
�گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� 
پيمانكا� �يا� � �ها� پرسنل 

بدينوس���يله به �طال� مي �ساند ش���ركت سيما� 
خو�ستا� (سهامي عا�) �� نظر ���� سر�يسها� �يا� 
� �ها� پرس���نل كا�خانه سيما� خو�ستا� به نقا� مختلف �ستا� � 
بالعكس �� به مد� يكس���ا� �� طريق مناقصه عمومي �� مرحله �� به 
پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� �� كليه شركت ها � پيمانكا��� 
��جد شر�يط كه ����� سابقه مرتبط مي باشند �عو� به عمل مي �يد 
با مر�جعه به سايت شركت سيما� خو�ستا�� به شر� �يل� نسبت به 

��يافت �سنا� مناقصه � ���ئه پيشنها� �قد�� به عمل ���ند.
ال�� به �كر �س���ت �خرين مهلت ���ئه پيشنها� ساعت 14 ��� شنبه 

مو�� 1399/09/29 مي باشد.
WWW.KHCCO.COM

شركت سيما� خو�ستا� (سهامي عا�) 

�گهي مناقصه عمومي 
شما�� 128�907�99�7

شركت كشت � صنعت كا��� �� نظر ���� نسبت به خريد نمك �يز 
شكر� كلر�� سديم طبق شر� �يل �قد�� نمايد. متقاضيا� جهت ��يافت 
�س���نا� مناقصه � �طالعا� بيشتر مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي به جز� �يا� 
تعطيل به مركز ش���ركت يا �فاتر تهر�� � �هو�� مر�جعه � پاكت پيش���نها� 
قيمت خو� �� حد�كثر تا پايا� س���اعت 14 ��� ��شنبه مو�خه 99/10/1 
منحصر�� به مركز ش���ركت تحويل نمايند� كليه پيش���نها�ها ��� ساعت 

14/30 هما� ��� �� مركز شركت با�گشايي � قر�ئت خو�هد شد.
مبلغ ضمانت نامه بانكيشرح كاالرديف

100/000/000 (ريال)2/000/000 كيلوگرم نمك ريز شكري كلرور سديم1
هزينه ��� �گهي مناقصه �� ���نامه برعهد� برند� مناقصه مي باشد� شركت 

�� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد.
���� مركز شركت: شوشتر� كيلومتر 17 جا�� قديم ��فو� � شركت كشت 

� صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني (�مو� قر�����ها)
تلفن: 2�36222071�061 (��خلي 2218) 

فاكس: 36227306�061
�فتر �هو��: �مانيه� خيابا� سقر��� بين عا�� � لقما�. تلفن: 33335850 

061�33338222 �
�فتر تهر��: خيابا� كر�ستا� ش���مالي� شير�� جنوبي � بن بست موسو� 

پال� يك. تلفن: 88036753�021
شركت كشت � صنعت كا��� 

�گهى مناقصه عمومى ��مرحله ��
ش�ركت �لومينيو� �لمهد�� �� نظر ����نس���بت 
به طر�حى�خريد �نظا�� برنصب يك �س���تگا� جرثقيل 
س���قفى به ظرفيت 5+20 تن با تمامى تجهيز�� ��بسته 

�يك �ستگا� �ينچ �كالسكه5+20 تن به صو�� جد�گانه مطابق مشخصا� 
فنى قر����� �� طريق مناقصه عمومى �قد�� نمايد. لذ� �� كليه متقاضيا� ����� 
صالحيت �عو� مى شو� بر �سا� شر�يط �عال� شد� �� �گهي مند�� �� ��  
سايت �لمهد�  به ����www.almahdi.irمر�جعه � نسبت به ��يافت 

�سنا� � شركت �� مناقصه �قد�� نمايند.
 1- مبل�غ تضمين ش�ركت �� مناقصه:مبل���غ2,500,000,000
(�� ميليا�� � پانصد ميليو�) �يا� كه مى بايست بر�بر مو�� مند�� �� شر�يط 
مناقصه تهيه � به همر�� �سنا� مناقصه �� پاكت تضمين (�لف) قر�� ���� � به 

همر�� �سنا� به �بيرخانه شركت �لمهد� تحويل گر��.
2- تا�يخ تحويل پاكت ه�ا� مناقصه:تا ساعت 12:00 ��� يكشنبه 

مو�� 99/09/30
3- محل تحويل پاكت ه�ا� مناقصه:بند�عبا�� كيلومتر 18 جا�� 

�سكله شهيد �جائي� شركت �لومينيو� �لمهد�� �بيرخانه شركت. 
4- هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

5- مناقصه گز�� �� �� يا قبو� هر يك يا تمامى پيشنها�ها مختا� �ست.
6- ساير شر�يط �� �سنا� مناقصه عنو�� گر�يد� �ست.

شركت �لومينيو� �لمهد�(عج)

ALMAHDI ALUMINIUM CO.

�گهى مناقصه عمومى ��مرحله ��
ش�ركت �لومينيو� �لمهد� �� نظر ���� نس���بت 
به �نتخا� پيمانكا� ��جد ش���ر�يط جهت ساخت � تهيه 
� تحويل 200 عد� قال���ب 1000 پوند� مو�� نيا� خو� 

مطابق شر�يط مند�� �� �س���نا� �� طريق مناقصه عمومى �قد�� نمايد. لذ� 
بدينوسيله �� كليه متقاضيا� ����� صالحيت �عو� مي شو� جهت ��يافت 
�سنا� مناقصه به �� سايت �لمهد� به ����www.almahdi.irمر�جعه 

� فايل مربوطه �� ��نلو� نمايند.
توضيحا�:

- �خري�ن مهلت ���ئه پيش�نها�ها:تا س���اعت 12:00 ��� يكشنبه 
مو�� 99/09/30

 - ضمانت نام�ه: تضمين ش���ركت �� مناقصه مبل���غ 880,000,000 
 ( هش���تصد � هش���تا� ميليو�) �يا� مي باش���دكه مي بايست به صو�� 

ضمانت نامه بانكي حد�قل سه ماهه قابل تمديد ���ئه شو�. 
- محل تحويل پاك�ت ه�ا� مناقصه:بند�عبا�� كيلومتر 18 جا�� 
�سكله شهيد �جائي� بلو�� صنعت� ش���ركت �لومينيو� �لمهد�� �بيرخانه 

شركت. تلفن: 33595021-076  ���نگا�: 076-33595550
- كليه پاكت ها� مناقصه مى بايس���ت به صو�� ��بسته� ممهو� � موضو� 
مناقصه ��� پاكت �كر گر��. ضمنا� ��سا� �سنا� فني مناقصه بصو�� مهر � 

�مضا� شد� �� سو� شركت كنندگا� �لز�مي �ست.
- مضافا� �ينكه به پيشنها�ها� مشر��� مخد��� فاقد �مضا � پيشنها�هايي 
ك���ه بعد �� مد� مق���ر� �� �گهي ��صل ش���و�� مطلقا� ترتي���ب �ثر ���� 

 

نخو�هد شد.
- هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

شركت �لومينيو� �لمهد�

ALMAHDI ALUMINIUM CO.

