
كشف مواد محترقه 
سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان »البرز« از كشف 57 هزار و 
600 عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز در یک عملیات پلیسی در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ بهرام منصوری افزود: ماموران یگان امداد این شهرستان حین 
گشــت زنی و كنترل خودروهای عبوری در محور »بیدستان« به یک دستگاه 

اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی متوقف كردند.
وی تصریــح كــرد: در بازرســی از اتوبــوس 57 هزار و 600 عــدد انواع 
موادمحترقه قاچاق را كشف و یک متهم را دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضائی دهند.
رد رشوه 

قزوین – خبرنگار كیهان : رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قزوین از 
رد رشوه مأمور وظیفه شناس پلیس راه “قزوین- تهران” در حین انجام مأموریت 
خبر داد. ســرهنگ رضا رضایی گفت: در پی گزارش رســیده، یکی از مأموران 
وظیفه شــناس پلیس راه حین انجام وظیفه و حین كنترل خودروهای عبوری 
یک دستگاه بیل میکانیکی را متوقف كرد.وی با بیان اینکه بیل مکانیکي اجازه 
تردد در راه را نداشته و راننده فاقد گواهینامه مجاز نیز بوده است افزود: راننده 
خودرو برای چشم پوشي از تخلفاتش و جلوگیری از اعمال قانون توسط مامور 
مبلغ یک میلیون ریال بعنوان رشــوه به وی پیشنهاد می كند. وی خاطرنشان 
كرد: مأمور وظیفه شناس ضمن امتناع از دریافت رشوه، مراتب را صورتجلسه و 

نامبرده را براي سیر مراحل قانوني به مراجع قضایی معرفی كرد.
كشف سكه و ارز

سرویس شهرســتانها : فرمانده انتظامي شهرستان »پارس آباد« از كشف 
تعداد قابل توجهي ســکه و ارز خارجي قاچاق بــه ارزش 30 میلیارد ریال در 
بازرســي از یک منزل مسکوني خبر داد. سرهنگ حسین بهمني گفت: پلیس 
آگاهي با انجام تحقیقات میداني در عملیات مشترک با مرزبانان این شهرستان 
قاچاقچي سکه و ارز را دستگیركردند.وی با اشاره به بازرسي هاي به عمل آمده 
از منزل قاچاقچي دستگیر شده گفت: در این بازرسي یک 100قطعه سکه بهار 
آزادي، 210 هزار دالر آمریکا، 50 میلیون و 770 هزار دینار عراق و یک هزار و 

760 منات آذربایجان به ارزش 30 میلیارد ریال كشف شد. 
ناكامی قاچاقچیان

یزد- خبرنگار كیهان: جانشین فرماندهی انتظامی یزد گفت: 221 كیلوگرم 
تریاک از یک دستگاه خودرو عبوری در این استان كشف شد. سرهنگ سیدرضا 
مکی افزود: در این ارتباط دو متهم دســتگیر شد. وی ادامه داد: متهمان قصد 

انتقال مواد یاد شده را از جنوب شرقی كشور به استان البرز داشتند.
محكومیت قاچاقچی

اهواز – خبرنگار كیهان : مدیركل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت 
قاچاقچی 816 جفت كفش اسپرت در شهرستان بهبهان خبر داد.

رضا ســعیدی گفت: در پی گزارشی از ســوی نیروی انتظامی شهرستان 
بهبهان مبنی بر توقیف یک دستگاه وانت در گشت حوزه استحفاظی و مظنون 
شدن به آن و كشف تعداد 816 جفت اسپرت پرونده به اداره تعزیرات حکومتی 
بهبهان ارسال شد.  وی افزود: پس از شنیدن دفاعیات متهم و استعالمات الزم 
عالوه بر ضبط كاالی مکشوفه، متهم به مبلغ یک و نیم میلیارد ریال محکوم شد.

دستگیری حفاران غیر مجاز
 چناران – خبرنگار كیهان : مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چناران گفت : هر شــش عضو گروه حفاران غیر مجاز در  قبرستانهای قدیمی 
گلمکان دستگیر شــدند محمد طاهریان مقدم افزود :در پی اطالع فرماندهی 
پاســگاه گلمکان مبنی بر حفاری در شــمال گلمکان در قبرستانهای قدیمی 
نیروی یگان حفاظت شهرستان با كمک نیروی انتظامی شهر گلمکان به محل 
مورد نظر مراجعه و قبل از متواری شــدن حفاران تمامی افراد دستگیر شدند. 
وی با اشاره به اینکه حفاران چاهی به عمق پنج متر حفر كرده بودند اضافه كرد: 

از حفاران ابزارآالت شامل بیل و كلنگ و دستگاه موتور برق  توقیف گردید. 
انهدام كارگاه تولید مشروب

