
اتهام ارتباط با کودتای 2016 ترکیه
168 نفر دیگر را  روانه زندان کرد

توافق 12 کشور اروپایی و »یوروپل«
برای ورود به جنگ اینترنتی با گروه های تروریستی

168 شــهروند نظامی و غیرنظامی ترکیه به اتهام 
ارتباط داشــتن با کودتای ســال 1395 این کشور، 

دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.
نیروهای امنیتی ترکیه دیروز 168 نفر دیگر را بازداشت 
کردنــد. اتهام این افراد، دخالت داشــتن در کودتای 25 تیر 
1395 اعالم شــده اســت. کودتای نافرجــام مذکور، حدود 
25۰ کشته  برجای گذاشــته است. دولت آنکارا مدعی است 
که »فتح اهلل گولن« یک مبلغ مذهبــی، در این کودتا نقش 

داشته است. به همین خاطر، بسیاری از افرادی که به نوعی با 
گولن مرتبط بوده اند، تحت تعقیب قرار می گیرند و یا دستگیر 
می شوند.گفتنی است، در طول سه سال و نیمی که از کودتای 
نافرجام علیه اردوغان می گذرد، حدود 23۰ هزار نفر به اتهام 
ارتباط داشتن با این کودتا، دستگیر شده اند. از این تعداد، ۷۷ 
هزار نفر دوره محکومیت خود را در زندان می گذرانند و حدود 
15۰ هزار نفر از کارمندان دولت، پرسنل ارتش و افراد دیگر 

هم یا از کار اخراج و یا تعلیق شده اند.

آلمان: آمریکا غیر قابل اعتماد است
به این کشور تکیه نکنید

وزیر اقتصاد آلمان که از متحدان نزدیک آنگال مرکل 
صدراعظم این کشــور است با اشاره به افشای جاسوسی 
آمریکا از کشورش، واشنگتن را »شریکی غیرقابل اعتماد 

و غیرقابل اتکا« توصیف کرد. 
»پیتر آلتمایر« وزیر اقتصاد آلمان روز یک شــنبه گفت که 
چین و آمریکا غیر قابل اعتماد هستند. در سال 2۰13، رسانه ها 
اســنادی را منتشر کردند که نشــان می داد آژانس امنیت ملی 
آمریکا )ان اس اِی( از سیاستمداران آلمانی از جمله شخص مرکل 

جاسوسی کرده است.»آلتمایر« در پاسخ به سؤال خبرنگاری که 
از مواضع دولت آلمان انتقاد می کرد، از رســانه ها به دلیل عدم 
تحقیق در مورد جاسوســی آمریکا انتقــاد کرد و گفت: »زمانی 
که من رئیس دفتر بودم. شــما چقدر به صورت مداوم در مورد 
اینکه دولــت آمریکا غیرقابل اعتماد و غیرقابل اتکا بود، تحقیق 
کردید؟ ما هم هیچ تحریمی علیه آنها وضع نکردیم«. در پی این 
اظهارات، »ریچارد گرنل« سفیر آمریکا در برلین از آلتمایر انتقاد 

کرد و گفت کسی نباید آمریکا را با چین مقایسه کند!
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به دلیل مشکالت شدید مالی صورت می گیرد

اخراج 2000 کارگر آمریکایی شرکت »کامینز«
طی چند ماه آینده

بزرگترین شرکت سازنده موتور کامیون در آمریکا اعالم 
کرده به دلیل بحران مالی حدود 2 هزار نفر از کارکنان خود 

را تا سه ماهه نخست سال 2020 اخراج می کند.
»جان میلز« نماینده شرکت »کامینز«، بزرگترین سازنده موتور 
کامیــون در آمریکا، در بیانیه ای اعــالم کرده نزدیک به 62 هزار و 
61۰ نفر در این شــرکت کامینز مشغول فعالیتند و این شرکت تا 
ســه ماهه نخست سال آینده میالدی 2۰۰۰ نیروی کار خود را در 

سطح جهان کاهش خواهد داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران و به گفته نماینده این شــرکت، 
»متاسفانه به علت اینکه رکود در مراودات تجاری این شرکت نسبت 
به آنچه در دو دوره قبل را تجربه کردیم با سرعت بیشتری در حال 
اتفاق است باید اقدامات بیشتری برای کاهش هزینه ها به عمل آوریم«.
 گفتنی است سال گذشته نیز مقامات جنرال موتورز آمریکا از 
اخراج بیش از 14 هزار نفر از کارکنان این شــرکت خودرو سازی و 
همچنین احتمال تعطیلی پنج شرکت تابعه آن به دلیل افت فروش 

و بحران مالی خبر داده بودند.

