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مدیرکل فرودگاه خراسان  رضوی بازداشت شد
بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: 
مدیرکل فرودگاه های خراسان  رضوی با قرار قانونی بازداشت شد.

بازپ��رس محمدحس��ن اصول��ی اظه��ار داش��ت: مدیرکل 
فرودگاه ه��ای خراسان  رضوی بابت معاونت در توقیف غیرقانونی 
مسافری��ن در سه پرواز ماهان، معراج و آت��ا تفهیم اتهام و روانه 

زندان شده است.

بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ادامه 
داد: پ��س از سه ساعت بازجوی��ی فنی و تخصصی با قرار قانونی 

)کفالت( صادر و فرد روانه زندان شد.
ب��ه گزارش تسنی��م، درپ��ی اتفاق��ات رخ داده در 29 و 30 

بهمن م��اه امس��ال در فرودگ��اه مشهد که ط��ی آن به دلیل برف 
سنگین مشهد پروازهای متعددی کنسل شد و همچنین مسافران 
ساعت ه��ای طوالنی در هواپیما محبوس ب��وده و امکان خروج از 

پرواز را نداشتند، پرونده رویه قضایی پیدا کرد.

اسامی شیرینی های غیرمجاز اعالم شد
سازم��ان غذا و دارو در اطالعی��ه ای برخی فرآورده های 
غذایی را که به علت نداشتن مجوزهای قانونی یا جعل اسناد 
م��ورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و 

بهداشتی غیر مجاز شناخته شده اند را اعالم کرد.
سازمان غ��ذا و دارو در اطالعیه ای برخی فراورده های 
غذای��ی را که به علت عدم داشت��ن مجوزهای قانونی الزم 
و ی��ا جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های 
غذای��ی، آرایشی و بهداشتی غیرمج��از شناخته شده اند را 
اعالم کرد. بنابراین اطالعیه نان خرمایی با نام تجاری ثامن، 
پشمک و حبوبات با ن��ام تجاری اهورا، نان خرمایی متعلق 
به آقای محمدی با نام تجاری قائم و کلوچه سنتی تولیدی 
موسویان علیشاه ب��ا ن��ام تج��اری بیان فاقد اعتبار به علت 

نداشتن مجوزهای الزم غیرمجاز شمرده می شوند.
همچنی��ن پیراشکی با نام های تج��اری بلوط و برادران 
و دونات شرکت صنایع غذایی ممتاز، بامیه سنتی ب��ا ن��ام 
تج��اری مهدی، عسل خمره ای )بال( شرکت آتام ساواالن با 
نام تج��اری آتام ساواالن، مربای هویج شرکت حکاک نوبر، 
قند کلوخه با نام تجاری جام نقده و گز تولیدکننده اصفهان 

با نام تجاری صهبا مشمول محصوالت غیرمجاز می گردد.
روابط عموم��ی سازمان غذا و دارو در انتهای اطالعیه 
خ��ود از مصرف کنندگان خواسته است در صورت مشاهده 
فرآورده ه��ای مذک��ور در سطح عرضه مرات��ب را از طریق 
شم��اره تلفن 66405569 به اطالع ای��ن سازمان رسانده 
ی��ا به نزدیکترین معاونت غ��ذا و داروی دانشگاه های علوم 

پزشکی های سراسر کشور مراجعه نمایند.

۱۰۰۰ هکتار جنگل کاری بنیاد برکت 
طرح ۱000 هکتاری جنگل کاری برکِت ستاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام)ره( با حض��ور رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری در مناطق حاشیه ای تهران به بهره برداری می رسد.

ب��ه منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در حفظ 
و توسعه  محیط زیست، ایجاد جنگل و فضای سبز و با هدف 
مهار ریزگردها، طرح جنگل کاری برکِت ستاد اجرایی فرمان 
حض��رت ام��ام)ره( در ۱000 هکتار از مناط��ق حاشیه ای 
تهران، با حض��ور رئیس دفتر مقام معظ��م رهبری، رئیس 
ست��اد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و جمعی از مسئوالن 

کشوری امروز افتتاح و به بهره برداری می رسد.
طرح ۱000 هکتاری جنگل کاری برکت در 90 هکتار 
از زمین ه��ای منطقه ی مسعودیه ته��ران، ۷60 هکتار در 
منطقه  مالرد شهری��ار )اخترآباد( و ۱50 هکتار در منطقه  
ده سید لواسان به اجرا در آمده است. در این مناطق 295 
ه��زار اصله نهال و بوته شامل ان��واع آتریپلکس، تاغ، کاج، 
س��رو، توت، داغداغان، زیتون، زرش��ک، سنجد، بادامک و 

پسته وحشی کاشته شده است.
با توجه به افزایش آلودگی هوا و ریزگردها و هم چنین 
وجود عرصه های بیابان��ی که منشأ پیدایش این ریزگردها 
در هوای کالنشهر تهران ش��ده، اجرای این طرح می تواند 
ب��ه گسترش محدوده ی کمربند سبز و ایجاد هوای پاک و 

سالم در تهران کمک شایان توجهی کند. 
در این مراسم عالوه بر افتتاح و بهره برداری از ۱000 
هکتار ط��رح جنگل کاری برکت در اطراف تهران، عملیات 

ایجاد 2000 هکتار جنگل جدید آغاز می شود.

