
متروپ�ل ت�ا كن�ون 29 نف�ر را ب�ه كام م�رگ 
كشانده اس�ت. اين حادثه بار ديگر زنگ خطر 
فساد و سوء اس�تفاده در امور صنفي را به صدا 
درآورد. نظام ه�ای صنفي كه معروف ترين آنها 
س�ازمان نظام مهندس�ي اس�ت، از مردم پول 
مي گيرند، صالحيت انحصاري و بي قانوني هم 
دارند. وجود تعارض منافع در نظام های صنفي  
يكي از بزرگ ترين ايرادهاي آنهاست. مثالً همين 
تعارض منافع موجب ش�ده تا هر سال جوانان 
زيادي در حسرت پزشك شدن بمانند. در نظام 
مهندسي هم به  رغم آنكه تمام شيوه نامه هايي 
كه به  ظاهر اجازه دريافت پ�ول از مردم مي داد 
لغو ش�ده، اما شواهد نش�ان مي دهد همچنان 
اين مبالغ از مردم و مهندسان دريافت مي شود. 

نظام های صنفي   از نظام مهندسي گرفته تا نظام 
پزشكي و نظام پرستاري، همگي نهادهاي خصوصي 
هس��تند كه خدمات عمومي ارائ��ه مي دهند. اين 
نهادها بخش��ي از اعتب��ارات حاكمي��ت را اعمال 

مي كنند، اما به طور كامل پاسخگو نيستند. 
 مقصر نيستيم چون نظارت ما عاليه است!

سرپرست سازمان نظام مهندسي كل كشور اخيراً در 
خصوص حادثه ساختمان متروپل آبادان تقصيرها 
را متوجه ش��هرداري آبادان دانست، زيرا به زعم او 
شهرداري به گزارش هاي سازمان نظام مهندسي 
درباره وضعيت س��اخت و س��از اين پ��روژه توجه 

نكرده است. 
حمزه ش��كيب مدعي شده كه مهندس��ان ناظر، 
فرآيند ساخت را به  صورت مرتب كنترل كرده اند و 
گزارش وضعيت بحراني پروژه را داده  بودند، حتي 
در آخرين گزارش خود كه مربوط به سال ۱۴۰۱ 
است، يكبار ديگر گزارش وضعيت بحراني پروژه به 
شهرداري داده شد، اما توجهي به گزارش سازمان 

نظام  مهندسي نشد. 
روند غيرقانوني متروپل آب��ادان از ابتداي دريافت 
پروانه تا بهره برداري، منجر به فروريختن ساختمان 
و جان باختن تعدادي از هموطنان شد. بي توجهي 
به مقاوم سازي، بررسي نكردن دقيق وضعيت سازه 
ساختمان، افزايش سه طبقه مازاد، رعايت نكردن 
الزامات مورد نياز س��قف هاي وافل در س��اختمان 
تخلف��ات متروپل ب��ود كه ه��ر كدام ب��ه تنهايي 
مي توانست حادثه ساز باشد. در اين ساختمان شاهد 
مجموعه گس��ترده اي از تخلف��ات بوديم كه نظام 

مهندسي و شهرداري به يكديگر پاس مي دهند. 
يكي از مس��ئوالن س��ازمان نظام مهندس��ي هم 
در گفت وگ��و با ايرنا گفته »وقتي عيب و مش��كل 
ساختمان مشخص مي ش��ود، مي گويند مهندس 
متخلف ب��وده كه كيفي��ت س��اختمان را كنترل 
نكرده است. گاهي اوقات بياني كه درباره مهندس 
متخلف مي شود، درست اس��ت، اما در اكثر اوقات 

غلط است!« 
نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خوزستان افزود:  »به اين خاطر كه اگر ساختماني 
ايراد داشته باشد، فوراً گفته مي شود به دليل وجود 
مهندس متخلف بوده اس��ت، ول��ي از آنجايي كه 
نظارت مهندس سازمان نظام مهندسي ساختمان، 
نظارت عاليه است و نهادهاي ديگر هم موظف به 
نظارت هستند، ممكن است در ساعتي كه ناظر ما 
حضور ندارد، تخلفاتي در ساختمان انجام شود و اين 

تخلفات باعث عيب ساختمان مي شود!«
اين مقام سازمان نظام مهندسي متوجه تناقض در 
گفته هاي خود نيست. ناظر اين سازمان فقط نظارت 
در ساعات حضور خود را برعهده ندارد، بلكه نظارت 
بر كل روند ساخت يعني در ساعات غير حضور وي 

هم جزو وظايف اوست. 
 تمام مقررات به فروش مي رسد

جريانات غيرقانوني در سازمان نظام مهندسي به 
ش��كلي اس��ت كه عباس آخوندي، وزير سابق راه 
پس از پاي��ان وزارت خود در يادداش��تي تلگرامي 
افشاگري هايي در اين زمينه كرد و نوشت: در زماني 
كه در وزارت بودم، حضرات با نفوذي كه در رياست 
جمهوري، دولت و مجلس داشتند، كارهاي خود 
را پيش مي بردند. سه س��ال رياست سازمان نظام 
مهندسي در اختيار شخصي بود كه اساساً فاقد هر 
گونه دانشنامه معتبر مهندسي است. جرياني بايد 
به  قدري منسجم كاركرده باشد كه در حوزه اي كه 
افتخار دانش مهندسي ايران است و دهها مهندس 
با اعتبار جهاني دارد، فردي به رياست سازمان برسد 

