
تصادف مرگبار
هندیجان- خبرنگار کیهان: دو ســانحه رانندگی به فاصله ۲۴ســاعت در 
جاده مواصالتی هندیجان بوقوع پیوســت.در حادثه اولی تصادف یک دستگاه 
خودروی پژو ۴05 با یک دســتگاه موتورســیکلت در حوالی روســتای فیروز 
آبــاد جاده هندیجان - ماهشــهر برخورد که در این حادثــه  دو نفر جوان از 
راکبین موتورسیکلت کشته شــدند.در حادثه دومی نیز یک دستگاه خودروی 
پژو پارس در جاده هندیجان - دیلم  دچار آتش ســوزی شد که پس از تماس 
مردمی بالفاصله پایــگاه امداد و نجات جمعیت هالل احمر هندیجان به همراه 
یک دستگاه آتش نشانی شهرستان در محل حادثه حاضر و آتش سوزی خودرو 

کنترل و اطفاء شد که خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشت.
حبس دامدار متخلف

رشــت- خبرنگار کیهان: رئیس شبکه دامپزشکي شهرستان رودسر اظهار 
داشــت: یکي از دامداران بخش رحیم آباد رودسر پنج رأس گوسفند بیمار خود 
را علیرغم تذکرات مکرر دامپزشکي این شهرستان مبني بر معدوم کردن آنها، 
فروخته بود که با پیگیري مستمر واحد حقوقي دامپزشکي رودسر، این دامدار 
متخلف به چهارماه حبس تعزیري محکوم شد.سرهندي افزود؛ آزمایشگاه اداره 
کل دامپزشکي استان گیالن وجود بیماري تب مالت را در این دام ها تشخیص 
و طي نامه اي به صاحب دام ها دستور داده بود که دامهاي بیمار را به مدت ۲0 
روز از گله جدا نگه داشته و سپس براي معدوم کردن به کشتارگاه منتقل کند 

که این دامدار متخلف از اجراي این دستور امتناع کرد.
دستگیری سارقان مسلح

زاهدان- خبرنگار کیهان: جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان از 
دستگیری هشت سارق مســلح در شهر های زاهدان، سراوان و خاش خبر داد. 
ســرتیپ احمد طاهری، افزود: پلیس در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه در 
شهر های زاهدان، سراوان و خاش هشت سارق به عنف و مسلح را دستگیر و از 
مخفیگاه آنها مقادیری سالح ومهمات کشف کرد.وی تصریح کرد: در این رابطه 
ســه دستگاه خودرو سواری، چهار دســتگاه تلفن همراه، مقادیری وجه نقد و 
طالی مسروقه کشف و متهمان در بازجوئی های علمی کارآگاهان پلیس آگاهی 
به دو فقره سرقت مســلحانه مغازه و منزل، سه فقره سرقت مسلحانه خودرو، 

شش فقره سرقت تلفن همراه و یک فقره سرقت احشام اعتراف کردند.
کشف  اشیای عتیقه

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی مازندران از کشف 50 قطعه شئ 
عتیقه در شهرستان »گلوگاه« خبر داد. سرتیپ سید محمود میر فیضی گفت: 
ماموران پس از شناســایی فردی با هماهنگی قضائی منــزل این فرد را مورد 
بازرسی قرار دادند.وی خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی از منزل متهم موفق 
به کشف 50 قطعه شئ تاریخی شامل ابزار آالت، دستبند و ظروف مفرغ  شدند.

سردار میرفیضی از شناسایی و دستگیری پنج متهم دیگر این پرونده در عملیات 
پلیســی خبر داد و افزود: برابر نظریه کارشناســان اداره میراث فرهنگی،  اشیاء 
عتیقه مکشوفه، دارای قدمت سه هزار سال بوده و از ارزش تاریخی و فرهنگی 

بسیار باال برخوردار است که تحویل اداره کل میراث فرهنگی استان شد.
مهار آتش  در مسافر خانه

مشــهد- فارس: مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشــانی مشهد از مهار 
آتش ســوزی یک مسافرخانه در این کالنشــهر خبر داد.حسین صالح نظرآباد، 
گفت: علت بروز این آتش سوزی، نقص فنی در کولر گازی یکی از سوئیت های 
این مجموعه اقامتی بود. وی با  اشاره به انتشار دود در طبقات، بیان کرد: با توجه 
به خروج به هنگام مســافران از ساختمان، خوشبختانه بروز این آتش سوزی به 
کسی آسیب نرســاند.وی افزود: علت وقوع این آتش سوزی نقص فنی در کولر 

گازی بوده است.
واژگونی سمند

سرویس شهرستانها: معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اردبیل از 
واژگوني ســمند در حوالی روستای »آراللوی بزرگ« شهرستان »اردبیل« خبر 
داد. سرهنگ »کریم نوري« گفت: براثر این حادثه راننده و پنج سرنشین خودرو 
مجروح شده که توسط نیرو هاي امدادي به بیمارستان »فاطمي« اردبیل انتقال 
داده شدند.وی تصریح کرد: علّت وقوع این حادثه از سوي کارشناسان پلیس راه 
استان عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطي از سرعت مطمئنه از 

