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مضرات مواد مخدر به كتاب هاى 

درسى ششم مى آيد
ــعه مشاركت مردمى ستاد  معاون كاهش تقاضا و توس
ــاعدت وزير  ــال با مس مبارزه با مواد مخدر گفت: امس
آموزش و پرورش در كتاب درسى بهداشت و سالمت 
ــه موضوع «مضرات  ــم ابتدايى 10 تا 11 صفحه ب شش
ــد. به گزارش مهر، بابك  موادمخدر» اختصاص داده ش
دين پرست روز يكشنبه در دومين جشنواره دانش آموزى 
ــالم كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار  نوجوان س
ــد، اظهار كرد: در بحث فرهنگى و پيشگيرى و طبق  ش
سند جامع پيشگيرى اوليه از اعتياد مقرر شده است كه 
40 درصد از جمعيت كشور تحت پوشش پيشگيرى از 
ــال متوالى  اعتياد قرار گيرند. وى افزود: اين طرح 3 س
است كه در حال اجرا شدن است اما به دليل خالءهاى 
ــند را مورد بازبينى قرار دهيم  موجود مجبور شديم س
ــه يكى از خالءهاى موجود در آن جامعه آمارى بود،  ك
بنابراين از دوستان مى خواهيم در بازنگرى سند مزبور، 
ــته هاى آموزش و پرورش را نيز مورد توجه قرار  خواس
دهند زيرا اين فرصتى طاليى است كه در اين خصوص 
بوجود آمده است. به گفته معاون كاهش تقاضا و توسعه 
مشاركت مردمى ستاد مبارزه با موادمخدر، طرح مصون 
سازى دانش آموزان در معرض اعتياد با پيگيريهاى وزير 
و معاونت تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش به 
ــيده و مشخص شده است كه علل جدى بروز  ثمر رس
اعتياد، آسيب هاى خانوادگى است كه طرح هايى براى 
ــده  ــگيرى از آن انجام و اعتبارات آن نيز فراهم ش پيش
ــت با بيان اينكه اتفاقات خوبى در اين  است. دين پرس
دوره از وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است، 
ــاعدت وزير آموزش و پرورش در  ــال با مس گفت: امس
كتاب درسى بهداشت و سالمت ششم ابتدايى 10 تا 11 

صفحه به اين موضوع اختصاص داده شد.
ــواد مطلق  وى با بيان اينكه حدود 10 ميليون نفر بى س
ــور وجود دارد توضيح داد: اگر شمار افراد زير  در كش
سيكل هم به آنها اضافه شود اين آمار بسيار باال مى رود 
ــر از جامعه  كه گرفتار اعتياد نشوند  كه ما براى اين قش
محتواى مناسب آموزشى تهيه كرديم و آموزش مربيان 
ــرار داده ايم و تفاهم نامه اى  ــاى خود ق را در رأس كاره
ــواد اين افراد در  ــواد آموزى به منظور س را با نهضت س
نظر گرفته ايم. دين پرست ادامه داد: از مجموع معتادان 
بى سوادى كه در كشور وجود دارند شش درصد بيسواد 
ــى، 11 درصد  ــت درصد تحصيالت ابتداي مطلق، هش
ــطه و 22 درصد ليسانس به  راهنمايى، 38 درصد متوس

باال هستند كه به دام اعتياد گرفتار شده اند.
وى اضافه كرد: اقدامات خوبى با وزارت آموزش و پرورش 
داشته ايم كه از جمله آنها مى توان به آموزش سبك هاى 
ــرورى و توزيع بيش از يك ميليون و 200 هزار  فرزندپ
ــته آموزشى در بين دانش آموزان، يكصد هزار بسته  بس

آموزشى براى كاركنان آموزش و پرورش اشاره كرد.