�گهى مز�يد� (نوبت ���)
شركت كش�ا���� � ��مپر��� فجر �صفها� �� نظر ���� نسبت 
به فر�� تعد��� �� ��� ما��� خو� به ش���ر� �يل �� طريق مز�يد� ��ساعت 
 10صبح ���س���ه ش���نبه مو�� 1399/09/25  �قد�� نمايد �لذ�متقاضيا� 
مى تو�نند جهت ��يافت فر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� به ���� شهرستا� 
نطنز � كيلومتر 15 جا�� قديم نطنز به �صفها� � ��ستا� �حمت �با� � ��حد 

www.fajreisfahan.com���� گا����� �حمت �با�� يا سايت شركت به 
مر�جعه � يا با تلفن 54335314– 031 تما� حاصل فرمايند.

1- گا� غير�بستن كشتا�گاهى
2- گا� �بستن شير� 

3- گوساله نر شير خو�� 
4- تليسه غير با���� 

5- تليسه با����
6- بز حذفى كشتا�گاهى  

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
صاحبا� سها� شركت گر�� پزشكي نيما يوشيج ما�ند���

(سهامي خا�) به شما�� ثبت 4653
پير� �گهي �عو� نامه شما�� 13 مو�خه 1399/8/16 بد ينوسيله �� كليه سهامد���� شركت گر�� پزشكي 
نيمايوش���يج ما�ند��� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه 
��� ساعت 10 صبح ��� جمعه تا�يخ 1399/9/28 �� مطب �كتر محمد�ضا ���فر ��قع �� خيابا� �مير 

ما�ند��ني جنب بانك توسعه صا���� خيابا� ��لت تشكيل مي شو�� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� �ئيس هيئت مدير� 2� بحث � تبا�� نظر جهت فر�� بيما�ستا�

هيأ� مدير�

چهارشنبه  19 آذر  1399ـ  23 ربیع الثانی 1442ـ  9  دسامبر2020ـ   سال نود و پنجمـ   شماره 1327723اخبار داخلی

س���رویس خبر: سخنگوی قوه قضائیه از تائید 
حک���م اعدام »روح اهلل زم« گرداننده کانال تلگرامی 

آمد نیوز خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران گفت: 
حدود یک ماه قبل و در پی صدور حکم اعدام برای 
روح اهلل زم از سوی دادگاه انقالب، بررسی پرونده و 
حکم صادره در دیوان عالی کشور آغاز شد که این 

حکم به تأئید رسیده است.
وی درباره احضار عیسی کالنتری معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست و  همچنین 
حکم بدوی شهیندخت موالوردی معاون سابق رئیس 
جمهوری  گفت: در ارتباط با فرد اول پرونده ای در 
دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی 
از جمله تاالب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح که 
در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده 
است و باید صبر کنیم دادسرا چه تصمیمی می گیرد. 
درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از 

بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات 
دستگاه قضا برای رفع نارضایتی مردم از اطاله دادرسی 
در محاک���م گفت: برخی از گالیه ها را قبول داریم 
و اطاله دارس���ی از این دست است که برای رفع آن 
نیازمند قانون هستیم  که طرح اصالح آن آماده شده 
و معتقدیم اصالح قانون موثر است و قبل از آن هم 
بر این باور هستیم که با کار جهادی می توانیم بخش 
قابل توجهی از مشکالت را رفع کنیم؛ بخش زیادی 
از پرونده ها رسیدگی شده اند و امروز اطاله دادرسی 
کاهش چشمگیری داشته است، گرچه هنوز به وضع 
مطلوب نرس���یده ایم، اما همکاران ما با دورکاری و 

حضوری مجدانه در حال کار هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با مفسدان 
ومتخلفان در دستگاه قضا ادامه داد: حتی یک مورد 
فساد را چه در درون قوه قضاییه و چه بیرون از  آن 
با جدیت دنبال می کنیم و امیدواریم با تالش های انجام 
شده نمونه ای را نبینیم، البته نمی توان تضمین داد که 
فساد نداشته باشیم، اما اصل ما پیشگیری از فساد و 

برخورد با آن  است.
اسماعیلی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت 
نخس���ت دستگاه قضایی است. دادگاه های مبارزه با 

مفاس���د اقتصادی کماکان عهده دارند و دادرسی ها 
در حال انجام اس���ت و اح���کام خوبی در محاکم 
 سراس���ر کشور صادر ش���ده است.اخیرا در یکی از

 اس���تان های شمال غرب کش���ور پرونده ای در 
خصوص کارمندان گمرک که رش���وه های سنگین 
اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی برای ۱۰نفر 
از متهمان گمرک صادر شد که ۳نفر از آنها را بیان 
می کنم. محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ 
رشوه به ۱۰سال حبس و ۷۴ضربه شالق و انفصال 
موقت از  خدمات دولتی و جزای نقدی و انتش���ار 
حکم در رسانه ملی محکوم شد. همچنین اسماعیلی 
رحمانی کارمند دیگر گمرک ش���مال غرب به اتهام  
اخذ رش���وه به  ۱۰سال حبس  و ۷۴ضربه شالق و 
انفصال  موق���ت از خدمات دولتی و جزای نقدی 
و ف���رزاد فروغ کارمند گمرک مربوطه به اتهام اخذ 
رشوه به  ۱۰سال حبس و ۷۴ضربه شالق و انفصال 
از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار 
حکم محکوم شدند.  در استان فارس  هم مدیر کل 
سابق ورزش و جوانان  به اتهام ۲۸فقره اخذ رشوه 
به مبلغی بالغ بر ۱۷میلیارد و ۹۳۳میلیون ریال محکوم 
به ۱۰س���ال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و 