 هشدار مسکو در باره نمایش جدید کاله سفیدها
این بار قصد حمله شیمیایی به ادلب را دارند

وزارت دفاع روســیه اعالم کرد، گروه تروریســتی موسوم 
بــه »کاله ســفیدها« قصد دارد کــه با حمایــت تکفیری های 
»جبهــه النصره« ، شــهر »ادلــب« را هدف حمله شــیمیایی 
 قرار دهد و ســپس، ایــن اقــدام را به گردن ارتش ســوریه 

بیندازد.
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد: ســاکنان شــهرک »ســرمدا« اوایل 
نوامبر)اواســط آبان( افراد مسلحی را مشــاهده کرده اند که با سه کامیون 
حامل موارد شیمیایی و تجهیزات عکس برداری حرفه ای، وارد این شهرک 
شــده بودند. آنها همچنین افرادی را برای مشارکت در حمله )شیمیایی(، 

استخدام کرده اند.
به گزارش ایســنا، این وزارتخانه اعالم کرد: کاله سفید ها می خواهند 
ویدیوی دروغینی را درباره حمالت هوایی و توپخانه ای به اســتان ادلب با 
سالح شیمیایی درست کرده و ارتش سوریه را به این حمله متهم کنند. پیش 
از این نیز گروه کاله ســفیدها دمشق را به حمالت شیمیایی در »دوما« و 
»خان شیخون« متهم کرده بود. گروه کاله سفیدها توسط دستگاه جاسوسی 

انگلیس ایجاد شده است.
 خبر دیگر اینکه، جنگنده های ناشناس شب سه شنبه یک پاالیشگاه 
نفت را در حومه حلب بمباران کردند. خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد، صدای 
شش انفجار در این محدوده شنیده شد. اخبار منتشره حاکی است، که در 

این حمله، دو تن کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

در جنوب یمن اتفاق افتاد

عملیات بزرگ علیه امارات
انصاراهلل با 9 موشک و 20 پهپاد بندر »مخا« را کوبید

سرویس خارجی-
انقالبیون یمــن در یک عملیات بزرگ در بندر 
المخا )غرب یمن( که تحت اشغال امارات قرار دارد با 
9 فروند موشک بالستیک و بیش از 20 پهپاد مواضع 
متجاوزان را به شــدت در هم کوبید. 350 کشته و 
زخمی، آماری اســت که درباره تلفات این عملیات 

اعالم می شود.
انصاراهلل در مدت 1۷۰۰ روز جنگ، آنچنان معادالت 
نبرد در یمن را تغییر داده که عبور دادن موشک هایش از 
پیشرفته ترین سامانه های دفاعی عربستان و امارات دیگر 
کار چندان دشواری برایش نیست. چندضربه محکمی که 
انصاراهلل به عربستان وارد کرده باعث شده تا آل سعود قدم 
به قدم در حال عقب نشــینی از جنگ یمن باشد و بحث 
مذاکرات برای نجات از باتالق یمن را به طور جدی پیگیری 
کند. بزرگترین عامل این عقب نشینی نیز عملیات بزرگ 
در قلب صنعت نفتی عربستان بود. یگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن صبح روز شــنبه 23 شهریور ماه 
در عملیاتی بی ســابقه، تاسیسات نفتی عربستان را با 1۰ 
فروند پهپاد هدف قــرار داد. این عملیات که در نوع خود 
بزرگتریــن حمله پهپادی علیــه زیربنا های حیاتی نفتی 
عربســتان به شمار می آید، سبب خسارت های سنگین به 
بخش نفت و گاز ســعودی و همچنین هیمنه و حیثیت 

سیاســی و نظامی ریاض شــد. این حمله منحصر به فرد 
تولید نفت سعودی را به نصف کاهش داد و این، بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان را به وارد کننده نفت تبدیل کرد. 
حاال گویا نوبت به امارات، دیگر متحد عربستان رسیده تا 

