
از هم��ان روزهايي كه اس��نپ به عنوان 
تاكسي اينترنتي فعاليت خود را آغاز كرد و 
در مدت زمان كوتاهي توانست بازار تاكسي هاي كرايه اي 
كالس��يك را تحت تاثير قرار دهد، حرف و حديث هايي 
از س��وي آژانس داران و مس��ووالن شهري در خصوص 
فعاليت اين اس��تارتاپ موفق مطرح ش��د. بس��ياري از 
مسووالن روي مجوز فعاليت آن مانور دادند و بسياري هم 
با نگاهي مثبت به كسب و كارهاي نوين، از آن حمايت 
كردند. مسافران اما در مورد خدمات و هزينه ها اين بنگاه 
اقتصادي صحبت مي كردند، از امكان دسترسي آسان و 
قيمت مناسب و راحت بودن شان در طول سفر. همين 
موارد و البته از دست دادن زياد مشتريان بود كه سازمان 
تاكس��يراني ش��هرداري را به صرافت وارد شدن به بازار 
رقابت دنياي تاكسي اينترنتي انداخت، گويي تاكسيراني 
هم به اين نتيجه رس��يد كه اگر وارد بازار رقابت نش��ود 
محكوم به حذف خواهد بود. روز گذشته مازيار حسيني، 
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران خبر از آغاز 
به كار رس��مي نخستين تاكس��ي اينترنتي شهرداري 
تهران داد و اعالم كرد »كارپينو« از اواخر اسفند ماه سال 
1395 به ص��ورت پايلوت در تهران فعاليت خود را آغاز 
كرده است. حضور كارپينو در بازار رقابت با استارتاپ هاي 
غيردولتي در حال��ي با تاكيد ويژه بر مجوز دار بودن اين 
اپليكيشن همراه شده اس��ت كه رقباي اين اپليكيشن 
)اسنپ و تپ سي( توانستند با استفاده از فضاي موجود 
جامعه و همچنين كاهش ن��رخ خدمات و بدون مجوز 
فعاليت از تاكسيراني، مورد توجه و اقبال گسترده عمومي 
قرار بگيرند و از همين مورد مي شود اين نتيجه گيري را 
كرد كه مجوز دار بودن خدمات نق��ش چنداني در اين 
بازار رقابت ندارد.  حال بايد ديد اين اپليكيشن جديد و 
»مجوز دار« كه در يك ماه گذشته وارد بازار رقابت شده 
و قيمت خدماتي كه ارايه مي دهد بين 3 تا 5 هزار تومان 
بيشتر از رقبايش در اين عرصه است، در رقابتي كه با ورود 
رقباي متعدد بازار گرم تري پيدا مي كند، چه برنامه اي 
دارد؟ هرچند احسان جهاني، مديرعامل كارپينو اعالم 
كرده است: »ما قرار نيست وارد جنگ قيمتي بشويم و 
مزيت رقابتي قيمتي داشته باشيم. ما به لحاظ قيمتي 
مش��كلي نداريم و نمي خواهيم در اي��ن بخش رقابت 
كني��م. در مناطق طرح ترافيك قيمت كارپينو كمتر از 
دو رقيب و در خارج از منطقه طرح نزديك به دو رقيب 
ديگر خواهد بود.« از س��ويي عليرضا قن��ادان، رييس 
هيات مديره كارپينو هم مي گويد: »ما به خاطر ريسك 
س��رمايه گذاري در ناوگان غيررسمي، به دنبال مجوز و 
ناوگان رسمي رفتيم. قشر تاكسيران در طول سال هاي 
گذشته سرويس مناسبي را ارايه نداده اند و اين نخستين 
چالش است. وقتي شما در مدلي كار مي كنيد كه نقشي 
براي مسافر قايل نيست، نمي توانيد سرويس خوب ارايه 
دهيد. ما وارد فضاي ريسكي شده ايم و ممكن است زمان 

