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ادعاي خرابي ترمز اتوبوس حادثه جاجرود بررسي ميشود
رييس پليس راهور ناجا درباره حادثه سقوط اتوبوس در محور جاجرود كه منجر به مرگ 11نفر شد ،گفت :نظر پليس درخصوص حادثه سقوط اتوبوس پس از بررسيها طي ساعات آينده اعالم ميشود .راننده اتوبوس مدعي
ش�ده اس�ت كه ترمز عمل نكرده و اين باعث سقوط اتوبوس شده است ،از اين رو كارشناسان فني پليس راهور با باز كردن چرخهاي اتوبوس در حال بررسي اين ادعا هستند .وي با اشاره به اينكه آنچه مسلم است سرعت
اتوبوس زياد نبوده و زير ۶۰كيلومتر بر ساعت بوده است ،تصريح كرد :هنوز معلوم نيست چه تعداد از سرنشينان اتوبوس كمربند بستهاند اما زمان زيادي از حركت اتوبوس از مبدا نگذشته بود كه اين حادثه تلخ رخ داده است.

سرخط خبرها

خبر

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
از كش�ف  ۸۵كيلو ان�واع مواد مخ�در صنعتي و
سنتي در تهران خبر داد و گفت :در عمليات شب
گذشته  ۱۹۱نفر دستگير شدند .مهر
ريي�س مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس
راهور گف�ت :س�اعت  ۱۶ت�ا  ۲۰پرتصادفترين
بازه زماني در معابر برونش�هري و درونشهري
است .ايرنا
هويت هش�ت نف�ر از اجس�اد حادثه س�قوط
اتوب�وس ب�ه دره در جاج�رود مش�خص و جواز
دفنش�ان صادر ش�د .در اين حادثه  11نفر جان
باختند .مهر
مدي�ر روابط عمومي س�ازمان آتشنش�اني و
خدمات ايمني شهرداري اهواز از مهار حريق در
تاالر آفتاب اهواز و ش�روع عمليات خارجسازي
دود از اين تاالر خبر داد .فارس

افتتاح مركز آالرم پليس

خودكشي دختر جوان
در شهرك آتي ساز

دختريجوانكهدرتصميميوحشتناكتصميم
به خودكشي گرفته بود ،بامداد ديروز از طبقه ۱۶
يكي از برجهاي آتيس�از خود را به پايين پرتاب
كرد .اين حادثه س�اعت  ۶دقيقه بامداد به وقوع
پيوس�ت .به گفته ش�اهدان عيني ماجرا ،دختر
جوان در ش�هرك آتي س�از مقابل هت�ل آزادي
كه محل اس�تقرار ميهمانهاي خارجي است در
تصميمي ناگهان�ي از طبقه  ۱۶خ�ود را به پايين
پرتاب كرد و در دم جان س�پرد .منزل اين دختر
در طبقه ششم قرار داشت .بر اساس اين گزارش،
عوامل پليس و اورژان�س در محل حادثه حاضر
ش�دند و بعد از تاييد مرگ وي ،جس�د با دستور
بازپرس كشيك به پزش�كي قانوني منتقل شد.
به دستور بازپرس تحقيقات جنايي درباره علت
وقوع اين حادثه در دس�تور كار كارآگاهان اداره
دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

سرقت مسلحانه از پست بانك
روستاي گاهي تنگستان

ميزان| دزدان به پس��ت بانكي در يكي از روس��تاهاي
بوش��هر حمله كردند و  4ميليون تومان سرقت كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان تنگستان گفت ۲:نفر سارق
مس��لح با ورود به پست بانك روس��تاي گاهي و تهديد
كارمند بانك مبلغ تقريبي  ۴ميليون تومان را به سرقت
برده و با يك دستگاه پژو 405از محل متواري ميشوند.
فرمانده انتظامي تنگستان با بيان اينكه در اين بانك يك
نفر كارمند زن فعاليت داشته است ،گفت :در اين حادثه
به كسي آسيب نرسيده است.

