
كودك كار انگشتانش را از دست داد

دختر جوان��ي كه براي خ��ارج كردن 
كيس��تي در ش��كمش ب��ه يك��ي از 
متخصصان زنان و زايمان اصفهان مراجعه كرد وقتي 
به هوش آمد متوجه ش��د كه اين پزش��ك به اشتباه 
تنها كليه او را از بدنش خارج كرده است. وكيل بيمار 
اصفهاني شعله ممتازي در گفت وگو با خبرنگار گروه 
استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان كه پيگير پرونده 
موكلش به علت عمل جراحي اشتباه است گفت: موكل 
من دختر جواني اس��ت كه براي خارج كردن كيستي 
در شكم به يكي از متخصصان زنان و زايمان اصفهان 
مراجعه و اين پزش��ك كليه را با كيست اشتباه گرفته 

و تنها كليه او را كه در قس��مت لگن بدنش بوده خارج 
مي كن��د. در ارتباط با اين موض��وع از طريق معاونت 
درمان در حال پيگيري هستيم. البته عنوان شده كه 
پزشك ديگري نيز به كمك اين پزشك آمده و او كليه 
را خارج كرده كه اين موضوع در دس��ت بررسي است. 
حاال باتوجه به اينكه اين بيمار تنها يك كليه داش��ته 
اس��ت بايد براي ادامه حيات دياليز شود. اين خطاي 
فاحش پزش��كي در شرايطي از سوي وكيل اين بيمار 
اعالم شده است كه هنوز هيچ يك از مسووالن وزارت 
بهداشت و درمان و علوم پزشكي اصفهان به اين خبر 

واكنش نشان نداده اند. 
در ماه هاي گذشته نيز بارها شاهد پرونده هاي خطاي 
پزشكي در نقاط مختلف كش��ور بوده ايم كه رسانه اي 
ش��ده اند. براي نمونه در ماه گذشته دست راست يك 
كودك دو س��اله در بيمارستاني در ش��هر اصفهان به 
جاي دست چپ او كه قرار بود مورد جراحي قرار بگيرد، 
عمل شد. همچنين چند هفته پيش در جريان يك عمل 
جراحي آب مرواريد در اس��تان سيستان و بلوچستان 
براثر سقوط المپ اتاق عمل روي بدن بيمار در هنگام 
عمل او دچار عفونت روده شد و جانش را از دست داد. 

اعتماد| هن��وز يك ماه از مرگ احد و 
صمد دو كودك كاري ك��ه در حادثه 
آتش سوزي جان باختند نگذشته است. ديروز خبر 
رس��يد كه چهار انگشت يك نوجوان ش��انزده ساله 
هنگام كار با چرخ گوشت صنعتي قطع شد. اين كارگر 
16 س��اله  در يك كارگاه كوچك تهيه مواد غذايي با 
چرخ گوشت صنعتي مشغول كار بود كه ناگهان دست 
او داخل دستگاه فرورفت و انگشتان دستش قطع شد. 
محم��ود كبودبند؛ فرمانده آتش نش��انان اعزامي كه 
براي اين حادثه به محل رفته بود به باشگاه خبرنگاران 
گفت: دست آس��يب ديده اين كارگر نوجوان توسط 

