
کشف مواد مخدر
هندیجان-  خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از کشف 

مواد مخدر در ایستگاه بازرسی امامزاده عبداهلل  خبرداد.
ســرهنگ نصیر ابدالی فــرد اظهار کرد: با تالش عوامل انتظامی ایســتگاه 
بازرســی امامزاده عبداهلل شهرســتان هندیجان از یک دستگاه خودروی زانتیا 
به مقدار ۱۴۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف و ضبط شد که دراین 
باره یک نفر ســوداگر مرگ  دستگیر و یک دستگاه  خودروی حمل مواد مخدر 

توقیف شد.
تصادف زنجیره ای

تبریز-  خبرنگار کیهان: تصادف بین دو دســتگاه سواری پراید و سمند در 
جاده سلماس-  خوی 9 کشته و مجروح برجای گذاشت.

این تصادف که منجر به تصادف زنجیره ای در این جاده شد پنج نفر کشته و 
چهار نفر مصدوم که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

 علت حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.
صاعقه جان چوپان و گوسفندانش را گرفت

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی دلگان از برخورد صاعقه با چوپان و 
گله ای گوسفند در روستای »چاه دازو« این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ »غالمرضا نورا« گفت: در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد، 
جوانی 23 ساله به نام امیر هنگام چرای گوسفندان در زمین های اطراف روستا 

براثر برخورد صاعقه جان باخته است.
وی تصریح کرد: در این حادثه شــش رأس گوسفند این چوپان نیز بر اثر 

برخورد صاعقه تلف شدند.
کشف سالح شکاری

گرگان-  مهر: محیط بانان پارک ملی گلســتان موفق به کشف یک قبضه 
اسلحه شکاری غیرمجاز در حاشیه پارک ملی گلستان شدند.

در پی دریافت گزارش حضور ســه نفر در منطقه خوجه صالح شهرستان 
گالیکش که از زیســتگاه های قرقاول و کبک وحشــی در حاشــیه پارک ملی 
گلســتان محسوب می شــود، محیط بانان قوشه چشــمه پارک ملی گلستان 

بالفاصله عازم محل شدند.
محیط بانان پس از بررسی منطقه یک فرد متخلف را به همراه یک قبضه 

اسلحه دولول غیرمجاز شکاری و چند تیر فشنگ ساچمه دستگیر کردند.
کالهبرداری به نام کمک هزینه سفر به عتبات

ایالم-  ایسنا: رئیس پلیس فتا اســتان ایالم درخصوص کالهبرداری های 
مالی از طریق تماس های تلفنی و پیامکی به بهانه برنده شدن کمک هزینه سفر 

به عتبات عالیات هشدار داد.
ســرهنگ »علی جمالی« افزود: کالهبرداران با سوءاســتفاده از موقعیت 
موجود و با توجه به ایام محرم و نزدیک شــدن به مراسم اربعین حسینی)ع( از 
طریق تماس های تلفنی و پیامکی با مــردم ارتباط برقرار کرده و به بهانه های 

مختلف حساب های بانکی آنها را خالی می کنند.
وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده از پرونده های تشکیل شده، در این 
ایام نشان می دهد تعدادی از شهروندان فریب تبلیغات و وعده های کالهبرداران 

را خورده و مبالغی بعضاً هنگفت از حساب بانکی آنان به سرقت رفته است.
رئیس پلیس فتا ایالم تصریح کرد: شــهروندان به هیچ عنوان به این گونه 
پیامکها یا تماســها اعتنایی نکنند چرا که قطعاً اینگونه تماســها و پیامکهای 
دریافتــی راهی برای به دام انداختن و خالی کردن حســابهای بانکی از طرف 

کالهبرداران است.
کشف سوخت قاچاق

کرمانشاه-  خبرگزاری صدا و ســیما: فرمانده انتظامی استان از کشف 3۵ 
هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید در شهرستان هرسین خبر داد.

ســرتیپ علی اکبــر جاویدان، گفت: پس از اطــالع پلیس مبنی بر حمل 
سوخت قاچاق توسط یک کامیون کشنده ولوو، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار قرار گرفت. وی افزود: مأموران پاســگاه »چهر« و یگان امداد »هرسین« با 
انجام کار های اطالعاتی و اســتفاده از شــگرد های پلیسی، موفق به شناسایی 

کامیون شده و آن را در ۱۵ کیلومتری ورودی شهرستان متوقف کردند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این کامیون، حدود 3۵ هزار لیتر سوخت 
قاچاق از نوع نفت سفید کشف که ارزش آن طبق نظر کارشناسان، دو میلیارد 

ریال برآورد شده است.
وی همچنین از دســتگیری راننده خودرو و معرفی وی به دستگاه قضایی 

برای صدور حکم الزم خبر داد.
کشف زمین خواری میلیاردی

ســرویس شهرســتان ها: رئیس پلیس آگاهی بوشــهر از کشف یک فقره 
زمین خواری به ارزش 60 میلیارد ریال خبر داد. 