دو هزار زندانى مهريه در زندان
رئيس ستاد ديه كشور اعالم كرد تا دو ماه ديگر بيش از 
10 هزار زندانى جرائم غير عمد آزاد مى شوند. به گزارش 
ــداهللا جواليي صبح يكشنبه در نشست خبرى  مهر، اس
اعالم كرد: سال 1391 بيش از 9200 نفر از زندانيان جرايم 
غير عمد و غير كالهبردارى آزاد شده اند كه از اين تعداد 
8980 نفر مرد و 226 نفر زن بوده اند. همچنين 2741 نفر 
از اين تعداد زندانى ديه و 6465 نفر زندانى مالى اعم از 
نفقه مهريه و چك بوده اند. وى افزود: مجموع بدهى اين 
ــتيم با گذشت شاكيان و  افراد 894 ميليارد بود كه توانس
طلبكاران 505 ميليارد تومان آن را كم كنيم. جواليى به 
تمامى رانندگان توصيه كرد با آغاز ماه رجب به عنوان ماه 
حرام هر چه زودتر الحاقيه بيمه نامه هاى خود را بگيرند در 
غير اين صورت بيمه تنها 114 ميليون تومان ديه مى دهد 
و تا 152 ميليون تومان نرخ ديه ماه حرام را بايد از جيب 
بپردازند.رئيس ستاد ديه كشور اعالم كرد: هم اكنون 10 
ــر  ــر زندانى جرايم غير عمد در زندان ها به س و 113  نف
ــر زندانى مهريه، 5849 نفر جرايم  مى برند كه 1984 نف
مالى غير كالهبردارى، 566 نفر زندانى نفقه و 224 نفر 
زندانى ديه در حوادث كارگاهى هستند. وى افزود: از اين 
تعداد 1500 نفر زندانى ديه بوده كه پرونده آنها تشكيل 
شده و بر اساس قانون صندوق تأمين خسارت بدنه بايد 
ــتند كه  هزينه آنها را پرداخت كند. الباقى 8613 نفر هس
حدود 1000 ميليارد تومان بدهى دارند كه 4812 پرونده 
ــده و به اميد خدا تا 2 ماه ديگر  ــال ش از اين تعداد ارس

تمامى 10 هزار زندانى آزاد مى شوند.

پزشك خانواده در پايتخت 
از شعار تا واقعيت

ــت هفته گذشته در يك خبر غيرمنتظره از  وزير بهداش
ــك خانواده در تهران خبر داد.  آغاز اجراى برنامه پزش
كارى كه سال گذشته هم از سوى وزير بهداشت وقت 

كليد خورد و پايان خوشايندى نداشت.
ــك خانواده،  ــه گزارش خبرگزارى فارس برنامه پزش ب
برنامه اى است كه به تنها برگ برنده هر آن كسى تبديل 
ــكان وزارت بهداشت را در دست مى گيرد.  شده كه س
طى سال هاى اخير هر وزيرى كه بر صندلى اين وزارت 
نشسته است، مهمترين برنامه خود را اجراى اين برنامه 
ــت و البته هنوز  جديد و تكليف قانونى اعالم كرده اس
ــته اند اين برنامه كليدى را به سرانجام  هيچ كدام نتوانس

برسانند.
ــت،  ــالمت پايين اس ــره ورى در نظام س ــى كه به جاي
بودجه ها در چاه ويل بى حساب و كتابى هدر مى روند. 
پيشگيرى بر درمان اولويت ندارد. مراكز درمانى دولتى، 
ــازمانى در هم تنيده اند  خصوصى، خيريه، عمومى و س
ــه بيماران  ــود را مى زنند. جايى ك ــاز خ و هر كدام س
ــك سرگردانند و از دوست و فاميل  براى انتخاب پزش
و همسايه تا راننده تاكسى پرس و جو مى كنند، آنجا كه 
بيمه ها از بى پولى و بى برنامگى همه را ناراضى كرده اند، 
پزشكان مى نالند. بيماران فغان مى كنند. همه و همه تنها 
ــفابخش اين نظام بيمار را فقط در يك كلمه  نسخه ش

خالصه مى كنند.«پزشك خانواده».
ــود. هنوز بعد از  ــه همين جا ختم نمى ش ــكل ب اما مش
ــواده تعريف  ــك خان ــش از يك دهه پزش ــت بي گذش
مشخص و دقيقى كه مورد اجماع همگان باشد، ندارد. 
ــك خانواده و  هر وزير و وكيلى در مورد تعريف پزش
شيوه اجراى آن نظرى دارد و اگر بر مسند تصميم گيرى 