دوستانش از داخل چرخ گوش��ت بيرون آورده شده 
بود. نيروهاي آتش نش��اني بالفاصل��ه مصدوم را كه 
از ناحيه دس��ت چپ به ش��دت دچار خونريزي شده 
بود براي انتقال به مرك��ز درماني تحويل امدادگران 
اورژانس دادند. در اين حادثه چهار انگشت دست چپ 
اين پسر 16 س��اله به طور كامل قطع شد. كارگاهي 
كه اين نوجوان در آن كار مي كرد در بزرگراه اشرفي 
اصفهاني، خيابان س��يمون بوليوار قرار داشت. احد 
و صم��د يك��ي 7 و يكي 8 س��اله همراه با پدرش��ان 
در گاراژي زندگ��ي مي كردند. آنه��ا هر روز صبح در 
خيابان هاي تهران زباله گردي مي كردند و پدرشان 
با فروختن زباله ها امورات زندگي شان را مي گذراند. 
شب حادثه به علت نامعلوم داخل اتاق آتش مي گيرد 
و در اتاق هم قفل مي شود. از آنجا كه گاراژ در حاشيه 
ش��هر قرار داش��ته مردمي كه در اطراف آنجا بودند 
خيلي دير متوجه آتش س��وزي مي شوند و از طرف 
ديگر در اتاقكي كه بچه ه��ا در آن زندگي مي كردند 
نيز قفل شده بود. ماموران آتش نشاني نتوانستند دو 
كودك را زنده از اتاق بيرون بياورند و تنها پدرش��ان 
با 50 درصد سوختگي از آتش جان سالم به در برد. 

مه�ر| جلس��ه هي��ات عمومي ش��عب 
كيفري ديوان عالي كش��ور به رياس��ت 
حجت االس��الم كريم��ي ريي��س ديوان 
عالي كش��ور و ب��ا حضور قضات ش��عب 
كيفري ديوان عالي كشور براي رسيدگي 
به پرون��ده يك قتل عمدي برگزار ش��د. 
در تاري��خ 1۳۹0/۴/12 ي��ك دس��تگاه 
موتوسيكلت با دو نفر ترك  نشين در حال 
حركت بوده كه موتوس��يكلت ديگري با 
يك نفر ترك نش��ين كه به علت درگيري 
اوليه در تعقيب آن بوده به موتوس��يكلت 
نزديك شده و با چوب يا قمه به ترك نشين 
وس��ط -كه ظاهرا كيلومتر موتوسيكلت 
تعقيب كننده را شكس��ته بوده- ضرباتي 
وارد كرده كه در نتيجه آن، موتوسيكلت 
تعقيب شونده با از دس��ت دادن كنترل، 
س��رنگون ش��ده اس��ت. پس از س��قوط 
موتوس��يكلت، ترك نشين وس��ط كه از 
ناحيه س��ر به شدت آس��يب ديده بود به 
بيمارس��تان منتقل و س��ه روز بعد فوت 

مي كند. پزش��كي قانوني عل��ت فوت را 
شكس��تگي جمجمه، خونريزي و آسيب 
نس��ج مغزي در اثر اصابت جس��م سخت 
)چوب( تعيين كرده اس��ت. ش��عبه اول 
دادگاه كيفري اس��تان مركزي با استناد 
به قرائ��ن و امارات موجب علم موجود در 
پرونده و احراز ايراد ضربه با چوب به س��ر 
مقتول توسط آقاي الف- خ - ترك نشين 
موتوس��يكلت تعقيب كنن��ده - ب��ا راي 
اكثري��ت، وي را به مجازات قصاص نفس 
محكوم كرده است. با تجديدنظرخواهي 
محكوم عليه پرونده به ديوان عالي كشور 
ارس��ال و به ش��عبه شش��م ارجاع شده 
است. ش��عبه مرجوع اليه با اين استدالل 
كه پزش��كي قانوني مش��خص نكرده كه 
ف��وت نامبرده صرفا بر اث��ر ضربه موجب 
شكستگي جمجمه بوده يا بر اثر برخورد 
سر به زمين متعاقب به هم خوردن تعادل 
راكب موتوسيكلت، شبهه و ترديد در قتل 
عمد و موجب قصاص بودن حادثه منجر 

