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خیلی کوتاه

 برپایی غرفه های محصوالت ارگانیک 
در بوستان های پایتخت در هفته سالمت 

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران از برپایی غرفه هاي ارگانیک در بوس��تان هاي پایتخت در 

هفته سالمت خبر داد.
سید احمد صفوی گفت: بوستان قیطریه در منطقه 1، بوستان پرواز 

در منطقه 2، بوستان الغدیر در منطقه 4، بوستان الله در منطقه 6، 
بوستان المهدی در منطقه 9، بوستان پیروزی در منطقه 13، بوستان 
پامچال در منطقه 15، بوستان شهید رجایی در منطقه 16، بوستان 
بهاران در منطقه 17، بوستان 22 بهمن در منطقه 19 و فرهنگسرای 

والء در منطقه 20 آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند. 
وی خاطر نشان کرد: آموزش الگوی صحیح خرید، نگهداری و 
مصرف مواد غذایی به ویژه فرآورده هاي پروتئینی خام دامی برای 

شهروندان نیز در نظر گرفته شده است.

آگهى ابالغ  وقت دادرسى  ودادخواست و  ضمائم و معرفى داور  : 
خوانده  مجهول المكان     كالســه  پرونده  54/9300141وقت رســيدگى 1394/02/31 ســاعت 9 صبح      
خواهان  خانم منصوره  صفدرى  فرزند نوراهللا     -خوانده آقاى  عبدالحميد  حاجى  جعفر آبادى      خواسته  : طالق 
به درخواســت  زوجه  خواهان    دادخواســتى  تسليم  دادگاه هاى عمومى  نموده  كه جهت رسيدگى به  شعبه 38 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى  تعيين شده بعلت مجهول المكان   بودن خوانده  و به درخواست  خواهان  و دستور  
دادگاه  و بتجويز  ماده 73 قانون  آيين مدنى      مراتب  يك نوبت در يكى  از جرايد كثير االنتشار  آگهى ميشود   تا 
خوانده   از  تاريخ نشر آخرين  آگهى ظرف  يك ماه  بدفتر  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى   كامل خود  نسخه  
دوم  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت نمايد  و در  وقت مقرر باال  جهت  رســيدگى  حضور بهمرســانند  چنانچه 
بعدا  ابالغى  بوســيله  آگهى  الزم  شــود  فقط يكنوبت  منتشــر و مدت آن  ده روز  خواهد بود.م الف:0141تاريخ 

انتشار:94/2/1
 از طرف مدير  دفتر  شعبه  54 دادگاه عمومى   و حقوقى  مشهد- با بازاده 

آگهى ابالغ  دادنامه 
 بدينوسيله پيرو  آگهى هاى  قبلى به آقاى  على صادقى ف صفر         فعال    مجهول المكان  ابالغ مى شود  در 
مورد دادخواست خانم فرزانه  صادقى ف على      عليه   شما  به خواسته اجازه  ازدواج  بدون اذن  پدر  به موجب 
حكم شماره   9309977580400463   -94/12/26در پرونده كالسه 54/930280به استناد  ماده  1044  
راى  به اذن ازدواج  خواهان / خوانده   امير اثنى  عشرى  با مهريه 114 عدد سكه تمام بهار آزادى    محكوم  شده 
ايد  مراتب بدينوســيله در روزنامه درج ميگردد  راى صادره غيابى  و از تاريخ  درج در روزنامه  در مهلت قانونى  

قابل واخواهى  در اين دادگاه است  . م الف: 0280 تاريخ انتشار: 94/2/1
مدير دفتر  شعبه  54 دادگاه  عمومى   مشهد

قرار ارجاع به امر داورى 
با عنايت به مفاد پرونده نظر به  اينكه با طرح  طالق دادگاه مساعى خود جهت حل اختالف و جلوگيرى  شقاق 
بين زوجين از طريق مذاكره در جلســه رســيدگى بكار گرفته، لكن اختالف از طريق دادگاه حل و فصل نگرديده و 
خوف ادامه شقاق وجود دارد لذا به موجب آيه شريفه  32 سوره نساء   و با توجه به مفاد ماده 28 حمايت از خانواده 
مصوب ســال 1391 و ايين نامه اجراى قانون مذكور قرار ارجاع به امر داورى صادر و اعالم ميگردد تا هر يك از 
طرفين ظرف 10 روز پس از ابالغ يك نفر داور واجد شــرايط قانونى(مســلمان ، اشنايى نسبى به مسايل شرعى و 
خانوادگى و اجتماعى.متاهل ،معتمد.فاقد اشــتهار به فسخ و فساد )را كتبا به دادگاه معرفى نمايند . بديهى است 
چنانچه داوران از بســتگان واجد شــرايط طرفين باشد ارجح است  مقرر است دفتر قرار صادره به طرفين ابالغ تا 
ظرف مهلت مقرر داوران خود را با در دســت داشــتن مدرك شناسايى معتبر به حضور دادگاه معرفى نمايند و در 
صورت عدم معرفى داور توسط خواهان در مهلت 10 روز مراتب به منزله انصراف وى از دعوى طالق تلقى و دادگاه 

مجاز به ابطال دادخواست ميباشد ضمنا پرونده مقيد به وقت احتياطى ميباشد  
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران

متن آگهى احضا ر متهم 
(مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفر خواست )  در پروند   9109982925301143اين 
شعبه  رضا محمد زاده   به اتهام  خيانت در امانت   تحت تعقيب قرار گرفته است .با عنايت به مجهول المكان  بودن 
متهم و در اجراى مقررات ماده 115 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده 
ابالغ ميگردد تا ظرف مهلت 30 روز از تاريخ نشر اين آگهى  جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد . 

