
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی
 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد، ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی 
به مبلغ فوق به حساب  700786948623  بانک شهر 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری 
کرج در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها مختار اســت 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اســناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آنرا 
ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید - بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه 
هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه 
کلیه  اســناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شــرکت در مناقصه نزد شــهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه اساسنامه مرتبط، معرفی نامه ممهور به 
مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شــرکت، کد اقتصادی الزامی می باشــد. ضمنا شرکت هایی که در سال جاری با معاونت حمل و نقل بیش از یک 
قرارداد منعقد کرده اند نمی توانند در این مناقصه شــرکت کنند. 9- شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه 
سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف - ب - ج( الک 
و ممهور به مهر شــرکت شــده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/20 به آدرس کرج - میدان توحید - بلوار بالل دبیرخانه 
شــهرداری کرج تحویل داده شــود. 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 98/11/21 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده 

مناقصه اعالم خواهد شد.
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892701-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمان ها - شهرداری کرج 

صالحیتمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف
100٪ نقد
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جـامعـه

فرمانده نیروی انتظامی:

مقابله با مواد مخدر مطالبه جدی رهبری و دغدغه مردم است

باوجوداینکهچندروزازاظهــاراتجنجالیظریف،وزیرامورخارجهدرباره
مذاکرهباآمریکادرمصاحبهبامجلهاشــپیگلمیگذرداماواکنشهابهاین
اظهاراتعجیبهمچنانادامهدارد.عالوهبراین،اظهارتروزگذشتهحسن
روحانــی،رئیسجمهوردربارهانتخاباتنیزواکنشهایبســیاریرابهدنبال
داشتکهدرادامهبرخیازآنهارامیخوانید.انتشاراینمطالببهمعنیتایید

آنهاازسویکیهاننیست.
ما ذلت را نخواهیم پذیرفت 

هستی:»جنابآقایظریف،اگرمیخواینهمچنانحمایتمردمایرانو
هرمردوزنآزادهایدردنیاروداشــتهباشــیدونامینیکازخودتونبهجا
بگذاریــدکلمه»مذاکره«روازفرهنــگکاریوزبانیخودتونحذفکنید.
شماوزیراینمملکتهستین،دینخودتونرواداکنیدهمونطورکهقاسم

سلیمانیهااداکردند.«
هادیســاداتی:»ظریفبهناحقحقیرمانکردهاســت.ماآنقدرصاحب
شرافتوعزتهستیمکهوقتیتعدادیازاعضایخانوادهمادرمراسمتشییع
شــهیدسلیمانیزیردستوپاماندند،هیچخانوادهایآخنگفت،همهگفتن
فدایسرشرافتما.حاالآیااینملتبزرگرا،ذلیالنهخوارکردنروااست؟...«
محمدنوروزی:»هنوزچهلمســردارعزیزمانرسیدهکهایشون)ظریف(به
قاتالنفرودگاهپالسمذاکرهمیفرســتهوترامــپهمدرجوابشمیگه:نه،
مرســی.همونترامپیکهبعدازحملهبهعیناالســدحاضربود،بدونپیش

شرطمذاکرهکنه.راستیمگهقرارنبودهرکسازمذاکرهحرفبزنه...«
بهارجهانگیری:»بیســتویکروزبعد!داســتانملتیاستکهفرمانده
ارشدنظامیاشبهدستورمستقیمرئیسجمهوریککشورخبیثدیگرترور
میشــودوتنهادربیستویکروزبعدوزیرخندانخارجهاشپالسمذاکره

برایدشمنمیفرستد.«
مهدیدهقانپور:»ظریفاینبارثابتکردکهحرفنزدنروازاســاسبلد
نیست،بهنظرمبهجایپیامهایاحساسیاینبارمطالبهعمومیبایداینباشه
کهاینآقاتوسطمجلساستیضاحبشهدرغیراینصورتبایدشاهداتفاقاتی

حتیبدترازترورشهیدسلیمانیباشیم.«
الله:»آقایظریفاگهفکرمیکنیدکهبامعاملهخونشــهیدسلیمانیبا
آمریکاییهابهاسممذاکره،آنهاتحریمهارابرمیدارند،سختدراشتباهیدو
ایننشــانمیدهدکهنهتنهاهنوزآمریکارانشناختیدبلکههنوزمردمایران
راهمنشناختیدکههرگزحاضربهمعاملهبرسرخونسردارنخواهندبود.«

امیرنــوده:»کیبــودمیگفتظریفقهرماندیپلماســیاســت؟کی
بودمیگفــتظریفآمریکاوآمریکاییهاراخوبمیشناســدحتیبهتراز
همــهوزارتخارجهایها،چونآنجازندگیکــرده؟ظاهرادکترظریفتمام
حافظهشانراهفتهاییکبارDeleteمیکنندوگرنهحرفازمذاکرهخیلی....

