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پرونده کالسه 8709986114301166 ش��عبه 103 دادگاه عمومی 
)جزائی( شهرستان اهواز دادنامه شماره 9109976112601228

شاکی: آقای محمدرضا جاسمی زرگانی به نشانی اهواز- کوی ملت، خ 
بلوار بین 8 و 6 پ 27 واحد 8

متهم: اقای نادرقلی قیاسی به نشانی مجهول المکان
رای دادگاهاتهام: کالهبرداری

در خص��وص اتهام آقای نادرقلی قیاس��ی فرزند محمد دایر بر ارتکاب 
کالهبرداری فروش س��که های تقلبی موضوع شکایت آقای محمدرضا 
جاسمی زرگانی فرزند علی دادگاه با توجه به تحقیقات محلی به عمل 
آمده ش��هادت ش��هود قرائن و امارات من��درج در پرونده عدم  حضور 
متهم علی رغم ابالغ قانونی بزه انتس��ابی محرز و مس��لم دانس��ته لذا 
دادگاه مس��تندا به ماده 1 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء و 
اخت��الس کالهبرداری ع��الوه بر رد اصل مال به مبلغ دویس��ت و ده 
میلی��ون ریال پول رایج کش��ور به تحمل 5 س��ال حب��س تعزیری و 
جریمه به میزان دوبرابر مبلغ فوق الذکر در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از آن و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر درمحاکم 

تجدید نظر استان می باشد.

دادنامه

رئیس شعبه 103 دادگاه جزایی اهواز
علی رضوانی فرد

شماره دادنامه: 9109976112601228
شماره پرونده: 8709986114301166

شماره بایگانی شعبه:910734
تاریخ تنظیم: 1391/10/10

آق��ای فرهن��گ محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 537 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 910184 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان آقاباال محمدی به 
شناسنامه 113 در تاریخ 66/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1 - س��هراب محمدی ش ش 412 پس��ر 2 - محمد محمدی ش ش 2 
پسر 3 - لقمان محمدی ش ش 520 پسر4  -فرهنگ محمدی ش ش 
537 پس��ر 5 - افس��ر محمدی ش ش 562 دختر 6 -سماوره نوروزی 

ش ش 168 همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف شهر قزوین

نام سازمان مناقصه گذار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
موضوع مناقصه دومرحله ای: عبارت است از تهیه، طبخ و توزیع 580/162 
پرس صبحانه، ناهار و ش��ام برای دوره های نوروزی و تابستانی جهت مجتمع 
آموزش��ی و رفاهی زیباکنار برای مدت یکس��ال از تاری��خ 91/12/22 لغایت 

92/12/21 به شرح اسناد مناقصه
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 91/11/30 می باشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: تهران- خیاب��ان ولی عصر- جنب مس��جد بالل- 
س��اختمان اداری جام جم طبقه چهارم- امور خری��د و قراردادها- دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جاری 
65107384 نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر)عج(- پارک وی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک تجارت.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1/481/000/000 ریال به صورت 

ضمانتنامه بانکی.
مهلت تحویل پاکات پیش�نهادی: کلیه پاکات )الف،ب و ج( بایس��تی به 
صورت درب بس��ته درون 1 پاکت الک و مهر ش��ده تا ساعت 16 روز شنبه 
مورخ 91/12/12 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال تسلیم 

گردد.
زمان مناقصه و محل قرائت پیش�نهادها: زمان گش��ایش پاکت های 
الف و ب راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 91/12/14 در دفتر معاونت 

محترم اداری و مالی سازمان می باشد.
مرحله دوم گش��ایش پاکت های ج پس از ارائه نظر کارشناسی سازمان انجام 

خواهد پذیرفت.
شرکت کننده می بایستی دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذیصالح 

باشد.
- ب�رای کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا ش�ماره تلف�ن 22167479 
   http://iets. mporg.ir & :تم�اس حاصل نموده و ی�ا ب�ه س�ایت

 www.iriboff ice.ir/tenders مراجعه نمایید.

    آگهی فراخوان
     مناقصه عمومی 91/61

نوبت دوم 

)اداره کل امور کاال(

نام سازمان مناقصه گذار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
موضوع مناقصه دومرحله ای: عبارت است از تهیه، طبخ و توزیع 255500 
پرس غذای نیمروزی و ش��امگاهی جهت دانش��کده صدا و سیما برای مدت 

یکسال به شرح اسناد مناقصه.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 91/11/30 می باشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: تهران- خیاب��ان ولی عصر- جنب مس��جد بالل- 
س��اختمان اداری جام جم طبقه چهارم- امور خری��د و قراردادها- دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جاری 
65107384 نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر)عج(- پارک وی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک تجارت.
میزان سپرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ 767/000/000 ریال به صورت 