به فوت اس��ت و مورد مش��مول مقررات 
ماده 120 قانون مجازات اسالمي 1۳۹2 
اس��ت، دادنامه تجديدنظر خواس��ته را 
نقض و ضمن ارجاع پرونده به دادگاه هم 
عرض، تذكر داده كه در رسيدگي مجدد، 
نظريه كميسيون پزش��كي قانوني جلب 
شود.  پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري 
اس��تان مركزي ارجاع شده است. دادگاه 
از كميسيون پزشكي قانوني سوال كرده 
كه ضربه اي كه بر سر مرحوم وارد شده )با 
چوب يا قمه( و موجب شكستگي جمجمه 
ش��ده علت مرگ وي بوده يا اينكه علت 
مرگ در اثر برخورد سر به زمين متعاقب 
به هم خوردن تعادل راننده موتوسيكلت 

بوده است. 
در ادامه كميس��يون پزشكي پاسخ داده: 
حسب بررس��ي مندرجات پرونده باليني 
و استماع اظهارات بستگان متوفي علت 
ف��وت، خونري��زي مغزي و شكس��تگي 
اس��تخوان جمجمه در اثر اصابت جسم 

س��خت به س��ر يا اصابت س��ر به جسم 
سخت بوده اس��ت و اظهارنظر قطعي در 
مورد افتراق آن امكان پذير اس��ت. ضمنا 
با بررس��ي مجدد پرون��ده باليني، فوت 
متعاقب اصابت ضربه جسم برنده بعيد و 
دور از ذهن اس��ت. در اين مرحله با احاله 
پرونده به حوزه قضايي شهرس��تان ساوه 
)شهرس��تان محل وقوع ج��رم( موافقت 
ش��ده و پرونده به ش��عبه س��وم دادگاه 
كيفري يك اس��تان مركزي مس��تقر در 
س��اوه ارجاع ش��د. دادگاه پس از تشكيل 
جلس��ه رس��يدگي و اخذ آخرين دفاع از 
متهم، با اشاره به تحقيقات به عمل آمده و 
محتويات پرونده از جمله اقرار اوليه متهم 
به پرتاب چوب به س��مت موتوس��يكلت 
حامل مقتول، مباش��رت مته��م در قتل 
عمدي از طريق وارد ك��ردن ضربه چوب 
به س��ر مقت��ول را محرز دانس��ته و با راي 
اكثري��ت حكم اصراري ب��ر قصاص نفس 
متهم الف. خ صادر كرده است. شعبه ششم 

ديوان عالي كشور راي اصراري شعبه دوم 
دادگاه كيفري استان مركزي را قابل ابرام 
ندانس��ته و پرونده را براي طرح در هيات 
عمومي اصراري به حضور رياست محترم 
ديوان عالي كش��ور ارس��ال كرده اس��ت. 
هيات عمومي پ��س از اس��تماع گزارش 
پرونده و اظهار عقي��ده تعدادي از قضات 
اجماال در موافقت با راي دادگاه ها به علت 
نوعا كش��نده بودن عم��ل متهم و كفايت 
قراين و ام��ارات موج��ود در پرونده براي 
حص��ول علم متعارف و ني��ز در موافقت با 
راي شعبه ديوان عالي كشور به علت عدم 
احراز قص��د قتل و وجود ش��بهه در وقوع 
قتل عم��د موجب قصاص و نيز اس��تماع 
عقيده نماينده محترم قضايي دادس��تان 
كل كشور اجماال مبني بر شبه عمد بودن 
قتل، با راي اكثريت، نظر ش��عبه شش��م 
ديوان عالي كش��ور مبني ب��ر نقض حكم 
قصاص به علت ش��بهه عمدي بودن قتل 

مورد تاييد قرار گرفت. 

درگيري خونين 2 بدنساز
ميزان| درگيري لفظي و تيراندازي بين 
2 م��رد در يكي از خيابان  هاي قم منجر 
به مرگ يكي از طرفين درگيري شد. حوالي ساعت 21 
شب گذشته، درگيري دو مرد در خيابان 17 شهريور، 
محله ني��روگاه قم منجر به مرگ يكي از افراد حاضر در 
اين درگيري شد. اين درگيري به علت اختالفات مالي 
بوده و 2 مرد كه از باشگاه بدنسازي خارج مي شده اند، 
پس از درگيري لفظي با اسلحه گرم يكديگر را مجروح 
مي كنند. يكي از طرفين اين درگيري در بيمارس��تان 
جان خود را از دس��ت داده و نفر دوم نيز مراحل درمان 

را طي مي كند. 

