
بهره مندي ۵ گروه بيماران خاص گلستاني از خدمات بيمه سالمت
پن�ج گ��روه     گلستان
بيماران خاص 
شامل بيماران پيوند كليه، هموفيلي، ام اس، 
تاالسمي و دياليزي در استان گلستان تحت 

پوشش بيمه سالمت قرار دارند. 
مهرداد كمانگري مديركل بيمه سالمت گلستان 
با اشاره به بيمه شدن تمامي بيماران خاص در اين 
استان گفت: يك  ميليون و ۱۲۴ هزار نفر در استان 
گلستان تحت پوشش بيمه سالمت قرار دارند كه از 

اين تعداد  ۸۳۳ هزار و ۵۶۳ نفر بيمه روستايي ،  شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر، ۱۱۵ هزار و ۸۶۴ نفر بيمه كاركنان 
دولت، ۱۰۴ هزار و ۷۹۷ نفر بيمه همگاني، ۵۶ هزار و ۹۰۷ نفر بيمه ساير اقشار و ۱۳ هزار و ۱۰۵ نفر بيمه ايرانيان 
هستند.  وي افزود: در حال حاضر ۱۰۷ بيمار هموفيلي، ۲۹۹ بيمار پيوند كليه، ۳۸۴ بيمار ام اس، ۳۰۴ بيمار 
تاالسمي و ۵۸۶ بيمار دياليزي از خدمات بيمه سالمت استفاده مي كنند.  مديركل بيمه سالمت گلستان در 

ادامه بيان كرد: از ابتداي امسال تاكنون، ۱۷۸ ميليارد تومان به مؤسسات خصوصي و دولتي پرداخت كرديم.

فاز نخس���ت     آذربايجان غربي
ن  ختما س���ا
پزشكي قانوني آذربايجان غربي روز گذشته 
با حض�ور رئيس س�ازمان پزش�كي قانوني 

كشور افتتاح شد. 
رسول روشني مديركل پزشكي قانوني آذربايجان 
غربي در اين آيين افتتاح فاز نخست ساختمان 
پزشكي قانوني اين استان، با بيان اينكه ساختمان 
جديد اين نه��اد در زميني به مس��احت ۳  هزار 
مترمربع از س��ال ۱۳۹۲ در حال احداث است، 
گفت: اين ساختمان در دو فاز معاينات و اداري 
و بلوك آزمايشگاه در دست احداث است كه فاز 
نخس��ت آن ديروز در پنج طبقه و با اعتبار۱۵۰ 
ميلي��اردی افتتاح ش��د.  وي با اش��اره به اينكه 
س��اختمان جديد پزش��كي قانوني استان جزو 
پروژه هاي ملي محسوب مي شود و فاز دوم اين 
ساختمان كه شامل بلوك آزمايشگاه و تشريح 
است، افزود: سالن تشريح شهرستان خوي نيز كه 
با هدف پوشش شهرهاي شمال استان در دست 
احداث است، كه در سال آينده افتتاح مي شود.  
عباس مس��جدي آراني رئيس سازمان پزشكي 

قانوني كشور نيز در آيين افتتاح ساختمان جديد 
پزشكي قانوني آذربايجان غربي با اشاره به اينكه  
هم اكنون هشت استان كشور مجهز به آزمايشگاه 
تشخيصDNA اس��ت. گفت: در حال حاضر 
۳۷۵ مركز پزشكي قانوني در كشور فعال است 
ولي نبود مراكز مربوط به اين نهاد در بسياري از 
شهرستان ها، از چالش هاي اساسي اين سازمان 
براي ارائه خدمات بهتر به مردم است.  وي با بيان 
اينكه در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان كشور مركز 
پزشكي قانوني ندارند، تصريح كرد: پزشكي قانوني 
در سال ۹۷ با توجه به حجم عملكرد و خدمات، 
توانست ۲/۵ ميليون نظر كارشناسي صادر كند 
كه ۸۵ درصد در حوزه معاين��ات، ۱۰ درصد در 
بخش آزمايش��گاه و پنج درصد در حوزه معاينه 
اجساد بود.  رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور 
با بيان اينكه هر پزشك اين سازمان ۲/۵ برابر حد 
استاندارد خود خدمات در زمان اداري، بعدازظهر 
و شب ارائه و در صحنه جرم حضور پيدا مي كند 
عنوان كرد: در حال حاضر، هشت استان كشور 
مجهز به آزمايشگاه تشخيص DNA فعال است 

كه خدمات الزم را ارائه مي دهد. 

