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 شهردار گزارش 100 روزه
 از پايتخت به شورا  ارايه دهد

طرح دوفوريتي اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد
احمدي نژاد و عدالتي كه بايد 

اجرا شود

اما و اگرهاي همه پرسي اقليم 
كردستان عراق 

تقدم ساختار بر فرد

وقتي خواس��تند قانون هدفمندسازي 
يارانه ها را تصويب كنند، مدعي شدند 
كه كار كارشناس��ي زيادي روي همه جوانب آن شده 
اس��ت و دولت و مجلس، قانون كاملي را تهيه كرده اند 
تا درآمد حاصل از آزاد شدن قيمت سوخت به بهترين 
نحو هزينه شود. بعدها معلوم شد كه نظر و هشدار صدها 
كارشناس و استاد اقتصاد دانش��گاه ها را درباره ندادن 
يارانه به صورت نقدي، ناديده گرفتند و پيامدهاي تلخ 
قانوني با اش��كاالت جدي را بر مردم ب��ار كردند. وقتي 
به اين ماجرا دوباره نگاه مي كنيم، معلوم مي ش��ود كه 
دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل كرد و مجلس 
هم آنگونه كه بايد عمل نكرد. اين تنها يك نمونه است. 
صدها از اين موارد را در همان سال هاي فعاليت همان 
دول��ت گزارش كردند و اگر بناي ب��ر اجراي قانون بود، 
اكنون بايد آن هم��ه قانون گريزي بدون پاس��خ باقي 
نمي ماند. ما انتظار اجراي قانون را داريم و برخورد يكسان 
با همه كساني كه تخلف مي كنند. اصال هم قابل قبول 
نيس��ت كه برخي از اطرافيان تاوان كارها و تصميمات 
احمدي نژاد را بپردازند و خودش مصون بماند. عدالتي 

كه ما انتظارش را داشتيم چنين حكم مي كند.

شايد بهتر اين بود كه منطقه كردستان 
عراق با جديت بيش��تري از اين ساز و 
كار براي انجام خواسته هاي خود استفاده مي كرد. در 
پايان بايد گفت طبق تجربه دهه هاي اخير، اقدامات 
يكجانبه جداي��ي طلبانه از آنجا كه عملي غيرقانوني 
اس��ت و به يكپارچگي كش��ورهاي مستقل بستگي 
دارد هيچگاه بدون ايج��اد درگيري و خونريزي بين 
هموطنان و برادران نبوده اس��ت. بايد اميد داش��ت 
كه چنين موضوعاتي از طريق مكانيسم هاي قانوني 
كشور عراق پيگيري شود و مجددا شاهد اتفاقات تلخ 

در كشور زخم خورده همسايه خود نباشيم.

در مقام منتقد، شعار آزاديخواهي دادن 
ساده است. ولي چه بسا از ساختارهايي 
دفاع كند كه چون گذشته يا حتي شديدتر از آن استبداد 

را بازتوليد كند. 
خانم س��وچي هم از اين قاعده مس��تثنا نيس��ت. او با 
نظاميان حاك��م مبارزه كرده ولي دليل��ي ندارد كه در 
مقام قدرت، ادامه كارهاي آنان برايش مقرون به صرفه 
نباشد. چون در ساختار معيوب و ناقص، دموكراسي نيز 

مي تواند به نتايج عكس خود منجر شود. 