مرد طلبكار، بدهكار 45 ساله 
را كشت

فرمانده انتظامي شهرس��تان نيكش��هر از دستگيري 
قاتلي ك��ه به دليل اختالفات مالي، بده��كار خود را به 
قتل رس��انده بود، خبر داد. به گزارش ميزان، سرهنگ 
غالمرضا بزي گفت: در پي قتل مسلحانه مردي ۴5ساله 
در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه س��ال جاري در جلوي 
منزلش در بخش الش��ار، بررس��ي موضوع در دستور 
كار كارآگاه��ان پليس قرار گرف��ت. فرمانده انتظامي 
شهرستان نيكشهر افزود: پس از وقوع اين قتل اقدامات 
تخصصي پليس براي شناسايي عامل اين قتل آغاز شد 
و با اش��راف اطالعاتي، كارآگاهان پليس از دخالت يك 
فرد سابقه دار در اين قتل با خبر شدند. اين مقام انتظامي 
با اش��اره به اينكه فرد مظنون پس از وقوع قتل به نقطه 
نامعلومي متواري ش��ده بود، گفت: ظن پليس بيشتر 
شد تا اينكه روز گذش��ته از اختفاي اين فرد در يكي از 
روستاهاي اين شهرستان مطلع شده و اين قاتل ۳8 ساله 
را در يك عمليات غافلگيرانه با يك قبضه سالح كالش 
و مهمات مربوطه دستگير كردند. سرهنگ بزي با اشاره 
به اينكه متهم در تحقيقات تخصصي كارآگاهان پليس 
به ارتكاب اين قتل اعتراف كرد، گفت: متهم اختالفات 

مالي با مقتول را انگيزه ارتكاب اين قتل عنوان كرد. 

توضيحات پليس درباره فيلم 
خودسوزي مرد ميانسال در 

شبكه هاي اجتماعي
تسنيم| در پي انتش��ار خبر خودسوزي مردي مقابل 
تعاوني مس��كن ناجا كه چند روز گذش��ته منتشر شد 
پليس راهور ناجا توضيحاتي را درب��اره آن اعالم كرد. 
مركز اطالع رس��اني پليس راهور در واكنش به انتشار 
تصاوير و فيلمي از خودسوزي فردي در رابطه با تعاوني 
مسكن در شبكه هاي اجتماعي اظهار داشت: اين فيلم 
مربوط به سه س��ال قبل بوده و اخيرا فيلم آن به عنوان 
اتفاق جديد، در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده است. 
اين مرك��ز در اعالم خود آورده: اي��ن تعاوني مربوط به 
سال 6۹ بوده و توسط افراد حقيقي مديريت مي شود. 
همچنين بر اساس اعالم اين مركز، شخصي كه مبادرت 
به خودسوزي كرده بود، س��الم است و زير لباس خود، 
پوشش آلومينيومي داش��ته و گويا در قبال اين اقدام، 

پول دريافت كرده است.

مصدوميت 7 نفر در انفجار 
كپسول گاز خودرو

فارس| سه شنبه شب انفجار كپسول گاز خودرو موجب 
سوختگي 7 نفر شد. اين حريق ناشي از انفجار كپسول 
LPG يك خودروي سواري در خيابان رباط اصفهان بود. 
پس از گزارش اين حادثه به مركز فوريت هاي پزشكي، 
دو واحد امدادي اورژانس به محل اعزام ش��دند. در اين 
حادث��ه ۳ زن، 2 كودك و 2 مرد كه داراي س��وختگي 
س��طحي بودند به بيمارستان س��وانح سوختگي امام 

موسي كاظم اصفهان منتقل شدند. 

