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واکنش سازمان نظام پزشکی به گزارش »شرق«

شهردار قسم خورد

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻓﺮﮔﯿﺮ
در پایان متذکر میشــود که ادعای ضمنی گزارش مبنیبر اطالع
ســازمان نظام پزشــکی از ماوقع و فقدان هرگونه عکسالعمل قویا
تکذیــب میگردد ،چراکه هرگونــه رفتار ســهمخواهانه از اعمال یا
ارجاع خدمات پزشکی که اصطالحا ســهمخواری یا فیاسپیلیتینگ
نامیده میشــود طبق مقررات حرفــهای ،موازین و کدهای اخالقی و
بهویژه مواد  ۶و ۷و ۲۰آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای
ســازمان نظام پزشــکی اکیدا ممنــوع و مرتکب مســتحق مجازات
انتظامی است.
لذا ســازمان نظام پزشکی کل کشــور بهعنوان مسئول رسیدگی به
اینگونه تخلفات ،خواســتار آن اســت که روزنامه محترم شرق نام و
مشــخصات مورد ادعا در گزارش را ســریعا در اختیار ســازمان نظام
پزشکی قرار دهد تا وفق قانون به آنها رسیدگی شود.

در دومین نشست دادستان تهران با مدیران مسئول رسانهها مطرح شد

تأکید دادستان بر لزوم دقت در انتشار اخبار
شــرق :دومین نشســت دادســتان تهران با مدیران
مسئول رســانهها در سال جاري ،روز شنبه با حضور
 ۲۰نفر از مدیران عامل خبرگزاريها و مدیران مسئول
روزنامهها به ریاســت عبــاس جعفريدولتآبادي
برگزار شد.
به گــزارش میزان ،عبــاس جعفريدولتآبادي،
دادســتان تهران ،به موضوع آسیبهاي اجتماعي و
نقش رســانهها در کاهش و کنترل آن اشاره کرد و با
تبیین نقش مهم رســانهها در بیان و ارائه راهکارها
براي رفع آســیبهاي اجتماعــي ،گفت :اگر بیش از
حــد نیاز به آســیبهاي اجتماعي پرداخته شــود و
به ســیاهنمایي تبدیل شــود ،نکته منفي براي نظام
اســالمي را به دنبال دارد ،ولي اگــر انعکاسدهنده
مطالبات مردم یا مســئوالن باشد ،آثار
مشــکالت و
ِ
مثبتي در پي خواهد داشت.
وي بــا برشــمردن برخي آســیبهاي اجتماعي
ازجمله اعتیاد و کاهش ســن مصــرف مواد مخدر
و روانگردان ،طالق ،آمار افــراد ازدواجنکرده ،زنان
مطلقــه ،حاشیهنشــیني ،بيکاري ،فقر و مشــکالت
دیگري که در کشــور وجود دارد ،به فرمایشات مقام
معظم رهبري مبني بر اینکه یکي از مهمترین مسائل
کشــور لزوم توجه به آســیبهاي اجتماعي است،
اشــاره کرد و افزود :برخي از این آســیبها در بستر
بيکاري یا مشکالت کشور ایجاد شده و بعضي دیگر
ناشــي از ناامیدي و بههمخوردن ساختارهاي مدني
کشور است.
جعفريدولتآبــادي بــا اعــالم اینکــه اگــر
حاشیهنشیني ادامه پیدا کند وضعیت شهرها تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت ،تصریح کرد :باید بین شهرها
و حاشــیه شــهرها فاصله جغرافیایي منطقي باشد
و اگــر غیر از این باشــد ،در ارائه خدمــات به مردم
مشکالتي ایجاد ميشود.
وي بــه بیان مصادیقي در ایــن زمینه پرداخت و
با اشــاره به اظهارات یکي از مسئوالن سازمان ثبت
احوال درباره آمــار طالق گفت :اوایل ســال جاري
سخنگوي سازمان ثبت احوال آماري را درباره طالق
ارائه داد کــه این خبر اگرچه ممکن بود بخشــي از
واقعیت باشــد ،اما بیانگر همه واقعیتهاي مربوط
بــه طالق نبود ،چراکه ســازمان ثبت احوال این خبر
را اصالح کرد و مشــخص شد که وضعیت طالق در
کشور بحراني نیست.
جعفريدولتآبــادي افــزود :البتــه تغییراتــي