اردبیل – ایسنا: فرمانده هنگ مرزی شهرستان پارس آباد گفت: یک كارگاه 
ساخت و تولید مشــروبات الکلی در شهرستان مرزی پارس آباد مغان كشف و 
منهدم شد. سرهنگ راسخ غفارپور اظهار كرد: ماموران هنگ مرزی پارس آباد 
پس از حصول اطمینان از صحت و ســقم ســاخت و تولید مشروبات الکلی در 
یکی از روســتاهای مرزی شهرستان پارس آباد ، به محل اعزام شده و اقدام به 
بازرســی از خانه كردند.  وی تصریح كرد: ماموران هنگ مرزی در بازرســی از 
محل 400 لیتر مشروبات الکلی  دست ساز كشف و ضبط و دو نفر نیز در این 

رابطه دستگیركردند.
كشف دارو

زنجــان – خبرگزاری صدا و ســیما : فرمانده انتظامی ابهر از كشــف انواع 
داروهاي غیرمجاز در این شهرســتان خبر داد.ســرهنگ مرسلی افزود: پس از 
انجام تحقیقات و در بازرســي از مخفیگاه این متهــم 31 هزارو510 قلم انواع 
دارو هاي قاچاق وغیرمجاز كشف كردند. سرهنگ مرسلی افزود: ارزش تقریبي 

داروهاي مکشوفه 500 میلیون ریال است.
رفع تصرف اراضي ملی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان گیالن از رفع تصرف از اراضي 
ملي در شهرستان آستانه اشــرفیه خبر داد. سرتیپ محمدرضا اسحاقي گفت: 
ماموران انتظامي شهرستان آستانه اشرفیه در پي دریافت خبري مبني بر اینکه 
فردي در پارک ملي بوجاق واقع در بخش »كیاشــهر« این شهرستان اقدام به 
تصرف اراضي ملي كرده، بررسي موضوع را در دستور كار قرار دادند. وی افزود: 
با بررســي های به عمل آمده مشخص شــد، متهم 40 هکتار از اراضي ملي را 
به تصرف خود درآورده و اقدام به ســاخت یک بنا 120 متري و استخر ماهي 
در آنجا كرده اســت.وي با  اشاره به اینکه كارشناسان ارزش این زمین  را چهار 
میلیارد ریال اعالم كردند، بیان داشــت: در این راستا متهم 55 ساله دستگیر و 

با تشکیل پرونده به مقام قضائي معرفي شد.
خشكبار در الی علوفه

قم – مهر : فرمانده انتظامی استان قم از كشف خشکبار قاچاق در شهرستان 
قم خبر داد.سرتیپ عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در پی كسب خبری مبنی 
بر حمل كاالی قاچاق توسط یک دستگاه كامیونت از یکی از استان های جنوبی 
بــه مقصد تهران، با تالش تیم عملیاتــی اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پلیس 
آگاهی اســتان قم، خودرو مذكور در محور مواصالتی قم - تهران شناســایی و 
متوقف شد.وی گفت: راننده اذعان داشت خودرو حامل بار علوفه بوده بنابراین 
یک فقره بارنامه حمل علوفه شركت مربوطه را ارائه كرد اما سپس طی بازرسی 
مأموران، محموله قاچاق خشــکبار شامل 100 گونی 25 كیلوگرمی گردو، 24 
گونی 45 كیلوگرمی مغز بادام و 102 حلب 10 كیلوگرمی بادام هندی كشــف 
شد.وی اضافه كرد: در ادامه نمونه خشکبار مکشوفه قاچاق به گمرک ارسال و 

كارشناسان ارزش محموله را چهار میلیارد و 561 میلیون ریال اعالم كردند.
واژگونی تانكر سوخت

اراک – خبرگزاری صدا و سیما : رئیس سازمان آتش نشانی اراک گفت: یک 
دستگاه خودروی حامل فرآورده های نفتی در محور اراک – تهران واژگون شد.

آقازیارتی افزود: یک دســتگاه خودروی تریلی حامل فرآورده های نفتی به 
مقصد پتروشیمی شازند  واژگون شد كه با حضور به موقع آتش نشانان از بروز 
حادثه جلوگیری به عمل آمد. وی اضافه كرد: راننده این خودرو مصدوم شده و 
توســط عوامل اورژانس به مراكز درمانی انتقال داده شد و آتش نشانان  پس از 
ایمن سازی جاده و  برگرداندن خودرو به حالت اولیه و تحویل آن به همکاران 

پتروشیمی شازند، به مأموریت خود پایان دادند.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

به دنبال بارش برف سنگین در تعطیالت 
آخر هفته آمریكا، بسیاری از مدارس ایالت 

واشینگتن تعطیل شد.
بنا به دســتور مقامــات آمریکا، هیچ كالس 
پیش دبســتانی برگزار نخواهد شد و بسیاری از 
فعالیت هــای دیگر در برخی مــدارس و كالج ها 

شامل مراســم ، تمرین های ورزشی، اســتفاده از مراكز تناســب اندام و حتی 
كتابخانه ها نیز لغو شده است.بارش سنگین برف از ابتدای جمعه تا شنبه تمام 
واشــینگتن را ســپیدپوش كرده و طبق اعالم سرویس ملی هواشناسی ایاالت 
متحده این آب و هوای غیر معمول زمســتانی بارش بیش از 25 ســانتی متر 
برف را در برخی نواحی سیاتل به همراه داشته كه در فوریه های 70 سال اخیر 
بی سابقه بوده است.مقامات ایالت واشینگتن بسیاری از جاده های اصلی را شبانه 
به دلیل تجمع برف و لغزندگی مســدود كرده اند. هم چنین طبق اعالم مقامات 
منطقه ای، صدها خودرو در جاده ای در شهرســتان »بنتون« این ایالت پس از 
یک تصادف زنجیره ای گرفتار شده اند.بنا بر گزارش شینهوا، فرماندار واشینگتن 
به دنبال پیش بینی طوفانی شدید در این ایالت اعالم وضعیت اضطراری كرده و 

خواستار آمادگی همه در برابر برف و طوفان شده است.