كه فاقد گواهينامه مهندسي است. 
اين وزير سابق البته توضيح نداد وقتي در رأس كار 
بود، چرا درباره حقوق مردم در ساختمان س��ازي 
حرفي نزده است. وي در بخشي ديگر از يادداشت 
خود نوشت: شهروند حق دارد كه خدمت مهندسي 
را از مهندسي كه داراي صالحيت و ظرفيت است، 
ابتياع كند و كسي نمي تواند وي را مجبور به انتخاب 
فرد خاصي كند. در برابر اين خريد خدمت هم، وي 

موظف است مبلغي را بر اساس توافق بپردازد. 
در ادام��ه يادداش��ت وي آمده اس��ت: آنچه عمل 
مي شود اين اس��ت كه يك ش��هر و تمام مقررات 
به فروش مي رس��د. حضرات تحت عنوان كنترل 
مضاعف و نظارت 5 درصد دستمزد مهندسان را از 
آنان دريافت مي كنند و گاهي 5درصد هم از مالك 
مي گيرند. مالكان را نيز موظف مي كنند تا صرفاً با 
اشخاصي كه آنان معرفي مي كنند، قرارداد ببندند. 
برخي شهرداري ها نيز با اين  توجيه كه مسئوليت 
كنترل ساختمان به سازمان هاي نظام مهندسي 
موكول ش��ده، مأموريت خ��ود را در حد چانه زني 
براي فروش ضوابط شهرس��ازي در جهت صدور 

پروانه محدود مي دانند و اساس��اً منكر مسئوليت 
وظيفه كنترل ساختمان هستند.  به گفته آخوندي 
»اندازه اين بازي چندين هزار ميليارد تومان است. 
متأسفانه، گرد اين سفره آلوده، شبكه گسترده اي 
گرد آمده و توانس��ته اي��ادي خ��ود را در همه  جا 
بگستراند. بنابراين به رغم آنكه تمام شيوه نامه هايي 
كه به  ظاهر اجازه دريافت پول زور از مردم مي داد 
لغو شده، همچنان اين مبالغ از مردم و مهندسان 

دريافت مي شود.«
آخون��دي در پايان اين يادداش��ت هم پرس��يده 
 است»آيا در چنين فضاي مهندسي، فناوري هاي 
جديد، خالقيت، رقابت ملي و بين المللي، كارايي و 
بهره وري معني مي دهد؟ در چنين محيط ناسالمي 
حقوق شهروندي مالك و مهندس چه معنايي دارد؟ 

در اين فضا فقط ضد مهندسي رشد مي كند.«
  وضعيت مشابه در نظام پزشكي

چندي قبل هم سايت مشرق در خصوص سازمان 
نظام پزشكي عنوان كرد كه در ابتداي كرونا، سازمان 
نظام پزشكي در نامه اي خطاب به حسن روحاني 
خواستار خريد واكس��ن خارجي شد. جالب آنكه 
وقتي واكسن روس��ي نيز خريداري و آماده تزريق 
شد، باز همين اعضاي س��ازمان نظام پزشكي در 
اقدامي نمايشي هشتگ »واكسن روسي نمي زنيم« 

را ترند كردند. 
حجت االسالم محمد جواد نيك بين، نماينده كاشمر 
در مجلس هم درباره نظام پزشكي گفته است:» اين 
سازمان »بوي سياست« كه نه بلكه »عين سياست« 
را هم اكنون دنبال مي كند؛ متأسفانه دودي كه هم  
اكنون در اثر اقدامات سياسي صورت گرفته در آنجا 

بلند مي شود، به چشم مردم مي رود.«
آنطور كه مشرق گزارش داده است، نگارش و امضاي 
نامه به بشار اس��د با مضمون محكوم كردن دولت 
سوريه، نگارش و امضاي نامه به رئيس جمهور سابق 
با مضمون مخالفت با دستور مقام معظم رهبري در 
خصوص واكسن هاي امريكايي و انگليسي، حمله 
به شوراي نگهبان و اصل نظارت استصوابي، حمايت 
از اسناد مسئله دار همچون سند ۲۰۳۰ بخشي از 
اقداماتي است كه در چند س��ال اخير از سوي اين 

تشكل صنفي صورت گرفته است. 
از جمله اقدامات قابل تأمل اين تشكل صنفي اصرار 
به ارتباط با س��ازمان صهيونيستي پزشكان بدون 
مرز است. اين سازمان ضد ايراني پس از وقوع سيل 
سال ۹۸ در بخش هايي از كشورمان اصرار داشت تا 
نيروها و تجهيزات خود را براي كمك به كادر درمان 
به ايران ارسال كند. بعدها مشخص شد آن تيمي كه 
قرار بود به عنوان پزشك وارد كشور شود، از چند 
مهندس و يك پزشك عمومي تشكيل شده و تنها 