۷۴ضربه شالق محکوم شد.
رسیدگی به پرونده های خصوصی سازی 

س���خنگوی قوه قضائیه در پاس���خ به سئوالی 
درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصی س���ازی 
گف���ت: در این باره اقداماتمان در ۲ بخش اس���ت. 
یک بخش رس���یدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق 
خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی 
به تخلفات فرایند واگذاری شرکت های واگذار شده 
بود. خصوصی سازی نیاز جدی کشور است و حتمًا 
قانون اجرای اصول ۴۴قانون اساسی باید در چارچوب 

رعایت شود.
وی با بیان این که دولت تاجر خوبی نیس���ت و 
باید تصدی گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به 
توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند ادامه داد: در 
این موضوع بررسی ها انجام و تخلفات احراز شده است. 
در چهار ماهه اخیر پرونده ۶شرکت مربوط به خصوصی 
سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده 
است. شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب 

و خاک پارس، ش���رکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت 
تراورس البرز و ش���رکت فوالد میبد از طریق فرایند 
هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و 
مجموع ارزش این شرکت ها به روز رسانی نشده است 
اما برآورد اولیه س���ازمان خصوصی نزدیک به ۴۰هزار 
میلیارد تومان بر اثر فس���خ واگذاری این شرکت ها به 

دولت بازگشته است.

پیگیری پرونده ترور دانشمند هسته ای
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره این که آیا 
سرنخ های جدیدی از عامالن ترور شهید فخری زاده به 
دست آمده و فردی هم دستگیر شده است؟ گفت: برخی 
از اقدامات را ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضائیه دنبال 
می کنند و در دادسرا پرونده هایی تشکیل شده است، اما 
به لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده جزئیات آن را 
اعالم می کنیم. اما به طور حتم موج برخاسته از شهادت 
قاس���م سلیمانی و محسن فخری زاده بساط آمریکا و 

اسراییل در منطقه را در هم خواهد پیچید.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در ۲ عرصه داخلی و 
بین المللی پیگیری های الزم تا شناسایی و مجازات 
تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت تروریستی   
را ادامه خواهد داد و کارگروهی بر اس���اس دستور 
رئیس قوه قضائیه و با  مسئولیت دادستان کل تشکیل 

شده است. اطالعات خوب و سرنخ هایی در این باره 
داریم اما به لحاظ وضع خاص پرونده، بیان توضیحات 

را به آینده موکول می کنیم .
س���خنگوی دس���تگاه قضا در پاسخ به سئوال 
دیگری درباره آخرین وضع پرونده گروه عظام گفت: 
این پرونده هم مانند پرونده هفت تپه است، با این 
تفاوت که در مورد آن رسیدگی قضایی انجام شده 

است. بخشی مربوط به مجازات است که بر اساس 
تصمیم دادگاه انجام می ش���ود. در این پرونده هم به 
موضوع تولید و اشتغال و هم  به بازگشت تسهیالت 
نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم. قرار ما بر 
این اس���ت که همه این امور انجام شود و هیچکدام 
از اقدامات خنثی کننده اقدامات نباش���د که نتایج آن 

بزودی اعالم می شود.
عل��ت جلوگیری از حض��ور خبرنگاران در 

دادگاه ها
اس���ماعیلی درباره  علت جلوگیری از ورود 
خبرنگاران به جلسات دادگاه های اخیر  گفت: دادگاه ها 
علنی است، احکام قطعی دادگاه های رسیدگی به جرائم 
اقتصادی شفاف اعالم می شود، اما علنی بودن به معنای 
انتش���ار همه جزئیات پرونده نیست؛ قرار ما بر این 
است که تمامی رسیدگی دادگاه در چارچوب قانون 

باش���د، عالوه بر آن ما در عموم جلسات مکلف به 
رعایت مصوبات س���تاد مبارزه با کرونا هستیم و در 
هیچ جلسه ای نباید بیش از ۱۵نفر باشند و با احتساب 
متهمان، وکالی آن ها، شکات و ... وجود دارند و باید 
محدودیت ها را در نظر بگیریم و هیچ بایکوتی وجود 
ندارد، ما در پرونده طبری آنقدر حرف زدیم که برخی 
گفتند دیگر بس است، اما هر جا بتوان دادگاه را منتشر 
کرد، ما این کار را می کنیم و به دلیل اهمیت اعالم 
نتیجه دادرسی، هر رأی قطعی را که مشمول قانون 

باشد، هر رسانه ای می تواند منتشر کند.
ورود دستگاه قضا به موضوع گرانی کاالها

سخنگوی دستگاه قضا درباره برخی گرانی ها به 
رغم تولید محصول در داخل کشور، گفت: ما در این 
باره به ویژه در بحث ترخیص مواداولیه کارخانجات 
و کاالهای اساس���ی که در گمرکات کشور دپو شده 
بود و به دلیل توقف کش���تی ها که دولت مجبور به 
پرداخت خسارت سنگین بود، اقدامات خوبی انجام 
دادیم. بخش دیگر ماموریت ما مبارزه جدی با قاچاق 
اس���ت، چه ورود کاالهای غیرمجاز و چه خروج 
کاالهای مورد نیاز.همچنین  دربخش���ی از مبارزه با 
قاچاق که برعهده قوه قضائیه  است، با جدیت ورود 

و برخورد می کنیم.  
وی همچنین درباره دستورالعمل مقابله با ترک 
فعل مدیران و موضوع سیل و آبگرفتگی و این که  قوه 
قضائیه چه وظایفی در این رابطه دارد؟ گفت: بعد از 
آبگرفتگی و خسارت به زندگی مردم در خوزستان و 
سیالب بوشهر، رئیس قوه قضائیه دستور جدی صادر 
کرد و مأموریت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
داد که حضور میدانی و بررسی همه جانبه موضوع 

نشان از عزم قوه قضائیه در این رابطه دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره بیانیه اخیر 
معاونت حقوقی در رابطه با وکالت، گفت: در حوزه 
وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقالل 
وکال را به رسمیت می شناسیم و وظایف خودمان را 
که در قانون پیش بینی شده است، معتقدیم باید به 

