
وزیر بهداشت: 

مراکز جامع ویژه بیماران دیردرمان 
و خاص راه اندازی می شود

برنامه ری��زی  از  بهداش��ت  وزی��ر  ش�هروند| 
ب��رای راه اندازی مراک��ز جامع خدمات ب��ه بیماران 
صعب العالج و بیماری های خ��اص و ارایه خدماتی 
نظیر دندانپزش��کی، رادیوتراپی و غیره در این مراکز 
خبر داد. حسن  هاشمی در سفر به استان هرمزگان در 
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 
به مش��ارکت بخش خصوصی در بهداشت و درمان 
اشاره کرد و گفت: »زمینه سازی برای مشارکت بخش 
خصوصی در بهداشت و درمان، به این معنی نیست 
که س��المت مردم در اختیار بخ��ش خصوصی قرار 
می دهیم، بعضی تصور اشتباهی می کنند، وقتی پول 
نداریم باید با تعرفه دولتی خرید خدمت کنیم و هر 
دستگاهی که در ساخت مشارکت کرد و شما تعرفه 
دولتی پرداخت کردید و توانستنید با بیمه تکمیلی 
و بیمه پایه خرید خدمت کنید، چرا باید اصرار داشت 
که تصدی گری با خودتان باشد.«  هاشمی از کمبود  
هزارتخت بیمارس��تانی در هرمزگان و فرس��ودگی 
بیش از نیمی از تخت های موج��ود خبر داد و گفت: 
»برای تعمیر و تجهیز بیمارستان های فعلی نهایت 
تالش خود را خواهیم کرد و قول می دهیم در 6ماهه 
اول  س��ال 94 تجهیزات برای این استان فراهم شود 
و ش��اهد ارتقای هتلینگ در بیمارستان های استان 
باشیم.«  هاشمی در ادامه خواهان کاهش وابستگی 
دانشگاه ها به وزارت بهداشت و کاهش تصدی گری 
دولت در بخش درمان شد و این مسأله را موجب رشد 
و ارتقای دانشگاه ها دانست. وزیر بهداشت با تأکید بر 
بومی گزینی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه 
داد: »باید نیمی از پذیرش دانشجویان این دانشگاه 
به افراد بوم��ی اختصاص یابد و درباره گزارش��ی که 
ارایه ش��د اش��اره به حضور 26 هزار دندانپزشک شد 
باید گفت این عده در روس��تاها و شهرهای کوچک 
که حضور ندارند و همین نش��ان دهنده عدم تربیت 
و توزیع مناسب پزش��ک در نقاط مختلف استان در 

نتیجه عدم توجه به بومی گزینی است.«

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

ساالنه 45 هزار زن طالق می گیرند
ایس�نا| معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: »س��االنه 800 هزار   ازدواج 
در کشور رخ می دهد که 20 درصد از آن ها به طالق 
منجر می ش��ود و هر س��ال 45 هزار زن مطلقه وارد 
جامعه می ش��وند.«  محمود گلزاری ادامه داد: »در 
حال حاضر 11 میلیون دختر جوان 15 تا 29 ساله 
در کش��ور زندگی می کنند. تع��داد قابل توجهی از 
آنان با وجود قرار داشتن در سن ازدواج هنوز ازدواج 
نکرده اند.«  معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با بیان اینکه س��ن ارتباط با جنس 
مخالف  به اوایل سنین نوجوانی کاهش یافته است 
گفت: » در حال حاضر دختران پیش از ازدواج درگیر 
رابطه جنسی می ش��وند یا رابطه همزمان را تجربه 
می کنند بنابرای��ن در حوزه ارتباط مش��کل جدی 
داریم. « او با اشاره به بررس��ی های انجام شده روی 
ورودی های دانشگاه ها گفت: »بخش قابل توجهی 
از دختران ارتباط جنسی با جنس مخالف را تجربه 
کرده اند ک��ه 40 درصد از آن ها اولی��ن ارتباط خود 
را در سن زیر 14 س��الگی تجربه کرده اند.« معاون 
س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان با 
اش��اره به نقش آموزش و پرورش اظه��ار کرد: »این 
وزارتخانه در آموزش رسمی دانش آموزان زمین گیر 
شده است و آموزش منظمی برای دختران نداریم.« 

در همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی مطرح شد

49 درصد خانواده های »زن سرپرست« فقیرند
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شهروند| مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و تعدادی از اقتصاددان��ان دیروز به همای��ش »زنان در 
مسیر توسعه اجتماعی با تأکید بر برنامه ششم توسعه« 
آمدند تا از آخرین وضع زنان و مشارکتش��ان در توسعه 
اجتماعی ایران بگوین��د؛ حرف هایی که در این همایش 
از زبان س��خنرانان گفته ش��د اما مانند همیشه چندان 
مثبت نبود؛ آنها از وض��ع بیکاری زنان گفتند که دوبرابر 
مردان است و سیر نزولی سهم اش��تغال زنان در 5 سال 
گذش��ته.  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حاشیه این همایش گفت:  الزم است در برنامه ششم 
توس��عه زنان بیش��تر مورد توجه قرار گیرند البته ما در 
سرفصل های رفاهی در این زمینه کار می کنیم. او افزود: 
ما هماهنگی هایی را با معاونت ام��ور زنان و خانواده نهاد 
ریاس��ت جمهوری و وزارت کش��ور در حوزه های رفاهی 
زنان انجام داده ایم. مذاکراتی را نیز با ش��هرداری تهران 
آغاز کرده ایم تا 4-5 مرکز فروش تولیدات زنان سرپرست 
خانوار را ایجاد کنیم. قصد انجام برنامه ریزی هایی را نیز با 
اس��تانداری ها داریم و سعی می کنیم آنان را تعاون پذیر 
کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: رش��د 
مدیران زن ازجمله سیاس��ت های دولت اس��ت درحال 
حاضر میزان تحصیالت و آمادگی زنان متناسب با سطوح 
مدیریتی نیست و این موضوع در کمیسیون اجتماعی 
دولت مطرح شده اس��ت.او اظهار کرد: در آستانه برنامه 
ششم توسعه باید به تحول در حوزه بازار کار، عرضه نیرو و 
تقاضا توجه کنیم درحال حاضر با تغییر جنسیتی روبه رو 
هس��تیم و آمادگی پذیرش زنان در همه عرصه ها وجود 
ندارد. ربیعی با بیان این که در این زمینه با موانع ساختاری 
روبه رو هس��تیم گفت: در حوزه فرهن��گ باید با مطالعه 
بیش��تری به زنان نگریسته ش��ود. آنان بیش از گذشته 
می توانند در فرآیند توس��عه اجتماعی موثر واقع شوند 
و اگر در این حوزه برنامه ای نداش��ته باشیم این سرمایه 
عظیم انسانی به هدر می رود. س��اختارهای اقتصادی و 
اجتماعی برای حضور زنان در عرصه بازار کار هنوز کامال 
آماده نیس��ت و باید در این جهت تالش های بیشتری از 
س��وی دولت صورت گیرد. او تأکید کرد: س��المندی در 
جامع��ه موضوع مفیدی محس��وب می ش��ود در آینده 
با تعداد زیادی از زنان س��المند تنها مواجه هستیم که 
ازجمله آنها می توان به ازدیاد تعداد دخترانی که ازدواج 
نکرده اند اش��اره کرد بنابراین الزم است برای این دسته 
از زنان نیز برنامه ریزی کنیم.   وزیر کار با اش��اره به اینکه 
در حال حاضر بیش از 2 میلیون زن سرپرست  خانوار یا 
خودسرپرست در کشور وجود دارد، گفت: تعداد زیادی 
از این زنان یا خود معتاد شده اند یا توسط همسران شان 
معتاد ش��ده و طالق گرفته اند. همچنین ش��هیندخت 
موالوردی، معاون  امو ر زنان و خانواده رئیس جمهوری 
گفت: »زنان محور توسعه پایدار هستند و توسعه تنها با 
حضور مردان و زنان توانمند تداوم می یابد و تا زمانی که 
زنان خارج از تصمیم گیری باشند توسعه دست یافتنی 
نیست.« ابوالحسن فیروز آبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی یکی از سخنرانان این همایش بود. او در 
ابتدا گفت که آمار زنان سرپرست خانوار از سال 75 تا 90، 
پنج درصد افزایش داش��ته و درحال حاضر از 9 درصد به 