امكاناتي كه با خود آورده اند، چند تخته پتو است!
س��ال ۹۸ ه��م سيدحس��ين نق��وي حس��يني، 
سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با 
اش��اره به اظهارات وزير وقت بهداشت در نشست 
اين فراكس��يون  گفت: نمكي مبارزه با فس��اد را از 
دستورات اصلي وزارت بهداشت دانست و به وقوع 
فس��اد 5۰ هزار ميليارد توماني در نظام پزش��كي 
اشاره كرد و گفت نمي دانيم آنها يك ميليارد دالر 

تجهيزات پزشكي را كجا هزينه كردند!
 تعارض منافع را بايد برطرف كنيم

دكتر محمد سرگزي، حقوقدان و نماينده مردم زابل 
در اين خصوص به »جوان« گفت: يكي از خألهايي 
كه اكنون در حوزه نظ��ارت داريم همين نظام های 
صنفي هس��تند. مثاًل در بحث همين مهندس��ان 
س��اختماني، قضيه نظارت ه��ا و كنترل هايش بر 
مي گردد به سازمان نظام مهندسي و هيئت تخلفات 
آنها. گاهي هم تصميم هاي خوبي گرفته مي شود، اما 
نگاه صنفي وجود دارد.  دادستان سابق زابل افزود: 
از طرف ديگر در ساير گروه ها و مجموعه هايي كه 
نظام صنفي دارند، مثل پزشكان و پرستاران و وكال، 

گرايش هاي صنفي پر رنگي وج��ود دارد. بنابراين 
به نظر مي رس��د كه بايد ما افرادي را ك��ه وارد اين 
نظام هاي صنفي مي شوند و وظايف نظارتي را دارند، 
مس��تقل كنيم. در غير اين صورت با تعارض منافع 
مواجه مي شويم. مثاًل پزشكي كه در سازمان نظام 
پزشكي است نبايد طبابت كند. ما بايد تعارض منافع 
را در اين قضيه حل كنيم. كساني بايد در نظام صنفي 

باشند كه از هر نوع تعارض منافع به دور باشند. 
 ض�رر س�ختگيري و س�اده گيري ه�اي 

بي مورد
عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس هم به 
»جوان« گفت: ما در ب��اب نظامات صنفي يك امر 
سهل و ممتنعي را داريم. ما اين مجموعه ها را ايجاد 
كرديم تا بر كاركرد صنف خ��ود نظارت كنند، اما 
يك  جاهايي س��اده گيري و ي��ك  جاهاي ديگري 
سختگيري هايي دارند كه براي خودشان و جامعه 
دردسر ساز اس��ت؛ مثاًل در بحث مجوزهاي كسب 
و كار خانگي، آنقدر استانداردهاي سختگيرانه اي 

گذاشته اند كه اجراي آنها امكان پذير نيست. 
حجت االسالم محمدتقي نقدعلي  ادامه داد: از طرف 
ديگر در موارد مهمي مثل ساختمان س��ازي خبر 
مي رسد و مصاديقی هست كه بدون اينكه اساساً 
نظارتي باش��د، فقط به صرف مهري كه در تأييد 
عملكرد زده مي شود، كل پروژه تأييد مي شود. در 
ماجراي آبادان هم همين قضيه رخ داد و البته در 
جاهاي ديگر هم مواردي داريم كه خوش��بختانه 

هنوز تبديل به فاجعه نشده اند. 
عضو مجمع نمايندگان اس��تان اصفه��ان افزود: 
نظارت ها را بايد تشديد كرد، اما تا جايي كه ممكن 
است هم بايد دخالت هاي انساني را كاهش داد و كار 
را سيستمي كرد. تأييديه ها بايد تا حداكثر ممكن 
سيستمي شوند. تا زماني  كه دخالت انساني زياد 
باشد و كارها سيس��تمي پيش نرود، سوء استفاده 

ادامه خواهد داشت. 
اين حقوقدان اف��زود: جالب اينجاس��ت كه خود 
نظامات صنفي  ناظر هس��تند و ناظر ب��ر ناظر هم 
اگر بخواهيم، باز هم كار با تزلزل پيش مي رود. در 
نتيجه بايد در گزينش و انتخ��اب اوليه اعضا دقت 
و س��از و كارهاي نظارتي را مبتني بر فناوري كرد. 
نظارت هاي معم��ول هم كه هر دس��تگاهي يك 

نهاد ناظري الزم دارد كه باالتر از آن باشد يا احياناً 
تخلفاتي كه انجام مي شود، از طريق سامانه هايي به 
مردم منتقل ش��ود. نظامات صنفي بايد خودشان 
راهكارهايي را پيدا كنند تا از سوء استفاده هايي كه 
در كارشان مي شود و تأييدهايي كه با بي دقتي صادر 

مي شود، جلوگيري كنند. 
 سكوت نظام پرستاري در ظلم به پرستار

قائم مقام سازمان نظام پرستاري ايران سال گذشته 
در گفت وگو با ايلنا گفت: »تا قبل از تشكيل معاونت 
پرستاري در وزارت بهداش��ت و درمان نه پرستار 
بيكار داشتيم و نه شركتي. آن زمان بيمارستان ها 
خصوصي نشده بودند. شركتي شدن پرستاران از 