بديهى است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
 منشى شعبه سوم  داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم فاطمه كرم زاده   داراى شماره شناسنامه 14154به شرح دادخواست به كالسه   53/2/94   در 
اين شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  محمود رضا كرم زاده   به شماره 
شناسنامه  3373  در تاريخ 93/10/19   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به  1-خاتون قناعتــى   ش ش 129  صادره  از اليگودرز  مادر  متوفى    اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد 
  رئيس  شعبه دوم مجتمع شوراى حل و اختالف پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم وحيد نقى زاده   داراى شــماره شناســنامه 661 به شــرح دادخواست به كالســه   90/2/94  در 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  اسد اله نقى زاده   به شماره 
شناســنامه  343  در تاريــخ 93/6/15   اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1-محمد نقى زاده    ش ش 1258  صادره  از هشترود پسر   متوفى   2-اسالم نقى زاده ش ش 
2222 صادره از هشترود پسر متوفى  3-سلمان نقى زاده  ش ش552 صادره از هشترود پسر متوفى 4-وحيد 
نقى زاده ش ش 661 صادره از هشترود پسر متوفى  5-نجيبه نقى زاده ش ش 1351 صادره از هشترود دختر 
متوفى  6-صغرى نقى زاده ش ش 2221صادره از هشــترود  دختر متوفى  7- آغچه فتحى ش ش 239 صادره 
از هشترود زوجه متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد 
  رئيس  شعبه دوم مجتمع شوراى حل و اختالف پاكدشت

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد بشــرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 1962 و راى شماره  1019756  مورخه 93/11/12 به تقاضاى خانم حورى طال رضائى 
مفرد  فرزند صيد قاسم  نسبت به ششدانگ يكباب عمارت ساختمان به مساحت 174/07  متر مربع مجزى شده 
از پالك 2209  اصلى واقع در بخش يك شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى يداله 

افتخارى .
2- پرونده كالسه 2395 و راى شماره  1018087  مورخه 93/10/14 به تقاضاى خانم حورى طال رضائى 
مفرد  فرزند صيد قاســم  نســبت به ششــدانگ يكباب عمارت  ساختمان به مســاحت 117/20  متر مربع مجزى 
شــده از پالك 2209  اصلى واقع در بخش يك شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى 

يداله افتخارى .
3- پرونده كالسه 2396 و راى شماره  1018094  مورخه 93/10/15 به تقاضاى خانم حورى طال رضائى 
مفرد فرزند صيد قاســم نســبت به ششدانگ يكباب عمارت  ساختمان به مساحت 64/81  متر مربع مجزى شده 
از پالك 2209  اصلى واقع در بخش يك شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى يداله 

افتخارى .
 رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ســاير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و 
محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشــخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل  ثبت 
اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس 
مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى 

نخواهد بود. م الف1320
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

   آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صــادره هيــات حل اختــالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد 

بشرح ذيل :  
1-پرونده كالسه 1731 و راى شماره  1021321  مورخه 93/12/4 به تقاضاى آقاى جهانشاه سپهوند 
فرزند اســى بيك نســبت به ششدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 154  متر مربع مجزى شده از پالك 13 
فرعى 3  اصلى واقع در بخش چهارشهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى حســين 
ســياهپوش  .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتــب در اجراى مــاده  3 قانون تكليف وضعيــت  اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهــت اطالع مالكين و ســاير صاحبان حقوقى در 
روزنامه كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشــخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض 
خود را كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف 
اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  
اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى 
مى باشــد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و 
عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 22
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صــادره هيــات حل اختــالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد 

بشرح ذيل :  
1-پرونــده كالســه 0452 و راى شــماره  20831  مورخــه 93/11/27 به تقاضاى آقــاى ولى حق پناه  
فرزند محمد حســين  نســبت به ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 115/98  متر مربع مجزى شده از 
پالك 24 فرعى 2091  اصلى واقع در بخش يك شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )
آقاى محمدحســين واليزاده  .رســيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى 
در روزنامه كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض 
خود را كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف 
اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  
اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى 
مى باشــد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و 
عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 24
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صــادره هيــات حل اختــالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد 

بشرح ذيل :  
1-پرونده كالســه 3939 و راى شماره 21443 مورخه 93/12/6 به تقاضاى آقاى حسين بگ تقى پور 
بســطامى  فرزند درويش  نســبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 197/61  متر مربع مجزى شده 
از پالك 13 فرعى 1-3  اصلى واقع در بخش4 شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )

آقاى حســين دلفان   .رســيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ســاير صاحبان حقوقى در 
روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را 
كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى 
تقديم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 75
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى مزايده مال غيرمنقول در مرحله اول 
پرونده كالســه 933933 اجراييه صادره از شــعبه 5 حقوقى شهريار لها: خانم مريم محققى و عليه آقاى 
بيت اله وظيفه بخواســته 268/483/648 ريال اصل خواســته و مبلغ 12/000/000ريال نيم عشر دولتى 
كه پس از طى مراحل قانونى و ارجاع به كارشــناس رســمى دادگســترى ارزش شش دانگ از ششدانگ ملك 
توقيفــى به پالك ثبتــى 100/278 طبق نظريه كارشناســى به مبلغ 500/000/000 ريــال ارزيابى گرديده 
كه ســپس مقرر گرديد در روز يكشــنبه تاريخ 1394/02/20 از ســاعت 11 الى 12 در محل اجراى احكام 
مدنى دادگســترى شــهريار از طريق مزايده عمومى به فروش برسد و آدرس ملك مورد نظر واقع در شهريار، 
جاده رباط كريم به شــهريار اصيل آباد، كوچه تاجيك غربى شــماره 73 مى باشد. لذا، طالبين ميتوانند پنج روز 
جلوتــر از تاريــخ مزايده با اطالع و هماهنگى اين اجراء از امــوال بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد 
شــده در مراســم مزايده شــركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و هر كسى باالترين قيمت را 
پيشــنهاد نمايد به عنوان برنده مزايده شناخته شده و 10درصد كل مبلغ فروش فى المجلس از خريدار اخذ 
و باقى پس از گذشــت يك هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضى از خريدار اخذ و ملك به وى تحويل خواهد 
شــد. مشــخصات ملك توقيفى به شرح زير مى باشد. شش دانگ زمين به واقع در روستاى خرنيك پالك ثبتى 
100/278 (قطعه 79 صورت مجلس تفكيكى شــماره 930 تاريخ 1383/01/26 مفروز و مجزى شده از 91 
فرعى از اصلى مذكور يك قطعه زمين با بناى احداثى با ديوار آجرى و پوشــش ســقف طاق ضربى نماى سيمانى 
شــامل قسمت مسكونى باكف ســيمانى به مساحت 50/00 مترمربع و ســرويس بهداشتى به مساحت 4/00 
مترمربع و حدود در 20/00 مترمربع بناى مخروبه مى باشــد. داراى انشــعاب آب و برق و گاز اختصاصى بوده 
و گرمايش از طريق گاز شــهرى و در حال حاضر در اختيار مســتاجر و در حال بهره بردارى مى باشد. ضمنا مبلغ 
كارشناسى به مبلغ 500/000/000 ريال مى باشد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گردد مزايده 

در فرداى همان روز و ساعت انجام خواهد شد. م الف/7413
 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهريار

دادنامه
پرونده كالسه 9209988322301465 شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شماره 9309978313101128- شاكى: جهاد كشاورزى شهرستان كرمانشاه به نشانى- متهم: آقاى شريف 
مــرادى بــه نشــانى بريموند- اتهام: تغييــر غيرمجاز كاربرى اراضــى زراعى و باغهــا (رأى دادگاه) در خصوص 
اتهام شــريف مــرادى دائر بر تغيير غيرمجاز كاربــرى اراضى زراعى به ميزان هزار و دويســت مترمربع واقع 
در كرمانشــاه بريموند، ابتداى جاده سمت چپ جاده موضوع كيفرخواست شماره 9310438315107081-
93/9/29 دادسراى كرمانشاه كه با توجه به شكايت مديريت جهاد كشاورزى كرمانشاه با نمايندگى خانم زهرا 
محمدى، ترســيم كروكى، نظريه كميسيون تقديم و ســاير قرائن و امارات منعكس در پرونده و اينكه متهم با 
وصف احضار از طريق نظر در آگهى حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده ارتكاب بزه انتســابى محرز و ثابت و 
منطبق با ماده 3 قانون حفظ و كاربرى اراضى زراعى و باغها بوده و بر همين اساس وى را عالوه بر قلع و قمع بنا 
به پرداخت مبلغ چهار ميليارد و هشــتصد هزار ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد. رأى 
صادره غيابى و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه ميباشد. م الف/161
رئيس شعبه 108 دادگاه جزايى كرمانشاه 

موضوع : اخطار به صاحبان كاال 

هئيت موسس انجمن صنفى كارگرى
 كارگران ساختمانى شهرستان هشترود

با توجه به اتمام مهلت توقف كاالهاى مشروحه ذيل موجود در اماكن بندرى 
(ترمينال صادرات شركت كاوه ) چنانچه ظرف مدت 30روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى جهت ترخيص و خروج كاالى خود از منطقه ويژه قتصادى بندر امام 
خمينى (ره) اقدام ننمايد منطقه راسا نسبت به تعيين تكليف و تحويل و فروش از 

طريق دادگسترى اقدام خواهد نمود .
فله :

تناژ به

 كيلو گرم
رسيده تاريخ تخليه BL

 شماره قبض
انبار

شماره بوكينگ
 نوع
كاال

نام صاحب

 كاال

 متصدي
حمل

 نام

كشتي
رديف

28274309 93/10/23 93/10/23 1 93/00154 B93/10-069
 كلرور
پتاسيم

 خدمات حمايتى
كشاورزى

 ساحل آبى
آرام

 لويا

ليتى
1

ت اول
نوب آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

تقاضاى شماره: 9300086-48 (باترى نيكل كادميوم)

