازار سیاه کشیده شد

تبریز- خبرنگار کیهان:
قلب، کبد و کلیه های »محمد عالم دوست«، فرزند 
شهید عالم دوست، به 4 نفر در تبریز و تهران اهدا شد.
معاون درمان علوم پزشــكی تبریز گفت: این جوان ۲۸ 
ســاله ۵ آبان ماه جاری، به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی 
شده بود که با رضایت خانواده شهید، کبد وی به یک زن ۴۵ 
ساله و کلیه های وی به ۲ مرد ۴۴ و ۴۷ ساله پیوند زده شد.

»حجت پورفتحی« افزود: قلــب بیمار مرگ مغزی که 
از گروه خونی »آ مثبت« بود و در تبریز گیرنده نداشــت، به 

تهران ارسال شد.
»زینب دربانی« مادر فرزند شــهید عالم دوســت گفت: 
محمد فرزند آخر من پیش از این تاکید داشت که در صورت 
بروز اتفاقی بــرای او، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا 

شود.
شهید عالم دوســت پدر محمد، جانباز باالی ۶۰ درصد 

دفاع مقدس بود که ۷ سال قبل به شهادت رسید.
اهدا اعضا در بیمارستان امام رضا)ع( تبریز صورت گرفت.

 مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران از 
جریمه ۱4۶ میلیارد ریالی دو شرکت عمده وارد کننده 
به اتهام گرانفروشــی ۶۰ هزار و ۶88 دستگاه انواع 

گوشی تلفن همراه خبر داد.
محمدعلی اســفنانی به خبرگزاری صداوســیما گفت: 
تعزیرات حكومتی در موضوع مبارزه با پدیده گرانفروشی در 
بازار و رســیدگی به تخلفات اقتصــادی به وعده هایی که به 
مردم داده، عمل کرده است و بر همین اساس گزارش تخلف 
دو شرکت دیگر وارد کننده تلفن همراه که از سوی سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اوایل مرداد امســال به اداره کل تعزیرات حكومتی 

استان تهران ارسال شده بود منجر به صدور حكم شد.
اسفنانی افزود: از ۲۶ پرونده وارده ارجاعی به شعبه ۵۶ 
بدوی تخصصی تعزیرات حكومتی تهران برای ۲۰ پرونده که 
گزارش آنها تكمیل و تحقیقات آن کامل شد، رای صادر شده 
و حدود پنج پرونده به علت نقص و ضرورت تحقیق بیشــتر 

در حال بررسی است و به زودی تصمیم گیری خواهد شد.
وی ادامــه داد: در همیــن ارتبــاط دو شــرکت عمده 
وارد کننده تلفن همراه ۶۰ هزار و ۶۸۸ گوشــی تلفن همراه 
را بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کــرده و در عرضه آن مرتكب 
گرانفروشی به مبلغ بیش از ۷۳ میلیارد ریال شده بودند که 
شــعبه مذکور پس از احراز تخلف، مرتكبان را در مجموع به 
پرداخت مبلغ ١۴۶ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۳۹١ هزار و ۲۹۸ 
ریــال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به ممهور کردن 

پروانه واحد به مهر تخلف اول محكوم کرد.

اهدای اعضای بدن فرزند شهید 
به 4 نفر در تبریز

محکومیت 146 میلیارد ریالی
 2 شرکت وارد کننده 

گوشی تلفن همراه

سرویس شهرستانها: 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس 
گفت: فردی نقابدار با اســلحه گرم شامگاه یکشنبه 
وارد یک طال فروشی در خیابان مشیرفاطمی شیراز 
شــد و حدود نیم کیلو طال از این فروشگاه به سرقت 

برد. 
ســرهنگ کاووس محمدی افزود: این سرقت مسلحانه 

ساعت حوالی ۲١ شامگاه یكشنبه روی داد. 
وی اظهار داشت: سارق متواری شده و هم اکنون، طرح 
عملیاتی توســط فرماندهی انتظامی شیراز برای دستگیری 

سارق در حال اجرا است. 

سرقت مسلحانه
 از یک طالفروشی در شیراز

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان البرز گفت: دو تریلر حاوی 
نفت و گاز قاچاق در جاده مخصوص کرج کشف و ضبط شد. 