سوي راننده خودرو اعالم شده است.
برخورد کامیون با موتور

مهاباد- باشــگاه خبرنگاران جوان: تصادف جاده ای در شهرســتان مهاباد 
دو کشــته و زخمی برجای گذاشــت. بر اثر تصادف بین کامیون شش چرخ و 
موتورسیکلت در جاده روستای سویناس مهاباد یکی از سرنشینان موتورسیکلت 

جان باخت و یک نفر نیز زخمی شد.علت حادثه در دست بررسی است.
قاچاق سنگ سیلیس

همدان- مهر: فرمانده انتظامی شهرســتان همدان از کشف ۱0 تن سنگ 
ســیلیس قاچاق توسط ماموران پاسگاه انتظامی آبشــینه در همدان خبر داد.
سرهنگ جمشید باقری، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت افرادی در 
زمینه قاچاق ســنگ سیلیس از کوه های یکی از روستاهای شهرستان همدان؛ 
شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی آبشینه قرار 
گرفت.وی افزود: ماموران با همکاری کارکنان اداره صنعت و معدن، دو خودرو 
را حین حمل سنگ قاچاق مشاهده و متوقف کردند.وی اضافه کرد: دو متهم در 

این خصوص بازداشت شدند.
انهدام باند زنان جیب  بر

اصفهان- تســنیم: سرپرست پلیس آگاهی استان اصفهان از انهدام اعضای 
باند ســه نفره ای که به صورت کاماًل حرفه ای و ماهرانه اقدام به جیب بری در 

اماکن و اتوبوس های شهری می کردند، خبر داد. 
سرهنگ حســین ترکیان اظهار داشــت: دراین خصوص تحقیقات برای 
شناسایی ســارق یا ســارقان انجام گرفت و با تالش کارآگاهان اعضای باندی 
سه نفره در شهر اصفهان شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.ترکیان 
با بیان اینکه اعضای این باند ســه زن جوان بودند، اظهار داشــت: این افراد به 
چندین جیب بری و کیف قاپی با ارزش 600 میلیون ریال اعتراف کردند که به 

مرجع قضائی تحویل داده شدند.

صفحه 10
 یک شنبه 1۶ تیر 1۳۹۸
۴ ذی القعده 1۴۴0 - شماره ۲۲۲۲۶

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

یک مربی ســیرک 61 ساله که در حال 
تمرین با چهار ببر بود به دست آنها به قتل 

رسید.
عصر پنج شنبه به وقت محلی یکی از ببرهای 
ســیرک »اورفی« در استان »باری« ایتالیا ، ابتدا 
بــه »اتوره وبر« مربی 6۱ ســاله خود حمله کرد 

و پس از آن ســه ببر دیگر نیز به او پیوســتند.پس از این حمله، ببرها در حال 
بازی با بدن این مربی در قفس خود بودند که امدادگران و کارکنان سیرک به 
کمک وی شــتافتند، هر چند این مربی کمی بعد به دلیل جراحات وارد شده 
جان باخت.به گزارش ایســنا، گفته می شود و بر یکی از بهترین مربیان سیرک 
شــناخته شده در ایتالیا بود.ببرهای این سیرک در حال حاضر از سیرک خارج 

شده و به یک پارک سافاری منتقل شده اند.

قتل 

مربی سیرک

 به دست ۴ ببر

زخمی شدن  از  اکوادور  محلی  مقامات 
دست کم ۳۸ افسر پلیس طی بازرسی یک 

زندان خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، ۲50 افسر 
پلیس و 5۳ مقام پلیس اکوادور بازرســی زندان 
»اِل رودئو« در شهر »پورتوفیخو« واقع در استان 

»مانابی« اکوادور را بر عهده داشــتند.رئیس پلیس استان »مانابی« اعالم کرد 
زندانیــان این زندان مخالفت خود را با بازرســی زندان به وضوح با اقداماتی از 
جمله پرتاب کردن ســنگ به سمت ماموران پلیس نشــان دادند، با این حال  
پلیس با کنترل کردن زندانیان به بازرسی زندان ادامه داد.وی با اشاره به این که 
بیشــتر افسران صدمه دیده در این حادثه دچار مصدومیت های جزیی از ناحیه 
سر شده اند، اعالم کرد در این بازرسی اسلحه های گرم و مواد مخدر و هم چنین 
تلفن های همراه و تجهیزات الکترونیکی از زندانیان کشــف و ضبط شد.پلیس 
قضایی اکوادور در حال تحقیق در مورد چگونگی حمل و قاچاق این وسایل به 

داخل این زندان است.

زندانیان با سنگ 

به جان پلیس 

افتادند

 زلزله ای به بزرگی 7/1 ریشــتر جنوب 
کالیفرنیا را به شدت لرزاند .