است.«
زینبحمزهای:»میخواســتیبگیخوِنحاجقاســمبــراتبیاهمیته؟
میخواســتیبگیحرِفرهبربراتمهمنیست؟میخواستیخودتومارو
تحقیرکنی؟بسکنجناِبظریف.بسکن!یهبارمکهشدهبهجاِیآمریکا
بهجوونایمملکِتخــودت)ایران!(اعتمادکن.دنباِلآمریکاراهافتادنفقط

تحقیرشدنروبهدنبالداره.«
مهرزاد:»فقطادعاداشتند،ادعایدانستنزباندنیا،ادعایدیپلماسی؛آنها

آمدهبودندکهعزتملترافدایاداوادعاهایشانکنند.نهمرسی.«
میثاقبااشارهبهکالمامامخمینی)ره(نوشت:»ماذلترانخواهیمپذیرفت
برایخاطراینکهیکرابطهبایکابرقدرتداشتهباشیم.شرافتینیسترابطه
داشتنباامثالآمریکا.دولتآمریکاایناستکهداریدمیبینیدکهمظلومرا

درهرجاپیدامیکندپوستمیکند.«
انتخابات تشریفاتی

گلباف:»6ســالونیمازدورهتلخوبالخیزریاســتحســنروحانی،با
هزینههایفراوانبرملکوملتگذشت،همونکهباشعاراعتدالسرکارآمد
اماازاســالفخودبهمراتبافراطیتربود،خدایادراینیکسالوچندماه

باقیمانده،اسالموایرانروازرادیکالیسمخطرناکاوحفظکن.«
زینــبمیرآخوری:»بفرمائید؛اینهمازســناریوجدیدنفوذیها!احتماال
شــیخمونفراموشکــردهخودشباهمینســازوکاررئیسجمهورمملکت

شده!!!«
سیدســبحانبطحایی:»رئیسجمهورمســتقروقانونیکشوررسماًبرای
فضاسازیوتضعیفانتخاباتوعلیهیکنهادقانونیکشورکدعلنیمیدهد؛

انتخاباتتشریفاتی.«
علــیباالیــی:»اینچهحرفیاســتدربرهــهزمانیقبــلازانتخابات
مــیفرمایید!اینحــرفآنهماززبــانرئیسجمهورکشــورچهمعنایی
میدهــد؟حالکهبهدلیلناکارآمدیسیاســتهایدولــتوافزایشگالیه
مــردم،اصالحطلبانامیدیبهپیروزیدرانتخابــاتپیشروندارندانتخابات

تشریفاتیشد؟«
حامدپهلوانی:»ازنظرروحانیاگرخودشــونانتخاببشنميشهانتخاب
آزادامااگرخودشــونانتخابنشنميشهانتخاباتتشریفاتی؛خبیهوبگو

مردمبریزنتوخیابونهاپازلروکاملکندیگه.«

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه مقابله با 
مواد مخدر مطالبه جدی رهبری و دغدغه مردم است، 
از افزایش 18 درصدی کشــف مواد مخدر در ســال 

جاری نسبت به سال قبل خبر داد. 
بهگزارشپایگاهخبریپلیس،ســردارحسیناشتری
دیروزدرنشستسراسریروسایپلیسمبارزهباموادمخدر
ناجااظهارداشــت:باتالشپلیسمبارزهباموادمخدرناجا
ازابتدایسالتاکنون703تنانواعموادمخدرکشفشده
کهاینمیزاندرقیاسبامدتمشابهسالگذشتهافزایش

18درصدیرادارد.
اشــتریبابیاناینکهبخشاعظمیازکشــفیاتمواد
مخــدرمحصولاقداماتاطالعاتیاســت،گفت:درفرآیند
مبــارزهباقاچاقموادمخدر،شناســاییگردانندگاناصلی
باندهایموادمخدراولویتمااستودرکنارآندستگیری
خردهفروشــان،جمعآوریمعتادانمتجاهررانیزعملیاتی

میکنیم.
ویباتاکیدبراینکهمقابلهباموادمخدرمطالبهجدی
رهبریودغدغهمردماســت،بهبرگزاریجلسهآسیبهای
اجتماعیدرمحضرمقاممعظمرهبریاشــارهکردوافزود:
موضوعاعتیادبهعنوانیکاولویتاساسیازسویرهبری
دراینجلساتمطرحوسهمهمهدستگاههانیزدرفرآیند

مبارزهباموادمخدرواعتیادتعیینشد.
رشد50 درصدی کشت مواد مخدر 
بعد از حضور آمریکا در افغانستان

فرمانــدهنیــرویانتظامیبابیاناینکــه72درصداز
کشــفیاتانواعموادمخدرمربوطبهمرزهایشرقیاست،

اظهارداشــت:تولیدکنندگاناصلیمخدردرهمســایگی
کشورماهستندوپسازحضورآمریکاییهادرافغانستان،
کشــتموادمخدرحدود50برابربیشترشدهاستوباید
چنینموضوعاتــیدرمجامعبینالمللیومنطقهایمطرح
شودازســازمانهایبینالمللیدراینحوزهمطالبهجدی
صورتبگیردکهچــراکمکاریمیکنند؟چرااززمانیکه
آمریکاییهادرکشورهایهمسایهحضورپیداکردهاندکشت

وتولیدموادمخدرافزایشیافتهاست؟
فعالیت خرده فروشان مواد باید جدی گرفته شود
اشــتریباتاکیدبــرلزومشناســاییودســتگیری
خردهفروشــانموادمخدرگفت:علیرغــمتاکیدبرمبارزه

