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      حجت االسالم والمسلمين علوي - وزير اطالعات:

                        شكوفايي اقتصادي و فرهنگي در سايه امنيت محقق مي شود

اطالعيه مهم 
روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان در آستانه ماه محرم

به مناس�بت فرا رس�يدن ماه محرم، ايام عزاداري و سوگواري 
س�يد و س�االر ش�هيدان، آقا امام حس�ين)ع( و ياران وفادار 
ايش�ان، روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان بخشي از 
موارد ايمني قابل توجه در مصرف گاز طبيعي ويژه هم استاني ها 
در اي�ن اي�ام و ب�ه خص�وص ده�ه اول محرم در حس�ينيه ها، 

مساجد، هيات هاي مذهبي  و تكاياي استان را برشمرد.
فري�دون فرج�ي، رئيس روابط عمومي ش�ركت گاز اس�تان 
خوزس�تان ضم�ن عرض تس�ليت اي�ام س�وگواري حضرت 
اباعبداله الحسين عليه السالم به همه شيعيان جهان و قبولي 
طاعات و عزاداري هاي شهروندان خوزستاني به درگاه الهي، 
رعايت موارد ايمني در مكان هاي اجتماع عزاداران حسيني به 
خصوص در حس�ينيه ها، مساجد، تكايا و هيات هاي مذهبي را 
از نكات بس�يار حائز اهميت برش�مرد و اش�اره داشت در چند 
روز اخي�ر عدم توجه به م�وارد ايمني در مصرف گاز طبيعي در 
اس�تان حوادثي را در پي  داش�ته كه برخي از آنها متاس�فانه 

خسارات و عواقب جبران ناپذير به همراه داشته است.
ايش�ان توصيه هاي مهم ايمني در مصرف گاز را در چند مورد 

به شرح ذيل برشمردند:
1-  در صورت ترك مسجد، حسينيه ها، حتما شير اصلي گاز را 

ببنديد.
2-  طول شيلنگ هاي گاز هرگز نبايد از يك و نيم متر بيشتر باشد.

3-  هرگ�ز از ش�يلنگ هاي طويل براي رس�انيدن گاز به نقاط 
مختلف ساختمان استفاده نفرماييد.

4-  ب�راي وص�ل ك�ردن اج�اق گاز، بخ�اري به لوله كش�ي از 
شيلنگ هاي فشار قوي استفاده نماييد.

5-  بدون اس�تفاده از بس�ت براي محكم كردن ش�يلنگ گاز 
هرگز از وسيله گازسوز استفاده نفرماييد.

6-  هرگز براي پيدا كردن محل نشت از شعله كبريت و امثال 
آن استفاده نكنيد.

7-  ه�ر چند وقت يكبار دس�تگاه هاي گازس�وز و ش�يلنگ ها 
بررسي شود.

8-  توصيه مي ش�ود وس�ايل گازسوز كه در محل به طور ثابت 
نصب مي شوند به وسيله لوله فلزي به سيستم لوله  كشي وصل 

گردد.
9-  از آوردن ضربه به وس�يله ظروف س�نگين روي اجاق گاز 

جدا خودداري شود.
10-  از سر رفتن ظروف غذا روي اجاق گاز جلوگيري نماييد.

11-  از قراردادن تمثيل و ش�عارهاي محرم و س�اير اش�يا قابل 
اش�تعال در مجاور بخاري و اجاق گازها كه مي توانند س�بب وقوع 
آتش سوزي در مساجد و حسينيه ها گردد جدا خودداري فرماييد.

12-  نص�ب و اس�تفاده از خاموش كننده ه�اي اس�تاندارد در 
مس�اجد و حسينيه ها كه از ضايعات ناش�ي از آتش سوزي به 

موقع جلوگيري مي كنند ضروري مي باشد.
13-  نص�ب ش�ماره هاي امداد گاز، آتش نش�اني، ام�داد برق و 

فوريت هاي پزشكي در مساجد و حسينيه ها ضروري مي باشد.
14-  هرگ�ز ش�يلنگ هاي گاز مورد اس�تفاده در معرض تردد 

