
تصادفات ساختگي قابل تشخيص است
ايسنا| مهرداد علي بخشي، جانشين مديريت بحران در واكنش به تصادف هاي ساختگي و چگونگي تشخيص آن از سوي  پزشكي قانوني گفت: زماني كه يك فرد براي تشخيص ميزان صدمات جسمي ناشي از تصادف يا 
هر حادثه ديگري به پزشكي قانوني مراجعه مي كند آسيب هاي وي بررسي شده و با قانون مجازات اسالمي تطبيق داده مي شود. سپس بررسي مي شود كه عامل ايجاد اين ضايعه به چه دليل بوده و آيا حدوث آن مي تواند 
با حادثه مورد ادعا نظير تصادف يا نزاع تطابق داشته باشد يا خير؟ در گام بعدي زمان حدوث ضايعه مشخص مي شود. يك سري از ادعاهاي كذب در مورد آسيب ديدگي ناشي از تصادف در همين مرحله مشخص مي شود. 
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 حمايت وزير ارتباطات
 از استارتاپ ها

كسب و كار سنتي نمي تواند جلوي تكنولوژي را بگيرد

با مصوبه مجلس 
وزارت بهداشت مكلف به 

اجراي پزشك خانواده شد 
اعتم�اد| نماين��دگان مجل��س، روز 
گذشته بيش��ترين مصوبات را در حوزه 
سالمت داشتند. با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت به 
اجراي »نظام خدمات جامع و همگاني سالمت« مكلف 
ش��د در حالي كه  بايد در اجراي اين تكليف، بهداشت و 
پيشگيري نسبت به درمان در اولويت بوده و مبتني بر 
مراقبت هاي اوليه سالمت باشد و محوريت ارايه خدمات 
هم نظام ارجاع مبتني بر پزش��كي خانواده خواهد بود 
كه در س��طح عرضه هم پزش��كان عمومي و خانواده و 
همچنين پرستاري براي ارايه مراقبت هاي پرستاري در 
سطح جامعه و منزل به كار گرفته مي شوند. اين تكليف 
بايد به گونه اي اجرا ش��ود كه تا پايان سال دوم برنامه - 
پايان 1397 – تمام ش��هروندان ايراني تحت پوشش 
نظام ارجاع قرار گيرند.  تخصيص نيروهاي پزشكي مورد 
نياز تامين اجتماعي با اولويت مناطق محروم توس��ط 
وزارت بهداشت، استقرار س��امانه پرونده الكترونيكي 
سالمت ايرانيان و سامانه هاي اطالعاتي مراكز سالمت 
با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران، سازمان ثبت احوال با 
حفظ حريم خصوصي ومحرمانه بودن داده ها و با اولويت 
شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع طي دو سال 
اول اجراي برنامه ششم توسعه، تعيين فهرست مواد و 
فرآورده هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب 
براي گروه هاي سني مختلف در سال اول اجراي برنامه 
و اختصاص حمايت هاي بيمه اي از داروهاي ژنريك از 
ديگر مصوبات مجلس بود كه وظايف جديدي را براي 
وزارت بهداشت در طول سال هاي اجراي برنامه ششم 
توسعه تعريف و مشخص كرد.   نمايندگان همچنين در 
بررس��ي ماده 90 اليحه برنامه ششم موافقت كردند تا 
تعيين تكليف انجام آزمايش هاي ژنتيكي قبل از ازدواج 
براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شود. در 
ماده 90 اين اليحه آمده بود: »در هنگام ازدواج،  بررسي 
تمامي زوجين براي شناسايي در موارد در معرض خطر 
اختالالت ژنتيك، در قالب ش��بكه بهداش��ت و درمان 
كشور اجباري اس��ت و موارد در معرض خطر به مراكز 
مشاوره ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژنتيك باشد به 
مراكز مجاز معرفي مي شوند.«  اما نمايندگان مجلس 
درباره مصوبات هفته گذشته هم توضيحاتي داشتند و 
محمد نعيم اميني فرد، سخنگوي كميسيون بهداشت  
مجلس در گفت وگو با فارس گفت: »انتقال سازمان بيمه 
سالمت به وزارت بهداشت، تغييري در مطالبات مالي 
اين دو نهاد ايجاد نكرده و سازمان بيمه سالمت، سازماني 
مستقل و داراي اساس��نامه است و تمام تكاليفي كه از 
گذشته بر عهده داشته از بين نخواهد رفت و در ساختار 
جديد به آن پرداخته خواهد شد.« وزير بهداشت هم در 
حاشيه مراسم كلنگ زني بزرگ ترين مركز جامع كنترل 
سرطان در خاورميانه با انتقاد از مصوبه كميسيون تلفيق 
مجلس درباره ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در 
بخش دولتي و خصوصي گفت: »اين ممنوعيت مغاير با 
قانون اساسي است و اجراي آن در مناطق محروم سبب 
آسيب به مردم مي شود. البته اين تصميم هنوز نهايي 
نش��ده و بعد از تصويب در مجلس هم بايد به ش��وراي 