اواخر دولت دهم در سال ۹۲ آغاز شد.«
محمد ش��ريفي مقدم، از وجود 5۰ هزار پرس��تار 
بيكار خبر داد و افزود: ح��دود ۶5 درصد از درآمد 
بيمارستان به اعضاي هيئت علمي تعلق مي گيرد 
و 5 درصد به حساب دانش��گاه مي رود، ۱۰ درصد 
متعلق به خ��ود بيمارس��تان اس��ت و ۲۰ درصد 
باقيمانده ميان پرس��تاران، راديولوژيست، ماما و 

آزمايشگاه تقسيم مي شود.«
 وي با اشاره به مصاديق ايجاد تبعيض در پرداخت 
به پرستاران و پزشكان  گفت: »در ايام كرونا در طرح 
كارانه به پرستار ۲۰۰ هزار تومان مي دهند، اما در 
كنار آن به پزشك فرضاً 5۰ ميليون، اين ۱۰۰ برابر 

مي شود.«
گفتني است پرستار شش ماهه، طرح بهياري يك 
ساله، طرح آموزش پرستار در بيمارستان ها و انواع 
و اقسام ايده ها مدت هاس��ت كه براي ارزان كردن 

پرستاران به كار گرفته شدند. 
قراردادهاي كاري پرس��تاران شركتي، نمونه اي از 
استثمار پرستاران است و ۳۰ درصد از پرستاران كه 
۳۰ هزار نفر هستند، استخدام رسمي نيستند و با 
عنوان قرارداد هاي شركتي به صورت ۸۹ روزه، شش 

ماهه يا يك ساله مشغول به كار شده اند. 
در چنين وضعيتي، حيدرعل��ي عابدي، از اعضاي 
مجمع نماين��دگان اصفهان و عضو كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس س��ال گذشته از كمبود 

۱۰۰ هزار پرستار خبر داد. 
 زماني كه استخدام پرستار صفر بود

رهبر معظم انقالب در پيام خود به مناس��بت روز 
پرستار در سال گذشته ضمن قدرداني از پرستاران 
فرمودند: »از جمله كارهاي خيلي خوب، استخدام 
پرستار است. من البته اين را شايد در سه، چهار سال 
پيش يك وقتي به مسئوالن محترم گفتم كه بايد 
حدود ۳۰ هزار پرستار را استخدام كنيد؛ مشكالتي 

داشتند و متعذر شدند به آن مشكالت و نشد.«
شريفي مقدم در پاسخ به اين سخنان رهبر انقالب 
گفت: »اين ۳۰ هزار پرستاري كه رهبري فرمودند 
مدنظر قرار گرفت و بنا شد ساالنه ۱۰ هزار پرستار 
استخدام ش��ود تا وضعيت موجود حفظ شود، اما 
كوتاهي هاي انجام ش��ده در گذش��ته مشكالت را 
زياد كرده است. در سال ۹۶ و ۹۷ وضعيت استخدام 
پرستار صفر بود و در س��ال ۹۸ هم آزموني به نام 
پرستاران برگزار شد كه ۳هزارو۸۰۰ نفر از آنها نيز 

در سال ۹۹ وارد كار شدند.«
آرمين زارعيان، رئيس هيئت مديره نظام پرستاري 
تهران هم اخي��راً در گفت وگو با ايرن��ا اعالم كرد: 
»براي جلوگيري از مهاجرت پرستاران، ما پيشنهاد 
اس��تخدام ۳۰ هزار پرس��تار به وزارت بهداشت را 
داديم، اما مسئوالن به داليل مختلف با اين پيشنهاد 

موافقت نكردند.«
گفتني است تماس جوان با نظام مهندسي و نظام 
پزش��كي راه به جايي نبرد و رواب��ط عمومي نظام 
پرستاري هم قول ارتباط با يكي از مديران اين نهاد 
را داد كه عملي نشد. محمد ميرزا بيگي، معاون وزير 
بهداشت و رئيس كنوني س��ازمان نظام پرستاري 
سه س��ال قبل در گفت وگو با خبرگزاري دانشجو 
وعده داده بود كه ۱۰ سال آينده مشكل اشتغالي در 
بخش پرستاري نداريم و مكان هاي درماني دولتي 
و غيردولتي هر لحظه آمادگي جذب پرستاران در 

كمتر از سه ساعت را دارند. 
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نظامصنفيمنفعتجویبینظارت
»جوان« به بهانه حادثه متروپل درباره ساختارهاي مشكل آفرين نظام های صنفي  گزارشي تهيه كرده است

حسین سروقامت

استاد دانشگاه بود و در استان كرمان با هم آشنا شديم. جايي 
كه من براي تدري�س مبحث »اخالق علم�ي و حرفه اي« رفته 

بودم. 
آن روز مفصل در باره آموزش و نقش تعيين كننده آن با اساتيد 

گفت وگو كرديم. 
در فاصله بين دو كالس نزد من آمده، گفت در دوره جواني مدتي 
در امريكا درس مي خواندم و مجبور بودم مخارج دانشجويي ام 

را خودم تأمين كنم. 
دوستان پيك پيتزا فروشي را پيش�نهاد كردند. هم پاره وقت 
بود و هم درآمد خوبي داش�ت. وقتي به پيتزا  فروشي مراجعه 
كردم، جزوه آموزش�ي 150 صفحه اي را مقابل من گذاشتند تا 

مطالعه كنم، آزمون بدهم!
با تعجب گفتم من آمده ام پيك باشم؛ همين!