باسرشــبکههایتولیــدوتوزیعموادمخــدر،امافعالیت
خردهفروشانهمنگرانکنندهاستوبایدجدیگرفتهشود.
خردهفروشهمانجرمیراانجاممیدهدکهباندموادمخدر
دنبــالمیکند؛هردومجرمهســتندوبایدباهردوگروه
یعنیهماعضایباندهایاصلیوهمخردهفروشانبرخورد

جدیشودتامردمامنیتداشتهباشند.
ویادامهداد:بهنظرمیرسدبایدسامانهایبرایمعرفی
فعاالنحوزهموادمخدرتوسطمردمبهپلیستعریفشود.
نبایدازگزارشهایمردمیدراینحوزهغافلشــدبهویژه
آشــپزخانههایتولیدموادمخدردرمحالتشناســاییو

برخوردهایالزموقانونیصورتبگیرد.

دستگیری قاچاقچی هروئین 
با 110 میلیارد تومان اموال نامشروع

رئیسپلیسمبارزهباموادمخدرناجانیزدرحاشــیه
ایننشســتدربارهآخرینوضعیتکیکهایآلودهبهمواد
مخدراظهارداشت:برمبنایبررسیهایصورتگرفته،باید
بگویــمهیچاتفاقیدرمراکزتولیــدکیکخوراکیصورت
نگرفتــهواینجریاناتمربوطبهپــسازورودکیکهابه
بازارمصرفاست.سردارمحمدمسعودزاهدیاندربارهمعرفی
دستگاههایکمکاردرحوزهســاماندهیمعتادانمتجاهر
گفت:نیرویانتظامیاینقابلیترادارااستکهاینافرادرا
درکمتراز48ساعتجمعآوریکند،امامراکزکافیبرای
نگهداریاینافرادوجودندارد.زاهدیانافزود:ازطرفیقانون
نگهداریمعتادانمتجاهردرمراکزدرمانیبایداصالحشود،
درحالحاضریکمعتادمتجاهربیشازدودورهدرمانیسه
ماههدراینمراکزنگهدارینمیشودوممکناستمعتادی
پــساز6ماهحضوردراینمراکز،بــدونطیکاملدوره

درمانی،بهجامعهبازگرددواینفرددوبارهدستگیرشود.
وییادآورشد:امروزدرمرکز»سروش«پلیسمبارزهبا
موادمخدرناجا،حدود600نفرازمعتادانمتجاهرنگهداری
وبازپروریمیشــوندتاضمنطــیدورهبهبودودرمانی،

توانمندوبامهارتآموزیبهجامعهبازگردند.
رئیــسپلیسمبارزهبــاموادمخدرناجــادرپایاناز
دستگیریقاچاقچیمعروفهروئینبا110میلیاردتومان
اموالودارایینامشــروعخبــردادوگفت:اینفردبیشاز
پنجســالدرحوزهقاچاقموادمخدربهویژههروئینفعال

بودهاست.

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اخبار کوتاه اجتماعی

تحول بزرگ با اجرای طرح کاهش مجازات حبس
دادســتانتهرانباحضور12ســاعتهدرمجتمعندامتگاهتهرانبزرگبا
چهارهزارنفرازمددجویانبهصورتحضوریدیداروبهحلمشکالتقضایی
آنانپرداخت.القاصیدراینبازدیدگفت:بااجرایطرحکاهشمجازاتحبس،

تحولعظیمیدراعمالمجازاتهاایجادمیشود.
ورود حدود 8 میلیون گردشگر به کشور

 از ابتدای سا ل جاری
میراثآریا-معاونگردشــگریوزارتمیراثفرهنگیوگردشگریگفت:
سالگذشته7/8میلیونگردشگرخارجیداشتیمکهنسبتبهسال96،شاهد
رشــد52درصدیبودیم،ایندرحالیاستکهدر10ماههامسالنیزشاهد
ورودبیشاز7میلیونو850هزارگردشگرخارجیبهکشورهستیمکهباکل

سالقبلبرابرشدهاست.
تعیین تکلیف رتبه بندی نیروهای آموزشی 

شاغل در بخش اداری تا مهر ۹۹
ایسنا-وزیرآموزشوپرورشدربارهتعیینتکلیفرتبهبندیبراینیروهای
آموزشــیشــاغلدربخشاداریگفت:ماباابالغآییننامــهای،آنهارامخیر
میکنیمکهاگربخواهنددرشغلاداریبمانندوبهشغلاداریتبدیلوضعیت
دهندویابهشغلآموزشیبرگردند.تامهر99فرصتدادیماینافرادهمچنان
بهکارخودشانادامهدهندواگرتمایلبهانتقالداشتندازمهر99بهمدرسه

بروند.
 چینی ها برای ورود به ایران باید کارت سالمت 

داشته باشند
ایرنا-معاونبهداشــتوزیربهداشتگفت:شهروندانچینبرایورودبه
ایرانبایدکارتسالمتداشتهباشندالبتههنوزبهمرحلهاضطراربیماریکرونا

نرسیدهایموجاینگرانینیستاماجایهوشیاریهست.
رفع مشکل در دسترس نبودن پزشکان

 در ایام تعطیل آخر سال
فارس-معاونفنیونظارتســازماننظامپزشــکیگفت:هرسالهبافرا
رســیدنتعطیالتابالغیههاییرابرایپزشکانارسالمیکنیمکهبرنامههای
سفرخودرااعالمکنندتاباتوجهبهشرایط،بتوانیمباجایگزینکردنپزشکان

دیگرمشکلنبودیکپزشکرارفعکنیم.