سرهنگ »جوشن سهرابی« اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر 
تصرف اراضی دولتی متعلق به اداره منابع طبیعی در محله »رسول آباد« بوشهر 
توسط فردی سودجو، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات و بررسی های خود را 

در این خصوص آغاز کردند.
وی افزود: مأموران با بررسی های انجام شده موفق شدند با تجزیه و تحلیل 
اخبار و اطالعات واصله، فردی که با استفاده از مدارک جعلی اقدام به تصرف۱0 
هزار متر مربع از اراضی متعلق به اداره منابع طبیعی کرده بود را شناســایی و 

دستگیر کنند.
سرهنگ سهرابی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی زمین تصرف شده را 
60 میلیارد ریال اعالم کردند، گفت: در همین راستا یک متهم دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
آتش در مرغداری

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامي شهرستان سراب گفت: بر اثر وقوع 
آتش سوزي یک مرغداری در شهرستان سراب دو هزار قطعه بوقلمون تلف شد. 
سرهنگ »توحید فارسی« افزود: پس از بررسی مشخص شد مرغداری به 
دالیل نامعلومی، مورد حریق واقع شده که با تالش و همیاري مأموران انتظامي، 
عوامل آتش نشانی وکارکنان، آتش سوزي مهار اما حدود دو هزار قطعه بوقلمون 

در آتش سوخت و تلف شد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

نتایج یک بررسی آماری حاکی از  
کالیفرنیای  ایالت  مردم  که  است  آن 
آمریکا از آبی برای نوشیدن استفاده 
می کنند که با مواد بسیار سمی  آلوده 

شده است. 

به گزارش فارس به نقل از دیلی میل، PFAS مواد شیمیایی بسیار 
سمی  هســتند که در تهیه فرآورده های نفتی استفاده می شوند که 
حاال این مواد به آب آشــامیدنی7/۵ میلیون نفر از شهروندان ایالت 

کالیفرنیا راه پیدا کرده است. 
بر اساس این تحقیقات  ترکیبات شیمیایی PFAS به چند طریق 
موجب آسیب دیدگی کلیه می شوند. در میان تحقیقات مورد بررسی 
نیز چندین گزارش از ارتباط این  ترکیبات شــیمیایی با آسیب های 

شدید کلیه وجود دارد. 
عالوه براین، حتی مقادیر کمی از این ماده ســمی  نیز می توانند 
خطرات ســرطان، مشــکالت تولید مثل و ســایر موارد را افزایش 
دهد. ترکیبات شیمیایی PFAS هرگز در محیط زیست تجزیه نمی شود.
آژانس حفاظت از محیط زیســت )EPA( اعالم کرده است:  این 

 ترکیبات شیمیایی می تواند در بدن انسان تجمع یابد.

مصرف
 »آب سمی«

 توسط میلیون ها 
آمریکایی

موش ها، سوسک ها و سایر حشرات در 
مناطقی که اغلب خارج از مرکز شهر رم 
واقع شده  و پسماندها پیش از جمع آوری 
برای روزها در خیابان ها انباشته می شوند، 

به ساختمان های آپارتمانی نفوذ کرده اند.

به گزارش ایســنا، رم مدت هاســت که به دلیل ناکارآمدی در 
جمع آوری زباله ها و نبود کارخانه های فرآوری پســماند با مشکالت 
مدیریت پسماند رو به رو است. از همین رو با وجود تالش مقامات برای 
غلبه بــر بحران پســماندها تقاضا برای خدمات کنتــرل آفات در 
ساختمان های آپارتمانی در رم در ماه های اخیر رونق زیادی گرفته 

است.
انجمن ملی سرپرستان آپارتمان های ایتالیا اعالم کرده بین ماه های 
میالدی مه و سپتامبر، ۱2 هزار درخواست برای دفع موش ها دریافت 
کــرده که از میانگین چهار هزار مــوردی که بطور معمول در طول 

تابستان دریافت می کرده بسیار بیشتر است.
به گفته رئیس این انجمن، 60 درصد از آپارتمان ها درخواســت 
مداخله برای دفع جانوران موذی داشته اند که سه برابر میزان معمول 

به حساب می آید.
تقاضا برای دریافت خدمات کنترل آفات در ماه های ژوئن و ژوئیه 
به اوج خود رســید. در آن زمان وخامت بحران زباله به حدی شــده 
بود که بر اثر افزایش دما پزشــکان هشدارهای جدی برای سالمت 