۶ هزار و ۵۰۰ تن      مازندران
خاوي�ار، ماهي 
تازه، منجمد، خوراك و مكم�ل آبزيان، پا و 
پنج�ه م�رغ از مازن�دران ص�ادر ش�د. 
حس��ن رضواني مديركل دامپزشكي مازندران 
به نمونه برداري و صدور مجوز هاي بهداش��تي 
الزم پس از دريافت نتايج آزمايش��گاهي از آغاز 
امس��ال تاكنون در استان اش��اره كرد و گفت: 
تا كنون ۶ هزار و ۵۰۰ تن خاوي��ار، ماهي تازه، 
منجمد، خوراك و مكمل آبزيان، پا و پنجه مرغ 
از مازندران صادر ش��د.  وي افزود: در اين مدت 

كارشناسان دامپزشكي استان با نمونه برداري و 
صدور مجوز هاي بهداشتي الزم پس از دريافت 
نتايج آزمايش��گاهي هزار و ۴۰۰ تن پا و پنجه 
مرغ را به كشور هاي ويتنام، هنگ كنگ و امارات 
صادر كردند.  مديركل دامپزش��كي مازندران 
با بيان اينكه ۳ هزار تن ماه��ي خوراكي تازه و 
منجمد در اين مدت به كشور هاي عراق و روسيه 
صادر شد، تصريح كرد: كارشناسان دامپزشكي 
اس��تان نمونه برداري، آزمايش هاي ميكروبي و 
شيميايي براي تعيين حد مجاز آلودگي احتمالي 

و صدور مجوز هاي الزم را انجام دادند. 

معاون آموزش      چهارمحال وبختياري 
ابتدايي اداره 
كل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري 
از وجود ۵۰۰ ك�ودك بازمانده از تحصيل در 
رده س�ني ۶ تا ۱۱ سال در اس�تان خبر داد. 
محمد محمدي معاون آم��وزش ابتدايي اداره 
كل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري، با 
اشاره به وجود ۵۰۰ كودك بازمانده از تحصيل 
در چهارمحال و بختي��اري گفت: اين درحالي 
اس��ت كه بر اس��اس اعالم مرك��ز برنامه ريزي 
وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر پوشش 
تحصيلي چهارمحال و بختياري در دوره ابتدايي 
۹۹ درصد است.  وي افزود: جايگاه چهارمحال 

و بختياري در پوشش واقعي دوره ابتدايي بين 
هفت استان برتر كشور اس��ت و در نرخ جذب 
پايه اول ابتدايي ب��ه عن��وان مهم ترين معيار 
انس��داد مبادي بيس��وادي ح��دود ۹۹ درصد 
قرار گرفته است.   معاون آموزش ابتدايي اداره 
كل آم��وزش و پرورش اس��تان تصري��ح كرد: 
تعداد زيادي از اف��راد بازمانده از تحصيل قابل 
شناسايي نيستند زيرا كه تعداد قابل توجهي از 
آنان به بيماري هاي شديد مبتال شده و امكان 
حضور حت��ي در مدارس اس��تثنايي براي آنها 
مقدور نيست و تعدادي قابل توجهي از آنان به 
دليل مهاجرت و كوچ دائمي برخي خانواده هاي 

عشايري قابل شناسايي نيستند. 
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رونق صادرات محصوالت كشاورزي استان ها 
با حمايت بنياد بركت

زمينه صادرات ۱۲۰۰ تن انواع محصوالت كشاورزي 
منطقه ارسباران به كشورهاي همسايه فراهم شد