نگاه به ایوان انتظار اقتصادی نبوده است
شهردار تهران گفت: ایوان انتظار یک مجموعه چند کاره 
است که در یکی از بهترین میدان های شهر تهران ایجاد شده 
و در مرکز تقاطع دو خط شش و سه خط مترو تهران است و 

نگاه ما فقط بعد اقتصادی این سازه نبوده است.
محمدباق��ر قالیباف ادام��ه داد: خط سه مترو به عنوان 
طوالنی ترین خط با مسیر شمالی و جنوبی از ایستگاه میدان 
ولیعص��ر عبور می کند و در کنار آن خط شش که از جنوب 
شرق ب��ه شمال غرب تهران می رود، در این میدان ایستگاه 
دارد. وی گفت: این میدان با افتتاح ایوان انتظار یک فرصت 
بزرگ اجتماعی و فرهنگی را در تهران فراهم می کند. به این 
ترتیب مترو از حالت صرف حمل ونقلی خارج و ایستگاه های 
آن مخصوص��ا ایوان انتظار میدان ولیعصر)عج( به یک مرکز 
اجتماع��ی و فرهنگی تبدیل می ش��ود که این فضا می تواند 

محل برپایی نمایشگاه های و فعالیت های هنری باشد.
قالیب��اف در پایان گف��ت: اصال به ای��وان انتظار میدان 
ولیعصر)عج( نگاه اقتص��ادی نداریم و این ایوان انتظار مانند 
چه��ارراه ولیعصر)ع��ج( در ابع��اد بزرگ ت��ر و مناسب تر به 
موضوعات فرهنگی، هنری و اجتماعی اختصاص خواهد یافت 

و هرگز قصد واگذاری فضا برای فعالیت تجاری را نداریم.
حسین��ی گفت: ای��ن پالزا )پالزا ب��ه میدانی که جهت 
تسهیل عبور و مرور و استفاده بهتر از محیط شهری ساخته 
شده، گفت��ه می شود( با حدود 43 ه��زار مترمربع زیربنا و 
بی��ش از 3000 متمرب��ع مساحت فرهنگی ب��ا 36 ستون 
استوانه ای ساخته شده و قطر ایوان 65 متر بوده و فضای باز 

آن دارای دو دهنه با 50 متر قطر است.

آگهى تحديد حدود 
در اجراى تبصره 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى و 
مــاده 13 آيين نامه اجرايى آن برابر آراى صادره هيأت رســيدگى بدين وســيله عمليات تحديد حدود پالك 
هــاى ثبتــى ذيل در تاريخ هاى مقرر در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد لذا از مالكين مجاور و اشــخاصى 
كه داراى حقوق ارتفاقى نســبت به ملك مورد تقاضا مى باشــند دعوت مى شــود در محل وقوع ملك حضور 

به هم رسانند.
(( قريه  بااللموك 23 اصلى بخش 6 )): 3566 فرعى آقاى ســيد كمال مختارى ريكنده ششــدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده است  به مساحت   343/23 متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى 
يارعلــى رضائى طبق راى شــماره 139560310002016524  هيئت قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
3569 فرعــى خانم ســليمه يحيائى كاســگرى ششــدانگ يك قطعه زميــن كه در آن احداث بنا شــده 
اســت  به مســاحت   354متر مربع خريدارى از مالك رســمى  آقاى غالمرضا قهارى لموكى طبق راى شــماره 
139560310002027606  هيئــت قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند 

رسمى
3576 فرعى آقاى محمد رضا رســولى داويجانى در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شــده اســت  به مســاحت   1648/15متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى حامد نورى 
طبق راى شماره 139560310002027463  هيئت قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
3576 فرعى آقاى عليرضا نوروزى زاده در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده است  به مساحت   1648/15متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى حامد نورى طبق راى 
شــماره 139560310002027458  هيئت قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمانهاى فاقد 

سند رسمى** تاريخ مراجعه : 01/14 /1396
قريه آهنگركال25 اصلى بخش6

269 فرعــى شــركت گاز اســتان مازنــدران ششــدانگ يك قطعــه زمين كــه در آن احداث بنا شــده 
اســت  به مســاحت   60  متر مربع خريدارى از مالك رســمى  آقاى ســيد حســين كاظمى طبق راى شــماره 
139460310002005804  هيئــت قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند 