ضمانتنامه بانکی.
مهلت تحویل پاکات پیش�نهادی: کلیه پاکات )الف،ب و ج( بایس��تی به 
صورت درب بس��ته درون 1 پاکت الک و مهر ش��ده تا ساعت 16 روز شنبه 
مورخ 91/12/12 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات اداره کل امور کاال تسلیم 

گردد.
زمان مناقصه و محل قرائت پیش�نهادها: زمان گش��ایش پاکت های 
الف و ب راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 91/12/14 در دفتر معاونت 

محترم اداری و مالی سازمان می باشد.
مرحله دوم گش��ایش پاکت های ج پس از ارائه نظر کارشناسی سازمان انجام 

خواهد پذیرفت.
شرکت کننده می بایستی دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذیصالح 

باشد.
- ب�رای کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا ش�ماره تلف�ن 22167479 
http://iets. mporg.ir &  :تم�اس حاصل نم�وده و یا ب�ه س�ایت

 www.iriboff ice.ir/tenders مراجعه نمایید.

    آگهی فراخوان
     مناقصه عمومی 91/62

نوبت دوم 

)اداره کل امور کاال(

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/7/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای فضل اله جواهری به شماره ملی 1229514082 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله جواهری به شماره 
ملی 0053874315 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم نسرین جواهری به شماره ملی 0050804618 به 
سمت عضو هیئت مدیره و خانم نگین جواهری به شماره 
ملی 0452704919 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم 
اقدس شاه علی به ش��ماره ملی 2141781248 به سمت 
عض��و هیئت مدی��ره و آقای تقی کامران به ش��ماره ملی 
1229590811 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به س��مت 

مدیرعامل تا تاریخ 1391/7/15.
2 - کلی��ه اوراق و  اس��ناد تعهدآور از جمله چک س��فته 
ب��روات به امضای رئی��س هیئت مدیره و ی��ا نائب رئیس 
هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق 
عادی و مراس��الت ونامه های اداری با امضای مدیرعامل و 
در غیاب وی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ 1391/9/18 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

کد درخواست: 1781629

آگهی  تغییرات شرکت گلستان 
سرچشمه خوانسار سهامی خاص به 

شماره ثبت 331646 و شناسه ملی 
10103701411

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف 99135

شهاب اجلی
رئیس حوزه یک شورای حل اختالف زنجان

آق��ای به��ادر بابائی دارای ش��ماره شناس��نامه ������� به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 1/911551 از این شورا درخواست گواهی 
حصروراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��نعلی 
بابائی به شناس��نامه 325 در تاری��خ 89/6/25 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1 - متقاض��ی با مش��خصات ف��وق 2 - نادر ب��ه ش ش ������ ، 
3 - طال��ب ب��ه ش ش �������� ، 4 � کاظم ب��ه ش ش ������ ، 
5 - قربانعل��ی به ش ش ������ )پس��ران متوف��ی( همگی بابائی 

6 - گلناز بیات نیا به ش ش �������� )همسر متوفی( و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت
642
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692
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14786
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689
1349

690
1350

832
1352

موض�وع آلودگی ه�وا در تهران 
دیگر حرف جدیدی نیست و سالهاست 
که بدون چاره اندیشی موثر  از سوی 
مسئوالن شهری و محیط زیست این 
معضل خطرناک برای حیات شهروندان 
تک�رار می ش�ود. هوای ته�ران برای 
بیم�اران قلبی، تنفس�ی، ک�ودکان و 
است.کارشناسان  ناس�الم  سالمندان 
می گوین�د: ه�ر روز از خانه که بیرون 
می آیند باید وارد ابری از دود ش�وند. 
ابری حاوی انواع گازهای سمی مانند 
مونوکس�یدکربن،  دی اکسیدگوگرد، 
ترکیب�ات نیتروژنی، بنزی�ن و ذرات 
معل�ق ریزی ک�ه تا اعم�اق ریه نفوذ 

می کنند.
ایران از جمله کش��ورهایی اس��ت که 
آلودگ��ی هوا در طول س��ال معضالتی را 
برای شهرهای این کشور به وجود می آورد 
و حتی برخی از مواقع شهرها را به تعطیلی 
رسمی می کشاند و عالوه بر آن  این کشور  
نی��ز از تاثی��رات آلودگی هوا بر س��المت 

شهروندانش بی نصیب نیست.
به گون��ه ای که براس��اس آماری که 
یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای شهر تهران ارائه می  دهد به 
طور متوسط 4 تا 5 هزار نفر ساالنه بر اثر 