می دهد  نشان  بررسی جدید  یک  نتایج 
آمریکایی ها ساالنه به طور متوسط   5۲۹ لیوان 

الکل مصرف می کنند.
بهگزارشفارسبهنقــلازدیلیمیل،تعداد
مشروباتالکلیمصرفشــدهتوسطمردمآمریکا
از472لیواندرســال2011بــه529لیواندر

ســال2017افزایشیافتهاســت.آمارهاحاکیازآناستکهبزرگساالنباالی
35سالبیشــترینمیزانافزایشدرمصرفالکلراداشتهاند؛مصرفالکلآنها
ازســال2011بیشاز25درصدرشدداشتهاست.براساسگزارشجدیدمرکز
کنترلوپیشگیریازبیماریها)CDC(،روندصعودیمصرفالکل،آمریکارادچار
معضلوبحرانهایجدیخواهدکرد.گزارشاینســازمانهمچنیننشانداد
کهباکاهشســطحتحصیالتمیزانتمایلافرادبهمصرفالکلافزایشمییابد.
براساستحقیقاتموجود،درایاالتمتحدهنوجوانانبیشازهرنوعموادمخدری
ازالکلاستفادهمیکنند؛مصرفالکلهرساله200هزارنوجوانراراهیبیمارستان
میکندوموجبمرگچهارهزارو300دانشآموزمیشود.باتوجهبهدادههای
مرکزکنترلوپیشگیریازبیماریهایایاالتمتحده،مصرفالکلبینسالهای

2006تا2010منجربهمرگساالنهبیشاز88هزارنفردرآمریکاشدهاست.

بحران رشد
 مصرف الکل

آمریکا

زیر پا گذاشــتن قوانیــن راهنمایی و 
رانندگی توســط خودروی کارمند سفارت 
آمریکا در اسالم آباد 6 کشته و زخمی  برجای 

گذاشت.
بهگزارشخبرگزاریصداوســیما،منابع
خبریدرپاکســتاناعالمکردند:رانندگیتوامبا

بیتوجهیخودرویمتعلقبهسفارتآمریکاوبرخوردآنبایکخودرویشخصی
درخیابان»فیصل«پایتختپاکســتاندوکشتهوچهارزخمیبرجاگذاشت.
بهگفتهمنابعخبری،ســرعتغیرمجازوبیاحتیاطیخودرویآمریکاییعلت
اصلیتصادفبودهاست.پلیساسالمآبادمیگوید:رانندهخودرویسفارتآمریکا
بازداشتوعلیهاویکپروندهقضاییتشکیلشدهاست.منابعخبریبابیاناینکه
خودرویسفارتآمریکابرایتحقیقاتبیشترتوقیفشدهاست،افزودند:گزارش
منابعبیمارستانیحاکیازوضعیتبحرانییکیازمصدومینحادثهاست.گفتنی
است،دراردیبهشتماهامسالنیزخودرویوابستهنظامیسفارتآمریکادراسالم
آبادبهدلیلبیتوجهیوسرعتغیرمجازبایکموتورسیکلتبرخوردکردهبودکه

براثرآنیکجوانپاکستانیجانخودراازدستداد.

قانون گریزی  
کارمند سفارت آمریکا

 حادثه آفرید

پاکستان

از کشته شدن دست کم  برزیل  مقامات 
۴6 نفر و آوارگی بیش از ۲5 هزار نفر دیگر 
به دنبال سیالب های گسترده در اثر طوفان ها 
و بارندگی های شدیدی که در جنوب شرقی 

این کشور رخ داده، خبر دادند.
بهگزارشایسنا،بیشترینخساراتوتلفات

درایالت»میناسگرایس«ازجملهمرکزآن»بلوهوریزونته«بودهکهشدیدترین
میــزانبارندگیخودراطی24ســاعتمنتهیبهجمعــهواززمانآغازثبت
ســوابقاز110سالپیشداشتهاســت.حجمبارشهایسنگینومرگباردر
منطقهبلوهوریزونتهواقعدرجنوبشرقیبرزیلروزجمعهبه171/8میلیمتر
رسیدهاســت.بلوهوریزونتهباجمعیت2/5میلیوننفریششمینشهربزرگ
برزیلدرمنطقهجنوبشــرقیکشورواقعشدهاســتوطوفانهایشدیددر
طولتابستاندرآنامریعادیاست.منطقهمترویبلوهوریزونتهباجمعیتی
بالغبر5/1میلیوننفر،سومینمنطقهبزرگشهریدربرزیلمحسوبمیشود.
مقاماتمحلیدرمیناسگرایسکشــتهشدن46نفرومفقودشدن25نفررا
تاییدکردند.همچنینبیشاز17هزارنفردراینایالتازخانههایخودتخلیه
وآوارهشــدهاند.مقاماتایالتساحلی»ســپیریتوسانتو«نیزازکشتهشدن9
نفر،مفقودشــدنســهنفروآوارگیبیشاز8هزارنفردیگرخبردادهاند.بنابر
گزارشرویترز،جاریشــدناینســیالبهایمرگباردرستیکسالپساز
فروریختنسدشهر»برومادینیو«درایالت»میناسگرایس«رخدادهکهموجب

کشتهشدنبیشاز250نفردریکیازبدترینبالیایمعدندرجهانشد.