رسمى**تاريخ مراجعه : 15 /1396/01
قريه مهدى آباد1 اصلى بخش8

229 فرعــى آقــاى محمــد ابراهيــم سرنوشــت ششــدانگ يــك قطعــه زمين كــه در آن احــداث بنا 
شــده اســت  بــه مســاحت 733/50متر مربــع خريــدارى از مالك رســمى  آقــاى علــى رمضانپورطبق راى 
شــماره 139560310002017781  هيئــت قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتى اراضى ســاختمانهاى 

فاقدسندرسمى**تاريخ مراجعه : 16 /1396/01
قريه هردرود22اصلى بخش16

676 فرعى خانم آسيه اكبرى كوچكسرائى در يك سهم مشاع ازيازده سهم ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شده است  به مساحت   1310/28  متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى سيروس 
قبادى قاديكالئى طبق راى شــماره 139560310002027122  هيئت قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
676 فرعى آقاى عليرضااكبرى كوچكسرائى در دو سهم مشاع ازيازده سهم ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شده است  به مساحت   1310/28  متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى سيروس 
قبادى قاديكالئى طبق راى شــماره 139560310002027051  هيئت قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
676 فرعى خانم مريم اكبرى كوچكســرائى در يك سهم مشاع ازيازده سهم ششدانگ يك قطعه زمين 

كه در آن احداث بنا شــده اســت  به مساحت   1310/28  متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى سيروس 
قبــادى قاديكالئى طبق راى شــماره 139560310002027117  هيئت قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
676 فرعى آقاى بزرگمهر اكبرى كوچكسرائى در دو سهم مشاع ازيازده سهم ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شــده اســت  به مساحت   1310/28  متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى سيروس 
قبــادى قاديكالئى طبق راى شــماره 139560310002027086  هيئت قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
676 فرعى عباس اكبرى كوچكســرائى در دو سهم مشاع ازيازده سهم ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده اســت  به مساحت   1310/28  متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى سيروس قبادى 
قاديكالئى طبق راى شــماره 139560310002027096  هيئت قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
676 فرعى آقاى حمزه اكبرى كوچكســرائى در دو ســهم مشاع ازيازده ســهم ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شــده اســت  به مساحت   1310/28  متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى سيروس 
قبــادى قاديكالئى طبق راى شــماره 139560310002027103  هيئت قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
676 فرعى خانم زينب اكبرى كوچكســرائى در يك ســهم مشاع ازيازده سهم ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شــده اســت  به مساحت   1310/28  متر مربع خريدارى از مالك رسمى  آقاى سيروس 
قبــادى قاديكالئى طبق راى شــماره 139560310002027137  هيئت قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
677 فرعــى آقــاى مهدى قاســم نتاج ديوكالئى ششــدانگ يك قطعــه زمين كه در آن احداث بنا شــده 
اســت  بــه مســاحت   98/46  متــر مربــع خريــدارى از مالك رســمى  آقــاى جــواد عزيزى طبق راى شــماره 
139560310002028154  هيئــت قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند 

رسمى**تاريخ مراجعه : 01/17 /1396
قريه ملك كال53اصلى بخش16

1356 فرعى خانم  ســمانه توكلى آبندانســرى ششــدانگ يك قطعــه زمين كه در آن احداث بنا شــده 
اســت  بــه مســاحت   133/60  متر مربــع خريدارى از مالك رســمى خانم  زهــرا ناصرى آتشــانى طبق راى 
شماره 139560310002028146  هيئت قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى**تاريخ مراجعه : 01/19 /1396
قريه انبستير67اصلى بخش16

669 فرعــى آقــاى هاشــم باقــرى زيــارى ششــدانگ يــك قطعــه زميــن كــه در آن احــداث بنا شــده 
اســت  به مســاحت  173/20  متر مربع خريدارى از مالك رســمى  آقاى  نورعلى ســبحانى طبق راى شــماره 
139460310002020339  هيئــت قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند 

رسمى**تاريخ مراجعه : 20 /01 /1396
قريه مچه بن 74اصلى بخش16  

52 فرعــى آقــاى حميد على پور خنكدارى ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده اســت 
كه23/75سير مشاع ازعرصه وقف مى باشد به مساحت  697متر مربع خريدارى از مالك رسمى خانم  آقايان  
بهروز محمدى بشلى وروح اهللا محمدى شهرودى طبق راى شماره 139560310002028404  هيئت قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى** تاريخ مراجعه:1396/1/21 .بديهى است 
عــدم حضــور مانع از عمليات تحديدى نخواهد بود.الزم به ذكر اســت از تاريخ تنظيم صورت جلســه تحديدى 
لغايت 30 روز اعتراض از عمليات تحديدى پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى 95/12/22مى باشد.م/

الف9509596
محمدعلى محمدى اطاقسرا-رييس اداره ثبت اسناد و امالك قائم شهر

ت اول
نوب  آگهي فراخوان مناقصه عمومي

 شماره:١١٣٠-٣-٩٥

روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد.