گفتند اين جزوه آموزشي نيز شرح وظايف پيك است. . . 
ياد شعر حكيم فردوس�ي افتادم كه هرگز از آموختن فروگذار 

مكن، كه اگر چنين كردي:
يكي نغز بازي كند روزگار/ و بنشانََدت نزد آموزگار
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شـركت گاز استان زنجـان در نظـر دارد خريد شـيرهاى توپى جوشـى  
تقاضاى شماره 3096101020 را با شـرايط ذيل از طريق  سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايـد: كليه مراحل برگزارى مناقصه( اعم از 
دريافت اسناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحيه ها و...) از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  به 
صورت الكترونيكى انجام خواهد شـد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند و ملزم به پيگيرى مراحل مناقصه از سامانه مى باشند.
الف) شرح مختصر كار:

شناسه آگهى: 1322651 آگــهى مناقصــه دومرحله اى

شركت گاز استان زنجان

روابط عمومى شركت گاز استان زنجان

نوبت  دوم

تعدادواحدشرح و مشخصات كاالرديف
18 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO20
28 In., BALL VALVE, B.W, HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO20
310 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED ,  CL 150.NO05
410 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300 .NO05
512 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120 cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 150.NO05
612 In., BALL VALVE, B.W , HYPR, 120cm STEM, 

CULTIVATED,  CL 300.NO05
- مدت انجام كار 6 ماه شمسي مي باشد.
ب) پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.

ج) شرايط متقاضي:
- عضويت در فهرست بلند توليدكنندگان و تامين كنندگان شيرهاى توپى فوالدى وزارت نفت. 

-در صورت حضور شـركت هايى با هيئت مديره يا سهامدار مشـترك، پيشـنهاد هر دو شركت رد 
خواهد شد.

- ارائـه ضمانتنامـه شـركت در مناقصه طبـق آخريـن تغييـرات و نمونه فـرم پيوست بـه مبلغ  
4,232,500,000 ريال ( به حروف چهار ميليارد و دويست و سى و دو ميليون و پانصد هزار ريال) شامل يكي 

ازانواع ذيل:
- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز 

فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
-  واريز وجه نقد (واريز به حساب شـماره IR260100004101103730230598 بانك مركزى به نام 

شركت گاز زنجان). 
– ضمانتنامه صادره توسط مؤسسـات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانتنامه از 

سوي بيمه مركزي ايران.
- اوراق مشاركت بي نام تضمين شـده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع 

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).
-وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون 
تأسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.

-تبصره: طبق نامه شـماره 51103/97  مورخ 97/2/10 «قيمت ها متناسـب با كاالي ساخت داخل با لحاظ 
كيفيت ارائه شود.»

هـ) محل زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك:
    از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شـود با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) بـه آدرس  WWW.setadiran.ir (  بخش مناقصه)  نسـبت به دريافـت و تكميل اسناد 

مناقصه طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
- مهلت دريافت اسناد ارزيابى فنى و اسناد مناقصه : 1401/03/08 لغايت 1401/03/12

- مهلت عـودت  اسناد ارزيابى فنـى و اسناد مناقصه: تـا ساعت 8/30 صبح روز  سه شـنبه مورخ 
1401/03/24

- زمان بازگشايي مرحله اول پاكات مناقصه: سه شنبه مورخ 1401/03/24
- هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ريال (به حروف: پانصد هزار ريال)

و )مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظيم 
پيمان شركت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمايند.

** هزينه درج آگهى (هر دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 تذكر: مناقصه گران مى بايسـت جهت عودت اسناد مناقصه (شـامل پاكات الـف، ب و ج) عالوه بر 
بارگذارى كليه اسناد و مدارك (پاكات ب و ج) به صورت مهر و امضاءشـده الكترونيكى و ارسال از 
طريق سامانه ستاد،  صرفًا پاكت الف (تضمين شـركت در مناقصه) را عالوه بر بارگذارى در سامانه 
ستاد  به صورت فيزيكي نيز در مهلت مقرر  (حداكثر تا 8:30 مورخ 1401/03/24)  به واحد حراست 
تحويل دهند، در صورت عدم بارگذاري پكيج و ساير موارد خواسته شده در سامانه (حتي يك آيتم)، 

مناقصه گر از گردونه رقابت خارج مي شود.
- بارگذارى مدارك در سـامانه سـتاد صرفًا از طريق مهر و امضاى الكترونيكى و در فرمت PDF مورد تأييد 

مى باشد. 
- كارفرماجهت انتخاب تأمين كننده از دستورالعمل جديد (ابالغيه وزارت نفت) به شـماره 796-

20/2 مورخ 1399/12/11 دامنه متناسب قيمت ها استفاده خواهد نمود.
- بديهي است تكميل و ارائه مدارك مناقصه هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

** توضيح: اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (شانا) به آدرس   www.shana.ir سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.ir  و پايگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات به آدرس http:iets.mporg.ir درج گرديده است.