همگانی در رم صادر کردند.
در ماه اوت به دلیل خروج بســیاری از ســاکنان رم از شهر این 
معضــل تا حدی فروکش کــرده بود اما در ماه جــاری با توجه به 
تجمع غیرمترقبه پسماندها در مرکز و حومه شهر و منقضی شدن 
قرارداد ســه ماهه کارخانه های دفع پسماند در منطقه »التزیو« که 
وظیفه دفع زباله های رم را بر عهده  دارند، این معضل به اوج رسیده 

است.
»ویرجینیــا راجی« شــهردار رم اغلب به دلیل خدمات عمومی 
ضعیف این شهر از جمله جمع آوری پسماند، حمل ونقل عمومی یا 
خیابان هایی سراسر پر از چاله  و ناهمواری مورد انتقاد قرار می گیرد.

موش ها 
در راه 

فتح »رم«

بر اثر ســانحه فــرود اضطراری 
هواپیمای مسافربری آنتونوف۱۲روسی 
در شهر »لویو« اوکراین، پنج نفر کشته 

 شدند.
 بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما 

به نقل از اســپوتنیک، هواپیمای مسافربری آنتونوف۱2 روسی که 
از اســپانیا عازم روســیه بود به علت بروز نقص فنی مجبور به فرود 

اضطراری در فرودگاهی حوالی شهر لویو اوکراین شد. 
منابع خبری اعالم کرده اند که در این فرود دشوار که با برخورد 
شدید هواپیما به زمین همراه بود، 2 نفردیگر از مسافران نیز مفقود 

شده اند.
وزیر زیرساخت های اوکراین اعالم کرد در سانحه فرود اضطراری 
یک فروند هواپیمای آنتونوف-  ۱2 در این کشور پنج نفر جان باختند.

خدمات اضطراری اوکراین اعالم کرد آتش سوزی در این هواپیمای 
چهار موتوره که در زمان شوروی سابق طراحی شده مشاهده نشده 

است و خدمه از هواپیما خارج شدند.

5 کشته 
در سانحه 

فرود هواپیما

طغیان رودخانه ها در هرمزگان
جان 5 تن را گرفت

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات طرح و نقشه های کلی 
تاسیســات و تجهیزات ارائه کلیه نقشــه های معماری و سازه ای سوله، 
حمــل، نصب و راه اندازی یک واحد بســته بندی آب با دو خط 10000 
بطری در ساعت به ظرفیت یکصد میلیون لیتر در سال در جزیره کیش 

را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 1/500/000 ریال به حســاب شــماره 
3-9207771-759-4110 بانک انصار شــعبه مســتقل کیش کد 

4110 به نام شرکت آب و برق کیش.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

شرکت های داوطلب حضور در مناقصه از روز شنبه مورخ 1398/7/13 
لغایت ساعت 16 شنبه مورخ 1398/7/20 با ارائه اصل کارت شناسایی 
و معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه به یکی از دو نشــانی ذیل 

مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربسته محتوی پیشــنهادات و مدارک مورد نیاز جهت شرکت 
در مناقصه می بایستی تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1398/7/28 به 

محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهادات:

روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 پاکت های پیشنهادات مناقصه در دفتر 
مرکزی شرکت گشوده خواهد شد.

محل دریافت اســناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات 
مربوطه:

 1- جزیــره کیــش- شــرکت آب و بــرق کیــش، امــور بازرگانــی 
تلفن: 188 و 44422186 )076(، فاکس44423818 )076(

2- تهــران- شــهرک غــرب، میــدان صنعــت، بلــوار شــهید 
 فرحــزادی، بلــوار شــهید نورانــی پــاک 17، طبقــه 3، واحد 6، 

امور بازرگانیتلفکس: 021-22076157

آگهی مناقصه
۹۸/11 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد در نظر دارد اجرای پروژه مشــروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی 
کیفی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 1398/07/13 لغایت 1398/07/18 در ساعات اداری 
در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال واریز شــده جهت دریافت مدارک مناقصه به امور تدارکات این شــرکت واقع در یزد- بلوار شــهید منتظرقائم 
مراجعه و یا از طریق ســایت اینترنتی معامات توانیر به آدرس www.tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به آدرس 
www.yed.co.ir اقدام نمایند و پیشــنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر به دبیرخانه این شــرکت تحویل 

نمایند. ضمنا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت،  ترتیب اثر داده نخواهد شد. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

زمان بازگشایی پاکت هازمان تحویل پاکت هاعملیات )ریال( مصالح )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصهردیف 

۱98/۱۵3/603
اجرای پروژه تعویض سیم 

با کابل خودنگهدار در حوزه 
عمل مدیریت برق تفت

چهارشنبه 90۵/90۱/880۱/882/۴8۴/020۱۴:30
شنبه ۱۱ صبح98/08/0۱

98/08/۱۱

2/788/38۵/900جمع کل

1- مدت اجرا: سه ماه
2- تضمین شرکت در مناقصه: به مبلغ 250/000/000 ریال می باشد که به صورت تضمین بانکی، چک بانکی و یا مطالبات باید ارائه گردد.

3- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
4- به پیشنهادات مشروط،  مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- در این مناقصه سیم مسی برکناری تحویل به پیمانکار نمی گردد و باید به انبار کارفرما عودت گردد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن: 36248989-035 امور تدارکات و 36243111  امور مهندسی و نظارت تماس حاصل نمایند.
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

)نوبت اول(

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد امور مربوط به نظافت و نگهداری آبدارخانه ها را برای 
مدت یک ســال شمسی به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط واگذار نماید بدینوسیله از داوطلبین 

دعوت به عمل می آید.
الف( شرایط متقاضی: 1- ارتباط موضوع اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی 2- سوابق 
کاری مرتبط در امور نظافت و نگهداری آبدارخانه 3- گواهی صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا فرم تاییدیه ثبت نام
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای دریافت 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 )ســام ا... علیها( به جاده قدیم تهران - قم ساختمان اداری شماره 

یک سازمان - اداره قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ج( میزان سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ 1/060/000/000 ریال را 
به عنوان ســپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا)س( 
با اعتبار حداقل ســه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شــهر شــعبه 

بهشــت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 
مناقصه گزار ارائه نماید.

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

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

بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارایه پیشــنهاد 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.

ضمنا مشــروح شــرایط مناقصه و نمونه قرارداد در اسناد درج می باشــد 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

آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری تهرانشماره: 98/17

 سازمان بهشت زهرا)س(

استانداری هرمزگان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بی توجهی  و  فصلی  رودخانه هــای  طغیان  گفت: 
به هشــدارهای بارندگی و احتمال وقوع سیالب، 

موجب مرگ پنج نفر در این استان شد. 
علیرضا صفاایسینی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
این افراد سوار بر دو خودرو در مسیرهای متفاوت قصد 

عبور از آبنما را داشته اند که دچار سانحه می شوند.
مســیر  آبنمــای  در  نفــر  داد: ســه  ادامــه  وی 
جاســک بــه بشــاگرد و دو نفــر در آبنمای مســیر 
 میناب به بشــاگرد جان  خــود را از دســت می دهند.

او افــزود: در منطقه ای کــه آبنمای مســیر میناب به 
بشــاگرد واقع شده بارشــی رخ نداده ولی آب بارندگی 

باالدست وارد این آبنما را شده بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار 
کرد: احتمال بارش تا روز یکشــنبه هفته پیش رو وجود 
دارد و توصیه می شود افراد از تردد در مسیرهای ناایمن 

به صورت جدی خودداری کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان هم گفت: 
روز پنجشنبه پنج نفر بر اثر وقوع طغیان رودخانه ها در 

شرق این استان جان خود را از دست دادند.
علی اعمــا برنطیــن ادامــه داد: به دنبــال وقوع 
بارندگی هــای سیل آســا و در محدوده دو شهرســتان 
جاسک و بشاگرد حوالی شــهرک مطهری یک خودرو 

۴0۵ در رودخانه شریفی واژگون شد.
بــه گفته وی، پــس از دریافت گــزارش دو تیم از 
شهرســتانهای بشــاگرد و جاســک به منطقه اعزام و 
عملیات جســتجو و امداد از  ساعت ۱7و 3۵ دقیقه روز 

پنجشنبه آغاز شد.

وی اضافه کرد: در ایــن حادثه یک خانم و یک آقا 
جان خود را از دســت دادند و با تالش نیروهای امدادی 
راننده خودرو زنده از ســیالب بیرون کشــیده شده و با 
جســت و جوی انجام شده جســم بی جان کودک مفقود 

شده نیز صبح امروز پیدا شد.