لذا کليه شرکتهايي که فعاليت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت ١٤ روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي 
ذيل الذکر نسبت به استخراج و تکميل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب» و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم 

منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي کيفي (براي معامالت کمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند. 
 WWW.NISOC.IR        فرم پرسش نامه ارزيابي      مديريت تدارکات و امور کاال      مزايده و مناقصه

........           ...............  .........................
کسب حداقل نمره ٦٠ در ارزيابي کيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامي است. 

ضمنًا مبلغ تضمين شرکت در مناقصه ١٣٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال مي باشند.
آدرس پستي: اهواز – کوي فدائيان خريد کاالي داخلي اسالم (نيوسايد) – خيابان شهريور – مجتمع تدارکات و امور کاال – ساختمان ١٠٢ – اداره تدارکات – واحد خريد 

قطعات و کاالي مکانيکي اتاق ٤٣ کدپستي ٦١١٣٨-٥٤٥٧٩  تلفن : ٢٢٢٦٣-٣٤١-٠٦١
درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير کاال:

 WWW.SHANA.IR    /    WWW.NISOC.IR    /    WWW.IETS.MPORG.IR
مجوز:١٣٩٥/٥٤٢٢

شرکت ملي نفت ايران
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 (سهامي خاص)

شماره تقاضاشماره مناقصهواحد صدورتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

1

PARTS FOR. PILOT, HIGH LOW PRESSURE EXHAUST
PRODUCT BULLETIN UNIT NO. 887-55C

REF. BAKER OIL TOOLS
HIGH PILOT  PANGE 750-2200 PSI

P/N:877-55-0022

50NO

95
-3

-1
13

مبلغ شرکت در مناقصه 0۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
شماره درخواست:

۰۱-۳۱-۹۴۳۳۱۸۸
شماره تماس

۰۶۱-۳۴۱-۲۲۲۶۳ 2LOW PILOT    PANGE 75-300 PSI
P/N:877-55-030040NO

3LOW PILOT   PANGE 250-900 PSI
P/N:877-55-090025NO

مدارس جنوب ایالم تعطیل شد
مدارس جنوب استان ایالم به علت بارش گرد و غبار 
تعطی��ل شد. به علت ورود گ��رد و غبار و شدت ریزگردها 
و همچنین کاهش می��زان دید افقی مدارس نوبت بعد از 
ظهر شهرستان ه��ای دهلران و مه��ران در جنوب استان 

ایالم تعطیل شدند.
این تعطیلی براساس درخواست ادارات شهرستان های 
یاد شده و موافقت فرمانداران شهرستان ها به وقوع پیوسته 

است.

مرگ بیش از 5 هزار نفر در تصادفات نوروزی
پزشک��ی قانونی کشور اعالم ک��رد: در نوروز 5 سال 
گذشت��ه حوادث رانندگی منجر ب��ه مرگ 5 هزار و 384 
نفر شد که بیشتری��ن آمار مربوط به سال 92 و کمترین 

آمار در سال جاری ثبت شده است.
به گزارش فارس، پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: در 
پنج سال گذشته به استثنای سال92، آمار تلفات حوادث 
رانندگی ایام نوروز )از 25 اسفند تا ۱5 فروردین سال بعد( 
با سیر نزولی مواجه بوده و در سال های 94 و 95 به کمتر 
از ه��زار نفر رسیده است. همچنین به طور کلی بیش از 5 
ه��زار نفر در تصادفات ن��وروزی 5 سال گذشته جان خود 
را از دست داده اند. همچنین براساس آمارهای موجود در 
ن��وروز سال جاری 964 و در ن��وروز سال گذشته 968 نفر 
در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که در هر 
دوی ای��ن سال ها استان فارس بیشترین آمار تلفات را در 
بر گرفته است، همچنین نوروز سال جاری کمترین تلفات 
حوادث رانندگ��ی در استان ایالم و در نوروز سال گذشته 

در اردبیل ثبت شده است.
آمار تلفات ح��وادث رانندگی در نوروز دو سال اخیر 
نش��ان می دهد که ۷0 درصد متوفی��ان این حوادث مرد 
بودن��د و بیش از 50 درصد متوفیان نیز به دلیل ضربه به 
سر جان خود را از دست داده اند. براساس این گزارش به 
ط��ور متوسط 6 تا 6.5 درصد تلفات رانندگی در هر سال 

مربوط به ایام نوروز است.