بنشيند، تغييرى در آن مى دهد.
ماجرا از قانون برنامه توسعه سوم شروع شد. جايى كه 
اجراى برنامه پزشك خانواده به دولت تكليف شد اما به 
علل مختلف ماند تا سال آخر وزارت مسعود پزشكيان 
در وزارت بهداشت. زمانى كه مجلس اعتبار 500 ميليارد 
تومانى را براى اجراى اين طرح تصويب كرد و او نيز از 
تير 84(درست سه ماه مانده به پايان وزارتش) به سرعت 
اجراى اين برنامه را در روستاها كليد زد و با اعالم آمار 
ــت وزير بعدى  و ارقامى از اجراى آن كليدش را به دس
سپرد. در دوران وزارت كامران باقرى لنكرانى نيز اجراى 
ــتاها دنبال شد و آمارهايى از اجراى  اين برنامه در روس
ــد اما همزمان نارضايتى هايى هم وجود  آن اعالم مى ش
داشت، پزشكانى كه به روستاها مى رفتند از نبود امكانات 
براى كار مى گفتند و از تأخير پرداخت ها مى ناليدند، تا 
جايى كه هر سال در آ ستانه آزمون دستيارى گروهى از 
ــكان خانواده ريزش مى كردند و عطاى اين طرح  پزش

استراتژيك را به لقايش مى بخشيدند.
ــتاهاى زيادى بودند كه به صورت اسمى پزشك  روس
خانواده را اجرا كرده بودند اما در عمل پزشك خانواده 
ــك تنها مشكل نبود. طبق برنامه  آنجا نبود. كمبود پزش
ــك خانواده، سر تيم يك گروه  ــت پزش وزارت بهداش
ــتار،ماما، متخصص تغذيه،  ــد كه پرس 17نفره اعالم ش
ــت محيط و  ــناس بهداش ــناس، كاردان يا كارش روانش
ــت خانواده هم جزو آن بودند گروهى كه اغلب  بهداش

روستاها فاقد آن بودند.
هر چه بود، دولت ها آمارهايى چشمگير از اجراى اين 
طرح ملى و پوشش 22 ميليونى آن اعالم مى كردند اما 
ــيارى بودند كه اين طرح اجرا شده را چيزى غير از  بس
پزشك خانواده اعالم مى كردند. اطالعات مردم درباره 
اين طرح هنوز پايين است. روستائيان از اينكه نمى توانند 
مثل شهرى ها مستقيم به هر پزشكى كه خواستند مراجعه 
كنند، ناراضى بودند و حتى در جاهايى پزشك خانواده، 
مهر ارجاع را به سرايدار مى سپرد و مى رفت تا بيماران 
ــهر بروند.  ــده را بگيرند و باز هم به ش دفترچه مهر ش
قصه پزشك خانواده ادامه يافت تا در دولت دهم نوبت 
ــهرها رسيد، بى آنكه گزارش دقيقى  به اجراى آن در ش
از موفقيت آن در روستاها اعالم شود. هر از چند ماهى 
اعالم مى شد كه پزشك خانواده در فالن استان پايلوت 
شد و بعد موضوع به خواب زمستانى مى رفت تا چندماه 
آينده استان ديگرى را به عنوان پايلوت اعالم كنند. در 
تمام اين مدت سؤالهاى زيادى مطرح بود. اينكه اجراى 
چنين طرح بزرگى قبل از اجرا به پول و اعتبار دقيق و 
ــده نياز داشت كه در دست مجرى طرح  كارشناسى ش
باشد. از طرفى مجريان اين برنامه بايد آموزش و دوره 
ــك خانواده را مى ديدند كه چنين نبود،  تخصصى پزش

مراكز خاص پزشك خانواده نيز تعريف نشده بود.