طعم قدرت انصاراهلل را بچشد. 
»یحیی سریع« ســخنگوی نیروهای مسلح یمن روز 

دوشــنبه از انجام یک عملیات جدید در غرب این کشور 
بــا عنوان »اِْن ُعْدتُــْم ُعْدنَا« )چنانچه باز به عصیان وگناه 
باز گردید، ما هم به عقوبت و مجازات شــما بر می گردیم( 
پرده برداشت. وی با بیان اینکه این عملیات در غرب یمن 
و مشــخصا در منطقه »المخا« استان تعز )غرب( صورت 
گرفته، افزود:»در این عملیات از 9 موشک بالستیک و بیش 

از 2۰پهپاد استفاده شده و در آن اماکن و پادگان های نظامی 
دشمن در المخا هدف قرار گرفته شده است«.

سامانه پاتریوت هم هدف قرار گرفت
سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره گستردگی تلفات 
انسانی ناشی از این حمالت نیز این گونه موضع گرفت: »در 
این عملیات بیش از 35۰ نفر از متجاوزان تبعه سعودی، 
اماراتی و سودانی کشــته و زخمی شدند.« یحیی سریع 
درباره خسارت مالی و نظامی وارده به متجاوزان نیز گفت 
پنج انبار ســالح و همچنین تعدادی از خودروهای زرهی 
و نظامــی آنها در این عملیات منهدم شدند...شــماری از 
رادارهای ائتالف متجاوز و ســکوی پرتاپ سامانه دفاعی 
موشکی پاتریوت هم در حمالت هوایی و موشکی به المخا 

از بین رفتند«.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن هدف از این عملیات 
را پاسخ به تجاوزات ائتالف سعودی در الحدیده و سواحل 
غربی یمن برشمرد و تاکید کرد که ارتش یمن در برابر این 
تجاوزات دست بسته نیست و به شدت به آن پاسخ خواهد 
داد. یحیی ســریع در 28 سپتامبر سال جاری میالدی )6 
مهــر 1398( نیز از عملیات نظامی بزرگ »نصر من اهلل« 
در محور نجران واقع در جنوب عربستان پرده برداشت که 
در آن دو هزار مزدور سعودی به اسارت درآمده و سه تیپ 

ائتالف سعودی متالشی شد.

خبرگزاری ملی لبنان از وقوع درگیری های مســلحانه میان 
حامیان »ســعد حریری« و طرفداران دو گروه شــیعی »امل« و 

»حزب اهلل« در خیابان های بیروت خبر داد. 
خبرها از لبنان حاکی است که تظاهرات خبابانی در بیروت، از دو روز 
پیش به درگیری های  فیزیکی و نهایتا هم به درگیری مسلحانه تبدیل شده 
است. بر اساس گزارش شبکه »ال بی سی« لبنان، دوشنبه شب در اطراف 
پل »الکوال«ی بیروت، تیر اندازی شدیدی رخ داده است. در ارتباط با شمار 

کشته ها و زخمی های احتمالی، گزارشی نرسید.
رسانه های لبنانی گزارش دادند، حامیان حزب اهلل لبنان و جنبش امل 
لبنان درصدد باز کردن راه هایی بر آمدند که معترضان آنها را بسته بودند. 
نیروهای امنیتی نیز برای باز کردن مســیرها، مجبور به مداخله و شلیک 
تیر هوایی شــدند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد، عناصری که مقابل 
جنبش حزب اهلل ایستاده اند و خیابان ها را مسدود می کنند، هوادار جریان 
»المستقبل« وابسته به سعد حریری هستند. با این حال، از او حرف شنوی 
ندارند! چرا که حریری از حامیانش خواسته بود در هیچ خیزش اعتراضی 
مشارکت نکنند و از هرگونه تجمع عظیم دوری کنند و دست به آشوب نزنند. 
 شبکه المنارهمچنین گزارش داد، حزب اهلل لبنان طی بیانیه ای، جنایت 
وحشتناک در اتوبان »الجیه« را محکوم کرد. صبح روز دوشنبه موانع ایجاد 
شده توسط معترضان باعث حادثه برای یک خودرو شد، سرنشینان آن، که 