نگهبان برود. «

  مدي�ركل مي�راث فرهنگي اس�تان ته�ران از 
آغ�ار طرح »تهرانگ�ردي در ازاي اهداي كتاب به 
كتابخانه هاي روس�تايي« با ش�عار »هر گردشگر 
يك س�فير آگاهي« همزمان ب�ا روز اهداي كتاب 

خبر داد.  ايلنا
  رييس سازمان محيط زيست در پيامي به پويش 
مردمي »ما صداي بختگان هستيم« ضمن حمايت 
از اين پويش مردمي بر ضرورت تقويت حركت هاي 
مردمي ب�راي احياي تاالب ه�ا و درياچه ها تاكيد 

كرد. مهر
  مديركل امور اسناد و مترجمان قوه قضاييه: بلوغ 
جنسي براي ازدواج كافي نيست. بهزيستي حق 

تزويج صغار را ندارد. ايلنا
  سركنسول كشورمان در حيدرآباد هند از ثبت 
دادخواست نرگس كلباسي در دادگاه تجديدنظر 

راياگادا خبرداد. ايسنا

اعتماد| انجمن اسالمي دانشجويان آزادانديش دانشگاه 
عالمه طباطبايي كه در پي برگزاري برنامه روز دانشجو 
با خطر تعليق روبه رو ش��د حاال به مدت دو ماه بايد تن 
به توقف فعاليت هايش بده��د. تعليق اين انجمن طي 
نامه اي رس��مي با امضاي دبير هيات نظارت دانش��گاه 

ابالغ شده است. 
دانش��جويان عضو اين انجمن مي گويند كه اين اقدام 
خالف مقررات است و براي روشن شدن ماجرا بيانيه اي 
منتش��ر كرده و به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
نامه نوشته اند. در نامه اين انجمن به اعضاي كميسيون 
آموزش مجلس در خصوص اتفاقات روز شانزدهم آذر 
كه منجر به تعليق آنها شده، آمده است: مراسم »احياي 
آرمان خواهي« پس از اخذ تمام��ي مجوزهاي الزم، با 
حضور آقايان ابراهيم اصغرزاده نماينده سابق مجلس 
شوراي اس��المي و بابك احمدي فيلسوف و منتقد، با 
استقبال بي نظير دانش��جويان در آمفي تئاتر دانشكده 
مديريت دانشگاه عالمه برگزار شد... روز يكشنبه، 21 
آذرماه، هيات نظارت بر تش��كل هاي اسالمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي با ابالغ نامه اي اعالم كرد شكايتي عليه 
انجمن در روز 16 آذر واصل شده و اين هيات در همان 
روز راي به توقف فعاليت انجمن و لغو كليه مجوزهاي 
از پيش صادر شده تا زمان بررس��ي اين شكايت، داده 
اس��ت... با وجود اصرار اعضاي تش��كل، هيات نظارت 
دانشگاه تاكنون از معرفي شخص يا نهاد شكايت كننده 
از انجمن، سر باز زده است.« انجمن اسالمي دانشجويان 
آزادانديش دانشگاه عالمه در بيانيه اي كه پس از تعليق 
منتشر كرده  اس��ت، آورده: »بنا بر ماده 9 دستورالعمل 
اجرايي آيين نامه تش��كل هاي اس��المي دانشگاهيان، 
رس��يدگي ب��ه تخلف هاي تش��كل هاي اس��المي در 
صالحيت هيات نظارت دانشگاه و با حضور هيات منصفه 
است و مطابق مواد 13و 14 همان دستور العمل رييس 
هيات نظارت موظف اس��ت پس از دريافت ش��كايت، 
تش��كل مورد نظر را با ابالغ كتبي مطلع نموده، جلسه 
رسيدگي را با حضور هيات منصفه و متشاكي تشكيل 
داده، دفاعيات آنها را استماع و پس از اعالم نظر هيات 
منصفه اقدام به تعيين حكم متناسب نمايد. اكنون ما 
صراحتا اعالم مي كنيم با توجه به اينكه چنين روندي 
طي نشده و هيات نظارت دانشگاه قبل از تشكيل جلسه 
رسيدگي به شكايت واصله به صورت غيرقانوني اقدام 
به صدور راي نموده اس��ت، جهت احت��رام به قانون و 
پاسخ دهي به افكار عمومي دانشجويان چنين حكمي 
را فاقد وجاهت قانوني دانسته، آن را نخواهيم پذيرفت و 
فعاليت هاي اين مجموعه در قالب مجوزهاي صادر شده 