به گزارش میزان به نقل از سی ان ان، کالیفرنیا 
روز گذشــته برای دومین روز متوالی و با شدتی 
بیشــتر از روز قبل بــه خــود لرزید.بزرگی این 
زلزله 7/۱  ریشــتری باعث قطع برق گسترده و 
ســاکنان  فرار 
وگاس  الس 
لس آنجلس  به 
شــد.این زلزله  
در حالی جنوب 
به  را  کالیفرنیا 
درآورد  لــرزه 
جمعه  روز  که 
زلزله ای به قدرت 6/۴ ریشــتر ایــن منطقه را به لــرزه درآورده بود. به گفته 
کارشناســان این زلزله قدرتمندترین زلزله دو دهه اخیر در آمریکا به شــمار 
می رود. هر دو زلزله در فاصله ۱0 مایلی شــمال شرقی شهر»ریج کرست« در 
فاصله ۱۱5 مایلی از مرکز لس آنجلس رخ داد که بیشتر از یک ساعت لرزش در 
سراســر منطقه ادامه داشت.در حالی که آتش نشانی منطقه خبر از آتش سوزی 
در برخی ساختمان ها داده است،مقامات کالیفرنیا در حال ارزیابی خسارات وارد 
شده پس از زلزله هستند. مرکز لرزه نگاری کالیفرنیا، در حدود ۱۴00 پس لرزه 
را از آغاز هر دو زلزله بزرگ در این منطقه به ثبت رســانده است. بزرگی زلزله 

کالیفرنیا در حدی بود که بخش هایی از مکزیک هم آن را احساس کردند.

زلزله 
7/1 ریشتری 
در کالیفرنیا

شــرکت های انگلیســی تصمیــم به 
جمع آوری گوشی کارمندان خود در ساعت 

کاری گرفته اند.
به گــزارش فارس به نقــل از دیلی میل، در 
یک اقدام جدید شرکت های انگلیسی تصمیم به 
جمع آوری گوشــی کارمندان خود برای افزایش 
آن هــا  بهــره وری 
کاری  ســاعات  در 
از  جلوگیــری  و 
چک مــداوم تلفن 
همراهشان کرده اند.
ی  یه هــا د تحا ا
نیز هشــدار  کاری 
بر  عــالوه  داده اند 
شــرکت های خصوصی، مراکز دولتی نیز به زودی اســتفاده از تلفن همراه در 
ســاعات کاری را ممنــوع خواهند کرد.این اقدام که بــه عنوان »جبهه جدید 
برای اصطکاک« شــناخته می شود، در پی اســتفاده بی حد و حصر کارمندان 
از تلفن همراه در محیط کار شــکل گرفته اســت. در ایــن بین، بعضی ها باور 
دارند کنترل های سختگیرانه در مورد استفاده از تلفن، جایی که هیچ مشکلی 
امنیتی و ایمنی وجود ندارد، بی اعتمادی و مشکالت فرهنگی پیش می آورد که 

به دلیل نگرش یک مدیر به کارمندانش است.

 جمع آوری 
گوشی

 کارمندان

در اتفاقــی نادر در هندوســتان، یک 
خودرو با سرعت و از عقب با یک گاری که 
توسط االغ بدشانس کشیده می شد تصادف 

کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، یک 
گاری که توسط االغ کشیده می شد به آرامی در 

حال گذر از خیابان بود که ناگهان خودروی ون با ســرعت و از عقب به گاری 
برخــورد کرد.در این حادثه مرد گاری چی که به صــورت ناگهانی مورد ضربه 
شدید واقع شده بود، افسار االغ را محکم کشید که همزمان شدن این کشیدن 
با ضربه محکم باعث معلق شــدن االغ بیچاره در هوا شد.در این حادثه دو پای 
حیوان دچار آســیب دیدگی شد که راننده مقصر باید خسارت آن را تقبل کند 
در حالی که ماشین خودش نیز به علت برخورد شدید با گاری دچار خرابی شد.

تک چرخ
 االغ بدشانس 
پس از تصادف

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به تهیه آجر فشاری مورد نیاز کلیه پروژه های عمرانی را 
از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مبلغ اولیهموضوع مناقصهردیف

۲0/000/000/000 ریالتهیه آجر فشاری مورد نیاز کلیه پروژه های عمرانی۱
1- شرایط متقاضی:

اشــخاص حقوقی: اساسنامه شرکت )اساســنامه مرتبط( یا مجوز از سایر ارگانها و ادارات - آگهی 
تاســیس و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی - ســایر مدارک ثبتی - کد اقتصادی - گواهی 

ارزش افزوده را داشته باشد.
اشخاص حقیقی: مشخصات فردی - ارائه کد اقتصادی - ارزش افزوده - پروانه کسب معتبر

2- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد:
- متقاضیان می بایست بابت شرکت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی )تا 45 روز اعتبار 
داشــته و قابل تمدید باشد( به مبلغ 1/000/000/000 ریال و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به 

حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج
3- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشــند ســپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
4- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398 بانک 
شهر شــعبه عظیمیه واریز و اصل فیش واریزی به امور پیمان های سازمان ارائه نمایند. )با همراه 

داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه در محل وجود دارد(
6- متقاضیــان جهت خرید اســناد مناقصه از تاریخ نشــر این آگهی به مــدت ده روز می توانند 
در ســاعت اداری به امور قراردادهای سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 

 واقع - عظیمیه - ضلع شــمالی میدان اســتقالل طبقــه اول دفتر امور پیمان هــا مراجعه و یا با 
شماره تلفن )02632540303( تماس مراجعه نمایند.

7- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.
8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روزکاری از تاریخ انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی 

پاکات اولین جلسه بعد از عودت اسناد می باشد.
9- همراه داشتن مهر شرکت و معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت هنگام خرید 

اسناد مناقصه الزامی می باشد.
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

11- هزینه چاپت دو آگهی توامان به عهده برنده مناقصه می باشد.
12- مبلغ قرارداد 100٪ تهاتر با ملک )در ســطح مناطق شــهرداری کرج( محاســبه و از مبلغ 
صورت وضعیت ابتدا کســورات قانونی )بیمه مالیات - ســپرده( کسر و سپس سهم و درصد تهاتر 

محاسبه می گردد.
13- مبلغ 10٪ کل پیشنهادی وجد نقد یا ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات 

از برنده اخذ خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۸-۲۹

امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

شهرداری کرج
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر

1( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد مناقصه می توانند با 
در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت 
زهرا)ســالم ا...علیها( به آدرس جاده قدیم تهران، قم ساختمان اداری شــماره یک سازمان، اداره قراردادها 
مراجعه نمایند. 2( میزان سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست به شرح جدول فوق سپرده 
شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی تهیه شده در وجه سازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل 
سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت 
زهرا)س( به همراه اســناد مناقصه در پاکت الف به دســتگاه مناقصه گزار ارائه نماید.3 ( هزینه آگهی: در 
روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد. 4( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به 

مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت تحویل پاکات 
تا پایان وقت اداری می باشــد(. 5( بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمناً مشــروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده اســت که شرکت کنندگان باید کلیه 
مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شــده »الف« 

و »ب« تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول      شماره:98/9

سازمان بهشت زهرا)س( عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار می نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

شرایط متقاضیمدت )ماه(میزان سپرده )ریال(موضوع مناقصه

نگهداری کلیه تأسیسات ساختمان های اداری و 
یکسال610/000/000مجموعه عروجیان در سطح سازمان

1- دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط
2- دارا بودن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

3- ترجیحاً دارا بودن سابقه کاری مرتبط و تأییدیه حسن انجام کار توسط کارفرمای قبلی
4- ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری یا برگه ثبت نام در سامانه وزارت کار جهت دریافت گواهی صالحیت ایمنی

نگهداری کلیه تأسیسات تأمین و توزیع برق در 
یکسال625/000/000سطح سازمان

1- دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط
2- دارا بودن حداقل رتبه 5 نیرو یا تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
3- ترجیحاً دارا بودن سابقه کاری مرتبط و تأییدیه حسن انجام کار توسط کارفرمای قبلی

4- ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری یا برگه ثبت نام در سامانه وزارت کار جهت دریافت گواهی صالحیت ایمنی

یکسال555/000/000نگهداری کلیه تأسیسات آب در سطح سازمان
1- دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط

2- دارا بودن حداقل رتبه 5 آب از سازمان برنامه و بودجه 
3- ترجیحاً دارا بودن سابقه کاری مرتبط و تأییدیه حسن انجام کار توسط کارفرمای قبلی

4- ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری یا برگه ثبت نام در سامانه وزارت کار جهت دریافت گواهی صالحیت ایمنی

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

1( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد 
مناقصه می توانند با در دســت داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 
1001 نزد بانک شــهر شعبه بهشت زهرا)ســالم اهلل علیها( به آدرس جاده قدیم تهران، قم 
ســاختمان اداری شــماره یک ســازمان، اداره قراردادها مراجعه نمایند. 2( میزان سپرده 
شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست به شرح جدول فوق سپرده شرکت در مناقصه را 
به صورت ضمانتنامه بانکی تهیه شــده در وجه سازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام 
سازمان بهشــت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه 
 نماید. 3( هزینه آگهی: در روزنامه همشــهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشــد. 

4( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مــدت 10 روز در اوقات اداری جهت 
دریافت و تکمیل و تحویل اســناد مناقصه می باشــد )ســاعت تحویل پاکات تا پایان وقت 
اداری می باشــد(. 5( بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
و تکالیف مقرر در اســناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشــنهادات مختار است. ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است 
که شرکت کنندگان باید کلیه مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده 

و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول      شماره:98/10

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

سازمان بهشت زهرا)س( عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
شرایط متقاضیمدت )ماه(میزان سپرده )ریال(موضوع مناقصه

انجام امور خدماتی نگهبانی نگهداری 
یکسال3/000/000/000مجموعه عروجیان و سالن های تطهیر

1- دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط
2- سوابق کاری مرتبط در امور نگهداری و نظافت و تأییدیه حسن انجام کار توسط کارفرمای قبلی

3- ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری

در اسرع وقت، چهار دســتگاه خودروی عملیاتی سنگین و 
دو دســتگاه آبده به همراه ۲0 آتش نشان در مرحله اول به 

محل اعزام شدند.
وی اظهار کرد: انفجار در کارخانه کیمیا دانش الوند در 
تولیــد خوراک دام رخ داده بود که بر اثر انفجار ســوله های 
مجاور تخریب شده بود و یکی از مخازن به طور کامل منفجر 

و تکه های آن به خیابان های اطراف پرتاب شده بود.
کریمی بیان کرد:بر اثــر این حادثه  ۱5 تن از کارگران 
مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی 

انتقال یافتنــد. وی گفت: حال دو تــن از مصدومان وخیم 
گزارش شد که به بیمارســتان نکویی و سایر مصدومان نیز 

به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری قم بیان کرد: بر اثر انفجار ســوله مجاور که انبار 
ضایعات بود نیز طعمه حریق شده بود اما نیروهای عملیاتی 
حریق را اطفا کردند و اجازه سرایت به کارخانه های مجاور را 
ندادند. کریمی یادآور شــد:علت حادثه انفجار و آتش سوزی 

این کارخانه در حال بررسی است.