13.7 درصد رسیده است. 
سیر نزولی اشتغال زنان طی 5 سال اخیر

محمدرضا س��پهری، رئی��س موسس��ه کار و تأمین 
اجتماع��ی یکی دیگر از س��خنرانان ای��ن همایش بود. 
او گفت که س��هم اشتغال زنان طی 5 س��ال گذشته در 
مقایسه با مردان س��یر نزولی داشته است:  »امروز بحث 
توسعه و حرکت به س��مت جامعه مطلوب دغدغه همه 
کشورهاس��ت که در جامعه به توس��عه پایدار و فراگیر 
از آن یاد می ش��ود و در آن مش��ارکت تمامی ذینفعان و 
بهره مندی از مزایای آن برای همه مورد توجه اس��ت.« 
او با اش��اره به این که توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی و 
زیست محیطی اس��ت گفت: »زنان در این فرایند نقش 
اساس��ی ایفا می کنند و س��ازمان بین المللی کار نیز به 
فرصت های برابر میان زنان و مردان تأکی��د دارد و ایران 
نیز با پذیرش مقابله نامه های این سازمان در این زمینه 
موظف است تا ساالنه گزارش��ات خود را به این سازمان 
ارسال کنند. تا  س��ال 2022 یک میلیارد زن وارد اقتصاد 
جهانی می ش��وند که از آنها به میلیارد سوم یاد می شود 
و از این یک میلی��ارد 94 درصد در کش��ورهای درحال 
توسعه و 6درصد نیز در کشورهای توسعه یافته هستند.«  
رئیس موسس��ه کار در ادامه به ارایه آمار در زمینه وضع 
اشتغال در کش��ور پرداخت: »طبق گزارشات مرکز آمار 
ایران از 76 میلیون جمعیت در سال 92، 50/4 را مردان 
و 49/4 را زنان تشکیل می دهند و تعداد دانشجویان نیز 
در سال 92، 51/8 درصد مردان و 48/2 نیز زنان هستند. 
از نظر وضع اش��تغال هم در 5 سال گذشته یعنی از سال 
88 تا 92 س��هم ش��اغالن مرد روند صعودی داشته و از 
82/5 به 85/3 درصد رس��یده است. اما در این میان زنان 
از 17/5 درصد به 14/7 کاهش داشته است.« به گفته او 
میزان جذب اش��تغال زنان طی سال های 88 تا 92 تنها 
در بخش های آموزش و خدم��ات به مرز برابری با مردان 

رسیده است.
کاهش سن زنان سرپرست خانوار

حس��ین ان��واری، سرپرس��ت کمیت��ه ام��داد امام 
خمینی)س( که از دیگر س��خنرانان همایش »زنان در 
مسیر توسعه اجتماعی با تأکید بر برنامه ششم توسعه« 
بود با اشاره به آس��یب هایی که زنان سرپرست خانوار در 
جامعه متحمل می شوند گفت: »متاسفانه در گفتمان ها 

و اجالس ها این طبقه از زنان تقریبا مغفول هس��تند.« 
او با بیان این که زنان سرپرس��ت خانوار در انواع مختلف 
فوت، طالق، مهاجرت یا زنان رها شده در ازدواج با اتباع 
خارجی )متاسفانه این مورد در کشور درحال رشد است( 
و ... اقشار آسیب پذیر جامعه هستند گفت: »همچنین 
خانواده های بدسرپرست، ازدواج های موقت و غیررسمی 
و... ش��رایطی را به وجود می آورند ک��ه از برخی از آنها با 
عنوان خانواده های »خود سرپرست« یاد کنیم.«  انواری 
گفت که سن زنان سرپرس��ت خانوار نیز درحال کاهش 
است و حتی دختران 16 س��اله ای داریم که سرپرست 
خانوار محسوب می شوند. انواری با اشاره به این که بیش 
از یک میلیون نفر از زنان خودسرپرس��ت و سرپرس��ت 
خانوار در حوزه مدیریتی و خدماتی کمیت��ه امداد امام 
خمین��ی)ره( قرار دارند گف��ت: »اغلب ای��ن خانواده ها 
در ش��رایط مختلف با فق��ر، بروز و ظه��ور بیماری های 
مختلف و کمبود ها و آس��یب های عاطفی،  عدم فضای 
آموزش دیده برای تربیت فرزندان،  ناامیدی، عدم نشاط، 
پرخاش��گری، تحمل تحقیرات اجتماعی متعدد، عدم 
بهره وری از مش��ارکت های اجتماعی و آموزشی الزم و 
همچنین طردشدگی از س��وی جامعه روبه رو هستند و 
خودباوری های الزم را ندارند. این زنان کسانی هستند که 
دارای استعداد هستند اما احساس فلجی آنها اجازه بروز و 