 ب�ه دنب�ال گس�تردگي اعتراض�ات متخصصان 
بيهوش�ي نس�بت به كاه�ش 25 درص�دي تعرفه 
بيهوش�ي، پرونده اي�ن اعتراضات به مع�اون اول 

رييس جمهوري سپرده شد. مهر 
  مديركل ثبت آث�ار، حفظ و احياي ميراث معنوي 
و طبيعي كشور: س�ينماها و خيابان الله زار را ثبت 
ملي مي كنيم اما اگر س�ينماگران نسبت به ميراث 
معماري حوزه خود حس�اس باش�ند، رون�د كارها 

تسريع خواهد شد. ايرنا
 فصل دوم كاوش هاي باستان شناسي در محوطه 
»وستمين كياسر« مازندران به كشف سومين تدفين 

اسب از دوران اشكاني منجر شد. ايسنا
 مديرعامل صندوق بازنشس�تگي: امس�ال 12۰۰ 
ميليارد تومان وام قرض الحسنه براي بازنشستگان 
در نظر گرفته شده كه به اين ترتيب به 3۰۰ هزار نفر 
در مهرماه وام ۴ ميليون توماني داده مي شود. فارس

سرخط خبرها ادامه ازصفحه اول شورا

 خبرگزاري ميزان

باز هم امالك 
نجومي 

ريي�س ش�وراي ش�هر : 
موضوع ام�اك نجومي، 
موض�وع بس�يار مهمي 
اس�ت. من هم به شخصه 
حرف هايي در اين زمينه 
دارم ام�ا ترجيح مي دهم 
در ح�ال حاض�ر از بي�ان 
آنها خودداري  كنم. با اين 
حال اگر فكر مي كنيد بايد 
طرح و اليحه اي ارايه شود 
اي�ن طرح يا اليح�ه را در 
جلسه هيات رييسه ارايه 
كنيد و گ�زارش را نيز در 
اختيار همه كميسيون ها 
ب�ه خصوص كميس�يون 
ق�ي  حقو و  ت  ر  نظ�ا

قرار دهيد. 

ب��ا وج��ود گذش��ت حدود 
يك س��ال از طرح موضوع 
واگ��ذاري ام��الك نجومي در ش��هرداري 
تهران به گروهي خاص و ورود دستگاه هاي 
مختلف به آن، پرونده اين موضوع همچنان 
باز اس��ت. در همين راستا برخالف شوراي 
چهارم كه چندان تمايلي براي ورود به اين 
مساله نداشت، شوراي پنجم در همين عمر 
يك ماهه خود نش��ان داده كه قصد دارد با 
جديت اين واگذاري ها را دنبال كند. ديروز 
اين موضوع بار ديگر توسط برخي از اعضا ي 
ش��وراي جديد مطرح و بر لزوم پيگيري آن 
تاكيد شد. در همين خصوص رييس كميته 
عمران شوراي ش��هر تهران از ارايه اسناد و 
مداركي خبر داد كه نش��ان مي دهد امالك 
به افراد خاص واگذار ش��ده اس��ت. افشين 
حبيب زاده در تذكري با بيان اينكه براساس 

بند 6 ماده 55، ش��هرداري مي تواند اراضي 
خود را با حفظ مالكيت ب��ه طور رايگان در 
اختي��ار س��ازمان ها و... قرار ده��د، گفت: 
اما متاس��فانه با تصوي��ب آيين نامه مالي و 
معامالتي ش��اهد واگ��ذاري برخي امالك 
بدون اطالع شورا بوده ايم و مبالغي نيز براي 
كمك در نظر گرفته ش��ده بود. او ادامه داد: 
براساس اس��نادي كه به رييس شورا ارايه 
خواهم داد، اسامي امالك واگذار شده ذكر 
ش��ده كه به خاطر تعدد و شأن اشخاص از 
اس��م بردن خودداري مي كنم. با اين حال 
بايد در اسرع وقت به اين موارد رسيدگي و از 
ادامه اين روند جلوگيري شود. حبيب زاده 
با تاكيد بر اهميت اين موضوع افزود: از نظر 
من در صورت لزوم بايد در اين زمينه طرح 
و اليحه اي نيز به شورا ارايه شود. بعد از اين 
صحبت هاي افش��ين حبي��ب زاده رييس 
كميته عمران شوراي شهر تهران گفت: اين 
موضوع بسيار مهم است. من هم به شخصه 