 G.EC موضوع تامين: 4 قلم قطعات يدكى توربين گازى
مربوط به تقاضاى شماره: 01-31-9250120

شركت ملى نفت ايران
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره بردارى نفت و گاز كارون
شماره مجوز: 1394/380(سهامى خاص)

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز كارون 

شركت بهره بردارى نفت و گاز كارون در نظر دارد «تعداد 7 قلم شامل 950 عدد باترى نيكل كادميوم مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومى دو مرحله اى تامين نمايد.
(شرح كامل كاال و شرايط مناقصه در آدرس اينترنتى زير قابل مشاهده است). 

از متقاضيان شركت در مناقصه كه دراين زمينه فعاليت داشته و داراى شناسه ملى اشخاص حقوقى ايرانى بوده، در صورت داشتن توان ارائه تضمين شركت در مناقصه (ضمانتنامه بانكى يا 
واريز نقدى) به مبلغ -/712/000/000 (هفتصد و دوازده ميليون) ريال، دعوت مى شود حداكثر 14 روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم با رعايت نكات مندرج در سايتهاى زير، آمادگى 

كتبى خود را به همراه مدرك جهت ارزيابى توانايى و بررسى صالحيت در ارتباط با موضوع مناقصه ارسال/ تسليم نمايند. 
مبلغ برآوردى تقاضا: -/14/235/000/000ريال مى باشد. 

مهلت و تاريخ و محل تحويل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران: 7 روز از تاريخ 94/03/16 در آدرس مناقصه گزار به مناقصه گرانى كه در ارزيابى، مدارك آنها تاييد شده است. 
تاريخ گشايش پاكات حاوى پيشنهادات فنى روز دوشنبه مورخ 1394/04/22 ساعت 14:30 مى باشد.  

آدرس: اهواز- ناحيه صنعتى كارون- شركت بهره بردارى نفت و گاز كارون- ساختمان شماره 3 تداركات و امور كاال- واحد خريد و بررسى منابع كاال
فاكس: 32249806-061  تاييد فكس: 67610-341-061  تلفن: 32263353-061 و 061-34177663 

http://kogpc.nisoc.ir
www.shana.ir

http://iets.mporg.ir

هرچند که سازمان دامپزشکی 
چهار گزارش 

مائده شيرپور
از صدور مجوز واردات گوش��ت 
تولید  ب��رای  بوفال��وی هندی 
سوسیس و کالباس خبر داده و تاکید کرده که بر وارد 
نش��دن این محصول در چرخه مصرف مستقیم مردم 
نظ��ارت خواهد ک��رد مجلس این روی��ه را غیرقانوني 
دانسته و به معاون غذا و داروي وزارت بهداشت دستور 

داده پایان واردات این گوشتها را از هند پیگیري کند.
در هفته گذش��ته واردات ی��ا ممنوعیت واردات 
گوش��ت بوفال��وی هندی که بیماری ه��ای مختلفی 
مانن��د جنون گاوی و ان��واع بیماری ه��ای انگلی را 
می تواند داش��ته باش��د به کشمکش��ی بین سازمان 
غذا و دارو و س��ازمان دامپزشکی تبدیل شد، چراکه 
مسئوالن دولتی از تشدید نظارت بر استفاده گوشت 
بوفالوی هندی تنها در فرآورده های گوشتی حرارت 
دیده )سوس��یس و کالب��اس( و ممانعت از ورود آن 
به چرخه مصرف مس��تقیم مردم خب��ر می دهند و 
دامپزشکان و مسئوالن وزارت بهداشت معتقدند به 
دلیل تفاوت باالی قیمت گوش��ت بوفالو با گوش��ت 
گاومیش یا گوشت قرمز منجمد، سازمان دامپزشکی 
نمی توانند از ورود این محصول - که منافع بسیاری 
برای سودجویان دارد - به سفره های مردم جلوگیری 
کند و امس��ال هم این محصول وارداتی با مخاطرات 
بس��یاری که می تواند برای مردم داشته باشد مانند 
سال های گذش��ته به عنوان گوشت چرخ کرده وارد 

سفره های مردم خواهد شد.
البت��ه در اینکه گوش��ت بوفال��و می تواند ناقل 
بیماری هایی از جمله جنون گاوی، سارکوسیس��ت 
و ... باشد بین سازمان دامپزشکی و دامپزشکان اتفاق 
نظر وجود دارد اما اختالف از اینجا ش��روع می شود 
که دامپزش��کانی که خود نیز به هند س��فر کرده اند 
می گویند "این کش��ور س��اختار مناسب دامپزشکی 
و بهداشتی نداش��ته و به دلیل اینکه اصال برنامه ای 
برای مبارزه با بیماری جنون گاوی ندارد به ش��دت 

از ای��ن نظر آلوده اس��ت، همچنین بیم��اری انگلی 
سارکوسیس��ت را یکی دیگر از مخاطرات بهداشتی 

