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رئیس پلیس فتای غرب اســتان تهران از بازداشت 
مدیر کانال تلگرامی با عنوان فروش سواالت کنکور که 
اقدام به کالهبرداری ســه میلیارد ریالی از کاربران در 
ازای فروش ســواالت جعلی کنکور کرده بود، خبر داد. 
به گزارش ایسنا، سرهنگ سید نظام موسوی در تشریح 
جزئیات این خبر گفت:  با رصد انجام شــده از ســوی 
کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که فردی با هویت 
نامعلوم در بستر شــبکه های اجتماعی اقدام به فروش 
ســوال تقلبی کنکور به بیش از ۱۰ نفــر از داوطلبان 
کرده است که در همین راستا پرونده ای تشکیل شده و 
رسیدگی به موضوع به قید فوریت در دستورکار ماموران 
پلیس فتا قرار گرفت. وی با بیان اینکه در بررسی های 

تخصصی صورت گرفته توســط کارشناسان پلیس فتا 
محل فعالیت این فرد در شهرپرند مورد شناسایی قرار 
گرفت، گفت: گرداننده این کانال تلگرامی در شهر پرند 
ساکن بود و اقدام به کالهبرداری بیش از ۳۰۰ میلیون 
تومانی از داوطلبان کنکور سراســری کرده و سواالت 
جعلــی را در اختیار آنان قــرار داده بود.  رئیس پلیس 
فتای تهران بزرگ با بیان اینکه هماهنگی با مقام قضایی 
برای انجام عملیات انجام شد، گفت: ماموران پلیس فتا 
در عملیاتی این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند که وی در جریان بازجویی ها به جرم خود اعتراف 
کرد و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شد.

معــاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
فراجا گفت: شــهروندان در خریدهــای اینترنتی خود 
مراقب شــگرد کالهبرداران و رسیدهای جعلی بانکی 
باشند. به گزارش ایسنا، سرهنگ عبداله چولکی در این 
باره گفت: چنانچه با افراد طرف معامالت خود از طریق 
برنامه های مجازی خرید و فروش مانند دیوار، شــیپور 
و.. آشنا شده اید و فرد خریدار ادعای واریز مبلغ معامله 
را از طریق درگاه های مجازی نظیرآپ، تاپ و.. کرده و 
وعده ارســال پیامک واریز را تا ساعتی دیگر می دهد. و 
یا با تلفن خود با اپراتور درگاه مجازی جهت قانع کردن 
شما تماس می گیرد، اعتماد نکنید بلکه شما می توانید 
با مراجعه به عابربانک و بررسی موجودی حساب خود از 

واریز مبلغ معامله مطمئن شوید. وی افزود: همچنین در 
مواردی فرد طرف معامله شما ادعای واریز مبلغ معامله 
را با ارائه رســید واریز عابر بانک می کند و وعده ارسال 
پیامک واریز را تا ساعتی دیگر می دهد، این موضوع نیز 
کذب می باشد و افراد می توانند با مراجعه به عابر بانک 
و بررسی موجودی حســاب خود از واریز مبلغ معامله 
مطمئن شــوند. معاون مبارزه بــا جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی فراجا همچنین تاکید کرد: چنانچه با افراد 
طرف معامالت خود از طریق فضای مجازی آشنا شده 
اید دقت بیشــتری در خصوص نحوه معامله و دریافت 
چک و اسکناس داشته باشید زیرا احتمال جعلی بودن 

متصور است.

کالهبرداری با برنامه های رسیدساز جعلی تلفن همراهبازداشت فروشنده سواالت جعلی کنکور در فضای مجازی

سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتمال وقوع سیل در 
کشور هشدار داد. به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور 
با صدور هشــدار نارنجی رنگ از تقویت سامانه بارشی، بارش 
بــرف یا باران، رخداد مه، کاهش دید، در نواحی با اقلیم گرم 
رگبار و رعدو برق و وزش باد شــدید و در مناطق سردسیر، 
ارتفاعات و دامنه ها بارش برف سنگین، وقوع بهمن و کوالک 
برف خبر داد. این وضعیت جوی در روز دوشنبه )۱۷ بهمن( 
در نیمه جنوبــی آذربایجان غربی، نیمه غربی کردســتان، 
شمال فارس، ایالم،  شــمال و شرق خوزستان،  چهارمحال 
و بختیاری،  جنوب اصفهــان و کهگیلویه و بویراحمد و روز 
سه شنبه )۱۸ بهمن( در نیمه جنوبی آذربایجان غربی،  نیمه 
غربی کردستان،  کرمانشاه، نیمه شمالی فارس،  کهگیلویه و 
بویراحمد،  چهارمحال و بختیاری و شــمال شرق خوزستان 