ــاى دولتى از افزايش تعداد مقاالت علمى ايران   آماره
ــى كه با يك تا چهار  ــت دارد. مقاله هاي در ISI حكاي

ميليون تومان در كشور خريد و فروش مى شود.
ــال مقاالت علمى ISI در  به گزارش خبر آنالين ارس
ــال اخير، رشد خيره كننده اى داشته  ايران طى چند س
ــت. به طوريكه تعداد اين مقاالت از 5 هزار مقاله  اس
در سال 2006 به 25 هزار مقاله در سال 2012 رسيده 
ــت. اما در كنار اين رشد مقاالت علمى، به وضوح  اس
ــاهد افزايش خريد و فروش اين مقاالت در كشور  ش
ــى با هر مدرك تحصيلى و با  ــتيم. امروز هر كس هس
ــش در حوزه تحصيلى  ــزان از برخوردارى دان هر مي
خود مى تواند با مراجعه به سايت ها در فضاى مجازى 
ــى در خيابان انقالب  ــتان و مغازه داران و تابلو به دس
مى تواند سهمى در آمار و تعداد مقاالت علمى در پايگاه 
ــد زيادى كيفيت  ــد. روندى كه تا ح ــته باش ISI داش
ــته كشور را هم زير  ــان و محققان برجس زحمت كش
سوال برده است. به همين دليل اكثر اساتيد دانشگاهى 
ــيار زيادى از اين مقاالت  ايرانى معتقدند كه تعداد بس
ــى، صنعتى، عمومى و  ــخگوى نياز هاى روز علم پاس
اجرايى كشور نيست و بيش تر به دليل باالگرفتن تب 
ــال مقاالت علمى به پايگاه هاى علمى دنيا افزايش  ارس

يافته است.
بررسى آمار هاى تعداد مقاالت ايران در پايگاه ISI از 
سال 1383 تا به امروز حكايت از افزايش 15 برابرى 
تعداد مقاالت ISI در كشور را داشته است. همچنين 
ــان  ــال 2006 تا به امروز نش جديدترين آمار ها از س
مى دهد، كشور ايران هر سال 2 تا 5 هزار مقاله در هر 

سال بيشتر به اين پايگاه علمى ارسال كرده است. 
ــن تعداد  ــود كه اي ــواالت مطرح مى ش ــاال اين س ح
ــى ISI چقدر  ــه پايگاه علم ــال مقاالت ب ــاالى ارس ب
ــت؟ چه تعداد  ــخگو بوده اس ــور را پاس نياز هاى كش
ــدون كپى بردارى و با انجام  ــن مقاالت واقعى ، ب از اي
ــت؟ و البته اينكه  فعاليت هاى علمى صورت گرفته اس
ــان دهنده رشد  اگر اين تعداد باالى مقاالت علمى نش
علمى كشور است، چرا هر كس به راحتى با پرداخت 
 ISI يك تا چهار ميليون تومان مى تواند مقاله اى را در
به چاپ برساند، بدون اينكه وزارت علوم و نهاد هاى 

مربوطه فيلترينگى براى آنها داشته باشند؟
خريد و فروش ISI از يك و نيم

 تا 4ميليون تومان
پژوهش علمى با هدف درنورديدن مرز دانش، محترم 
ــيوه هاى مطرح شدن  ــرافتمندانه ترين ش و يكى از ش
ــت.  ــخاص و حتى ارگان ها در جهان اس ملت ها، اش
ــاالت و البته  ــال مق اما آنچه باعث باالرفتن تب ارس

ــت، تفاوت ميان  ــده اس ــوءتفاهم علمى موجود ش س
ــت. چاپ مقاالت علمى در  مقاله و پژوهش علمى اس
 Institute for Scientific)ــى خارج ــالت  مج
ــك مزيت هايى دارد. مثال ما  Information) بى ش
ايرانى ها مى توانيم ادعا كنيم در علم «به روز» هستيم و 
فعاليت هايمان در حوزه هاى مختلف مورد نقد جهانيان 
ــت و بازار  ــت . البته اين صورت خوش ماجراس اس
مكاره علم فروشى در خيابان انقالب صورت ديگرى 
از پژوهش موسسات دانشگاهى است. شما مى توانيد 
ــد با پرداخت  ــه توليد علم بزني ــت ب بدون اينكه دس
ــات  مثاليك ميليون و 500 هزار تومان با البى موسس
به اصطالح علمى وطنى صاحب يك مقاله ISI شويد. 
البته قيمت ها بسته به نوع رشته هاى تحصيلى متفاوت 