حمايت هاي بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان حض�رت امام)ره( 
امكان ص�ادرات بي�ش از ۱۲۰۰ تن ان�واع محصوالت كش�اورزي 
منطقه ارس�باران را به كش�ورهاي همس�ايه فراهم آورده است. 
معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت با اعالم اينكه 
حمايت هاي بنياد از كش��اورزان و باغداران منطقه ارسباران در استان 
آذربايجان شرقي باعث ذخيره ۱۰ هزار تن انواع ميوه و صادرات بيش از 
۱۲۰۰ تن انواع محصوالت كشاورزي به كشورهاي همسايه شده است، 
گفت: حمايت هاي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از 
كشاورزان استان هاي مختلف باعث شده تا امكان صادرات محصوالت 
آنها فراهم شود.  هادي جوهري ادامه داد: شركت بازرگاني سايه اسكو از 
شركت هاي مشاركتي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام با ذخيره و 
بسته بندي ۱۰ هزار تن انواع ميوه و صيفي جات و صادرات بيش از ۱۲۰۰ 
تن انواع محصوالت كشاورزي به كشورهاي روسيه، آذربايجان، عراق و 
پاكستان از كشاورزان و باغداران منطقه ارسباران در استان آذربايجان 

شرقي پشتيباني مي كند. 
به گفته اين مسئول، فعاليت هاي اين شركت مشاركتي بنياد باعث ايجاد 

۳۳۵ شغل مستقيم و غيرمستقيم در منطقه ارسباران شده است. 
جوهري خاطرنشان كرد: اين شركت مشاركتي از سال گذشته در زميني 
به متراژ بيش از ۱۰ هزار مترمربع و با مشاركت بنياد بركت در شهرك 

صنعتي بيلوردي هريس منطقه ارسباران آغاز به فعاليت نموده است. 
وي افزود: شركت مشاركتي بنياد بركت با فعاليت در بخش حمل و  نقل 
و برداشت و بس��ته بندي انواع ميوه و صيفي جات، عالوه بر اشتغالزايي 
براي ۳۵ نفر به طور مس��تقيم و ۳۰۰ نفر به شكل غيرمستقيم، امكان 
ذخيره سازي و صادرات محصوالت كش��اورزي و باغي را به كشورهاي 

همسايه فرآهم آورده است. 
معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت اظهار داشت: 
اين ش��ركت با داش��تن كادري مجرب و  با آموزش هاي الزم در ارتباط 
با ارتقاي سطح بس��ته بندي محصوالت باغي و رعايت چهارچوب هاي 
استاندارد صادراتي نقش به س��زايي در حوزه بسته بندي محصوالت به 

صورت ارگانيك در منطقه ايفا نموده است. 
جوهري خاطرنشان كرد: شركت مشاركتي بنياد بركت توانسته است با 
خريد خرد و  مستقيم محصول نهايي در منطقه ارسباران با جامعه هدف 
۲۰۰ نفره از كشاورزان و ذخيره و بس��ته بندي به ميزان يك ميليون و 
۲۰۴ تن، انواع محصوالت كشاورزي را به كشورهاي روسيه، پاكستان، 
عراق و آذربايجان در سال گذش��ته صادر نمايد.  وي تصريح كرد: اين 
شركت همچنين در راستاي اهداف مديريت زنجيره تأمين محصوالت 
فوق الذكر، آمادگي الزم در جهت توسعه طرح و ايجاد اشتغال جديد به 
ميزان ۱۵۰ نفر را با ايجاد واحد توليد پوره انواع ميوه به صورت اسپتيك 
را  داراست.   جوهري با اشاره به اين كه مدل اشتغالزايي بنگاه محور يكي 
از روش هاي بنياد بركت براي ايجاد اش��تغال در مناطق محروم است، 
گفت: در اين مدل، اشتغالزايي و محروميت زدايي از طريق مشاركت و 

توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي دنبال مي شود. 
وي ادامه داد: بنياد بركت از سال ۱۳۸۷ اقدام به مشاركت با بنگاه هاي 
اقتصادي در قالب طرح اشتغالزايي بنگاه محور كرده و تا به امروز با ۳۵۰ 