نحو شایسته انجام دهیم.
شکایت از رسانه ها

س���خنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به 
سئوالی مبنی براین که هفته گذشته اعالم شد که رئیس 

جمهوری شکایت خود از برخی رسانه ها و خبرنگاران 
را پس گرفته است، چه جزئیاتی در این باره وجود 
دارد، گفت: چنین نامه ای مبنی بر اعالم گذش���ت از 
خبرنگاران به دادسرای تهران و  دادسرای فرهنگ و 
رسانه واصل نشده است. ظاهراً دوستان نیت داشتند و 
یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم این 
نیت خیر جامه عمل به خود بپوشاند. پیش تر اعالم 
کرده بودیم که شکایت از رسانه ها از سوی نهادهای 

مختلف تقریباً ۲۰۰مورد است.
توضیح ریاست جمهوری

 بنا به این گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری در پی اظهارات اسماعیلی،توضیحاتی 
را اع���الم کرد.در بخش���ی از این توضیحات آمده 
است:براساس قانون مجازات اسالمی مواد )۱۰۰الی 
۱۰۴( اعالم گذش���ت باید واجد شرایطی از جمله 
صریح، قاطع و منجز بودن باشد و طبق قانون آیین 
دادرسی کیفری، اعالم گذشت باید به شعبه رسیدگی 
کننده یا مرجع انجام تحقیقات ارائه شود. اعالم گذشت 
شاکی در هر پرونده ای به ارائه نامه به مقامات اداری 
یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند نیست.بنابراین 
اعالم عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه 
که موجب القای این ش���بهه می شود که شاکی برای 
اعالم گذش���ت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند 
است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهوری 
نسبت به شکایات مذکور می شود منطبق با واقع و 

قانون نیست.
 در ادامه این نامه آمده است: برخالف اظهارات 
س���خنگوی قوه قضائی���ه ، معاونت حقوقی رئیس 
جمهوری پس از صدور دستور رئیس جمهوری مبنی 
بر اعالم گذشت، در تاریخ های ۲۶ آبان ۹۹ و پس 
از آن) از جمله در ۱۰ آذر ۹۹ در دادسرای فرهنگ 
و رسانه( با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس 
جمهوری نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب 

تحقیق یا رسیدگی کننده اعالم کرده است.
ضمنا پاسخ صحیح به پرسش خبرنگاران می 
توانست چنین باشد: » مدیران قضایی و اداری غیر 
مرتبط مرجع دریافت اعالم گذشت ها نسبت به پرونده 
ها نیستند. بنابراین طبیعتا سخنگوی قوه قضاییه از این 

موضوع اطالعی ندارد.«

تأیید حکم اعدام گرداننده شبکه » آمد نیوز« در دیوان عالی

پاسخ شهرداري منطقه17 درخصوص آسفالت ايستگاه بي.آر.تي خيابان قزوين
احتراماً، پیرو انتشار پیام اعتراض شهروندي درخصوص »عدم آسفالت 
ایستگاه بي. آر. تي خیابان قزوین، « مندرج در روزنامه وزین اطالعات مورخه 
۵ آذرماه ۹۹ به اس���تحضار مي رس���اند: معبر مذکور در محدوده جغرافیایي 
منطقه۱۷ قرار ندارد و در مرز  اتصال میان مناطق ۱۷ و ۱۰ واقع شده است 

و عملیات عمراني آن توسط همکاران در منطقه ۱۰ پیگیري مي شود.
سمیرا حسن � رئیس روابط عمومي

پاسخ مسؤوالن

ایمیل خط ارتباطي :

دان طيور را مستقيماً به مرغ و خروس ها تحويل دهند! 
براي پیشگیري از هر نوع سوء استفاده از توزیع خوراک دام و طیور 
پیشنهاد مي کنم خوراک مرغ و خروس ها مستقیماً به خود آن  ها تحویل 

داده شود تا به مصرف واقعي براي تولید گوشت مرغ برسد! 
تلفن به خط ارتباطي � چالوس 

تلفن مطب يك هفته قطع است 
در مراکز مخابرات پیامگیر تلفني راه اندازي شده است که پس 
از گذاشتن پیام، معموالً نتیجه آن یا اعالم نمي شود یا با تأخیر زیاد 
انجام مي گیرد و یا اصوالً کس����ي پاس����خ  مراجعان را نمي دهد. خانم 
پزش����ک در تهران هس����تم که تلفن مطبم از یک هفته قبل قطع شده 
است و علیرغم وعده هاي مسئوالن مرکز مخابرات منطقه، براي وصل 

آن هنوز اقدامي انجام نداده اند. 
خانم پزشك از تهران 
خ��ط ارتباطي: بهتر بود این خواننده محترم نام مرکز مخابرات 
مورد نظرش����ان را هم بیان مي کرد، تا امکان رسیدگي و حل مشکل 

فراهم مي شد. 
گره زدن اقتصاد كشور به انتخابات آمريكا زيانبار است 

باعث تأسف است که برخي از تولید کنندگان و فروشندگان به 
بهانه انتخابات رئیس جمهوري آمریکا مایحتاج مردم را در انبارهایشان 
نگه داشته اند و آن ها را نمي فروشند و به این ترتیب موجب هرج و 
مرج در بازار اجناسي مانند لوازم خانگي مي شوند. گره زدن اقتصاد 
کشور به تحریم ها و انتخابات آمریکا اقدام بسیار نادرستي است که 

مسئوالن باید با آن قاطعانه برخورد کنند. 
تلفن به خط ارتباطي 

تأخير در حركت اتوبوس ها و ازدحام مسافران در ايستگاه ها 
تأخیر بي دلیل اتوبوس هاي ش����رکت واحد در ایستگاه هاي مبدأ 
موجب ازدحام صبحگاهي مس����افران و س����نگیني ترافیک به دلیل 
روي آوردن اجباري بسیاري از مسافران به خودروهاي شخصي مي شود 
و ضرورت دارد مسئوالن خطوط اتوبوس ها از توقف نابه جاي آن ها 

