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گـــزارش

اخبـــــار
هویت جسد مالک ساختمان متروپل
تأیید شد

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان
از تأییــد هویت جســد حســین عبدالباقی متهم
اصلی و مالک و پیمانکار ســاختمان متروپل آبادان
خبر داد.
صــادق جعفری چگنی اظهار کرد :بالفاصله پس از
وقوع حادثه ،دستور بازداشت نامبرده و تعدادی از
متخلفان و مســببان حادثه از سوی مرجع قضائی
صادر شده بود که تعدادی از آنها بازداشت شدهاند.
وی گفت :با توجه به کشــف اسناد هویتی حسین
عبدالباقی ،مالک برج متــرو پل و یکی از متهمان
اصلی پرونده در البســه یکی از قربانیان حادثه که
غیر قابل تشــخیص بوده ،دستورات مقتضی برای
تشــخیص هویت متوفی از طریق واحد تشخیص
هویت فراجا و پزشــکی قانونی صادر شــد که در
نهایت هویت وی تأیید شد.

توضیح اورژانس درباره پیداشدن
یک نوزاد در سطل زباله

درپی انتشــار ویدیویی در فضــای مجازی از پیدا
شــدن یک نوزاد تازه متولد شــده در سطل زباله،
رییس مرکز اورژانــس تهران توضیحاتی را در این
خصوص ارائه کرد.
ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از
کشف یک نوزاد تازه متولد شده از سطل زباله بود.
در این ویدیو نوزادی که بند نافش هنوز جدا نشده
بود ،داخل دو کیســه پالســتیکی سفید و مشکی
در ســطل زباله قرار گرفته و یکی از شــهروندان
آن را از داخل ســطل خارج میکند .انتشــار این
ویدیــو بازخورد زیادی در فضای مجازی داشــت.
یحیی صالح طبری ،رییــس مرکز اورژانس تهران
در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت :روز یکشنبه
خبری در مورد کشــف یک نوزاد از سطل زباله در
محله نازی آباد تهران به مرکز فوریتهای اورژانس
 ۱۱۵اطالع داده شــد که درپی آن عوامل اورژانس
در محل حاضر شــده و اقدامات اولیه درمانی را به
روی ایــن نوزاد تازه متولد شــده انجام دادند .در
ادامه نیز این نوزاد به داخل آمبوالنس منتقل شده
و پس تمیز کردن بدن به یکی از بیمارســتانهای
همان محــدوده منتقل شــد .پیگیری ایســنا از
بیمارســتان نیز حکایــت از آن دارد که وضعیت
عمومی این نوزاد که جنسیتش پسر است ،مساعد
و خوب است.

عملیات جستجو و امدادرسانی در حادثه ریزش ساختمان
متروپل آبادان در حالی ادامه دارد که به گفته مســئوالن
امدادی ســرعت عملیات افزایش یافته است و البته تعداد
جانباختگان و مصدومان نیز افزایش یافت.
حوالـی سـاعت  ۱۲:۳۰روز دوشـنبه دوم خـرداد بـود کـه
سـاختمان  ۱۰طبقـه معـروف بـه متروپـل در منطقـه تـه
لنجـی امیری آبـادان فروریخـت .حادثهای کـه خیلی زود
آنچـه کـه در آخرین روز دی ماه سـال  ۱۳۹۵در تهران و
بـرای سـاختمان پالسـکو رخ داده بود را به اذهـان متبادر
کـرد و احتمـاال بـه همیـن دلیـل هـم خیلـی زود فراگیـر
شـد و بـه تیتـر یـک رسـانهها آمـد .البتـه تفاوتهایـی
میـان دو حادثـه وجـود داشـت که پـس از پایـان عملیات
میتـوان آن را بـه طـور دقیـق ارزیابـی کـرد ،امـا در حال
حاضـر میتـوان گفـت کـه حجـم آوار سـاختمان متروپل
بسـیار بیشـتر از آوار پالسـکو اسـت و البته آتشسوزی در
پالسـکو عملیـات در ایـن سـاختمان را بـا دشـواریهای
بیشـتری روبـهرو کـرده بود.
در پی این حادثه عالوه بر دستور رسیدگی رییس جمهور
برای تســریع امدادرسانی ،وزیر کشــور ،معاون اقتصادی
رییس جمهــور ،رییــس جمعیت هالل احمــر و رییس
سازمان مدیریت بحران کشــور برای بررسی حادثه عازم
آبادان شدند و جلســه اضطراری مدیریت بحران شبانه با
حضور وزیر کشور برگزار شد.
پیرحسـین کولیونـد ،رییـس جمعیـت هالل احمـر درباره
آخریـن وضعیـت از امدادرسـانی در سـاختمان متروپـل
آبـادان کـه حوالـی  ۱۲:۳۰روز گذشـته دچار ریزش شـد،
گفـت :عملیـات امدادرسـانی با تمـام توان در حـال انجام
اسـت .پـس از جلسـهای کـه با حضـور وزیرکشـور ،رییس
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افزایش مصدومان و جانباختگان «متروپل» آبادان

