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جـامعـه

درخواست پلیس ایران از اینترپل رومانی
برای ارسال نمونه «دیِ .ان ِ .ای» قاضی منصوری

امارات

آتشسوزی
برج
 ۴۸طبقه

برج النهاد در شارجه به دلیل نامعلوم
دچار آتشسوزی شد و بیش از صد نفر در
این حادثه لطمه دیدند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
ویدئوی منتشــر شــده اخیر در امارات نشان
دهنــده آتشســوزی یک بــرج  ۴۸طبقه در

شارجه اســت .آتشنشــانها با مراجعه به محل آتشسوزی سعی کردند تا
جلوی حادثه پیشآمده را بگیرند .این حادثه باعث آسیبدیدگی بیش از ۱۲
نفر شد و حدود  ۱۰۰نفر از ساکنین برج از محل خارج شدند.
آتشســوزی برج آبکو باعث شد تمامی ســاکنین النهاد دچار مشکل و
دردسر شــوند و برخی از آنها نیز آسیب دیدند .از آسیبدیدگان این سانحه
پنج نفر در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند و هفت نفر به ســرعت به
بیمارســتان انتقال داده شــدند .همچنین تمامی خودروهای پارک شده در
اطراف ساختمان به دلیل آتشهای پرتاب شده آسیب دیدند.
بر اثر بارش باران و جاری شدن سیل
در جنوب غرب چین دستکم  ۱۲تن جان
خود را از دست داده و تعداد دیگری نیز
مفقود شدند.
به گزارش ایســنا ،بنابراعالم رســانههای
محلی بارش شدید باران در استان «سیچوآن»

چین

 12کشته و ۱۰
مفقود بر اثر
وقوع سیل

به فاصله حدود دو هفتهای از مرگ متهم منصوری
در رومانــی ،رئیس پلیس بینالملــل ناجا ،در مورد
ابهامات و آخرین اخبار پرونده منصوری توضیحاتی
را ارائه کرد.
توگو با میزان در پاسخ به این
سردارهادی شیرزاد در گف 
سؤال که پلیس ایران دقیقاً چه زمانی متوجه مرگ منصوری
شــد ،گفت :بعد از ایــن اتفاق ،نامــهای از پلیس بینالملل
بخارســت به پلیس بینالملل تهران ارسال شد ،در این نامه
توضیحاتــی در مورد مرگ منصوری داده و همچنین عنوان
شده بود که این فرد خودکشــی کرده و جنازه آن به واحد
جنایی بخارســت منتقل شده است ،در این نامه هویت فرد
فوتشده ،غالمرضا منصوری عنوان شده بود.
شــیرزاد افزود :بعد از این اتفاق ،خبر به بازپرس پرونده
مرتبط با منصوری منتقل شد ،در مورد این حادثه قوه قضائیه
ســؤاالتی داشت ،مجموعه سؤاالت دســتگاه قضا ،به پلیس
اینترپل ارسال و از پلیس بینالملل بخارست درخواست شد
که اطالعات تکمیلی را به پلیس بینالملل تهران ارسال کند.
وی با بیان اینکه یکی از درخواســتهای ایران از پلیس
رومانی ،اعزام یک تیم کارشناسی برای بررسی میدانی صحنه

حادثه بود ،اظهار داشت :پلیس رومانی خواهان پیگیری این
درخواســت از مسیر دیپلماتیک شــد و به همین خاطر ،از
طریق قوه قضائیه درخواستی از مسیر دیپلماتیک برای کشور
رومانی ارسال شد.
این مقام انتظامیدرخصوص عملکرد پلیس بینالملل
بخارســت در این حادثه ،عنوان کرد :پلیس رومانی در این
ماجرا ســعی کرد ،آنچه که در توان داشته در اختیار پلیس
بگذارد ،امــا گاهی بهخاطر نیاز به مجــوز مراجع قضایی و
دادستانی رومانی محدودیتهایی بهوجود آمده و آنها اعالم
کردند از مســیر دادستانی و دســتگاه قضایی رومانی برای
برخی هماهنگیها و ارســال مســتندات باید عبور شود .اما
با وجود این محدودیتها ،مستندات متعددی را برای ایران
ارسال کردند و عالوهبر این پیگیر هستند که درخواستهای
متعدد ما ،هرچه زودتر به نتیجه برسد.
شیرزاد درخصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده
درخصوص زنده بودن منصوری ،گفت :بعد از اعالم رســمی
خبر این حادثه ،بالفاصله از اینترپل بخارســت درخصوص
هویت فرد فوت شــده و نحوه حادثه ســؤال شــد و آنها در
مســتنداتی که اخیرا مطرح کردنــد توضیح دادهاند که فرد