ﻋﮑﺲ :ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﺰان

 شرق :محمدعلی افشانی ،دومین شهردار تهران
در دوره جدید مدیریت شــهری روز گذشــته و بعد
از تأیید حکم خود از وزیر کشــور ،در صحن شورای
شــهر تهران ســوگند یاد کرد .او از میان جمعی از
گزینههای انتخابی اصالحطلبان انتخاب شده و رأی
آورده و حاال به عنوان شــهردار همه مردم پایتخت
قرار است از بهشت برای مشکالت رویزمینمانده
و معوقشــده شهرداری تهران چارهاندیشی کند .او
روز گذشته و در جریان جلسه ادای سوگند خود ،بر
حاکمیت قانون ،رعایت حقوق انســانها و تعامل
منهای تحمیــل به عنوان ســه اصل اساســی در
مدیریت خود اشــاره کرد و گفت ۱۹ :نفر از اعضای
شــورا به من رأی دادند و دونفری کــه به من رأی
ندادند نیــز با من مخالف نبودند بلکــه این دو نفر
عالقهای به فرد دیگری داشتند که به آن افراد رأی
دادند؛ اما مطمئنا از امروز همه ما در کنار هم برای
آنچه موجب ارتقــای کیفیت زندگی و رضایتمندی
شهروندان است ،تالش خواهیم کرد .او محمدعلی
نجفی ،شــهردار ســابق تهــران را منشــأ اقدامات
ارزشمندی برشمرد و از ســمیعاﷲ حسینیمکارم،
سرپرست شــهرداری تهران هم که تا چند روز قبل
رقیــب او برای تصاحب صندلی شــهرداری تهران
بود ،تشــکر کرد .او به همزمانی روز شــروع به کار
رسمی خود با  ۲۹اردیبهشــت و سالگرد انتخابات
سال گذشــته ،اشاره و تأکید کرد که عدالت در رفتار
برای جامعه امری ضروری و حیاتی است .مشکالت
تهران با همراهی مردم که ذینفعان آن هســتند،
حل میشــود و ناامیدی موجــب ازبینرفتن بیمار
میشــود .بنابراین با وجود همه مشکالت در شهر
تهران با امید به تعامل امیدواریم قدمهایي اساسی
بــرای رفع مشــکالت برداریم و بــا عنایت خداوند
بتوانیــم کارنامه قابلقبولی را بــرای رضایت مردم
ارائه کنیم .شهردار جدید تهران در پاسخ به سؤالی
دربــاره پیگیری موارد تخلفی که در دوره شــهردار
ســابق ،محمدعلی نجفی از دوره قبل خود یعنی
محمدباقر قالیباف احصا شده ،گفت :هر تخلفی که
صورت گرفته باید پیگیری شــود؛ اما روش من این
اســت که موارد تخلف را از مراجع قضائی مرتبط
و قانونی پیگیــری میکنم و با رســانهایکردن هر
نوع تخلف قبل از اثباتش مخالف هســتم .افشانی
اعالم کرد که در چند روز آینده نشســتی با رسانهها
خواهد داشــت و برنامههای اجرائیاش هم همان
موارد ارائهشــده به شوراست .او گفت :رسیدگی به
مسئله آسیبهای اجتماعی جزء برنامههای اصلی
ســال  ۹۷قرار دارد .اگرچه یک روز قبل از جلســه
دیروز و ادای ســوگند افشانی با معاونان شهرداری
تهران جلســه داشت و این جلسه غایبانی از جمله