دشواری در امدادرسانی
آتشنشانان تهران در متروپل چه میکنند؟

سـازمان مدیریـت بحـران کشـور ،اسـتاندار و  ...برگـزار
شـد ،تصمیمـات خوبـی در ایـن زمینـه اتخـاذ کردیـم و
تقسـیم بنـدی بهتـری هـم انجام شـد و بنا شـد تـا گروه
هـا اقدامـات تخصصـی خـود را انجـام دهند.

همچنین سید جالل ملکی ،سخنگوی سازمانآتشنشانی
و خدمات ایمنی شــهر تهران که همراه با  ۵۰آتشنشــان
و تجهیزات امدادی به آبادان ســفر کــرده از ورود اولین
گروه از آتشنشــانان به محل حادثه خبر داد و به ایســنا
گفت :گروه ارزیاب آتشنشــانی به محض حضور در محل
اقدامات خود را در هماهنگی با ستاد بحران حادثه ریزش
ســاختمان متروپل آغاز کرد .تا دقایقی دیگر تجهیزات و
امکانات سنگین آتشنشانی نیز به محل میرسد و عملیات
آغاز خواهد شد.
ملکی بــا بیان اینکه تا هر زمانی که الزم باشــد ،عملیات
آتشنشــانی در این محــل ادامه خواهد داشــت ،درباره
اینکه آتشنشــانان در آبادان چهکاری انجام خواهند داد،
اظهارکرد :اقدامات تیم اعزامی از ســوی آتشنشانی تهران
بر اساس دستورات فرمانده میدان خواهد بود.

نجات  ۷تن از سوی سگهای زندهیاب

وی افزود :وســعت حادثه ریزش ساختمان تجاری آبادان،
ســنگین است ،ســازه کامال فروریخته و  ۳۲نفر مصدوم و
 ۱۰جانباخته داشــتیم که مصدومان به بیمارستان منتقل
شــدهاند و با تالش و حضور تیمهای آنســت ســگهای
زندهیاب و اســتفاده از دســتگاههای زندهیاب هاللاحمر،
هفت نفر از زیر آوار نجات پیدا کردهاند.
وی ادامــه داد :با تمام تــوان امدادرســانی ادامه خواهد
داشــت و با برنامه ریزی که بــه تازگی صورت گرفت فکر
میکنم ســرعت امدادرســانی افزایش پیدا خواهد کرد تا
به امید خدا با اســتفاده از تمام امکانــات بتوانیم اقدامات
را انجام دهیم.
رییس جمعیت هالل احمر افزود :در جلســه با وزیرکشور
راهکارهای افزایش ســرعت امدادرســانی و دسترســی به
زیرزمین ســاختمان متروپل آبادان بررسی و نتایج خوبی
حاصل شد.