ببرد كه بتوانيم راه اندازي س��رويس داش��ته باشيم. در 
تهران ۴۰ هزار نفر تاكسي گردشي دارند كه بايد آنها را 
ساماندهي كنيم. هيچ كدام از اپليكيشن هاي ايراني كه 
سرويس مي دهند، وارد حوزه نوآوري نشده اند. ما سراغ 
خدمات نوآورانه تر خواهيم رفت.« به نظر مي رسد نوآوري 
كه قنادان از آن سخن مي گويد راهي را براي اميدواري 
به داغ ش��دن بازار رقابت بين تاكسي هاي اينترنتي باز 
مي كند. مازيار حسيني در خصوص تعداد راننده هايي 
كه در كارپينو فعاليت دارند، گفت: »اين برنامه فعاليت 
خود را با 25۰۰ راننده تاكس��ي آغ��از كرده و 12 هزار و 
5۰۰ نفر هم در نوبت آموزش قرار دارند. اين 25۰۰ راننده 
توسط اساتيد دانشكده تاكسيراني آموزش ديده اند« و در 
مورد شهرونداني كه از اين اپليكيشن استفاده مي كنند 
هم گفت: »در مدت كمتر از سه هفته و در ايام تعطيالت 
نوروز، 11هزار و 5۰۰ نفر از شهروندان در اين سامانه ثبت 

نام كرده و بيش از 26۰۰ سفر موفق انجام شده است.«
حس��يني در ادامه صحبت هايش كه خبرگزاري ايسنا 
آن را منعكس كرده اس��ت، گفت: »استفاده صحيح از 
تكنولوژي در راس��تاي افزايش درآمد راننده و خدمت 
ارايه ش��ده به مس��افر همواره مورد توجه ما بوده است، 
يكي از اهداف ما تغيير سازوكار حرفه قديمي و بااهميتي 
چون تاكس��يراني با بهره مندي از فناوري است چراكه 
معتقديم اس��تفاده از تكنولوژي هاي نوين مي تواند ما 
را در زمينه مديريت ترافي��ك و افزايش كارايي كمك 
كند چراكه اين اپليكيش��ن ها واس��طه اي بين مسافر 
و رانندگان هس��تند كه به دليل س��هولت دسترس��ي 
مي توانند تقاضاي س��فر را كاهش دهن��د و با افزايش 
درآمد رانندگان زمينه رضاي��ت هر دو طرف موضوع را 
فراهم كنند.« اما حسيني در مورد اينكه اگر شهرداري 
تهران چنين نگاهي به تكنولوژي هاي نوين دارد، چرا با 
فعاليت استارتاپ هايي مثل اسنپ مخالف است و مانع 
فعاليت آنها ب��ه هر بهانه اي مي ش��ود، توضيحي نداده 
است. عالوه بر اين هيچ يك از مسووالن مربوطه در مورد 
انتخاب نام اين تاكس��ي اينترنتي توضيحي به رسانه ها 
نداده اند و در س��ايت كارپينو هم توضيحي در مورد نام 
آن وجود ندارد، اما به نظر مي رسد شهرداري تهران نام 
نخستين تاكس��ي اينترنتي خود را از برجي تاريخي در 

ايتاليا وام گرفته است. 

300 ميليون 
افسرده در دنيا

بي�ش از ۳۰۰ ميليون نفر 
افس�ردگي  از  در دني�ا 
رن�ج مي برن�د و بن�ا ب�ر 
اع�ام س�ازمان جهاني 
بهداش�ت، اي�ن ارق�ام 
زنگ هشداري براي همه 
كشورهاس�ت. س�امت 
نداش�تن  تنه�ا  روان، 
بيم�اري اعص�اب و روان 
نيس�ت، بلكه س�ازگاري 
فرد با خ�ودش و ديگران، 
ق�درت تطابق با ش�رايط 
محيطي، داش�تن روحيه 
انتقادپذي�ري و داش�تن 
عكس العمل مناس�ب در 
برابر مشكات و حوادث 
زندگي، جنبه هاي مهمي 
از سامت رواني را تشكيل 

مي دهد.