حرف هايي در اين زمين��ه دارم اما ترجيح 
مي دهم در حال حاضر از بيان آنها خودداري 
 كنم. با اين حال اگر فكر مي كنيد بايد طرح 
و اليحه اي ارايه شود اين طرح يا اليحه را در 
جلسه هيات رييسه ارايه كنيد و گزارش را 
نيز در اختيار همه كميسيون ها به خصوص 

كميسيون نظارت و حقوقي قرار دهيد. 
نخستين وزير در صحن شوراي پنجم

سه ش��نبه، وزير تعاون به عنوان نخستين 
وزير دولت يازدهم در صحن شوراي پنجم 
حاضر شد تا نش��ان دهد كه بين مديريت 
ش��هري جديد و دول��ت، تعامل تنگاتنگي 
برقرار اس��ت. علي ربيع��ي در صحن علني 
اين ش��ورا گفت: حضور من امروز در شورا 
جنبه نمادي��ن ندارد و با حضور دوس��تان 
همفكرمان در شوراي شهر بي شك ارتباط 
وزارت تعاون با شورا افزايش خواهد يافت، 
چرا كه اي��ن وزارتخانه ارتب��اط نزديكي با 
م��ردم دارد و مي توانيم با كم��ك هم رنج 

مردم را كاهش دهيم. وزير كار با اش��اره به 
زمينه هاي همكاري ميان شورا و شهرداري 
تهران اف��زود: بحث كودكان، س��المندان، 
عدم وقوع حوادثي همچون پالسكو، ايمن 
كردن تهران، رسيدگي به جنوب و حاشيه 
شهر، رس��يدگي به گروه هاي آسيب پذير 
و مهارت آموزي با اس��تفاده از مراكزي كه 
در مركز ش��هر تهران قرار دارن��د از جمله 
اختياراتي است كه مي تواند زمينه همكاري 
مشترك اين وزارتخانه با شورا باشد. ربيعي 
در پايان گفت: ريخت تهران از لحاظ انساني 
نامناسب است و مواردي از سوءاستفاده از 
كودكان ديده مي شود. من به عنوان عضوي 
از كابينه در اختيار شورا و شهرداري هستم. 
يكي ديگر از موضوعات مهم مطرح ش��ده 
در جلس��ه ديروز تصوي��ب دو فوريت ارايه 
گزارش 100 روزه شهردار به شورا و تدوين 
س��ند تحويل و تغيير بود ك��ه به تصويب 
اعضاي شوراي ش��هر تهران رسيد. رسولي 
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه 
در12 سالي كه قاليباف شهردار تهران بود، 
مديريت شهري در اختيار يك نفر بود، گفت: 
ما به مردم قول داديم تا ظرف 3 ماه گزارشي 
از وضعيت شهرداري تهران در بخش هاي 
مختلف تهيه كنيم اما متاس��فانه به دليل 
اطالعات متناقض و غيرقابل پذيرش��ي كه 
در اختيارمان قرار گرفت، نتوانس��تيم اين 
گزارش را به مردم اراي��ه دهيم. وي با بيان 
اينكه در اين چند سال، 113 هزار ميليارد 
تومان صرف پايتخت ش��ده است، تصريح 
كرد: خدمات زيادي براي تهران ارايه شده 
كه نواقص جدي نيز داش��ته است كه بايد 
اين اقدامات در گزارشي بررسي و در اختيار 

مردم قرار داده شود. 
رسولي ادامه داد: ما به عنوان نماينده مردم 
قول داده و قس��م خورده ايم كه پاس��خگو 
باشيم و نجفي ش��هردار منتخب شورا بايد 
گزارش��ي درباره اقتصاد شهري، بدهي ها، 
هلوگرام ها و دس��تگيري هاي اخير )اشاره 
به خبر دس��تگيري قائم مق��ام قاليباف در 
ش��هرداري( و چالش هاي پيش روي حوزه 
مديريتي به اعضاي شورا ارايه دهد و بي شك 
اين گزارش ي��ك مطالبه عمومي اس��ت. 
رس��ولي گفت: از دكتر نجفي مي خواهيم 
در قال��ب گ��زارش 100 روزه و براس��اس 
گزارش��ات مس��تند، به مردم و نمايندگان 
گزارش دهد كه چه ش��هري تحويل گرفته 
و به چه ميزان اهداف دو برنامه تحقق يافته 
اس��ت و وضعيت تهران در مورد بدهي ها، 