مورد انتظار است.
براثر این مخاطرات احتمال انســداد راه های روســتایی 
و اختالل در جاده های مناطق سردســیر، ارتفاعات و دامنه 
استان های واقع در رشــته کوه البرز و زاگرس، جاری شدن 
روان آب، ســیالبی شــدن مســیل ها، باال آمدن سطح آب 
رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، اختالل در سفرهای بین شهری 
و داخل شــهر، اختالل در فعالیت های عمرانی، وقوع صاعقه، 
اختالل در ناوگان حمل و نقل، خسارت به صنعت کشاورزی، 
رخداد بهمن، اختالل در انتقاِل منابع انرژی بویژه برق و گاز 
وجود دارد. سازمان هواشناسی کشور برای کاهش آسیب های 
احتمالــی آمادگی دســتگاه های اجرایی بــرای برف روبی و 
بازگشایی مسیرها، پرهیز از سفرهای خارج از شهر، اجتناب 
از فعالیت های کوهنوردی و جابجایی عشایرکوچ رو، مدیریت 
در مصرف و انتقال منابع انرژی به ویژه گاز و برق،  خودداری 
از توقف و تردد در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها، پاکسازی 
آبروها و کانال های عبور آب درون شــهری، پاکسازی دهانه 
پل ها، انجام اقدامات پیشگیرانه از خسارات احتمالی از جمله 
نمک پاشــی توســط شــهرداری ها، راهداری ها و ارگان های 
امدادی و مدیریت مناســب توسط ســازمان آب و فاضالب 
و سایر دســتگاه های اجرائی مســئول، خودداری از هرگونه 
عملیات کشــاورزی و تــردد ماشــین آالت روی زمین های 
کشــاورزی، اجتناب از چرای دام و تردد عشــایر در حاشیه 
رودخانه ها و مســیل ها، عایق بندی و انتقال کندوهای زنبور 

عسل به مناطق غیر آبگیر  را توصیه می کند.

همچنین این ســازمان با صدور هشــدار زردرنگ نسبت 
به نفوذ ســامانه بارشــی، بارش باران، در نواحی با اقلیم گرم 
رگبــار و رعدو برق و وزش باد شــدید و در نواحی مرتفع و 
سردســیر بارش بــرف و احتمال کوالک بــرف، رخداد مه، 
کاهش دید هشــدار داد. این مخاطرات در روز یکشنبه )۱۶ 
بهمن( آذربایجان شــرقی،  آذربایجان غربی و کردستان، روز 
دوشنبه )۱۷ بهمن( در آذربایجان شرقی،  آذربایجان غربی،  
کردســتان،  خوزستان،  شمال بوشــهر،  لرستان،  اردبیل و 
کرمانشــاه،روز سه شــنبه )۱۸ بهمن( در آذربایجان شرقی،  
آذربایجان غربی،  زنجــان،  اردبیل،  تهران،  البرز،  مرکزی،  
قزوین،  خراســان جنوبی،  جنوب خراسان رضوی،  بوشهر،  
نیمه شــمالی کرمان،  فارس،  لرســتان و کردســتان، روز 
چهارشنبه )۱۹ بهمن( اردبیل،  آذربایجان شرقی،  آذربایجان 
غربی،  گلستان،  مازندران،  گیالن،  خراسان شمالی،  خراسان 
رضوی،  سمنان،  قم،  مرکزی،  تهران،  البرز،  قزوین،  زنجان،  
کردستان،  کرمانشــاه،  لرستان،  ایالم،  خوزستان و همدان 
و روز پنج شنبه )۲۰ بهمن( در آذربایجان شرقی،  آذربایجان 
غربــی،  اردبیل،  مازندران،  گیالن،  گلســتان،  خراســان 
رضوی،  خراســان شمالی،  نیمه شــمالی خراسان جنوبی،  
ســمنان،  اصفهان،  زنجان،  همدان،  مرکزی،  قم،  قزوین،  
البرز،  تهران،  لرستان،  چهارمحال و بختیاری،  کهگیلویه و 
بویراحمد،  ایالم،  شــمال و شرق خوزستان،  کرمانشاه  دور 
از انتظــار نخواهد بود. براثر چنین شــرایط جوی لغزندگی 
جاده هــا، کوالک برف در مســیرهای کوهســتانی، احتمال 
انســداد محورهای روستایی بر اثر شدت بارش برف یا باران، 
احتمال جاری شدن روان آب، احتمال سیالبی شدن مسیل ها، 
احتمال باال آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و آبگرفتگی 
معابر به طور محدود، اختالل در سفرهای بین شهری و داخل 
شهر، اختالل در فعالیت های عمرانی، اختالل در ناوگان حمل 
و نقل و خسارت به صنعت کشاورزی، رخداد بهمن، اختالل 