مدیــرکل جمعیت هــالل احمر هرمــزگان بیان 
داشــت: در حادثــه ای دیگر حوالی روســتای درپهن 
میناب یک خودرو ســواری در سیالب گرفتار می شود 
که 2 تیم از شــعبه هالل احمر میناب به محل حادثه 
اعزام می شــوند و فعالیت خود را از ســاعت 20و ۵۱ 

دقیقه آغاز می کنند.
وی گفت: پیکر بی جان دو سرنشــین آقا از سیالب 
بیرون کشیده شده است ولی آمار دقیقی از سرنشینان 

این خودرو وجود ندارد.
راه ارتباطی سی روستای بخش گافر و پاراموند 

شهرستان بشاگرد مسدود شد
بر اثر طغیــان رودخانه جگین، راه ارتباطی ســی 
روســتای بخــش گافر و پاراموند به شــهر سردشــت 

شهرستان بشاگرد مسدود شد.
به گزارش ایســنا، بخشــدار گافر و پاراموند گفت: 
میزان بارندگی روز پنجشــنبه ۴7/8 میلی متر گزارش 

 شده است.
امید رنجبر افــزود: هم اکنــون رفت وآمد جمعیت 
شش  هزار نفری این روستاها تا فروکش کردن رودخانه 

جگین بسته است.
وی با بیــان اینکه گروه راهداری برای بازگشــایی 
مســیر پس از فروکش کردن رودخانه، اعزام  شــده اند، 

اظهار کرد: خسارات احتمالی در دست بررسی است.

شهردار تهران گفت: در طرح های جامع و تفصیلی 
شهر تهران دیده شده است که یک پهنه فرهنگی و 
تاریخی از خیابان الله زار شمالی به سمت بازار تهران 

کشیده شود.
به گزارش تسنیم، پیروز حناچی دیروز در حاشیه مراسم 
افتتاح موزه دخانیات ایران در محل شــرکت دخانیات واقع 
در خیابان قزوین گفت: مکان های اینچنینی که به واســطه 
خروج صنعت از شــهر ایجاد می شــود فرصت های فرهنگی 
را فراهم می کند که از آن اســتفاده فرهنگی کنیم و افتتاح 
موزه دخانیات هم افتتاح بود و هم آغازی برای همکاری های 

بیشتر بود.
حناچی با  اشاره به تبدیل کارخانه سیمان و موزه شرکت 

ملی نفت و دخانیات اظهار داشت: تمام ظرفیت های صنعتی 
موجود این پتانســیل را دارند و به طور قطــع در آینده نیز 
چنین موزه های افتتاح می شود ضمن اینکه در ارتباط با موزه 
ســیمان ری یک معارض وجــود دارد که در حال مذاکره با 
آن هســتیم و به زودی مشکل حل شــده و کارهای اجرایی 

سرعت می گیرد.
وی همچنین درخصوص  اقدامــات اجرایی در خیابان 
الله زار گفت: در طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران دیده 
شده است که یک پهنه فرهنگی و تاریخی از خیابان الله زار 
شــمالی به سمت بازار تهران کشــیده شود که این مسیر از 
الله زار شمالی شروع شده به الله زار جنوبی رسیده و پس از 
طی کردن مسیری به میدان امام خمینی)ره( و ناصر خسرو 

و در نهایت به بازار تهران خواهد رســید و برای اجرای این 
طرح ابتدا موضوع حذف زواید بصری و کف سازی خیابان را 
آغاز کردیم و تالش شد تا کسبه خیابان خودشان نسبت به 

بازسازی نمای ساختمان شان اقدام کنند.
شــهردار تهران افزود: در این مسیر تالش شده است تا 
تدابیری اندیشیده شود که عبور و مرور خودروها برای تخلیه 
بار دچار مشــکل نشود و پیام مخابره شده این است که قرار 
اســت با اجرای این پروژه، زمان تردد خودروها کاهش پیدا 
کند البته این به معنی آن نیســت که برای کســبه مشکل 
ایجاد شــود بلکه برای تخلیه بار و رفت و آمدهای ضروری 
خودروهایی که به کسبه خدمت رسانی می کنند به ساعتی از 

روز منتقل می شود که تردد پیاده رو کمتر است.

شهردار تهران:

خیابان الله زار تا بازار تهران به پهنه فرهنگی و تاریخی تبدیل می شود

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی از رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید 
موقتی در برخی مناطق کشور طی امروز و چهار روز 

آینده خبر داد.
صادق ضیائیان به ایســنا گفت: طــی امروز و چهار روز 
آینده در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان و 
نیمه جنوبی کرمان به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب رشد 
ابرهای همرفتی، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 

پیش بینی می شود.
ضیائیان با بیان این که شــدت فعالیت این سامانه روز 
شنبه )امروز( اســت، افزود: فعالیت این سامانه در پاره ای از 
این مناطق رگبار و رعد و برق شــدید و در مناطق مستعد 
تگرگ نیز به همراه خواهد داشــت که دامنه فعالیت آن به 
صورت خفیف تر به نیمه شــمالی کرمان، خراسان جنوبی، 
جنوب شرق یزد، جنوب و شرق فارس و بوشهر نیز کشیده 
می شــود همچنین خیزش گرد وخاک در نواحی خشک و 

بیابانی این مناطق دور از انتظار نیست.
بــه گفتــه وی، در روزهای، شــنبه و دوشــنبه برای 
استان های مازندران و گیالن و روز سه شنبه عالوه بر این دو 
استان برای استان گلستان بارش پراکنده پیش بینی می شود. 
همچنین از روز شــنبه تا دوشنبه مرکز خلیج فارس، تنگه 

هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود.