آبلهميموننوككوهيخي
كههنوزنگرانكنندهنيست!

سازمان جهاني بهداشت: 200 مورد ابتال به آبله ميمون در هفته هاي 
اخير در خارج از مكان هايي كه به طور معمول ويروس اين بيماري 

در گردش است، مي تواند آغاز ماجرا و  نوك كوه يخ باشد
نگراني ها درباره آبله ميمون روز به روز بيش�تر مي شود و پيش بيني 
جايگزيني اين ويروس با ويروس كوويد 19 در س�ال 2022 مي رود تا 
به واقعيت بپيوندد. با آنكه آبله ميمون  به طور معمول در كشور هاي 
آفريقاي مركزي و غربي يافت مي شود، موارد ابتال به اين بيماري به ناگاه 
در بيش از 20 كشور در سراسر جهان از جمله امريكا، استراليا، امارات 
متحده عربي و نزديك به 12 كش�ور اتحاديه اروپا كشف شده است. 
سازمان جهاني بهداشت )WHO( هشدار داد 200 مورد ابتال به آبله 
ميمون در هفته هاي اخير در خ�ارج از مكان هايي كه به طور معمول 
ويروس اين بيماري در گردش است، مي تواند آغاز ماجرا و  نوك كوه يخ 
باشد. در ايران هم خبر شناسايي شش مورد مشكوك به آبله ميمون 
نشان داد احتمال همه گيري اين بيماري رو به افزايش است. هر چند 
به گفته رئيس اداره بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت مبني اين موارد به عنوان 
افراد مشكوك تلقي نمي شوند و وجود تب و بثورات پوستي به تنهايي 
نمي تواند مشكوك به آبله ميمون باشد. به گفته وي زماني از اصطالح 
مشكوك استفاده مي كنيم كه عالئم بيماري همراه با تماس با فرد مبتال 
را داشته باشد كه در مورد اين افراد، چنين موضوعي صدق نمي كرد. 

آبله ميمون نخستين بار سال ۲۰۱۷ در نيجريه پديدار شد. تصور مي شود 
اين شيوع بزرگ در اثر طغيان رودخانه پديد آمده باشد، چراكه باعث شده  بود 

تا حيوانات وحشي آلوده با انسان ارتباط نزديك تري داشته باشند. 
سال بعد آن در سپتامبر ۲۰۱۸، در انگليس گزارش داده شد كه اين ويروس 
سه نفر را كه به نيجريه س��فر كرده بودند، به بيماري آبله ميموني مبتال 
كرده است. از ۱۳ مي ۲۰۲۲ براساس گزارش ها و شواهد پزشكي تاكنون 
۲۰۰ مورد ابتال به آبله ميمون در بيش از ۲۰ كشور در قاره هاي اروپا، امريكا 
و استراليا شناسايي شده اند كه به گفته مقامات اسپانيا ۹۸ نفر از موارد ابتال 
شناسايي شده به آبله ميمون در اين كش��ور بوده است. به گفته پزشكان 
اكثر افرادي كه تاكنون در شماري از كشورهاي جهان به آبله ميمون مبتال 
شدند مرداني بودند كه با مردان ديگر رابطه جنسي داشتند. با اين حال به 
گفته پزشكان شيوع آبله ميمون ارتباطي با گرايش جنسي افراد ندارد و اين 
بيماري در صورت پيشگيري نكردن از آن مي تواند بين بقيه جمعيت نيز 
شيوع پيدا كند. سيلوي براياند، مدير تيم آمادگي و پيشگيري از همه گيري 
سازمان جهاني بهداشت در جلس��ه اي توجيهي در روز جمعه گفت: »ما 
نمي دانيم آيا ما شاهد نوك كوه يخ هستيم و آيا موارد ابتالي فراواني وجود 

دارند كه در كشور ها كشف نشده اند؟«
به گفته وي در مرحله نخست اين رويداد هستيم و در روز هاي آينده، موارد 
ابتالي بيشتري را شاهد خواهيم بود، اما نبايد از اين مسئله وحشت زده 
شد! از نگاه اين كارشناس WHO آبله ميمون براي عموم مردم نگران كننده 
نيست. اين ويروس مانند كرونا يا ديگر بيماري هايي كه به سرعت گسترش 

مي يابند، نيست. 
 هشدار درباره احتمال شيوع آبله ميمون

ايرج خسرو نيا، رئيس جامعه پزش��كان داخلي ايران با هشدار نسبت به 
احتمال شيوع آبله ميمون در كشورمان مي گويد: » اين بيماري عالوه بر 
امريكا، اروپا و آفريقا، در برخي از كش��ورهاي آسيايي نيز مشاهده شده، 
به همين خاطر به همكاران و مسئوالن هش��دارهاي الزم را مي دهيم تا 
نسبت به گس��ترش احتمالي اين بيماري غافلگير نشوند و امكانات الزم 

را مهيا كنند.«
وي معتقد است بايد نسبت به تأمين واكسن مناسب و دارو گوشزد كرد، 
چون با وجود ويروس كرونا و احتمال ش��يوع بيم��اري آبله ميمون، اين 
احتمال براي به وجود آمدن ويروس با س��وش جديدت��ر مطرح بوده، به 
همين خاطر توصيه مي ش��ود از هم اكنون واكسن و تجهيزات الزم تهيه 