تعطیلی 
مدارس آمریکا

 در پی 
برف و بوران

بــا ورود ده هــا خــرس قطبــی به 
ســكونتگاه هایی در یک منطقه دورافتاده 
در روسیه، مقام ها وضعیت اضطراری اعالم 

كرده اند.
به گزارش بی بی سی، مقام ها در مجمع الجزایر 
»نوایا زملیا« كه محل زندگی چند هزار نفر است، 

اعالم كردند كه خرس ها در مواردی به ساكنان حمله كرده و وارد ساختمان های 
مسکونی و دولتی شده اند.خرس های قطبی در اثر تغییرات اقلیمی بیش از پیش 
مجبور به ورود به خشــکی )از آب های قباًل پوشــیده از یــخ( برای یافتن غذا 
هستند.روسیه آنها را یک گونه در معرض خطر طبقه بندی و شکار آنها را ممنوع 
كرده است. ســازمان فدرال محیط زیست این كشور به تازگی از صدور مجوز 
كشــتن آنها با تیر خودداری كرد.ترس خرس ها از گشتی های پلیس و عالئمی 
كه قباًل آنها را فراری می داد ریخته و در نتیجه مقام ها می گویند نیاز به تدابیر 
شــدیدتر وجود دارد.آنها می گویند كه اگر ســایر شیوه های ترساندن خرس ها 
ناكام بماند، در آن صورت كشتن این حیوانات تنها راه چاره خواهد بود.»بلوشیا 
گوبا«، بزرگترین سکونتگاه در این مجمع الجزایر از وجود 52 خرس خبر داده، 
به طوری كه 6 تا 10 قالده خرس دائم در اطراف ســکونتگاه پرســه می زنند.

به گفته مقام ها، حضور این تعداد خرس در ناحیه بی ســابقه اســت و زندگی 
عادی در آنجا را مختل می كند.»الکســاندر مینایف« معاون سازمان مدیریت 
ناحیه گفت: مردم می ترســند خانه هایش را ترک كنند، زندگی روزمره مختل 
شــده و والدین نمی خواهند بچه هایشان را به مدرسه یا كودكستان بفرستند.با 
ذوب بیشتر یخ های قطب شمال بر اثر تغییرات اقلیمی، خرس های قطبی دیگر 
نمی توانند فقط با شــکار خود را ســیر كنند و مجبورند با آمدن به خشکی به 
جســت و جوی غذا بپردازند كه این امر آنها را به طور بالقوه در تقابل با انسان 
قرار می دهد.گفتنی اســت، در سال 2016 میالدی پنج دانشمند روس در یک 
ایســتگاه دورافتاده آب و هوایی در جزیره »تروی نوی« در شرق »نووایا زملیا« 

برای چند هفته در محاصره خرس های قطبی قرار داشتند.

هجوم 
خرس های قطبی 

در روسیه!

در پی تصادف زنجیــره ای بیش از ۱۰۰ 
خودرو در چین دســت كم دو نفر كشته و 

بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش ایســنا، ویدئوهای منتشر شده از 
این تصادف كه در استان جنوب غربی “گوییژو”ی 
چین به وقوع پیوســته صدها خودرو و دست كم 
یک اتوبــوس را كه با یکدیگر به طور زنجیره ای برخــورد كرده اند، به نمایش 
گذاشــته اســت.این تصادف در پی افت دما، بارندگی ها و لغزندگی جاده ها در 
منطقه رخ داده است.بســیاری از مناطق چین طی روزهای اخیر شاهد بارش 
برف و یخ زدگی بوده و افت دما باعث لغزندگی جاده ها شده است. از همین رو 
مقامات هشــداری مبنی بر خطرناک بودن رانندگی در جاده های لغزنده صادر 
كرده اند.10 نفر از افرادی كه در این تصادف زخمی شــده اند در بیمارستان و 
در شرایط وخیم هستند.بنا بر گزارش سی ان ان، عبور و مرور در جاده مزبور از 
سر گرفته شده و مقامات چین در حال بررسی علت دقیق این حادثه هستند.