در مبدأ و مقصد آن ها جلوگیري کنند. 
مسافر شرکت واحد 

جناح بندي ها مانع شايسته ساالري نشود 
برخي از مس����ئوالن به جاي ارائ����ه خدمات ضروري به مردم 
از همین حاال به فکر راه اندازي س����تاد هاي تبلیغات انتخابات آینده 
ریاست جمهوري افتاده اند و به نظر مي رسد از هم اکنون درصدد یافتن 
جایگاه هاي موردنظرشان پس از انتخابات هستند، حال آن که در همه 
جا و تمامي دوران ها شایسته س����االري باید رعایت و اجرا ش����ود و 

جناح بندي ها نباید در راه آن ها موانعي ایجاد کند. 
معلم بازنشسته � جلفا )آذربایجان غربي(

گوشت مرغ را به ترتيب حروف الفبا بفروشند! 
براي پیشگیري از تشکیل صف خرید گوشت مرغ در فروشگاه هاي 
بزرگ و زنجیره اي پیش����نهاد مي کنم فروش آن بر حسب حرف اول 
نام خانوادگي شهروندان انجام گیرد و هر روز گوشت مرغ فقط به 
کساني که نوبت شان رسیده است، فروخته شود، زیرا تجمع شهروندان 
براي خرید گوشت مرغ به نرخ مصوب دولتي ضمن آن که به شیوع 
ویروس کرونا کمک مي کند منظره هاي زشت و زننده اي هم به وجود 
مي آورد که نمایش آن ها در ش����بکه هاي تلویزیوني خارجي در شأن 

مردم ایران نیست.
تلفن به خط ارتباطي 

مگر تهران هاي بزرگ و كوچك هم داريم؟!
ب����ر در خودروهاي نیروي انتظامي عبارت »پلیس آگاهي تهران 
بزرگ« جلب نظر مي کند که باید پرس����ید مگر تهران کوچک هم 
وجود دارد؟! به نظر من بهتر است بنویسند »پلیس آگاهي تهران« و 
همچنین براي ش����هرهاي اقماري آن، از عبارت »پلیس آگاهي استان 

تهران« استفاده کنند. 
خواننده روزنامه اطالعات 
خ��ط ارتباط��ي: واحد هاي نیروي انتظامي در حیطه وظایف و 
مسئولیت هایشان نامگذاري شده و در این مورد از نظرها و پیشنهادهاي 
کارشناس����ان ذیصالح هم اس����تفاده شده است که در مواردي ممکن 
است برخالف انتظار و تصور ما باشد. ضمن آن که استان تهران هم 

به فرماندهي انتظامي شرق و غرب استان تقسیم شده است. 

حقوق بازنشستگي از دوران اشتغالم كمتر شده است 
پنجم مهرماه امس����ال بازنشسته ش����دم و فهمیدم که مستمري  
دریافتي ام از حقوق دوران ش����اغل بودنم خیلي کمتر است و به نظر 
مي رسد که در مورد همسان سازي حقوق امثال من کاري نشده است. 
از مسئوالن ذي ربط هم که سؤال مي کنم، پاسخ هاي دو پهلو مي دهند 

که مشکلي را حل نمي کند.
حسین یاران، بازنشسته کشوري � بابل 

لزوم مقابله با اراذل و اوباش چهل و پنج متري گلشهر 
از مأموران زحمتکش نیروي انتظامي تقاضا مي ش����ود نسبت به 
جم����ع آوري و مقابله ب����ا اراذل و اوباش خیابان چهل و پنج متري 
گلشهر در منطقه ۵ کرج و مناطق اطراف آن اقدام و امنیت ساکنان 

و رهگذران را بهتر تأمین کنند. 
شهاب علوي � کرج 

لزوم بهبود كيفيت آب شرب سنندج 
آب ش����رب اهالي س����نندج کیفیت مطلوب را ندارد و با این که 
مس����ئوالن استان کردس����تان بارها براي ارتقاي کیفیت آب این شهر 
قول مساعد داده اند، هنوز در این باره اقدام الزم نشده است، علت 

چیست؟
شهروند سنندجي 

استفاده از اتاق دود براي مقابله با كرونا! 
در کتاب »منم تیمور جهان گشا« منتسب به امیر تیمور گورکاني 
آمده است که: »بیماري طاعون در مملکت من شیوع یافت، تا آنجا 
که سپاهیان دسته دسته مي مردند. تا روزي که موبد زرتشتي به من 
گفت با اس����تفاده از» دود« مي توان با طاعون مبارزه کرد. لذا اتاق 
بزرگي پر از دود درست کردند که سپاهیان از یک در آن وارد و از 
در دیگر خارج مي شدند که موجب کاهش بیماران مبتال به طاعون 
شد!« حال به مسئوالن بهداشت و درمان پیشنهاد مي کنم براي مبارزه 

با کرونا استفاده از اتاق» دود« را هم امتحان کنند!
تلفن به خط ارتباطي 

مالك ورود به شهرها محل زندگي و كار رانندگان باشد 
طبق قوانین راهنمایي و رانندگي محل اقامت و زندگي هر فرد 
حقیقي مالک نصب پالک هاي بومي هر ش����هر بر روي خودروهاي 
آنان محسوب مي  شود، اما دیده مي شود کساني که به عنوان مثال در 
تهران اقامت دارند و پالک خودروهایشان به نام همین شهر برایشان 
صادر شده است، در یکي از شهرهاي شمال کشور خودروهایي را 
به نام همین شهرها ثبت و پالک هاي بومي آن ها را هم دریافت مي کنند 
و به این وسیله در شرایط محدودیت سفرها، به راحتي به شهرهاي 
شمالي سفر مي کنند. از اینرو پلیس راهور در چنین محدودیت هایي 
باید محل اقامت و کار رانندگاني را که قصد ورود به شهرهایي مانند 
چالوس را دارند، س����ؤال کند و اگر در این ش����هر اقامت دائم و کار 
ندارند، به آنان اجازه ورود ندهد که این کار هم با هوشمندس����ازي 

محل زندگي و کار رانندگان در کشور امکان پذیر است. 
نیکنام � چالوس )مازندران( 

تقاضاي احقاق حق دارم 
مددجوي کمیته امداد و ساکن روستاي حسن آباد بوقي شهرستان 
صدوق )خضرآباد( استان یزد، هستم که از سال۹۴ افرادي ۳ هکتار 
از زمین ها و دامداري مرا در روس���تاي یاد ش���ده تصرف عدواني 
کرده اند و در این مورد کس���ي هم به ش���کایتم رسیدگي نمي کند، 
 از مس���ئوالن ذي ربط تقاض���اي پیگیري تقاضاي احقاق حق خود 