تراكم ها و دستگيري هاي اخير به چه صورت 
است. در نهايت، با اكثريت آرا دو فوريت ارايه 
گزارش100 روزه توسط نجفي و ارايه سند 

تحويل و تغيير به تصويب رسيد. 
كميسيون ماده 1۰۰ در شورا

ديروز همچنين افشين حبيب زاده، رييس 
كميته عمران شوراي شهر تهران، در نقدي 
برعملكرد كميسيون ماده 100 به عنوان 
اهرم بازدارنده براي تخلفات ساختماني، 
با بيان اينكه متاسفانه شهرداران مناطق 
ب��ه آراي كميس��يون م��اده 100 احترام 
نمي گذارند و بي توجه ب��ه آرا به رايزني با 
مالكان مي پردازند، گفت: اين موضوع نيز 
در گزارش س��ازمان بازرس��ي كل كشور 
قيد ش��ده و ب��راي همين، الزم اس��ت در 
اس��رع وقت اي��ن موضوع كه ش��هرداران 
مناطق نبايد نس��بت به مذاكرات با مالك 
براي حل مش��كل آراي كميس��يون ماده 
100 وارد شوند، به آنها ابالغ شود چراكه 
اين موضوع زمينه س��از فساد خواهد بود. 
وي در ادامه با بي��ان اينكه من قبول دارم 
جداول ابالغي ضري��بK )ضريبي كه در 
صورت بروز تخلف ساختماني جريمه هاي 
شهرداري براساس آن محاسبه مي شود( 
در بسياري از مواقع غيرمنطقي بوده است، 
گفت: اما دقت داش��ته باش��يد كه ش��ما 
پيشنهاد داده ايد كه جدول قبلي ضريب 
K، مالك عمل ق��رار گيرد اما اعداد قبلي 
نيز غيرمنطقي و پايين بود و محدوديتي 
را ايجاد نمي كرد، براي همين پيش��نهاد 
مي شود اعالم كنيم كه براي ارايه جداول 
جديد چه مدت زماني را الزم داريم تا اين 
موضوع در ش��ورا بررسي شود. همچنين 
صدراعظم نوري ني��ز در همين خصوص 
گفت: كميس��يون توافقات و ش��وراهاي 
معماري از مهم ترين مسائل شهرسازي در 
مناطق هستند كه بايد نحوه فعاليت آنها 

مورد بررسي و بازنگري دقيق قرار گيرد. 
وي افزود: الزم اس��ت جلس��ه مشتركي با 
حضور معاون شهرسازي و اعضاي شوراي 
شهر براي بررسي وضعيت ساخت و ساز در 
پايتخت برگزار شود تا گزارشي از وضعيت 

تهران در حوزه ساخت وساز ارايه شود. 
يك هفته مرخصي

از ديگ��ر نكات جلس��ه ديروز ش��ورا، اعالم 
تعطيلي يك هفته اي ش��ورا در هفته آينده 
بود. آنهم در حالي كه تنها يك ماه از آغاز به 
كار شوراي پنجم مي گذرد و اين دوره شورا 

هنوز تثبيت خود؛ فاصله دارد. 