زن و مرد بودند، در آتش سوختند.
عصر دیروز نیز مردم شــهرهای »هرمل« و »بعلبک« علیه آشوبگران 
خیابانی و کســانی که جاده ها را می بندند، تظاهرات کردند. این تظاهرات 
به درخواســت حزب اهلل، امل، احزاب ملی و شخصیت های برجسته لبنانی 

برگزار شد.
خبرها از لبنان همچنین حاکی است که گروه های سیاسی این کشور 
قصد دارند به جای ســعد حریری فرد دیگری را به عنوان نامزد نخســت 

وزیری  به پارلمان معرفی نمایند.

آزار و اذیت جنسی ده ها کودک کر و الل
توسط دو کشیش آرژانتینی!

سرویس خارجی-
دادگاهی در آرژانتین 2 کشیش کاتولیک و یک باغبان 
سابق یک مدرسه کاتولیک برای دانش آموزان ناشنوا را به 
جرم آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان به زندان های 

سنگین محکوم کرده است.
گویا تحریم ازدواج برای کشــیش های آییــن کاتولیک نه 
تنها میوه پارسایی نداده است، بلکه نتیجه این رهبانیِت خالِف 
فطرت، فساد و انحراف جنسی شده است. چندین سال است که 
کشــیش های کاتولیک از مقرشان واتیکان گرفته تا دیگر نقاط 
جهان متهم به تجاوز، آزار جنســی و فســاد اخالقی می شوند 
که گســتره زیاد این اتهامات باعث شــده پاپ بارها مجبور به 

عذرخواهی شود.
در ادامه همیــن اتهامات، این بار صدای طبل رســوایی از 
آمریکای التین بلند شــده است. به گزارش »رویترز«، دادگاهی 
در آرژانتین 2 کشــیش کاتولیک و یک باغبان مدرسه مذهبی 
دانش آمــوزان ناشــنوا در ایالت »منــدوزا« را به جرم 28 مورد 
آزار و اذیت جنســی کودکان و نوجوانان به بیش از 4۰ ســال 
زندان محکوم کرد. بر اســاس این گزارش، این 2 کشــیش به 
ترتیب به بیش از 42 و 45 ســال زندان محکوم شده اند. باغبان 
 ســابق این مدرســه نیز به تحمل 18 سال حبس محکوم شده 

است. 
بیش از 2۰ دانش آموز این مدرسه کاتولیک ناشنوایان، اتهامات 
آزار و اذیت جنســی را علیه این 3 نفر مطرح کرده اند. محاکمه 

این متهمان 3 سال زمان برده است.
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* صنایع شــهید مسلمی در نظر دارد خرید موارد ذیل را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به طور جداگانه به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. الزم 
به ذکر اســت جهت دریافت اســناد مناقصه داشــتن رزومه شرکت، معرفی نامه 
الزامی اســت و تنها در صورتی اســناد مناقصه به نماینده شرکت ارائه می گردد 
که رزومه مورد تایید صنایع واقع گردد. از کلیه متقاضیان واجد شــرایط، دعوت 
می شــود از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و پیوست فنی قبل از 
مراجعه با شــماره تلفن های ذکر شــده حتما هماهنگ شود: 36076253 و 
36077569 و 36076248-021 مراجعه نمایند. مهلت دریافت اســناد 
مناقصه از تاریخ 1398/09/06 لغایت 1398/09/17 از ســاعت 08:00 صبح الی 
11:30 و از ساعت 13:00 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد مناقصه را می بایست 
تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخه 1398/09/17 به آدرس مذکور تحویل 
نمایند. اســتعالم های واصله واجد شــرایط در روز دوشنبه مورخه 1398/09/18 
راس ساعت 09:00 صبح بازگشــایی و بررسی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد 
امضاء، مهر یا سپرده معتبر، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت 

مقرر ترتیب  اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
 * هر شــرکت کننده جهت حضور در یک یا چند موضوع مناقصه 

مختار می باشد.
1( پریفورم قطعه با کد 10-0018-01-154 به تعداد 15/000 عدد
2( ماشینکاری قطعه با کد 00180-01-154 به تعداد 15/000 عدد