شركت مشاركت داشته كه از ۲۵۰ شركت خارج شده است. 
معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت خاطرنشان 
كرد: ۹ شركت مشاركتي بنياد بركت در زمينه صادرات محصوالت شان 
فعال هس��تند و تا به امروز موفق به صادرات تولي��دات خود همچون 
شمش روي، كاغذ كارتن، شيشه سكوريت، سيم و كابل، كليد و پريز، 
خرما، ماهي و ميگو، تخم مرغ، محصوالت كشاورزي و... به كشورهاي 
مقصد از جمله تركيه، روسيه، چين، هنگ كنگ، تايلند، تركمنستان، 
افغانستان، عراق و امارات شده اند.  گفتني است، بنياد بركت در راستاي 
سياست هاي ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان امام مبني بر پرهيز از 
تصدي گري، پس از به ثبات رسيدن و س��وددهي بنگاه هاي اقتصادي 
مشاركتي، از آنها خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار 
مي كند. بر اين اس��اس، بنياد بركت تا به امروز از مجموع ۳۵۰ شركتي 
كه با آنها مشاركت داشته، از ۲۵۰ شركت خارج شده و سهام خود را به 

بخش خصوصي واگذار كرده است. 

 ظرفيت تخليه و بارگيري بندر بوشهر 
به 1۵ ميليون تن افزايش می يابد

هم اكنون ظرفي�ت تخليه و بارگيري      بوشهر
كاال در بن�در بوش�هر اف�زون بر 7/۵ 
ميلي�ون ت�ن اس�ت ك�ه ب�ه ۱۵ ميلي�ون ت�ن افزاي�ش مي يابد. 
سعيد زرين فر معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار بوشهر با بيان اينكه اين 
استان داراي ۱۲ بندر با تجهيزات و امكانات الزم براي تخليه و بارگيري كاال 
و ارائه خدمات به بازرگانان است، گفت: هم اكنون، ظرفيت تخليه و بارگيري 
كاال در بندر بوشهر افزون بر ۷/۵ ميليون تن است كه به ۱۵ ميليون تن افزايش 
مي يابد.  وي گفت: پس از گذشت چندين س��ال رويداد خوبي كه در بندر 
بوشهر صورت گرفت تخليه سه كشتي حامل كاالي اساسي با ظرفيت ۳۵ 
هزار تن بود كه عمده آن نيز برنج بوده  است.  به گفته اين مسئول با اتمام پروژه 
اليروبي بندر بوشهر و فراهم شدن امكان تردد كشتي هاي ۳۰ هزار تني روند 

تخليه كاالهاي اساسي براي سال آينده رونق بيشتري خواهد گرفت.

 كسی به حاشيه نشينان زاهدان 
وعده نمی دهد!

بحث حاشيه نشيني و معضالت ناشي از آن موضوعي نيست كه با يكبار 
عنوان شدن، تمام شود. در حال حاضر اوضاع حاشيه نشيني در برخي شهرها 
نه يك معضل كه به بحراني بزرگ تبديل شده است و در اين رابطه حتماً بايد 
به زاهدان و بزهكاري ها و مشكالت بهداشتي شهر و ناامني هاي ناشي از 
آن در حاشيه اش اشاره كرد. شهري كه به خاطر توسعه و رشد جمعيتش 
هم اكنون نزديك به نيمي از س�اكنانش حاشيه نشين به شمار مي آيند. 