است بعضاتا چهار ميليون تومان نيز مى رسد.
رشد مقاالت ISI يا بى محتوا شدن آن 

در ايران؟
ــروش مقاالت ISI در ايران تا حد  افزايش خريد و ف
ــابقه و  ــاد اعضاى هيات علمى با س ــادى مورد انتق زي
مطرح كشور نيزقرار گرفته است. به عنوان مثال محمد 
ــتاد جامعه شناسى دانشگاه تربيت  امين قانعى فرد اس
معلم و عضو هيات رئيسه انجمن جامعه شناسى ايران 
ــاهد رشد  ــما ش در اينباره مى گويد: «از يك طرف ش
ــد تعداد دانشجو، رشد تعداد  مقاالت، رشد ISI، رش
ــدن آموزش عالى هستيد، از يك  دانشگاه و بزرگ ش
طرف هم، بى محتوا شدن و دچار زوال شدن اين قضيه 

است».
ــده را از نگاهى ديگر مى توان  ــد: «اين پدي او مى افزاي
ــا يك اصطالح  ــوزش عالى» ناميد. غربى ه «تورم آم
 Massification ــا ــوزش عالى ي ــدن آم توده اى ش
ــى با بخش هاى  ــدن ارتباط ــد، اما اين توده اى ش دارن
ــرو مى گيرد و به  ــه دارد؛ از جامعه ني ــف جامع مختل
جامعه خدمت مى رساند، و توده اى شدن براى خودش 
جايگاه مناسبى دارد، اما دانشگاه هاى ما دچار تورم شده 
است، اين تورم مثل هر تورم ديگرى منجر به كاهش 
ارزش مى شود. همين جور كه تورم اقتصادى، ارزش 
ــتيم  ــاهد هس (پول) را كاهش مى دهد، اينجا هم ما ش
ــئله اخالق دانشگاهى  كه ارزش هاى دانشگاهى، مس
ــئله روح دانشگاهى دارد دچار نوعى بى ارزشى  و مس
ــگاه خودش را از  ــود، ارزش هاى علم دارد جاي مى ش

دست مى دهد.»
ــى وزارت علوم  ــدى نژاد معاون پژوهش اما دكتر مه
مى گويد: «اين مجالت هر مقاله اى را منتشر نمى كنند 

و مالك ما هستند.
ــت يك نفر براى ورود به  ــوى ديگر ممكن اس از س

هيات علمى دانشگاه،10 مقاله بياورد اما ما يك هيات 
مميزه در وزارت علوم و تحقيقات داريم كه صحت و 
جديد بودن اين مقاالت در مجله ها را بررسى مى كند 
ــد. اگرهم خداى  ــند امتياز نمى دهن و اگر معتبر نباش

نكرده تقلبى باشند حتما برخورد مى شود. 
ما براى اين مجالت معيارهايى داريم و هر چند وقت 
ــوط به آنها تغيير مى كند  يكبار هم آيين نامه هاى مرب
ــر در بخش پژوهش و پايان نامه  تا از مجله هاى معتب
استفاده كنيم.» دكتر توفيقى وزير علوم دوره اصالحات 

ــنيده ام كه  ــم مى گويد: «من اين را رد نمى كنم و ش ه
چنين بازارهايى فعال شده اند. 

ــود و جلوى اينطور  ــيارى به خرج داده ش بايد هوش
كارها گرفته شود اما در عين حال نبايد اگر چند مورد 
ــده آن را به ساير موارد هم تعميم داد.  اينگونه ديده ش
ــن اتفاق بيفتد  ــت كه در موارد كمى هم اي ممكن اس
ــت. به دليل موانع و  ــيار محدود اس اما اين ميزان بس
ــود دارد، فكر نمى كنم تعداد  محدوديت هايى كه وج

زيادى مقاله به اين شيوه به چاپ رسيده باشند.»