3( فورج و ماشینکاری قطعه با کد 020-0006-01 به تعداد 45/000 عدد
4( فورج و ماشینکاری قطعه با کد 040-002-01 به تعداد 20/000 عدد

5( خرید قطعه با کد 00090-01-154 به تعداد 40/000 عدد
6( ماشینکاری قطعه با کد 07300-01-173 به تعداد 20/000 عدد
7( خرید مجموعه قطعه با کد 00-43-239 به تعداد 10/000 عدد
8( خرید مجموعه قطعه با کد 00500310 به تعداد 20/000 عدد

9( خرید قطعه با کد B32-010- 122 به تعداد 20/000 عدد
10( ماشینکاری قطعه با کد B43-010- 122 به تعداد 20/000 عدد

11( خرید قطعه با کد B21-010- 122 به تعداد 20/000 عدد
 122  -B22-010 کــد  بــا  قطعــه  ماشــینکاری  و  فــورج   )12 

به تعداد 20/000 عدد
13( خریــد میلگرد فوالدی قطر 80 جنــس  C35 با کد 01803240 به مقدار 

120/000 کیلوگرم
14( خریــد میلگرد آلومینیومی قطر 60 جنس 2024 با کد 2302310 به مقدار 

70/000 کیلوگرم
15( خرید مواد شیمیایی با کد 06003300 به مقدار 5/000 کیلوگرم
16( ماشینکاری قطعه با کد 0043-01-154 به تعداد 20/000 عدد

17( پرسکاری قطعه با کد 00150-01 به تعداد 40/000 عدد
18( ماشینکاری قطعه با کد 00230-01 به تعداد 50/000 عدد

19( ماشینکاری قطعه با کد 01-320-141 به تعداد 100/000 عدد
20( ماشینکاری قطعه با کد 03-530-141 به تعداد 100/000 عدد
21( ماشینکاری قطعه با کد 04-400-141 به تعداد 100/000 عدد

22( تبدیل تســمه آلومینیومی 4/5×140 به میلگرد آلومینیومی قطر 42 جنس  
  H38-5083 به مقدار 5/000 کیلوگرم

23( تبدیل تمســه آلومینیومی 4/5×140 به میلگرد آلومینیومی قطر 65 جنس  
  H112-5083 به مقدار 20/000 کیلوگرم

24( تبدیــل لولــه آلومینیومی و قطعــه آلومینیومی جنــس 2024 به میلگرد 
آلومینیومی قطر 60 جنس    T6-2024 به مقدار 10/000 کیلوگرم

25( ماشــینکاری و تزریق مجموعه باکالیتی قطعه بــا کد 302-01-154 به 
تعداد 15/000 عدد

26( خرید پودر شیمیایی با کد 0020054 به مقدار 200 کیلوگرم
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شهرداری کرج
آگهی مناقصه عمومی

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.

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ 
فوق به حســاب 700786948623 بانک شــهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شــد. 3- شهرداری کرج در رد 
یا قبول هر یک از پیشــنهادها مختار اســت. 4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اســناد به  حســاب 700785313795 نزد بانک شهر شــهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در 
هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک فروش اســناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از ســپرده شــرکت 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 داشــتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا
  sajar.mporg.ir، معرفی نامــه ممهــور بــه مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شــرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشــد. 
9- شرکت 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 شرکت  شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 98/9/19 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 98/9/20 در کمیسیون عالی 

معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892421- 026 تماس  و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

مبلغ پروژه شرح عملیاتردیف
به ریال

مبلغ سپرده
درصدغیرنقدیحداقل رتبه الزمبه ریال

قرارداد

تکمیل عملیات تقاطع غیرهمسطح شهید آجرلو، 1
دیوار و ساختمان سپاه امام حسن مجتبی)ع(

41/632/227/370
50٪رتبه 5 ابنیه و 5 راه و ترابری2/082/000/000)برآورد کل(

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها( در نظر دارد با عنایت به کارشناسی های فنی صورت گرفته و تاییدیه مورخ 98/7/18 اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور 
خدمات شهری پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