ظهور استعدادهایشان را نمی دهد.« 
  زنان؛ تحصیالت باال و مشارکت کمرنگ اجتماعی 
وحیده نگین، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ام��ور زنان و خان��واده در ادامه ای��ن همایش گفت با 
وجود اس��ناد باالدس��تی قوانین دس��ت و پا گیر برای 
مش��ارکت زنان وج��ود دارد: »زن��ان دارای تحصیالت 
باال اما با مش��ارکت اجتماعی کمرنگ هستند. کشور ما 
در ش��رایط فعلی و در جهت مقاوم سازی اقتصاد ملی به 
مش��ارکت زنان بیش از پیش نیاز دارد . اگرچه سخن از 
نقش زنان در توس��عه یافتگی ممکن است سخنی نو و 
تازه نباشد اما همواره پرسش های بی پاسخ مختلفی در 
این بخش وجود داشته است.«  نگین به موانع مشارکت 
اجتماعی زنان اشاره و ریشه این موانع را در نادیده گرفتن 
توانمندی های زنان دانست: »توانمندسازی زنان و ایجاد 
زمینه مشارکت اجتماعی آنان عالوه بر اثرات کوتاه مدت 
و بلندمدت در فرآیند توسعه، اثرات بین نسلی هم خواهد 

داشت.« 
اشتغالزایی تعاونی های زنان برای 119 هزار نفر

حمید کالنت��ری، مع��اون تع��اون وزارت کار از دیگر 
س��خنرانان این همایش بود. به گفت��ه او درحال حاضر 
11 هزار تعاونی زنان با عضویت 131 هزار نفر و اشتغالزایی 
برای 119 هزار نفر در کشور به فعالیت مشغول هستند: 
»هر تعاونی که 70 درصد آن را زنان تشکیل دهند تعاونی 
زنان محس��وب می ش��ود. 10 درصد از کل تعاونی های 
کشور را زنان تشکیل دادند و حدود 11 میلیون نفر عضو 
زن نیز در شرکت های تعاونی حضور دارند که 25 درصد 
از اعضا را دارندگان س��هام عدالت تشکیل می دهند.«  او 
با اش��اره به این که 11 هزار تعاونی زنان درحال حاضر در 
کش��ور فعال اند گفت: »این تعداد تعاونی 131 هزار نفر 
عضو دارد و اشتغالزایی برای 119 هزار نفر را فراهم کرده 
است. میانگین اشتغالزایی تعاونی زنان نیز حدود 11 نفر 
اس��ت و زنان در مجموع 8/3 از مدیر عاملی شرکت های 
تعاونی را برعهده دارند. همچنی��ن 11 درصد از اعضای 
هیات مدیره ش��رکت های تعاونی ها را نیز زنان تشکیل 
می دهند و بالغ بر 10 درصد از بازرسان تعاونی ها از میان 
زنان هس��تند.«  در ادامه این نشس��ت، حس��ین راغفر، 
اقتصاددان ب��ا اعالم این که 80 هزار میلی��ارد تومان فرار 
مالیاتی داریم، گفت:  »فقر رو به فزونی است. 38 درصد 
خانوارهای مردسرپرست و 49 درصد زن سرپرست دچار 
فقر هستند.« او ادامه داد: »اینکه تأکید می شود نسبت 
به اشتغال زنان توجه بیشتری شود پیرامون این موضوع 
اس��ت که آنها از آس��یب پذیری باالتری برخوردارند. ما 
امروزه با آسیب هایی مانند نابرابری، فقر، بیکاری، کودک 
کار، دختران فراری، مشاغل غیررسمی، فساد اقتصادی، 
اعتیاد، ایدز، فرار مغزها، رشد جرم و جرایم روبه رو هستیم 
که امنیت انس��انی، اجتماعی و سیاسی جامعه را تهدید 
می کند.« این اقتصاددان در آمار وضع زنان سرپرس��ت 
خانوار، گفت: »برای یک دوره 30س��اله از سال 63 تا 92 
فقر را مطالعه کردی��م، همواره این رون��د در حوزه زنان 
گسترش یافته است یعنی فقر زنان روز به روز بیشتر شده 
که این میزان آسیب پذیری در زنان بیشتر است و  نسبت 
به خانواده های مرد سرپرست به میزان دارایی شان بیشتر 
تحت تأثیر آسیب های اجتماعی هستند. از  سال 85 تا 90 
آس��یب پذیری مردها به دارایی هایشان بیشتر 4 درصد 
است و در س��ال 63 روند صعودی داشته و می توان گفت 
گروه های جوان تر آس��یب پذیرترند و این آسیب پذیری 
هرساله بیشتر ش��ده اس��ت.«  این اقتصاددان ادامه داد: 
»س��المت مادر و کودک از بارداری تا تا پایان 6س��الگی 
کودک، رس��یدگی به زنان دارای مشکالت مالی و ایجاد 
دادگاه صال��ح برای حفظ کیان و تبار خان��واده، توجه به 
زنانی که قربانی همسرآزاری شده اند باید در دستور کار 
دولت قرار گیرد و دولت موظف به تأمین قرار وثیقه رایگان 
شود. آن دسته از زنان که به دلیل بیماری از کارافتادگی 
اعتیاد، فوت همسر درمعرض آسیب اجتماعی هستند 
دولت موظف به حمایت شود. دولت مکلف است اشتغال 
کامل را برای زن��ان فراهم کند و ما نباید متکی به درآمد 
نفت باشیم. همه عالیم نشان دهنده این است که فقر در 