محدوديت هاي ترافيكي پايان 
هفته

رييس پليس مركز كنترل ترافيك راه هاي كشور باتوجه 
به شرايط بد آب و هوايي محدوديت هاي ترافيكي آخر 
هفته را تشريح كرد. سرهنگ نادر رحماني گفت: . رييس 
پليس مركز كنترل ترافيك راه هاي كش��ور ادامه داد: 
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15 الي 2۳ روز جمعه 
مورخ ۹5/11/2۹ از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده 
و با اعالم مامورين پليس راه در محل، تردد انواع وسايل 
نقليه از ساعت 18 الي 2۳ روز جمعه مورخ ۹5/11/2۹ 
از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود. 

  رييس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان 
كرمان از دس�تگيري يك كالهب�ردار حرفه اي با 
17 فقره كالهبرداري به مبلغ سه ميليارد ريال از 

شهروندان كرماني خبر داد. ايرنا
  رييس س�ازمان مديريت بحران كش�ور با بيان 
اينكه حوادث اخير نش�ان داد موضوع تشخيص 
هويت آس�يب ديدگان تا چه مي�زان در مديريت 
جامع بحران موثر خواهد بود، گفت: اس�تفاده از 
تكنولوژي ه�اي نوين در شناس�ايي و نگهداري 

اجساد ضروري است. تسنيم 
  انفجار در پيش�اور 20 كش�ته و مجروح بر جاي 

گذاشت. ايرنا
  در حادثه ريزش ديوار ساختمان در حال ساخت 
كه ظهر دي�روز در خيابان امير كبير شهرس�تان 
كاش�ان به وقوع پيوس�ت، يك كارگر جان خود 

را از دست داد و كارگري ديگر مصدوم شد. ايلنا

امدادرساني به ۱۵ هزار گرفتار در كوالك
مهر|  رييس سازمان امداد و نجات هالل احمر، از امدادرساني به هموطنان گرفتار برف و كوالك در 22 استان خبر داد. مرتضي سليمي گفت: از 2٣ بهمن تا ساعت ۶ بامداد چهارشنبه 27 بهمن ۹5، 22 استان آذربايجان 
شرقي و غربي، اردبيل، چهارمحال، تهران، خراسان شمالي، زنجان، قزوين، سمنان، فارس، كرمان، كردستان، كرمانشاه، گيالن، گلستان، مازندران، مركزي، لرستان، همدان، قم، يزد و اصفهان، تحت تاثير برف 
و كوالك بوده اند. وي با اعالم اينكه امدادرساني در 11۶ محور برف گير در حال انجام است، افزود: در اين مدت، 15 هزار و 200 نفر از خدمات امدادي برخوردار شده اند و 2۶٣٣ نفر اسكان اضطراري داده شده اند. 

گزارشخبر روزسرخط خبرها

حاد        ثه پنجشنبه 28 بهمن 1۳۹5، 18جمادي االول 1۴۳8، 16 فوريه 2017،  سال چهارد                     هم، شماره 14۳7۴8 havades@etemadnewspaper.ir

خطاي پزشكي 
افزايش يافته

گذش�ته  ماه ه�اي  در 
بارها شاهد پرونده هاي 
خطاي پزشكي در نقاط 
مختلف كش�ور بوده ايم 

كه رسانه اي شده اند.