محتمل برای انسان می دانند".
اما مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور  
برخالف این عقی��ده دامپزش��کان می گوید یکی از 
نگرانی ه��ای منتقدین نس��بت به واردات گوش��ت 
بوفالو از هند دارند در خصوص بیماری جنون گاوی 
است اما به روشنی مشخص است که هند در سایت 
سازمان جهانی بهداشت دام در زمینه بیماری جنون 
گاوی ج��زو کش��ور های ممتاز مقابله کنن��ده با این 
بیماری قرار دارد، پس نمی توان گفت که این کشور 

از نظر جنون گاوی جزو کشور های آلوده است.
وی تاکی��د دارد که در خص��وص بیماری انگلی 
"سارکوسیست" که گفته می شود در گوشت بوفالوی 
هندی وج��ود دارد باید گفت که ب��ا رعایت ضوابط 
بهداش��تی موجود این بیماری هی��چ مخاطره ای را 
برای انس��ان به وج��ود نمی آورد و ب��ه همین دلیل 
س��ازمان دامپزش��کی علی رغم ارزیاب��ی خطر برای 
پایین تر بودن میزان ای��ن بیماری از حداکثر مجاز، 
اجازه مصرف آن را به صورت مس��تقیم نداده اس��ت 
و تنها مجوز مصرف در فرآورده های گوشتی حرارت 

دیده را دارد.
ام��ا دقیق��ا اخت��الف دوم از همین جا ش��روع 
می شود؛ چراکه س��ازمان دامپزشکی علی رغم اینکه 
وج��ود بیماری انگلی "سارکوسیس��ت" در گوش��ت 
بوفالوی هندی را مورد تایید قرار می دهد می خواهد 
با تش��دید نظارت هایش مانع مصرف مس��تقیم این 

محصول وارداتی در سفره های مردم شود.
و جالب تر اینکه رئیس س��ازمان دامپزشکی به 
تخلف برخی واردکنندگان طی سال های گذشته در 
استفاده از گوش��ت بوفالوی هندی در تولید گوشت 
چرخ کرده و قراردادن آن ها در بلک لیس��ت اش��اره 
می کن��د اما معتقد اس��ت که دس��تگاه های نظارتی 
مانند وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و 

این سازمان همواره بر روند مصرف این محصول در 
چرخه مورد نظر نظارت شدید دارند؛ به گونه ای که 
حتی در سال های گذشته برخی از وارد کنندگان که 
گوشت بوفالو را به چرخه مستقیم مصرف مردم وارد 
کردند علی رغم جریمه از س��وی دستگاه قضایی در 
لیست سیاه سازمان دامپزشکی قرار گرفتند و دیگر 
اجازه واردات گوش��ت به آنها داده نمی شود اما اصال 
چرا در تولید سوسیس و کالباس از این نوع گوشت 

استفاده مي شود؟.

 دالیل استفاده از گوشت بوفالو 
در تولید سوسیس و کالباس

خلج با اشاره به اینکه در سال جاری نیز واردات 
گوشت بوفالو از هندوستان را داریم! در برنامه پایش 
گفته گوش��ت های گاومیش وارد شده از هندوستان 

برای مصرف در صنعت فرآورده هاي گوشتی است.
رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ورمعتقد است 
که یکی از دالیلی که باعث می ش��ود تولید کنندگان 
فرآورده هاي گوش��تی از گوشت بوفالو استفاده کنند 
این است که ماندگاری آب در گوشت گاومیش بیشتر 
از گوش��ت گاو اس��ت و این یک فاکتور مثبت برای 
تولید فرآورده های گوشتی است که حرارت می بینند. 
همچنین چربی گوش��ت گاومیش به مراتب کمتر از 
چربی گوش��ت گاو است و اسیدهای چرب غیر اشباع 
در گوشت گاومیش بیش��تر است و اسیدهای چرب 
اش��باع کمتری دارد. در واقع ریزمغذی ها در گوشت 

گاومیش بیشتر است.
 در مورد انگل و بر اس��اس معیارهای مورد نظر 
که در بازرس��ی گوشت مورد مالحظه قرار می گیرد، 
اس��اس این انگل مشکلی برای مصرف کننده انسانی 
ندارد. اگر می بینید این مباحث مطرح می شود صرفا 
از جنبه زیباشناختی یک تکه گوشت و الشه است.

خلج در پاسخ به گفته های رئیس سازمان غذا و 
دارو گفت: دوستان در سازمان غذا و دارو اگر نقدی 

دارند، مبنای نقدشان باید بر اساس مستندات علمی 
باشد و علمی حرف بزنند. خوب است در یک کمیته 
علمی، نظراتش��ان را بگویند تا بر اس��اس مستندات 

علمی نشان دهیم که اشتباه می کنند. 
وی در پایان اظهار کرد: هر کسی می تواند گوشت 
بوفالو وارد کند! کسانی که عالقه مند به واردات گوشت 
گاومیش هستند پیشنهادات خود را به ستاد تنظیم 
بازار بدهند و س��تاد تنظیم بازار میزان گوشت مورد 