میزان سپرده موضوع مناقصه 
)ریال(

برآورد اولیه 
شرایط متقاضیمدت )ماه()ریال( 

خدمات شهری نواحی 
سه گانه سازمان 
بهشت زهرا)س(

6/25۰/۰۰۰/۰۰۰125/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
یکسال 

)قابل تمدید 
تا سه سال (

1- دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صالحیت معتبر و مرتبط، دارای ظرفیت ریالی و ناحیه ای 
مجاز انجام کار صادره از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران )اداره کل برنامه ریزی و 
توسعه شهری امور خدمات شهری( یا سازمان برنامه و بودجه کشور )ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری 

تهران( )بدیهی است کار، متناسب با رتبه متقاضی بوده و تعداد کارهای در دست اجرا در نواحی شهرداری تهران 
به عنوان ظرفیت کاری محاسبه و لحاظ خواهد شد( 2- ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری یا فرم تاییدیه 

ثبت نام )تبصره: در خصوص شرکت کنندگانی که دارای سابقه کار در سازمان بهشت زهرا)س( می باشند دارا بودن 
گواهی نامه مذکور الزامی است.(

1( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: 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 شهر شعبه بهشت زهرا)ســالم ا...علیها( به آدرس جاده قدیم تهران، قم ساختمان اداری 
شماره یک سازمان، اداره قراردادها مراجعه نمایند. 2( میزان سپرده شرکت در مناقصه: 
متقاضیان می بایســت مبلغ فوق را به عنوان سپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه 
بانکی )ترجیحا( تهیه شــده در سطح اســتان تهران 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 ســازمان بهشــت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار 
ارائه نمایند. 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 باشد(. 
5( بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه 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. 

6( توان فنی و مالی شرکت کنندگان توسط اعضا کمیسیون، بررسی خواهد شد.
ضمنا مشــروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است که شــرکت کنندگان باید کلیه مدارک 
را پــس از اخذ با قید قبولی امضــاء نموده و در پاکت های الک و مهر شــده »الف« و »ب« 

تحویل نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

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

اسیر مبتال به سرطان در زندان های رژیم 
صهیونیستی در نتیجه بی توجهی این رژیم 

به شهادت رسید.
بدرفتــاری رژیم صهیونیســتی با اســرای 
فلسطینی اتفاق عجیبی نیست و بارها باعث ایجاد 
اعتصاب و اعتراض شده است. رژیم صهیونیستی 
با زندانی کردن مردم بی گناه فلسطین و تحمیل 
انواع سختی ها، شرایط بسیار وخیمی برای آنها 
در زندان فراهم کرده اســت. این مسئله به جان 
باختن اسرای زیادی منجر شده است. همراهی 
کشــورهای غربی و مدعی دفاع از حقوق بشر از 
این رژیم نیــز در ادامه این جنایت ها موثر واقع 

شده است.
»ســامی ابودیــاک« تازه تریــن قربانی این 
سیاســت است. اســیِر بیماِر ســرطانی که در 
زندان های رژیم صهیونیستی محبوس بود، صبح 
سه شــنبه به شهادت رســید. بر اساس گزارش 
خبرگزاری »ســما«، اداره امور زندان های رژیم 
صهیونیستی از شهادت ابودیاک پس از تحویل 
وی به بیمارســتان »اساف هروفیه« خبر داده و 
باشگاه »االســیر« ویژه امور اسرای فلسطینی، 
شــهادت وی را تأیید کرده اســت. در پی اعالم 

اسیر سرطانی فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی جان داد
شهادت وی، وضعیت زندان های رژیم صهیونیستی 

متشنج اعالم شد.
طبق گزارش خبرگــزاری فارس، کمیته امور 
اســرا و آزادگان فلســطینی پیش تر و در نتیجه 
وضعیت وخیم این اســیر درخواست آزادی وی را 
داده بود؛ او مورد اهمال پزشکی عمدی اداره امور 
زندان های رژیم صهیونیستی قرار داشت و در نهایت 
همین اهمال پزشکی منجر به شهادتش شد. منابع 
فلسطینی اعالم کرده اند، اداره امور زندان های رژیم 
صهیونیستی با اینکه می دانست »ابودیاک« در حال 
احتضار است حاضر به آزادی او نشد. ابودیاک در 
سال 2۰۰2 بازداشت و به سه بار حبس ابد محکوم 
شد. در سال 2۰15 ابتالی او به سرطان تشخیص 
داده شد و در نتیجه خطاهای پزشکی در بیمارستان 