دولت ها معموال اول ريل گذاري مي كنند، ما آواربرداري هم كرديم
ايسنا| شهيندخت موالوردي،  معاون امور زنان رياست جمهوري ضمن تشريح برنامه ها و اقدامات انجام شده در اين معاونت گفت: معموال دولت ها وقتي روي كار مي آيند در مرحله اول ريل گذاري مي كنند، اما ما 
آواربرداري هم كرديم. آنچه ما در سال 92 تحويل گرفتيم بيكاري دو برابري زنان نسبت به مردان و دو ميليون و 5۰۰ هزار نفر آمار زنان سرپرست خانوار بود و اين روند رو به رشدي بوده كه وارث آن شديم. رويكردي كه در 
دولت هاي نهم و دهم در دستور كار بود تقليل مسائل زنان به گروه هاي خاص بود كه آن را كنار گذاشتيم و به همه گروه ها توجه داشتيم. در سال 94 در مساله اقتصادي شاهد مشاركت زنان بوده ايم كه جاي اميدواري دارد. 
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گزارش مجله »تايم« از تغيير اقليم در ايران 
خشكي بر ايران سايه افكنده

مجله »تايم« در گزارشي تاثيرات تغيير 
اقليم ب��ر ايران را با گزارش��ي تصويري 
ش��رح داده،  تاثيراتي كه باعث خشك شدن درياچه ها 
و تاالب هاي زيادي در ايران ش��د و همچنان مي شود. 
تمركز گزارش بر درياچه معروف اروميه است،  نويسنده 
گزارش در ابتدا ذكر كرده اس��ت: براي حس كردن اثر 
تغيير اقليم بايد آن را ببينيد،  هيچ جايي بهتر از درياچه 
اروميه نمي تواند اين تاثير را نشان دهد،  درياچه اي كه 
زماني ششمين درياچه نمك دنيا بود و اكنون 9۰ درصد 
آبش را از دست داده است. كشاورزان بيشتر آب درياچه 
را براي آبياري اس��تفاده كردند،  اما افزايش دما،  نقش 
مهم تري را در اين ميان بازي كرده اس��ت. خاورميانه، 
جايي كه اي��ن تاثير را به خوبي در آن مي توان ديد. اين 
اثر را نه تنها در اروميه،  كه در درياچه آرال قزاقس��تان 
و ازبكستان هم مي ش��ود ديد. در گزارش تصويري كه 
از كشتي هاي به گل نشس��ته درياچه اروميه، درياچه 
خشك بختگان كه زماني خانه فالمينگوها و پرندگان 
مهاجر بود،  مرد ماهيگيري كه بعد از خش��كي هامون 
كارش به جمع ك��ردن بوته هاي گز رس��يده تا بتواند 
امرار معاش كند، ترك هاي زمين خش��ك گاوخوني، 
 روستاهاي خالي از سكنه حاشيه خليج فارس،  اراضي 
خش��ك زابل و سواحل بوش��هر گرفته شده همگي بر 
خشكي عظيم و وسيعي صحه مي گذارند كه ايران را در 
ميان گرفته. آكو سالمي،  عكاس ايراني اين عكس ها،  به 
ميان مناطقي رفته كه بياباني شده اند،  تاالب هايي كه 
زماني از آب تر بودن��د. بيابان قلمرواش را در گاوخوني 
اصفه��ان گس��ترش داده،  كش��اورز و ماهيگيري كه 
معاش شان به آب مي رسيد،  حاال بايد بوته هاي خار جمع 
كنند و بفروشند. تغيير اقليم و گرم شدن هوا در خطه 
جنوبي كش��ور اثراتي به مراتب شديدتر به همراه دارد، 
 آنقدر ك��ه آينده زندگي دختربچه هاي دوقلويي كه در 
ساحل بوشهر در حال آب بازي اند از نگاه عكاس گزارش 
با ترديد همراه اس��ت. س��المي معتقد است تحقيقات 
اخير برآورده كرده است تا سال 2۰7۰ زماني كه همين 
دختربچه ها به ميانسالي رس��يده اند، امواج داغ درياي 
جنوب آنقدر غيرقابل تحمل است كه زندگي در حاشيه 
دريا را با سختي همراه مي كند. در اين گزارش به معاهده 
پاريس و مغايرت تصميم ترامپ،  رييس جمهور امريكا 
با اين معاهده ه��م مي پردازد و مي گويد: غمگين ترين 
مس��اله در اين ميان اين اس��ت كه آدم هايي كه در اين 
گزارش به تصوير كش��يده شده اند،  تقريبا هيچ ارتباط 
و تاثيري ب��ا گرمايش جهاني ندارند. انتش��ار گازهاي 
گلخانه اي از س��وي ايران كمتر از نيمي از آنچه امريكا 
انتش��ار دارد،  تخمين زده ش��ده. اين در حالي است كه 
رييس جمهور ترامپ در هفته گذشته دستورات اجرايي 
مبني بر برگشتن به حالت پيش از تعهدات پاريس در 
امريكا را امضا كرد. روستايياني كه در عكس ها نشان داده 
شده اند،  قربانيان گرمايش زمين و تغيير اقليم محسوب 
مي شوند،  نه مس��ببانش. اما بعدترها، در سال هاي دوِر 
آينده، به عكس هاي امروزمان به عنوان به جامانده هاي 
تاريخي دوره اي نگاه مي كنيم كه ما هنوز قدرت تغيير 

آينده را داشتيم و كاري نكرديم. 