محمد معظمی گودرزی در گفت  وگو با فارس در کرج، افزود: ماموران اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی در راستای کنترل محورهای مواصالتی و مبارزه با 
 قاچاق فرآورده های نفتی موفق به کشف دو دستگاه تریلر عبوری حامل قاچاق شدند.
به گفته رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان البرز این دو دستگاه تریلر حاوی 
 ۶۰ هــزار لیتر نفت و گاز قاچاق بودند و در جاده مخصوص کرج توقیف شــدند.
معظمی  گودرزی از دستگیری دو نفر در این پرونده خبر داد و ادامه داد: متهمان برای 
 رهایی از بند مجازات پیشنهاد رشوه ١۰۰ میلیون ریالی دادند که توسط پلیس رد شد.
وی در پایان به گذراندن ســیر قانونی پرونده فوق اشــاره کرد و گفت: پرونده به 

مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

ناکامی قاچاقچیان سوخت

گربه درآورد به دردسر بزرگی افتاد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »ژاکلین وایلدنستین« زنی است که 
بــه دلیل ظاهر عجیبش شــهرت زیادی پیدا کرد. ایــن زن با انجام عمل های 
جراحی پالســتیک متعدد کــه بتواند صورت خود را به شــكل گربه در آورد 
شــناخته می شود. عمل های متعدد جراحی پالستیک این زن موجب شد تا او 
در شــبكه های اجتماعی به زن گربه ای معروف شــود. اما این همه ماجرا نبود. 
انجام عمل های جراحی پالســتیک بی شمار ژاکلین ســرانجام او را به دردسر 
بزرگی انداخت. او چندی پیش اعالم کرد که کامال ورشكســته و بی  پول شده 
است.از دالیل اصلی ورشكستگی این زن گربه ای، ولخرجی های او بویژه در انجام 
جراحی های پالستیک بود. این زن که هیچ شغلی نداشت، تنها دارایی اش مبلغ 
۲.۵ میلیون دالر بود که توســط همســرش »آلک والدنستین« پس از جدایی 
ژاکلین از او در سال ١۹۹۹ به وی پرداخت می شد. تمام این پول طی این ۲۰ 
ســال هزینه ولخرجی های ژاکلین از جمله جراحی  های بی فایده او شده است.
این زن ۷۷ ساله در ماه می، خواهان پوشش ورشكستی از بانک شد، اما بنا به 
گزارش نیویورک پســت، میزان موجودی حساب ژاکلین در »کاتی بانک« در 
هنگام این درخواست صفر دالر بود. اکنون این زن نیویورکی با ۹۰۰ دالری که 
ماهانه از یک موسسه تامین اجتماعی دریافت می کند، روزگارش را می گذراند. 
ژاکلیــن در این بــاره گفت: »من کار نمی کنم و تنها درآمدم از یک موسســه 
تامین اجتماعی اســت. من اغلب از دوستان و خانواده ام درخواست می کنم تا 
هزینه  های مرا پرداخت کنند!«گفتنی است، ژاکلین به دلیل عمل های جراحی 
پیاپی نه تنها تمام ثروت و دارایی خود را از دست داده بلكه چهره طبیعی خود 

را نیز از دست داده است.

ســازمان هواشناسی برای بخش های زیادی از کشور طی امروز، رگبار 
باران گاهی با رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، همراه با آبگرفتگی معابر 

عمومی و احتمال وقوع سیالب پیش بینی کرد. 
بنا بر اعالم این ســازمان، برای امروز رگبار بــاران گاهی با رعدوبرق، وزش باد 
شدید موقتی، همراه با آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال وقوع سیالب در استان های 
خوزســتان، بوشهر، ایالم، کرمانشــاه، لرستان، کردســتان، کهگیلویه وبویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، شمال فارس؛ بارش باران در برخی مناطق همراه با احتمال 
آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق اســتان های البرز، تهران، قم، مرکزی، 
سمنان، اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان، غرب اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، 
همدان، زنجان و قزوین پیش بینی می شود.شایان ذکر است امروز در ارتفاعات شمال 
غرب، البرز مرکزی و زاگرس مرکزی بارش برف دور از انتظار نمی باشد و کاهش ۳ تا 
۵ درجه ای دما در سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور پیش بینی می شود. برای 
فردا نیز بارش باران همراه با آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق خوزستان، 
شمال بوشهر، شمال غرب فارس و کهگیلویه وبویراحمد و کاهش ۶ تا ۸ درجه دما 
در شــمال شرق کشور انتظار می رود. ســازمان هواشناسی همچنین اعالم کرد: در 
ادامه فعالیت سامانه جوی که در غرب کشور فعالیت دارد امروز و فردا نیز همچنان 
در مناطق غربی خلیج فارس افزایش ابر، وزش باد شدید، رگبار و رعد وبرق و افزایش 
ارتفاع موج از یک و نیم متر تا دو متر پیش بینی می شود، از این رو توصیه می شود 
طی این مدت احتیاط الزم در تردد شــناورهای سبک به عمل آید و از بكارگیری 

قایق های تفریحی و سبک جلوگیری شود.

پیش بینی بارندگی همراه با آبگرفتگی معابر 
در بخش های زیادی از کشور

زنی که اصرار داشت 
جراحی  عمل هــای  با 
به شکل  را  متعدد خود 