در انتقاِل منابع انرژی به ویژه برق و گاز وجود دارد.
این ســازمان پرهیز از ســفرهای غیر ضــروری، احتیاط 
و ترجیحــا اجتنــاب از فعالیت های کوه نــوردی و جابجایی 
عشــایرکوچ رو، مدیریــت در مصرف و انتقــال منابع انرژی 
بویــژه گاز و برق، عدم توقف و احتیاط در تردد از حاشــیه 
رودخانه ها و مسیل ها، پاک ســازی آبروها و کانال های عبور 
آب درون شهری، پاک ســازی دهانه پل ها وانجام تمهیدات 

دیگر در جهت جلوگیری از خســارات احتمالی، خودداری از 
هرگونه عملیات کشاورزی و تردد ماشین آالت بر روی زمین 
های کشــاورزی، اجتناب از چرای دام در حاشیه رودخانه ها 
و مســیل ها و عایق بندی و انتقال کندوهای زنبور عسل به 

مناطق امن  را توصیه می کند.
سازمان هواشناسی در ادامه این هشدار از افزایش گرادیان 
فشــاری وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک  نیز 
خبر داد. این وضعیت جوی در روز سه شــنبه )۱۸ بهمن( در 
ایالم،  کرمانشاه،  اصفهان،  یزد،  شمال شرق فارس و کرمان، 
روز چهارشنبه )۱۹ بهمن( نیمه شرقی اصفهان،  کرمان،  یزد،  
شمال شرق فارس،  نیمه شمالی سیستان و بلوچستان و روز  
پنج شنبه )۲۰ بهمن( در سیستان و بلوچستان  مورد انتظار 
اســت. براثر این مخاطرات احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، 
احتمال خسارت به سازه های موقت، احتمال سقوط تابلوهای 
تبلیغاتی، احتمال شکســتن درختان کهن ســال، احتمال 
کاهش کیفیت هوا، کاهش شــعاع دید و احتمال تاخیر در 
پرواز وجود دارد. سازمان هواشناسی کشور احتیاط در تردد، 
پرهیــز از صعود به ارتفاعات، عــدم توقف و پارک خودرو در 
اطراف درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره، استحکام 
ســازه های موقت از جملــه تابلوهای تبلیغاتی و پوشــش 

گلخانه ها، احتیاط در فعالیت کویرنوردی را توصیه می کند.
در ادامه این هشــدار نســبت به  نفوذ توده هوای سرد و 

کاهش محسوس دما هشدار داد.
این وضعیت در اواخر وقت سه شنبه )۱۸ بهمن( در شمال 

غرب، چهارشنبه)۱۹ بهمن( در مناطق شمال غرب و غرب و 
دامنه و ارتفاعات البرز،  گیالن،  مازندران،  گلستان و خراسان 
شمالی و پنج شنبه )۲۰ بهمن( مناطق شمال غرب و غرب و 
شمال شرق و شرق و مرکز و دامنه و ارتفاعات البرز،  گیالن،  

مازندران،  گلستان   دور از انتطار نخواهد بود.
براثــر این مخاطرات احتمال افزایش مصرف و اختالل در 
انتقــال منابع انرژی بویژه بــرق و گاز، یخبندان و لغزندگی 

جاده ها، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی وجود دارد.
سازمان هواشناســی  مدیریت و صرف جویی در مصرف 
منابع انرژی، احتیاط در سفرها، محافظت و پوشش لوله های 
آب، اســتفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها و ماشین آالت 