شنبه بین ۲ دستگاه پراید و دنا در حوالی روستای »ورزی« 
در مسیر کرمانشاه به روانسر روی داد.

وی با بیان اینکه در این حادثه خودرو پراید دارای پنج 
سرنشین بود، گفت: چهار تن از سرنشینان آن کشته شدند 

و دیگر سرنشین این خودرو نیز مصدوم شد.

به گفته او، خودرو دنا نیز تنها یک سرنشــین داشت و 
آن هم راننده بود که کشــته شد. سرهنگ حیدری با بیان 
اینکه خودرو دنا از سمت روانسر به کرمانشاه و خودرو پراید 
از کرمانشــاه به روانسر در حال حرکت بوده است، علت این 

حادثه را انحراف به چپ خودرو دنا ذکر کرد.

تصادف محور کرمانشاه به روانسر پنج کشته برجا گذاشت

اطفاء آتش سوزی در کارخانه  قم

راه استان  رئیس  پلیس 
کرمانشاه، از وقوع یک فقره 
تصادف در مسیر کرمانشاه 
به روانسر خبر داد و گفت: 
پنج تن  ایــن حادثه  براثر 
کشــته و یک تن مصدوم 

شدند. 
سرهنگ محمد حیدری در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
این حادثه ساعت هشت صبح 

سازمـــان  سخنـــگوی 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری قــم گفت:انفجار 
و آتــش ســوزی در کارخانه 
کیمیای دانش الوند در شکوهیه 

قم اطفاء شد.
حمید کریمــی در گفت و گو با 
ایســنا گفت : در ساعت ۱8 و ۲0 
دقیقه روز جمعه به مرکز فرماندهی 
آتش نشانی استان قم وقوع انفجار و 
آتش سوزی در شهرک شکوهیه در 

خیابان فکوری قم اعالم شد.
وی افزود: پس از اعالم انفجار 

جانشین رئیس پلیس آگاهی پایتخت، جزئیات 
دستگیری یکی از اراذل سطح یک پایتخت ملقب 

به »غول« را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ داوود فرد 
با اعالم خبر دستگیری یکی از اراذل سطح یک پایتخت 
به نام )ح.غول(، اظهار داشــت: اوایل خرداد سال جاری 
یکی از اراذل و اوباش سطح یک شرق تهران که ملقب 
به غول است بوسیله سالح گرم مرتکب قتل شده و پس 

از ارتکاب این جنایت متواری شده است.
به گفته داوودفر، این قاتل قبل از خروج از کشــور 

شناسایی و بازداشت شد.
جانشــین رئیس پلیس آگاهی پایتخت در پاسخ به 
این سؤال که »قاتل ادعا کرده است به تنهایی در مقابل 
۲0 نفر ایســتاده و با آنها درگیر شــده است آیا چنین 

چیزی صحت دارد؟«، گفت: متاســفانه برخی افراد به دلیل 
فیزیــک یا روحیه ای که دارند به خود القاب کاذب می دهند 
این فرد نیز خودش را بســیار قــوی تصور می کرده و دارای 
قلمرو بوده است و به واسطه فیزیک خاصی که داشته خود را 
غول نامیده بوده است البته در این درگیری تنها نبوده و چند 

نفر دیگر نیز در این درگیری شرکت کرده بودند.
داوودفر افزود: در حال حاضر نیز با توجه به بازداشــت 

قاتل ابعاد جدیدی از این پرونده کشــف شده که قطعا افراد 
دیگری به پلیس احضار خواهند شد. وی با بیان اینکه پلیس 
اقدامات ویژه ای را برای اراذل و اوباش سطح یک دارد، گفت: 
این افراد شناســنامه دار بــوده و در حالی که تحت کنترل و 
رصد پلیس هستند گاهی اوقات اعمالی را مرتکب می شوند 
که منجر به درگیری و قتل می شود اما ما بالفاصله این افراد 
را شناسایی کرده و نسبت به دستگیری آ نها اقدام می کنیم.

»غول قاتل« دستگیر شد

از طرف کشــورهای غربی بر علیه دین مبین اســالم انجام 
می شود سبب رشد بی حجابی و بدحجابی در کشور ما شده 

است.
غضنفرآبــادی اظهار داشــت: باید جلــوی این تهاجم 
فرهنگی گرفته شود تا مردم تحت تاثیر آن قرار نگیرند زیرا 
با هجوم مد و لباســی که در ســطح جامعه رواج پیدا کرده 
اســت، افرادی که دارای اعتقادات کامل نیستند هم با این 

موج هماهنگ می شوند.
وی با بیان اینکه بخشــی از فســاد جامعه در اثر تمایل 
به اشــرافی گری است، عنوان داشت: بخش دیگر فساد ناشی 
از این است که برخی مســئوالن وظایف خود را به درستی 
انجام نمی دهند؛ از جمله کمرنگ شدن احساس مسئولیت 

در زمینه عفاف و حجاب مدارس دخترانه، نمود آن است.
رئیس دادگاه انقالب اسالمی افزود: متأسفانه برخی افراد 
فریب شعارهایی نظیر »حجاب اجباری نیست« را خورده اند 

در حالی که این گونه شــعارها بسیار غیر تخصصی و صرفاً 
سیاسی است.