  محم�د ش�ريفي مقدم، قائم مقام س�ازمان نظام 
پرستاري كشور به دليل فعاليت  براي افزايش نقش 
حرفه پرس�تاري در مديريت بهداش�ت و درمان  از 
سوي نشريه 2۰17 ش�وراي بين المللي پرستاران، 
به عنوان چهره تاثيرگذار پرستاري معرفي شد. مهر 
 رييس سازمان ميراث فرهنگي: بايد پرونده ثبت 
 جهاني »س�يراف« به عنوان »سند سيادت ايران 
بر  خليج فارس« تهيه و به ليس�ت فهرست موقت 

ايران در يونسكو اضافه شود. ايسنا
  معاون محيط زيست انس�اني سازمان حفاظت 
محي�ط زيس�ت: 5۰ پژوهش�گر بين المللي براي 

بررسي مساله گرد و غبار به ايران مي آيند. ايسنا
  سازمان هواشناسي كش�ور از جمعه شب و روز 
شنبه پديده گرد و غبار و كاهش كيفيت هوا و ديد 
افقي براي استان هاي خوزستان، ايام و با شدت 

كمتر در كرمانشاه و بوشهر پيش بيني كرد.ايرنا

مهر | معاون مركز مل��ي فضاي مجازي از تدوين نظام 
پيوست فرهنگي ارايه خدمات در فضاي مجازي مطابق 
با الزام برنامه ششم توس��عه خبر داد. امير خوراكيان با 
بيان اينكه مطابق با برنامه ششم توسعه تمامي طرح هاي 
كالن دس��تگاه هاي اجرايي در ح��وزه فضاي مجازي 
نيازمند داشتن پيوست فرهنگي است، گفت: پيرو اين 
الزام، موضوع تدوين نظام پيوس��ت نگاري و پيوس��ت 
فرهنگي فضاي مجازي در دستور كار مركز ملي فضاي 
مجازي قرار گرفته است.  مطابق با اين آيين نامه، تمامي 
دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط با ح��وزه فضاي مجازي 
از جمل��ه وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات موظف 
مي ش��وند مطابق با اين نظام نامه، براي سرويس هاي 

خود پيوست فرهنگي ارايه دهند. 

ايسنا| درپي توافق كلي ايران و عربستان درباره حضور 
زاي��ران ايراني در ح��ج، اعضاي كميته اجاره مس��كن 
حجاج و نماينده مركز پزشكي، به عربستان اعزام شدند 
و كار خود را آغاز كردند. با سفر سرپرست سازمان حج 
و زيارت به عربس��تان و طي ديداري دوباره با وزير حج 
اين كشور، جزييات خدماتي كه امسال به زايران ايراني 
ارايه مي شود، مشخص شد. چگونگي اجراي توافق ها در 
بخش صدور ويزاي الكترونيكي، انتقال حجاج، تامين و 
انتقال مواد غذايي و داروهاي مورد نياز زايران از ايران، 
تدابير الزم براي اطمينان از حفظ امنيت و عزت و كرامت 
حجاج در ديدار حميد محمدي و محمدصالح بن طاهر 
بنتن مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين در اين 
ديدار، تسريع در بررسي فاجعه منا و حقوق شهداي منا 
و پرداختن حقوق ش��هداي حادثه مسجدالحرام مورد 
تاكيد ج��دي قرار گرفت. بر مبناي توافق انجام ش��ده، 
بيش از 86 ه��زار نفر زاير ايراني امس��ال به حج تمتع 

مشرف خواهند شد. 