»سوروکا« حال وی روز به روز بدتر شد.
خبــر دیگر اینکــه، وزیر خارجــه آمریکا در 
موضعی جانبدارانه از کشــورهای عربی خواست 
با دولت  اشغالگر اســرائیل تعامل داشته باشند و 
دست از تحریم آن در راستای »ثبات منطقه ای« 
بردارند. مایک پمپئو، تاکید کرد، زمان آن رسیده 
کشورهای عربی دست از تحریم اسرائیل برداشته 

و با آن همکاری کنند! 

خبرهای ضد و نقیضی از درگیری مسلحانه در لبنان
دولت جدید شاید بدون سعد حریری!

رئیس جمهور آمریکا در محوطه کاخ ســفید با سگی که گفته 
می شود از آن در عملیات علیه »ابوبکر بغدادی« استفاده شده است، 

دیدار کرد  و گفت که به دیدار، افتخار می کند. 
»دونالد ترامپ« با »کونان«، سگی که ادعا می شود در عملیات کشتن 
ســرکرده داعش مشارکت داشته است، در محوطه کاخ سفید دیدار کرد و 
پس از این دیدار گفت :» این مایه افتخار ما است که کونان در اینجا حضور 
دارد. به کونان بابت مشــارکت در عملیات مذکور، لوح تقدیر و مدال دادم. 
کونان مشهور ترین سگ جهان است و می داند که در آن عملیات چه گذشت. 
زخم های این سگ قهرمان، خوب شده و ماموریت خود را ادامه می دهد.«

»مایــک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا، نیزدر جریان دیدار با این 
سگ در کاخ سفید  گفت: » ما امروز یکی از نیرو های ویژه خود را به عموم 
نشان دادیم. ما همچنین، شاهد حضور یک سگ فوق العاده در اینجا هستیم. 
نیرو های ما کار بزرگی انجام دادند. کونان یک قهرمان است. ما از حضور آن 

در کاخ سفید لذت می بریم.« 

دیدار رئیس جمهور آمریکا با سگ
ترامپ: به این دیدار افتخار می کنم

سرویس خارجی-
با جدی شدن خطرات بالقوه اینترنت)سوای از ویژگی های آن(

یوروپل اعالم کرده، عملیات مشترکی را با آژانس های پلیس از 
12 کشور عضو اتحادیه اروپا و 9 اپراتور خدمات اینترنت برای 
از میان برداشتن پروپاگاندای آنالین مرتبط با گروه های خشن 

و تروریست آغاز کرده است.
سال هاســت کــه اینترنت محــل »فعالیت مجــازی« گروه های 
خشونت طلب و تروریستی اســت، حتی وحشی ترین گروه تروریستی 
سال های اخیر یعنی داعش نیز فعالیت گسترده ای در این فضا دارد، و از 
آن جایی که این »فعالیت های مجازی رها شده«، نتایج واقعی و خطرناکی 
دارد، مســئولین سراسر جهان را نگران آن کرده و آنها را واداشته تا با 

تعیین قوانین و سازوکارهایی، این فضا را مدیریت کنند.
حاال هم خبر رســیده که، آژانس پلیس اتحادیه اروپا موســوم به 
یوروپل در بیانیه ای اعالم کرد، بیش از 26 هزار مطلب آنالین که به نظر 
می رســید از داعش حمایت می کند، حذف کرده است. یک مظنون در 
اسپانیا نیز به اتهام ارتباط با این سازمان تروریستی دستگیر شده است.

آن طــور که خبرگزاری آناتولی اعالم کرده، این عملیات با مدیریت 
دفتر دادســتانی فدرال بلژیک و قاضی تحقیقات مقابله با تروریسم این 
کشور و با همکاری پلیس قضایی فدرال شرق فالندر بلژیک انجام شده 
است. یوروپل در اوت )مرداد-شهریور( 2۰16، ژوئن )خرداد-تیر( 2۰1۷ 
و آوریل )فروردین-اردیبهشت( 2۰18 نیز عملیات مشابهی را علیه داعش 

در کشورهای اروپایی انجام داده بود.