سیل ویرانگر 
۴6 قربانی گرفت

برزیل

زن خانــه دار هندوســتانی که در حال 
آویزان کردن لباس ها روی ســقف خانه بود 
بر اثر حملــه غافلگیرانه میمون جانش را از 

دست داد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،درتازهترین
حملهمرگبارمیمونبهیکانساندرهندیکزن

جواناهلاینکشــورجانخودراازدستداد.»جایانتیاِسواین«45سالهدر
حالآویزانکردنلباسرویپشــتبامخانهاشبودکهتوسطاینمیمونمورد
تعقیبقرارگرفتوبهپایینپرتشــد.اینحادثهدرمنطقه»جایپور«واقعدر
ایالتاودیسادرشرقاینکشوررخداد.بنابهگزارشرسانههایمحلیهند،این
زنکهبادیدنمیموندچارترسووحشتشدهبودقصدداشتتاازدستاین
حیوانفرارکندکهباازدســتدادنتعادلخودبهپایینســقوطکرد.خانواده
جایانتیپسازشنیدنصدایفریادهایشاورادرحالیکهدرداخلکوچهروی
زمینافتادهبودپیداکردند.اینزنجوانبالفاصلهبهبیمارستانمنتقلشد،اما
پزشــکاناعالمکردندکهجانشراازدستدادهاست.بنابهگفتهافرادمحلی،
میمونهاطیچندماهگذشتهمزاحمتهایزیادیرابرایآنهاایجادکردهبودند،
اماتوســطمقاماتجنگلبانیمحلیاقدامیدراینبارهصورتنگرفت.مرگاین
زنجوانبراثرحملهمیموندرحالیرخمیدهدکهدرماهنوامبرنیزحادثهای
مشابهموجبمرگیکنوزادچهارماههشدهبود.بنابهآمارهایاعالمشدهدر
شهر»ماتورا«کهدرهمیناستانواقعشدهظرفمدت10روز100موردحمله

میمونبهانسانثبتشدهاست.

حمله مرگبار میمون 
به زن خانه دار!

هندوستان

* میدان ابوذر منطقه 17
-تجمععزاداریحضرتصدیقهطاهره)س(باســخنرانی:حجتاالســالم
علیرضــاپناهیانومداحــیآقایان:مرتضیطاهری،کالمــیزنجانی،علیرضا

اسفندیاری،حسینهوشیاروموسیعلینژاد
روزچهارشنبه9بهمنازساعت10صبحتا12

* مســجد احمدیه و حوزه علمیه شــرق تهران، نارمک، چهارراه 
سرسبز

ـمراســمعزاداریحضرتزهرا)س(باســخنرانی:حجتاالسالمنوریزاده
رئیسمرکزرسیدگیبهامورمساجدومداحیآقای:سیدحسناحمدی

-چهارشنبهازساعت10صبحتانمازظهر
* مسجد امام حســن مجتبی)ع(، خیابان دماوند، میدان امامت، 

کوچه فرهاد
-مراسمعزاداریحضرتفاطمه)س(باسخنرانی:حجتاالسالموالمسلمین

صدیقیودکترزائریومداحیآقایان:محمدفراهانیوهاشمخطیبی
-ازدوشنبهشبتاجمعهبعدازنمازمغربوعشا

برنامه محافل و مساجد

آگهی مزایده عمومی
حدود 1۴0 تن آهن آالت

این بنگاه در نظر دارد حدود 120 تن آهن آالت شــامل 24 عدد 
 ســتون 24 دوبل و تعدادی ســتون 6 متری و 8 متری و حدود
20 تــن ضایعات میلگــرد خود را از طریــق مزایده عمومی به 

باالترین قیمت پیشنهادی به فروش رساند.
از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و دریافت اسناد 
مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشــار آگهی از ســاعت 
8 الی 16 به نشــانی: تهران اتوبــان آزادگان بعد از پمپ بنزین 
علی آباد قاجار خیابان گل سرخ پالک 3 مراجعه و جهت دریافت 
هرگونه اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02155252125 - 

09122365575 تماس حاصل نمایند.

رئیس  اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی شهرســتان ورامین گفت: روز گذشته حین 
حفــاری در بخش جوادآباد ورامین ســه کوزه دوره 

سلجوقی کشف شد.
ژیالخــدادادیبهفارسگفت:باتوجــهبهاینکهاین
شهرستانقدمتچندهزارسالهداردوجزوشهرستانهای
کهناستانتهرانمحسوبمیشود،گاهیمشاهدهمیشود

درگوشهکناراینشهرستاناقالمقدیمیکشفمیشود.
خدادادیافزود:ســهعددکوزهســفالیحینکندن
چــاهدرخانهبومگردیکاجدربخشجوادآبادکهمجوزآن
توســطوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی

صادرشدهبودکشفشد.
ویبابیــاناینکهعلتحفرچاهســاختســرویس
بهداشتییاتامینآببرایخانهبومگردیبودهاست،افزود:
اینکوزههایســفالیکهقدمتآنهابهدورهســلجوقیباز

میگردددرارتفاع6الی7متریزمینکشفشد.
رئیسادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی

شهرســتانورامینبااشارهبهاینکهاینکوزههایسفالیبه
عصراســالمیبازمیگرددوتا90درصداینکوزههاسالم
هستند،گفت:دربعضیازقسمتهایکوزههایکشفشده
شکستگییاپریدگیمشاهدهمیشودولیشکلکلیحفظ

شدهاست.
خدادادیخاطرنشانکرد:بعدازکشفکوزهها،صاحب
بومگردیبهادارهمیراثورامیناطالعدادهوکارشناســی
اولیهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقدمتاین

کوزههارابهدورهسلجوقینسبتدادهاند.