برخورد مرگبار 
100 خودرو 

در چین

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
ایران- معاونت  ناوبری هوایی  و  شــرکت فرودگاه ها 
عملیات فرودگاهی در نظر دارد خرید، حمل و نصب درب های 
اتوماتیک ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را براساس قانون 
برگــزاری مناقصات و از طریق مناقصــه عمومی دو مرحله ای به 
شرکت های تولیدکننده و فروشندگان توانمند دارای تجربه و سابقه 

اجرائی و گواهی نامه صالحیت مرتبط واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرکت های تولیدکننده و یا عرضه کننده توانمند دارای سوابق 

کاری اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
2- شــرح مختصری از موضوع مناقصه: خرید، حمل و 
نصب 21 دســتگاه درب اتوماتیک ترمینال فرودگاه شهید بهشتی 

براساس مشخصات فنی مورد نظر در اسناد مناقصه.
3- مدت اجرای پروژه: شامل ساخت، حمل و نصب 4 ماه به 

صورت موازی و مدت تضمین 12 ماه می باشد.
4- میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: 262/500/000 
)دویســت و شــصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال( می باشد که 
طبق آیین نامه تضمین معامالت به شــماره 123402 / ت 50659 

هـ مورخ 1394/9/22 مورد پذیرش خواهد بود.
 http://iets.mporg.ir 5- جهت اطالعات بیشــتر به آدرس اینترنتی

مراجعه فرمایید.
6- از شــرکت های واجد شــرایط دعوت به عمــل می آید جهت 
کســب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مناقصه حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 97/12/1 به آدرس تهران- 
شــهرک غرب- بلــوار ایوانک- خیابان زرافشــان 
شمالی- خیابان خوارزم- کوچه یکم- گذر دوم پالک 
 12 واحد یک- مهندسین مشاور گروه معماران ایران 
تلفن 88367020 - 88367030 - 021 تماس حاصل 

فرمایید. 
الزم به توضیح است که شرکت ها می بایست پاکت ارزیابی کیفی و 
پاکات )الف - ب-ج( را در موعد مقرر شده در اسناد مناقصه تحویل 
دبیرخانه اداره کل فرودگاه های اســتان اصفهــان واقع در محل 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان- تلفن )33998050- 
031( تحویل دهند. در این شرایط ابتدا پاکت های ارزیابی کیفی 
مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکت های پیشنهادی 
)الف- ب- ج( شــرکت هایی که حداقــل امتیاز ارزیابی کیفی )65 
امتیاز( را کســب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات 

عمومی دو مرحله ای باز می گردد.
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانم الف 376926

معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای
معاونت  ایران-  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت 
عملیات فرودگاهی در نظر دارد خرید، حمل و نصب درب های 
اتوماتیک ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را براساس قانون 
به  دومرحله ای  عمومی  مناقصه  طریق  از  و  مناقصات  برگزاری 
شرکت های تولیدکننده و فروشندگان توانمند دارای تجربه و سابقه 

اجرایی و گواهی نامه صالحیت مرتبط واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرکت های تولیدکننده و یا عرضه کننده توانمند دارای سوابق 

کاری اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
2- شرح مختصری از موضوع مناقصه: خرید، حمل و نصب 
3 دستگاه هواساز ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بر اساس 

مشخصات فنی مورد نظر در اسناد مناقصه.
3- مدت اجرای پروژه: شامل ساخت، حمل و نصب 4 ماه به 

صورت موازی و مدت تضمین 12 ماه می باشد.
 650/000/000 مناقصه:  در  شرکت  سپرده  میزان   -4
آیین نامه  طبق  که  می باشد  ریال  میلیون(  پنجاه  و  )ششصد 
50659 123402/ت  شماره  به  دولتی  معامالت   تضمین 

هـ مورخ 1394/9/22 مورد پذیرش خواهد بود.
 http://iets.mporg.ir 5- جهت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

مراجعه فرمایید.
جهت  می آید  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  شرکت های  از   -6
پایان  تا  حداکثر  مناقصه  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  کسب 
تهران-  آدرس  به   97/12/1 مورخ  چهارشنبه  روز  اداری  وقت 
زرافشان  خیابان  ایوانک-  بلوار  غرب-  شهرک 
شمالی- خیابان خوارزم- کوچه یکم- گذر دوم پالک 
12- واحد یک- مهندسین مشاور گروه معماران ایران 
 -88083408  -88367030  -88367020 تلفن 

88091959- 021 تماس حاصل فرمایند. 
ارزیابی  پاکت  می بایست  شرکت ها  که  است  توضیح  به  الزم 
در  شده  مقرر  موعد  در  را  ج(  ب-  )الف-  پاکات  و  کیفی 
استان  فرودگاه های  کل  اداره  دبیرخانه  تحویل  مناقصه  اسناد 
اصفهان- بهشتی  شهید  فرودگاه  محل  در  واقع   اصفهان 

تلفن )33998050-031( تحویل دهند. در این شرایط ابتدا 
پاکت های ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از 
حداقل  که  شرکت هایی  ج(  )الف- ب-  پیشنهادی  پاکت های  آن 
سایر  رعایت  با  نمایند  کسب  را  امتیاز(   65( کیفی  ارزیابی  امتیاز 

شرایط و قوانین مناقصات عمومی دومرحله ای باز می گردد.
م الف 37693۰

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای
معاونت  ایران-  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت 
عملیات فرودگاهی در نظر دارد خرید، حمل و نصب درب های 
اتوماتیک ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را براساس قانون 
به  دومرحله ای  عمومی  مناقصه  طریق  از  و  مناقصات  برگزاری 
شرکت های تولیدکننده و فروشندگان توانمند دارای تجربه و سابقه 

اجرائی و گواهی نامه صالحیت مرتبط واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرکت های تولیدکننده و یا عرضه کننده توانمند دارای سوابق 

کاری اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
2- شرح مختصری از موضوع مناقصه: خرید، حمل و نصب 
پارتیشن ها، درب ها و ملحقات پارتیشن های ترمینال فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان بر اساس مشخصات فنی مورد نظر در اسناد مناقصه.