کشاورزی و احتیاط در انتقال نهال  را توصیه می کند.
به گزارش ایسنا در هشدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی 
پیش بینی می شــود که پدیده ای جوی اثرات منفی به دنبال 
داشته باشد و خســارت های احتمالی را سبب شود. هشدار 
نارنجی برای آماده باش دستگاه های مسئول برای مقابله با یک 
پدیده خسارت زا صادر می شود. هشدار زردرنگ به معنای این 
اســت که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در 
ســفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند. این 
هشدار برای آگاهی مردم صادر می شود تا بتوانند آمادگی الزم 
را برای مواجهه با پدیده ای جوی داشــته باشند که از حالت 
معمول کمی شدت بیشــتری دارد. از سوی دیگر مسئوالن 
نیز در جریان این هشــدارها قرار می گیرند تا اگر الزم باشد 

تمهیداتی را بیندیشند.

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری سارق حرفه ای کامپیوتر خودرو 
به همراه کشف ۳۰ پرونده سرقت در باقرشهر این شهرستان خبر داد. به گزارش 
ایرنا از پلیس ری، ســرهنگ دوستعلی جلیلیان روز یکشنبه در تشریح این خبر 
اظهار داشــت: با اعالم چند فقره سرقت کامپیوتر خودروهای سواری در محدوده 
»باقرشهر« این شهرستان پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم های 
عملیات کالنتری ۱۷۵ این فرماندهی قرار گرفت. وی به هماهنگی های قضایی در 
این خصوص اشــاره و خاطرنشان کرد: تیم اطالعات کالنتری باقرشهر با اقدامات 
فنی و اشــرافیت اطالعاتی موفق شــدند سارق را شناســایی و در یک عملیات 
غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دســتگیر کنند. این مســئول اضافه کرد: متهم 
پس از انتقال به کالنتری به ۳۰ فقره سرقت مشابه اعتراف و با جانمایی محل های 
سرقت و تجمیع پرونده های مشابه، مالباختگان شناسایی شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان ری با بیان اینکه کشف جزئیات پرونده و شناسایی مالخران این سارق 
در دستور کار قرار دارد، افزود: مردم می توانند هر گونه اخبار و اطالعات در زمینه 

تردد افراد مشکوک را از طریق تماس ۱۱۰ پلیس اطالع دهند.
دستگیری ۲ مواد فروش در ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری همچنین از دستگیری ۲ سوداگر مرگ و کشف 
بیش از ۲ کیلو تریاک، خبر داد. سرهنگ جلیلیان ادامه داد: در پی خبری مبنی 
بر توزیع و پخش مواد مخدر در محدوده حســن آباد فشافویه موضوع در دستور 
کار عوامــل اطالعات کالنتــری ۱۷۶ این فرماندهی قرار گرفــت. وی افزود: تیم 
عملیاتی کالنتری حسن آباد با رصدهای های میدانی و تحقیقات تخصصی موفق 
به شناسایی هویت و محل حضور فروشندگان مواد مخدر در محدوده حسن آباد 
شده که پس از انجام هماهنگی های قضائی به محل اعزام و در طی یک عملیات 
هر دو متهم را دستگیر کردند. سرهنگ جلیلیان اضافه کرد: در بازدید از مخفیگاه 
متهمان ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ماری جوانا کشــف که به 
همراه آنان به کالنتری انتقال داده شد. فرمانده انتظامی شهرستان ری یادآور شد: 

پس از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

از سوی سازمان هواشناسی کشور صادر شد

هشدار نارنجی سیل در 27 استان

کشف ۳۰ فقره سرقت کامپیوتر
 خودرو در ری

ششمین مسمومیت در مدارس دخترانه قم
ششمین حادثه مسمومیت با گاز سمی در مدارس دخترانه قم اتفاق افتاد.

صبح دیروز ۱۶ بهمن، در ادامه حوادث منجر به مســمومیت در مدارس قم، 
دانش آموزان دبیرســتان دخترانه قرائتی در پردیســان قم با گاز سمی مسموم 

شدند.
یکی از والدین دانش آموزان گفت تعدادی از دانش آموزان مسموم شدند و در 

این میان به سبب استنشاق گاز سمی بعضی از آنها نیز بیهوش شدند.
عوامل اورژانس به ســرعت در محل حادثه حاضر شــده و به امدادرسانی به 
دانش آموزان مصدوم شده پرداختند. این ششمین حادثه مسمومیت با گاز سمی 
مدارس دخترانه قم در پاییز و زمستان امسال است و هنوز هیچ توضیح رسمی 

درباره علت واقعی آن ها داده نشده است.