مهر | مدتي است كه ساعت ش��مس العماره دوباره 
كار مي كند؛ همان س��اعتي كه زمان��ي در بلندترين 
س��اختمان تهران نصب ش��د اما 9۰ سال ساعت 6 و 
1۰ دقيقه را به مردم نش��ان مي داد. مسعود نصرتي، 
مدير كاخ گلستان مي گويد دوباره اين ساعت شروع 
به كار كرده است و با آقاي ساعتچي قرارداد يك ساله 
بسته شد تا نگهداري از اين ساعت را به عهده بگيرد. 
هر س��ال در نظر داريم تا اين قرارداد را تمديد كنيم. 
منتها اين ساعت به صورت الكترونيكي كار مي كند و 
امكان تبدي��ل آن به حالت قبل و به صورت مكانيكي 
وجود ندارد. البته همين مس��اله هم موجب ش��د تا 

سال ها از كار بيفتد. 

خبر كوتاه

نظام پيوست فرهنگي فضاي 
مجازي تدوين مي شود

توافق تازه ايران و عربستان 
درباره جزييات خدمات حج

ساعت شمس العماره از 
خواب 9۰ ساله بيدار شد

سرخط خبرها محيط زيست فضاي مجازي

اعتماد| باالخره پنجشنبه، 
بعد از حدود 2ماه »گزارش 
ملي پالس��كو« ب��ه رييس جمه��ور ارايه و 
چكيده آن در كمتر از چند س��اعت ابتدا از 
طريق صفحه فيسبوك يكي از دولتمردان 
و س��پس رس��ما در پايگاه اطالع رس��اني 
رياست جمهوري رسانه اي شد؛ گزارشي كه 
قرار است امروز با حضور نمايندگان رسانه ها، 
رس��ما و با جزييات در اختيار افكار عمومي 
قرار گيرد و ضم��ن معرفي مقصران حادثه 
پالسكو، سهم هريك از دستگاه ها و نهادهاي 
مرتبط را مشخص كند. با اين حال اين انتشار 
گزارش اوليه با حاشيه ها و انتقادهايي همراه 
ش��ده كه يك��ي از مهم ترين آنه��ا، انتقاد و 
گاليه محمدمهدي تندگويان، نايب رييس 
كميسيون شهرس��ازي و معماري شوراي 
ش��هر تهران بود. او در پي انتش��ار گزارش 
كميته ملي پالسكو در صفحه اينستاگرام 
خود نوشت: »مي گويند كه گفته اند زودتر 
خودتان را به طبقه دهم برسانيد. اينجا يك 
مغازه آتش گرفته اس��ت... از آن روزها، آن 
ساعات، گويي سال هاس��ت كه مي گذرد. 

از آن روز كه شهروندان تهراني و هموطنان 
ايراني چشمان ترشان را به صفحه رسانه ها 
دوختند و از دس��ت رفتن بخشي از تاريخ و 
عزيزان هموطن ش��ان را نظاره گر شدند. از 
آن روزي كه آتش نشانان مان، ثابت كردند 
شهداي واالي ايثارگر اين مرزوبوم هستند. 
هر پيغام از هر فرد در راس كار، خبري خوش 
بود. ديري نگذشت كه خبر از تشكيل هيات 
ويژه بررس��ي حادثه س��اختمان پالسكو، 
خوش روزي را ب��راي درد ديدگان رقم زد... 
كس��به مالباخته و خان��وادگان صبور كه 
عزيزان شان را از دست دادند، چه بي صبرانه 
انتظار كشيدند! انتظار ارايه گزارش هيات 
بي طرف، مستقل و متخصص علمي را. حال 
با گذشت قريب به سه ماه از حادثه، چكيده 
اي از بررس��ي هاي اين هيات، زخم هاي ما 
را تازه كرد.... بررس��ي هايي كه وزارت راه و 
شهرسازي، ش��هرداري، شوراي ساختمان 
پالسكو و مديريت بحران را مقصر برشمرده 
است. گزارش��ي كه حكايت از آغاز آتش به 
واسطه نشت گاز و... دارد. !در پي انتشار اين 
متن گاليه آميز محمد فاضلي يكي از اعضاي 