3- مدت اجرای پروژه: شامل ساخت، حمل و نصب 4 ماه به 
صورت موازی و مدت تضمین 12 ماه می باشد.

4- میزان سپرده شرکت: در فرآیند ارجاع کار 975/000/000 
آیین نامه  طبق  که  می باشد  ریال  میلیون(  پنج  و  هفت  و  )نهصد 
50659 123402/ت  شماره  به  دولتی  معامالت   تضمین 

هـ مورخ 1394/9/22 مورد پذیرش خواهد بود.
 http://iets.mporg.ir5- جهت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

مراجعه فرمایید.
جهت  می آید  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  شرکت های  از   -6
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 
آدرس  به  مناقصه  فراخوان  آگهی  آخرین  نشر  تاریخ  از  هفته  یک 
تهران- شهرک غرب- بلوار ایوانک- خیابان زرافشان 
پالک  دوم  گذر  یکم-  کوچه  خوارزم-  خیابان  شمالی- 
12- واحد یک- مهندسین مشاور گروه معماران ایران 
 -88083408  -88367030  -88367020 تلفن 

88091959- 021 تماس حاصل فرمایند. 
الزم به توضیح است که شرکت ها می بایست پاکت ارزیابی کیفی 
مناقصه  اسناد  در  شده  مقرر  موعد  در  را  ج(  ب-  )الف-  پاکات  و 
در  واقع  اصفهان  استان  فرودگاه های  کل  اداره  دبیرخانه  تحویل 
031-( تلفن  اصفهان-  بهشتی  شهید  فرودگاه  محل 

پاکت های  ابتدا  شرایط  این  در  دهند.  تحویل   )33998050
ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکت های 
ارزیابی  امتیاز  حداقل  که  شرکت هایی  ج(  ب-  )الف-  پیشنهادی 
قوانین  با رعایت سایر شرایط و  نمایند  را کسب  امتیاز(  کیفی )65 

مناقصات عمومی دومرحله ای باز می گردد.
م الف 376927

اردبیل- خبرنگاركیهان:
با پیش بینی  عملیات اجرایی پایاب سد گیوی  
اعتباری معادل 22۰۰ میلیارد ریال با حضور معاون 

رئیس جمهور و رئیس  برنامه و بودجه آغاز شد.
عملیــات  آغــاز  مراســم  در  نوبخــت  محمدباقــر 
اجرایــی پایاب ســدگیوی گفــت: پایاب ســد و برخی 
عملیات تکمیلــی بــه 2200 میلیارد ریــال اعتبار نیاز 
 دارد و ســازمان برنامــه و بودجــه تامیــن آن را برعهده 

گرفته است.
وی در ارتباط با تاثیرات ســد گیــوی با ظرفیت 76 
میلیون مترمکعب و ارتفاع 102 متر گفت: بهره برداری از 
ســد و همچنین اجرای پایاب آن تاثیر مطلوبی در سطح 
منطقه داشــته و مردم شهرستان كوثر از نتایج مثبت آن  

بهره مند  خواهند شد.
نوبخت در بازدید  از پــروژه  راه آهن اردبیل، میانه نیز 
گفت: احداث شــبکه های ریلی و اتصال مراكز استان ها به 
شبکه سراسری و بین المللی در دستور كار دولت قرار دارد 
و روی این اصل در اســتان هایی نظیر كرمانشاه، همدان، 
ایالم، آذربایجان غربی  و اردبیل شبکه ریلی اجرایی شده و 

یا در حال اجرا می باشد.
وی گفــت: 15000 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این 
پروژه تا رسیدن به مرحله بهره برداری است كه این میزان 

از طریق فاینانس داخلی تامین خواهد شد.
نوبخت در مورد نتایج ســفر دو روزه به اردبیل گفت: 
در جریان ســفر به اســتان و بازدید از پروژه ها و مذاكره 
با مســئولین منطقه، 4800 میلیارد ریال برای توســعه 

زیرساخت های استان اختصاص یافت.
وی گفت: اعتبــار تخصیصی برای توســعه فرودگاه 
اردبیل، توســعه و چهار بانده كردن زیرساخت راه  و تامین 
آب شرب نمین و  عنبران و آب آشامیدنی روستایی هزینه 

خواهد شد.
وی با اشاره به مشــکالت فرودگاه اردبیل گفت: یکی 
از مهم ترین مشکالت فرودگاه اردبیل نبود دستگاه آیرلس 
كت دو می باشــد كه با تامین آن معضل لغو پروازها از این 

فرودگاه بر طرف می شود.
عملیات اجرایی ســد گیوی )كوثر( از ســال 83 آغاز 
شد. این ســد بر روی رودخانه گیوی چایی  از نوع خاكی 
سنگ ریزه ای با هسته رســی احداث و حجم مفید آن 53 

میلیون مترمکعب است.