ویژه

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فیدار آذرخش حامی
 درتاریخ 1401/11/12 به شماره ثبت 608562 به شناسه ملی 14011940871 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تصدی به تولید و فروش و انجام تمامی 
خدمات مربوط به وسایل و لوازم برقی و تاسیساتی ساختمانی و صنعتی اعم از وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 
، آنتن ها و کلید و پریز و وسایل و تجهیزات روشنایی ، لوستر و المپ ، بردهای و مدارات الکترونیکی ، سیم و کابل 
، وسایل گرمایشی و سرمایشی و سایر کاال های مرتبط ،تجهیزات رایانه ای وسیستم های الکترونیکی و مخابراتی و 
اتوماسیون صنعتی و برقی و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای ، سویچینگ و کابل های ارتباطی مربوطه و سیستم های 
الکترومکانیک ،تولید محصوالت و ارائه خدمات مربوط به ماشین آالت و خدمات نانو فناوری،ساخت ربات ماشین آالت 
الکترونیک ، تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، صادارات و واردات و بازرگانی و بازاریابی و 
خرید و فروش عمده و خورده و بسته بندی و توزیع و پخش کلی و مویرگی،خدمات آموزشی و مشاوره ای ،اخذ و ایجاد 
نمایندگی ها ،شرکت در نمایشگاه ها و مناقصات و مزایده ها ، افتتاح حساب ارزی و ریالی و اخذ تسهیالت از موسسات 
و بانکها و گشایش اعتبار اسنادی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید 
حسن ارفاقی )210شرقی(، خیابان شهید جمیل شبستری )133(، پالک 320.001، طبقه همکف کدپستی 1656736444 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد 
به شماره ملی  اصغر غالمی  بهروز  آقای  الشرکه  ریال سهم   3400000 دارنده  به شماره ملی 0010383808  زاده  کریم 
0011133546 دارنده 3300000 ریال سهم الشرکه آقای محمد یوسفی سیاوشانی به شماره ملی 0082574871 دارنده 
به سمت عضو  ملی 0010383808  به شماره  زاده  کریم  آقای محمد  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  ریال سهم   3300000
به  مدیرعامل  سمت  به   0011133546 ملی  شماره  به  غالمی  اصغر  بهروز  آقای  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی 
ملی  به شماره  یوسفی سیاوشانی  آقای محمد  نامحدود  به مدت  اصلی هیئت مدیره  به سمت عضو  و  نامحدود  مدت 
0082574871 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1451905(

 

»آگهی تجدید مزایده عمومی«
ســازمان حمل و نقل همگانی شهر محمدیه به اســتناد مجوز شماره 1401/۲683 
مورخ 1401/09/30 هیات مدیره، درنظر دارد بهره برداری از پارکینگ عمومی ماشین آالت 
ســبک و سنگین شهر محمدیه به همراه باســکول ۶۰ تنی واقع در منطقه ۲ کمربندی 
شــهید بابایی مقابل کوچه یاس یازدهم را  با مشــخصات ذیــل از طریق تجدید مزایده 
 عمومی به مدت یکســال به صورت اجاره واگذار نماید لــذا متقاضیان می توانند از درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شــماره 5001094451000015 به شرح ذیل اقدام 

نمایند:
۱- کلیه مراحل برگزاری تجدید مزایده از دریافت اســناد تجدید مزایده تا ارائه پیشنهاد 
تجدید مزایده گر و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است تجدید مزایده گذار 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در تجدید مزایده محقق سازند.
۲- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۳- هزینه نشر آگهی و سامانه ستاد به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.
4- درصورتیکه برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به 

ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
۵- شــرکت کنندگان می بایست ۵% رقم کارشناسی معادل ۲16/000/000ریال  )مطابق 
جدول پیوســت( را به عنوان سپرده شرکت در تجدید مزایده به صورت نقدی به حساب 

شــماره 0106188973004 نزد بانک ملی شــعبه محمدیه واریــز و یا ضمانتنامه بانکی 
)حداقل ســه ماه دارای اعتبار باشد( تهیه و اصل آن را در پاکت الف مطابق با شرایط قید 

شده در اسناد تجدید مزایده ارائه نمایند.
۶- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
۷- تاریخ انتشار تجدید مزایده در سامانه روز دوشنبه مورخ 1401/11/۲4 می باشد.