مسموميت18 دانش آموز 
چادگان اصفهان بر اثر 

نوشيدن شير پاستوريزه 
كارش�ناس مس�وول بهداش�ت محيط شبكه 
بهداش�ت چ�ادگان در اس�تان اصفه�ان از 
مس�موميت 18 دانش آموز دبيرستان دخترانه 
نهضت اين شهرس�تان بر اثر نوش�يدن ش�ير 
پاس�توريزه خب�ر داد. ب�ه گ�زارش ايرنا علي 
عليپور گف�ت: اين دانش آموزان صبح ديروز به 
دليل نوشيدن شير توزيعي در مدرسه، مسموم 
و به بيمارس�تان بوعلي چادگان منتقل شدند. 
دانش آموزان مس�موم پس از دريافت خدمات 
درماني و بهبود، از بيمارس�تان مرخص شدند. 
اين كارش�ناس شبكه بهداشت چادگان با بيان 
اينكه عاليم مسموميت دانش آموزان ناشي از 
استفاده از ش�ير فاسد بود، گفت: روي تعدادي 
از پاكت هاي شير كه ديروز در دبيرستان نهضت 
چادگان توزيع ش�د، تاريخ تولي�د و انقضا قيد 
نش�ده بود. در همين رابطه ديروز جلس�ه اي با 
حضور كارشناسان شبكه بهداشت شهرستان، 
حراست فرمانداري، حراست شبكه بهداشت، 
واحد تغذيه، واحد مبارزه با بيماري ها، مديريت 
بحران شهرس�تان و ني�روي انتظامي چادگان 
در بيمارس�تان بوعلي براي بررس�ي دليل اين 
مساله تش�كيل شد. مس�وول كنترل كارخانه 
توليدكننده ش�ير مدارس نيز با حضور در اين 
جلسه، گزارش�ي درباره شير توزيع شده ارايه 
داد ام�ا توضيح�ات وي مورد قبول مس�ووالن 
شبكه بهداش�ت و درمان چادگان قرار نگرفت 
و مقرر ش�د اين موضوع از طريق مرجع قضايي 

پيگيري شود. 

1- از اثرهاي معروف جالل آل احمد - كوپن
2- از سبزي ها - حباب چرتغ - باهوش و عاقل

۳- دودلي - واحد سطح - فرزند ذكور - راندمان
۴- رياست - خانم

5- عنان اسب - دست عرب - پزشك ايراني كاشف الكل - بوي 
ماندگي

6- چوب درازه - خبر گزاري دانشجويان - نقره گداخته
7- مكان - نژاد كشور الجزاير - نازك دل و حساس
8- معاون دادستان - خبر گزاري رسمي افغانستان

۹- يارانه - گل جوي آب - گشاده
10- مادر آذري - بنيانگذار هندسه تحليلي - پوشاك گشاد 

بي آستين
11- من و جنابعالي - ورم پوست سوخته - يادداشت - بازدارند

12- از شهرهاي چهارمحال وبختياري - مخترع برق
1۳- پ��اره كردن - از ش��هرهاي آذربايجان ش��رقي - حرف 

ترديد - راس
1۴- رزق - مشت زن - سرپيچي كردن

15- نت - باغ انگور

1- تندخو - زن بابا
2- خار بيابان - وسيله نوشتن - توان آخر - جايز

۳- طريق كوتاه - قمر - پسوند شباهت - خدا و پروردگار
۴- نخستين انسان - دشمن - شك

5- البه - گول زدن
6- مايع حيات - پسر رشتي - ترازوي بزرگ - يال اسب

7- گم - واحد پول ايران - ماه ورزشي
8- فيگور - خار سر ديوار - محل ورود - از مصالح ساختماني

۹- نابينا - بدنام و بي آبرو - سالم
10- علوفه گاو - نوار چس��ب - خطكش مهندسي - كالم 

تعجب خانم ها
11- ويزيتور - محل نمايش كارهاي عجيب

12- خويشان وبستگان - لوله تنفسي - جايز و شايسته
1۳- جايگاه زور - زندان عرب - مقام و جاه - همراه آشغال

1۴- حيل��ه گر حافظ! - گياه توخالي - رگ گياه - س��ي و 
چهارمين سوره قرآن

15- تقويم - سوره سوم قرآن مجيد

افقی

جد        ول

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

خبر آخر

كليه بيمار به اشتباه از بدنش خارج شد

شركت ملي صنايع پتروشيمي  
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

فراخوان ارزيابي و مناقصه 
اين سازمان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد: 