غضنفرآبــادی با بیان اینکه در زمینــه حجاب و عفاف 
فعالیت های فرهنگی کمرنگ انجام شده است، اظهار داشت: 
با وجود این جامعه باید در زمینه حجاب و ســایر مســائل، 
قانون مدار و قانون محور باشــد که متأســفانه چنین نیست؛ 
رعایــت حجاب و امر به معروف نبایــد صرفاً به فعالیت های 
فرهنگی محدود شــود بلکه باید با هنجارشکن های عفاف و 

حجاب برخورد صورت گیرد.
وی ادامــه داد: در زمینه حجــاب و عفاف افزون بر کار 
فرهنگی باید با افراد مزدور برخورد قاطع شــود زیرا فردی 
که جاسوسی بر علیه نظام اسالمی می کند با کسی که برای 
دریافت پول بی حجاب و بی عفتی را در جامعه ترویج می دهد 
هیچ تفاوتی وجود ندارد هر دوی آنها به جامعه اسالمی ایران 

آسیب وارد می کنند.

حکم دادگاه بدوی محمدرضــا خاتمی از طریق 
سامانه ثنا به وی ابالغ شد.

شــعبه ۱057 مجتمع قضایی کارکنان دولت که ریاست 
آن را قاضی عالیشاه بر عهده  دارد پس از اعالم ختم رسیدگی 
به ادعاهای محمدرضــا خاتمی، رأی پرونده را صادر و به وی 
ابــالغ کرد.در حالی که خبر رســمی از جزئیات حکم صادره 
منتشر نشده است، خبرگزاری فارس درباره جزئیات رأی صادر 
شــده در این پرونده اعالم کرد خاتمــی در دادگاه بدوی به 
تحمل دو ســال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی محکوم شده است.محمدرضا خاتمی 
سال گذشــته در مصاحبه ای مدعی تقلب 8 میلیون رأی در 
انتخابات ســال 88، شــده بود.به دنبال انتشار این مصاحبه، 
دستگاه قضایی شیوه نسبتاً متفاوتی در پیش گرفت و ضمن 
احضار خاتمی به او مهلت داد که اســناد ادعای خود را ارائه 
کند. اما خاتمی که به نظر انتظار نداشــت از وی سند و دلیل 
خواسته شــود، در مرحله دادســرا، به تکرار ادعاهای برخی 
معترضان و همفکرانش در انتخابات 88 بسنده کرد و سندی 
برای ادعاهایش ارائه نداد، لذا در روزهای آخر سال 97، پرونده 
برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.اولین جلسه رسیدگی به 
اتهامات خاتمی در دادگاه، ۱0 اردیبهشت برگزار شد و با ادامه 
جلسات در ۱۱ و ۲8 خرداد، قاضی که در این سه جلسه وقت 
موســعی را در اختیار متهم و موکالن او برای دفاع قرار داده 
بود، نهایتاً با اخذ آخرین دفاع، ختم رســیدگی را اعالم کرد. 
در جریان رســیدگی به این پرونده خاتمی که توانایی اثبات 
ادعای خود را نداشت به بیان برخی عدد و رقم های غیرمستند 
و اطالعات غیرموثق پرداخته بود. در آخرین جلسه دادگاه نیز 
نماینده دادستان با استدالل های قوی و مستند خود به تمام 

ابهامات مطرح شده توسط خاتمی پاسخ داده بود.

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر 
گفت: دو کارگر مالیــری بر اثر ریزش آوار در یکی از 
مناطق مسکونی این شــهر واقع در خیابان بروجرد 

روبروی انبار غله جان باختند. 
وحید جوادی افزود: با اعزام نیروها به محل مشاهده شد 
که ســاختمان قدیمی بوده و چند کارگر در حال تخریب با 
بیل و کلنگ و در حین فعالیت بودند که ســاختمان ریزش 
کرد.وی با بیان اینکه ســاختمان غیر ایمن بوده است ادامه 
داد: پــس از ریزش آوار دو کارگر زیر آوار گرفتار شــدند که 
با توجه به شواهد موجود آوار بسیار سنگین بود و دو کارگر 
در همــان اتفاق اولیه جان خود را از دســت دادند. جوادی 
اظهار داشــت: پیکر بی جان این دو کارگر با تالش نیروهای 

آتش نشانی از زیر آوار بیرون آورده شد.

فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: چهار هزار و 
750 دستگاه استخراج کننده رمز ارز دیجیتال قاچاق 
به ارزش تقریبی 250 میلیارد ریال در ماهدشت کرج 

کشف شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از البرز، ســرتیپ عباسعلی 
محمدیان، افــزود: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی اســتان البرز در پی رصد انبارهای استان یک 
انبار نگهداری دســتگاه ماینر را در منطقه ماهدشــت کرج 

شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی اســتان البرز اظهار کرد: در بازرسی از 
انبار مورد نظر چهار هزار و 750 دستگاه استخراج کننده رمز 
ارز دیجیتال قاچاق فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی به 
ارزش تقریبی ۲50 میلیارد ریال کشف و یک نفر نیز در این 
رابطه دستگیر و تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی البرز شد.
کشف 500 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 

در گیالن
دادســتان رودبار گفت: 500  دســتگاه اســتخراج ارز 
دیجیتــال از محــل یک شــرکت واقع در لوشــان از توابع 
شهرستان رودبار در جنوب استان گیالن کشف و توقیف شد. 
به گزارش ایرنا، هادی بشــری افزود: بر اساس گزارش 
رســیده، شــخصی به عنــوان تامین کننــده و نگهدارنده 
دســتگاه های استخراج ارز دیجیتال با همکاری مدیران یک 
شرکت در شهر لوشــان، اقدام به بهره برداری از سخت افزار 
و اســتخراج ارز دیجیتال می کردند.وی ادامه داد: با دستور 
قضایی، برق شــرکت مذکور قطع و ســخت افزار استخراج 
ارز دیجیتال به تعداد 500 دســتگاه به ارزش چهار میلیارد 
تومان توقیف شد.به گفته بشری، برای این اشخاص به اتهام 
سوء استفاده از انشعاب برق و نگهداری کاالی قاچاق، پرونده 

قضایی تشکیل شد.

کشف بیش از 4 هزار دستگاه 
استخراج رمز ارز دیجیتال در کرج

با تالش ماموران مبارزه با کاالی قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی شهرستان اشتهارد در این استان، 507 

تن شکر دولتی احتکار شده کشف شد.
ســرتیپ عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی البرز روز 
شــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این شــکرها در 
دریافت گزارش های مردمی به پلیس کشــف شده است.وی 
اضافه کرد: در بازرســی های بعمل آمــده از یک انبار بدون 
فعالیت که مجوز تولید آدامس بوده ۲۲8 تن شــکر کشف و 
در محوطه بیرون انبار نیز ۲79 تن دیگر شکر دولتی کشف 
شــد.محمدیان گفت: احتکار این شــکرها با هدف افزایش 
قیمت و فروش بیشــتر دپو شده بود و ارزش آن بیش از ۳0 
میلیارد ریال برآورد شــد.طی ماه گذشته تا کنون نیز بیش 
از ۲50 تن شکر خارج از شبکه توزیع در استان البرز کشف 

شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، ســاعت 14 و 50 دقیقه عصر چهارشنبه مورخ 12 
تیرماه جاری صدای انفجار مهیبی در کوچه بهار شــهدا، پلیس و نیروهای امدادی را به محل 

حادثه رساند.
با ورود نیروهای انتظامی و امدادی و تحقیقات انجام شده مشخص شد فردی که همراه پسرش در 
حال تخریب دو باب مغازه بودند بر اثر انفجار خمپاره قدیمی هر دو نفر جان خود را از دست داده و یک 

کارگر دیگر زخمی شد.
مسعود فروزان نیا جانشین انتظامی گلستان در گفت وگو با خبرگزاری فارس در گرگان، با تائید این 
خبر اظهار کرد: پس از اجرای اقدامات تامینی در محل وقوع حادثه و بررسی های کارشناسان نظامی، دو 

عدد پوکه خمپاره ۴0 میلی متری در همین محل کشف شد.
وی ادامه داد: به نظر می رســد این خمپاره هــا مربوط به زمان درگیری های گنبدکاووس در ابتدای 

پیروزی انقالب اسالمی بوده باشد که اقدامات تحقیقاتی و تامینی در محل در حال انجام است.
جانشــین فرمانده انتظامی گلستان خاطرنشــان کرد: این تخریب مغازه ها غیرمجاز نبوده و مجوز 
عملیات عمرانی و ســاختمانی داشته اما متاســفانه به دلیل تخریب محل این خمپاره ها منفجر شده و 

باعث مرگ این دو نفر شد.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیســت 
استان تهران گفت: 2۸ کانون انتشار بوی نامطبوع در 
جنوب تهران و محدوده فرودگاه  بین المللی شناسایی 

شده است.
به گزارش فارس، محمد رســتگاری بــا بیان اینکه ۲8 
کانون درخصــوص انتشــار بوی نامطبوع در جنوب تهران 
شناســایی شده اســت و چند کانون آن منشــأ بسیاری از 
بوهای نامطبوع تهــران اســت، اظهار داشــت: ۱۳5 واحد 
را تاکنون شناســایی کرده  ایم و وضعیت زیســت محیطی 
دامداری های مشــکالت جدی در این خصوص ایجاد کرده 
است. رســتگاری ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت، تخلیه و 
رهاسازی فاضالب دام و پسماندها و همچنین کمبود فضای 
سبز است که اگر به این موارد توجه ویژه ای نشود همچنان 
بوی نامطبوع در محدوده جنوب تهران و فرودگاه بین المللی 
وجود خواهد داشــت.  وی افزود: دپــو غیراصولی فضوالت 
دامــی در فضای باز یکی دیگر از موارد بوی نامطبوع در این 
محدوده است که باید هرچه سریع تر نسبت به رفع آن اقدام 

شود. 
ضرورت کنترل آالینده ها در تهران

اســتاندار تهران از ضرورت اقدامات پیشــگیرانه برای 
کنترل آالینده ها در استان تهران خبرداد.