آلودگی هوا در ایران فوت می کنند.
آماره��ا حاک��ی از آن اس��ت که یک 
میلی��ارد  و 400 میلیون نفر در جهان در 
معرض آلودگی هوا قرار دارند و س��االنه 3 
میلیون نف��ر در دنیا جان خود را به دلیل 
عوارض مستقیم یا غیرمستقیم آلودگی هوا 
از دست می  دهند. استفاده از سوخت های 
غیر استاندارد یکی از عوامل مهم در بروز 

آلودگی هوا است.
وحید نوروزی، مشاور معاون شهردار 
ته��ران در امور محیط زیس��ت در زمینه 
غیر اس��تاندارد بودن س��وخت  در کشور، 
س��وزاندن روزانه 60 میلیون لیتر مازوت 
در  صنایع کش��ور که از اصلی ترین عوامل 
تولید ذرات معلق هس��تند را از مهم ترین 
دالیل آلودگی هوا در تهران  و سایر کالن 
شهرهای کشور می داند.وی تاکید می کند: 
گازوییل اس��تاندارد  در دنیا 10 قس��مت 
در میلیون گوگ��رد دارد اما مازوت ما 30 
هزار قسمت در میلیون یعنی 3 هزار برابر 

استاندارد جهانی گوگرد  دارد.
سید شریق حسینی، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس نیز اظهار می دارد: 
یکی از دغدغه های  اصلی در کالنش��هر ها 
مبارزه با آلودگی هواست که این به دو عامل 
باز می گردد. یکی کیفیت پایین خودروها 
و آلودگی هایی که ایجاد می کنند و مسئله 
دیگر مربوط به کیفیت پایین س��وخت در 
کشور می شود که خود عاملی برای تشدید 

آلودگی هوا 
تهدید جدی  برای حیات تهران

    گفت و گو از :  فتانه راحمی پور

آلودگی هواست.
 مدیر کل محیط زیست استان تهران 
نیز در این رابطه تاکید می کند: ساالنه دو 
میلی��ون و 200 هزار تن انواع مواد آالینده 
از محل منابع متح��رک مانند خودروها و 

موتورسیکلت وارد هوای تهران می شود.
به گفته دکتر رس��ول علی اشرفی پور 
حدود پنج میلیون و نیم دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت در سطح شهر در حال تردد 
هس��تند. بنابراین از این تع��داد خودرو و 
موتورسیکلت روزانه حدود 6 هزار و یکصد 
تن آالینده وارد هوای شهر تهران می شود. 
طبق اظهارات وی حدود 85 درصد آلودگی 

هوای تهران ناشی از تردد خودروهاست.
از طرفی براس��اس اظه��ارات متفاوت 
مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تشدید بیماریهای  قلبی و ریوی و 
مرگ و میر زودرس درافراد مبتال به بیماری 
قلب��ی و افراد مس��ن و افزایش مش��کالت 
تنفسی ریوی در عموم افراد از جمله اثرات 
افزای��ش آالینده ذرات معلق کمتر از  5/2 

میکرون بوده است.
میزان غلظت بن��زن موجود در هوای 
کالنش��هر ته��ران 5 ت��ا 30 براب��ر مقدار 

استاندارد است.
اثرات مزمن ناش��ی از استنشاق بنزن 
باعث اختالالت خونی در انس��ان می شود. 
همچنین عوارض عصبی ناشی از استنشاق 

بنزن شامل خواب آلودگی ، 
سرگیجه، سردرد، بیهوشی و 

رعشه است.
محم��د دهق��ان عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای 
اس��المی با تاکید  بر اینکه 
آلودگ��ی ه��وای ته��ران به 
تهدیدی جدی برای سالمتی  
مردم تبدیل ش��ده اس��ت، 
می گوید: باید با هر هزینه ای 
آالینده های هوا کنترل شود،  

و این یک ضرورت است.
می ده��د:  ادام��ه  وی 
س��وختی که هم اکنون در 

کشور مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف 
می شود استاندارد نیست و به عنوان نمونه 
گازوئیل موجود آالینده های سرطان زایی 
مانن��د گوگرد و بن��زن دارد که میزان آن 
بسیار باالتر  از حد استاندارد است؛ اهمیت 
کافی به تولید سوخت استاندارد که با جان 
انسان ها ارتباط دارد، داده نشده و باید تالش 

شود تا سالم به دست مردم برسد.
البته مس��ئوالن ش��هری در تمام این 
س��الها به دنبال راه حل های مقطعی برای 
رفع مش��کل آلودگی هوا بوده اند، در حالی 
ک��ه تع��دادی از مخترعان کش��ورمان راه 
حل های علمی ای ر ا برای رفع  این معضل 