فوت شده ،بر اساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته
تعیین هویت شــده و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام
غالمرضا منصوری تایید و برای ما ارسال کرده است.
وی افزود :البته برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده،
حتما به مستندات دیگری از جمله «دی.ان.ای» نیاز است ،و
درخواست پروفایل «دی.ان.ای» ارسال شده و پلیس اینترپل
رومانی هم اعالم کرده که پروفایل «دی.ان.ای» در دســت
آمادهسازی است و به زودی به ایران ارسال میشود.
رئیس پلیس بینالملــل ناجا درخصوص مطالب مطرح
شــده در فضای مجازی و برخی رسانهها درخصوص عامل
و یا عوامــل مرگ منصوری نیز ،عنوان کــرد :تاکنون هیچ
مســتندی از سوی پلیس رومانی درخصوص عامل یا عوامل
مرگ منصوری به ایران ارســال نشده و پلیس رومانی قول
داده در روزهای آینده اطالعات بیشتری را در اختیار پلیس
بینالملل تهران قرار دهد.
شــیرزاد گفت :تنها مرگ غالمرضــا منصوری و هویت
جنازه توســط پلیس رومانی اعالم رســمیشده و مستند
دیگری درخصوص عامل و یا عوامل این مرگ ارســال نشده
است.

در دادگاه «عظیم خودرو» مطرح شد

وی درخصوص خبرهای مطرح شده درخصوص حضور
یک ایرانی ،لحظاتی قبل از مــرگ منصوری در هتل محل
اقامت او ،با تکذیب این دســت از اخبــار ،تأکید کرد :هیچ
پیام رســمیاز سوی اینترپل درخصوص این موضوع ارسال
نشده اســت و بحثهای مطرح شده در رســانه با توجه به
ی از سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تایید
اینکه پیام 
نیست.
آخرین جزئیات استرداد دیگر متهمان فراری
رئیسپلیــس بینالملــل ناجا در مــورد دیگر متهمان
فراری ،اظهار داشــت :وقتــی قاضی یک پرونــده تصمیم
بــه پیگیری و تحــت پیگرد قرار دادن افــرادی در خارج از
کشــور میگیرد ،قوه قضائیه طی حکمیمشخصات فرد را
به همراه جرائم ارتکابی بــه پلیس اعالم میکند و پلیس با
اقدامات فنی اعالن قرمز درخواســت شده از مرجع قضایی
را به تاییــد اینترپل جهانی میرســاند و اعالن قرمز صادر
میشود.
به گفتــه شــیرزاد ،پلیــس بینالملل ناجــا در مورد
پروندههای اقتصادی ســرعت بیشــتری را برای اخذ اعالن
قرمز از طریق اینترپل جهانی به خرج میدهد.

حقوق  8میلیونی منشیهای شرکت برای ناسزا شنیدن از مشتریان معترض!

دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم
خودرو در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران
ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.
به گــزارش خبرگــزاری میزان ،در این جلســه قاضی
کاشانکی از شــکات این پرونده خواست که در جایگاه قرار
بگیرند.
وکیل یکی از شکات که به خرید سورنتو اقدام کرده بود،
عنوان کرد :عظیمی در صحبتهایش به من میگفت نرخ را
ده تا صد برابر هم میکردم باز هم خرید میکردند.
وی ادامه داد :او پشــتوانه مالی و ارثیه پدری نداشــت
فقط با تبلیغ و پولهای مردم این کار را کرد .من به او گفتم
آنچه را که انجام میدهی جرم و کالهبرداری است ،ولی این
فرد از ضعف مردم سوءاســتفاده کرد .عظیم خودرو بهترین
ســاختمانهای شــهر را اجاره کرده بود و ماهی  ۸میلیون
به منشــیها حقوق میداد و هنگامی که شکات به منشیها
فحش میدادند او میگفت ماهی  ۸میلیون به شما میدهم
که فحش بخورید .او تبلیغات گســترده و اجارههای کالن و
حقوقهای کالن میداد.
در ادامــه یکی دیگر از شــکات در جایگاه قرار گرفت و

گفت :قرارداد من  ١٨٠میلیــون تومانی بود چرا باید امروز
 ٤٤٠میلیون پول دهم؟
در ادامه شــاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت و افزود:

بنده تحت تاثیر تلفنهای مداوم و تبلیغات در اینســتاگرام
قرار گرفتم.
یکی دیگر از شــاکیان پرونده گفت :علیرغم نداشــتن