دادگاه

فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ
با اعالم اتمام طرح  ۲۴س��اعته موسوم
به رعد كه در پليس پيش��گيري انجام شد با برشمردن
دس��تاوردهاي اي��ن ط��رح از افزاي��ش كالنتريها و
گش��تهاي پليس در پايتخت خبر داد .سردار حسين
رحيمي در جمع خبرنگاران با اش��اره به اينكه اجراي
طرحهاي امنيتي و پليسي با جديت در پايتخت دنبال
ميش��ود ،افزود :از ش��ب گذش��ته تاكنون عملياتي با
عنوان رعد در س��طح تمام كالنتريهاي تهران به اجرا
درآمد كه با اجراي آن عالوه بر شناس��ايي و دستگيري
سارقان ،مالخران ،خردهفروشان مواد مخدر ،زورگيران
و سارقان خردهپا ،ماموران موفق به كشف  ۹۹دستگاه
خودرو سرقتي ،دستگيري  ۲۹۷سارق و مالخر و كشف
 ۱۲۴۰قطع��ه انواع ل��وازم خ��ودرو و  ۲۸۴۰قلم انواع
كاالهاي سرقتي شدند .رحيمي با اش��اره به اينكه در
عمليات شب گذش��ته ماموران پليس موفق به انهدام
يك باند زورگيري سه نفره شدند ،افزود :اعضاي اين باند
اقدام به خرد كردن چك و همچنين ضرب و شتم افراد
براي زورگي��ري ميكردند .در عمليات پليس از داخل
خودرو زانتيا متهمان عالوه بر كشف حكم جعلي يك
دستگاه بيسيم و لباس ماموران پليس نيز كشف شد
و تحقيقات از متهمان اين پرونده همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به شناسايي و انهدام باند توزيع بيسيم در
س��طح ش��هر تهران گفت :ماموران پليس پيشگيري
همچنين موفق شدند باندي را شناسايي و منهدم كنند
كه به صورت كامال غيرقانوني اقدام به قاچاق بيسيم به
داخل تهران ميكردند .از محل اختفاي اعضاي اين باند
 ۸۸۶دستگاه بيسيم با برد باال و متوسط كشف و ضبط
شد كه بررسيهاي پليسي نشان ميدهد اعضاي اين
باند اقدام به فروش اين دس��تگاه بيسيمها به باندهاي
تبهكاري ميكردند .فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به
اينكه مركز آالرم پلي��س تهران بزرگ از مدتها پيش
آغاز به كار كرده اس��ت ،افزود :تاكنون  ۶۰۰هزار صنف
اعم از طالفروشيها ،پاساژها و بانكها به عضويت اين
مركز درآمدهاند .سازوكار اين مركز به اين صورت است
كه در صورت بروز كوچكترين مشكل آالرم در مركز
به صدا درآمده و ماموران به سرعت اقدام خواهند كرد.
وي با اش��اره به اينكه توقع ما اين است كه بقيه اصناف
نيز در اين مركز عضويت پيدا كنند ،اظهار كرد :از نظر
تجهيزات زيرساختي فعاليتهاي خوبي در اين مركز
انجام ش��ده اس��ت .رحيمي با اعالم اينكه گشتهاي
موت��وري و خودرويي در ته��ران افزايش پيدا ميكند،
افزود :همزمان با آغاز س��ال تحصيل��ي و افزايش تردد
خانوادهها براي خريد لوازم التحرير و همچنين حضور
دانشآموزان در كالسهاي درس و مدرسه گشتهاي
موتوري و خودرويي تهران در س��طح همه محلههاي
تهران افزايش پيدا ميكند.