جامعه رو به فزونی است.« 

خبر

  تعداد زنان سرپرست خانوار از سال 75 تا 90  پنج درصد افزایش داشته است         سرپرست کمیته امداد: دختران 16 ساله ای داریم که سرپرست خانوارند

روي خط خبر

دستور ویژه وزارت بهداشت برای 
پیشگیری از بیماری های واگیر

ایس�نا| معاون مرکز بیماری ه��ای واگیر وزارت 
بهداش��ت از دس��تور وی��ژه وزارت بهداش��ت برای 
پیش��گیری از بیماری های واگیر در کشور خبر داد 
و گفت:  »در طرح تحول نیز بح��ث کنترل و درمان 
مطرح است و البته در بخش بهداشت دستور ویژه به 
پیشگیری داده شده است.« محمود نبوی با اشاره به 
برنامه های مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در قالب طرح تحول بهداشت، گفت: »برای 
کنترل بیماری ه��ای آنفلوآنزا، س��ل، بیماری های 
مقاربتی، هپاتیت، بیماری های قابل پیش��گیری با 
واکسن، بیماری های مشترک انس��ان و دام و ماالریا 
به ترتیب کمک می کنیم و کارهای روتین آنها انجام 
می ش��ود. درحال حاضر بیماری فصل��ی که وجود 
دارد آنفلوآنزای فصلی است که با اپیدمی فصلی آن 
مواجه هستیم و در بیمارستان ها و دانشگاه ها اعالم 
کردیم که مراقبت کنند تا کس��انی که عوارض این 
بیماری را دارند بستری شوند.« او درباره برنامه های 
این مرک��ز در قالب طرح تحول س��المت افزود:  »در 
زمینه طرح تحول نیز بحث کنت��رل و درمان مطرح 
اس��ت و در بخش بهداش��ت هم به پیشگیری توجه 
کرده و دس��تور ویژه دراین باره داده شده است. اما در 
حوزه بیماری های واگیر، درحال حاضر بیمار واگیر 
غیرعادی در کشور وجود ندارد. به هر صورت بسیاری 
از بیماری ه��ا مانند بیماری های روده ای بس��یار کم 
شده اند و از بروز ساالنه 20 تا 30 هزار مورد به حدود 
500 مورد کاهش یافته  است. اما بیماری های تنفسی 
هنوز در کشور رایج است که برای کاهش موارد آن به 

زمان نیاز داریم.«

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 

نقشه های حاکمیت ایران بر 
خلیج فارس قدمت 500ساله دارند

شهروند| رئیس س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران گفت: قدمت نقش��ه هایی که حقانیت ایران را 
در حاکمیت و مالکیت بر خلیج فارس اثبات می کنند 
مربوط به بیش از 500 س��ال قبل است.»س��یدرضا 
صالحی امیری« عصر دوش��نبه در جمع خبرنگاران 
در مش��هد افزود: خلیج فارس، خلیج فارس اس��ت و 
ضرورتی برای اثبات آن وجود ندارد و کسانی که نام 
دیگری بر آن می گذارند باید حرف خود را اثبات کنند.

به گزارش ایرنا او گفت: هم اینک نقشه های موجود در 
سازمان اس��ناد ملی ایران که حقانیت حاکمیت بر 
خلیج فارس اثبات می کند بیش از 500 سال قدمت 
دارند و مراجع کارشناس��ی و رسمی در یونسکو نیز 
آن را به رسمیت می شناس��ند.رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران افزود:  به طور رس��می این امر 
می تواند ازجمله دالیل متقن برای حقانیت ایران در 
این حوزه باشد.او با اشاره به شناسایی 42 اثر با قابلیت 
ش��رایط ثبت جهانی در کش��ور و ثبت آن در وهله 
نخست به صورت ملی اظهارداشت: در مرحله بعد این 
آثار به کمیته منطقه ای حافظه ثبت جهانی ارسال و 
موردبررسی قرار گرفت. تاکنون از این آثار چهار مورد 
در سطح منطقه ای و هفت اثر دیگر در سطح جهانی به 

ثبت رسیده است.