 افزايش باالى تعداد مقاالت ISIدر ايران چقدر واقعى است؟  

فروش مقاالت ISI از 
يك و نيم تا 4ميليون تومان

ــى جراحان ارتوپدى ايران با   گروه اجتماعى: رئيس انجمن علم
اشاره به افزايش حدود 3 برابرى قيمت تجهيزات پزشكى بويژه در 
حيطه ارتوپدى اعالم كرد: على رغم وجود مشكالت اقتصادى در 
شركت ها و كارخانه هاى توليدكننده و واردكننده دارو و تجهيزات 
ــكى در حوزه ارتوپدى  ــكى، تاكنون با كمبود تجهيزات پزش پزش
مواجه نشده ايم.  به گزارش روابط عمومى انجمن، دكتر سيد تقى 
نوربخش با اشاره به مسئله افزايش هزينه هاى درمانى در كشور بر 
ضرورت توجه به اصل 29 قانون اساسى جمهورى اسالمى تاكيد 
ــت خدمات  ــاس اين اصل، دولت موظف اس ــرد و گفت: بر اس ك
بهداشتى- درمانى و مراقبت هاى پزشكى را كه حقى همگانى است 

براى يكايك افراد كشور تأمين كند. 
ــعه نيز  ــه داد: عالوه بر اين برنامه هاى چهارم و پنجم توس وى ادام

نقشه راه را به خوبى مشخص كرده اند.
ــان اينكه بر  ــان ارتوپدى ايران با بي ــن علمى جراح ــس انجم  رئي
اساس سياست هاى كلى برنامه هاى توسعه، سهم مردم از پرداخت 
ــد، گفت: اين در حالى  ــالمت بايد به 30 درصد برس هزينه هاى س

ــش از 70 درصد هزينه هاى درمان خود را  ــت كه اكنون مردم بي اس
ــانات ارزى هم هزينه هاى  ــى پردازند و با بروز تحريم ها و نوس م

سنگين ترى بر دوش آن ها تحميل شده است.
ــرى قيمت تجهيزات  ــاره به افزايش حدود 3 براب ــش با اش نوربخ
ــش  ــه ارتوپدى، افزود: در اينجا اين پرس ــكى بويژه در حيط پزش
ــود كه مابه التفاوت تغيير نرخ ارز مرجع به  ــى مطرح مى ش اساس
ــى جبران خواهد كرد؟ اگر بناست بيمه ها اين  مبادله اى را چه كس
ــود را براى اين  ــطح تعهدات خ ــه را بر دوش بگيرند، آيا س وظيف

منظور باال برده اند؟
ــت دارو و تجهيزات  ــردم متحمل افزايش قيم ــزود: قطعا م وى اف
مى شوند كه  سياست هاى برنامه پنجم توسعه است. رئيس انجمن 
ــه عليرغم وجود  ــران تاكيد كرد: البت ــان ارتوپدى اي علمى جراح
ــاى توليدكننده و  ــركت ها و كارخانه ه ــكالت اقتصادى در ش مش
واردكننده دارو و تجهيزات پزشكى، تالش هاى بسيارى براى تامين 
اقالم ضرورى پزشكى مردم در حال انجام است و تاكنون با كمبود 

تجهيزات پزشكى در حوزه ارتوپدى بطور جدى مواجه نشده ايم.

واكنش رئيس انجمن ارتوپدى به مساله افزايش قيمت تجهيزات پزشكى
ــمپاد و مدارس  قطعا مردم متحمل افزايش قيمت دارو و تجهيزات مى شوند ــنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: نتايج آزمون س رييس مركز س

نمونه دولتى هفته دوم خرداد ماه از طريق ادارات آموزش و پرورش اعالم مى شود. 
ــنا، افزود: براساس برنامه زمانى كه براى تصحيح  عبداالمير عرفى در گفت وگو با ايس
اوراق آزمون در نظر گرفته شده، پس از اتمام امتحانات پايه ششم ابتدايى، نتايج آزمون 
ــق ادارات آموزش و پرورش  ــان و مدارس نمونه دولتى از طري ــتعدادهاى درخش اس

استان ها اعالم مى شود.
ــمپاد و مدارس نمونه دولتى امسال 682 هزار دانش آموز  وى با بيان اينكه در آزمون س
پايه پنجم ابتدايى و سوم راهنمايى براى ورود به مدارس سمپاد راهنمايى و دبيرستان با 
يكديگر رقابت كردند، همچنين از افزايش ظرفيت پذيرش در مدارس سمپاد و مدارس 
نمونه دولتى براى سال تحصيلى 93-92 خبر داد.به گفته رييس مركز سنجش وزارت 
ــدگان اين آزمون در پايه اول راهنمايى و اول دبيرستان  آموزش و پرورش، پذيرفته ش
مدارس سمپاد و نمونه دولتى ادامه تحصيل خواهند داد.عرفى ادامه داد: داوطلبان چنانچه 
پس از اعالم نتايج آزمون نسبت به نمرات خود اعتراضى داشته باشند مى توانند از طريق 
سايت آموزش و پرورش و يا مراجعه به محل هايى كه مشخص مى شود، اعتراض خود 
ــنا، تا سال 88 فقط 92 شهر كشور با 338 مدرسه سمپاد  را اعالم كنند.به گزارش ايس
60 هزار دانش آموز را تحت پوشش داشتند، اين درحاليست كه اين رقم تا مهر امسال 
ــهر با 150 هزار دانش آموز و 662 مدرسه سمپاد افزايش خواهد يافت و از  به 206 ش