پنج شنبه 2  از  پایتخت گفت:  راهور  رئیس پلیس 
اسفند در شهر تهران طرح ترافیک و طرح زوج  و فرد 

اجرا می شود.
به گزارش فارس، سردار محمدرضا مهماندار درخصوص 
اجرای طرح ترافیک و طرح زوج و فرد برای اسفند ماه سال 
جاری گفت: با نزدیک شــدن به عید نوروز شــاهد افزایش 
حجم تردد در پنج شــنبه های ماه اسفند و حضور مردم در 

مراكز خرید و مناطق مركزی شهر خواهیم بود.
مهماندار افزود: با توجه به ترافیک شــدید این مناطق 
طرح ترافیک و طرح زوج  و فرد در روزهای پنج شنبه از دوم 

اسفند و از ساعت 6:30 صبح تا 13 اجرا می شود. 
وی اظهار داشت: اتخاذ این تصمیم به دلیل درخواست 
مردم و تســهیل در امور كســبه بازار و مراكز فروش بوده و 
توصیه می شود، شهروندان برای تردد در نواحی طرح ترافیک 

و طرح زوج  و فرد از وسایل نقلیه عمومی استفاده كنند.

با حضور معاون رئیس جمهور:

عملیات اجرایی سدپایاب گیوی آغاز شد
اجرای طرح ترافیک

 و زوج و فرد در پنج شنبه ها 
از 2 اسفند

فرمانــده نیــروی انتظامی گفت: مراســم 
راهپیمایی پرشــكوه 22 بهمن بدون هیچ مشكل 

امنیتی برگزار شد.
به گــزارش فارس، ســردار حســین  اشــتری در 
جمع خبرنگاران، اظهار داشــت: بحمــداهلل بدون هیچ 

 مشــکل امنیتی در كل كشــور، راهپیمایــی 22 بهمن 
برگزار شد.

اشتری با تقدیر و تشکر از زحمات مامورین ناجا در 
سراسر كشور، از آمادگی كامل پلیس برای موج بازگشت 

مسافرین كه به تعطیالت رفته  اند خبر داد.

فرمانده نیروی انتظامی:
راهپیمایی 22 بهمن بدون هیچ مشکل امنیتی 

در سراسر کشور برگزار شد

سرپرســت مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا نیروی انتظامی از شــهروندان 

خواست فریب پیامک جعلی قطع یارانه را نخورند.
سرهنگ حسین رمضانی به پایگاه خبری پلیس گفت: 
بســیاری از هموطنان در روزهای گذشته پیامکی از شماره 
۹830004747۹7602۹+ دریافــت كرده اند مبنی بر اینکه 
بــرای جلوگیری از قطع یارانه دریافتی باید اطالعات خود را 

در سایتی به آدرس www.yaranehe.comاصالح كنند.
وی درباره نحوه عملکرد این مجرمان ســایبری، افزود: 
آنها هیچ گونه ارتباطی با ســازمان هدفمندی یارانه نداشته 
و اطالعات شــخصی و بانکی افراد مانند رمز دوم، شــماره 
حساب، cvv2 و... را به ســرقت می برند تا بتوانند به اهداف 

شوم خود كه همانا سرقت است، دست پیدا كنند.

هشدار پلیس فتا 

فریب پیامک جعلی
 قطع یارانه را نخورید

سرپرست راهداری و حمل ونقل جاده ای كهگیلویه 
و بویراحمد گفت: بارش شــدید برف و باران در روز 
دوشنبه سبب مسدود شدن راه ارتباطی بیش از 4۰ 

روستای این استان شد.
محمد نصیــری راد در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: 
تاكنــون راه هــای ارتباطی 40 روســتا در بخــش مارگون 
شهرســتان دنا، لوداب به علت بارش برف و باران مســدود 

شده است.
سرپرســت راهداری و حمل ونقل پایانه های كهگیلویه و 
بویراحمد تصریح كرد: در بیشتر محورهای اصلی و روستایی 
اســتان به ویژه در ارتفاعات از جمله محور یاسوج- سپیدار- 

دهدشت، محور یاســوج – اقلید، یاسوج- شیراز گردنه مله 
شوره بارش برف گزارش شده است.