بازیه��ای کش��وری آنالین ج��ام ب��زرگ رایانه ای 
خلیج ف��ارس با ه��دف رش��د و ش��کوفایی خالقیت 
نوجوان��ان و جوانان ایرانی و با حمایت ش��رکت انتقال 
داده های آسیاتک اسفند ماه س��ال جاری برگزار می 
ش��ود.  به گزارش روابط عمومی ش��رکت انتقال داده 
های آسیاتک، آسیاتک دارنده رتبه اول در ارایه خدمات 
اینترنت پرسرعت کشور در راستای مسولیت پذیری 
اجتماعی و حمایت از جوانان و صنعت گیم کشور اقدام 
به حمایت این دوره از بازی های رایانه ای خلیج فارس 
و بازی های ساخت کشور نمود. بنابراین گزارش هدف 
از برگزاری این دوره از جام ب��زرگ بازی های رایانه ای 
که به همت بنیاد ملی بازی های رایانه ای و شبکه ملی 
فرهنگ مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و شرکت 
آسیاتک  برگزار می شود؛ ایجاد زمینه رشد و شکوفایی 
خالقیت جوانان و نوجوانان در صنعت بازی و سرگرمی، 
ارتقای رشد کمی و کیفی تولیدات با نمایش توانمندی 
های متخصصان و گسترش صنعت بازی سازی، معرفی 
بازی های تولید داخل، ایجاد بازار فروش و ش��ناخت و 
اس��تعداد یابی گیمرهای ایرانی اعالم شده است.  الزم 
به ذکر است با توجه به امکان پوشش سراسری کشور از 
طریق شبکه ملی فرهنگ و با بهره گیری از زیرساخت 
گسترده پهنای باند اینترنت و سرورهای آسیاتک این 
دوره از بازی ها به صورت سراس��ری در مراکز اس��تان 
ها انجام می ش��ود. همچنی��ن برای اولین ب��ار در این 
تورنمنت از بازی ه��ای رایانه ای که در کش��ور برگزار 
می شود، پوش��ش ش��خصیت بازی ها، اصطالحات و 
نقش��ه بازی ها ب��دون این که خللی به س��اختار بازی 
وارد ش��ود، ویرایش خواهند ش��د. ثبت نام این دوره از 
مسابقات که در4 رش��ته و به صورت انفرادی و گروهی 
روی پلتف��رم PC انجام می ش��ود از بهمن ماه س��ال 
جاری آغاز و برگزاری بازی ها در اس��فند ماه کلید می 
خورد.عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کس��ب 
 اطالعات بیشتر به وب سایت رسمی این جام به آدرس

 http://www.iranpgc.ir/jaamregisterone
مراجعه کنند.

آسیاتک حامی جام بزرگ 
بازی های رایانه ای خلیج فارس شد

ویژه
ش�رکت آب و فاضالب روس�تایی اس�تان چهار محال و بختیاری در نظر دارد قس��متی از پروژه های آب رس��انی روستایی را با 

مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و دارای سابقه کار مشابه واگذار نماید.   

مدت محل اجراموضوع مناقصه
اجرا 
به ماه

نحوه محاسبه صالحیت مورد نیاز
براساس

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه 

)ریال(
آبرسانی مجتمع دره بید- معدن 

شامل اجرای خط انتقال،شبکه توزیع 
آب،احداث مخزن ذخیره 100و سایر 

عملیات مربوطه

شهرستان 
کیار

4
چهار

اشخاص حقوقی دارای 
صالحیت در رشته آب 

پایه حداقل 5

فهارس بهاء پایه 
سال 1393 بدون 

تعدیل

5/500/000/00075/000/000

آبرسانی روستای بهرام آباد شامل 
تکمیل خط انتقال،احداث مخزن 
ذخیره 500 و سایر عملیات مربوطه