امسال در 114 شهر جديد مدارس سمپاد ايجاد مى شود.

زمان اعالم نتايج آزمون مدارس سمپاد

آگهي ارزيابي كيفيآگهي ارزيابي كيفي
شركت آب و فاضالب آذربايجانغربي ارزيابي كيفي مناقصه گران را به شرح ذيل برگزار مي نمايد:

نوبت دوم

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب آذربايجانغربي

محل تامين اعتبار پايه و رشته مدت اجرا 
(ماه)

مبلغ برآورداوليه
(ميليارد ريال)

موضوع مناقصه رديف

جاري 5 آب  12 2 نصب انشعابات آب بوكان 1

4 آب  عمراني 48 25 آبرساني و اجراي خطوط فرعي و اصلي 
و انتقال و اصالح شبكه آب اروميه و كليه 

شهرك هاي اقماري اروميه

2

5 آب جاري 30 10 لوله گذاري آب در نقاط مختلف شهر 
اروميه و نصب و استاندارد سازي 

انشعابات آب.

3

شركت هاي صالحيت دار متقاضي مي توانند به دو شيوه ذيل اسناد ارزيابي را دريافت نمايند:
1- از تاريخ 92/02/21 لغايت 92/02/28 با ارائه معرفي نامه كتبي و رسيد واريز مبلغ 50000 ريال به حساب جاري سيبا شماره 

0105719774005 نزد بانك ملي اسناد ارزيابي كيفي را از نشاني: اروميه فلكه مخابرات شركت آب و فاضالب آذربايجان غربي دفتر 
قراردادها اخذ و پس از تكميل عودت نمايند.

2- واريز مبلغ 50000 ريال به حساب جاري  سيبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دريافت اسناد ارزيابي در بازه زماني تعيين 
شده در بند يك از پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ضمنا مناقصه گران بايد فيش واريزي را روز 

تحويل پاكت جداگانه به مسئول مناقصه تحويل دهند.
رعايت بخشنامه 110404 /20 مورخ 90/11/25 و بخشنامه 99336/الف/22 مورخ 89/11/18 در خصوص ظرفيت مجاز پيمانكاران براي 

شركت در مناقصه الزامي است.
تاريخ نشر آگهي نوبت اول:92/02/21   -تاريخ نشر آگهي نوبت دوم:92/02/23        

عودت اسناد:92/03/12 
شركت آب و فاضالب آذربايجانغربي(سهامي خاص)

آگهى مفقودى برگ كمپانى
اينجانب عبدالكريم باوى مالك خودروى پژو رنگ نوك مدادى تيپ جى ال آى به 
شماره انتظامى: 14-259س86 مدل: 1384 شماره موتور: 12484122211 شماره 

شاسى: 16219229 به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايران خودرو و تقاضاى 
رونوشت(المثنى) مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر شخصى ادعايى در مورد 

خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

مجهول المكان  كه  محمدي  وهاب  آقاي  خوانده  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  آگهي هاي  پيرو 
مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9109974467000695-91/12/27 صادره از شعبه 20 شوراي 
حل اختالف شهرستان اروميه در پرونده شماره 9109974467000817 محكوم به پرداخت مبلغ 10000000ريال 
اصل خواسته و 30000 ريال هزينه دادرسي و تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد سفته ها الي تاريخ اجراي حكم در 
حق خواهان آقاي عليرضا راد شده ايد. مراتب يك بار آگهي مى گردد محكوم عليه مى تواند ظرف مهلت 20 روز 
پس از درج آگهي با مراجعه به شوراي حل اختالف شعبه 20 واقع در اروميه خيابان والفجر 2 مجتمع شوراهاي 
حل اختالف مراجعه و با اخذ تصوير از دادنامه صادره نسبت به واخواهي و ظرف 20 روز پس ازآن نسبت به 