کشف 3 کوزه سفالی دوره سلجوقی در ورامین

اولین جلسه دادگاه متهمان »مرتضی فالح اشتری« 
و 11 نفر دیگر دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور 
در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی 

و جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
بهگزارشمیزان،درابتدایاینجلسه،نمایندهدادستان
بهقرائتکیفرخواستمتهمانپرداختوگفت:متهمردیف
اول»حمیدرضامرادی«،متهمردیفدوم»محمدنائینی«،
متهمردیفسوم»امیرخسرواعالیی«ومتهمردیفچهارم
»سعیدعلیزاده«متهمهستندبهمشارکتدراخاللدرنظام
ارزیبــهصورتعمدهازطریقخریدوفروشارزدولتیبه
مبلغ11میلیوندالردربازارآزادوکسبمنفعتبهمیزان

61میلیاردتومان.
امیرحســناعالیــیادامــهداد:متهمردیــفپنجم
»فالحاشتری«متهماستبهمعاونتدراخاللدرنظامارزی
بهمبلغ238میلیوندالر،متهمردیفششــم»علیاصغر
علیــزاده«،متهمردیفهفتم»پویــاکریمی«،متهمردیف
هشــتم»علیاکبرسلطانعلیان«،متهمردیفنهم»رکسانا
سپهریزاده«،متهمردیفدهم»شیواشاهین«،متهمردیف
یازدهم»شــرکتتضامنیلیالمیرزاییوشــرکا«ومتهم
ردیفدوازدهم»شرکتمیعادسازانکیش«متهمهستند
بهمشــارکتدراخاللدرنظامارزیبهمبلغ238میلیون

دالر.
اعالییدرادامهبهتشریحنحوهانجاماقداماتغیرقانونی
متهمــانپرداختوگفت:متهممرادیبرایآنکهبتواندارز
دولتیدریافتکندمبادرتبهحسابهایمتعددکردهاست

وبهنوعیموجبفریببانکهایعاملشدهاست.همچنین
متهمنائینــیتهرانینقشاصلیدرثبتســفارشواخذ

عوارضارزیداشتهاست.
بــهگفتهنماینــدهدادســتان،متهمپویــاکریمیبا
حســابهایخانوادهخودکارکردهو36میلیاردتوماناز

ارزهایسعیدعلیزادهرافروختهاست.
اعالییافزود:متهممرادییکشــبکهســازمانیافته
داشتکهاقداماتمجرمانهراپیگیریمیکردندوازطریق
خریدوایجادشرکتهایکاغذیوتهیهاسنادبهبانکهای
عاملوپرداخترشــوهبهشبکهبانکیمراجعهمیکردوبا
فریــبنظامبانکی،وجوهارزیرابهتــاراجبردوباانحراف
30میلیوندالر،موجباخاللدرنظامارزیکشــورشده

اســت.یکیازوسایلمتقلبانهتوســطمتهماناستفادهاز
اســنادمشکوکاالعتباربودهاســتوحسباسنادموجود،
پروفرمهایادعاییوارداتکاالتوســطفروشــندهخارجی
تهیهنشدهبلکهاشــخاصدخیلبامدیریتعناصراصلیو
سربرگهایسفیدنسبتبهتهیهپروفرمهااقداممیکردند.

ویتاکیدکرد:گزارشوزارتاطالعاتنشــانمیدهد
واریزیهایکالنازشــرکتهایصوری،توسطباندمتهم
مرادیبودهوتوســطفالحاشتریوبرادرویوسیدمحمد
موســویصورتگرفتهاســتودرواقعاینواریزیکالن

توسطباندمرادیبودهاست.
نمایندهدادســتانادامهداد:متهمانمدعیاندکهقصد
وارداتکاالراداشــتنددرحالیکهخودمتهماننیزقبول

کردهاندکهپروفرمهاراادیتکردهاند.
ایندرحالیاستکهپروفرمبایدتوسطشرکتفروشنده
خارجیتکمیلودراختیارشرکتیکهقصدوارداتکاالدارد
قرارگیرد،درحالیکهدراینپروندهپروفرم،فایلدیجیتالی
خامومهموربهمهرشــرکتفروشندهتوسطمتهمینبوده
کهخودشاننسبتبهادیتکردناقداممیکردند،مذاکرات
دراینزمینهدرفضایمجازی)واتسآپ(اســتخراجودر