افراد نباشند.
رئيس روابط عمومي ش�ركت گاز اس�تان خوزستان سالمتي 
همه عزاداران حس�يني را آرزوي قلبي پرس�نل اين ش�ركت 
برشمرد و الزمه آن را رعايت كليه موازين ايمني و مراقبتي در 
مص�رف گاز طبيعي دانس�ت. فرجي از همه خوزس�تاني هاي 
عزي�ز، مص�رف بهين�ه گاز طبيع�ي و صرفه جوي�ي در آن را 
خواس�تار ش�د و اضافه ك�ردن واحدهاي ام�دادگاز به صورت 
24س�اعته در خدمت عزاداران حسيني خواهند بود و از مردم 
شريف خوزستاني خواسته مي شود در صورت مشاهده موارد 
غي�ر ايم�ن در مصرف گاز يا احتمال بروز حادثه با اس�تفاده از 

تلفن 194 واحدهاي امدادي را با خبر سازند.
روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شركت گازاستان خوزستان

جناب آقاي  مهندس زنگنه
وزير محترم نفت

حس�ن انتخاب آقاي مهندس عاليپور را 
ب�ه عن�وان مدي�ر مناط�ق نفتخي�ز ب�ه 
جنابعالي تبريك عرض نموده و موفقيت 
روزاف�زون حضرتعال�ي و آقاي مهندس 
عاليپ�ور را در راه خدم�ت ب�ه كش�ور 

عزيزمان از قادر متعال مسئلت دارم.
                               رضا جعفري

نيازمندي هاي
به ضميمه شماره امروز در خوزستان

تلفن دفتر نيازمندي ها در اهواز: 2217914-2216993

دفتر سرپرستي استان خوزستان

اهواز، خيابان 24 متري)آزادگان(، نرس�يده به بيمارس�تان امام،باالي 
بانك مسكن

تلفن: 2212878)آگهي ها(- 2235252)خبر( نمابر: 2219296
تلفن تمام وقت امور آگهي ها: 09357223662

تجمع مردم اصفهان  در اعتراض به اسید پاشی ها 

معاينه  قربانی  اسید پاشی توسط  وزير  بهداشت:

دكتر هاشمي:  اين حاد ثه موجب 
تاسف همه ايرانیان شد ه است

رئيس جمهور در جمع مردم زنجان: 

امر به معروف منتج به تفرقه نشود

روحاني: تحت لوای امر به معروف 
در جامعه ناامنی آغاز نشود

منکري باالتر از فقر و بيکاري وجود ندارد

باشگاه ها پشت كفاشيان: ضرغامي بايد حق فوتبال را بدهد

 آينده مبهم  برنامه 90 با 300 میلیارد
 درآمد ساالنه از آگهي ها!  

باران، بازهم اهوازی ها را به بیمارستان فرستاد!

 احتمال دستيابی به توافقی جامع ميان ايران و غرب دور از ذهن نيست

رهبر انقالب در ديدار نخبگان جوان:

نجات كشور در 
گرو تقويت بنيه 

علمی است

سيدمحمد خاتمی: با همه معتدل ها گفت وگو می كنيم

مجلس نبايد در انحصار گروهی 
تندرو و انحصارطلب باشد

عضو كميسيون انرژي مجلس موضوع حفظ كارون نيمه جان را حياتي دانست؛

پشت پرده انتقال فالكت بار آب سرشاخه هاي كارون

 محمود نيلی به عنوان وزير جديد
علوم به مجلس معرفی شد
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گروه جامعه: معاون د  رمان د  انشگاه علوم پزشكی 
جند  ی ش�اپوراهواز گفت: به د  نب�ال بارند  گی های 
د  وشنبه شب گذشته تاكنون حد  ود   یك هزار نفر با 
عالی�م بيماری های تنفس�ی به مراك�ز د  رمانی زیر 

پوشش د  انشگاه مراجعه كرد  ند  .
د  کت��ر ایرج نظری د  ر گف��ت و گو با ایرنا، افزود  : این 
بیم��اران به صورت سرپایی د  رمان و ترخیص شد  ند   و 
هیچ گونه بیمار بد  حالی د  ر هیچ کد  ام از بیمارستان ها و 
مراک��ز د  رمانی زیر پوشش د  انشگاه بستری نشد  . وی 
گفت: هرچند   که ممکن است تعد  اد  ی از این موارد   نیز 
به عل��ت حساسیت های معمول فصل��ی باشد   ولی به 

عل��ت اینکه بعد   از بارند  گی ایجاد   شد  ه ممکن است با 
آن ارتب��اط د  اشت��ه باشد  .نظ��ری خاطرنش��ان کرد  : 
بیمارست��ان های استان خوزست��ان د  ر همین راستا د  ر 
آماد  گی کامل هستند   و جلسات متعد  د  ی نیز با حضور 