حميدرضا خالدي

ايلنا| ش��هردار ته��ران با 
بيان اينكه ش��هرتهران از 
جهات مختلفي آسيب ديده و آسيب پذير 
اس��ت، گفت: بايد چاره اي بينديشيم تا از 
وضعيت موجود به وضعيت مطلوب تري 
برسيم. در واقع در فرصت 4ساله موجود 
ك��ه فرصت كمي هم اس��ت بايد حداكثر 
س��عي خود را براي خدمت به شهروندان 
تهراني انجام دهيم. صبح ديروز جلسه اي 
با حض��ور محمدعل��ي نجفي ش��هردار 
تهران، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، محسني بندپي رييس سازمان 
بهزيستي كشور، نوربخش رييس سازمان 
تامين اجتماع��ي، عبداللهي معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري تهران، 
فيروزف��ر رييس س��تاد توانمندس��ازي 
زنان شهرداري تهران و جمعي از مديران 
مرتبط براي ايجاد همكاري هاي بيش��تر 
براي رسيدگي به وضعيت آسيب ديدگان 

اجتماعي در پايتخت برگزار شد. 
 محمدعل��ي نجف��ي با بيان اينكه ش��هر 
ته��ران از جهات مختلفي آس��يب ديده و 
آس��يب پذير اس��ت، گفت: بايد چاره اي 
بينديشيم تا از وضعيت موجود به وضعيت 

مطلوب تري برس��يم. درواقع در فرصت 
4س��اله موجود كه فرصت كمي هم است 
بايد حداكثر سعي خود را براي خدمت به 

شهروندان تهراني انجام دهيم. 
وي با تاكيد ب��ر اينكه بهتري��ن راه براي 
خدم��ت به نظ��ام جمهوري اس��المي و 
تقوي��ت آن نش��ان دادن كارآمدي نظام 
به مردم و جهانيان اس��ت، اظهاركرد: ما 
در تمام��ي كارها و زمينه ه��ا صددرصد 
روحي��ه و آمادگي تام��ل را داريم. در اين 
دو هفته ه��م بخش عم��ده اي از وقتم را 
صرف تعامل با سازمان هاي مختلف براي 
خدمت به ش��هروندان كردم. در خصوص 
جلس��ه امروز هم معتق��دم همكاري ما با 
وزارت تع��اون قطعا منجر ب��ه هم افزايي 
مي شود و ان شاءاهلل پس از ايجاد تعامالت 
يك س��ري از برنامه هاي مش��ترك را به 
اجرا مي گذاريم. ش��هردار ته��ران با ارايه 
پيش��نهادي مبني بر تش��كيل شورايي 
متش��كل از اعضاي دو ارگان شهرداري و 
وزارت تعاون عنوان كرد: تشكيل شوراي 
مش��ترك مش��تمل بر چندين كارگروه 
در كنار مش��خص ك��ردن م��وارد داراي 
اولوي��ت و فوريت و ارج��اع موضوعات و 

مش��كالت شهر به اين ش��ورا مي تواند به 
هم افزايي هر چه بيش��تر بيفزايد و منجر 
به تصميم گيري هاي بهتري شود. نجفي 
ادام��ه داد: پيش��نهاد من اين اس��ت نام 
شوراي هماهنگي برنامه ها و فعاليت هاي 
اجتماعي شهرداري و وزارت تعاون را براي 
اين كميته همكاري برگزينيم و نخستين 

گزارش شورا يك ماه بعد ارايه شود. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه س��اماندهي چهره 
ظاهري شهر از طيف آسيب ها هم اولويت 
دارد و ه��م فوري��ت گف��ت: در گذش��ته 
همكاري هاي ميان ش��هرداري و وزارت 
تعاون در زمينه هاي مختلف شكل گرفته 
اما اميدواريم در آينده عمق و س��طح اين 

ارتباطات بيشتر شود. 
عل��ي ربيع��ي، وزي��ر تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز پس از جلس��ه مش��ترك با 
ش��هردار تهران گفت: اين جلس��ات را به 
صورت ماهانه با ش��هردار ته��ران برگزار 
خواهيم كرد و ش��ش كميت��ه براي حل 