    
حاشيه نشيني را بايد محصول حكومت پهلوي دوم دانست. زماني كه شهرها 
بدون هيچ ضابطه اي شروع به گسترش كردند و روستاييان فقيرنشين هم به 
اميد ساختن زندگي بهتر و كسب كار و بار پردرآمدتر به سمت آنها روانه شدند.  
از همان زمان، تأمين مسكن اولين دغدغه مهاجران بود و به علت گران بودن 
خانه در مركز شهرها، نگاه ها به سمت حاشيه هاي شهر چرخيد كه بهترين و 
نزديك ترين مكان براي اسكان بودند. اما كم كم اين مهاجرت ها افزايش يافت 
و به علت عدم نظارت مسئوالن، ميزان حاشيه نشيني ها هم باال رفت.  طي 
دهه هاي اخير اين اتفاق در اكثر ش��هرهاي ايران ادامه يافت و حاال در برخي 
از آنها به يك بحران تبديل شده است.  چند روز پيش بود كه شهردار زاهدان 
اعالم كرد: »۴۴ درصد از مردم اين ش��هر حاشيه نشين  هستند.« در همين 
رابطه كارشناسان هم معتقدند تا توسعه و ايجاد اشتغال متناسب در كل استان 
صورت نگيرد، اين مهاجرت ها و گسترش حاشيه نشيني ها ادامه خواهد داشت.  
سيستان و بلوچستان در شرايطي استاني خشك و محروم به شمار مي آيد كه 
بر اساس نتايج تحقيقات صورت گرفته، مشخص شده در طول سال شاهد 
۱۷ ميليارد متر مكعب نزوالت جوي است كه تنها از ۳/۵ ميليارد متر مكعب 
آن به صورت هاي مختلف بهره برداري مي شود و مابقي هدر مي رود.  حال اگر 
بخواهيم فقط در مورد ۱۳ ميليون متر مكعب آب و كارها و اشتغالزايي هايي 
كه با آن مي شود در عرصه كشاورزي انجام داد، حرف بزنيم آنوقت است كه 
مشخص مي شود اكثر حاشيه نشيني ها محصول سوء مديريت ها در زمينه هاي 
مختلف و بخصوص بهره برداري و مصرف آب است.  ۱۳ ميليون متر مكعب آب 

برابر با ظرفيت حجم آب مجموع سدهاي گتوند، كرخه، دز و سيمره است. 
   روستاييان بيكار، حاشيه نشينان شهرها

حاشيه نش��يني در ش��هر زاهدان يكي از مشكالتي اس��ت كه مسئوالن 
شهري اش همواره اعالم كرده اند در تالش براي برطرف كردن آن هستند و 
به نتايج خوبي هم رسيده اند، اما با وجود اجراي طرح جامع و طرح تفصيلي 
منطبق با وضعيت موجود، هنوز اتفاقي در خور، در مناطق حاش��يه شهر 
ديده نشده است.  به گفته رئيس شوراي اسالمي شهر زاهدان، اين شهر 
بعد از مشهد دومين شهر از نظر حاشيه نشيني است و مهاجرت با توجه 
به مشكالت اقتصادي مهم ترين دليل شكل گيري اين معضل محسوب 
مي شود.  عبدالجليل شهنوازي ادامه داد: »بيشترين ساكنان حاشيه شهر 
در سيستان و بلوچس��تان را مهاجران از سيستان كه مسائل خشكسالي 
در اين منطقه پيش آمده و روس��تاييان مناطق بلوچس��تان كه به دليل 
محدوديت هاي منابع آبي در زمينه كشاورزي دچار مشكل شدند تشكيل 
مي دهند كه به اميد زندگي بهتر به شهرها مهاجرت مي كنند اما با توجه 
به ناتواني مالي براي زندگي در متن شهر به حاشيه كشيده مي شوند.« وي 
تأكيد كرد: »اين افراد كه قادر به زندگي كردن در متن شهر نيستند به خاطر 
مسائل اقتصادي و فرهنگي به حاشيه رانده مي شوند و محل هايي را براي 

اسكان انتخاب مي كنند كه از لحاظ اقتصادي برايشان به صرفه باشد.«
با توجه به اينكه هيچ دولتي نمي تواند وعده بدهد حاشيه نشينان را به شهر 
و روستاي اصلي خود باز مي گرداند، پس بايد حقايق را بپذيرد و باور كند 
كه حاشيه نشينان براي كسب و كار به سمت شهرها روانه شده اند و اگر آنها 
درآمد مناسبي داشته باشند، مشكالت امنيتي و بهداشتي اين مناطق هم 
از بين مي رود. بعد از آن موضوع اشتغال در تمام كشور در اولويت است تا 

مهاجرت از ديگر مناطق به سمت شهرها كاهش يابد. 