۸- مهلت زمانی دریافت اســناد تجدید مزایده از ســایت، تا ســاعت  ۱۶ روز یکشــنبه 
1401/11/30 می باشد.

۹- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ۱۶روز شنبه مورخ  1401/1۲/13 می باشد.
۱۰- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ 1401/1۲/14 می باشد.

۱۱- ســایراطالعات و جزئیات مربوط به معامله دراســناد تجدید مزایده )سامانه ستاد( 
مندرج می باشد.

اطالعات تماس دســتگاه تجدید مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص 
اسناد تجدید مزایده و ارائه پاکت ها:

الف – آدرس: اســتان قزوین شــهر محمدیه منطقه 4 - کمربندی شهید بابایی سازمان 
حمل و نقل همگانی شهر محمدیه و تلفن-3۲57۲551 - 0۲8

ب- اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-0۲1 و 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 -0۲1

»جدول مشخصات  پارکینگ و باسکول«

قیمت پایه سالیانه مساحت متر مربعشرحردیف
)قیمت کارشناسی(

قیمت پیشنهادی 
سالیانه )ریال(

اجاره پارکینگ شامل اتاق نگهبانی، اتاقک متصدی باسکول و باسکول ۶۰ تنی، نمازخانه، ۱
4/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰حدودا   ۱۰/۰۰۰ متر مربعانباری و سرویس بهداشتی، جمعا به مساحت حدودا ۱۰/۰۰۰  مترمربع

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/17                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/۲4  

)نوبت اول(

 سرپرست سازمان حمل و نقل محمدیه - باقر رحمانی

کشف بیش از یک تن موادمخدر 
در سیستان و بلوچستان

فرمانده مرزبانی فراجا از ناکامی قاچاقچیان و کشــف یک تن و ۸۲ کیلوگرم 
انواع موادمخدر توسط مرزداران سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار احمدعلی گودرزی اظهارداشت: در 
راســتای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر 
در طــول نوار مرزی، مرزداران ایــن فرماندهی از فعالیت باندهای بزرگ قاچاق 
موادمخدر در منطقه مرزی میرجاوه، سراوان و زابل مطلع شدند و با برنامه ریزی 
دقیق عملیاتی و تشــدید اقدامات کنترلی، موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی مسیرهای احتمالی تردد 
قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه ریزی شده جهت انتقال محموله موادمخدر 
به عمق کشــور مشخص شد و مرزداران مرزبانی در هنگ های مرزی میرجاوه، 
سراوان و زابل در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند کمین، 
مناطق مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی 

اطالعاتی مرزبانی استان توانستند محموله های موادمخدر را کشف کنند.
فرمانــده مرزبانی فراجا عنوان کرد: ســوداگران مــرگ زمانی که خود را در 
کمیــن و محاصره مرزداران غیور دیدند قصد فرار داشــتند که مأموران پس از 
صدور فرمان ایســت، جهت متوقف کردن خودروها با رعایت قانون به کارگیری 
ســالح اقدام به تیراندازی میکنند، در نهایت پــس از تعقیب و گریز طوالنی و 
درگیری مســلحانه، مرزداران با توجه به اتخاذ تاکتیک های عملیاتی مناسب، 
موفق شــدند ضمن دســتگیری چهار قاچاقچی ســالح و مهمات ومواد مخدر 
وتوقیف ســه دستگاه خودرو، یک تن و ۸۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک و 
شیشــه، چهار قبضه سالح کالش، هفت تیغه خشاب به همراه ۱۱۸ تیر جنگی 

مربوطه را کشف کنند.
وی اظهارداشت: مرزداران دالور با تمام توان در گلوگاه ها و ورودیی های مرزی 
حضور فعال داشــته و در راه مبارزه با قاچاق موادمخدر، این بالی خانمان سوز، 
مجاهدانــه تالش می کنند که این حضور هوشــمندانه و ایثارگرانه عرصه را بر 

سوداگران مرگ تنگ خواهد کرد.