نیاز را به سازمان دامپزشکی اعالم می کند!
این در حالی اس��ت که دامپزش��کان می گویند 
گوش��ت بوفالوی هندی ک��ه دارای ای��ن مخاطرات 
بهداشتی فراوان است، قیمت بسیار پایین تری نسبت 
به گوش��ت گاومیش وارداتی یا حتی گوشت منجمد 
قرم��ز در کش��ور دارد و به همین دلیل س��ودجویان 
انگیزه بسیار بیش��تری برای تولید گوشت چرخ کرده 
و اس��تفاده از گوشت بوفالوی هندی در سبد مصرف 
مستقیم مردم پیدا می کنند و دستگاه های نظارتی نیز 
هر قدر نظارت خود را تشدید کنند باز هم نمی توانند 

جلوی سودجویان و متخلفان را بگیرند.
البت��ه یکی دیگ��ر از انتقاداتی که دامپزش��کان 
وکارشناسان بازار به آن اشاره می کنند این است که 
گوشت بوفالوی هندی با توجه به اینکه قیمتی بسیار 
پایین تری نسبت به دیگر انواع گوشت وارداتی مانند 
گاومی��ش و... دارد و از کیفیت کمتری نیز برخوردار 
اس��ت، در صورت ورود به سفره های مردم به عنوان 
گوش��ت چرخ کرده به راحتی قابل تشخیص نیست 
وس��ودجویان می توانند آن را با قیمت های گوش��ت 
قرمز با کیفیت چرخ کرده به مردم بفروش��ند و این 

رانت و فساد برای عده ای سودجو ایجاد مي کند.

 کمیسیون بهداشت مجلس 
با واردات گوشت بوفالو مخالف است

یک��ي از معضالت قطع کردن واردات اینچنیني 
داش��تن چند متولي واردات است که کار را پیچیده 

و ش��اید تا ح��دودي غیر ممکن کن��د. در حالي که 
بس��یاري از مشکالت گوش��ت هاي وارداتي بوفالو از 
هند براي افکار عمومي آش��کار ش��ده و از نوع ذبح 
ت��ا وجود انگل هاي بیماري زا براي مردم ابهاماتي به 
وجود آمده اما معلوم نیس��ت که چند نفر در رابطه 
با وارد نش��دن یک محصول آل��وده باید نظر بدهند. 
از طرفي س��ازمان غذا و دارو در وزارت بهداش��ت با 
ممانع��ت از واردات مواف��ق اس��ت و از طرفي دیگر 
سازمان دامپزشکي و جهاد کشاورزي با این موضوع 
مخالف هس��تند و توجیهات خودش��ان را دارند. اما 

مجلس تکلیف را تا حدودي روشن کرده است.
الهه بیات عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان 
مجلس شوراي اس��المي در اینباره معتقد است باید 
واردات گوشت بوفالو به کشور پایان یابد. وي با اشاره 
به این نکته که اعضاي کمیسیون بهداشت هم همین 
نظر را داشته و در جلسه اي به معاون وزیر بهداشت 
موضوع را اعالم و از وي خواستند تا در قطع واردات 
این گوش��ت ها مسئول باش��د، ادامه مي دهد: نظارت 
مجلس بر این امر از طریق نظارت بر وزارت بهداشت 
ص��ورت مي پذیرد وب��ا تاکید نماین��دگان بر خاتمه 

واردات گوشت بوفالو باید این اتفاق رقم خورد.
بی��ات ب��ه سیاس��ت روز گفت: نمي ش��ود با این 
فرضیه اي که گوشت ها به دست مصرف کننده نمي رسد 
ب��ه واردات آن ادامه داد: اگر این اتفاق با مجوز وزارت 
جه��اد رخ دهد مثل آن برنج آلوده و محصوالت آلوده 
پیش آمده و براي مردم مش��کل زیاد وارد ش��د. این 
نماینده مجلس با اشاره به اینکه واردات گوشت بوفالو 
به زودي متوقف خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه 
به مشکالت و بیماري هایي که ممکن است براي مردم 
اتفاق افتد و در طوالني مدت به بیماري هاي خطرناك 
دیگري مانند سرطان تبدیل شود باید هر چه سریعتر 

ورود گوشت ها به کشور متوقف شود.
حال باید دید ضرب االجلي که مجلس در این باره 

تعیین کرده است چقدر جدي گرفته مي شود!

ماموريت كميسيون بهداشت به وزير

معاون وزير بهداشت مسئول برگشت زدن بوفالوها!

ايران ركورددار تجويز دارو، آزمايش و سی تی اسکن
قائم مقام س��ازمان بیمه سالمت ایران با بیان این که در هیچ کجای دنیا به اندازه 

ایران، دارو، آزمایش و سی  تی اس��کن برای بیماران تجویز نمی شود گفت: بسیاری درمانـــگاه
از مراجع��ات بیماران به آزمایش��گاه ها، مراکز رادیولوژی، سی تی اس��کن و ام آر آی 
غیر ضروری بوده و به دلیل عدم معاینه دقیق و کامل بیمار توسط پزشک و تشخیص هاي اشتباه صورت 

مي گیرد.
به گزارش ایس��نا؛ دکتر رحمت اهلل توکل با انتقاد از معاینه ش��تابزده و فله ای برخی پزش��کان گفت: 

معاینه یک بیمار باید حداقل 20 دقیقه تا نیم ساعت طول بکشد.
وی افزود: 70 تا 80 درصد تش��خیص بیماری بر مبنای گرفتن ش��رح حال کامل از بیمار و معاینه 