کمیتهاضطرار
قادر به تصمیم گیری فوری نیست
شده و شهروندان بدون محدودیت میتوانند از طرح خارج شوند.
یعنــی با این تصمیم دیرهنگام ،جمعیت زیادی از کارکنان دولتی برای خروج از
محل کار وارد فضای آزاد می شوند که می تواند مخاطرات بیشتری داشته باشد.
بهزد اشــجعی کارشــناس آلودگی هوا در گفت و گو با فارس بــا انتقاد از رویه
تصمیمگیــری در کمیتــه اضطرار آلودگی هوای اســتان تهــران در مواجهه با
طوفانهای گردوغبار گفت :طبق قانون  96ســاعت قبل از پیش آمد آلودگی هوا
و شرایط اضطرار باید تشخیص داده شود.
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شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
شماره 1400 / 25

اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد در نظر دارد مناقصه پروژه هاي ذيل را از طريق
درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نمايد:

اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی  ،خدمات ترویج
فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی روحانیون و مربیان قرآنی مورد نیاز زندان ها و بازداشتگاه های واحدهای تابعه خود در سطح
استان طی سال جاری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به شماره  ) 2001003995000004برون سپاری نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی و ارسال صفحه اعالن عمومی در سامانه روز سه شنبه مورخ 1401/3/3
مهلت دریافت اسناد :ساعت  14/00روز شنبه مورخ 1401/3/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  14/00روز سه شنبه مورخ 1401/3/17
زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  10/00روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2/790/000/000ریال بوده که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی تا ساعت  14مورخ
 1401/3/17تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد( .اصل ضمانت نامه پس از بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت مهر و موم
شده با ذکر کامل مشخصات و موضوع مناقصه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد).
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :ارومیه ،
خیابان برق  ،چهارراه مخابرات  ،اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی  ،طبقه سوم  ،اتاق ( 6تلفن تماس)33458871 -5 :
شناسه آگهی 1323312
نوبت اول  ، 1401/3/3نوبت دوم 1401/3/4

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ,مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه  :عملیات تهیه  ،حمل  ،بارگیری و باراندازی کلمپ های مورد نیاز سطح استان هرمزگان
مبلغ برآورد اولیه  24/827/258/000 :ریال (بیست و چهار میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار ریال )
( اعتبار پروژه فوق « از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  1/242/000/000 :ریال (یک میلیارد و دویست و چهل و دو میلیون ریال ).
رتبه و رشته مورد نظر  :دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت
مبلغ خرید اسناد  5/000/000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ 1401,3,4تا ساعت  14تاریخ 1401,3,10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ 1401,3,24
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10مورخ 1401,3,25
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی
پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ()% 75بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irدریافت و با توجه به
مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف  ،ب و ج و ارزیابی کیفی تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شماره تلفن  33350582-86-87و جهت ارائه پاکت الف به
آدرس  :بندرعباس  -بلوار ناصر  -جنب بیمارستان شریعتی  -شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ( دبیرخانه حراست و امور محرمانه ) و سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی : WWW.Abfa Hormozgan.comمی باشد  ،اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت
در سامانه  :مرکز تماس تهران 1456:
روابط عمومی و آموزش همگانی

وی با اشــاره به اینکه تا  7ســاعت قبل از ایجاد شرایط بحرانی ،هواشناسی می
تواند به طور واضحی وضعیت را تحلیل کند ،ابراز داشت :جای تعجب دارد که با
وجود پیش بینی  3روزه هواشناسی که وقوع وزش باد شدید و طوفان گرد و غبار
را برای روز یکشنبه اعالم کرده بود ،چرا کمیته اضطرار تصمیم به تعطیلی شهر
نگرفته بود .این کارشــناس آلودگی هوا با ادامه داد:ایراد را باید در نحوه تصمیم
گیــری کمیته اضطرار جســتجو کرد که با توجه به تشــتت آرا قادر به تصمیم
گیری فوری نیســت .وی افزود :این کمیته با توجه به شــرایط قابل پیش بینی
می توانست همزمان با اعالم تعطیلی مدارس ،ادارات را هم تعطیل اعالم کند.
اشــجعی اختیار تام دادن به اســتانداری برای تعیین شــرایط را راه مناسبی برا
ی پایان دادن به تکرار در تصمیمگیری دیرهنگام کمیته اضطرار عنوان کرد.
به گفته برخی از مســئوالن حاضر در جلسه کمیته اضطرار سازمان هواشناسی و
شرکت کنترل کیفیت هوا اصرار داشتند که وضعیت شاخص آلودگی بهبود پیدا
خواهد کرد و لزومی به تعطیلی شهر نیست.