و تأمين شود. 
خس��رونيا تأكيد مي كند: » هنوز داروي خاصي براي اين بيماري در نظر 
گرفته نشده است، ولي مهم ترين اقدام رعايت نكات پيشگيرانه، بهداشت 

فردي و زدن ماسك است.«
به گفته وي از آنجايي كه بيماري آبله ميمون در جوندگان به ويژه موش 
نيز قابليت گسترش دارد، بايد از تماس با اينگونه جانوران خودداري شود. 
شستن دست ها و ماسك زدن مهم اس��ت و بايد از خوردن غذا و آبي كه 

احتمال آلودگي دارد، اجتناب كرد. 
 تشديد آبله ميمون با جام جهاني 

دكتر محمد كريمي نيا، معاون سابق قرارگاه پدافند زيستي كشور هم در 
نامه اي به اسماعيل مطلق، رئيس دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت 
غذايي با اشاره به اينكه روزهاي اخير اجالس سازمان بهداشت جهاني در 
حال برگزاري است و رياست اين سازمان هش��دار داده است كه جهان با 
چالش هاي هولناكي از جمله كوويد، جنگ اوكراين و آبله ميموني مواجه 
است، با اشاره به رويداد جام جهاني در قطر مي گويد: » با توجه به نزديكي 
برگزاري جام جهاني فوتبال در كشور قطر و احتمال همكاري كشور ايران 
در برگزاري اس��تان هاي هرمزگان) بندرعباس، كيش و قشم( و بوشهر و 
برخي شهرهاي ديگر با حضور فراوان مسافران داخلي، ايرانيان مقيم خارج 
از كشور و تماشاگران كشورهايي نظير هند، پاكستان و بنگالدش مواجه 

خواهند شد، احتمال تشديد اين رويداد وجود دارد.«
از نگاه وي ظرف كمتر از سه ماه عالوه بر كوويد ۱۹ دو رويداد مشغول 
و ناش��ناخته از نظر علت رخ داده اند؛ هپاتيت و آبله ميموني كه هر دو 
به دليل الگوي انتقال، انتظار نمي رود همانند كوويد دردس��ر عظيمي 
ايجاد نمايند وليكن به دليل حجم گسترده گزارش ها و اخبار منتشره 
و مصاحبه هاي افراد مختلف ظرفيت ايجاد ترس و وحشت در جامعه 
جهاني را داشته و در نتيجه سبب برخي رخدادها نظير ايجاد نياز كاذب 

به دارو و واكسن را دارند. 
كريمي نيا در عين حال تأكيد مي كند: » همانند كوويد بايد همكاري هاي 
منسجم ممتد آنالين بين تمامي بخش هاي مرتبط با تهديدات زيستي در 
سطوح شهرستاني، استاني، منطقه اي، ملي و فراملي فراهم شود. به عبارت 
ديگر بازمهندسي ستاد ملي بر طبق ابالغيه نظام عملياتي دفاع زيستي 

كشور كه توسط رياست دفتر رياست جمهوري ابالغ شده باشد.«
 خألهايي كه مبارزه دو ساله با كوويد نشانمان داد 

از نگاه كريمي نيا سرعت عمل و به روز رساني شبكه مانيتورينگ تهديدات 
و تقويت شبكه آزمايش��گاهي در كنار برگزاري دوره هاي مهارت آموزي 
و آموزش��ي، تمرين و رزمايش تحت مديريت آزمايشگاه مرجع سالمت 

كشور ضروري است. 
به گفته وي نزديك به دو سال مقابله با كوويد ۱۹ نشان داد زيرساخت هاي 
رصد و پايش تهديدات خصوصاً در حوزه سالمت و همچنين زيرساخت هاي 
تشخيصي و آشكارسازي تهديدات زيستي خصوصاً بيماري هاي عفوني 
بازپديد و نو پديد بايد به روز رساني شود. ارتباط منسجم آنالين و مداوم 
بين شبكه هاي درماني كشور، تقويت پايگاه هاي مراقبت مرزي در تمامي 
مرزها با به روز رس��اني تجهيزات متناس��ب با تهديدات احتمالي تقويت 
نيروي انساني، پيش بيني مكان هايي جهت محدودسازي انسان و حيوان 
و قرنطينه احتمالي، پايش مستمر تمامي مسافران ايراني و غيرايراني كه از 
كشورهاي آلوده يا مشكوك به آلودگي وارد شده اند، از طريق اپليكيشن هاي 
تعريف شد از ديگر اقدامات است. همچنين توجه به اين نكته ضروري است، 
استان هايي مانند خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي، هرمزگان، بوشهر، 
سيستان و بلوچستان، خوزستان، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
گيالن، اصفهان، فارس و قم به دليل تردد فراوان مسافر و توريست به عنوان 

نوك پيكان مواجه احتمالي هستند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