دقیق اوست و گرفتن شرح حال زمان مي برد، اما متاسفانه اکنون این گونه نیست.
قائ��م مقام س��ازمان بیمه س��المت ایران تاکید کرد: پزش��ک باید از معاینه فیزیک��ی دقیق بیمار و 

حرف های او به تشخیص برسد و برای قطعیت تشخیص از روش های پاراکلینیکی استفاده کند.
این متخصص مغز و اعصاب گفت: اما در حال حاضر بس��یاری از مراجعات بیماران به آزمایش��گاه ها، 
مراکز رادیولوژی و سی تی اس��کن و ام آ آی غیر ضروری اس��ت و فقط به دلیل وقت نگذاشتن پزشک برای 
معاینه بیمار صورت مي گیرد و این پروس��ه، هزینه هاي زیادی، هم به بیماران و هم سازمان هاي بیمه گر 

تحمیل مي کند.

وزير بهداشت: 
طرح تحول مسیر عدالت در سالمت را هموار کرد

وزیر بهداشت با اش��اره به برخی دستاوردهای طرح 
تحول نظام سالمت با بیان اینکه با عدالت کامل در حوزه 
س��المت فاصله داریم، بر لزوم وج��ود بیمه ای قوی برای 

حمایت مالی از مردم تأکید کرد.
دکتر سیدحس��ن هاشمی در حاشیه مالقات با مدیر 
منطقه مدیترانه شرقی س��ازمان جهانی بهداشت با بیان 
اینکه طرح تحول نظام س��المت مسیر عدالت در سالمت 
را هموار کرد، گفت: با اجرای این طرح در س��ال گذشته 
روس��تاهای زیر 20 هزار نفر در کش��ور که فاقد پزش��ک 
بودند در حال حاضر دارای پزش��ک هستند. همچنین در 
مناط��ق محروم 400 قلم دارویی وارد ش��د و واکس��ن و 
مکمل های دارویی در اختیار مادران و نوزادان تازه متولد 

شده قرار گرفت.
وی در ادامه تش��ریح دستاوردهای طرح تحول نظام 
س��المت اظهار کرد: ب��ا اجرای این طرح ع��الوه بر بیمه 
همه مردم، پرداخت از جیب بویژه در مناطق روستایی به 
حدود سه درصد در بیمارستان های دولتی کاهش یافت.

وزیر بهداش��ت با بیان اینکه هنوز با عدالت کامل در 
حوزه س��المت فاصله داریم، گف��ت: در زمینه تخت های 
بیمارستانی، پرس��تار و نیروی انسانی کمبودهای زیادی 
را داری��م. در عی��ن حال بیمه ای ق��وی می خواهیم که از 
مردم حمایت کند ولی در مس��یری حرکت می کنیم که 
به عدالت نزدیک تر اس��ت و اگ��ر ادامه یابد امیدواریم که 
در همه جای ایران، مردم به خدمات دسترس��ی داش��ته 
و اگر دچار بیماری ش��دند به طور کامل توس��ط بیمه ها 

حمایت شوند.
وی درباره برنامه های وزارت بهداش��ت در حوزه امنیت 
غذایی با توجه به ش��عار س��ازمان جهانی بهداشت در این 
خصوص اظه��ار کرد: برنامه های خود را در س��الگرد طرح 
تح��ول نظام س��المت اعالم خواهیم کرد. یک��ی از کارها و 
برنامه های مهم ما در زمینه امنیت غذایی است به این معنی 
که مردم بدانند در مواد غذایی و مواد آشامیدنی استانداردها 
رعای��ت ش��ده و نظارت ها انجام می گیرد. در این مس��یر از 
تجربیات س��ازمان جهانی بهداشت استفاده خواهیم کرد و 

مطمئنیم این موضوع ما را به موفقیت نزدیک می کند.

 رئيس ستاد محيط زيست 
و توسعه پايدار شهرداری تهران خبر داد

ورود فاضالب 40 درصد بیمارستان های تهران 
به شبکه های آب

رئیس س��تاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
ته��ران ب��ا بیان اینک��ه فاضالب ه��ای بیمارس��تانی جزو 
خطرناك تری��ن فاضالب ه��ا محس��وب مي ش��وند، گفت: 
هم اکنون فاضالب بیش از40 درصد بیمارستان های شهر 
تهران به دلیل عدم وجود تصفیه خانه و یا عملکرد ضعیف 
و ناقص بیمارس��تان ها، وارد ش��بکه جم��ع آوری آب های 

سطحی و چاه  های جذبی می شود.
دکت��ر علی محم��د ش��اعری اف��زود: فاضالب ه��ای 
بیمارستانی جزو خطرناك ترین فاضالب هاست که پس از 
گذشت 50 سال اثر آلودگی آنها برجای می ماند، به همین 
دلیل توجه به وضعیت تصفیه خانه بیمارستان ها در سطح 
مناطق 22 گانه ش��هر تهران بس��یار حایز اهمیت است و 
می  تواند از جمله ش��اخص  های مهم وضعیت محیط زیست 

هر منطقه به حساب آید.
رئیس ستاد محیط زیس��ت و توسعه پایدار شهرداری 
ته��ران به دالیل اجرایی نش��دن سیس��تم تصفیه  خانه در 
بیمارس��تان ها اش��اره و بیان کرد: باال بودن هزینه اجرای 
سیستم تصفیه خانه، نظارت نامناسب دستگاه  های ذیربط، 
فق��دان فضای کافی جهت احداث تصفیه خانه در بعضی از 
بیمارس��تان ها، تخصیص ندادن اعتبار به بیمارس��تان های 
دولتی جهت احداث تصفیه  خانه و ... از جمله دالیل اجرایی 
نشدن سیستم تصفیه خانه در بیمارستان های تهران است.