نوب

اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی

شرایط سخت امدادرسانی در متروپل

مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان اورژانس کشور ،درباره
آخرین وضعیت محل ریزش ســاختمان  ۱۰طبقه متروپل
آبادان اظهار کرد :وضعیت حادثه بســیار پیچیده اســت و
ســاختمان نیز ناپایدار است و ممکن اســت تکه هایی از
ساختمان دچار ریزش شوند.
وی ادامه داد :شــاهدان عینی اظهار میکنند که تا  ۵۰نفر
زیر آوار هســتند .طی این حادثه  ۱۰طبقه روی یک دیگر
پرس شــدند و همین موضوع عملیات آواربرداری را دچار
پیچیدگی های خاصی میکند .متاســفانه عملیات دشوار
است و هر چه میگذرد نیز شانس از دست دادن افراد را از
دست میدهیم .بنابراین باید همزمان با سرعت اقدام کنیم.
ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور گفــت :در جریان
امدادرســانی به ایــن حادثه یکــی از امدادگــران دچار
مصدومیت جزیی شــد که آوار روی ســرش سقوط کرد،
متاســفانه شرایط ناپایدار است و خانواده افراد مفقود شده
نیــز در محل حضور دارند .حضور ایــن افراد نیز در محل
توصیه نمیشود.

تد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهاي استان يزد

وی با بیان اینکه متاســفانه حجم آوار پایدار نیست و این
وضعیت شرایط را برای امدادگران دشوار کرده است ،گفت:
ســاختمان مجاور متروپل تخلیه شــده است و با توجه به
شرایط موجود ،امدادرســانی از چند جبهه در حال انجام
است .کولیوند با اشــاره به اینکه تعداد زیادی از نیروهای
جمعیــت هالل احمر خوزســتان در محــل حادثه حاضر
هســتند ،افزود :هدف نخســت ما برداشتن آوار است تا به
زیرزمین دسترســی پیدا کنیم تا اگر فردی زیر آوار مانده
بیرون کشیده شود.

وم

ارائه خدمات ترویج فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی روحانیون و مربیان
قرآنی اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

افزایش جانباختگان متروپل به  14نفر

پیرحســین کولیوند ،رئیس جمعیت هالل احمر از افزایش
شــمار جانباختگان حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان
به  14نفر خبر داد و گفت:تعداد مصدومان این حادثه نیز
نفر افزایش یافته است.

ادارات در شرایط خطرناک هوا تعطیل شد

در حالیکه ســازمان هواشناسی از سه روز پیش ،پیش بینی کرده بود که تهران
را گردوغبار فراخواهد گرفت ،تصمیم گیری دیرهنگام کمیته اضطرار در تعطیلی
ادارات ،بر خطر مواجهه شهروندان با آلودگی هوا افزود.
از عصر روز دوشــنبه شاخص کیفیت هوای تهران افزایش پیدا کرده و با تشکیل
کمیته اضطرار هوای تهران مدارس تعطیل شــد .در این شرایط توصیه می شود
ت خارج از خانه خودداری کنند .اما استانداری تهران حوالی
افراد ازهرگونه فعالی 
ســاعت  11پیش از ظهر روز گذشته با توجه به درخواست وزارت بهداشت برای
تعطیلی ادارات تهران اعالم کرد ،ســاعات کار ادارات استان تهران به ساعت 12
ظهر کاهش یافته اســت .عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری
تهران همچنین اعالم کرد :کلیه فعالیتهای ورزشی در فضای باز لغو شود.
شــهردرای تهران نیز بالفاصله بعد از اعالم این تصمیم جدید اظهار داشــت :با
توجه به افزایش شــدید آلودگی و اعالم کمیته اضطرار در تعطیلی ادارات تهران
از ســاعت  ،12طرح ترافیک در مبادی ورودی و خروجی از همان ساعت متوقف