پيشين ادامه خواهد يافت.« 

خبر كوتاه

انجمن اسالمي دانشجويان 
آزادانديش عالمه دو ماه 

توقيف شد

سرخط خبرها سالمت گزارش

تقويت فضاي 
مجازي و ايجاد 

فرصت هاي جديد 
كس�ب و كارهاي سنتي 
ي  جل�و نن�د  ا نمي تو
تكنول�وژي را گرفت�ه و 
ب�راي كس�ب و كاره�اي 
جديد ايجاد مشكل كنند. 
دولت اين نكته را مي داند 
كه تقويت فضاي مجازي 
به معن�اي ايجاد ش�غل و 
فرصت هاي جديد است به 
همين دليل همواره از اين 
فضا حمايت كرده و اكنون 
هم اميدواريم كه مجلس و 
دولت همكاري هاي الزم را 
براي قانونگ�ذاري در اين 

بخش انجام دهند. 

اعتماد| ديروز ش��هردار تهران 
نس��بت  نخس��تين بار  ب��راي 
ب��ه احتم��ال كانديدات��وري اش در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال 96 واكنش نشان داد. 
قاليباف در حاش��يه مراس��م بهره برداري از 3 
پروژه ش��هري در جمع خبرنگاران در پاس��خ 
ب��ه پرسش��ي در خصوص احتم��ال حضورش 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري گفت: وظيفه 
م��ا خدمت به مردم اس��ت و م��كان و جاي آن 
مهم نيست.  اما س��خنان شهردار تهران در اين 
مراسم تنها به اين چند جمله خالصه نمي شد. 
ديروز ش��هردار تهران در اين مراسم با ادبياتي 
متفاوت تر از هميشه، با بيان اينكه »اقدامات ما 
در شهرداري تهران قابل مردم را ندارد«، گفت: 

با اين حال اگر اقدامات انجام ش��ده را با دوران 
گذشته و ش��هرهاي ديگر مقايسه كنيد بدون 
شك اقدامات انجام شده در عرصه زيرساخت ها 
كم نظير بوده است به گونه اي كه در طول عمر 
25 ساله مترو تنها 35 ايستگاه ساخته شده بود 
اما در طول 10 سال گذشته تعداد ايستگاه ها به 

عدد 106 رسيده است.  
وي با بيان اينكه چندين س��ال اس��ت كه حل 
چالش هاي آلودگي آب و خاك و هوا دراولويت 
شهرداري تهران قرار گرفته است، ادامه داد: اين 
چالش ها را نيز از جوانب مختلف مورد توجه قرار 
داديم به گونه اي كه براي حل گره هاي ترافيكي 
توس��عه بزرگراه��ي و احداث زيرس��اخت ها را 
مدنظر ق��رار داده و از س��وي ديگر به توس��عه 