زهرا چیذري 

دستفروشانمترو
صاحبآييننامهميشوند

مدير عامل ش�ركت مت�روي ته�ران از تدوي�ن دس�تورالعملي 
داد.  خب�ر  مت�رو  دستفروش�ان  س�اماندهي  ب�راي 
مهدي شايس��ته اصل، مدير عامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
گفت: در برخي ايس��تگاه هاي پرتردد مثل امام خميني، انقالب و تئاتر 
ش��هر تجمع دستفروش��ان افزايش يافته است. طي س��ال هاي اخير 
رهاشدگي شديد داشتيم و با توجه به اينكه مشكالت معيشتي شدت 
گرفته، شاهد هستيم كه پديده دستفروشي در ايستگاه هاي مترو بيشتر 
از گذشته شده است. مردم نيز براي كمك به اين دستفروشان معموالً از 
اين افراد خريد مي كنند كه اين عرضه و تقاضاي زياد در داخل واگن هاي 
مترو سبب افزايش اين پديده در مترو شده است.  شايسته اصل با اشاره 
به تمايل مس��افران به خريد از دستفروش��ان در مت��رو مي افزايد: ما با 
دوگانه اي در مترو روبه رو هستيم؛ از سويي برخي مسافران با خريدشان 
از دستفروشان از آنها حمايت می كنند و از سويي ديگر برخي از سر و صدا 
و تردد اين افراد گاليه مند هستند. نمي توانيم همزمان با رغبت مسافران 
از اينگونه خريدها، اقدامات بازدارنده هم انجام دهيم. نيازمند همراهي 

مردم هستيم تا بتوانيم آرامش را به سكوها و واگن ها برگردانيم. 
وي در مورد طرح ساماندهي دستفروش��ان مترو، به خبرگزاري ايسنا 
گفت: در مرحله اول دستورالعملي به پليس مترو ابالغ شده تا از حضور 
دستفروشان آقا در واگن ويژه بانوان، ممانعت به عمل آورند. با اينكه قباًل 
هم حضور آقايان دستفروش در واگن ويژه بانوان ممنوع بوده است، اما 
با توجه به بی توجهی به اين موضوع، مجدداً اي��ن موضوع مورد تأكيد 

قرار گرفت. 
شايس��ته اصل ضمن اش��اره به برگزاري جلس��ات و مذاكرات با وزير 
دادگستري و مراجع قانون گذار براي تصويب آيين نامه »ممنوعيت ورود 
دستفروشان به واگن هاي مترو« مي گويد: كليات اين طرح در گذشته 
تهيه شده اس��ت، چراكه قانون��ي در مجلس تصويب ش��ده كه در مواد 
۲۴و۲5 آن پيش بيني شده كه يك دستورالعمل در مورد قطار شهري 
از سوي هيئت وزيران تهيه، تصويب و ابالغ شود و ديگر نياز به مصوبه 
جديد قانوني توسط مجلس شوراي اسالمي ندارد. البته متروي پايتخت 
به تنهايي مس��ئول تصويب اين آيين نامه نبوده و اتحاديه قطار شهري 
نيز سال هاي گذشته اقداماتي را انجام داده و براي پر كردن خأل قانوني 
موجود و مرتفع كردن مشكالت موجود، ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران پيگير تصويب اين آيين نامه شده است تا با همكاري دستگاه هاي 
مربوطه اين مشكل حل شود. مقرر شد تا پيش نويسي از سمت شركت 

بهره برداري آماده و به كميسيون قضايي و حقوقي دولت تقديم شود. 
وي در ادامه گفت: قرار است براساس آيين نامه مصوب هيئت وزيران، 
در مرحله بعدي، حضور و فعاليت متكديان، دستفروش��ان و كودكان 
كار در داخل واگن ها ممنوع ش��ود، البته اين جرائم كيفري نيس��ت، 
بلكه حقوقي است، يعني جريمه فردي براي خاطيان تعيين مي شود. 
اگر فردي براي بار اول ناهنجاري هاي تعيين ش��ده توسط قانون را در 
مترو انجام دهد، تذكرات اوليه به او داده مي شود. اگر دوباره ناهنجاري 
صورت گيرد، جريمه فردي اعمال مي شود. همچنين اگر فرد براي بار 
چندم ناهنجاري را انجام دهد از حضور در مترو و استفاده از ناوگان مترو 
براي مدت معيني محروم خواهد شد. اين الگو در بسياري از كشورهاي 
پيش��رفته داراي مترو، در حال اجرا است.  وي با اش��اره به راه اندازي 
سامانه  دستفروشان مترو به نش��اني metro. tehran. ir تصريح كرد: 
دستفروش��ان مي توانند بدون محدوديت در س��امانه ثبت نام كنند تا 
براساس درخواس��ت هاي ثبت ش��ده در مورد در نظر گرفتن ويترين 
فروش براي دستفروشان در ايستگاه هاي مترو اقداماتي را پيش بيني 
كنيم. مي خواهيم شرايطي را فراهم كنيم تا دستفروشان براي تأمين 
معيشت به جاي عبور و مرور در داخل واگن ها و سكوها و ايجاد مزاحمت 
براي مسافران  در مكان هاي مشخص كاالهاي خود را عرضه كنند و گله 
مسافران بابت حضور دستفروشان كاسته شود و در عين حال معيشت 

اين عزيزان نيز دچار مشكل نشود. 

شايان حاجی نجفی |  ايسنا