الف( موضوع پروژه: كاشت، داشت و نگهداري فضاي سبز سايت هاي 1 و 2، كريدور حد شرقي، پل پتروشيمي، ايستگاه تقليل فشار گاز و نگهداري گلدان هاي آپارتماني مستقر در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 
ب( مبلغ برآورد پروژه: در حدود 28/400/000/000 ريال )بيست و هشت ميليارد و چهارصد ميليون ريال( 

ج( مدت انجام كار: 12 ماه 
د( محل اجراي كار: استان خوزستان، بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

ه�( مبلغ خريد اسناد ارزيابي و مناقصه: پانصد هزار ريال )به حساب شماره ۹10170000002174۶۶221٣00۶ بانك ملي به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با شناسه پرداخت ٣۹10000٣7( 
و( مبلغ تضمين: 1/420/000/000 ريال )تضامين مورد قبول يكي از تضامين معتبر در آئين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد(

ز( معيارهاي ارزيابي كيفي: 
1- تجربه در كار مشابه 

2- حسن سابقه 
٣- توانايي مالي 

ح( حداقل شرايط پيمانكاران: 
1- داشتن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي 

2- داشتن حداقل رتبه 5 كشاورزي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا تأييد صالحيت سال 1٣۹5 وزارت كار و امور اجتماعي 
٣- داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 1٣۹4

ط( محل فروش و تحويل اسناد: متقاضيان مي بايست با در دست داشتن اصل مدارك رديف هاي 2 و ٣ بند »ح« جهت دريافت اسناد به آدرس بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت يك، 
ميدان آزادي، ساختمان نخل زرين، دفاتر مديريت مهندسي، امور پيمان ها )تلفن: 5211018٣- 0۶1( مراجعه فرمايند. 

ي( مهلت فروش اسناد ارزيابي و مناقصه: در ساعت هاي اداري از تاريخ ۹5/11/٣0 لغايت ۹5/12/11 مي باشد. 
ك( زمان تحويل مدارك ارزيابي و مناقصه: از ساعت 8 صبح لغايت 1۶ روز سه شنبه مورخ ۹۶/01/15

ل( مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت 8 صبح لغايت 1۶ روز شنبه مورخ ۹۶/1/1۹ 
م( مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاكات مي باشد. 

الزم به توضيح است كه اين سازمان پس از ارزيابي، پاكات پيشنهاد قيمت مناقصه گراني را كه صالحيت آنها مورد تاييد كميته فني بازرگاني قرار گرفته است، در ساعت 14:٣0 عصر روز شنبه مورخ ۹۶/1/2۶ 
گشايش مي نمايد. 

اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت »پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور« به آدرس http://iets.mporg.ir و http://www.perzone.ir قابل دسترسي مي باشد. 
روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
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                  تالش                                                        آفرینش                                                     بالندگی

كد 5006 . 1395
نوبت اول

جانش��ين فرمان��ده انتظام��ي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان، گفت: با تالش مام��وران انتظامي در دو 
عمليات جداگانه عليه قاچاقچيان مسلح، ۹۳2 كيلو 
ترياك كشف و يك قاچاقچي سابقه دار دستگير شد. 
به گزارش خبرن��گار مهر، س��رهنگ احمد طاهري، 
افزود: ماموران انتظامي شهرس��تان دلگان در اجراي 
ط��رح عملياتي كوثر و اش��راف اطالعاتي بر تحركات 
قاچاقچيان مس��لح، از جابه جاي��ي مقادير معتنابهي 
مواد مخدر توس��ط س��وداگران مرگ مطلع ش��دند. 
وي ادام��ه داد: يگان هاي اطالعاتي و عملياتي پليس، 
بامداد ديروز يك دس��تگاه وانت متعلق ب��ه اين باند 
را در محور هاي فرعي شهرس��تان شناس��ايي كرده و 
پس از ورود خودرو به كمين پليس، سرنش��ينان آن 
با ماموران به صورت مس��لحانه درگير شدند. طاهري 
گفت: قاچاقچيان مسلح كه قصد فرار به همراه محموله 
مواد مخدر را داشتند پس از مواجهه با آتش پر حجم 
يگان هاي عملياتي پليس، با به جا گذاش��تن خودرو 
حامل مواد مخدر از محل متواري شدند و ماموران در 
پاكس��ازي منطقه، 656 كيلو ترياك را كشف كردند. 
جانشين فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان 
از اج��راي يك عملي��ات موفق ديگر در شهرس��تان 
نيم��روز خبر داد و اظهار داش��ت: مام��وران پليس با 
اشراف اطالعاتي از انتقال مواد مخدر به صورت كوله 
باري، از آن سوي مرزها توس��ط قاچاقچيان و دپوي 
آن در منطقه »بش دلبر« باخبر شدند و پس از انجام 
اقدامات اطالعاتي، يك قاچاقچي سابقه دار را با 276 
كيلو ترياك دپو شده در اين منطقه دستگير كردند. 