مجوزات قانونی توسط شرکت عظیم خودرو به همه مشتریان
اعالم کردند که همه مجوزات را دارند.
شــاکی در ادامه عنوان کــرد :عوامل شــرکت عظیم
خــودرو دائما جوســازی میکردند و میگفتند قرار اســت
شــنبه قیمتها باال برود .عوامل فروش نیز همه یکصدا و
آموزش دیده بودند و به مشتریان خودروهای تولیدی اعالم
میکردنــد که قطعات خریداری شــده و در گمرک موجود
اســت .انجام مانورهای تبلیغی موجب فریب مشتریان شده
است.
شــاکی دیگری گفت :در سال  ۹۶نســبت به ثبت نام
خودروی وارداتی را داشــتم که کاشف به عمل آمد که ۲۱
برج آذر ثبت ســفارش خودروی وارداتی کال کنســل است؛
یعنی بــه ترفند کالهبرداری و زبانبازی منشــیهای دفتر
فروش نســبت به اخذ مبالغ هنگفــت از بنده به مبلغ ۱۶۵
میلیون اقدام شده است .در جدول قیمت اپتیما  ۱۹۵میلیون
بــوده که  ۸۵درصد قیمت خودرو را پرداخت کردهام .تیرماه
متوجه کالهبرداری شــدم ،چندینبار جهت کنسل کردن
مراجعه کردم که گفتند نگران نباشید .خودروی شما وارداتی
است و  ۱۵هزار دستگاه وارد گمرک شده است.

برگزاری دهمین جلسه دادگاه  ۲۱متهم کالن ارزی

موجب جاری شــدن سیل و فوت دستکم  ۱۲تن شد .همچنین در جریان
این حادثه طبیعی  ۱۰نفر مفقود شدند.
به گفته مقامات محلی در منطقه گائویانگ ،جاری شدن سیل منجر به
تخریب بخشهایی از جاده و ســقوط دو دستگاه خودرو به رودخانه شد .در
جریان این حادثه دو نفر جان خود را از دســت داده و ســه نفر دیگر ناپدید
شدند.
بنابر اعالم مقامات محلی عملیات امداد و نجات به ساکنان مناطق حادثه
دیده در جریان است.
به گزارش اسپوتنیک نیوز ،نزدیک به  ۱۰هزار نفر در مناطق حادثه دیده
ســکونت دارند که در مجموع بیش از هفت هزار و  700نفر از سکنه محلی
تخلیه شدهاند.
روسیه

انفجار لوله گاز
با  ۵کشته
و مجروح

در پی انفجار لوله گاز و آتش سوزی
گســترده در یک مجتمع مسکونی در
شمال شرق مســکو ،یک تن جان باخت
و چهار تن نیز با ســوختگی شدید روانه
بیمارستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،اورژانس

قاضی خطاب به مدیرعامل متهم «هفتتپه» :آزادی شما برای پرداخت حقوق کارکنان است
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات  ۲۱متهم کالن
ارزی صبح امروز به ریاســت قاضی مسعودی مقام
برگزار شد.
به گزارش میزان ،در ابتدای جلسه وکیل متهم میرزایی
بعــد از قرار گرفتن در جایگاه گفت :نســبت دادن اتهام به
موکل اینجانب مورد قبول نیست .موکل اقدامات خود را در
چارچوب قانون انجــام داده و هیچ قصد و نیتی برای عمل
مجرمانه نداشته است.
در ادامه جلســه دادگاه نماینده دادســتان گفت :متهم
میرزایی میگوید من هیچ ســهم و نقشی در صرافی پاالب
نداشتهام .وی میگوید بنده به عنوان یک شخص غیرمطلع
بــودهام در حالی که میرزایی ســالها در بانک مرکزی بوده
است.
در ادامه جلسه دادگاه ،قاضی خطاب به متهم اسدبیگی
مدیرعامل شرکت نیشــکر هفتتپه گفت :آزادی شما برای
پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان باید پرداخت
شود.
نماینده دادستان هم گفت :در چند جلسه برای پرداخت
حقوق با متهم اسدبیگی به صورت خصوصی صحبت کردم.
 10میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید
و فروش ارز است .او به دادسرا فشار میآورد.
قاضی خطاب به اسدبیگی گفت :خود فروش ارز هم که
جزو جرائم محسوب میشود.
نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت :شما منابع
دیگری هم دارید و از آن میتوانید حقوق را پرداخت کنید.
تا شــما را احضار میکنیم حقوق کارکنــان را دو ماه عقب
میاندازید .از وقتی که در اردیبهشتماه دادگاه تشکیل شده

اســت پرداخت حقوق را عقب انداختهاید و این کار را برای
فشار به دادگاه انجام میدهید .این ده میلیون یوآن اسنادش
وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است .برای
دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد ،شما از
منابعی که دارید پول را پرداخت کنید.
قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت :از منابع دیگر پول
کارکنان را پرداخت کنید.
در ادامــه این جلســه دادگاه ،بصیرانی دیگر متهم این
پرونــده در جایگاه قــرار گرفت و ضمــن رد اتهامات خود

فرماندار تهران:

مسکو بااشــاره به وخامت حال دو تن از مصدومان این حادثه اعالم کرد در
حال حاضر مداوا بر روی حادثه دیدگان ادامه دارد.
درباره علت وقوع انفجار و آتش ســوزی در این مجتمع مسکونی خبری
منتشر نشده است.
تعدادی از کارکنان شرکت آمازون در
آلمان به علت نگرانی از ابتال به ویروس
کرونا و عدم رضایت از شرایط بهداشتی
محیط کار خود به دنبال اعتصابی دو روزه
هستند.
به گــزارش فارس بــه نقــل از انگجت،

آلمان

اعتصاب
کارکنان
آمازون

گزارشی از اجارهنشینی پشتبامها نداشتهایم
فرمانــدار تهران گفت :هیچ گزارشــی مبنی بر اجارهنشــینی در
پشتبامها تاکنون نداشتهایم.
عیســی فرهادی در گفتوگو با ایســنا ،با تاکید بر اینکــه تاکنون در تهران
گزارشی درباره اجارهنشینی در پشــتبامهای تهران وجود نداشته ،اظهار داشت:
هیچ اثر مشهودی هم در پشتبامها مشاهده نمیشود که دال بر اجارهنشینی افراد
برای شب در بام خانهها باشد .فرهادی افزود :در یکی از روزنامه ها گزارشی همراه
با عکسی از برپایی چادر در پشتبامها به نقل از فردی به چاپ رسید که این عکس
هم دال بر اجارهنشینی افراد در پشتبامها نیست چرا که ممکن است در تابستان
افراد خانه بخواهند شب در پشتبام بخوابند و چادر هم برپا کنند.
وی تاکید کرد :بیتردید اگر موردی از اجارهنشــینی پشــتبام باشد پیگیری
میکنیم و نتیجه را هم به اطالع شهروندان میرسانیم.

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران اعالم کرد

اختالف  40درصدی قیمت میوه و ترهبار
در میادین شهرداری با مغازههای سطح شهر

تالشهــای آمازون برای کاهــش نگرانی کارمندانــش و ضدعفونی انبارها
و محیطهــای کاری کافــی نبــوده و از همیــن رو تعــدادی از کارکنــان
ایــن شــرکت در آلمان قصــد دارنــد اعتصابــی دوروزه را ســازماندهی
کنند.
اتحادیــه کارگری آلمان اعالم کرده که کارکنــان  6انبار و مرکز کاری
آمازون در این کشــور به مدت حداقــل دو روز اعتصاب خواهند کرد و علت
اصلی این مســئله عدم شــفافیت در مورد رعایت سیاستهای بهداشتی در
آمازون است.
بر اســاس برآوردها بین  ۳۰تا  ۴۰نفر در آمازون به ویروس کرونا مبتال
شــدهاند و آمازون به جای توجه به حفظ امنیت کارکنانش تنها به کســب
ســود بیشتر میاندیشد .در واکنش به این اعتراضها ،آمازون بیانیهای صادر
کرده و از اختصاص بودجهای چهار میلیارد دالری به حفظ ایمنی کارکنان و
مشتریان این شرکت خبر داده است.
امــا این اطالعیه باز هم کارکنان آمــازون را راضی نکرده و آنان تصریح
کردهاند که حتما اعتراضاتی را انجام خواهند داد.
این افراد میگویند در صورت ابتال به کرونا مشــخص نیست سرنوشت
کاری آنان چگونه است و چه تمهیداتی برای پرداخت حقوق و دستمزد افراد
در نظر گرفته شــده است .ســختگیری آمازون در مورد اعطای مرخصی نیز
مشکل دیگری است که کارمندان با آن دست بهگریبان هستند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت :تفاوت
قیمت گروه محصولی میوهجات بر اســاس تازهترین نرخنامه محصوالت
این سازمان و مقایسه آن با نرخهای خردهفروشیها به  40درصد میرسد.
به گزارش ســازمان مدیریت میادین شهرداری تهران ،سید سعید راد با اعالم
اینکه البته این اختالف قیمت در برخی محصوالت به  50درصد نیز میرسد ،افزود:
این به معنای آن است که شهروندان با خرید از میادین میوه و ترهبار ،میتوانند به
جای دو کیلوگرم میوهای که از سطح شهر میخرند ،سه کیلوگرم از همان میوه را
از میادین خریداری کنند.
بر اســاس این گزارش ،بر مبنای آخرین نرخنامه ســازمان مدیریت میادین
میــوه و ترهبار ،قیمت هر کیلوگرم انبه با هزار تومــان کاهش به  28500تومان،
لیمــو تُرش با هزار تومان کاهش به  14500تومــان و موز با  700تومان کاهش
به  11500رســیده است .گفتنی است ،قیمت محصوالت پرمصرفی همچون پیاز،
خیار ،گوجهفرنگی ،انواع سبزی و هندوانه در میادین میوه و ترهبار ثابت مانده است.