قاضي محمد كشكولي اعالم كرد

حكم پرونده قتل بنيتا
هفته آينده اعالم ميشود

گرمازدگي و
عوارض ناشي از
آن علت فوت بنيتا

بر اساس گزارش پزشكي
قانون�ي گرمازدگ�ي و
عوارض ناشي از آن علت
فوت كودك بوده است و
عنصر مادي جرم زماني
اتفاق ميافت�د كه متهم
خودرو را در كنار خيابان
رها كرده است.

خبرگزاري ميزان

اعتماد
جلس��ه د و م د ا د گا ه
رسيدگي به پرونده عامالن
قتل بنيتا دختربچ��ه  8ماهه صبح ديروز
در صح��ن دادگاه كيفري تهران در حالي
برگزار شدكه متهم رديف چهارم پرونده
(احمد) كه روز دوشنبه دستگير شده بود
نيز در دادگاه حضور داشت .اين در حالي
است كه جلس��ه اول دادگاه روز دوشنبه
تش��كيل و متهم رديف چهارم پرونده نيز
روز دوشنبه دستگير شد .او تا روز دوشنبه
در كمپ ترك اعتياد بود تا اينكه در تماس
تلفني با خواهرش از ماجرا خبردار ش��ده
بود و خ��ود را به پليس معرف��ي كرد .در
ابتداي جلس��ه دادگاه قاض��ي محمدي
كش��كولي درباره اتهام او گفت « :اين فرد
در صحنه س��رقت به همراه دو همدست
ديگرش حاضر بوده ام��ا همزمان با بقيه
دس��تگير نشده اس��ت .تحقيقات پرونده

در ح��ال تكميل در دادسراس��ت و چون
كيفرخواست او هنوز صادر نشده بهعنوان
فردي مطلع در دادگاه حاضر شده است».
در ادامه متهم رديف چهارم ،احمد درباره
ماجراي آن روز گفت « :من ش��ب قبل از
حادثه با محمد (متهم رديف اول) و مهدي
(مته��م رديف دوم) بودم و ف��ردا صبح از
آنها جدا ش��دم .به آنها گفتم به آرايشگاه
ميروم .كارم در آرايش��گاه كه تمام ش��د
مهدي ب��ه من زن��گ زد و گفت كجايي؟
سه هزارتومان پول ميخواست .از بقالي
كنار آرايش��گاه پول را گرفتم و به او دادم.
(در مدت��ي كه احم��د در آرايش��گاه بود
محمد ماش��ين را همراه با كودك سرقت
كرده ب��ود و رفته بود و مهدي هم با اينكه
ش��اهد ماجرا بود نگفته بود ماشين را نگه
دارد ي��ا بچه را به خانواده بدهد) مهدي از
من خواس��ت تا او را به خانه برس��انم .در
راه متوجه ش��دم محمد با مهدي تماس
گرفت و درباره ماج��راي يك بچه دزدي

صحبت ك��رد .من مه��دي را در نزديكي
قيامدش��ت پياده كردم و ديگر از چيزي
خبر ندارم» .
او در پاسخ به سوال قاضي كه پرسيد چرا
وقتي ش��نيديد ماجراي يك بچه دزدي
اس��ت كاري نكرديد؟ متهم پاس��خ داد:
«نميدانستم راس��ت ميگويند يا دروغ.
ب��ه خانه رفت��م و دو روز بعد خ��ودم را به
كمپ تحويل دادم تا اينكه ديروز از كمپ
ب��ه خانه زن��گ زدم و خواه��رم گفت كه
ماموران ش��اهپور دنبالم هستند .من هم
آمدم و خودم را معرفي كردم».
در ادام��ه جلس��ه ف��ردي به ن��ام طالب
كه ش��ماره تلفن متهم ردي��ف اول را به
ب��رادرش داده بود تا ب��ا او تماس بگيرد و
ماجراي مفقود ش��دن بنيت��ا را بگويد در
جايگاه حاضر شد و گفت « :من از سرقت
ماش��ين خبر نداش��تم اما روز دوش��نبه
برادرم مس��عود به من گفت كه س��رقت
مشيريه همان است كه در آن يك كودك