محمدرضا هاديلو

دهلراني ها ۸۰۰ ميليون تومان زكات پرداخت كردند
نيك��وكاران     ايالم
دهلران��ي از 
ابتداي امسال تاكنون بيش از ۸۰۰ ميليون 

تومان زكات پرداخت كرده اند. 
س��يد س��بزوار موس��وي رئيس كميته امداد 
شهرس��تان دهلران با بيان اينكه ۸۰۰ ميليون 
تومان زكات از سوي مردم اين استان پرداخت 
ش��د، گفت: زكات پرداختي در اين شهرستان 
شامل زكات غالت و محصوالت كشاورزي، دام 

زنده، زكات فطريه و زكات مس��تحبي بوده كه در طول ده ماهه نخست امسال از خيران اين شهرستان 
جمع آوري شده است.  وي افزود: ميزان زكات جمع آوري شده امسال نسبت به پارسال تاكنون بيش از ۵۰ 
درصد افزايش داشته است.  رئيس كميته امداد شهرستان دهلران ادامه داد: زكات جمع آوري شده اين 
شهرستان عالوه بر پرداخت به مستمندان و نيازمندان، در زمينه كمك هزينه هاي درماني، كمك معيشت، 
كمك هزينه جهيزيه، ساخت و بهسازي مسكن و ساخت پروژه هاي عمراني و مذهبي هزينه شده است. 

 تغيير سنگ آرامگاه سردار سليماني 
با تأیيد خانواده شهيد انجام شد

 شناسایي وثبت ملي
 140 هزار حلقه قنات در كشور

با حضور فرزندان     كرمان
شهيد  س�پهبد 
قاسم سليماني سنگ جديد آرامگاه اين سردار 
دالور جهان اس�الم در كرمان رونمايي ش�د. 
احم��د گروهي مدي��ركل بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران اس��تان كرمان در مراس��م رونمايي 
از سنگ جديد آرامگاه ش��هيد سپهبد شهيد 
قاس��م س��ليماني گفت: نوشته ش��ده بر روي 
س��نگ مزار، تماماً توس��ط خانواده شهيد و با 
تأييد آنها انجام ش��ده اس��ت. همچنين برای 
حفاظ موج��ود در اطراف قبر مطه��ر نيز طی 
روزهای آينده تصميم گيري ش��ده و برداشته 
خواهد ش��د.  وي افزود: گلزار شهداي كرمان، 
با حضور سردار دل ها، جايگاهي ملي پيدا كرده 
اس��ت لذا بايد برنامه ريزي استان هم در سطح 
ملي انجام ش��ود.  مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان كرمان ادامه داد: به دنبال اين 
هس��تيم كه مركزي تحت عنوان گلزار شهدا، 
محور مقاومت و مكتب حاج قاسم را راه اندازي 

كنيم كه در اين مركز فعاليت هاي مختلفي در 
زمينه هاي پژوهشي، مستند سازي، برنامه هاي 
روزانه، ماهيانه، فعاليت هاي قرآني، برنامه براي 
كودكان، آموزش و غيره انجام شود.  گروهي، با 
بيان اين مطلب كه تاكنون برنامه هاي مختلفي 
همچون راديو گلزار، خ��دام افتخاري، تعزيه، 
شبي در محضر قرآن، شب شعر و روايت گري را 
در جوار مزار سردار شهيدسليماني داشته ايم، 
تصريح كرد: يك بحث ديگر مربوط به موضوع 
راهيان نور است كه طي هفته پيش رو جلساتي 
را با مسئوالن مربوطه خواهيم داشت كه تدابير 
الزم انديشيده شود.  مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران اس��تان كرمان با بيان اين مطلب كه 
تمام ابعاد براي آماده س��ازي شهر كرمان براي 
حضور مهمانان بايد ديده شود، اظهار داشت: در 
خصوص مسقف كردن گلزار شهداي كرمان نيز 
بايد طبق نظر رهبر معظم انقالب، خانواده هاي 
شهدا و سپاه پاسداران تصميمات الزم گرفته 

شده و بر اساس آن عمل كنيم. 