شهرستان 
شهرکرد

4
چهار

اشخاص حقوقی دارای 
صالحیت در رشته آب 

پایه حداقل 5

فهارس بهاء پایه 
سال 1393 بدون 

تعدیل

3/149/000/00065/000/000

آبرسانی روستای شیخ شبان شامل 
اجرای شبکه توزیع،احداث مخزن 

ذخیره 500،احداث جاده دسترسی و 
سایر عملیات مربوطه

شهرستان 
بن

3
سه

اشخاص حقوقی دارای 
صالحیت در رشته آب 

پایه حداقل 5

فهارس بهاء پایه 
سال 1393 بدون 

تعدیل

4/303/000/00070/000/000

آبرسانی مجتمع روستایی زاینده 
رود شامل اجرا واصالح شبکه توزیع 
آب،احداث مخزن 100متر مکعبی و 

سایر عملیات مربوط

شهرستان 
سامان

4
چهار

اشخاص حقوقی دارای 
صالحیت در رشته آب 

پایه حداقل 5

فهارس بهاء پایه 
سال 1393 بدون 

تعدیل

7/048/000/00080/000/000

آبرسانی روستای سرپیر شامل اجرای 
شبکه آب،احداث مخزن و سایر 

عملیات مربوطه

شهرستان 
اردل

2
دو

اشخاص حقوقی و 
حقیقی دارای صالحیت 

در رشته آب پایه 
حداقل 5 و 3

فهارس بهاء پایه 
سال 1393 بدون 

تعدیل

1/083/000/00050/000/000

تجدید مناقصه آبرسانی روستای 
میان رودان شامل اجرای خط انتقال 
آب،احداث جاده دسترسی و سایر 

عملیات مربوطه 

شهرستان 
کوهرنگ

3
سه

اشخاص حقوقی دارای 
صالحیت در رشته آب 

پایه حداقل 5

فهارس بهاء پایه 
سال 1393 بدون 

تعدیل

3/737/840/63465/000/000

محل دریافت و تحویل اس�نادمناقصه : شهرکرد، بلوار طالقانی،مجتمع ادارات طالقانی ، شرکت آب و فاضالب روستایی استان،اداره 
حقوقی و قراردادها

ارائ��ه معرف��ی نام��ه کتبی برای نماین��ده پیمانکار،تصویر برگ��ه صالحیت و فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حس��اب ش��ماره 
2175211502003 نزد بانک ملی در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامی می باشد.اطالعات کامل در اسناد مناقصه موجود میباشد.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ آگهی نوبت اول لغایت 1393/11/11 
- این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir درج گردیده است.تلفن 7یا038-32245186

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهار محال و بختیاری 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب روستایی شماره 193/2596

 استان چهار محال و بختیاری

نوبت اول

گزارش

ش�هروند| تهرانی ها، همان 14 میلیون نفری که 
در این کالنش��هر زندگی می کنند،  سال آینده، بیش 
از هر س��ال دیگری سالمتی ش��ان به خطر می افتد. 
بارندگی ها آن قدر کم بوده ک��ه تا همین حاال، ذخایر 
سدهای بزرگ، کاهش 28 درصدی داشته اند، کاهشی 
که باعث افزایش برداش��ت از آب های زیرزمینی و در 
ادامه آن باال رفتن نیترات در آب مصرفی مردم می شود. 
تکلیف س��رطانزایی نیترات هم روشن است. کلرزنی 
برای آلودگی زدای��ی آب را هم باید به دایره تأمین آب 
آش��امیدتی تهرانی ها، اضافه کرد. کل��ری که خود در 
ابتال به سرطان بی تأثیر نیست. همه اینها را معصومه 
ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کشور، در همایش 
سرطان و پیشگیری عنوان کرد. او به ماجرای دیگری 
هم اشاره کرد. ورود مواد دس��تکاری شده ژنتیک در 
بخش کشاورزی و برخی فرآورده های دارویی به کشور. 
موادی که هیچ تأیید پزشکی و محیط زیستی ندارند و 
به گفته ابتکار، تهدیدی برای محیط زیست و سالمت 
کشور به شمار می روند. »این مواد هم اکنون وارد کشور 
می شود، در زمینه بذرها اما کمتر فرآورده های روغنی 
حاصل از مواد دستکاری ش��ده به کشور وارد شده که 