حمل ونقل عموم��ي با تاكيد بر توس��عه ريلي 
اهتمام ويژه ورزيديم.  قاليباف با بيان اينكه قطعا 
در س��ه الي چهار ماه آينده تعداد ايستگاه هاي 
مترو از عدد 120 نيز عبور مي كند در پاس��خ به 
برخي منتقدان كه معتقدند اقدامات شهرداري 
براساس اولويت و ضرورت ها نبوده است، گفت: 
اين يك برداشت اش��تباه است چراكه اقدامات 
براس��اس اولويت و ضرورت ها تعيين مي شود، 
به گونه اي كه هم نيازمند تونل مترو هس��تيم 
و ه��م نيازمند تونل ش��هري و تونل ديگر براي 

جمع آوري آب هاي سطحي.  
وي با بي��ان اينكه ما نمي توانس��تيم فقط يك 
موض��وع را دنب��ال كنيم، گفت: براس��اس يك 
برنامه مدون 5 ساله كار پيش رفته است و خدا 

را شاكر هستيم كه با همه تحريم هاي خارجي و 
مشكالت داخلي، هيچ وقت در حوزه زيرساختي 
امور را متوقف نكرده ايم، به طوري كه از دوشنبه 
هفته گذشته تاكنون 620 ميليارد تومان پروژه 

در حوزه حمل و نقل افتتاح شده است.  
ش��هردار تهران در ادامه با زيرك��ي تمام طعنه 
ظريفي به دولت زد و در مورد برآورد ريالي ارزش 
پروژه هاي افتتاح ش��ده در حوزه حمل و نقل به 
شوخي گفت: به تومان بگوييم يا ريال؟ هرچند 
كه س��ر س��فره مردم نه تومان و ن��ه ريال اثري 
نمي گذارد بلكه باال و پايين رفتن ارز تاثيرگذار 
اس��ت اما چون ب��ه تومان ع��ادت داريم ارزش 
پروژه ها را به تومان محاس��به مي كنيم.  وي در 
ادامه در مورد باق��ي ماندن 55 پروژه نيمه تمام 

عمراني شهرداري تهران گفت: ما به مردم قول 
داديم و س��ر قول مان نيز هس��تيم و نمي توان 
بهانه آورد ك��ه اجراي پروژه انجام نش��د و كما 
اينك��ه توقع اين اس��ت كه دول��ت كمك كند؛ 
اما برنامه ريزي ها انجام ش��ده اس��ت، يا ما قول 
نمي دهي��م يا قول مي دهيم حتم��ا آن را انجام 
مي دهيم.  قاليباف با بي��ان اينكه براي مردم ما 
مرزهاي اداري و تقسيمات مهم نيست، گفت: 
مردم حس ش��ان اين است كه شهروند هستند 
و بايد از امكانات زيادي بهره مند ش��وند و نبايد 
آنها را با چالش هاي گوناگ��ون مواجه كنيم. با 
اين حال سعي داريم با سرعت زياد اين مشكل 
را حل كنيم و در كوتاه ترين زمان، شاهد افتتاح 

اين پروژه ها باشيم. 

پايداري ه��وا و آلودگي مس��تمر،  مدارس 
ابتداي��ي تهران را تعطيل ك��رد. به گزارش 
هواشناس��ي،  اين پايداري تا روز دوش��نبه 
ادام��ه دارد. معاون عم��ران و برنامه ريزي 
استاندار تهران از تعطيلي دبستان ها، مراكز 
پيش دبس��تاني و مهدهاي كودك استان 
تهران به غير از فيروزكوه، دماوند و پرديس 

در روز يكشنبه خبر داد. حسن كريمي در 
اين خصوص افزود: در اين جلسه  گسترش 
يافتن محدوده طرح ترافيك تهران طي دو 
روز، عدم ف��روش طرح ترافيك روزانه براي 
دو روز و تعطيل��ي كارخانه ه��اي آالينده و 
معادن شن و ماسه تا چند روز آينده از جمله 

مصوبات مدنظر بوده است.  