حســینیمکارم )معاون ســابق مالی و سرپرست
شهرداری تهران( داشت اما او گفت هر مدیری که
توان انجام مأموریت را داشته باشد و پاکدست بوده
و رضایت مردم را نیز در پی داشــته باشــد حتما به
کارش ادامه میدهد .شهردار جدید تهران میگوید
دنبال تغییر نیســت و با کسب شــناخت و در طول
زمان تغییر ایجاد میکند .محســن هاشمی ،رئیس
شورای شهر تهران هم در ابتدای این جلسه با ابراز
امیــدواری که دوره فعالیت افشــانی همانند دوره
نجفــی کوتاه نباشــد ،گفت :قاعدتا آقای افشــانی
فرصت بهتری برای خدمت نسبت به نجفی خواهد
داشــت چراکه برخــی تغییر و تحولهــا در زمان
گذشته صورت گرفته و هماینک شهرداری وضعیت
مناسبی در حوزه مالی نسبت به سال گذشته دارد.
موافقت با تبدیل فضای سبز به موزه ایران درودی
شورای شهر تهران روز گذشته یکی از موضوعات
معوقمانده خود یعنی »الیحه مجوز واگذاری حق
بهرهبــرداری از قطعه زمینی به منظور احداث موزه
آثار نقاشــی ایران درودی« را بررسی و تصویب کرد.
علی اعطا ،عضو کمیســیون نظــارت و حقوقی در
اینباره گفت :امالک شهرداری تهران مشمول قانون
مالک و مســتأجر نمیشــود ولی از آنجــا که اجازه
ساخت اعیان داده میشود ،ضروری است که نسبت
به عدم واگذاری مجوز سرقفلی و حق کسب و پیشه
در قرارداد تأکید شود .همچنین باید در متن قرارداد
مباشرت مؤسسه در موضوع فرهنگی و اینکه زمین
واگذارشده صرفا برای موزه ایراندخت درودی است
قید شــود تا هیچ کاربری دیگری در آن ایجاد نشود
و اگر چنین اتفاقی رخ داد ،ادامه قرار متوقف شود.
ابراهیــم امینــی ،رئیــس کمیســیون نظارت و
حقوقی شورای شهر تهران ،درخصوص پیشنهادات
ارائهشده توسط کمیسیونها گفت :این پیشنهادات
براســاس آنچه در قرارداد بر آن تأکید نشده ،تنظیم
و تالش شــده است که نه تحمیلی به طرف قرارداد
و نه خســارتی به شــهرداری وارد شــود .آنچه در
قرارداد آمده این است که در زمان فسخ فقط هزینه
ساخت گرفته شــود تا این موضوع را پوشش دهد.
به گزارش »شرق« از آنجا که زمین اختصاصیافته
در پهنه سبز قرار دارد ،اعضا به این اختصاص فضا
ایراد وارد کردند و یادآور شــدند که در متن قرارداد
باید بر عدم تغییر کاربری از فضای ســبز و فرهنگی
به کاربریهای دیگر تأکید شــود .علی اعطا هم در
توضیحی گفت ایــن تغییر کاربری تنهــا در اختیار
کمیســیون ماده پنج اســت .زهرا صدراعظمنوری
هم با اشاره به کاربری فضای سبز این زمین خطاب
به شــهرداری تهران ،گفت :فارغ از شخصیت بزرگ
خانم ایران درودی به شهرداری تذکر جدی میدهم
که دیگر برای پرداختن به موضوعات فرهنگی دچار
چنین خبطی نشــود که پارک عمومــی را به مرکز
فرهنگی تبدیل کند.