عمیق ترین خط متروی تهران در آستانه افتتاح
شهردار ته��ران در بازدید صبحگاهی خود از مراحل 
پایانی بخ��ش میانی خط ۷ مترو در محور بزرگراه شهید 

نواب صفوی دیدن کرد.
ب��ه گ��زارش نسیم آنالین، مازی��ار حیسن��ی معاون 
حمل ونقل و ترافیک شه��رداری تهران با ارائه گزارشی از 
ای��ن پروژه در جریان بازدید مذک��ور با تأکید بر اینکه فاز 
نخست خط ۷ مترو به طول ۱0 کیلومتر با ۱5 ایستگاه، به 
زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و مسافرگیری 
آن آغاز خواهد شد، گفت: خط ۷ مترو که عمیق ترین خط 
متروی تهران است، از زی��ر تمام خطوط متروی پایتخت 
عبور می کند. وی با اعالم اینکه خط ۷ مترو با 30 کیلومتر 
ط��ول دارای 22 ایستگ��اه است، تأکید ک��رد: این خط از 
جنوب شرق تهران و مح��دوده ورزشگاه تختی آغاز شده 
و پ��س از طی مسیر شرقی - غربی، در ایستگاه مولوی به 
سمت شم��ال متمایل می شود و پس از عب��ور از بزرگراه 
شهید ن��واب صفوی و شهید چم��ران، از کنار برج میالد 
می گذرد و وارد میدان صنعت در شهرک قدس شده و در 

انتها به میدان بوستان در سعادت آباد می رسد.
گفتن��ی است در این بازدید، در جلسه ای که با حضور 
شه��ردار تهران و جمعی از معاونان شهرداری تهران برگزار 
ش��د، موضوع آغاز بهره ب��رداری از خط ۷ مت��رو و فعالیت 
شبان��ه روزی مجموعه مترو به منظ��ور اتمام خط 6 مترو و 

متروی فرودگاه امام)ره( مورد تأکید قرار گرفت.

 انفجار مواد محترقه در اردبیل
جان ۷ نفر را گرفت

در اثر انفجار مواد محترقه ۷ تن در اردبیل جان خود 
را از دست دادند.

بنابر اع��الم پلیس اردبیل، ساع��ت 2۱ و ۱۱ دقیقه 
جمع��ه شب در پی اعالم مرک��ز فوریت های پلیسی ۱۱0 
مبنی بر وقوع یک فق��ره انفجار شدید منزل مسکونی به 
واسطه تهی��ه و تولید مواد محترقه دست ساز، غیرمجاز و 
غیرقانون��ی در آدرس محله آرازعل��ی مامورین انتظامی و 
اکیپ های امدادی بالفاصله به محل حادثه اعزام و پس از 
حضور در صحنه ب��ه بررسی اولیه محل و امدادرسانی به 

مجروحان و مصدومان حادثه پرداختند.
بنابر این گ��زارش، متاسفانه ۷ نفر فوتی به شرح زیر 
گزارش شده ان��د. پیمان خرمدل فرزند قادر ۱۱ساله، رضا 
عال��ی ۱3 ساله، بهار جودی 40 سال��ه، حمیدرضا نوحی 
۱3 ساله،  یوسف جودی ۱5 ساله، قادر خرمدل 39 ساله، 
میررض��ا موسوی ۱5 ساله دختر خان��م خردسال هم که 
در ابت��دا اعالم فوت شده ب��ود، به جهت تالش پزشکان و 

بازیابی عالئم حیاتی به زندگی بازگشت. 

کالهبرداری اینترنتی مدل نوروزی
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
گفت: کالهبرداران سایبری این بار به بهانه تهیه بلیت های 

نوروزی به حساب های مردم دستبرد می زنند.
سرگرد مهدی شکیب گفت: گاهی اوقات مسافران مجبور 
هستند با مبالغی باالتر از نرخ معمول، بلیت تهیه کنند و این 
موضوع باعث می شود پای دالالن به اینترنت و فضای مجازی 
باز شود. وی یکی از نارضایتی های عمده شهروندان در طول 
سال های اخیر را نحوه تهیه و رزرو بلیت های اینترنتی عنوان 
کرد و گفت: متأسفانه برخی از دالالن فضای مجازی اقدام به 