را دارم. 
علي خاکسار � روستاي حسن آباد یزد 

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام های تلفنی به نکات زیر جلب می    کنیم:

*  موضوع پیام ها جنبه های خصوصی، حقوقی یا قضایی نداشته باشد.
*  پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان، نام شهرستان مربوطه را بیان کنند .
با تشکر� سرویس ارتباطات مردمی* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

تلفن 22226090)با کد تهران 021(

     هشدار رئيس پليس پايتخت درباره شگرد جديد 
سارقان ارز و سكه    

 س���رویس حوادث: فرمانده انتظامی تهران بزرگ از 
 کش���ف۶ کیلوگرم طال و بیش از ۶هزار دالر س���رقتی از 

خانه ها در مرحله ششم طرح »کاشف« پلیس خبر داد.
 س���ردار حسین رحیمی در حاشیه برپایی نمایشگاه 
دستاوردهای طرح کاشف در پلیس آگاهی تهران گفت: کشف 
این مقدار طال ، سکه و ارز از دزدان نشانگر این است که 
مردم طال و ارز خود را در خانه نگهداری می کنند  و این 
کار اش���تباهی است ، زیرا دزدان هم با دانستن این موضوع 
 و برای بدس���ت آوردن این ثروت با س���الح وارد خانه ها

می شوند و حتی دست و پای ساکنان را می بندند تا اموال 
نقدی آنان راتصاحب کنند.

وی اف���زود: دراین مرحله از طرح ۲۸۱نفر از مجرمان 
حرفه ای، س���ابقه دار، مالخران و زورگیران دستگیر شدند و 
این افراد در قالب ۶۱ ش���بکه  اقدام به جرم و جنایت در 

پایتخت می کردند.
رحیمی با اش���اره به  دس���تگیری اعضای ۲۲  شبکه  
تبهکاری به اتهام سرقت به عنف، زورگیری، م وبایل قاپی 
 سرقت از خانه ،جعل و کالهبرداری  ، سرقت مسلحانه و

 آدم ربایی  ، گفت: تاکنون این ۲۸۱س���ارق به ۳۱۷۵ فقره 
سرقت اعتراف کرده اند و ۱۰۲نفر از این سارقان یعنی ۶۸درصد 

آنها دارای سابقه هستند.
رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد: در این طرح ۲۵دستگاه 
خودرو مسروقه، ۲۰دستگاه موتورسیکلت مسروقه، ۵قبضه 
سالح گرم، ۵۰قبضه سالح سرد، ۱۲۰دستگاه موبایل سرقتی، 
۳۶دستگاه ساعت مچی گرانقیمت و ۱۰۰۰ قلم انواع لوازم 

مرتبط با خودرو از سارقان به دست آمد.
کاهش 11درصدی جرایم

رحیمی در پاسخ به سئوال خبرنگارما درباره  آمار وقوع 
سرقت های خرد در تهران هم گفت: از یک ماه گذشته تاکنون 
طرح جهادی و ویژه مبارزه با سرقت را با بهره گیری از همه 
ظرفیت های پلیس تهران به مرحله اجرا گذاشتیم که نتیجه 
آن کاهش ۱۱درصدی وقوع س���رقت و افزایش ۱۳درصدی 

کشف طی یک ماه گذشته بوده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر این که پلیس 
واکنش به ش���دت سختی با مرتکبان جرائم جنایی اعم از 
سرقت های مسلحانه و خشن ، آدم ربایی و قتل دارد، ادامه 
داد : از ابتدای امسال تاکنون در حوزه جرائم جنایی کاهش 
۲۱درصدی وقوع را داشته ایم. همچنین روی پرونده های باز 
یک دهه گذش���ته هم تمرکز ویژه ای  کرده ایم  به طوری 

که کشفیات ما ۱۲۴درصد افزایش داشته است.
رحیمی با اشاره به جزئیات انهدام برخی شبکه ها  در 
این مرحله از طرح کاشف گفت: یک شبکه سه نفری که با 
تعقیب تاجران کیف بَرطال دربازار تهران اقدام به سرقت ۱۴  
کیلو گرم طال کرده بودند ، دستگیر شدند و همچنین یک 
شبکه  ۶نفره سارقان مسلح که دست به سرقت از خانه ها 
در مناطق شرقی تهران اقدام می زدند هم دستگیر شدند که 
این افراد تاکنون به ۱۰فقره سرقت اعتراف کرده اند .همچنین 
پلیس توانس���ت یک ش���بکه را  که قصد سرقت مسلحانه 
داشتند قبل از عملیات توسط پلیس آگاهی شناسایی کنند که 
از این  شبکه یک قبضه سالح کمری، شوکر، چاقو و دیگر 

اقالم به دست آوردند.
هیچ شرکت لیزینگی فعالی نداریم 

رئیس پلس تهران  در ادامه به فعالیت و کالهبرداری در 
پوشش شرکت های لیزینگی اشاره کرد و گفت: مردم بدانند 
که اکنون فعالیت شرکت های لیزینگی صحت ندارد و دروغ 
است. مردم این فریب ها را باور نکنند. این شرکت ها باید  
از یک جایی خودرو را بگیرند که اکنون این اتفاق نمی افتد.

در در حوزه طال هم همین مساله وجود دارد .   
 ماجرای پیدا شدن انگشتر اهدایی

همچنین سرهنگ شریفی رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران هم به کشف انگشتر اهدایی رهبر معظم انقالب به فردی 
که خودرواش س���رقت شده بود اشاره کرد و گفت: چندی 
قبل در شمال تهران خودرو پژو یکی از مسئوالن دولتی به 
سرقت رفت که با ردیابی کارآگاهان شبکه  ۱۱نفری سارقان  
خودرو که خودروهای ماکسیما و پژو پارس سرقت می کردند 
و سابقه دار هم هستند دستگیر شدند. خودرو فرد مسئول هم 
جزو کشفیات قرار داشت که هنگام تحویل خودرو  او اعالم 
کردکه در داشبورد خودرو، انگشتری که رهبر معظم انقالب 
به او هدیه داده بود هم وجود داشته که سرقت شده است. 
وی تاکید کرد: با توجه به ارزش معنوی این انگشتر برای 
شاکی ، بازجویی از سارقان در دستور کار قرار گرفت و یکی 
از آنها  اعتراف کر دکه با برداشتن انگشتر آن به مادرش داده 
است کارآگاهان سپس به خانه آن سارق رفتند  و انگشتر را 

کشف و به شاکی مسترد کردند.
خبر دیگر این که دونفراز افرادی که درمنطقه شهران 
اقدام به شرارت وتیراندازی  کرده بودند توسط ماموران پلیس 
امنیت تهران بازداشت شدند وسالح مورد استفاده آنان نیز 

کشف شد.   