پیرو چاپ گزارش »شــرق« در شماره  ۳۱۴۸تحت عنوان »تبانی در
اتاق عمل« ،ســازمان نظام پزشــکی جوابیهای به دفتر روزنامه ارسال
کرده است که مشروح آن در ادامه میآید.
روزنامه محترم شــرق در صفحه اول شماره  ۳۱۴۸خود گزارشی را
تحــت عنوان »تبانی در اتاق عمل« تیتر کرده و در ادامه همان صفحه
و صفحات ۱۲و ۱۳طی شرح مبسوطی رفتار غیراخالقی و غیرحرفهای
برخی پزشکان و جراحان تحت عنوان »آفرگیری« را به چالش کشیده
اســت .صرف نظر از صحتوسقم گزارش مذکور که البته در پایان آن
بر دسترســی جریده به مستندات مربوطه اشاره شــده ،سازمان نظام
پزشــکی صریحا بر غیرحرفهایبودن این قبیــل اعمال و رفتارها تأکید
میکند.
شایان ذکر است که تاکنون پروندههای متعددی در این خصوص در

هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح و در پارهای موارد به
محکومیت شدید متخلفین نیز منجر شده است.
معالوصف به نظر میرســد در شــرایط فعلی و با عنایت به اینکه
اعتماد عمومی به گروههای مرجع بهویژه پزشــکان و اساســا اسباب
ارتقای ســالمت جســمی و روانی آحاد جامعه باید از هر حیث مورد
توجه قرار گیرد ،شایسته اســت بهجای درج گزارشهایی ازایندست،
آن رســانه محترم مستندات و مدارک خود را به مرجع صالح از جمله
سازمان نظام پزشکی منعکس نماید .در این صورت عالوه بر مجازات
شدید متخلفان ،اسباب نزدیکی رسانهها و نهادهای اجرائی و نظارتی
فراهم آمده که به کاهش کاستیها و تخلفات منجر خواهد شد.
این حســن همکاری در درازمدت به تقویت اعتماد عمومی بهویژه
به گروههای مرجع مورد وثوق جامعه نیز خواهد انجامید.

درخصوص طالق در کشــور رخ داده ،اما براي ارائه
این آمار ســازمان ثبت احوال آمار طالق ســالهاي
گذشــته را با هم جمع کرده بود که هیچ تناســبي با
یکدیگر نداشتند و انتشار این خبر به آن نحو موجب
موجسواريهاي رسانههاي بیگانه شد.
جعفريدولتآبــادي بــا اشــاره بــه اقدامــات
جمهوري اســالمي ایران در مبارزه با اعتیاد ،بر لزوم
دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تأکید و اظهار کرد:
ایــران در مبارزه با اعتیاد هــم در بعد جهاني و هم
در بعد منطقهاي بیشترین مبارزه را انجام ميدهد و
این درحالي است که در همسایگي کشور افغانستان
قــرار دارد که به تعبیري کشــت مــواد مخدر در آن
افزایش بســیاري داشــته است .دادســتان تهران با
بیان اینکه نباید مــردم را از آینده انقالب ناامید کرد
و بياعتمادي و ناکارآمدي را ترویج داد ،خاطرنشان
کرد :این موضوع در مبارزه با فســاد رخ داد و آنقدر
اخبار فســاد منتشر شد که ادراک فســاد بر مبارزه با
فســاد پیشــي گرفت در حالي که پروندههاي مبارزه
با فســاد با قاطعیت مورد رســیدگي قــرار گرفته و
ميگیرد.
جعفريدولتآبادي به برخي اقدامات دادستاني
تهــران در زمینه احیاي حقوق عامه اشــاره کرد و با
مورد توجــه قراردادن برخي مصادیــق آن ازجمله
مســئله آب بیان کرد :سال گذشــته به این موضوع
پرداخته شــد و به دلیل مشــکالتي که در حوزه آب
وجود دارد ،به حقوق عامه تبدیل شــده است و باید