فروش های بلیت هایی با قیمت باالتر می کنند.
سرگ��رد شکیب با توصی��ه به مسافران ن��وروزی گفت: 
هموطن��ان دقت داشت��ه باشند برای تهیه بلی��ت به مراکز و 
سایت های مج��از که در پرتال رسمی هر ی��ک از ارگان های 
 www.cao.ir حمل و نقل عمومی مث��ل هواپیمایی کشوری
حمل و نقل ریلی www.raja.ir و حمل و نقل جاده ای )سایت 
تعاونی های مجاز( مراجعه ک��رده و خرید بلیت از سایت های 
وابسته که صورت غیرمجاز اقدام به فروش بلیت و بعضاً گران تر 

از قیمت مصوب می کنند، خودداری کنند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
در ادام��ه با اشاره به شگرده��ای کالهبرداری در این حوزه 
گف��ت: یکی از راه های مجرمانه که در برخی از پرونده های 
تشکیل شده در پلیس فتا نیز مورد بررسی قرار گرفته است، 
افراد سودجو اقدام به طراحی سایت های جعلی فروش بلیت 
اینترنت��ی کردند و با استف��اده از این شگرد توانستند مبلغ 

زیادی از حساب شهروندان به سرقت ببرند.

آنهایی ک��ه دلشان می خواهد 
درحـــاشيه

سوشیانت آسمانی
به اقتص��اد کشور کمک کنند 
می توانند با نه گفتن به خرید 
م��واد محترق��ه چینی؛ آنهای��ی که هن��وز از حادثه 
شه��ادت آتش نشانان در پالسکو دلخ��ور و ناراحتند 
می توانن��د به حرمت این اف��راد و آنهایی که همیشه 
دنبال اهرم بازدارنده می گردند می توانند با نگاهی به 
قانون به چهارشنبه سوری و آتش سوزی های عجیب 
و غریب که سنت زیب��ای شب چهارشنبه آخر سال 
را مخ��دوش کرده است نه گفت��ه و به کمپین محو 

کردن چهارشنبه سوری خطرناک بپیوندند.
نبای��د فراموش کنیم که مراسم چهارشنبه آخر 
س��ال یا همان چهارشنبه سوری، سنتی کامال ایرانی 
است که در این سال ها، این سنت را فراموش کرده ایم 

و تنها به شادی های خطرناک آن افزوده ایم.
در این سال های اخیر هر وقت هفته آخر سال از 
راه می رسد، خیلی از خانواده ها، کاسب ها، مغازه داران 
و البت��ه برخی مسئولین، به تکاپو می افتند که مراسم 
چهارشنبه سوری به سالمت صبح شود. در حالی که در 
سال های گذشته، حوادث ناشی از برپایی این مراسم 
ب��ه مراتب بیشتر از خود مراس��م برجسته بوده است، 
بطوریک��ه شاهد اتفاقات ناگ��وار همراه با تلفات جانی 
و مالی در جری��ان وقوع حوادث چهارشنبه آخر سال 
هستی��م. این در حالی است ک��ه احمد بیگدلی عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است که با روش 
غلطی که برای جلوگیری از برگزاری چهارشنبه سوری 
بی خط��ر بک��ار گرفته ای��م نمی توان شاه��د کاهش 

آسیب های ناشی از حوادث این مراسم بود.
به گفته این نماینده مجلس، طی سال های اخیر 
چهارشنبه سوری از حالت سنتی خارج و به مراسمی 

خطرناک تبدیل شده است.
بیگدل��ی بر این عقیده است ک��ه نمی توان تنها 
ب��ا آگاه سازی این رسوم غلط را حذف کرد بلکه باید 
جایگزینی برای آن معرفی شود مردم به جهت نبود 
جایگزین��ی برای برپایی ای��ن روز، اقدام به برگزاری 

چهارشنبه سوری و آتش بازی خطرناک می کنند.
 وی با انتقاد از اینکه برگزاری مراسم چهارشنبه 
آخرسال تنها جیب عده ای واسطه گر و سودجو را پُر 
می کند، می گوید: بی��ش از 90 درصد مواد محترقه 
واردات��ی است، درحالی که هن��وز نتوانسته ایم حتی 

ب��رای ی��ک س��ال از ورود م��واد محترقه ب��ه کشور 
جلوگیری کنیم.

7 کشته به خاطر مراسم غلط!
حادثه انفجار بر اثر انبار مواد محترقه در اردبیل 
ک��ه جمعه شب اتف��اق افتاد را می ت��وان یک فاجعه 
وحشتن��اک تلقی کرد که خانواده ه��ای زیادی را در 
آستانه سال نو، عزادار و سیاه پوش کرده است. در این 
حادثه، تعدادی از هموطنان تنها به خاطر منفعت یک 
نف��ر، جان خود را از دست دادند. در واقع، این حادثه 
را می توان نمونه ای از همین حوادث چهارشنبه سوری 
قلم��داد کرد که رنگ و لع��اب خشونت آن به مراتب 
بیشت��ر از آیین سنتی آن است. همین یک تلنگر در 
کنار همه تلنگرهایی که در سال هایی اخیر خورده ایم 
کافی است ب��رای احیای فرهن��گ ایرانی - اسالمی 

چهارشنبه سوری.