پیشنهاد کرده اند که متاسفانه نسبت به آنها 
بی توجهی شده است. ازجمله این طرح ها 
می توان به جداسازی و تخلیه آب و رسوبات 
از مخازن س��وخت خودروه��ای دیزلی و 
بنزینی  اش��اره کرد که سالهاس��ت توسط 
مخترع بسیجی محمد جمال بصروی ارائه 
و در برخ��ی از س��ازمان ها به اجرا در آمده 

است، اشاره کرد.
او می گوی��د: از جمل��ه  عوامل اصلی 
افزای��ش آلودگی  هوا و مصرف س��وخت 

از تنظیم خارج ش��دن فرسودگی و خرابی 
سیستم سوخت رسانی موتورهای خودرویی  
صنعت��ی و گرمایش��ی بر اثر نف��وذ آب و 
رسوبات ته نشین شده در مخازن به داخل 
س��وخت مصرفی می باش��د، که علت آن 
شیوه ناقص بهره برداری از مخازن و فقدان 
طرح��ی صنعتی برای جلوگی��ری از نفوذ 
آب و رس��وبات به داخل سوخت 

مصرفی است.
ایده جداسازی آب و رسوبات 
از س��وخت مصرفی، بر اثر تفکر 
ذهن��ی و بر پای��ه تجربیات فنی 
مخت��رع، حاص��ل از تعمیرات و 
سیس��تم  تخصصی  تنظیم��ات 
سوخت رسانی موتورهای دیزلی 

در وی بوجود آمد، 
به نحوی که به مرور زمان  با 
پی بردن به اینکه آب و رسوبات 
ب��ا نف��وذ  در س��وخت مصرفی 
منجر به وارد ش��دن ش��دید به 
سیستم سوخت رسانی و به تبع 
آن ب��ه افزایش مصرف س��وخت و آلودگی 
هوا و کاهش راندمان کاری ماش��ین آالت 
می انجام��د، این اندیش��ه پدی��د آمدکه با 
بکارگی��ری طرحی صنعتی ب��رای حذف 
آب و رس��وبات از سوخت مصرفی اقدامی 
اساس��ی انجام گ��ردد، که به اب��داع طرح 
جداسازی و جذب آب و رسوبات از مخازن 
سوخت مایع )با زمینه فنی مربوط به علم 
مکانیک( ب��رای انواع مخ��ازن زیرزمینی، 
روزمینی و خودرویی انجامید:در این طرح 
جدید برای جداس��ازی آب و رس��وبات از 
س��وخت مصرفی، هنگام س��اخت مخزن 
سوخت خودرو )باک( اعم از مخازن مکعبی 

یا اس��توانه ای شکل فلزی یا پالستیکی، با 
تعبیه سطوح شیب دار در کف مخزن، آب 
و رسوبات به یک نقطه معین سرازیر و در 
آنجا جمع آوری وجداسازی می شوند.ضمن 
اینکه با نصب ی��ک لوله باریک که انتهای 
آن در محل تجمع آب و رسوبات و ابتدای 
آن به لوله س��وختگیری متصل می باشد، 
در مواق��ع م��ورد ل��زوم با عب��ور یک لوله 
انعطاف پذیر از داخل این لوله و استفاده از 
مکش پمپ دستی کوچک، آب و رسوبات 

 جداس��ازی شده به آسانی تخلیه می شود.
بص��روی می گوید: از مزای��ای متعدد این 

اختراع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش آالینده ها و دوده های خروجی 
از  اگزوز، کاهش مصرف س��وخت، کاهش 
هزینه های سرویس، نگهداری و تعمیرات، 
جلوگیری از لجن گرفتگی مخزن سوخت 
خودروها، جلوگیری از گرفتگی و مسدود 
ش��دن فیلترها و لوله های انتقال سوخت، 
کاهش از تنظیم خارج ش��دن، فرسودگی 
و خرابی سیس��تم سوخت رسانی، افزایش 
بازدهی، توان و عمر مفید موتورو  مکانیزه 

نمودن الیروبی مخازن.
براساس مدارک ارائه شده این اختراع 
مراحل تحقیقاتی و آزمایشی خود را پشت 
س��ر گذاش��ته اس��ت و حداقل 10 درصد 
کاهش سوخت و 30 تا 40 درصد کاهش 
تعمی��رات و آالیندگی را به همراه داش��ته 
است. نتایج مثبت این اختراع در پژوهشکده 
صنعت نفت نیز مورد تایید قرار گرفته است. 
از طرفی این طرح در زمینه بهینه س��ازی 
مص��رف انرژی در خودروهای ش��هرداری 
از دی��دگاه فن��ی و اقتصادی م��ورد تایید 
س��ازمان ها و ستادهای مختلف کشوری از 
قبیل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
وزارت علوم، تحقیقات و فن  آوری، میسیون 
انرژی شورای اسالمی، پژوهشکده صنعت 