کشف ۸۷۰ کیلو موادمخدر در فارس
مقام های ارشــد انتظامی فارس از کشف بیش از ۸۷۰ کیلوگرم موادمخدر از 

نوع تریاک در عملیات هایی جداگانه در شیراز و نی ریز خبر دادند.
فرمانده انتظامی استان فارس یکشنبه ۱۶ بهمن به خبرنگاران گفت: به دنبال 
اقدامات گسترده اطالعاتی، ماموران مبارزه با موادمخدر این استان از قصد یک 

قاچاقچی برای انتقال یک محموله به شیراز، مطلع شدند.
ســردار رهام بخش حبیبی گفت: با توجه به حساســیت موضوع، ۲ اکیپ از 
ماموران پلیس در محدوده ورودی شرقی شیراز به شکل نامحسوس مستقر شده 

و کنترل خودروها را برعهده گرفتند.
حبیبی اضافه کرد: ماموران موفق شــدند یک دســتگاه وانت نیسان حامل 

موادمخدر را در منطقه پل فسا، شناسایی و این خودرو را متوقف کنند.
فرمانده انتظامی فارس گفت: در بازرسی از این خودرو، ۶۲۷ کیلو و ۵۰۰ گرم 

تریاک کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد.
به گزارش ایســنا، جانشین فرمانده انتظامی فارس نیز گفت: براساس اخبار 
واطقه، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرســتان نی ریز مطلع شــدند که 
قاچاقچیانی قصد انتقال یک محموله از محور »رودخور-ســیرجان« به فارس 

را دارند.
سردار یوسف ملک زاده ادامه داد: با اعزام تیم های عملیاتی به محور مورد نظر، 
یک دستگاه خودروی پراید شناسایی شد اما راننده بدون توجه به دستور ایست، 

سعی کرد از مهلکه متواری شود.
ملک زاده با اشــاره به اینکه ماموران موفق به متوقــف کردن خودرو بعد از 
مسافتی تعقیب و گریز شدند، گفت: قاچاقچی با رها کردن خودرو و استفاده از 
تاریکی هوا، متواری شد. اقدامات الزم برای شناسایی و دستگیری او ادامه دارد.
این مقام انتظامی گفت: ماموران در بازرســی از این خودرو، ۲4۳ کیلوگرم 

تریاک را کشف کردند.

۴۲ محکوم متواری در شوش و کرخه دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شــوش گفت: ماموران پلیس با اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی 4۲ محکوم متواری را در شهرســتان های شوش و کرخه شناسایی و 

دستگیر کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ روح اله یاری زاده روز یکشنبه افزود: 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری 
با هماهنگی مرجع قضائی به مدت 4۲ ساعت توسط ماموران انتظامی در سطح 

شهرستان های شوش و کرخه اجرا شد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس در راســتای اجرای این طرح با اقدامات فنی و 
تخصصی هویت 4۲ نفر محکوم متواری را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی 

طی عملیات های جداگانه آن ها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شوش بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شدند.
وی همچنین از دســتگیری مجرم تحت تعقیب در عملیات ضربتی ماموران 
پلیس در شهرســتان شــوش خبر داد و گفت: ماموران پلیس  آگاهی و مبارزه 
باموادمخدر ایــن فرماندهی با رصد اطالعاتی محور تردد خودروی مجرم تحت 

تعقیب که به اتهام قتل تحت تعقیب مرجع قضائی بود را شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی متهم را با یک دســتگاه 
خودروی ســواری تیبا شناســایی و طی عملیات تعقیب و مراقب با استفاده از 

قانون بکارگیری سالح آن را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شــوش بیان کرد: در بازرسی از خودروی متهم 

مقدار یک کیلو و ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع هروئین کشف شد.