کشف  ۴۸قبضه سالح در اهواز

فرمانــده انتظامی شهرســتان اهــواز گفت ۴۸ :قبضه ســاح
وینچستر(شــکاری) غیرمجاز در این شهرستان کشــف و قاچاقچی
سابقهدار در عملیات تعقیب و گریز پلیس دستگیر شد.
سرهنگ محسن دالوند ،در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت :در پی شناسایی یک
قاچاقچی سالح شــکاری در سطح این شهرستان ،موضوع در دستور کار ماموران
پلیس قرار گرفت .وی ادامه داد :ماموران کالنتری  ۱۵اهواز با کار اطالعاتی و پس
از هماهنگی با مقام قضایی ،طی یک عملیات تعقیب و مراقبت چند ســاعته و در
نهایت تعقیب و گریز و تیراندازی به خودروی مجرمان،موفق شدند نفر اصلی عامل
قاچاق ســاح غیرمجاز را دســتگیر کنند .وی از ادامه تالشها جهت دستگیری
همدستان این مجرم سابقهدار خبر داد.

گفــت :در دادگاه مطالــب غیرصحیح به من نســبت داده
شــده اســت.حتی یک ریال از بانک در قالــب وام خدمات
نگرفتهام.
در ادامه این جلسه دادگاه ،نماینده دادستان خطاب به
متهم بصیرانی گفت :شــما طوری اظهارات را بیان میکنید
که انگار چاه نفت داشــتید و در آن حضور پیدا میکردید و
خودتان میفروختید .دادسرا از مراجع رسمی استعالم کرده
است و هیچ مرجع رسمی شما را بهعنوان کارگزار نمیداند
شما سعی دارید در پرونده ابهامسازی کنید.

وی با ارائه مدرکی گفت :لیســت شــرکتهایی که ارز
فروخته شــده اســت در این لیســت وجود دارد ،بصیرانی
میگوید ارتباطی با اســدبیگی نداشته است در حالی که او
ظهرنویس چکهای اســدبیگی با بانــک اقتصاد نوین بوده
است.
نماینده دادســتان با ارائه مدرکی دیگر اظهار داشــت:
مهــر تعدادی از شــرکتها در دفتر صرافــی میرزایی پیدا
شــده اســت .خرید و فروش ارز شــما خیلی از بیشــتر از
یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر اســت .همان شــرکتی که
پروفرم توســط شــرکت دنیای معتمد پارسه جهت واردات
خط تولید نیشــکر از چغندر قند به بانک مرکزی ارائه داده
اســت حال سوال اینجاســت شما مهر و ســربرگ را ارائه
دادهاید؟
این متهم گفت :مهر را نه ،اما سربرگ را من ارائه دادم.
نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی گفت :چرا این
کار را کردید؟ شــما سربرگ دادید و میگویید من از جعلی
بودن آن اطالعی نداشتم.
نماینده دادســتان خطاب به متهم بصیرانی گفت :شما
هم به عنوان کارگزار درصدی برای آزادسازی و هم درصدی
برای خرید و فروش ارز میگرفتید.
متهم بصیرانی گفت :بانک ســامان ســربرگ شرکت را
میخواست و به این دلیل آن را ارائه دادیم.
در ادامه متهم کحالزاده به دفاع از خود پرداخت.
قاضی با اعالم ختم جلســه دادگاه گفــت :باید پرونده
بانک مرکزی را که مربوط به آقایان سجاد و صالحی میباشد
را همزمان با این پرونده پیگیری کنیم و جلســه بعدی این
دادگاه متعاقبا اعالم خواهد شد.

به اتهام خسارت  20میلیارد ریالی به مخابرات

قاچاقچی مکالمات تلفنی در پایتخت دستگیر شد

رئيسپليس فتا پایتخت از دستگيري یک
قاچاقچی مکالمات تلفني خبــر داد و افزود:
این متهم  20میلیارد ریال خسارت به شرکت
ارتباطات زیرساخت تحمیل کرده است.
سرهنگ داوود معظمي گودرزي به پایگاه خبری
پلیس ،گفت :متهم با اســتفاده از روشهاي مختلف
مثل تغيير کابلکشيهاي مخابراتي سعي در پنهان
کردن اين عمل مجرمانه داشــت که در نهايت شیوه

مجرمانه وی شناسایی شد.
گــودرزی افــزود :در تحقیقات اولیه مشــخص
شــد ،متهم با اســتفاده از شــيوه انتقال تماسهاي
تلفنــي اينترنتي از خــارج به داخل كشــور با 28
خط فعال مکالمــات تلفني را قاچاق و از پهناي باند
بينالملل سوءاســتفاده کرده است .وی بيان کرد :با
هماهنگي مرجع قضایي و تحقيقات ميداني متهم در
مخفیگاهش دستگير و به همراه تجهيزات مخابراتي