هي��ات ويژه گزارش ملي پالس��كو در متن 
ديگري نوشت: » مهم بود كه رييس جمهور 
ايران براي نخستين بار به يك هيات مستقل 
غيردولتي وظيفه ارايه گزارش را واگذار كرد. 
رييس جمه��ور همچنين دس��تور داد كل 
گزارش بدون يك كلمه سانسور منتشر شود 
و متخصصان و سازمان هايي كه در گزارش 
مسوول قصور شناخته شده اند نظرات شان 
را اعالم كنند و هيات گ��زارش نهايي خود 
را بر اس��اس دريافت و تحلي��ل اين نظرات 
تدوين و دوباره منتش��ر كند. )ش��فافيت( 
رييس جمهور دس��تور داد گزارشي بدون 
يك كلمه سانسور به اطالع  مردم برسد كه 
در آن تيم حقوقي به تفصيل درباره قصور و 
كاستي ها در وزارتخانه هاي دولتي استدالل 
كرده اس��ت. )دوري از پنه��ان كاري( مدل 
جديدي از بررسي مسائل- با كمك دانشگاه 
و متكي بر روش هاي علمي- به كشور ارايه 
ش��د. )نوآوري در شيوه حكمراني و بررسي 
مس��ائل( وي در ادامه آورده است: از سويي 
دانش��گاهيان نش��ان دادن��د مي توانند در 
بررسي مسائل كشور نقش موثر ايفا كنند. 

)مس��ووليت اجتماعي دانشگاه( در نهايت 
گزارش دقيقا با رعاي��ت پايبندي به زمان 
دوماهه تعيين  ش��ده توسط رييس جمهور 
تدوين و ارايه ش��د. بسياري از گزارش هاي 
بررس��ي س��ال ها به ط��ول مي انجامن��د و 
دست آخر هم نتيجه روشني به مردم ارايه 
نمي ش��ود. هيات كارش را دقيق و سر وقت 
انجام داد. رييس جمه��ور كمي بيش از دو 
س��اعت و در كل جلسه ارايه گزارش حاضر 
بود، همه گ��زارش را با دقت ش��نيد، هيچ 
دخالتي در انتش��ار نتايج نكرد و خواس��ت 
همه چيز ش��فاف به مردم ارايه شود و گفت 
مي توانيم اين مدل را به س��اير مسائل هم 
بس��ط دهيم و حتي قانوني براي تش��كيل 
هيات ه��اي ويژه تدوين كني��م. فاضلي در 
بخش ديگري از متن منتش��ر شده خود دو 
توصيه به منتقدان مي كند و مي نويسد: من 
به منتقدان توصيه مي كنم تا انتشار گزارش 
كام��ل هيات و گزارش كام��ل كميته هاي 
تخصصي كه زياد طول نمي كشد، صبر كنند 
و پس از آن درباره نتاي��ج اظهارنظر كنند. 
شايسته نيس��ت قبل از خواندن كامل كل 

گزارش ها درباره كيفيت آنها اظهارنظر شود. 
همچنين، همان موقع كه هيات ويژه داشت 
گزارش بررس��ي هايش را به رييس جمهور 
اراي��ه مي كرد، برخ��ي مقام��ات مرتبط با 
حادثه پالس��كو، به جاي حضور در جلسه 
ارايه گزارش، داش��تند عليه رييس جمهور 
بيانيه سياسي منتشر مي كردند. خدا كند 
اين برخورد سياسي با اصل گزارش پالسكو 
صورت نگيرد. اين گزارش برآمده از عملكرد 
يك هيات علمي مس��تقل، متعلق به ملت 
اي��ران و معط��وف به اصالح س��اختارهاي 
ضدايمني در ايران اس��ت. اي��ن گزارش را 

قرباني مطامع سياسي نكنيد.« 

انتقاد به گزارش ملي پاسكو و توضيح يكي از اعضاي كميته
شهري

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز  

آگهی تجدید مناقصه شماره 95/006
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

شماره مجوز :1396/71
مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه اهواز در نظر دارد واگذاری عمليات موضوعات فوق را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد،لذا 
متقاضيان می توانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل ، درخواست كتبی خود را به امور قرار داد های شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز تحويل نمايند . جهت 

كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن ۳4448۰72-۰61 و ۳4444567-۰61 داخلی 2275 تماس حاصل فرماييد.
تاريخ توزيع اسناد مناقصه : از تاريخ 96/1/19 لغايت 96/1/2۳
تاريخ تحويل پاكات مناقصه : از تاريخ 96/1/24 لغايت 96/2/9