وظيفه ما خدمت به مردم است
قاليباف در پاسخ به امكان حضورش در انتخابات گفت 

شهري

رسانه

ره��اي  كا و  »كس��ب 
س��نتي نمي توانند جلوي 
تكنول��وژي را گرفت��ه و ب��راي كس��ب و 
كارهاي جديد ايجاد مشكل كنند.« اين 
اظهارات واعظي كه روز گذش��ته در يك 
برنامه تلويزيوني بيان ش��د، تكليف تمام 
منتقدين به اس��تارتاپ ها را روشن كرد. 
واعظي و ديگر وزراي دولت يازدهم همواره 
بر حمايت از كس��ب و كارهاي نوپا تاكيد 
داش��ته و دارند و اين جمله واعظي مويد 
همين رويكرد دولت اس��ت: »دولت اين 
نكته را مي داند كه تقويت فضاي مجازي 
به معناي ايجاد شغل و فرصت هاي جديد 

اس��ت به همين دليل همواره از اين فضا 
حمايت كرده و اكن��ون هم اميدواريم كه 
مجلس و دولت همكاري هاي الزم را براي 
قانونگذاري در اي��ن بخش انجام دهند.« 
هفته گذشته ميثم مظفر، رييس سازمان 
تاكسيراني ش��هرداري تهران اعالم كرده 
بود: »متاس��فانه امنيت اي��ن آژانس هاي 
اينترنتي )اس��نپ و تپ س��ي( زير سوال 
است، هيچ كس پاسخگوي امنيت و تاييد 
صالحيت اينگونه خودروها نيست و بايد 
پليس و س��اير ارگان ه��اي امنيتي با اين 
مس��اله ورود كنند. نحوه جذب و فعاليت 
رانندگان اين خودروها مش��خص نيست 

و از آنجايي ك��ه هيچ گونه مجوز فعاليتي 
ندارد، الزم اس��ت ارگان هاي ذي ربط به 
اين مس��اله ورود كنند.« البت��ه در مورد 
ابهامات قانوني ك��ه در خصوص فعاليت 
اس��نپ وجود داش��ت، سرپرس��ت دفتر 
توسعه تجارت الكترونيك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت چند روز قبل اعالم كرده 
ب��ود: »در صورت داش��تن نم��اد اعتماد 
تجارت الكترونيكي، مانعي براي فعاليت  
ش��ركت هايي مانند س��رويس دهندگان 
حمل و نقل كه در فضاي مجازي مشغول 

شده اند، وجود ندارد.«
در ماه هاي اخير و ب��ا رونق گرفتن فعاليت 

»اس��نپ« و »تپ س��ي« در ته��ران و 
انتش��ار اخباري مبني ب��ر تصميم مديران 
اي��ن اس��تارتاپ هاي موفق براي توس��عه 
فعاليت هاي ش��ان در ش��هرهاي ديگ��ر، 
انتقاداتي از سوي فعاالن حوزه هاي مختلف 
به اين اپليكيش��ن مطرح ش��د. ام��ا وزير 
ارتباطات ضمن حمايت از كسب و كارهاي 
اينترنتي گفت: »ما نمي تواني��م ابزارهاي 
مدرن را در اختيار داشته باشيم و به سبك 
20 سال پيش زندگي كنيم. كسب و كارهاي 
س��نتي نمي توانند براي كس��ب و كارهاي 
جديد مزاحمتي ايج��اد كنند چرا كه اينها 
رقيب كسب و كارهاي سنتي نبوده و تنها با 

يكديگر همكاري دارند.«
البته همان ان��دازه كه منتق��دان فعاليت 
نرم افزاره��اي خدم��ات عموم��ي مث��ل 
اس��نپ، رويك��رد س��لبي به فعالي��ت اين 
س��رويس دهندگان دارند، هستند كساني 
كه از فعالي��ت آنها حماي��ت مي كنند، به 
طور مثال رضا باقري اص��ل، معاون دولت 
الكترونيك سازمان فناوري اطالعات، معتقد 
است: »تقابل بين انواع جديد مشاغل، به نفع 
عموم اس��ت. تمام اين تقابل ها در نهايت به 
نفع مردم و كاربر اس��ت و اين خود يكي از 
مزيت هاي اصلي فناوري به شمار مي رود.«