۴۰ سرقت یک خانواده از یک فروشگاه
فرمانده انتظامی شــاهرود بابیان اینکه سارقان یک فروشگاه زنجیره ای در 
شاهرود به دام پلیس افتادند، گفت: این سارقان که به صورت خانوادگی فعالیت 

داشتند به 4۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش مهر، ســرهنگ علی کریمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران 
به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه در پی وقوع سرقت های 
متعدد از یک فروشــگاه زنجیره ای در شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی 
قرار گرفت، ابراز داشــت: بررســی دوربین ها نشــان داد که این ســرقت ها در 
زمان های متفاوتی رخ دادند لذا با همکاری کالنتری ۱۲ بســیج شاهرود محل 

زیر نظر واقع شد.
وی ضمن بیان اینکه اعضای یک خانواده چهارنفری در ساعات مختلف و به 
دفعات به این فروشگاه مراجعه داشتند، افزود: این افراد با استفاده از یک ساک 
دستی اقدام به سرقت اقالم می کردند که مورد شناسایی قرار گرفتند و عملیات 

دستگیری آنها آغاز شد.
فرمانده انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه با انجام هماهنگی های الزم تمامی 
این چهار نفر دستگیر شدند، ابراز داشت: برای بررسی بیشتر این خانواده به مقر 

نیروی انتظامی انتقال یافتند تا مراحل تکمیلی تر انجام شود.
کریمی ضمن بیان اینکه این خانواده به انجام 4۰ مرحله سرقت از فروشگاه 
اعتراف کردند، تصریح کرد: با تشکیل پرونده، متهمان به مراجع قضائی معرفی 
شــدند. وی اضافه کرد: از صاحبان کسب تقاضا می شود نسبت به نصب دوربین 
اقدام کرده و اجناس خود را پایش کنند و در صورت مشــاهده سرقت آن را به 

پلیس گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کوتاه از حوادث

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا هرگونه ورود یا تولید موادمخدر جدید 
در کشــور را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، هرازچندگاهی عناوین جدیدی برای 
موادمخدر اعالم می شــود، عناوینی که معلوم نیست آیا ناشی از ساخت مخدری 
جدید است یا ســوداگران نامی جدید برایش انتخاب کردند، موضوعی که تحت 
تاثیر برخی فیلم ها و ســریال ها یا تبلیغات فضای مجــازی نیز قرار می گیرد؛ به 
عنوان مثال چندی پیش و با پخش سریال قورباغه، بحث بر سر مخدری با همین 
نــام و میزان اثرگذاری آن بر رفتار مصرف کنندگان بــاال گرفت و در نهایت نیز 
پلیس وجود چنین مخدری در کشــور را تکذیب کرد. مدتی بعد ســریالی به نام 
ملکه گدایان نیز از ســاخت نوعی نوشیدنی روانگردان روایت کرد که وجود آن در 
کشــور تکذیب شد. به تازگی و با پخش سریال »آخرین بازمانده از ما« نیز بحث 
درباره ماده ای باال گرفته که تماس با آن یا اســتفاده از آن می تواند این افراد را به 
زامبی تبدیل کند. البته این قارچ به عنوان مخدر معرفی نشــده و بحث بر ســر 
پاندمی قارچی در جهان اســت، اما شــباهت آن به اثراتی که ممکن است درپی 
مصرف موادمخدر و روانگردان در افراد ایجاد شــود، موضوع بهانه ای شد تا رئیس 
پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا درباره آخرین وضعیت ورود مخدرهای جدید به 
کشــور مورد پرسش قرار بگیرد. سردار مجید کریمی در گفت وگو با ایسنا درباره 
اینکه آیا به تازگی مخدر جدید وارد کشــور شــده یا خیر گفت:  آزمایشگاه های 
پلیس مبارزه با موادمخدر با استفاده از تجهیزات و امکانات به روز همواره در حال 
رصد و بررســی ترکیب انواع موادمخدر در کشور است و با استناد به نتایج همین 
بررســی ها و همچنین گزارش های ستاد مبارزه با موادمخدر باید بگویم که هیچ 
مخدر جدیدی در کشور نداریم. وی ادامه داد:  متاسفانه در عمده مواردی هم که 
بحث درباره موادمخدر جدید مطرح می شود، در واقع موضوع درباره مخدر جدید 
یا حتی ترکیباتی جدید از این مواد هم نیست و در واقع سودجویان برای بازاریابی 
و فروش بیشتر عناوین و اسامی جدیدی را بر روی همان موادمخدر قبلی انتخاب 
می کنند، به طوری که گاهی برای یک مخدر مانند هروئین، حشیش، گل، شیشه 

و ... چندین عنوان انتخاب شده و از سوی سوداگران مرگ به فروش می رسد.

تکذیب ورود ماده مخدر جدید به ایران