نفت و... قرار گرفته است.
نصب سیستم ut در داخل خودروها 

و تانکرهای ثابت سوخت به منظور 
جداسازی آب و رسوبات از سوخت

این سیس��تم با توجه به س��ادگی آن 
از کارای��ی بیش��تر در براب��ر پیچیدگی و 
هزینه های جانبی سیستمهای خارجی را 

دارا می باش��د. در طرح جداسازی و جذب 
آب  و رسوبات مخازن سوخت، انتهای لوله 
مکش با انجام لوله گذاری به ش��کل u در 
می آیند و بدین ترتیب از برخورد مستقیم 
سوخت ورودی با آب و رسوبات جلوگیری 
می ش��ود. با تغییر انته��ای لوله  مکش به 
ص��ورت u دیگر آب و رس��وبات وارد لوله 
مکش نمی شود و مقدار آن در کف مخزن 
افزایش می یاب��د. به همین دلیل یک لوله 
ثابت به شکل t کف مخزن نصب می شود 

و امت��داد آن ب��ا گذر از 
بیرون  ب��ه  در مخ��زن 
هدای��ت می ش��ود و به 
وسیله لوله t و با کمک 
پمپ، تخلیه رسوبات به 
داخل مخزن رس��وبگیر 
هدایت می شود. اجرای 
این طرح سبب کاهش 
مصرف سوخت، کاهش 
آلودگ��ی ه��وا، کاهش 

درصد بوده است.
همچنین ازمزای��ای حاصل از اجرای 
آزمایش��ی طرح فوق می ت��وان به افزایش 
کیفیت سوخت مصرفی و کمک به کاهش 
آلودگ��ی هوا، افزایش عم��ر مفید قطعات 
سوخت رس��انی موتوره��ای دیزل، کاهش 
لجن گرفتگی باک خودروها، لوله های انتقال 
سوخت و فیلترهای گازوئیل،  عدم نیاز گاز و 

سوخت به الیروبی دستی اشاره کرد.
این طرح در س��ال 79 در کل مناطق 

11 گانه اتوبوس��رانی به اج��را در آمد. در 
منطقه 3  اتوبوسرانی از 5 تانکر 500000 
لیتری گازوئیل بالغ بر 10 بشکه لجن 220 
لیتری استخراج شد. و طبق گزارش شرکت 
   ppm 60  نف��ت مقدار آب و رس��وبات به
رس��ید که از استاندار جهانی کمتر بود. در 
منطقه 6  اتوبوس��رانی نیز حدود 17060 

لیتر آب و رسوبات به دست آمد.
در منطقه 1 و 2 کاهش آالیندگی به 
3- ت��ا 4- درصد رس��ید. اجرای این طرح 
باعث کاه��ش 12 درصدی میزان مصرف 
س��وخت شده است. در سال 91 این طرح 
مجددا در شرکت واحد از سر گرفته شد و 
باعث کاهش انتشار گازهای آالینده خروجی 
از اگزوز اتوبوس��های شهری به میزان 12 
درصد گردید.اجرای این طرح در سازمانها 
و کارخانه ه��ای خودروس��ازی ب��ا حداقل 
هزینه امکان پذیر می باشد ولی متاسفانه 
مدیران کارخانه های خودروس��ازی و 
مه��م تر از آن ها  مدیران ش��رکت نفت 
برای رسوب زدایی تانکرهای زیرزمینی خود 
تمایل��ی به اج��رای آن ندارند.در حالی که 
هوای تهران سال به سال آلوده تر می شود 
و سالمت مردم را سخت به خطر می اندازد.

پس از پایان تصدی وزارت بهداش��ت توسط 
دکتر وحید دستجردی؛ رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار جمع مسئوالن و کارکنان وزارت بهداشت 
خطاب به آن ها فرمودند: کاری کنید که برای همیشه 

خیال مردم از موضوع درمان راحت شود...
طب��ق گزارش نماینده س��ازمان ملل در امور 
بهداش��ت و درمان که اخیرا به کشورمان سفر کرده 
بود 65درصد از هزینه درمان در ایران، توسط مردم 
پرداخت می ش��ود؛ این رقم در کشورهای پیشرفته 
18درصد است؛ وزیرسابق هداشت، خانم دستجردی 

هم این مسئله را تأیید نموده است؛
یعنی بخش تهیدست جامعه و اقشار ضعیف، 
اگر مریض شوند بیمه ندارند و نمی توانند به پزشک 
مراجعه کنند؛ نمی توانند دارو بخرند؛ زیرا برای کسی 
ک��ه پول ندارد 65درصد ب��ا 95درصد هیچ تفاوتی 
ندارد؛ به بیان ساده تر اگر یکی از اعضای خانواده ای 
از اقشار ضعیف اجتماع مریض شود آن خانواده کال 
بیچاره خواهد شد که نمونه واضح آن بر روی دیوار 
یکی از ادارات س��ازمان بهزیستی با خط درشت در 
مألعام نوشته بود: ساالنه هزاران خانواده بر اثر سوانح 