علي صابري، عضو ش��وراي اس��المي شهر 
تهران هم چند روز پيش در جلس��ه علني 
شوراي شهر در مورد واكنش ها به فعاليت 
اسنپ گفت: »اين پديده شكل گرفته و مردم 
از آن استفاده مي كنند و اينكه گفته مي شود 
امنيت ندارد و سخناني از اين دست درست 
نيست. به جاي مقاومت در برابر پديده هاي 
جديد بايد روش هاي مس��المت آميز را در 
پيش گرفت.« صابري همچنين با اش��اره 
به اعتراض اتحاديه آژانس ه��ا يا رانندگان 
تاكسي گفت: »وظيفه ما به عنوان شوراي 
اس��المي ش��هر اين اس��ت كه به كارهاي 
اينچنيني وارد شويم تا راهكار هاي مدبرانه 
در كنار حفظ منافع اقش��ار مختلف اتخاذ 
كنيم. من از كميس��يون عم��ران و حمل و 
نقل و نيز كميته مربوطه مي خواهم به اين 
موض��وع ورود كنند تا بي��ش از اين امنيت 

رواني مردم دچار خدشه نشود.«

س��يدعلي رض��وي، مدي��ر س��اماندهي 
آژانس ه��اي ته��ران، ش��ميرانات و ري اما 
به نحوه فعاليت اس��نپ انتقادات��ي دارد و 
مي گويد: »طبق ماده 9 قانون توسعه حمل 
و نقل عمومي، هرگونه حمل و نقل در سطح 
شهرها بايد تحت نظر شهرداري باشد. البته 
اين مدل كسب و كارها در كشورهاي ديگر 
نيز موفق بوده اما به هر حال الزم است كه اين 
شركت ها براي فعاليت در ايران مجوزهاي 
مربوطه را دريافت كنند اما اكنون در موارد 
متعدد شاهديم كه با تبليغات دلچسبي كه 
توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس ها 
تحت تاثير قرار گرفته اند و ترجيح مي دهند 
با اين ش��ركت ها كار خ��ود را دنبال كنند 
كه اين مس��اله براي آژانس هاي سنتي نيز 

مشكالتي را ايجاد كرده است.«
اما حم��الت انتقادي به اس��تارتاپ ها تنها 
محدود به اپليكيش��ن هاي خدمات حمل 
و نقل نيس��ت، غالب كس��اني كه در حوزه 
كارآفريني و اس��تارتاپ فعاليت مي كنند 
از برخورد قهري فعاالن س��نتي حوزه هاي 
مختلف كسب و كار گله مندند. چندي پيش 
حس��ام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با انتقاد از فعاليت اپليكيشن »ديوار« 
كه يك اپليكيش��ن نيازمندي هاي رايگان 
اينترنتي است، گفته بود : »ديوار از يك سو 
باعث ضرر به صنف مشاوران امالك شده و 
از سوي ديگر ريس��ك معامالت را باال برده 
است. من به واس��طه دفاع از صنف خودم،  
»ديوار« را خراب مي كنم؛ چون مش��اوران 
امالك را حذف كرده اس��ت. 12 هزار دفتر 
مشاور امالك در شهر تهران وجود دارد كه 

با آگهي هاي سايت ديوار، ضرر مي كنند.«
استفاده از اپليكيش��ن هاي خدمات رسان 
در حوزه هاي مختلف، اين روزها بخش��ي 
از زندگي مردم شده است و شايد منتقدين 
ب��ه فعاليت اين اپليكيش��ن ها بايد به جاي 
سنگ اندازي سرراه كس��ب و كارهاي نوپا 
سعي كنند تا خالق تر عمل كنند و رقابتي 
سالم با همكاران جديدشان كه تنها شيوه 
ارايه خدمات ش��ان با آنها متفاوت اس��ت، 
داشته باشند و شايد همين رقابت بهانه اي 

براي ارتقاي سطح خدمات به مردم شود. 