آمارهای سوختگی های عجیب
می دانیم درم��ان سوختگی س��اده نیست، آمار 
بیمارستان های سوانح سوختگ��ی را هم حتما دیده 
و ب��ه کمبودها در این حوزه پی برده ایم اما در همین 
رابطه دکت��ر محمدجواد فاطمی رئیس هیات مدیره 
انجمن حمای��ت از بیماران سوخته، ب��ا اعالم اینکه 
ساالن��ه 2۱0 هزار نف��ر در کشور دچ��ار سوختگی 
می شوند، افزود: سوختگی ج��زء بیماری های بسیار 
پرهزین��ه اس��ت بطوریکه برای یک نوب��ت پانسمان 
استاندارد می بایست چند میلیون تومان هزینه کرد.

وی با اشاره ب��ه اینکه هزینه بستری یک بیمار 
سوخته بین 20 تا 50 میلیون تومان برآورد می شود، 
گفت: هزینه برخی بیم��اران سوخته نیز به 200 تا 

300 میلیون هم می رسد.
رئیس هیات مدی��ره انجمن حمایت از بیماران 
سوخته با اعالم اینکه بیماران سوخته اغلب از افراد 
فقیر جامعه هستن��د، تاکید کرد: سوختگی بیماری 

فقرا است و اغلب ای��ن قبیل بیماران در جامعه رها 
شده اند زیرا هزینه درمان سوختگی را ندارند.

فاطمی ب��ا عنوان این مطلب ک��ه در هیچ کدام 
از بیمارستان ه��ای خصوصی کشور بخش سوختگی 
وجود ندارد، اف��زود: با توجه به هزینه باالی بیماران 
سوخت��ه، وجود بخش های سوختگی برای این قبیل 
مراک��ز درمانی مقرون به صرف��ه نیست. وی با اعالم 
اینکه میزان سوختگی در کشورمان 8 برابر متوسط 
جهانی است، تنها راه حل مشکل سوختگی در کشور 
را پیشگی��ری دانست و گفت: با اضافه کردن تخت و 
بخش ه��ای سوختگی نمی توان کار خاصی در زمینه 
پیشگی��ری از سوختگی انجام داد. زی��را، فردی که 

می سوزد دیگر درمان نمی شود.
فاطمی با اعالم اینکه ساالنه 30 هزار نفر در کشور 
ب��ر اثر سوختگی در بیمارستان ه��ا بستری می شوند، 
افزود: در حدود 3 هزار نفر از این افراد فوت می کنند. 
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته با اشاره 
به اینکه میزان مرگ و میر بر اثر سوختگی در ایران 
خیلی باالست، گفت: در زمینه درمان سوختگی نیز 

40 سال از دنیا عقب هستیم.

راه اندازی کمپین »نه« به خطر
محمد وحدتی هالن عض��و کمیسیون اجتماعی 
مجلس بر لزوم برگزاری چهارشنبه آخر سال براساس 
سنت قدیمی جامعه تاکید ک��رد و گفت: در گذشته 
چهارشنبه سوری براس��اس آیین متفاوتی از آنچه که 
ام��روزه جوانان و نوجوانان به آن گرایش دارند، برگزار 
می شد در حالی که ما باید به این آیین و رسوم گذشته 
خ��ود بازگردیم تا ضمن احیای ای��ن مراسم به شیوه 
سنتی، مان��ع از خسارت های جان��ی و مالی ناشی از 

برگزاری خطرناک چهارشنبه آخر سال شویم.
وی اف��زود: متاسفانه هر ساله به جهت بی دقتی 
نوجوانان و جوانان زیادی به جهت برگزاری نادرست 
چهارشنبه آخ��ر سال آسیب زی��ادی دیده و گاهی 

اف��راد جان خ��ود را از دست می دهن��د در حالی که 
باید مسئ��والن تمهیداتی بیندیشند ت��ا از بروز این 
گون��ه آسیب ه��ا جلوگی��ری ک��رد. از س��وی دیگر، 
ع��ده ای سودج��و برای منفع��ت خود، ب��ه خطرات 
چهارشنبه سوری دامن می زنند به گونه ای که عمدتا 
وسایلی را به فروش می رسانند که ممکن است برای 
جوانان و نوجوان��ان جذاب بوده درحالی که خطرات 

بسیار زیادی برای آنها به همراه دارد.
عضو کمیسیون اجتماع��ی مجلس، با یادآوری 
راه اندازی کمپین »نه« به چهارشنبه سوری پرخطر، 
گف��ت: در این میان الزم اس��ت رسانه های همگانی 
وارد عم��ل شوند و خانواده ها و جوانان را از خطرات 
زیاد استفاده از ابزاره��ای پرخطر چهارشنبه سوری 
آگاه کنند زیرا خطرات این روز، نه تنها خانواده ها را 

بلکه جامعه را نیز با خطر مواجه خواهد کرد.