بــه گفته وی، خاكی بودن و نبود زیرســازی مناســب 
جاده های روستایی به مسدود شدن راه های روستایی كمک 

می كند.
نصیری راد افزود: جاده برخی از روســتاها نیز به دلیل 
جاری شدن ســیل و طغیان رودخانه ها دچار خسارت شده 

است.
كهگیلویه وبویراحمد دارای یکهزار و 676 روستای دارای 
ســکنه است كه حدود 700 روســتای آن باالی 20 خانوار 

جمعیت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و 
درمانی هرمزگان گفت: پنج نفر در زلزله الفت مصدوم 

شدند. 
سید حسین داودی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: از 
این شمار، سه نفر زن و دو نفر مرد هستند كه همگی دچار 

شکستی و پارگی در نواحی سر، دست ، پا و لگن شدند. 
وی با بیــان اینکه حال عمومی ایــن مصدومان خوب 
و درمان الزم بر روی آنها انجام شــده، افــزود: یکی از این 
مصدومان از داربســت ســقوط كرده و مابقی به هنگام فرار 

مصدوم شده اند. 
زمین لرزه پنج و دو دهم ریشــتری الفت موجب ترک 

خوردن برخی منازل شد.
زمین لرزه ای به بزرگی پنج و دو دهم ریشتر روز یکشنبه 

الفت از توابع شهرستان قشم در استان هرمزگان را لرزاند. 
موسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران اعالم كرده است: 
ایــن زمین لرزه در ســاعت 14 و 24 دقیقه و در عمق 10 

كیلومتری زمین رخ داده است. 
محل وقــوع زمین لرزه در فاصلــه 5 كیلومتری الفت 
قشم، 14كیلومتری بندرخمیر و 34 كیلومتری درگهان قشم 
اعالم شــده است.  به دنبال وقوع این زلزله یک دختر جوان 
17 ســاله كه در یکی از مجتمع های تجاری حضور داشته، 

وحشت زده شده و به هنگام فرار مصدوم شده است. 
یک خانم 17 ســاله نیز در منطقه پل بندرخمیر كه در 
نزدیکی كانون زلزله واقع شده، به هنگام فرار انگشت پایش 
شکسته شده و یک آقای جوان نیز از داربست سقوط كرده و 

دچار پارگی لب شده است.

بخشدار مركزی بردسیر گفت: نقص فنی بخاری 
نفتی و پخش گاز منوكســید جان ســه مرد را در 
روستای سرخكان از توابع شهرستان بردسیر گرفت. 

مهدی امامی در گفت و گو با ایرنا افزود: میانگین ســنی 
ســه مردی كه جان خود را به دلیل تنفس گاز منوكســید 
كربن از دســت دادند بین 27 تا 2۹ ســال است.وی ادامه 
داد: این افراد از كاركنان شركت ایرانسل بودند و برای انجام 
یک طرح مخابراتی به روستای سرخکان بردسیر رفته بودند.
امامی اضافه كرد : این ســه مرد از اهالی اســتان البرز 
بودند و شــب یکشنبه به درخواست خود برای استراحت به 
حسینیه روستای سرخگان بردسیر رفته بودند.رئیس  مركز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی كرمان نیز گفت: پس 
از اعالم حادثه به مركز پیام، بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس 
اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شــد اما ساعتها از مرگ 
این افراد گذشــته بود. محمدحسین مصدق، علت فوت این 
افراد را نقص در عملکرد بخاری نفتی در حسینیه ذكر كرد. 

روستای سرخکان از توابع شهرستان بردسیر است. 

رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی 
اســتان فارس گفت: یک دستگاه خودروی ون حامل 
گردشگران چینی در گردنه شــهیدآباد شهرستان 
خرم بید در جاده شیراز - اصفهان واژگون شد كه در 

این حادثه 9 نفر مصدوم شدند. 
محمد جــواد مرادیان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
این حادثه ســاعت ۹ و 45 دقیقه صبح دیروز به مركز پیام 

اورژانس 115 اطالع داده شد. 
وی ادامه داد: بالفاصله پس از كسب اطالع از این حادثه، 

سه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند. 
رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
فارس گفت: در این حادثه هشــت گردشگر چینی و راننده 
ایرانی خودرو به صورت ســطحی زخمــی و پس از دریافت 
خدمات پزشکی اولیه، از بیمارستان صفاشهر مركز شهرستان 
خرم بید مرخص شــدند. مرادیان همچنیــن گفت: در اثر 
برخورد یک دســتگاه كامیون با آمبوالنــس پایگاه اورژانس 
115 شــهر زرقان، 2 نفر از تکنسین های اورژانس مصدوم و 

برای مداوا به بیمارستان این شهر انتقال داده شدند. 
علت وقوع این حوادث در دست بررسی است. 

ریزش دیوار حایل مسكن مهر »سیدآباد« مهاباد 
بر روی یک دســتگاه خودرو حادثه آفرید و ســبب 

كشته شدن 2 نفر شد. 
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری مهاباد در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این خودرو 
پراید با 2 سرنشین در كنار یکی از دیوارهای حایل بین كوه 
و محوطه مســکن مهر پارک شده بود كه ناگهان این دیوار 

فرو ریخت و خودرو در زیر آوار ماند.
رحمان احمدی افزود: علت این حادثه در دست بررسی 
اســت ولی به احتمال زیاد نشست این دیوار یا رانش كوه در 

اثر بارندگی های شدید از دالیل بروز حادثه است. 
مســکن مهر سید آباد بخشی از مسکن مهر مهاباد است 
كه یک هزار و ۹50 واحد مســکونی در قالب 21 تعاونی در 

آن احداث شده است. 
در طرح مســکن مهر مهاباد چهار هــزار و 5۹5 واحد 
مسکونی به شکل آپارتمان و خود مالکی در قالب 41 تعاونی 
احداث شده كه تاكنون یک هزار و 800 واحد از این تعداد به 

بهره برداری رسیده است.