مسائل تهران تشكيل مي دهيم. 
وي تصريح كرد: در اين جلس��ه س��اخت 
پناه��گاه  ب��راي ش��ب خواب ها پيگيري 
ش��د. همچنين در خصوص ايمني كار و 

بهداشت محيط كار در شهر بحث و تبادل 
نظر صورت گرفت. وي افزود: در خصوص 
ايمن سازي ساختمان هايي نظير پالسكو 
كه تعداد آن در شهر تهران زياد است، نيز 

بحث و تبادل نظر شد. 
وزير كار گفت: بحث تكدي گري نيز مورد 
بررسي قرار گرفت. همچنين جمع آوري 
تكدي گران توسط بهزيستي مورد بحث 
بود تا با اين كار چهره تهران زيباتر شود. 

وزير كار تاكيد كرد: تكدي گران و كودكان 
كار بايد از چهارراه ها جمع آوري ش��وند، 
اما افرادي كه در سطح شهر دستفروشي 
لباس ه��اي  ب��ا   مي كنن��د مي توانن��د 

متحد الشكل كار كنند. 
وزي��ر كار گف��ت: در جلس��ه با ش��هردار 
در خص��وص زن��ان سرپرس��ت خان��وار 
ب��االي  و بخش هاي��ي ك��ه ظرفي��ت 
اش��تغال پذيري دارند ني��ز بحث و تبادل 

نظر شد. 
وي افزود: درخصوص استفاده از پارك ها 
و مناطقي كه دولت و شهرداري در اختيار 
دارند براي برپايي شنبه بازار يا جمعه بازار 
براي ف��روش كاالهايي كه در كارگاه هاي 

كوچك توليد مي شوند نيز صحبت شد. 

تشكيل شوراي هماهنگي فعاليت هاي اجتماعي شهرداري و وزارت رفاه
نجفي در ديدار با ربيعي پيشنهاد داد 

شهري

فراخوان مناقصه عمومی )ارزیابی ساده (
شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات : 1/496/541

شماره مجوز : 1396/2701

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت می شود حداكثر ظرف 1۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ، آمادگی خود را بصورت كتبی به يكی از آدرس های ذيل الذكراعام نمايند.
زمان گشايش پيشنهادها روز يكشنبه مورخ 1396/۰8/21 می باشد.

نشانی محل اعام آمادگی و دريافت اسناد : مسجد سليمان ، شركت بهره برداری نفت وگاز،امور حقوقی و قراردادها ،اتاق ب 2۰.
همزمان ارائه گواهی صاحيت / رتبه بندی خدمات مورد نظر به منظور تطبيق با تصوير آن الزامی و ارائه معرفی نامه و كارت ملی برای متقاضيان ش�ركت در مناقصه و نمايندگان شركت ها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد. ضمنا كليه شركت های متقاضی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال قبل می باشند.
تذكر1 :  حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه ، شركتنامه ، و آگهی تأسيس و آخرين تغييرات ثبتی الزامی است.

تذكر2 : مناقصه گر ضمن اعام آمادگی تأييد مينمايد هيچ يك از اعضای هيأت مديره و س�هامداران آن ش�ركت / پيمانكاری ش�اغل دولتی نبوده و مشمول قانون منبع مداخله در معامات 
دولتی مصوب ديماه 1337 نمی باشند.

روابط عمومی شركت بهره برداری  نفت و گاز مسجد سليمان

شماره مناقصه : 96/۰۰28

موضوع مناقصه : انجام خدمات نيروی انسانی واحد تعميرات فاضاب و گاز خدمات مهندسی

محل اجرای كار : مسجد سليمان                                                 مدت زمان اجرا : يك سال

نوع گواهينامه صاحيت پيمانكاری )پايه/ رتبه ورشته( : گواهی تعيين صاحيت از اداره كار و امور اجتماعی

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : 893/۰۰۰/۰۰۰ ريال 

برآورد كارفرما )ريال( : 17/85۰/۴27/۰۴2 ريال 

شرح مختصر پروژه : انجام خدمات نيروی انسانی واحد فاضاب و گاز خدمات مهندسی و ساير امور مطابق با شرح كار و اسناد مناقصه.