ترافیکی به فقر مطلق دچار می شوند!!
یعنی بیچاره ها، در تصادفات رانندگی، مجروح 
که می ش��وند به دلیل عدم توان مالی برای درمان و 
یا خرید دارو، ناتوان کامل می ش��وند و هستند و در 
نتیجه به سازمان بهزیستی که حامی اقشار تهیدست 
است مراجعه می نمایند و این سازمان خبر دارد که 

چه بر سر این ملت مستضعف می آید؛
پشت جلد برخی از دفترچه های بیمه از قول 
مقام معظم رهبری نوشته اند: ما می خواهیم اگر کسی 
مریض ش��د خانواده او، به جز مریض داری مش��کل 

دیگری نداشته باشند.
و همچنی��ن امام عزیز پ��س از ورود به ایران، 
مسئله بهداشت و درمان مردم را از اولویت های اول 

در خط مشی خود بیان نمودند؛
اما اکنون 33 سال است که وضع این است.

حاال مقام معظم رهبری دستور مجدد به وزارت 
بهداشت فرمودند و قویا این بار کار به انجام خواهد 
رس��ید اما یک نکته کلیدی وجود دارد که ناچار از 
در نظر داش��تن آن هس��تیم و آن درمان و عدالت 
اس��ت؛ در کشورهای س��رمایه داری، سهم بیمار از 
هزینه ه��ای درم��ان، 18درصد اس��ت در حالی که 
این روش مساوات اش��تباه است؛ زیرا خانواده هایی 
هس��تند که اگر 100درصد که هی��چ، 200درصد 
از هزینه درمان را هم از آن ها اخذ نمایند مش��کلی 
برایشان پیش نمی آید اصال برای آن ها چیزی که به 
وفور وجود دارد پول اس��ت و نیازی به کمک دولت 
و امثال او ندارند؛ چه بسا که در برنامه ماه عسل در 
تلویزیون که در ماه مبارک رمضان پخش می ش��ود 
یکی از همین ثروتمندان که اتفاقا کارآفرین و بسیار 
آدم خوبی هم بود گفت: معاون رئیس جمهور به من 

گفت: چه می خواهی به تو بدهم؟!
و من به او پاس��خ دادم شما چه می خواهید تا 
من به شما بدهم!!به همین ترتیب بسیاری هموطنان، 
نیازی به این 18درصد که ندارند هیچ، بلکه بسیاری 
مدارس خیریه و بیمارس��تان ها را هم خودشان برپا 

*از جمله  عوامل اصلی 
افزایش آلودگی  هوا 
و مصرف سوخت از 
تنظیم خارج شدن 
فرسودگی و خرابی 

سیستم 
سوخت رسانی 

موتورهای خودرویی  
صنعتی و گرمایشی بر 
اثر نفوذ آب و رسوبات 

ته نشین شده در 
مخازن به داخل سوخت 

مصرفی می باشد.

خرابی و همچنین کاهش هزینه تعمیرات 
خودرو می گردد.گفتنی است معاونت وزارت 
بهداشت در سال 1391 طی نامه ای اعالم 
داشت با اجرای طرح آبگیری و لجن گیری 
از س��وخت مایع با استفاده از سیستم u و 
t ک��ه باعث کاهش آالینده های ناش��ی از 
احتراق س��وخت مایع و در نتیجه کاهش 
آلودگی هوا و بیماری های منتسب به این 
نوع آالینده ها بویژه بیماریهای قلبی و ریوی 
خواهد شد به اطالع می رساند که براساس 
بررس��ی انجام ش��ده از مکاتبات ارسالی از 
پژوهشکده نفت و شرکت کنترل کیفی هوا 
و ش��رکت اتوبوس رانی تهران و دفتر هوای 
سازمان محیط زیست کشور طرح مذکور 
قابلیت استفاده ملی و توسعه یافته در مخازن 
مایع جایگاه های سوخت رسانی  س��وخت 
و تعبی��ه در باکهای ماش��ین های س��بک 
و س��نگین را دارد.طب��ق نتای��ج حاصل از 
آزمایش ه��ای انجام ش��ده در پژوهش��گاه 
صنعت نفت میزان کاهش آب و رس��وبات 
در س��وخت گازوئی��ل پ��س از آبگیری و 
لجن گیری توسط لوله های  u t به کار گرفته 
شده معادل 90 درصد و میزان کاهش دوده 
خروجی اگزوز خودروهای دیزلی معادل 12 