مع�اون ميراث     فارس
فرهنگي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از 
شناس�ايي و ثبت ملي بيش از ۱۴۰ هزار حلقه 
قنات در ايران توس�ط اين س�ازمان خبرداد. 
محمدحس��ن طالبيان معاون ميراث فرهنگي 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
در نشست تخصصي ابعاد حقوقي محوطه هاي 
ميراث جهاني يونسكو كه به ميزباني شيراز برگزار 
شد، با اشاره به شناسايي و ثبت بيش از ۱۴۰ هزار 
حلقه قنات در كشور، گفت: در حال حاضر حدود 
۲ هزار و ۵۵۰ پروژه مرمتي در كشور وجود دارد 
كه ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه از اين تعداد برای مرمت 
در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.  وي 
به پروژه راه آهن شمال و جنوب ايران كه از خليج 
فارس تا درياي خزر امتداد دارد هم اشاره كرد و 
افزود: اين پروژه ۱۴۰۰ كيلومتر است كه بخشي 
از ميراث طبيعي و فرهنگي كشور را در عرصه و 
حريم خود دارد و نياز است مورد توجه قرار گيرد.  

معاون وزارت مي��راث فرهنگي با تأكيد بر اينكه 
ثبت هاي مشترك در حوزه جهاني و منطقه اي 
به صلح و دوستي و همگرايي كمك كرده اجازه 
اثرگذاري تحريم ه��ا را نمي دهد، تصريح كرد: با 
اشتراكات ثبت هاي جهاني، كش��ورها آمادگي 
گفت وگوي فرهنگي با ايران را دارند و فرهنگ 
سالح قدرتمندي براي جلوگيري از هرگونه نزاع 
و خشونت و حالل مشكالت اس��ت و در ايجاد 
آينده پايدار نقش به س��زايي دارد.  او با اشاره به 
اينكه حمايت هاي مردمي موجب خنثي شدن 
تهديدهاي ترامپ پيرامون ۵۲ نقطه فرهنگي 
ايران ش��د، افزود: ب��ا تهديد نابه ج��اي ترامپ، 
اهميت ميراث فرهنگ��ي و ضرورت حفاظت از 
اين اماكن مورد توجه بيشتر مردم قرار گرفت.  
طالبيان با بيان اينك��ه در تعيين ابعاد حقوقي 
ميراث فرهنگي ايران از نخس��تين كشورهاي 
پيوسته به كنوانسيون هاي مختلف است، ادامه 
داد: ايران در مجام��ع جهاني حضوري فعال در 

زمينه حفظ و پايداري ميراث فرهنگي دارد.

 افتتاح فاز نخست ساختمان پزشكي قانوني 
آذربايجان غربي

 صادرات ۶ هزار تن انواع محصوالت پروتئيني 
از مازندران

 وجود ۵۰۰ كودك بازمانده از تحصيل 
در چهارمحال و بختياري

  

امور قراردادهاي شهردارى بندرماهشهر 

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول/ نوبت دوم  
 شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت شماره 254/ش مورخ 1398/2/28 شوراى اسالمى شهر در نظر 

دارد یک دستگاه کامیون را با رعایت تشریفات قانونى و آگهى مناقصه خریدارى نماید.
1. اسناد مناقصه از مورخ 1398/11/28تا پایان وقت اداري مورخ 1398/12/11 درمقابل پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 

0105293482000  نزد بانک ملی شعبه شهرداري تسلیم و پاکت در مورخ 1398/12/12به امور قراردادهاى شهردارى تحویل می گردد. 
بازگشایی پاکت ها مورخ 1398/12/12می باشد.

2. مبلغ اولیه کار 8,800,000,000 ریال مى باشد که پیشنهاد دهنده باید 5 قیمت پایه (440,000,000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 
شماره  0105294167003 بانک ملی ایران به نام شهردارى بندرماهشهر  بصورت نقدیا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

3. شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4. هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5. شرکت کنندگان باید داراى کد اقتصادى دوازده رقمى (TIN) باشند. 
6. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 24 - 06152350023  تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند.