می تواند از موارد توسعه ای کشاورزی باشد.«
به گزارش فارس، ابتکار به تأثیر مستقیم آلودگی ها 
و تغییرات محیط زیستی روی سالمت مردم و به طور 
ویژه ابتال به سرطان اش��اره کرد: »ما هر روز با عوامل 
جدیدی روبه رو می شویم به طوری که ساالنه 70 هزار 
ماده شیمیایی جدید به محیط جهان عرضه می شود 
که از نظر ریس��ک خطر و س��رطان نگران��ی و تالش 
جدی را می طلبد.« روزانه 16 ه��زار کیلو هوا مصرف 
می ش��ود. به همین خاطر هم ام��کان ورود آالینده از 
هوا بیشتر است. اینها را رئیس سازمان محیط زیست 
کش��ور گفت و ادامه داد: »به خاطر همین موضوع، در 
شهرهای بزرگ که متاثر از سوخت و احتراق سوخت 
فس��یلی بوده اند برنامه مقابله با آلودگی هوا اجرا شد 
همچنین برنامه های کنترل صنایع، بهبود آن، بهبود 
صنایع حمل ونقل و کنترل دقی��ق ترافیکی ازجمله 
این برنامه هاس��ت.«  ابتکار به اتفاق��ات خوبی که در 
دولت یازدهم برای محیط زیست کشور رخ داد، اشاره 
کرد. »دراین دولت، به محیط زیست توجه جدی شد 
به طوری که مصوبه هوای پاک را به تصویب رساندیم 
و در این میان سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که 
بقایای دیزل در هوا می تواند س��رطان زا باشد و پیوند 

آلودگی هوا و سرطان را براساس مطالعات قطعی اعالم 
کرد که منشأ آن دیزل اعالم شد.«  ابتکار بنزن را یکی 
از دغدغه های جدی در بحث آلودگی هوا دانست. »این 
ماده سمی توسط ش��هرداری و برخی دانشگاه ها در 
تهران اندازه گیری شد که میزان بسیار نگران کننده ای 
از  سال 89 به دس��ت آمد اما متاسفانه اقدامات الزم از 
سوی دولت وقت انجام نش��د. در دولت جدید توزیع 
بنزین پتروشیمی در شهرهای بزرگ متوقف شد چرا 
که مقادیر باالیی از دیزل و بنزن را داشتند و در مقابل 
بنزین یورو 4 در 6 ش��هر بزرگ اجرا شد که دستاورد 
خوبی اس��ت.« به گفته رئیس سازمان محیط زیست 
کشور، برنامه های این س��ازمان یک شبه قابل تحقق 
نیس��ت. حذف گوگرد نیز که تا 7 هزار PPM رسیده 
بود اکنون در گازوئیل ش��هرهای بزرگ بیش از 157 
PPM وجود ندارد. بنابراین باید ای��ن راه را ادامه داد، 
چرا که آلودگی هوا از دالیل ایجاد س��رطان اس��ت و 
نقش مردم و آگاهی آنها همراه جنبش های اجتماعی، 
استفاده نکردن از خودروی شخصی و استفاده از الگوی 
حمل ونقل عمومی در این راه اهمی��ت دارد و تنها راه 

مقابل با آلودگی هواست. 
او در بخ��ش دیگ��ری ب��ه س��موم آفت ک��ش در 
فرآورده های غذایی اش��اره کرد. »اس��تفاده از سموم 
آفت کش و کود ش��یمیایی قوانینی دارد اما هیچ وقت 
عملیاتی نمی شد، بررسی  از نظر بقایای حد مجاز سم و 
نیترات مشخص کرد که به طور قطعی نیترات از عوامل 
س��رطان زا اس��ت که در دورانی مصرف بی رویه آن را 
داشته ایم.«  ابتکار کاهش 28 درصدی ذخایر سدهای 
بزرگ را عاملی برای برداش��ت از آب های زیرزمینی و 
نیترات دانس��ت. موضوعی که س��المت 14 میلیون 
تهرانی را با خطر ابتال به انواع سرطان ها مواجه می کند. 
»این اقدامات در کنار استفاده از کلر در آلودگی زدایی 
آب، نگرانی هایی ایجاد کرده، چرا که اس��تفاده از این 

مواد، می تواند سرطان زا باشد.«
او در ادام��ه، ب��ه پارازیت ها و خطری ک��ه می تواند 
برای س��المت داش��ته باش��د، اش��اره ک��رد. »بحث 
پارازیت ه��ا نگران کننده اس��ت، دول��ت یازدهم هم 
این ماجرا را پیگیری کرده و مطالعات میدانی در این 
زمینه داش��تیم، هر چند که هنوز ای��ن موضوع ابعاد 
ناشناخته ای ندارد اما باید هرگونه فعالیتی که در زمینه 
امواج الکترومغناطیس��ی صورت می گیرد، با رعایت 

استانداردها باشد، زیرا این امواج آثار مخربی دارند.«

رئیس سازمان محیط زیست مطرح کرد:

ورود مواد دستکاری شده ژنتیک در بخش کشاورزی
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