جزئیات و علت حادثه مرگبار پورشه و بی ام دبلیو 
در پایتخت

جانش��ین رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران 
بزرگ ضمن تش��ریح علت تصادف بامدادی دو خودروی 
پورش��ه 2015 و بی ام دبلیو 2010 هشدارهایی را در این 

خصوص به رانندگان و شهروندان ارائه کرد.
سرهنگ حسن عابدی در با اشاره به وقوع دو حادثه 
رانندگی برای دو خودروی لوکس در دو نقطه از پایتخت 
اظهار کرد: حادثه نخس��ت در س��اعت 00:35 بامداد در 
مس��یر ش��رق به غرب بزرگراه همت روی پل یادگار امام 
رخ داد که در پی آن یک س��واری بی ام دبلیو مدل 2010 
با سقف کروك دچار حادثه شده و متاسفانه دو سرنشین 

در محل حادثه جان خود را از دست داده اند.
وی در توضیح بیشتر این حادثه افزود: این خودرو که 
متاسفانه سرنشینان آن کمربند ایمنی خود را نیز نبسته 
بودند، هنگام حرکت از مسیر خود منحرف شده و پس از 
برخورد با گاردریل دو سرنشین آن از دهانه پل به بزرگراه 

یادگار امام سقوط کردند.
جانش��ین رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران 
بزرگ دلیل پرتاب ش��دن سرنش��ینان خودرو به بیرون را 
نبستن کمربند ایمنی و نیز کروك بودن سقف وسیله نقلیه 
اعالم ک��رد و افزود: پس از حضور عوامل پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ مش��خص شد که بی احتیاطی به 
علت عدم توجه به جلو و تخطی از س��رعت مطمئنه باعث 

بروز این حادثه شده است.

 ش��هردار تهران با تاکید ب��ر ضرورت ایجاد 
انسجام در مدیریت شهری شامل مجموعه در شــــهر

شهرداری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در سراس��ر کش��ور گفت: تنها راهی که دولت مي تواند به رسالت 
اصلی خودش بپردازد و کش��ور را به سمت جهش پیش ببرد، این 
اس��ت که به مدیریت شهری اعتماد کند. از این رو باید بخشی از 
کارهایی که وقت دولت را گرفته اس��ت را به درس��تی به مدیریت 

شهری منتقل کنیم.
محمدباقر قالیباف در نشست مشترك شهرداران کالنشهرهای 
کشور، موضوع دولتی شدن مدیریت شهری را طرح مساله ای جدی 
و خطری بزرگ برای مجموعه شوراهای اسالمی شهر و شهرداری ها 

توصیف کرد و گفت: بیش از هر چیز برای حل این چالش نیازمند 
انس��جام در مجموعه مدیریت ش��هری - ش��امل ش��هرداری ها و 
ش��وراهای اسالمی شهر و روستا - هستیم و حتی بعضا در مجلس 
شورای اسالمی نیز شاهد هستیم خود دوستان نگاه مثبتی نسبت 

به شوراها ندارند که این چالش بزرگی به شمار مي رود.
به گفته ش��هردار تهران برداش��ت هاي صورت گرفته از قانون 

اساسی مبنی بر قائل بودن به شوراها به عنوان یک مجموعه صرفا 
نظارتی، نمی تواند مدیریت شهر منسجمی را پیش ببرد.

قالیباف خاطرنش��ان کرد: ما در حوزه مدیریت ش��هری باید 
خودمان منس��جم باش��یم که بتوانیم این را به سیاستگذاران نیز 
منتقل کنی��م و بگوییم تنها راهی که دولت مي تواند به رس��الت 
اصلی خودش بپردازد و کش��ور را به سمت جهش پیش ببرد، این 

اس��ت که به مدیریت ش��هری اعتماد کند. از این رو باید بخشی از 
کارهایی که وقت دولت را گرفته اس��ت را به درس��تی به مدیریت 

شهری منتقل کنیم.
وی افزود: اگر این کار انجام نش��ود، ش��یب حرکت به منظور 
دولتی کردن ش��هرداری ها بیشتر خواهد ش��د و این به مصلحت 

مدیریت شهری و پیشرفت کشور نیست.
ش��هردار تهران ادامه داد: مدیریت ش��هری باید به طور جدی 
بخشی از بار اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون زا و پیشرفت متکی به 
داخل را به دوش بکشد، به طور روشن وقتی از اشتغالزایی و مشاغل 
کوچک سخن مي گوییم، محور مشاغل کوچک شهرداری ها هستند 

و دولت باید به بحث هاي ملی و کالن این موضوع بپردازد.

شهردار تهران مطرح كرد:
خطر بزرگ دولتی شدن مديريت شهری