از منافع عمومي در این بخش حمایت شود و اجازه
ندهیــم کمبود آب ،به یک مســئله امنیتي یا بحران
اجتماعي تبدیل شــود و ضــرورت دارد برنامهریزي
بیشتري در این زمینه صورت گیرد.
جعفريدولتآبادي بــا انتقاد از وضعیت برخي
رستورانهاي شهر تهران در رعایتنکردن بهداشت
و ملزومات بهداشــتي ،استفاده از مواد غذایي تاریخ
منقضــي و نظایر آن گفت :در ایــن زمینه مراتب به
وزارت بهداشت اعالم شده که اگر به مسائل اغذیهاي
و بهداشتي توجه نشود ،یکي از عوارض آن گسترش
بیماريهاســت .دادستان تهران از رسانهها خواست
در این زمینه ورود کرده و نسبت به مسائل مردم که
به احیــاي حقوق عامه برميگردد ،دغدغه داشــته
باشند ،همچنین افزود :قبل از ماه رمضان امسال نیز
با حضور کارشناســان بهداشت و نمایندگان سازمان
تعزیرات حکومتي بازدیدي از قناديها انجام شــد و
نتیجه بررســيها با وضعیت تغذیه مشابه بود که از
دستگاههاي ذيربط ميخواهیم به وظایفشان عمل
کنند.
جعفريدولتآبادي با اشاره به احصاي  ۷۰مورد
حقوق عامه در قوانین کشور ،بیان کرد :امروز حقوق
عامه حقي اســت که مطالبــهاش مهم و چگونگي
در مســیر قراردادن آن مهمتر است و باید کاري کرد
که دســتگاهها وظایف خود را انجام دهند و نظارت
بیشتري را احساس کنند.
وي به طــرح چند نکتــه در باب حقــوق عامه

ﻣﻮﺗﻮرىﻫﺎ  33درﺻﺪ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﺗﺼﺎدﻓﺎت
شــرق :رئیس اداره تصادفات پلیــس راهور تهران
بــزرگ گفت :در ســال  ۳۳ ،۹۶درصــد از متوفیان
حوادث رانندگی تهران راکبان موتورسیکلت بودند
که این آمار بســیار باالیی است .ســرهنگ احسان
مومنی با اشــاره به تردد موتورسیکلتها در سطح
شــهر تهران و اقبال شــهروندان برای اســتفاده از
این وســیله نقلیه اظهــار کــرد :ارزانقیمتبودن،
قــدرت مانور باال در ترافیــک و فضای کمی که این
وســیله اشــغال میکند باعث شــده در چند سال
اخیر متقاضیان این وسیله نقلیه افزایش پیدا کنند.
متأسفانه این وســیله ایراد بزرگی دارد که برخی از
استفادهکنندگان از آن غافل هستند و این است که با

کوچکترین ضربه راننده و سرنشین میتوانند دچار
مصدومیت شــوند .رئیــس اداره تصادفات پلیس
راهور تهران بزرگ با اشــاره بــه تخلفاتی که منجر
به انتقال موتورسیکلت به پارکینگ میشود ،گفت:
حرکت در پیادهرو ،حمل بــار غیرمتعارف ،حرکات
نمایشــی ،عدم اســتفاده از کاله ایمنی و حرکت در
خط ویــژه از جمله تخلفاتی اســت کــه منجر به
انتقال موتورســیکلت به پارکینگ میشود .مومنی
بــا تأکید بر اســتفاده از کاله ایمنی افــزود :توصیه
میکنیم راکبان موتورســیکلت در زمانی که هوا به
سمت گرمشدن پیش میرود ،باز هم از کاله ایمنی
استاندارد استفاده کنند.

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﺎرﺟﻰ در اﯾﺮان
ایســنا :معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت
آموزشوپــرورش بــا بیــان اینکه با دســتور مقام
معظــم رهبــری رونــد ثبتنــام و حضــور اتباع
افغانســتانی در مدارس ما با قوت بیشــتری دنبال
ميشــود ،گفت :درحالحاضر بیشــتر از ۵۵۰هزار
دانشآمــوز اتباع در کنار دانشآمــوزان ایرانی در
حــال تحصیلاند .رضوان حکیمزاده ،با اشــاره به
آخرین روند جذب بازماندگان از تحصیل و آموزش
اتباع خارجی در ایران اظهار کرد :با پیگیری دولت
در ســال گذشــته ،وزارت آموزشوپرورش یک کار
مشــترک با وزارت کشــور انجام داد و براساس آن
فرصتی بــرای کــودکان فاقد مــدارک هویتی که
امکان ثبتنام نداشــتند ،فراهم شــد تا در مدارس
ثبتنــام کننــد .وی افزود :درحالحاضر بیشــتر از
 ۵۵۰هزار دانشآموز اتبــاع در کنار دانشآموزان