كیش – خبرنگار كیهان : 
فردی كه اقدام به زورگیری و قتل دو نفر در كیش كرده بود توســط 

پلیس شناسایی و دستگیر شد.
بنابراین گزارش متهم به قتل در تاریخ شــانزدهم بهمن ماه با انگیزه اشــتغال 
وارد جزیره كیش شــده بود كه شامگاه 20 بهمن با قصد زورگیری از پشت سر به 
یکی از شهروندان جزیره  حمله و پس از مضروب كردن وی با ضربات متعدد چاقو، 
اقدام به فرار كرد. در طی تماس تلفنی شهروندان با پلیس 110 ، فرمانده  انتظامی 
ویژه كیش و دادستان جزیره به همراه تیم بررسی جرم با هدف تسریع دررسیدگی 
بــه موضوع به محــل جرم مراجعه كردند.متهم كه معتاد به مــواد مخدر و دارای 
سابقه شرارت، زورگیری، اخاذی، استعمال، حمل و نگهداری مواد مخدرو مشروبات 
الکلی، قاچاق و حمل ســالح و ضرب و جرح عمدی با چاقو در اســتانهای جنوب 
شرقی كشور است در ادامه اقدامات خود به یکی از فروشگاههای مواد غذایی وارد 
شده و با هدف زورگیری با دو شهروند دیگر درگیر و آنان را مورد اصابت چاقو قرار 
داد.با تشدید اقدامات پلیسی در سطح شهر و محدوده وقوع جرم، پلیس متهم را در 
حین ارتکاب جرم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داد. یک نفر دراین درگیری 
در دم جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند كه یکی از آنان در 

بیمارستان جان خود را از دست داد و مصدوم دیگر به صورت سرپایی مداوا شد.

واژگونی خودرو گردشگران چینی 
در خرم بید 9 مصدوم داشت

بخاری نفتی جان 3 نفر را 
در بردسیر گرفت

دستگیری قاتل در جزیره کیش

حادثه رانندگی 5 کشته بر جای گذاشت
سرویس شهرستانها: 

رئیس  پلیس راه استان مازندران از برخورد یک دستگاه خودروی پژو 
با یک دستگاه كامیونت در محور كیاسر- ساری خبر داد و گفت: در این 

سانحه رانندگی پنج نفر كشته شدند.  
سرهنگ علیرضا قدمی افزود: در پی كسب خبری از مركز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در كیلومتر 10 »ساری« به »كیاسر« بالفاصله 

ماموران پاسگاه انتظامی كیاسر به محل حادثه اعزام شدند.
وی اضافه كرد: در این حادثه 5 نفر از سرنشــینان خودروی پژو 405 در دم 

جان باختند.
وی با اشــاره به اینکه جان باختــگان این حادثه توســط عوامل امدادی به 

سردخانه منتقل شدند، اظهار داشت: علت حادثه در دست بررسی است.

برف، راه بیش از 4۰ روستای 
کهگیلویه و بویراحمد را بست

۵ نفر در زلزله الفت هرمزگان 
مصدوم شدند

ریزش دیوار در مهاباد 
2 کشته برجا گذاشت

مدیركل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تداوم بارش 
باران و برف در بخش هایی ازكشور تا روز چهارشنبه خبر داد.

احد وظیفه با اشــاره به اینکه امروز با عبور ســامانه بارشی از بخش های غربی 
شــاهد فعالیت آن در نیمه شــرقی كشور خواهیم بود، به ایســنا، گفت: امروز در 
استان های واقع در مركز، شرق و شمال شرق بارش برف و باران و در جنوب شرق 

كشور بارش باران، گاهی با رعد و برق پیش بینی می شود.
وظیفه افزود: روز چهارشنبه عمده فعالیت سامانه بارشی در نوار شرقی كشور 
به ویژه در شــمال شرق است و به تدریج از بعد از ظهر همین روز از كشور خارج 

می شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به شمالی شدن جریانات روی دریای خزر طی 
امروز و فردا برای استان های گیالن، مازندران و گلستان بارش باران و در ارتفاعات 

این استان ها بارش برف پیش بینی می شود.
به گفته مدیركل پیش بینی و هشــدار سریع ســازمان هواشناسی، وزش باد 
شــدید همراه با گرد و خاک طی امروز در شــرق و جنوب شرق كشور ادامه دارد، 

همچنین طی امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و طوفانی است.
وظیفه درباره وضعیت جوی تهران طی امروز وفردا گفت: آسمان تهران امروز 
نیمه ابری و بارش پراكنده و به تدریج كاهش ابر، در بعد از ظهر وزش باد با حداقل 
دمای 1 و حداكثر دمای 11 درجه سانتیگراد و روز چهارشنبه، صاف، گاهی وزش 

باد با حداقل دمای 2 و حداكثر دمای 12 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

تداوم بارش باران و برف 
در بخش هایی از کشور تا فردا