و رايانــهاي به پليس فتا انتقال یافــت .وي در ابتدا
منکر جــرم ارتکابي بود ،اما پس از مواجه شــدن با
ادله و مســتندات لب به اعتراف گشود .رئيسپليس
فتا پایتخت به شهروندان توصیه کرد :در صورتي که
متوجه تغيیرات محسوسي در مبلغ مندرج در قبض
تلفن خود شدند مراتب را سريعا به شرکت ارتباطات
زيرساخت اعالم تا پس از بررسي و تاييد ،در صورت
لزوم برای بررسي بيشتر به پليس فتا ارسال شود.
تاریخ انتشار99/4/10 :

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری هشتگرد

شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری هشتگرد

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی مذکور میرساند با توجه
بــه انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اســامی ایران
مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت اول) این شرکت راس ساعت  12روز سهشنبه مورخ
 99/4/24در نشانی فرهنگسرای امام علی واقع در خیابان پاسگاه (شهیدان بغدادی)
ضلــع جنوبی کتابخانه عمومی برگزار میکند .از کلیه اعضاء محترم دعوت میگردد
تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده یادآوری میشود:
 -1در صورتی کــه هر یک از اعضای تعاونی نتواند در مجمع عمومی فوق حضور
یابد میتواند اســتفاده از حق رای خود را برای حضور اعمال رای در مجمع عمومی
بــه یک نماینده تاماالختیــار واگذار نماید ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه
رای و هر شــخص غیرعضو تنهــا یک رای خواهد داشــت و در این صورت تائید
نمایندگی تاماالختیــار با دو نفر از اعضای هیئت مدیره (آقایان :محمدرضا نجفی و
مهدی افشــار) معتبر خواهد بود .بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید
حداکثر از تاریخ انتشــار آگهی دعوت تا دو روز مانده به برگزاری مجمع عمومی به
همراه نماینده خود و با در دســت داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت
شناســائی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین،
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ،برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکور تائید
و بــرای نمایندگی صادر گردد .و یا نمایندگان تاماالختیار خود را به صورت مکتوب
معرفی نمایند .ضمنا یادآوری میشــود هر یک از اعضاء میتوانند وکالت سه نفر از
ســایر اعضاء را به همراه داشته باشند و هر فرد غیرعضو وکالت یک نفر از اعضاء را
بپذیرند و وکالتنامه به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یک نفر از بازرســان
معتبر خواهد بود.
 -2این مجمع با حضور دو ســوم کل اعضاء شــرکت تعاونی رســمیت مییابد و
تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ میشود برای کلیه اعضاء (اعم از غایب و مخالف)
نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1طرح و تصویب اصالح ماده  6اساسنامه

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی میرساند ،مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) این
شرکت ،رأس ساعت  11روز یکشنبه مورخ  99/5/12در محل فرهنگسرای امام علی واقع در
هشــتگرد خیابان پاسگاه (شهیدان بغدادی) ضلع جنوبی کتابخانه عمومی شهر (فرهنگسرای
امام علی) تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانید.
یادآوری میشود:
 -1در صورتی که حضور عضوی در مجمع میســر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رأی
از ســوی خود را به نماینده تاماالختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمیتواند
نمایندگی بیش از ســه( )3عضو را بپذیرد و هر شــخص غیر عضو تنها یک ( )1رأی خواهد
داشــت .اضافه میشــود برگههای نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیئت مدیره و بازرسان
تعاونی معتبر خواهد بود .بدیــن منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر از تاریخ
 99/4/28لغایت  99/5/9از ســاعت  9/30صبح لغایــت ( 13/30به مدت  13روز) ،به همراه
نماینده خود با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی (رسید پرداخت حق عضویت،
ورقه سهام و گواهینامه موقت سهم -کارت عضویت و یا دفترچه عضویت) و کارت شناسائی
معتبر در محل دفتر تعاونی واقع در :هشــتگرد -بلوار امام -پاساژ یلدا -طبقه دوم -واحد 76
حاضــر و پس از احــراز هویت طرفین ،عضویت متقاضی و اهلیــت نماینده ،برگه نمایندگی
مربوطه توسط اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی تأیید و صادر گردد.
 -2اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیئت مدیره /بازرســان را دارند درخواست کتبی (فرم
شــماره  )1حداکثر ظرف مدت هفت ( )7روز از تاریخ انتشــار آگهی دعوت مجمع عمومی با
همراه داشــتن مدارک الزم (مســتندات دال بر اثبات عضویت در تعاونی (رسید پرداخت حق
عضویت ،ورقه سهم ،گواهینامه موقت سهم و یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت) -کپی
صفحات شناســنامه -مدرک تحصیلی ،تخصصی و تجربی -کارت ملی -کارت پایان خدمت
(آقایان) و ( 2قطعه عکس) به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -3این مجمع با حضور نصف بعالوه یک نفر کل اعضاء تعاونی رســمیت یافته و مصوبات
آن در صــورت عدم مغایرت با ضوابط قانونــی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و
معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
 -2طرح و تصویب بودجه سال .1399
 -3انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره.
 -4انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل بازرسان.
 -5طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98 - 97 - 96 -95 - 94 - 93 - 92

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی

رئیس هیئت مدیره

نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت اول

 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
با پرسهای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبهرو میشویم که مورد
توجه کاربران قرار گرفته است .انتشار این مطالب به معنی تایید همه آنها از
سوی کیهان نیست.