بركناری و يا بازداشت 3 مدير در پرونده قضايی آبگرفتگی ها در خوزستان 
سرویس خبر: سیل و آبگرفتگی شدید در مناطق مختلف 
خوزستان از جمله شهرهای بندر امام خمینی)ره( و اهواز منجر 

به بازداشت و یا برکناری ۳ مدیر استان شد.
 رئیس س���ازمان بازرسی کل کش���ور که با دستوررئیس 
قوه قضائیه برای پیگیری مشکالت مردم بر اثر آبگرفتگی معابر 
و خانه ها به خوزستان سفرکرده است ، مناسب نبودن شرایط 
زندگ���ی مردم بندر امام خمین���ی )ره( با وجود منطقه آزاد و 

پتروشیمی های فعال را اسفناک خواند.
حجت االس���الم والمس���لمین درویشیان  در دومین روز 
سفر خود به استان خوزستان، به شهرستان بندر ماهشهر رفت 
و از مناط���ق آبگرفته  بندر امام خمینی)ره( بازدید کرد. وی در 
حاشیه این بازدید گفت : این که با وجود منطقه آزاد و فعالیت 
پتروش���یمی ها در استان خوزستان، خانه های مردم شهرستان 
بندر ماهش���هر و ش���هر بندر امام خمینی)ره(، از امکانات اولیه 
زندگی محروم باش���د، اسفناک است. مردم، مشکالتی از جمله 
نبود ساختار و زیر ساخت های مناسب شهری، دغدغه اشتغال 
و فاضالب را مطرح کردند که حتما در جلس���ه ای که پس از 
بازدید، با مس���ئوالن شهرستان برگزار می کنیم این موضوعات 
بررسی می شود تا اگر در شهرستان قابل حل باشد، پیگیری و 
مس���ائلی که نیاز به ورود دستگاه های ملی هست هم از همان 

طریق پیگیری شود.
نماینده رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:حق مردم نیست که 
در این وضع زندگی کنند و همانگونه که ش���هردار بندر امام 
خمینی  )ره(و یکی از شهرداران اهواز برکنار شدند ورئیس آبفا 
بندر امام هم در بازداشت است، با همه مقصران شرایط ایجاد 

شده، برخورد خواهد شد.
کوتاهی و قصور ها پیگیری می شود

رئی���س س���ازمان بازرس���ی کل کش���ور در دیدار با 
حجت االسالم والمس���لمین موس���وی فرد نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اهواز با اشاره به حادثه سیل در استان گفت: 
به خاطر سیل و آبگرفتگی که سال گذشته اتفاق افتاد به همه 
بازرس���ی های کل کشور و به ویژه بازرسی کل استان خوزستان 
مأموری���ت داده ایم که درباره این موضوع ورود کند و گزارش 
مفصل آن به همراه پیشنهاد های سازمان برای رفع این مشکل 

برای مسئوالن ذی ربط ارسال شده است.
درویشیان با بیان این که مشکل آ گرفتگی و سیل در استان 
خوزستان با استان های دیگر متفاوت است، تاکید  کرد: وضعیت 
شبکه فاضالب استان بسیار اسفبار است که در جلسه با مسئوالن 
استانی به  این موضوع اشاره شد. طبق گزارش مسئوالن استانی 
طرح اصالح فاضالب اهواز و کارون از س���ال ۸۵کلید خورده 
است، ولی متأسفانه تاکنون  فقط ۴۰درصد پیشرفت کار داشته ایم. 
ضمن این که این طرح به خاطر تغییر اقلیم استان خوزستان و 
افزایش بارندگی و همچنین افزایش جمعیت استان به ویژه شهر 

اهواز و حاشیه شهر باید بازنگری شود.
وی درباره بودجه اختصاص یافته به طرح فاضالب اهواز 
گفت: دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر اختصاص ۱۰۰میلیون 
یورو از صندوق توس���عه ملی به طرح اصالح فاضالب اهواز 
نشان دهنده اهمیت این موضوع است. قرار بود ۵۰میلیون یورو 
امسال و ۵۰میلیون یورو سال آینده تخصیص داده شود که البته 
بخش زیادی از این بودجه تخصیص داده نشده است. البته طبق 
بررسی ما این مبلغ هم کفاف رفع مشکالت فاضالب اهواز و 

کارون را نمی دهد.
درویشیان تاکید  کرد: یک مشکل فاضالب اهواز در حوزه 
آب های سطحی است که شهرداری مسئول آن است که البته بین 
ش���هرداری و آب و فاضالب در این باره اختالف است. فارغ 
از این اختالف نظر سازمان بازرسی معتقد است که باید ۲ اقدام 
صورت بگیرد؛ یکی در کوتاه مدت است که اگر مجدد بارندگی 

اتفاق افتاد پیش بینی های الزم انجام بگیرد و ستاد بحران استان 
س���ریع فعال شود. در ساختار ستاد بحران هم اشکاالتی وجود 
دارد و متأس���فانه هنوز پیوس���ت استانی قانون مدیریت بحران 
تصویب نشده  است که سازمان این موضوع را دنبال می کند 
که چرا این کار انجام نشده است. این ها آمادگی و راهکار موقتی 
است که با توجه به پیش بینی ها درباره احتمال ادامه بارندگی ها 

این موضوعات حائز اهمیت است.