 آگهي مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي  
)نوبت اول( 

 WSD-9410869     به شماره

روابط عمومی شركت نفت و گاز پارس 

شركت ملی نفت ايران
شركت نفت و گاز پارس

شماره مجوز : 1395/4416

ش�ركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 54 قلم SPRING SUPPORT مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومی و دو مرحله ای طبق 
شرايط زير از طريق يك شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
 شرايط و مدارک الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:

الف( داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ب(  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين  آگهي  تغييرات )مندرج در روزنامه رسمي(

ج(  ارائه كد اقتصادی، شناسه ملي و صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته
د( معرفي نامه جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر پنج روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان 
ساعت اداري ضمن ارائه تقاضاي كتبي و معرفي نماينده، به همراه مدارک فوق )در قالب لوح فشرده با فرمتPDF( جهت دريافت استعالم ارزيابي 
كيفي به نشاني تهران، خيابان دكتر فاطمی، نبش خيابان پروين اعتصامی، پالک 1، شركت نفت و گاز پارس، طبقه  اول،  اتاق 132 مراجعه فرمايند. 
الزم به توضيح اس�ت كه پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران، اس�ناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارايه 

مدارک هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي   

• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
• آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ های مندرج در اسناد مناقصه.

• الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران بايستي حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
  www.shana.irو يا سايت www.pogc.ir در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند به وب سايت شركت نفت و گاز پارس به آدرس

مراجعه و يا با شماره تلفن 83762189 -021  تماس حاصل نمايند.  

حقوقیموسسه 

www.shamimedalat51@gmail.com

40 ضربه شالق براي خبرنگار نجف آبادي 

آلودگي هوا مدارس ابتدايي تهران را تعطيل كرد
محيط زيست

ي��ك كانال تلگرامي خب��ري در نجف آباد 
روز گذشته پستي را منتشر كرد كه عالوه 
بر واكنش ه��اي عمومي در ش��بكه هاي 
مجازي، واكن��ش نماينده اين ش��هر در 
مجلس را نيز به دنبال داشت. تيتر خبر اين 
بود: »خبرنگار نجف آبادي 40 ضربه شالق 
خورد« انتش��ار اين خبر در س��ايت هاي 
خبري واكنش ابوالفضل ابوترابي، نماينده 
م��ردم نجف آب��اد در مجلس را ب��ه دنبال 
داشت. ابوترابي در س��ايت شخصي خود 

مطلبي با تيتر: »شالق زدن يك خبرنگار 
در نج��ف آب��اد، مس��ووالن انتقادپذير تر 
باشند« منتشر كرد. ابوترابي در اين مطلب 
ضمن مرور اين اتفاق گفت: »صرف نظر از 
صالحي��ت دادگاه صادر كنن��ده حكم، به 
نظر مي رسد ش��اكي پرونده مي توانست 
سعه صدر بيش��تري از خود نشان داده يا 
حداقل از مجازات هاي جايگزين استفاده 
كند.« نماينده مردم نجف آباد در مجلس 
در ادام��ه اع��الم كرد: »هرچن��د بر طبق 

قانون، قاضي كامال مستقل بوده و حكم را 
بر اساس مستندات پرونده صادر مي كند 
ولي با توجه به تجارب خود بنده مي شد به 
دليل جوان بودن متهم، نداشتن سوءسابقه 
و س��وءنيت، درج به موقع جوابيه شاكي و 
تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشر شده 
و جوابي��ه ص��ادر ش��ده، مجازات ه��اي 
ديگ��ري را در نظ��ر گرفت.« بر اس��اس 
مطلب منتشرش��ده در س��ايت ابوالفضل 
ابوترابي موض��وع از اين ق��رار بود كه 25 

خرداد س��ال جاري يك��ي از خبرنگاران 
نجف آبادي، خب��ري را با مضمون توقيف 
35 دستگاه موتوس��يكلت دانش آموزان 
يكي از هنرستان هاي اين شهر منتشر كرد 
كه در ادامه نيز با توج��ه به قوانين خاص 
حوزه مطبوعات جوابيه دس��تگاه مربوطه 
را هم در پايگاه خبري خود درج كرد كه بر 
طبق آن تعداد اين وسايل نقليه 8 دستگاه 
عنوان شده بود. به دنبال صدور حكم شالق 
براي اين خبرنگار، رايزني هاي گسترده اي 

با مدي��ران دس��تگاه ش��كايت كننده در 
سطح شهرس��تان و حتي استان از سوي 
مسووالن مختلف صورت گرفته و قرار بود 
با توجه به تعهد كتبي خبرنگار مربوطه، از 
اجراي اين حكم جلوگيري شود. اما صبح 
پانزدهم دي ماه س��ال جاري، اين فرد در 
منزل خود دستگير و حكم شالق براي او 
اجرا شده است. در نظر گرفتن مجازات 40 
ضربه شالق به اتهام نشر اكاذيب را در شان 

نظام جمهوري اسالمي نمي دانم. 