پروندهوجوددارد.
اعالییاظهارداشت:یکیازشگردهایمتهماناینبود
کهافرادیرابهعنوانمدیرعامالناجارهایانتخابمیکردند
کهقصدمهاجرتبهخارجازکشورراداشتندبهطوریکهبه
رضــاعلیاکرمداوودیاعالمکردندکه300میلیونتومان

درترکیهبهاومیدهندکهازایرانبرود.
درادامههادیحسینی،وحیدبیداریانورضاعلیکرم
داوودیبــهعنوانمطلعدرجایگاهحاضرشــدهوبهادای

توضیحاتپرداختند.
درادامــهمتهمردیفمرتضیفالحاشــتریدرجایگاه
حاضرشدهوبهدفاعازخودپرداخت.بعدازدفاعیاتمتهم
اشتری،قاضیموحدبانامتناســبخواندنقرارتامیناین
فرد،باتشدیدقراربازداشتدستوردادبعدازجلسهماموران

ویرابهزندانانتقالدهند.
درادامــهمتهمــانعلیاصغرعلیــزاده،پویاکریمیو

رکساناسپهریزادهبهدفاعازخودپرداختند.
بعدازایندفاعیات،قاضیموحدختمجلســهرااعالم
کردوگفتجلسهبعدیشنبههفتهآیندهبرگزارخواهدشد.

در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد

اولین جلسه محاکمه 1۲ اخاللگر به اتهام خرید و فروش ده ها میلیون دالر ارز دولتی در بازار آزاد

اهواز–خبرنگارکیهان:
پرواز شــماره 6۹۳6 تهران - ماهشهر مربوط به 
شرکت هواپیمایی کاسپین که ساعت 6 و ۳5 دقیقه  
دیروز تهران را به قصد ماهشــهر ترک کرده بود در 
هنگام نشستن در فرودگاه ماهشهر از باند خارج شد. 
مدیرکلفرودگاههایاستانخوزستانگفت:اینهواپیما
زمانیکهدرباندفرودگاهماهشهربهزمیننشستکهپساز

لندینگازباندخارجشد.
محمدرضارضائیاضافهکرد:بررسیهایاولیهنشانداد
اینهواپیماهیچگونهنقصفنینداشتهوفقطازباندخارج

شدهاست.
مدیــرکلفرودگاههــایاســتانخوزســتانافــزود:
خوشبختانههواپیماآتشنگرفتوهمهمسافرانباسالمت

ازهواپیماخارجشدند.
ایــنهواپیماازنــوعبوئینگMDبا136مســافردر
ســاعت7و30دقیقهبرباندفرودگاهماهشهرفرودآمدکه

خوشــبختانهبابسیجامکاناتفرودگاهماهشهرونیزحضور
خودروهایآتشنشــانمواردایمنیبرایجلوگیریازآتش
گرفتنهواپیماانجامومســافرانبهسرعتازهواپیماخارج
شدند.جعفرزاده،سخنگویسازمانهواپیماییکشورینیز
گفت:خوشــبختانهمســافرانهمگیدرسالمتهستندو
بررســیدقیقاینموضوعتوسطکارشناساندرحالانجام
است.فرودگاهماهشهرفرودگاهاختصاصیمنطقهاقتصادی

پتروشیمیاینشهرستاناست.

هواپیمای مسافربری در فرودگاه ماهشهر از باند خارج شد

وزیر بهداشت با بیان اینکه سال ســختی را به لحاظ مالی سپری 
کردیم و ســال ســخت تری را پیــش رو داریم، گفت: ســال آینده 
 با افزایش تولیــد داخلی بودجــه ارزی دارو بــه ۲/5 میلیارد یورو 

کاهش می یابد.
بهگزارشایرنا،سعیدنمکیدراجالسروسایدانشگاههایعلومپزشکیدر
مرکزهمایشهایرازیاظهارداشت:سهمسالمتازتولیدناخالصملیاز6/9
به9درصدرســیدهوبیشترازاینامکانافزایشنداردوبیشازایندرخواست
منابعمستلزمایناســتکهدرجیبسایردستگاههادستکنیم،بهجایاین
کاربایدحمایتدســتگاههایدیگرازجملــهآموزشوپرورشرابرایاقدامات
پیشگیرانهجلبکنیموآموزش20میلیونسفیرسالمتدرهمینراستااست.
نمکیافزود:درگذشتهباســاختبیمارستانهاییبافاصله20کیلومترو
تربیتصرففوقتخصصوژنرالبهجایسرباز،منابعراهدردادهایمواکنون

اینمسیراصالحمیشود.
ویادامــهداد:بودجهارزیداروامســالحدود3/6میلیــاردیوروبودکه
همزمانباافزایش25درصدیذخایراســتراتژیکوافزایش10درصدیهزینه
نقلوانتقالبهسهمیلیاردیوروکاهشیافتوسالآیندهباافزایشتولیددارو

درکشوروکاهشواردات،به2/5میلیاردیوروکاهشمییابد.
وزیربهداشــتاظهارداشتذخایرداروییکشورمطلوباستوتاهفتماه
آیندهذخایرداروییبرایاقصینقاطکشــوروجودداردومواداولیهداروییتا6
ماهبرایکارخانههایداروییتامینشدهوهمهخطوطتولیدداروبدونیکروز

تعطیلیبهکارخودادامهمیدهند.
نمکیافزود:97درصدداروهایکشــورتولیدداخلاســتاماســهدرصد
داروهــایوارداتــیحدود30درصــدارزداروییواقتصادبازاردارویکشــور
رابــهخوداختصــاصمیدهندوباافزایــشتولیددارواینســهمراکاهش

خواهیمداد.