درمان و عدالت
می س��ازند؛ اما در مقابل، اش��خاص و خانواده هایی 
هستند که 18٪ که هیچ، شما بگو یک درصد؛ یک 
در صد س��هم بیمار هم اگر معین شود توان ندارند 

که بپردازند؛
بنابراین دوب��اره یکی لنگ 18درصد می ماند 
و آن یک��ی که نیازی ندارد و پ��ول اضافه هم دارد 
18درص��د می گیرد؛ خانواده هایی هس��تند که اگر 
فرزندش سرما بخورد و او را به اورژانس بیمارستان 
بیاورند توانای��ی دارد که خرج کل یک هفته آینده 
بیمارس��تان را نق��دا پرداخ��ت نمای��د و در عوض 
خانواده هایی هم هس��تند که اگر فرزندش درحال 
آمدن به خانه از مدرس��ه، یک اتومبیل به او بزند و 
پایش قلم شود و قفسه سینه اش بشکند وقتی نسخه 
پزش��ک را به او می دهند تا برود و داروی مورد نیاز 
فرزندش را تهیه کند باید گریه کند؛ چون موجودی او 
صفر است زیرا او عیال وار است و اقساط هم می پردازد 

و خرج و دخلش با هم نمی خوانند؛
بنابرای��ن رهبرمان چه زیب��ا فرمودند که باید 
کاری انج��ام دهی��م که این فرد و امث��ال او به جز 
نگهداری از فرزند بیمارش، مش��کل دیگری نداشته 
باشد؛ بنابراین بهترین راه همان یعنی خوشه بندی 
خانواده ها براس��اس درآمدشان است که این ابتکار 
را ب��رای اج��رای طرح هدفمن��دی یارانه ها تدبیر و 
خانواده ها را از نظر سطح درآمد به ده خوشه تقسیم 
کردند؛ از درآمدهای بسیار پایین که جزء خوشه های 
یک و دو هستند تا خانواده ها بسیار ثروتمند که جز 
خوش��ه نهم و دهم می باشند تا سهم هر خانواده از 
درآمد هدفمندی یارانه ها براس��اس توانمندی  آنها 
معین شود؛ گرچه مجلس هشتم این طرح متعالی 
دولت را خراب کرد و یارانه ها را به صورت مس��اوی 
بین فقیر و غنی تقسیم کرد اما طرح دولت را عینا 
می توان در حوزه س��المت به اجرا درآورد؛ یعنی نه 
می توان، بلک��ه عدالت ایجاب می کند که این طرح 
خوش��ه بندی خانواده ها را که نزد دولت حاضر است 
را ب��ه حوزه س��المت آورده و حداقل در این حوزه، 
آن را م��ورد بهره ب��رداری قرار بدهیم؛ یعنی س��هم 
خانواده ها، از درصد باال مثال همان 65 درصد شروع 
ش��ود و به صفر خاتمه یابد؛ فرضا برخی خانواده ها 
65 درصد سهم درمان را خود بپردازند و برخی 40 
درصد بپردازند؛ برخی دیگر بیست درصد و به همین 
ترتیب تا برسد به خانواده هایی که درآمد آن ها زیر 
یک میلیون تومان است و مستاجر هم هستند سهم 
آن ها از هزینه درمان را تمام و کمال دولت بپردازد؛ 
حتی خانواده ای که نان آورشان مریض شده است و 
یا در اثر س��انحه تصادف مجروح شده است و توان 
کار کردن خودش را از دس��ت داده است و یا اینکه 
م��ادر بچه ها و آن خانواده به س��انحه تصادف دچار 
ش��ده و یا اینکه مریض ش��ده و توان انجام کارهای 
خانه را ندارد، می بایست توسط سازمان های حامی 
مثل بهزیستی و کمیته امداد، تحت پوشش واقع و 
از طرق گوناگون مثل افزایش سهم آن ها در یارانه ای 
پرداختی و امثال آن و یا اختصاص شغل های خانگی 
مثل دورکاری اداره جات و یا اشتغال صنایع دستی و 

یا تولید در خانه، به آن ها مدد رساند.
سعید مهاجری

صاحب عک��س صغری نصرتی فرزند مجید 
من��زل  از  م��ورخ 1390/7/9  از  51 س��اله 
خود در س��نندج خارج و تاکن��ون مراجعت 
ننموده اس��ت از کس��انی که از وی اطالعی 
دارند خواهشمند است با شماره تلفن همراه 

09187836802 تماس حاصل فرمایند.

آگهی تصمیمات شرکت آرین الکتریک غرب 
سهامی خاص شماره ثبت 5146 

و شناسه ملی 10861130113
بموجب صورتجلس��ات مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده وهیأت مدیره 

مورخ 91/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- آقای یاس��ر سلطانی صحت به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای غالمرضا 
س��لطانی صحت به سمت مدیرعامل و خانم سیده سکینه موسوی به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره هر س��ه اعضای اصل��ی هیأت مدیره برای مدت دو 
س��ال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و 
غیره از قبیل چک و س��فته و ب��رات و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره در غیاب رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره با مهر ش��رکت 

معتبر است.
2- آقای علیرضا کالهچیان به س��مت بازرس اصلی و خانم معصومه ذکریان 

به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان
هادی یونسی عطوف

آگهی مزایده
هتل پارس�یان آزادی خزر در نظر دارد نس��بت به واگذاری مکان 
س�ونا و جکوزی هتل به صورت اجاره به اش��خاص واجد ش��رایط 
حقیقی یا حقوقی، با ش��رایط ذیل از طریق برگزاری تش��ریفات مزایده 

عمومی اقدام نماید.
1- ارائه تائیدیه صالحیت از اداره کار شهرستان جهت اشخاص حقوقی

2- ارائه گواهی عضویت در اتحادیه مربوطه
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری

متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند به منظور بازدید از محل - ارائه 
سوابق کاری و دریافت فرم شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر، 
از تاری��خ درج آگهی لغایت م��دت 7 روز بعد به آدرس زیر مراجعه و یا 

با شماره تلفن های 10 - 3188800 - 0191 تماس حاصل نمایند.
آدرس: چالوس - روبروی شهرک نمک آبرود - هتل پارسیان 

آزادی خزر

آگهی مناقصه
هتل پارس�یان آزادی خزر در نظر دارد نس��بت ب��ه واگذاری امور 
مربوط ب�ه نگهداری و تعمیرات تاسیس�ات حرارت�ی، برودتی، 
برق�ی و مخابرات�ی و الندری به پیمانکار واجد ش��رایط با دارا بودن 
کادر فنی هش��ت نفر به طور ثابت با تخصص های تکنس��ین تاسیسات، 
مکانیک و برق )حداقل مدرک دیپلم با س��ه س��ال سابقه کار مفید( و 
ارائه تائیدیه صالحیت از اداره کار شهرس��تان جهت اش��خاص حقوقی 
و نداش��تن س��وء پیش��ینه کیفری از طریق برگزاری تشریفات مناقصه 

اقدام نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند به منظور بازدید از محل - ارائه 
سوابق کاری و دریافت فرم شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، 
از تاری��خ درج آگهی لغایت م��دت 7 روز بعد به آدرس زیر مراجعه و یا 

با شماره تلفن های 10 -  3188800 - 0191 تماس حاصل نمایند.
آدرس: چالوس - روبروی شهرک نمک آبرود - هتل پارسیان 

آزادی خزر

آگهی مزایده
هتل پارس�یان آزادی خزر در نظر دارد نس��بت به واگذاری مکان 
بوفه ساحلی  و کشتی ساحلی پارسیان هتل به صورت اجاره به 
اش��خاص حقیقی یا حقوقی، با شرایط ذیل از طریق برگزاری تشریفات 

مزایده عمومی اقدام نماید.
1- ارائه تائیدیه صالحیت از اداره کار شهرستان برای اشخاص حقوقی

2- ارائه گواهی عضویت در اتحادیه مربوطه
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری

متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند به منظور بازدید از محل - ارائه 
سوابق کاری و دریافت فرم شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر، 
از تاری��خ درج آگهی لغایت م��دت 7 روز بعد به آدرس زیر مراجعه و یا 

با شماره تلفن های 10 - 3188800 - 0191 تماس حاصل نمایند.
آدرس: چالوس - روبروی شهرک نمک آبرود - هتل پارسیان 

آزادی خزر

آگهی مناقصه
هتل پارس�یان آزادی خ�زر در نظر دارد خدم�ات واحد الندری 
)لباسش�ویی( هتل را به ص��ورت پیمانکاری به اش��خاص حقیقی یا 
حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل از طریق برگزاری تشریفات مناقصه 

واگذار نماید.
1- ارائه تأییدیه صالحیت از اداره کار شهرستان جهت اشخاص حقوقی

2- ارائه گواهی عضویت در اتحادیه مربوطه 3- نداش��تن سوء پیشینه 
کیفری 4- بکارگیری حداقل 4 نفر نیروی انسانی ماهر به صورت ثابت 

در ایام سال 5- دارا بودن گواهینامه مهارت
 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند به منظور بازدید از محل - ارائه 
سوابق کاری و دریافت فرم شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، 
از تاری��خ درج آگهی لغایت م��دت 7 روز بعد به آدرس زیر مراجعه و یا 

با شماره تلفن های 10 -  3188800 - 0191 تماس حاصل نمایند.
آدرس: چالوس - روبروی شهرک نمک آبرود - هتل پارسیان 

آزادی خزر