ايرنا| روز چهارش��نبه حدود س��اعت 15:۳0 با شنيده 
ش��دن صداي ۹ انفجار پياپي در ايستگاه نوري واقع در 
مركز شهر اسالمشهر ماموران چند ايس��تگاه آتش نشاني و نيروهاي 
انتظامي بالفاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند. اين حادثه در پشت 
س��اختمان متروكه موس��وم به درمانگاه بخيرنيا رخ داد و هنوز اطالع 
دقيقي از علت وقوع حادثه و خس��ارت هاي احتمالي مالي و جاني آن 
مشخص نيست. به گفته شاهدان عيني نخستين خودرو امدادي آتش 
نش��اني دو دقيقه بعد از انفجار وارد محل وقوع حادثه شده است. گفته 
مي شود خودروهاي داراي مخازن سوخت از اين محل براي پر كردن 
مخ��زن خودروي خود از س��يلندرهاي گاز مايع اس��تفاده مي كردند. 
پيش تر نيز در خصوص اين اقدام در نقاط مختلف اسالمش��هر هشدار 
داده ش��ده بود. معاون عمليات آتش نش��اني شهرس��تان اسالمشهر 
بي توجهي به تذكرهاي اين سازمان را مهم ترين دليل انفجار ظهر روز 
چهارش��نبه در مركز اين شهرستان دانس��ت. يوسف حسين پورعصر 
گفت: انفج��ار در يك كارگاه غيرمجاز پركردن مخ��ازن گاز خودرو با 
اس��تفاده از س��يلندرهاي گاز مايع صورت گرفت��ه و تاكنون 5 نفر كه 
در اين حادثه صدمه ديده بودند توس��ط نيروهاي اورژانس به صورت 
سرپايي مداوا شدند. به گفته وي كمتر از سه دقيقه پس از شنيده شدن 
نخستين انفجار بالفاصله نيروهاي امدادي از سه ايستگاه آتش نشاني به 
محل حادثه اعزام شده اند. حسين پور با بيان اينكه ميزان خسارت هاي 
مالي و علت اصلي حادثه در دس��ت بررسي است، وضعيت اين كارگاه 
غيرمجاز را كامال غيرايمن توصي��ف كرد و گفت: بارها به متوليان اين 
كارگاه در خصوص ناايمن بودن مكان تذكرهاي الزم داده شده بود كه 
بي توجهي آنها به تذكرها باعث بروز اين حادثه شد. عصر ديروز انفجار 
پياپي س��يلندرهاي گاز مايع در پش��ت س��اختمان متروكه درمانگاه 
بخيرنيا واقع در حد فاصل خيابان آيت اهلل كاش��اني و ايس��تگاه نوري 

اسالمشهر باعث بروز حادثه شد. 

۹ انفجار پياپي در مركز اسالمشهر

سوژه روز

دستگيري قاچاقچي سابقه دار 
با ۹٣2 كيلو مواد مخدر

نقض حكم قصاص به علت شبهه در عمدي بودن قتل