وزیر بهداشت:

بودجه ارزی دارو سال آینده
با افزایش تولید داخلی کاهش می یابد

دامپزشــک معتمد محیط زیست مازندران 
علت تلفات مشکوک چند هزار بال پرنده مهاجر 
زمستان گذران در تاالب بین المللی میانکاله را 

مسمومیت غذایی اعالم کرد.
بهرنگاکرامیروزدوشنبهدرگفتوگوباخبرنگار
ایرناگفت:منشأاینمسمومیتغذایینوعیباکتری
اســتکهدرپرندگانبهویــژهازگونههایچنگرو
فالمینگوکهازجلبکهاوپالنگتونهاتغذیهمیکنند،
ایجادمیشود.ویاضافهکرد:درحالحاضربیشترین
تلفاتپرندگانوحشــیدرتاالببینالمللیمیانکاله
مربوطبهچنگرمعمولیوفالمینگوهاســتکهمنبع
اصلــیتغذیهآنهابــهعنوانپرندگانکنــارآبزیاز
جلبکهاوپالنگتوناســتواینبیماریباکتریایی
درآزمایشــگاهداخلاســتانبرایمــرگپرندگان
مهاجرزمســتانگذرانتاحدودیبهقطعیترسیده
است.اکرامیگفت:بررسیبعدیمایافتنمنشأاین
آلودگیوایجادبیماریاســتکهباعثآلودگیآب
تاالبمیانکالهوتلفشــدنچندهــزاربالپرندگان
مهاجرزمســتانگذرانشدهاست.ویافزود:یکیاز
احتماالتیکهمطرحاستایناستکهازچندینروز
پیــشآبتاالبوغذایپرندگانبراثرورودفاضالب

خانگیویــاحتیصنعتیآلودهشــدهوآلودگیبر
جلبکهاوپالنگتونهاهماثرگذاشــتهباشــدودر
نتیجهآنپرندگانیکهازقســمتآلودهتغذیهکردند
دچارمسمومیتشدهباشند.ایندامپزشکتوضیحداد
:احتماالمرگپرندگانحدود10روزپسازآلودگی
منبعغذاییومصرفآنشروعشدهوهمچنانادامه
دارد.ویدرموردسابقهبروزاینبیماریدرپرندگان
وحشــیدرتاالببینالمللیمیانکالهاظهارداشــت:
اگرچهطبقاظهارنظرهاوضعیتمشــابهی12سال
پیشنیزدرمیانکالهرخدادوتلفاتچندینهزاربالی
پرندگانراموجبشــد،ولیمتاسفانهسابقهبررسی
علمیدراینزمینهوجودندارد.دامپزشــکمعتمد
محیطزیســتمازندرانهمچنینگفتکهاکنونبا
ردقطعــیارتباطتلفاتپرندگانبابیماریمیکروبی
آنفلوانزایحادپرندگانونیوکاسلوباکتریاییبودن
ریشهاینمرگومیر،احتمالسرایتبیماریبهسایر
پرندگانتاحدزیادیازبینرفت،ولیهمینباکتریها
میتوانندعاملبیشاز100بیماریدیگریشــوند.
اکرامیدرموردابتالءپرندگانبهبیماریبوتولیســم
بهعنوانیکیازمسمومیتهایغذاییکهبیشترمنشأ
آنازکنســروهایخانگیوبهخصوصماهیاســت،

گفت:بررسیمااحتمالبروزاینبیماریراتاکنونرد
کردهاست.ویتوضیحداد:منشأاینبیماریباکتری
بیهوازیاســتکهباعثتولیدسمدررودهمیشود
وبهنوعــیمنشــأرودهایداردوچنانچهبحثاین
بیماریمطرحباشد،بایدبجزفالمینگووچنگرجلبک
خوار،دیگرگونههانیزبهاینبیماریآلودهمیشدند
وتلفاتزیادیداشتندکهتلفاتسایرگونههاانگشت
شماربود.اینعضوهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمی
چالوسدرمورددلیلممنوعشــدنمصرفپرندگان
شــکاریوحشیهمگفت:براساساصولبهداشتی
درزمانــیکهبرخیبیماریناشــناختهدرپرندگان
ایجادمیشــود،بایدازمصرفپرندگانوحشیبرای
ســالمتمصرفکنندگانخودداریشود.ویافزود:
بایداینممنوعیتبرایمصرفپرندگانتامشــخص
شدنعلتقطعیبیماریادامهداشتهباشدوتوصیه
مابهمردمایناســتکهبرایسالمتشانازخوردن
گوشــتپرندگانوحشــیتااطالعثانویخودداری
کنند.محیطزیســتمازندرانیکروزپسازآشکار
شدنتلفاتپرندگانمهاجردرمیانکاله،هرگونهشکار
پرندگاندراینمنطقهراممنوعکردوبهمردمدرباره

مصرفگوشتپرندگانوحشیهشدارداد.

مسمومیت، علت قطعی مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله اعالم شد
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