 ضرورت برخورد پلیس و دستگاه قضایی
با متخلفان

عب��اس گودرزی با بیان اینکه الزم است نیروی 
انتظامی و دستگاه قضائی بدون رودربایستی برخورد 
جدی با متخلفان داشته باشند، گفت: آداب و رسوم 
غلط و نادرست خالف شرع و عقل است و باید کنار 
گذاشته شود، چراکه شایسته فرهنگ ایرانی نیست.

وی اف��زود: شی��وه برگ��زاری چهارشنبه سوری 
ط��ی سال ه��ای اخیر شی��وه غلطی است ک��ه باید 
اصالح شود زیرا تبعات آن تا حدی است که جامعه 
را ب��ا مشکالت��ی روبه رو می کن��د و باید ب��رای آن 
چاره اندیش��ی شود. لذا، می طلبد با عزم همگانی و با 
کم��ک رسانه ها به ویژه رسانه ملی و نقش تاثیرگذار 
آموزش و پرورش بت��وان از آسیب های ناشی از این 

معضل جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: عالوه 
ب��ر فرهنگسازی ب��رای برگ��زاری چهارشنبه سوری 
بدون خط��ر، الزم است نی��روی انتظامی و دستگاه 

قضائی ب��دون رودربایسی برخورد جدی با متخلفان 
داشت��ه باشن��د و از سودجویی عده ای ک��ه تنها به 

منافع خود فکر می کنند، جلوگیری کنند.

اهدای خون و حفظ حرمت شهدای پالسکو
در همی��ن حال، اما کارهایی هست که می شود 
ب��ا انجام آنها چهارشنبه آخر سال را برای خانواده و 
دیگران خاطره انگیز کرد و کمک کرد تا سال جدید 
را ب��ا دعای خیر مردم به پایان ب��رد. روابط عمومی 
سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد: امسال حادثه ها 
و بالی��ا بر سر امی��د مردم آوار شدن��د. پالسکو فرو 
ریخت؛ جوانان خدومی از میانمان رخت بربستند اما 
مردم بیش از هر زمانی احساس همبستگی نمودند. 
جرق��ه عشق ب��ه همنوع یکب��ار دیگ��ر در دل های 
شهرون��دان زبانه کشی��د. هر کس ب��ه راهی رفت، 
عده ای به صفوف اهدای خون پیوستند نیاز به خون 
خیل��ی زود برطرف شد، نیاز به عشق همچنان پا بر 
جا ماند. سازمان انتقال خون با پویش از یلدا تا نوروز 
ت��الش نمود که این عشق را همچنان پویا نگه دارد. 
سرچشمه جوش��ان عشق در رگ های اهداکنندگان 
در جری��ان بود و مصرف کنندگ��ان این ماده حیاتی 
را همچنان به آینده امی��دوار نگه می داشت. اکنون 
ب��ه پایان سال نزدیک می شوی��م به روزهای منتهی 
به تعطیالت ن��وروز، روزهایی که همه درگیر دید و 
بازدی��د هستند مشغله آغ��از روزی نو و سالی نو که 

شاید اهدای خون را به محاق فراموشی سپارد.
از ای��ن رو است که با شما عهد بسته ایم در هفته 
منتهی به پایان سال با تم��ام امکانات پذیرای قدوم 
عاشقانه اهداکنندگان عزیز خون باشیم. عهد بسته ایم 
ک��ه سرخی عشق را برای تعطیالتی بدون دغدغه به 
می��زان کافی ذخیره نمایی��م. پیمانمان با شما پایان 
دادن ب��ه ایج��اد صداه��ای ناهنج��ار و آزاردهنده و 
بازگش��ت ب��ه شور "سرخی م��ن از ت��و" باشد. عهد 
بسته ایم که به یاد آتشنشانان شهیدمان که در حادثه 
پالسکو جلوه ایثار را به مقابل دیدگانمان گستراندند، 
از خط��ر ورزی و انفج��ار خودداری کنی��م و با ایثار 
خون خود به نیازمندان، مریدان آن تمثال های ایثار 
و گذش��ت که ب��ر آتش زدند، باشیم. ب��ر این اساس 
امیدواری��م یکبار برای همیشه با همت عموم جامعه 

معضل چهارشنبه سوری خطرناک حل شود.

نه بزرگ به نفوذ فرهنگی و اجتماعی؛

چهارشنبهسوریایرانی-انسانیمیسازیم