ایرانــی در حال تحصیلاند که  ۳۲۰هزار نفرشــان
در مقطع ابتدایی قــرار دارند .اگر تراکم هر کالس
را ۳۰نفــر در نظــر بگیریم ،این تعــداد دانشآموز
نیازمند بیش از  ۱۰هزار معلم هســتند .درحالیکه
ما مجوز نداشتیم حتی یک معلم به دوره ابتدایی
اضافــه کنیم و یک ریــال هم از منابــع داخلی و
بینالمللی برای آمــوزش این تعداد اتباع خارجی
دریافت نکردیم ولی با ایثــار معلمان و تمهیدات
اندیشیدهشــده این تعداد دانشآموز تبعه خارجی
که عمدتا اهل افغانســتاناند به مــدارس آمدند.
حکیمزاده در ادامه اظهار کرد :طبق بررســیهای
آماری حدود  ۱۴۲هــزار کودک بازمانده از تحصیل
در سال تحصیلی جاری شناسایی شدند که آمار را
به تفکیک برای اســتانها ارسال کردیم تا موردی
پیگیری کنند.
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پرداخت و گفت :اوال مســئله حقــوق عامه ،مربوط
به هر سه قوه اســت ،ثانیا دادستان نميتواند جاي
مقامات اجرائي قرار گیرد ،ثالثا باید در مرحله اول از
دستگاههایي که مسئولیت این کار را بر عهده دارند؛
نه لزوما از ناحیه دادســتاني ،بلکه از ســوي ســایر
دســتگاهها صورت گیرد و در نهایت ،اگر راهکارهاي
دیگــر مؤثر نبــود ،از اقتــدار و حمایت دادســتاني
استفاده شود.
وي بــا بیان اینکــه در مورد حصــر برخي اخبار
منتشر ميشود که واقعي نیســت ،خاطرنشان کرد:
اواخر ســال گذشته خبري مبني بر رفع حصر تا پایان
ســال منتشر شد که تکذیب شد و رسانهها باید دقت
کنند که مرجع اصلي اخبار حصر دبیرخانه شــوراي
عالي امنیت ملي است.
دولتآبادي با انتقاد از انتشار برخي اخبار قضائي
از ســوي رسانهها قبل از دستگیري متهم یا در خالل
انجام تحقیقات مقدماتي پرونــده ،این اقدام برخي
رســانهها را به مثابه مانعي در مسیر تحقق عدالت
دانســت و گفت :نمونههایي وجود دارد که با شروع
تحقیقات برخي از پروندهها ســایر متهمان از کشور
فــرار کردهاند؛ حتــي در یکــي از پروندههاي مهم،
متهمان ایمیلهاي خود را پــاک کرده بودند و فقط
دسترسي به ایمیلهاي یک متهم امکانپذیر شد که
این بر اساس اخبار منتشرشده صورت گرفته است.
وي بر تعامل دوســویه روزنامهها و دادســتاني
تأکید کرد و گفت :روزنامهاي در قالب انتشار مطالب،
قاضي رســیدگيکننده را مورد هجمه قرار ميدهد؛
در حالــي که محکومعلیه از داخــل زندان با برخي
مســئوالن روزنامه تماس ميگیرد و بر انتشــار اخبار
تأکید ميکند و حال ســؤال اینجاســت که چرا علیه
مفسدان این اتفاق نميافتد.
جعفريدولتآبــادي از ارســال پرونــده قاتــل
مأموران ناجا در آشوبهاي اسفند سال  ۹۶به اجراي
احــکام خبر داد و اعالم کرد بــا توجه به تأیید حکم
صادره در دیوانعالي کشــور و انجام تشریفات الزم
حکم صادره اجرا خواهد شــد .وي از صدور هشت
فقــره محکومیت نســبت به متهمان آشــوبهاي
اســفندماه خبر داد کــه به موجــب آن متهمان به
حبس و مجازاتهاي تکمیلي محکوم شدهاند.
دادســتان تهران همچنین از ارسال پرونده قاتل
بنیتــا به اجــراي احکام دادســراي جنایــي تهران
خبر داد.