انوشیروان محســنی بندپی در دومین جلسه کارگروه 
کاهش آلودگی هوای اســتان تهران گفت: یکی از مشکالتی 
که دامنگیر کشور است، بحث ریزگردهاست که باید مطالعات 
در این زمینه و در اســتان تهران را بــا توجه به رخداد های 
سایر اســتان ها به صورت کارشناسی و تخصصی مورد رصد 
قرار دهیم.بندپی بــا بیان اینکه ریزگرد ها و آالینده های هوا 
در یک جا ساکن نیستند و می توانند جابجا شوند، ادامه داد: 
در تهران، دشــت ورامین را به عنوان یک منطقه با آب های 
زیرزمینی غنی داشتیم که با توجه به تغییر اقلیم کره زمین 
در ســال های اخیر، خشکی در این منطقه رخ داده و اکنون، 
ورامین به عنوان کانون اصلی و پس از آن، پیشوا و یکی دیگر 

از مناطق به عنوان کانون های گرد و غبار شناخته می شوند.
وی اظهارداشت: یکی دیگر از عوامل پیدایش گرد و غبار 
در استان نیز، برداشت بی رویه شن و ماسه است که با وزش 
باد، شاهد افزایش گرد و غبار در مناطق پیرامون آن هستیم.
اســتاندار تهران در ادامه به لزوم مقابله مستمر با وضع 
آالینده ها در اســتان  اشاره کرد و افزود: ازن به عنوان یکی از 
آالینده های اصلی آلودگی شناخته شده و باید کارگروهی را 
برای مقابله با آالینده مخرب و آالینده های ثانویه، متشــکل 
از شــهرداری و محیط زیست تشــکیل دهیم تا به راهکار 
علمی برای حل این مسائل برسیم. محسنی بندپی به طرح 
کاهش آلودگی هوا در پایتخت  اشاره کرد و افزود: در تجارب 
دنیا، محدودیت های ترافیکی طــرح کاهش آلودگی هوا در 
شهر های پرجمعیت وجود دارد، ماده 7 قانون هوای پاک باید 
از سوی شهرداری ها مورد توجه قرار گرفته و نسبت به رفع 

مشکالت تردد شهروندان اقدامات الزم صورت بگیرد. 

فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
بمب گذاری تخریبی در زاهدان خبر داد.

به گزارش فارس از زاهدان، سرتیپ قنبری، اظهار کرد: 
در ماجرای بمب صوتی که اخیرا در زاهدان اتفاق افتاد، یک 
بمب تخریبی قوی دیگر مملو از مواد منفجره تی ان تی در 
داخل یک دیگ زودپز جاساز شده بود. وی افزود: همراه این 
بمب تخریبی که در یک منطقه مسکونی قرار داده شده بود 
مقادیر زیادی ترکش های آهنی و ســاچمه قرار داده بودند 
که در صورت انفجار می توانست تلفات انسانی زیادی داشته 
باشــد.وی با تاکید بر اینکه عماًل گروهک های تروریســتی 
ضدیت خــود با مردم عادی را اعالم کردنــد، بیان کرد: در 
گام اول پس از تخلیه منطقه از شهروندان، کنترل از راه دور 
بمب از کار انداخته و سپس خنثی شد.قنبری با بیان اینکه 
حوادث اخیر هیچ گونه تلفات جانی وارد نکرده و گروهک به 
هدف خود نرسیده است، گفت: در رابطه با حادثه روبه روی 
پادگان شهید عامری زاهدان دو نفر را دستگیر کردیم که با 

دستور قضایی در اختیار هستند.

رئیس دادگاه انقالب تهران:

دریافت کنندگان پول برای ترویج بی حجابی تفاوتی با جاسوس ندارند

شناسایی 28 کانون بوی نامطبوع 
در جنوب تهران

بمب گذاری تخریبی در زاهدان

رئیس دادگاه  انقالب اسالمی تهران گفت: فردی که 
برای دریافــت پول بی حجابی و بی عفتی را در جامعه 
ترویج می دهد، با جاسوس هیچ تفاوتی ندارد یعنی هر 

دو به نظام ضربه می زنند.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با فارس، 
در پاســخ به این سؤال که »امروز در بیشتر کشورها رعایت 
حجاب از دولت مطالبه می شود چرا در جامعه کنونی ایران 
برخی به بد حجابی روی آورده اند؟«، گفت: تبلیغات سوء که 

انفجار خمپاره قدیمی جان 2 نفر را گرفت

حکم دادگاه بدوی »محمدرضا خاتمی« ابالغ شد

محکومیت مدعی بدون سند تقلب 
در انتخابات

کشف 507 تن شکر احتکاری 
در البرز

2 کارگر بر اثر ریزش آوار 
جان باختند
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