رئیس د  انشگاه د  ر این ارتباط برگزار شد  ه است. 
وي تصری��ح کرد  : تمام نیازه��ای احتمالی نیز تهیه 
ش��د  ه و تد  ابیر الزم ب��رای وقوع بحران احتمالی اتخاذ 
شد  ه است.پارسال نیز به د  نبال بارند  گی هایی که بعضا 
از آن ب��ه عنوان باران های اسید  ی نام برد  ه شد ،  شمار 
زی��اد  ی از شهروند  ان د  چ��ار مشکل تنفسی شد  ه و به 
مراکز د  رمان��ی و بیمارستان های استان خوزستان به 

وی��ژه اهواز مراجعه کرد ه و مورد   د  رمان قرار گرفتند  .
د  ر این سال به د  نبال این حاد  ثه مد  یرکل محیط زیست 
است��ان خوزستان با بیان اینکه عوام��ل این حاد  ثه د  ر 
د  س��ت بررسی است گفته ب��ود   که آلود  گی تاسیسات 
نفت��ی و صنعت��ی، آتش زد  ن م��زارع نیشکر، انباشت 
زبال��ه، سک��ون هوا و رطوب��ت 95 د  رصد  ی از جمله 

عوامل باران های اسید  ی د  ر اهوازند  .

گروه سياس�ي:   پایگاه اینترنتی نشریه آتالنتيك 
د ر گزارش�ی اعالم كرد  كه با توجه به جد یت ایران و 
غ�رب د ر مذاكرات هس�ته ای، احتمال رس�يد ن به 

توافقی جامع ميان د و طرف د ور از ذهن نيست.
ای��ن گزارش به نوشته آنتوان لیبرت��ه، آورد ه است: 
مذاک��رات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 با جد یت 
بی سابقه ای د ر حال جریان است. تاکنون ایرانی ها به 
ای��ن جد ی��ت وارد  مذاکرات نشد ه بود ن��د . به نظر می 
رس��د  هر د و ط��رف مایلند  به بن بس��ت 10 ساله این 
پروند ه پای��ان د هند . بستگی د ارد  از چه کسی پرسید ه 
شود ، اما اگر از من بپرسید ، می گویم که ایران د ر حال 

برد اشتن گ��ام هایی است که شفاف سازی را ضمانت 
کن��د  و ای��ن د ر حالی است ک��ه بازرسان بین المللی به 
تحقیق��ات خود  د رب��اره فعالیت های هست��ه ای ایران 
کماکان اد امه می د هند .د ر حالی که کمتر از 6 هفته به 
ض��رب االجل 24 نوامبر برای د ستیابی به توافق جامع 
و بلند مد ت میان ایران و غرب زمان باقی ماند ه است، 
به نظر می آید  تقریبا غیرممکن باشد  که بتوانیم بفهمیم 
شرایط مذاکرات چگونه پیش می رود . به همین علت 
اس��ت که بد بینی ها سبب شد ه تا برخی از کارشناسان 

از اکنون راه های د یگری را پیشنهاد  د هند .
 ب��ا توجه به ماهیت حساس ای��ن مذاکرات و اهمیت 

نتیج��ه آن، اگر هر نوع توافقی به امضا رسید ن نزد یک 
ش��ود ، گفته می شود  باراک اوبام��ا د رنظر د ارد  کنگره 
آمریکا را د ور بزند  و از رای گیری د ر کنگره برای تایید  
تواف��ق با ای��ران پرهیز کن��د  و به نوع��ی از اختیارات 

ریاست جمهوری د رخصوص این پروند ه استفاد ه کند .
 ای��ن گزارش د ر پای��ان مي افزاید : پروند ه هسته ای 
ای��ران بسیار پیچید ه، سیاسی و د ر عین حال فنی است 
و ب��ه همین عل��ت است که رسید ن ب��ه توافقی جامع 
بسیار مشکل است اما با توجه به جد یت د و طرف د ر 
مذاک��رات، ب��ه نظر می رسد  د ست یافت��ن به توافقی 

جامع و بلند  مد ت د ور از ذهن نیست.

زمزمه های حضور جنرال موتورز در ايران افزايش قيمت برخی خودروها در بازار پائيزی

سرانجام نامعلوم اكران چند فيلم در ميان وعده هاي وزارت ارشاد

علي مطهري: اختيار نمايش فيلم هاي سينمايي  با وزارت ارشاد  است
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