برای امروز تا چهارشنبه پیش بینی شد

رگبار، رعد و برق
 و وزش باد شدید موقتی 

در برخی مناطق کشور

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
رئیس  کل دادگســتری اســتان چهارمحال و 
بختیاری از  تشــکیل پرونــده قضایی درخصوص 
موضوع ســرنگ آلوده در لردگان خبر داد و گفت: 

 بهیار روستا دستگیر شده است. 
احمدرضا بهرامی ،  با  اشاره  ا بتالی چند نفر به ویروس 
HIV در یکی از روســتاهای چهارمحال و بختیاری اظهار 

داشت:  جلسه شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری 
در  ارتباط  با این موضوع برگزار و آخرین اقدامات در این 

جلسه ارزیابی می شود.
وی تصریح کرد: برخی ادعا دارند که یکی از بهیارانی 
که در یکی از مراکز بهداشــت کار می کرده  در زمانی که 
برای انجام آزمایشــات از آنها خــون می گرفته به جای 
اینکه برای هر فرد از یک ســرنگ استفاده کند از سرنگ 
مشــترک استفاده می کرده  که در حال حاضر فرد مذکور 

در بازداشت به سر می برد.
رئیس  کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری 
گفــت: در این خصوص پرونده قضایی تشــکیل شــده 
 و دســتگاه قضایی با پیگیری های خــاص و فوری خود 

موضوع را مورد بررسی قرار داده  و سایر مسئوالن نیز در 
حال پیگیری موضوع جهت کشف منشاء موضوع هستند.

 HIV شناسایی  مبتالیان به ویروس
در روستای چنار لردگان 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: د ر حال حاضر 
اولویت ما شناســایی افراد مبتال و تحت درمان قرار دادن 
آنها، رصد شــرایط بیماری و جلوگیری از شــیوع آن در 

روستای چنار است. 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در استان 
برای بررســی بهتر موضوع روســتای چنار شهرســتان 
لردگان اظهار داشت: در این دیدار دغدغه های استان در 
این حوزه تشــریح شد تا به وزیر بهداشت و درمان انتقال 

داده شود.
وی حفظ ســالمت مــردم را اولویت اصلی اســتان 
دانســت و افزود: تمام تالش ما بر این است تا با مدیریت 
صحیح، از حاشیه رفتن موضوع جلوگیری کنیم، چرا که 
افرادی عالقه مند هســتند از این موضوع حاشیه ســازی 

کنند و مسئوالن را از اصل موضوع غافل کنند.
عباسی  ایجاد تردید در نحوه خدمات رسانی متولیان 

امر درمــان را منجر به بروز ناامیدی در جامعه دانســت 
و تصریح کــرد: اظهارنظرهایی بدون پشــتوانه علمی و 
تخصصــی که منجر بــه تردید در نحوه خدمات رســانی 
فعاالن حوزه بهداشــت و درمان می شود، تبعات ناگواری 

به همراه دارد و مردم را ناامید می کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر 
اولویت ما شناسایی افراد مبتال و تحت درمان قرار دادن آنها، 

رصد شرایط بیماری و جلوگیری از شیوع آن است.
عباســی با بیان اینکه ویــروس HIV با بیماری ایدز 
متفاوت اســت، افزود: اگر ابتال به ایــن ویروس به موقع 
تحت درمان قرار نگیرد در آینده به ایدز تبدیل می شود، 
از همیــن رو ضمــن تاکید بر محرمانه بــودن اطالعات 
بیماران از مردم روســتا درخواست می شود اگر ویروسی 
شناسایی شــد در کم و کیف درمان با پزشکان همکاری 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: این بیماری قابل کنترل است و 
همکاری و همراهی مردمی را در انجام آزمایش  می طلبد 
و چنانچه الزم باشــد می توانند در استان های همجوار به 

صورت رایگان این آزمایش را انجام دهند.