وی در تش���ریح راهکار بلندمدت برای حل مشکل استان 
خوزستان گفت: اقدامات بلندمدت هم رفع مشکل اصلی یعنی 
اعتبارات اس���ت. سازمان بازرس���ی این موضوع را از ۲ منشأ 
قانونی که حق مردم و اس���تان اس���ت، دنبال می کند که یکی 
اختصاص ۳درصد از درآمد نفتی به استان است که بخش زیادی 
پرداخت نشده اس���ت. موضوع دیگر بحث عوارض آالیندگی 
واحد های نفت و گاز در اس���تان اس���ت که تا سال ۹۶به میزان 
۲۰هزار میلیارد تومان پرداخت نشده است که باید بررسی کنیم 
از سال ۹۶تا کنون چقدر و چرا پرداخت نشده است. ما معتقدیم 
اگر آن موقع حتی ۲۰درصد این اعتبارات پرداخت شده بود شاید 

امروز اهواز با این مشکالت مواجه نبود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید از مناطق 
سیل زده گفت: ما از چند منطقه بازدید کرده ایم و برنامه بازدید 
از شهر های دیگر استان در دستور کار است. عمده حرف مردم 
در این بازدید ها این است که مشکلشان رفع و برای خسارت ها 
فکری ش���ود. این ها حداقل  خواسته های مردم است که باید به 
آن توجه شود. قرار بود بنیاد مسکن گزارش خود را درباره به 
میزان کلی خسارت ها به دولت بدهد. همچنین قرار شد فعاًل از 

اعتبارات بنیاد مسکن خسارات مردم پرداخت شود.
حجت االسالم والمس���لمین موسوی فرد نماینده، ولی فقیه 

در استان و امام جمعه اهواز هم در این دیدار با بیان مشکالت 
عدیده اس���تان خوزستان به موضوعاتی مانند آب آشامیدنی و 
فاضالب ش���هر ها و روس���تا های استان، نرخ بیکاری، ریزگرد، 
اس���تفاده از نیرو های بومی در شرکت های نفتی، حل مشکالت 
هفت تپه و ... اشاره کرد و گفت: آب، فاضالب و اشتغال سه 
مشکل اصلی استان است و باید به همت و توجه مسئوالن و 

نگاه کارشناسی و روحیه جهادی، حل و فصل شود.

امدادرسانی به ۴۸۵۷ نفر در سوانح  جوی
رئیس س���ازمان امداد و نج���ات جمعیت هالل احمراز 

امدادرسانی به ۴۸۵۷نفر در سوانح جوی خبر داد .
مهدی ولی پور افزود : اس���تان های آذربایجان ش���رقی، 
آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، 
سیستان وبلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، هرمزگان، 
گیالن، مازندران، مرکزی، همدان و یزد متاثر از س���وانح جوی 
بودندکه مناطق امدادرسانی ش���ده شامل ۹۳شهر، روستا، مناطق 

عشایرنشین و ۲۹محور کوهستانی هستند.
 وی تاکی���د کرد: با ت���الش نیروهای امدادی هالل احمر 
۴۸۵۷نفر امدادرس���انی ش���دند که از این تعداد به ۳۲۴نفر به  
طور اضطراری اسکان داده و ۱۲۳واحد مسکونی از آب تخلیه 
ش���د.همچنین: ۶۸۴نیروی امدادی در قالب ۱۷۵تیم فعالیت و 
۱۹نف���ر را به مناط���ق امن منتقل کردند. همچنین در این مدت 
۳۱دستگاه خودرو از آب و گل والی و ۳۶دستگاه خودرو هم 

از برف رهاسازی شدند.
بنا به این گزارش طی چند روز گذش���ته، حوادث ناشی 
از بارش باران در  استان های مختلف کشور به مرگ ۱۰ نفر 
از هموطنانمان در استان های هرمزگان، بوشهر گیالن و کرمان 

منجر شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از 
ویران شدن قلعه تاریخی فیروز آباد ابرکوه بر اثر بارندگی های اخیر 
خبر داد و گفت: این قلعه که از زیباترین قالع استان هم به شمار 

می رود، متاسفانه بر اثر سیالب روز گذشته ویران شد.
فاطمی در مورد علت تخریب این قلعه تاکید کرد: ۲ سد 
خاکی باالدست روستا که در جریان بارندگی ها پر شده بودند، 
تخریب و آب وارد روستای فیروزآباد شد و ورود سیل به روستا 
موجب ریزش بخش قابل توجهی از قلعه فیروزآباد و خسارت 

بسیار زیاد به این سازه تاریخی شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی استان با بیان این که از مسببان این 
رخداد شکایت شده است، ادامه داد: به سرعت برای مرمت این 

سازه با مصالح موجود و کمک های جهادی باید اقدام کنیم.
وی در مورد دیگر خسارت های وارد شده ناشی از بارندگی 
اخیر هم اظهار داشت: عالوه بر قلعه تاریخی ابرکوه و بخشی از 
قلعه تاریخی خرانق، چند خانه شخصی در بافت تاریخی یزد و 

بخشی از بازار خان هم خسارت دیدند.

تخريب سد و خسارت سنگين به قلعه  تاريخی ابركوه 

توقف مراسم عروسي در يكي از شهرهاي فوق قرمز   »گلستان«
گرگان � خبرنگار اطالعات: دادستان شهرستان ترکمن از ادامه برگزاري عروسي 

در یکي از روستاهاي این شهرستان جلوگیري کرد و داماد بازداشت شد.
مزیدي گفت: این عروسي در روستاي چاپاقلي شهرستان ترکمن با حضور 
حدود ۲۰۰ میهمان که بیشترش���ان اهالي همین روستا هستند، در حال برگزاري 
بود که با گزارش اداره بهداشت و نیروي انتظامي، دستور توقف عروسي صادر و 

داماد هم بازداشت شد.
وي با اشاره به این که پیشتر بارها درباره برگزاري مراسم عروسي در شرایطي که 

شهرستان از وضع قرمز هم فراتر رفته است، هشدار داده بودیم تأکید کرد: در برخورد 
با کساني که سالمت خودشان و دیگران را نادیده بگیرند، تعلل نمي کنیم.

مزیدي افزود: براي متخلفان به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومي و نقض 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا پرونده قضایي تشکیل مي شود. رئیس دانشگاه علوم 
پزش���کي گلس���تان هم در جلسه ستاد استاني مقابله با کرونا اعالم کرد: وضعیت 
شهرس���تان ترکمن از قرمز هم فراتر رفته و جزو ۷ شهرس���تان بحراني کشور در 

شیوع بیماري کروناست.