نامه به روحانی
درباره بافت تاریخي شیراز
 جناب آقــای رئیسجمهور؛ از آنجایی که شــیراز
بهعنوان یکــی از پایگاههای هویــت و فرهنگ ایران
اســالمی نهتنها متعلق به اهالی شیراز که متعلق به
همه ایرانیان است و حفظ این میراث ماندگار فرهنگی
از دغدغههای همیشگی فرهنگدوستان بوده است به
استحضار میرســانیم که طی قرنها بافت مسکونی
و تاریخی شــیراز با اماکن متبرکه و موردعالقه مردم
شــیراز در مجاورت یکدیگر در همدلی و صلح رشــد
یافتهانــد و هر یک به رشــد و بالندگی دیگری کمک
نموده اســت و ایــن دو آنچنان در ذهــن و فرهنگ
ایرانــی در هــم تنیدهاند که همچــون یک مجموعه
یکپارچه عمل میکنند .لیکن در ســالهای گذشــته
برخی این همدلی و تعادل را برهم زدهاند که حاصلی
جز تخریب فیزیکــی بافت تاریخی و تخریب وجهه و
شــأن اماکن متبرکه در ذهن مردم نداشته است .شاید
تخریب فیزیکی خانههایی با ثبت تاریخی نگرانکننده
باشــد ولی نگرانکنندهتر آن اســت که این تخریب با
نام اماکن متبرکــه و مورد وثوق قلبی ایرانیان صورت
گیرد که همیشه به مهربانی و شفادهندگی و حمایت
از خواســتههای مردم شــهره بودهاند .این جدایی در
طول  ۲۰ســال گذشــته جز نابودی کالبــد معماری
میــراث ایرانیان و روح دلبســتگی بــه اماکن متبرکه
حاصلی نداشــته اســت .لذا ما متخصصین معمار،
شهرساز ،مرمت ابنیه ،جامعهشناس و اهالی فرهنگ
از شما تقاضا داریم با توجه به رویه اعتدالی دولت در
ایجاد توازن ،با بازنگری در طرح مصوب شورایعالی
معماری و شهرســازی و نظارت دقیق بر مقیدشــدن
همه نهادها به اجرای طرح مصوب آینده ،همدلی و
توازن به بافت تاریخی و اماکن متبرکه بازگردد.
امضاکنندگان :سیدمحمد بهشتی ،علیرضا امتیاز ،نشید
نبیان ،رامبد ایلخانی ،محمدرضا حائری ،شیوا آراسته،
علیرضا تغابنــی ،حمید ناصرخاکــی ،آرش بصیرت،
پرشــیا قرهگوزلو ،بهزاد اتابکی ،محمدباقر طباطبایی،
مروارید قاسمی ،بابک مطلبنژاد ،محمد یاراحمدی،
مهرداد زوارهمحمدی ،کاوه بذرافکن ،فرهاد احمدی،
محسن اکبرزاده ،بهرام کالنتری ،علی کرمانیان ،بابک
شــکوفی ،پرهام تقیاف ،شــهاب میرزاییــان ،بهروز
منصوری ،ســام طهرانچــی ،رضا دانشــمیر ،مهرداد
ایروانیــان ،ایــرج کالنتری ،هومــن بــاالزاده ،کامران
افشارنادری.