هم بوده .من هم ش��ماره تلف��ن خانواده
محمد را پيدا ك��ردم و به برادرم دادم تا با
او تماس بگيرد».
س��رهنگ فالح ني��ز به عن��وان مطلع در
جايگاه حاضر ش��د و گفت« :در بررس��ي
فيلمهاي دوربين مداربسته محل سرقت
ما توانستيم سارق را شناسايي و دستگير
كنيم .پس از اينكه خودروي رها شده در
كنار جاده شناسايي ش��د ،به محل اعزام
ش��ديم و خ��ودرو را زير ي��ك درخت كه
كنار يك ساختمان بود ،مشاهده كرديم؛
متاس��فانه درهاي ماش��ين كامال بسته و
شيشههاي آن باال بود».
قاض��ي رو ب��ه س��رهنگ ف�لاح گف��ت:
«در گزارشه��ا آم��ده يك مام��ور راهور
خودروي س��رقتي را در زمان تردد ديده.
چرا هيچ اقدامي نشده است؟» سرهنگ
فالح پاس��خ داد« :طب��ق گزارشها ،يك
مام��ور راهور خودرو را در مس��ير ديده و
موض��وع را گ��زارش داده .اين مش��اهده
 10دقيق��ه قبل از اع�لام پليس مبني بر
سرقت خودرو بوده است ،اما مامور راهور
خ��ودرو را تعقيب كرده اس��ت .به خاطر
اينكه خودروي سرقتي نسبت به تعقيب
پليس حس��اس نش��ود با كمي فاصله از
آن حركت ميك��رده ،اما خودروي متهم
در دوراهي قيامدش��ت به س��مت تهران
بازگشته است».
در ادامه وكيل متهم رديف دوم (م .ش) در
دفاع از م��وكل خود گفت« :پس از صدور
قرار نهايي توس��ط بازپ��رس در خصوص
اته��ام موكل من قرار من��ع تعقيب مبني
بر قتل عمد صادر ش��ده است .همچنين
درخصوص معاونت در س��رقت توس��ط
موكل م��ن بايد گفت م��وكل من در اين
سرقت داراي وحدت قصد نبوده است و به
نوعي در عمل انجام شده قرار گرفته است.
ارتباط موكل من با متهم رديف اول صرفا
به خاطر اعتياد به مواد مخدر بوده است و
اگر چنين موضوعي وجود نداش��ت ،اصال
در اينجا حاضر نميشد».
در ادامه جلسه دادگاه وكيل متهم رديف
اول درجاي��گاه قرار گرف��ت و در دفاع از
موكلش گفت :سابقه سرقت ،مصرف مواد
مخدر ،ترس از دستگيري و ...همه عواملي
بودند كه باعث ش��د موكل من كودك را
به ني��روي انتظامي تح��ول ندهد البته او
تمام س��عي خود را كرده بود كه ماش��ين
را جايي بگذارد كه خودرو قابل مش��اهده

و شناسايي باشد .محل پارك خودرو بين
دو استخر واقع شده و محلي براي فروش
لب��اس و ميوه ب��وده اس��ت .همچنين بر
اس��اس گزارشها خودرو زير سايه بدون
بنزين و با دريچه باز كولر بوده است .اينها
نش��ان ميدهد كه او قصد داش��ته جان
كودك به خطر نيفتد.
قاضي شهرياري در پاس��خ به ايراد وارده
مبني بر اينكه چرا متهم با اينكه س��ابقه
سرقت دارد اما درهنگام وقوع سرقت آزاد
بوده اس��ت ،گفت :آخرين سابقه سرقت
متهم مربوط به س��ال  95است كه وي به
مدت  14ماه در بازداشت بوده كه بيشتر
از مهلت قانوني بوده اس��ت و نهايتا با يك
وثيقه  200ميليون توماني آزاد ميشود.
بنابر اي��ن اگر دراين خص��وص اعتراضي
اس��ت بايد به قانون باش��د و نه به مجري
قانون.
قاض��ي ش��هرياري ادامه داد :بر اس��اس
گ��زارش پزش��كي قانون��ي گرمازدگي و
عوارض ناش��ي از آن علت ف��وت كودك
بوده است و عنصر مادي جرم زماني اتفاق
ميافتد كه متهم خودرو را در كنار خيابان
رها كرده است.
آخرين دفاع متهم رديف اول:

محمد گفت :من اتهام قتل را نميپذيرم.
آن روز هم قصد سرقت خودرو را نداشتم.
مهدي از من خواس��ت س��وار خودروي
روشن ش��وم .من س��ه تا ماش��ين دارم،
خودم وس��يله دارم ،چ��ه لزومي داردكه
سرقت كنم.
آخرين دفاع متهم رديف دوم:

مهدي .ش گفت :زماني كه متوجه ش��دم
به محمد گفت��م بچه را تحويل بدهد .من
بيش��تر از اين بلد نب��ودم كمك كنم .من
نيسان دارم و به سختي با آن كار ميكنم
كه فقط نان حالل ب��راي خانوادهام ببرم،
مواد ميكش��يدم اما دنبال دزدي و مال
دزدي نرفتم .مادرم س��كته ك��رده و زنم
درخواست طالق داده است.
يكشنبه هفته آينده راي صادر خواهد
شد

بر اس��اس اين گزارش ،قاضي كش��كولي
ختم رس��يدگي به دادگاه را اعالم كرد و
گفت :يكش��نبه هفته آينده پس از شور با
همكاران ،راي صادر خواهد شد.
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فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده )

نوبت دوم

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات 1/496/541 :
شماره مجوز 1396/2701 :

سودوكو

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در نظر دارد خدمات ذیل الذکر را طبق شرایط کلی آگهی حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:
شماره مناقصه 96/0028:
موضوع مناقصه  :انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضالب و گاز خدمات مهندسی
محل اجرای کار  :مسجد سلیمان

مدت زمان اجرا  :یک سال

نوع گواهینامه صالحیت پیمانکاری (پایه /رتبه ورشته)  :گواهی تعیین صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه  893/000/000:ریال
برآورد کارفرما (ریال)  17/850/427/042:ریال
شرح مختصر پروژه  :انجام خدمات نیروی انسانی واحد فاضالب و گاز خدمات مهندسی و سایر امور مطابق با شرح کار و اسناد مناقصه.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف  10روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم  ،آمادگی خود را بصورت کتبی به یکی از آدرس های ذیل الذکراعالم نمایند.
زمان گشایش پیشنهادها روز یکشنبه مورخ  1396/08/21می باشد.
نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد  :مسجد سلیمان  ،شرکت بهره برداری نفت وگاز،امور حقوقی و قراردادها ،اتاق ب .20
همزمان ارائه گواهی صالحیت  /رتبه بندی خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان ش�رکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در
همه مراحل الزم و ضروری می باشد .ضمنا کلیه شرکت های متقاضی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال قبل می باشند.
تذکر : 1حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه  ،شرکتنامه  ،و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی است.
تذکر : 2مناقصه گر ضمن اعالم آمادگی تأیید مینماید هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و س�هامداران آن ش�رکت  /پیمانکاری ش�اغل دولتی نبوده و مشمول قانون منبع مداخله در معامالت
دولتی مصوب دیماه  1337نمی باشند.
HTTP://IETS.MPORG.IR
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/22 :

www.mis.nisoc.ir

WWW.SHANA.IR

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/06/23 :

نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
( سهامي خاص )

آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهايبه شماره 96-65

موضوع مناقصه :واگذاري خدمات تعمير و نگهداري مراکز روستايي برق شهرستانهاي بانه ،دهگالن ،سقز ،ديواندره ،مريوان ،سروآباد ،قروه و بيجار
( 16مرکز روستايي)
مناقصه گزار :شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
تاريخ خريد اسناد 96/6/25:لغايت96/7/4
تاريخ تحويل اسناد :حداكثر96/7/16
تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب96/7/17:
تاريخ بازگشايي پاكات ج96/7/22:
نوع تضمين :صرف ًا به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب شركت.
مبلغ تضمين :به صورت تجمعي جهت 16مرکز 1/376/000/000ريال و جهت هر مركز86/000/000
مبلغخريداسناد 100/000:ريالدروجهشركتتوزيعنيرويبرقاستانكردستانبهشمارهحسابسيبا 0107500667006نزدبانكمليمركزيسنندج.
محلخريداسناد:شرايطمناقصهعموميومداركمرتبطدرآدرس www.kurdelectric.comازتاريخ 96/6/25لغايت 96/7/4قابلدانلودميباشد
محل تحويل اسناد :دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج ،بلوار جانبازان ،سايت اداري

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه ،در اسناد مناقصه مندرج است.
برايكسباطالعاتبيشتربهسايتتوانير()WWW.tavanir.org.irشركتتوزيعبرق()www.kurdelectric.comياسايتپايگاهمليمناقصات
( )iets.mporg.irمراجعه و يا با شماره تلفن هاي 087–33283601-10داخلي 2054و 2055تماس حاصل فرماييد.

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

متقاطع
افقی

 -1پايتخت اندونزي  -شاخه اصلي سفيد رود
 -2واحد واليبال  -آخرين نبرد ناپلئون  -كمياب
 -3از ش��هرهاي تهران  -ضمير جمع  -نرم دلي و مهرباني
 پافشاري كردن -4قپان  -داخل شدن
 -5س��نگيني ب��ر روي چيزي  -خ��اك صنعت��ي  -رنگ
مشكي  -مادر لر
 -6خاطر و انديشه  -واحد انرژي  -بعد از دوم
 -7باب  -ديروز  -نام قديم شهر كرمان
 -8رييس خدايان يونان باستان  -از شهرهاي كرمانشاه
 -9حمام خودرو  -سگ بيمار  -برجستگي الستيك
 -10از شهرهاي آذربايجان شرقي  -جمعه  -رشد كردن
 -11شهر توت  -سر انگشتان  -با  -شقايق وحشي
 -12ساده و سهل  -از سبك هاي نقاشي
 -13مردگان  -فيلمي از آرش معيريان  -قليل  -حرف درد
 -14آموزگار  -قاره سياه  -پدر تركي
 -15برنج خرد شده  -لباس رسمي و متحدالشكل

عمودی

 -1شش  -نجيب و عفيف
 -2خرس تركي  -مقدار برق يك دس��تگاه  -نفس خس��ته
 روده -3اندك  -حركت هوا  -آشيانه مرغ  -زادگاه اينشتين
 -4خزنده گزنده  -خبر گزاري اتريش  -فركانس
 -5كله پز  -از شهرهاي تهران
 -6حرف فاصله  -از رودهاي مهم ايران  -مقبره زرتش��تيان
 لحظه كوتاه -7تمدن باستاني ايتاليا  -رود مقدس آلمان  -قسمتي از ترازو

 -8ميز قرآن خواني  -تخم مرغ در زبان بيگانه  -س��نگريزه
 ميانه بدن -9وسيله نوشتني  -معاشرت  -كشوري متشكل از جزاير
 -10بازي نفس گير !  -خرابه  -زمان خواب  -پرنده تنها
 -11سلماني  -آحاد
 -12يكجا جمع شده  -رفيق  -بيماري تنگي نفس
 -13ماهر و استاد  -درخت آزاد  -راحت الحلقوم  -حرف تنفر
 -14پس��وند پاك كنندگي  -اولين نت  -س��نگ انداز  -گاز
بيهوشي
 -15پرده مغز  -اثري از فئودر داستايوسكي