نزاع اصالحطلبان بر سر نخواستن روحانی

ســیدعبداله متولیان« :نامه خوئينيها (پدرخوانــده اصالحطلبان) و فرار
از قبول مســئوليت آشــی که با ناكارآمديهاي روحاني پختهاند ،سبب نزاع
اصالحطلبان بر سر نخواستن روحانی شده و صداي ديگر اصالحطلبان را در
آورده؛ از زيبــاکالم تا كارگزاران كه پرطنينتر از بقيه ،به نقد تند خوئينيها
پرداختهاند».

احترام اسالم به جایگاه زن

مظفر« :اینکه فرمودند «المرأة ریحانه،لیست بقهرمانه» یعنی زن پیشکار و
پیشخدمتت نیست آقا! تو کار خونه کمکش کن ...این یعنی در اسالم به زن
ارزش و احترام ویژه قائل شدند».

تبلیغی برای خواص

مجید بامری« :باور کنید این وسائلی که تلویزیون تبلیغ میکنه نه تنها در
زندگی کپرنشینان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان کاربردی نداره بلکه
به کار اغلب مردم منطقه ما هم نمیاد».

ماسک بزنیم

کاربری هم نوشت« :حواسمون باشه که ما بچه حزباللهیها حتما ماسک
بزنیم! حداقل فقط به خاطر فرمایش آقا»...

در جنگ اقتصادی عقب نشستهایم

امیر ســیاح« :باعزل بنیصدر ،پیروزیها در جنگ تحمیلی شروعشــد.
در جنگ اقتصادی مدتهاســت بــه خاطر عدم کفایــت فرماندهی ،درحال
عقبنشینی هستیم .دیگه خود دانید».

تعریف حقوق بشر آمریکایی

علیرضا« :در حقوق بشــر آمریکایی تکریم و جایگاه انســان هیچ معنایی
ندارد و با او مانند حیوان رفتار میشــود .قتل و عام کودکان یمنی گواه این
موضوع است».

اگر میتوانستید چرا االن؟

علی قلهکی« :عجیب اســت؛ دولتی که دائم از نداری و ناتوانی دم میزند،
درســال آخر وعدههای شــب ِه انتخاباتی مثل وعده تحویل یکســاله مسکن
میدهد .اگر شما توانایی خدمت داشتید ،پس چرا ۷سال طالیی که شرایط
بهتر بود را هدر دادید؟ امیدوارم بابت حق الناس هم که شــده آقای رئیسی
پیگیر تعطیلی چند ساله مسکن مهر باشند!»

دستگیری کالهبردار میلیاردی فضای مجازی
در آذربایجانغربی

فرمانده انتظامی آذربایجانغربی گفت :کالهبردار میلیاردی که
با ترفند برنده شدن در قرعه کشــی کد فعالسازی ورود به سامانه
بانکداری الکترونیک بانک ملی (بام) افراد هدف را دریافت و پس از
ورود به سامانه اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی آنان میکرد،
دستگیر شد.
توگو بــا ایرنا افــزود :در پی دریافت
ســرتیپ مســعود خرمنیا ،در گف 
چندین فقره شــکایت مبنی بر برداشــت غیرمجاز اینترنتی از حسابهای
مختلف ،مراتب در دســتور کار ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
آذربایجانغربی قرار گرفت.
وی اضافه کرد :پس از یکســری عملیات سایبری و فنی ،محل اختفای
متهم که در یکی از شهرســتانهای استان همجوار بود ،شناسایی شد و پس
از هماهنگی با مراجع قضایی اکیپی از کارشناســان زبده این پلیس اعزام و
متهم را دستگیر کردند.
وی گفت :متهم در ابتدا منکر بزه ارتکابی شــد ولی با ارائه مســتندات
به برداشــت غیرمجــاز از کارتهای بانکی مختلف به ارزش ســه میلیارد و
 ۵۰۰میلیون ریال اعتراف کرد .خرمنیا بیان کرد :متهم دستگیر شده پس از
تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد .وی تاکید کرد :مردم دقت
کنند به هیچ وجه به تماسهای تلفنی یا ارسال پیامک مبنی بر برنده شدن
در قرعه کشــی ترتیب اثر داده نشود و هیچگاه کدهای فعال سازی واصله از
طریق پیامک را در اختیار دیگران ندهند.