ﺧﺒﺮ

اهدای عضو از ایرانی
به خارجی ممنوع
 شــرق :رئیس بیمارستان مســیح دانشوری با
اشــاره بــه ممنوعیت اهدای عضو بــه تبعههای
غیرایرانی تأکید کرد :براســاس قانــون تنها افراد
ایرانی میتوانند به ایرانی اهدای عضو کنند و غیر
از این خالف قانون اســت .بهعبــارت دیگر انتقال
یا اهدای عضــو از ایرانی به خارجی یا خارجی به
ایرانی براساس قانون مجلس ممنوع است .دکتر
علیاکبر والیتی با اشــاره به آمار اهدای عضو در
ایــران اظهار کــرد :درحالحاضر  ۱۰هــزار نفر در
لیســت انتظار دریافت عضو قــرار دارند و روزانه
 ۱۰نفر از افراد لیست انتظار به دلیل عدم دریافت
عضو ،جان خود را از دســت میدهند و در مقابل
 ۱۴نفر به این لیست انتظار اضافه میشوند.
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حســن ســابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اســامی خریداران قبلی در صورت لزوم -۴ .توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )در صورت تایید در ارزیابی کیفی
مناقصه گران( و همچنین تضمین انجام تعهدات )در صورت برنده شــدن در مناقصه( مطابق آییننامه تضمین برای معامالت دولتی موضوع تصویبنامه هیات وزیران به شــماره  / ۱۲۳۴۰۲ت مورخ
 -۵ .۱۳۹۴/۰۹/۲۲داشــتن صورتهای مالی حسابرســی شــده توسط سازمان حسابرســی یا اعضاء جامعه حســابداران رســمی ،مطابق با ماد  ۲آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت
حسابرسی ،جهت مناقصه مذکور الزامی می باشد -۶ .ثبت و درج نام شرکت در سامانه  AVLوزارت نفت.
 (۲نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر  ۲۰جاده بروجرد
 (۳مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیانی که دارای شرایط اولیه )بند ب( بوده و آمادگی الزم جهت انجام هر یک از مناقصات مذکور را دارند می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم )سه روز پس از انتشار آگهی نوبت اول( به مدت
 ۵روز کاری ضمن ارســال تقاضای شــرکت در مناقصه را از طریق نمابر  ۰۸۶-۳۳۶۷۲۰۱۳و  ۰۲۱-۶۱۶۲۳۶۶۰فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.IKORC.
 irدریافت و براساس آن مدارک الزمه را تکمیل و صرفا بر روی لوح فشرده ) (CDبه این شرکت تحویل یا ارسال نمایند.
 (۴زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط متقاضیان(
زمان تحویل اســناد ارزیابی کیفی توســط مناقصهگران ۲ ،هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای شــرکت در مناقصه میباشد .ضمنا محل تحویل یا ارسال لوح فشرده ) (CDحاوی فرمها و مدارک
تکمیل شده ،به نشانی اراک – کیلومتر  ۲۰جاده بروجرد – سه راهی شازند – شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند -اداره تدارکات و امور کاال – ساختمان ب – طبقه همکف اتاق  ۱۱۸کد پستی
 – ۳۸۶۷۱-۴۱۱۱۱تلفن ۰۸۶-۳۳۴۹۲۹۷۶ :می باشــد .بدیهی اســت به مدارک ارســالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .ضمنا دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای
متقاضی ایجاد نمیکند .الزم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه :مناقصه گران نخســت با مراجعه به ســایت این شرکت )همزمان با انتشــار آگهی نوبت دوم( می بایست  ۲برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه ،صرفا بر روی
لوح فشــرده ) (CDدرج و در موعد مقرر به آدرس این شــرکت ارســال یا تحویل نمایند ،این شرکت نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان ،از شرکتهایی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند،
جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول  ۹۷/۰۲/۳۱و تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم  ۹۷/۰۳/۰۳میباشد
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