  

امور قراردادهاي شهردارى بندرماهشهر 

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول/ نوبت دوم  
شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت شماره 254/ش مورخ 1398/2/28 شوراى اسالمى شهر در نظر 

دارد یک دستگاه بیل بکهو را با رعایت تشریفات قانونى و آگهى مناقصه خریدارى نماید.
اسناد مناقصه از مورخ 1398/11/28 تا پایان وقت اداري مورخ 1398/12/11 در مقابل پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000  

نزد بانک ملی شعبه شهرداري تسلیم و پاکت در مورخ 1398/12/12 به امور قراردادهاى شهردارى تحویل می گردد. 
بازگشایی پاکت ها مورخ 1398/12/12می باشد.

2. مبلغ اولیه کار 6,200,000,000 ریال مى باشدکه پیشنهاد دهنده باید 5 قیمت پایه (310,000,000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 
شماره  0105294167003  بانک ملی ایران به نام شهردارى بندرماهشهر  بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

3. شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4. هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5. شرکت کنندگان باید داراى کد اقتصادى دوازده رقمى (TIN)  باشند. 
6. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 24 - 06152350023  تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند.  

  

  شماره 3098/17 و 3098/18/ نوبت اول
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آگهى مناقصات عمومی 

شناسه آگهی: 772455

امور بازرگانی
 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

  

امور قراردادهاي شهردارى بندرماهشهر 

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول/ نوبت دوم  
 شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت شماره 254/ش مورخ 1398/2/28 شوراى اسالمى شهر در نظر 

دارد یک دستگاه کامیون را با رعایت تشریفات قانونى و آگهى مناقصه خریدارى نماید.
1. اسناد مناقصه از مورخ 1398/11/28تا پایان وقت اداري مورخ 1398/12/11 درمقابل پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 

0105293482000  نزد بانک ملی شعبه شهرداري تسلیم و پاکت در مورخ 1398/12/12به امور قراردادهاى شهردارى تحویل می گردد. 
بازگشایی پاکت ها مورخ 1398/12/12می باشد.

2. مبلغ اولیه کار 8,800,000,000 ریال مى باشد که پیشنهاد دهنده باید 5 قیمت پایه (440,000,000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 
شماره  0105294167003 بانک ملی ایران به نام شهردارى بندرماهشهر  بصورت نقدیا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

3. شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4. هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5. شرکت کنندگان باید داراى کد اقتصادى دوازده رقمى (TIN) باشند. 
6. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 24 - 06152350023  تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند.

  

امور قراردادهاي شهردارى بندرماهشهر 

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول/ نوبت دوم  
شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت شماره 254/ش مورخ 1398/2/28 شوراى اسالمى شهر در نظر 

دارد یک دستگاه بیل بکهو را با رعایت تشریفات قانونى و آگهى مناقصه خریدارى نماید.
اسناد مناقصه از مورخ 1398/11/28 تا پایان وقت اداري مورخ 1398/12/11 در مقابل پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000  

نزد بانک ملی شعبه شهرداري تسلیم و پاکت در مورخ 1398/12/12 به امور قراردادهاى شهردارى تحویل می گردد. 
بازگشایی پاکت ها مورخ 1398/12/12می باشد.

2. مبلغ اولیه کار 6,200,000,000 ریال مى باشدکه پیشنهاد دهنده باید 5 قیمت پایه (310,000,000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 
شماره  0105294167003  بانک ملی ایران به نام شهردارى بندرماهشهر  بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.

3. شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4. هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5. شرکت کنندگان باید داراى کد اقتصادى دوازده رقمى (TIN)  باشند. 
6. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 24 - 06152350023  تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند.  

  

  شماره 3098/17 و 3098/18/ نوبت اول

http www tpgmco ir

آگهى مناقصات عمومی 

شناسه آگهی: 772455

امور بازرگانی
 شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی