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

نشاني :میدان فاطمی ،باالتر از ميدان گلها ،خيابان شهید جهانآرا،
كوچه بابك ،پالك  16تلفن 88013870-6 :نمابر88007575 :

اوقات شرعی به افق تهران

اذان ظهر 13:01 :اذان مغرب 20:31 :اذان صبح فردا 4:10 :طلوع آفتاب فردا5:52 :

ردیف

نام پروژه

مدت پيمان
(ماه)

برآورد اوليه
(ریال)

مبلغ تضمين
(ریال)

1

بهسازي راه قطروم (قطعه دوم)

6

11.854.620.031

600.000.000

2

بهسازي و روكش آسفالت دربيد -دشت ده

4

12.000.000.000

600.000.000

3

روكش آسفالت محور چاهک -بختياري

4

20.000.000.000

1.000.000.000

ارزیابی
كيفی

ندارد

*نحوه دریافت اسناد :صرف ًا از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir
*زمان دریافت :از ساعت  09:00تاريخ  1401 / 03 / 02لغايت ساعت  19:00تاريخ 1401 / 03 / 04
*گواهی صالحيت مورد نياز جهت شركت در مناقصه:
 برای كلیه موارد ارائه گواهی صالحیت در رشته راه و باند فرودگاه از سازمان مديريت و برنامه ريزي و گواهی( HSEسیستم مديريت بهداشت ،ايمنی و محیط زيست) از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی الزامی است.
*نوع ضمانتنامه :ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار مطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتی
*مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد :ساعت  08:00تاريخ 1401 / 03 / 17
*زمان و محل بازگشایی پاكات مناقصه :ساعت  08:00تاريخ  ، 1401 / 03 / 17سالن جلسات اداره كل
* حضوريک نفر نماينده با معرفی كتبی از طرف شركت  ،در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است(.آگهی در دو
نوبت  ،بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).
شناسه آگهی 1322453
اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد

آگهی ثبت نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی
دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهرستان آمل

ش پ  3/9/20936:به استناد تبصره پنج ماده  131قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه اجرایی 1389/8/3
مصوب هیأت محترم وزیران و به موجب صورتجلسه مورخ 1400/5/25مجمع عمومی و به استناد صورتجلسه تعیین
سمت مورخ  1400/6/9اعضای هیأت مدیره و سایر مدارک ارسالی،اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل
هیأت مدیره انجمن صنفی مذکور که از تاریخ  1400/7/12به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال که به شماره
 27/3/1/538ثبت این اداره کل گردیده به شرح ذیل اعالم می گردد:
-1مسعود حسین زاده-رییس-2اصغر جعفری-نایب رئیس-3سید جعفر قهاری-خزانه دار-4مهرداد حسین زاده-دبیر
-5مرتضی توکلی-عضو اصلی-6سعید قبادی -عضو علی البدل-7ایرج افضلی - 8بازرس اصلی-9روحیه ثریائی -بازرس
علی البدل .ضمنا برابر با ماده  22اساسنامه مربوطه کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رییس هیأت مدیره
یا دبیر ،ممهور به مهر انجمن و کلیه اسنادمالی،اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره
رسیده باشند با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز(رییس یا دبیر و خزانه دار) وممهور به مهر انجمن صنفی مذکور
معتبر خواهد بود.
کامران اصغری-مدیرکل