انهدام  ۶باند سارق مسلح در دزفول

دادستان عمومی و انقالب شهرستان دزفول از انهدام شش باند
سارق مسلح در این شهرستان خبر داد و گفت ۱۳ :عضو این باندهای
سرقت مسلحانه دستگیر شدند.
منصور محمدی خباز ،اعالم کرد :با شکایت و گزارش چند فقره سرقت
مســلحانه و زورگیری در چند نقطه شهر ،بررسی این موضوع در دستور کار
گروههای اطالعاتــی و عملیاتی اداره آگاهی دزفول قرار گرفت و با همکاری
یک تیم عملیاتی منســجم از ماموران اداره آگاهی ،نیروی مقاومت بسیج و
سربازان گمنام امام زمان(عج) در یک عملیات هماهنگ و ضربتی ۱۳سارق
در قالب شــش باند سرقت مســلحانه و زورگیری ،سرقت به عنف طالجات،
کیف و موبایلقاپی ،سرقت عنف موتورسیکلت و خودرو دستگیر شدند.
وی گفت :در این عملیات افرادی که در ماه گذشته به نیروهای جهادی
حملهور شــده بودند نیز شناســایی و دســتگیر شــدند که پس از تکمیل
تحقیقات ،پرونده این سارقان برای صدور حکم به دادگاه ارجاع میشود.
محمــدی خباز افزود :متهمان در بازجوییهــای اولیه به زورگیریهای
مســلحانه در بلوار شــهید دانش ،کوی آزادگان ،مهرشهر و مطب پزشکان
متخصص اعتراف کردند .وی تصریح کرد :پس از بازرسی از مخفیگاه سارقان،
تجهیزات پزشــکی سرقت شده از مطب پزشــکان ،چهار دستگاه خودروی
شــخصی ،یک قبضه سالح شــکاری غیرمجاز ،دو تیغه قمه ،دو تیغه چاقو،
قطعات خودرو و موتورسیکلت و موبایل کشف شد.

آگهی مناقصه عمومی
دو مرحلهای
شماره 99/122

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی
و درمانی استان همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه
عمومی خرید  300دســتگاه کامپیوتر جهت تجهیز رایانه مرکز آزمون دانشــگاه را از طریق سامانه
تــدارکات الکترونیکی دولت از کلیه تأمینکنندگان )فروشــندگان) که دارای مجوز شــورای عالی
انفورماتیک ،مجوز ســازمان نظام صنفی رایانهای و دارای حداقل رتبه  5در رســته ســختافزار در
بندهای  1تا ( 4ارائه و پشــتیبانی ســختافزاری  ،Main Frameتولیــد و ارائه رایانههای غیر
 ،Main Frameتولید و ارائه دستگاههای جانبی و تولید و ارائه قطعات و ملزومات) تجربهکاری-
توان مالی مناسب  -استانداردهای اجرایی -حسن سابقه میباشند تهیه نمایند .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد.
مهلت زمان دریافت اســناد مناقصه از سایت :از  99/4/10لغایت ساعت  14روز شنبه
مورخ 99/4/14
مهلت زمانی اعاده پیشنهاد :از  99/4/15لغایت ساعت  14روز سهشنبه مورخ 99/4/24
زمان بازگشــایی پاکتها در سامانه :چهارشنبه مورخ  99/4/25ســاعت  9صبح در دفتر
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
ردیف

1

شرح پروژه

محل پروژه مبلغ تضمین (ریال)

خرید  200دستگاه
مرکز
کامپیوتر جهت تجهیز
رایانه مرکز آزمون دانشگاه آزمون
دانشگاه
شماره سامانه ستاد
2099000236000025

مدت
پیمان

 20 1/130/000/000روز

* تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادر شده از مؤسسات
اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل ســه ماه اعتبار داشــته باشد و برای سه ماه
دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و با ارائه فیش واریزی وجه نقد به شماره
حساب  156648908بانک رفاه شعبه شریعتی در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان.
تضمین شــرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را
طبق زمان اعاده پیشنهاد به آدرس همدان چهار راه شریعتی ،ابتدای بلوار آیتاله کاشانی ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ،ساختمان شماره  ،3دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
* شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت هر یک از اســناد مبلغ  300/000ریال به شماره
حساب بانک رفاه  2175227130005با شناسه ملی  171700015310024واریز نمایند.
* کد اقتصادی ،شناسه ملی و کد پستی دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب ذیل میباشد:
6517619653 ،14002603818 ،411376716391
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
* برگزاری مناقصه صرف ًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند
مناقصه شــامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمین شــرکت در مناقصه،ارسال پیشنهاد
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصهگران محترم از این طریق امکانپذیر میباشد.

واحد مناقصات و مزایدات