تشکیل پرونده قضایی درخصوص موضوع سرنگ آلوده در لردگان

طی تابستان امســال بیش از یک هزار و 600 
هکتار از جنگل های کشور در پی آتش سوزی دچار 
خســارت شدند که بیشــترین این خسارت ها در 

استان های کردستان، مرکزی و خوزستان رخ داد.
به گــزارش ایســنا، به طور کلــی عوامل انســانی و 
غیرانسانی مختلفی ســبب وقوع آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع کشــور می شــود کــه از جمله آنهــا می توان به 
بی احتیاطــی برخی رهگذران، آتــش زدن جنگل و مرتع 
به دلیل افزایش اراضــی زراعی، آتش زدن بقایای گیاهان 
زراعی در اراضی مجاور جنگل و مرتع، خشکســالی های 

پی در پی و...  اشاره کرد. 
بــا وجود اینکه به گفته ســرهنگ علــی عباس نژاد، 
فرمانــده یگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری تابستان امسال تعداد آتش سوزی های جنگلی 

و مرتعی در کشــور کاهش پیدا کرد اما خسارت ناشی از 
آنها به دلیل نبود تجهیزات بیش از سال  گذشته بود.

عباس نژاد با  اشــاره بــه آمار آتش ســوزی جنگل ها 
اظهارداشــت: طی تابستان امســال 6۴ فقره  آتش سوزی 
در جنگل های طبیعی کشــور به وقوع پیوست که نسبت 
به ســال قبل 8 درصد در عدد وقوع کاهش داشــت؛ در 
جنگل های دست کاشــت کشور نیز طی تابستان 68 فقره 
آتش سوزی اتفاق افتاد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

26 مورد کاهش در عدد وقوع داشت.
وی ادامــه داد: بر خالف اینکه تعداد آتش ســوزی ها 
نســبت به سال گذشــته کاهش پیدا کرده بود اما میزان 
خسارت  آن بیش از ســال گذشته بود، به طوری که سال 
گذشته خسارت آتش سوزی ها ۱030 هکتار بود اما امسال 

به بیش از ۱600 هکتار رسید.

فرمانــده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها با گالیه از 
نبود امکانات کافی، افزود: تابستان امسال متأسفانه سازمان 
جنگل ها به دلیل عدم تخصیص بالگرد امکان اطفای حریق 
به صورت هوایی را نداشــت و به همین دلیل عملیات اطفا 
در نقاط صعب العبور طول می کشــید، از این  رو خســارت 

آتش سوزی ها نسبت به سال  گذشته بیشتر شد.
عباس نژاد گفت: بیشترین آتش سوزی ها طی تابستان 
در منطقه زاگرس به وقوع پیوســت و بیشترین خسارت 
وارد شده طی این آتش سوزی ها در استان های کردستان، 
مرکــزی و خوزســتان بود؛ علت وقــوع 90 تا 9۵ درصد 
این آتش سوزی های عوامل ســهوی و عمدی انسانی بود 
همچنین برخی افراد به قصد تصرف زمین و یا اختالفاتی 
که درباره موضــوع مرتع داری دارند اقــدام به آتش زدن 

جنگل ها و مراتع کردند.

طی تابستان امسال

آتش به 1600 هکتار از جنگل های کشور خسارت زد

در ســانحه تصادف دو اتوبوس در خاک عراق، دو زائر ایرانی کشته و 
۳0 نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز آبادان، فرماندار خرمشهر گفت: این 
حادثه دیروز در منطقه شلمچه عراق بر اثر برخورد دو اتوبوس عراقی رخ داده است.
کورش مودت افزود: یکی از اتوبوس ها حامل مســافر بوده و یکی از اتوبوس ها 
بدون مسافر در حال حرکت به سمت مرز بود که با یکدیگر شاخ به شاخ می شوند. 

او گفــت: در پی این حادثه یک مرد میان ســال و یک نوجوان جان خود را از 
دست دادند و 30 نفر هم مجروح می شوند.

به گفته فرماندار خرمشــهر مصدومان این حادثه به داخل کشور و بیمارستان 
ولیعصر)عج( خرمشهر منتقل شده اند تا عملیات مداوا بر روی آنها انجام شود.

 رئیس  کل دادگستری مازندران از مجازات دو سال حبس برای رئیس 
 سابق شورای اسالمی نشتارود خبر داد.

به گزارش ایســنا، حجت االسالم محمدصادق اکبری اظهار کرد: رئیس  سابق 
شورای اســالمی نشتارود به نام )م- ج(  برابر رای شــعبه اول دادگاه نشتارود به 
اتهام انتشار تصاویر مستهجن به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شد.
وی تصریح کرد: رویکرد جدید دســتگاه قضایــی قاطعیت در برخورد با انواع 

جرایم به ویژه جرایم منافی عفت عمومی و اخالقی است.