نوبت اول

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/۰6/23تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/۰6/22 

شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان 
)سهامی خاص(

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

شركت بهره برداری نفت و گاز مسجد سليمان در نظر دارد خدمات ذيل الذكر را طبق شرايط كلی آگهی حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومی 
يك مرحله ای به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد:

WWW.SHANA.IR www.mis.nisoc.ir HTTP://IETS.MPORG.IR

شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب )سهامی خاص( 

شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب قصد دارد در اجرای تكاليف قانون خود مطابق كروكی پيوست ، جهت عمليات اجرايی 
پروژه مسير جاده و محل موقعيت غرب 2۰7 شمال اهواز در محدوده شهرستان اهواز به مساحت 321۴5متر مربع را جهت 

تأسيسات نفتی تملك نمايد.
لذا در اجرای تبصره دو ماده ۴ قانون نحوه خريد و تملك اراضی و اماك مصوت 1358/11/17 به موجب اين آگهی از مالكين 
محل مذكور دعوت به عمل می آورد ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد مالكيت به اداره امور اراضی 

– امور حقوقی شركت ملی نفت مناطق نفتخيز جنوب واقع در اهواز ، كوی فدائيان اسام خيابان پارك ۴ مراجعه نمايند.
WWW.SHANA.IR       WWW.NISOC.IR       WWW.IETS.MPORG.IR

روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب

شماره مجوز : 1396/2186
نوبت دوم

برگزاري نشست بازخواني 
تاريخ آموزش پزشكي

ايسنا| عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در اشاره به علل مرگ ايرانيان، گفت: »طبق آمارها از هر 
10 ايراني باالي 18 سال، 9 نفر دچار كم تحركي هستند 
و يك نفر سيگار مي كشد. از هر دو ايراني باالي 18 سال 
ي��ك نفر چاق اس��ت و از هر 10 نفر هم يك نفر فش��ار 
خون دارد. از هر 10 نفر ايراني باالي 18 س��ال يك نفر 
دچار قند خون باالست و از هر 100 ايراني دو نفر الكل 
مصرف مي كنند. بيماري هاي قلبي و عروقي نخستين 
علت مرگ ومير ايرانيان است و مطالعه اي در خصوص 
س��المت دانش آموزان درباره شيوع چاقي انجام داديم 
كه اين مطالعه از سوي 54 دانشگاه علوم پزشكي انجام و 
مشخص شد شيوع چاقي در دانش آموزان در شهرها دو 
برابر مدارس روستايي است. همچنين آمارها نشان داد 
21 درصد دانش آموزان پسر و 20 درصد دانش آموزان 
دختر مبتال به چاقي شكمي هستند، 13/7 درصد آنها 
 حداقل 30 دقيق��ه در روز فعاليت فيزيكي مي كنند و

 7/4 درصد هيچ فعاليت فيزيكي ندارند.« 

ايلنا| سومين نشست تخصصي انجمن ايراني تاريخ 
اجتماعي علم و فناوري يكش��نبه 26 شهريورماه با 
موضوع »بازخواني تاريخ آموزش پزش��كي در ايران 
معاصر« برگزار مي ش��ود. در اين نشس��ت مس��لم 
بهادري، ولي اهلل محرابي )مولف مجموعه 10 جلدي 
تاريخ مصور پزشكي جهان( و احمد جليلي )رييس 

موزه تاريخ پزشكي( سخنراني خواهند كرد. 

خبر كوتاه
معاون وزير بهداشت:

 از هر 1۰۰ ايراني، دو نفر الكل 
مصرف مي كنند 