نماينده نجف آباد: مسووالن انتقادپذيرتر باشند

اعتماد| با مصوبه مجلس، يارانه خانواده هاي پردرآمد، 
حذف و براي تامين منابع افزايش مستمري مددجويان 
بهزيس��تي و كميته امداد اختصاص پيدا مي كند. روز 
گذشته، نمايندگان مجلس در بررسي ماده 94 گزارش 
كميسيون تلفيق درباره اليحه برنامه ششم توسعه، با 
183 راي مواف��ق، دولت را موظ��ف كردند كه در طول 
اجراي قانون برنامه شش��م توس��عه، هر سال از محل 
منابع هدفمندسازي يارانه ها و حذف يارانه خانواده هاي 
پردرآمد، با منظور كردن رديف بودجه خاص سنواتي، 
حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد 
و سازمان بهزيستي را معادل 20درصد حداقل دستمزد 
مصوب شوراي عالي كار افزايش دهد. افزايش مستمري 
مددجويان تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيستي در 
حالي از ابتداي س��ال 96 و آغاز برنامه شش��م توسعه 
اجرايي مي ش��ود كه طي دو سال گذشته، پرويز فتاح، 
رييس كميته امداد و انوشيروان محسني بندپي، رييس 
سازمان بهزيستي كشور در پاسخ به رسانه ها، افزايش 
مستمري بيش از 7 ميليون مددجوي تحت پوشش را 
منوط به مصوبه مجلس و مس��تند به اجراي تاكيدات 

برنامه ششم توسعه دانسته بودند. 

اختصاص يارانه پردرآمدها به 
مددجويان امداد و بهزيستي

روزهاي تعطيل  آلودگي هوا در شهرهاي مختلف - پاييز و زمستان 95
مقطع تحصيليتاريخ تعطيليشهر/ استان

تمام مدارسيكشنبه 11 مهر خوزستان
چهارشنبه 12 آبانقصر شيرين و لرستان

مدارس و دانش�گاه ها نوبت صبح چهارشنبه 12 آبان خوزستان
و بعدازظهر

تهران به جز فيروزكوه، 
مهدك�ودک، پيش دبس�تاني ها و دوشنبه 24 آبانپرديس و دماوند

مدارس ابتدايي
نوبت صبحدوشنبه 24 آبان كرج، فرديس، ساوجبالغ

تمامي مقاطع تحصيليچهارشنبه 26 آبانتهران
پيش دبستاني و ابتداييشنبه 4 ديتبريز

ته�ران به ج�ز فيروزك�وه، دماوند، 
مهدهاي كودک، پيش دبستاني ها شنبه 4 ديرودهن، لواسان و رودبارقصران

و مدارس ابتدايي

مهدهاي كودک و پيش دبستاني ها شنبه 4 دي شهرستان هاي كرج و فرديس
شيفت صبح و عصر

شيفت بعد از ظهريكشنبه 12 دي تبريز

پيش دبستاني، دبس�تاني و دوره دوشنبه 13 ديتبريز
اول متوسطه

دوشنبه 13 دياروميه

ميراث آريا| محمدحسن طالبيان به عزم جدي ايران 
در ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني تاكيد كرد و گفت: 
ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني يكي از اتفاقات مهمي 
است كه پرونده آن توسط س��ازمان ميراث فرهنگي و 
همكاري سازمان جنگل ها و سازمان محيط زيست در 
حال تدوين اس��ت.  درحال حاضر براي تدوين پرونده 
مشترك با آذربايجان اختالفات جزيي وجود دارد كه در 
حال رفع آن هستيم.  جنگل هاي هيركاني از دوره سوم 

زمين شناسي تاكنون به حيات خود ادامه داده است. 

عزم جدي ايران براي ثبت 
جهاني جنگل هاي هيركاني

خبرگزاري مهر