رئیس  شورای اسالمی نشتارود 
به تحمل دو سال حبس محکوم شد

تصادف دو اتوبوس زائران اباعبداهلل)ع( 

رئیس کمیته  و  کشــور  اورژانس  رئیس سازمان 
بهداشــت و درمان اربعین گفت: درخصوص درمان 
رایگان بیماران اورژانسی در بیمارستان های عراق با 

وزارت بهداشت عراق به تفاهم رسیده ایم.
به گزارش سازمان اورژانس کشور، پیرحسین کولیوند، 
اظهار داشت: مدیریت اعزام ها به خوبی انجام شده است، به 
طوریکه نیروی فوریت پزشکی به نوار مرزی ایران و عراق 
نسبت به سال گذشته 2۵ تا ۴0 درصد افزایش یافته است.
کولیوند با بیان اینکه از سال گذشته به شناسایی نقاط 
قوت و ضعف خودمــان پرداختیم که طبق آن برنامه ریزی 
دقیقی صورت گرفته اســت، درباره پوشــش مراکز درمانی 
مرزهای کشور گفت: اصلی ترین وظیفه ما کنترل بهداشت 
در مرزهای شمالی، شرقی و غربی کشور است بنابراین تمام 
نیروهای مراکز درمانی در این مسیرها به صورت آماده باش 

کامل حضور دارند تا به زائران عزیز خدمت رسانی کنند.
وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت 
بهداشــت جمهوری اســالمی ایران و جمهوری عراق در 
20 شهریور ماه ســال جاری برای ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانــی مطلــوب به زائــران اربعین حســینی، تاکید 
کــرد: درخصوص درمان رایــگان بیماران اورژانســی در 
بیمارســتان های عراق با وزارت بهداشــت عراق به تفاهم 

رسیده ایم.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین خبر داد

درمان رایگان بیماران اورژانسی 
در بیمارستان های عراق

دبیر ســتاد مرکزی اربعین حســینی)ع( گفت: اعتبار گذرنامه ویژه 
اربعین سه ماه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد محمدی فر در گفت وگو با رادیو اربعین 
بیان کرد: کسانی که گذرنامه شان سه ماه اعتبار دارد، می توانند در پیاده روی اربعین 
شرکت کنند. محمدی فر افزود: به دلیل مراجعه گسترده مردم به دفاتر پلیس + ۱0، 
درخواســت گذرنامه افزایش چشمگیر پیدا کرده و به همین دلیل نیروی انتظامی، 
برگه  تردد را به جای گذرنامه پیشنهاد داده است که دولت عراق هم موافقت کرده 
اســت. وی با بیان اینکه همه دفاتر پلیس+۱0 باید برگه تــردد ارائه دهند، افزود: 
اگر مردم به دفتری مراجعه کردند و از پرداخت این برگه خودداری شــد، به اداره 
 گذرنامــه اعالم کنند و اداره گذرنامه نیــز پیگیری خواهد کرد، زیرا این دفاتر باید

بر اساس سیاست های پلیس گذرنامه عمل کنند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین حســینی)ع( ادامه داد: افراد به محض نام نویسی و 

دریافت کد عبور می توانند به سفر بروند.
محمدی فر درباره اتباع خارجــی نیز توضیح داد: برای اتباع خارجی که مقیم 
ایران هســتند و کارت آمایش یا دفترچه اقامت دارند، امکان ســفر اربعین فراهم 
اســت و کسانی که برگه سرشماری را در اختیار دارند، تا زمانی که مدرک رسمی  
برایشان صادر نشده است، امکان سفر فراهم نیست. وی درباره نبود اتوبوس از مرز 
مهران تا نجف اظهار داشــت: به دلیل  تراکم جمعیتــی که در این چند روز وجود 
داشته، اختالالتی در حمل  و نقل ایجاد شده است که این موضوع را به طرف عراقی 
منتقل کرده ایم. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( با تأکید بر ضرورت دریافت 
کد سماح، بیان کرد: این کد در زمان هایی که نیاز به خدمات بیمه باشد، می تواند 
خدمات دهی را تسریع و آسان کند. محمدی فر درباره کسانی که از خودرو شخصی 
استفاده می کنند، گفت: این افراد که قصد خروج از کشور و سفر با خودرو شخصی 
در اربعین دارند، تا ۱۵ مهر می توانند از خودرو خود استفاده کنند و از کشور خارج 

شوند، اما توصیه نمی کنم با خودرو شخصی به عراق بروند.
وی افــزود: همچنین بردن دوچرخه از مرز زمینی بعید اســت که امکان پذیر 

شود، اما از طریق هوایی می توانند این کار را انجام دهند.

اعتبار مورد نیاز برای گذرنامه ویژه اربعین 3 ماه است