تجديد نظر خواهي اقدام نمايد در غير اين صورت حكم صادره قطعي تلقي شده اجرائيه صادر خواهد شد.
م الف/51

رئيس شعبه 20 شوراي حل اختالف شهرستان اروميه

آگهي ابالغ وقت رسيدگي دادخواست و ضمائم
كالسه پرونده: 645/91 شعبه هشتم شوراي حل اختالف ماكو

وقت رسيدگي: روز دوشنبه مورخه 92/3/27 ساعت 6/30
خواهان ها:شمس اهللا نادري قندكانلو
خوانده:احمد مهدي زاده بوشانلوئي

خواسته:مطالبه يك فقره چك به مبلغ 20/000/000 ريال بانك ملت شعبه 10603 اروميه شعبه دادخواستي به 
خواسته تسليم شوراي حل اختالف ماكو نموده اند كه به شعبه هشتم ماكو ارجاع و وقت رسيدگي تعيين شده است 
لكن به علت مجهول المكان بودن خوانده به نام احمد مهدي زاده بوشانلوئي به درخواست خواهانها و دستور 
رييس شعبه و تجويز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت آگهي مي شود تا خوانده با مراجعه به دفتر شورا ضمن 

اعالم نشاني كامل خود نسخه هاي دوم دادخواست را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
رئيس شوراي حل اختالف شعبه هشتم ماكو

رو نوشت آگهي حصر وراثت
آقاي بهزاد پور حاجي داراي شناسنامه شماره 54 به شرح دادخواست به كالسه 92-106/ح از اين دادگاه درخواست 

گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبيد پور حاجي قوني به شناسنامه304 در تاريخ  
91/10/11 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:

1- بهروز پور حاجي قوني ف عبيد ش ش 198 ت ت 1365 پسر-2- ميالد پور حاجي قوني ف عبيد ش ش 
5-015946-284 ت ت 1371 پسر-3- بهزاد پور حاجي ف عبيد ش ش 54 ت ت 1363 پسر

4- علي پور حاجي ف عبيد ش ش 493 ت ت 1361 پسر-5- ثانيه پور حاجي قوني ف عبيد ش ش 1187 ت ت 
1352 دختر-6- فريبا پور حاجي قوني ف عبيد ش ش 1 ت ت 1362 دختر-7- فوزيه پور حاجي قوني ف عبيد ش 

ش 1188 ت ت 1355 دختر-8- سميرا پور حاجي قوني ف عبيد ش ش 1-010377-284 ت ت 1370 دختر
9- راضيه پور حاجي قوني ف عبيد ش ش 1520 ت ت 1357 دختر-10- فاطمه عليزاده سنجي ف مامد ش ش 
198 ت ت 1333 همسر-اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مى نمايد تاهر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه اول  شوراي حل اختالف سلماس

خواهان ابراهيم مروتى و غيره دادخواستى به طرفيت خواندگان باقر و ناصر آذربويه 
به خواسته ابطال سند تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كامياران نموده كه جهت رسيدگى به 

شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان كامياران واقع در كامياران ارجاع و به 
كالسه 9109988736700665 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1392/4/8 و ساعت 11 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 

آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف: 51

مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان كامياران

رونوشت آگهي حصروراثت
اين  از   265-92 كالسه  به  دادخواست  شرح  به   1951 شماره  شناسنامه  داراي  فسندوز  عيوضي  عيوض  آقاي 
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان امير رضا عيوضي فسندوز  به 
مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   1392/2/14 تاريخ  در   296-112475-1 شناسنامه 

منحصر است به:
1-عيوض عيوضي فسندوز ف باباعلي ش ش 1951 ت ت 1354 صادره از مياندوآب پدر متوفي

2-اكرم صادقي ف جانعلي ش ش 121 ت ت 1362 صادره از مياندوآب مادر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مى نمايد تاهر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه  تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف مياندوآب