نشانی: اهواز – ميدان شهيد بندر – جنب سپاه پاسداران – حوزه معاونت بازرگانی شركت ملی شعبه پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز 
بازگشايی پاكات نرخ : يكشنبه 96/2/1۰ از ساعت 1۰ صبح 

حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشايش پاكات : دو مناقصه گر 
نوع تضمين شركت در مناقصه : يكی از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين )شماره حساب جهت واريز نقدی 412۰۰4۰1۰۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه پخش فرآورده های 

نفتی منطقه اهواز(
شرايط عمومی متقاضی :

1-   ارائه درخواست كتبی جهت شركت در مناقصه 
2-  تصوير اساسنامه ، آگهی آخرين تغييرات و آگهی تأسيس شركت و كد اقتصادی و شناسه ملی .

۳-  تصوير برابر با اصل شده گواهی تعيين صاحيت فعاليت دارای اعتبار )به لحاظ زمانی ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان 
4-  تصوير برابربا اصل شده گواهی تأييد صاحيت ايمنی دارای اعتبار )به لحاظ زمانی ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان 

5-  تصوير كارت ملی و شناسنامه مدير عامل و اعضای هيئت مديره 
6-  تصوير گواهينامه ثبت نام موئديان مالياتی صادر شده از سازمان امور مالياتی كشور.

7-  شركتهای متقاضی می بايست مجوز بهره برداری جايگاه های CNG از مديريت طرح CNG شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران را داشته باشند.
8-   شركت های متقاضی می بايست ظرفيت خالی جهت بهره برداری از جايگاه CNGدر منطقه اهواز را داشته باشند.

ضمنا آگهی در سايت www.shana.ir  و http://iets.mporg.ir  و http://monaghese.niopdc.ir  و ahvaz.niopdc.ir  نيز درج ميگردد.

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران 
منطقه اهواز 

ميزان سپرده شركت درمناقصه به ريالمبلغ برآورد به ريالموضوع مناقصهرديف

۳/959/289/557198/۰۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی شماره يک دزفول1

4/۰۰1/822/7722۰۰/5۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی شماره دو دزفول2

۳/۰66/485/758154/۰۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی انديمشک۳

4/4۰۳/251/۳9822۰/5۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه دو منظوره شركتی شوشتر4

7/۰28/۳8۰/224۳52/۰۰۰/۰۰۰اداره امور و اجرای حجمی زمانی عمليات جايگاه تک منظوره CNG شهرک نفت اهواز5

نوبت دوم

اداره تداركات داخلي معاونت فني و مهندسي 

آگهي مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کيفي )نوبت دوم(

شرح مختصر كار: 
شركت ملي حفاري ايران به نشاني اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد  P/F   “ECKEL 7-5/8””   HYDRULIC CASING TONG   را با شرايط ذيل تامين نمايد: 

الف( ارزيابي كيفي مناقصه گران: اين ارزيابي وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات و براساس كاربرگ هاي استعام ارزيابي كيفي موجود در اسناد مناقصه صورت مي پذيرد. 
حداقل امتياز كيفي قابل قبول برابر 6۰ مي باشد. 

ب( تهيه اسناد مناقصه: 
  خريد اس�ناد: متقاضيان ش�ركت در فرآيند ارجاع كار مي بايست براي هر مناقصه مبلغ ۰۰۰ر51۰ ريال به حساب سيبا به شماره 21746522۰5۰۰4 نزد بانک ملي شعبه اهواز كد 65۰1 به 

نام شركت ملي حفاري ايران واريز نمايند. 
  دريافت اسناد: كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي شركت در فرآيند ارجاع كار مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه نوبت دوم )96/1/19( لغايت 7 روز بعد، مي بايست ضمن ارسال 
تقاضاي رسمي و با مراجعه حضوري به آدرس الف: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه- شركت ملي حفاري ايران- پشت ساختمان پايگاه عملياتي- اداره تداركات معاونت فني و 
مهندسي )هدايتي(- تلفن ۳414871۳-۰61- يا ب: تهران خيابان جمهوري- كوچه يغما- مركزي هشتم شركت ملي نفت ايران- اتاق 4۳1- تلفن 667۰۰249- ۰21 اسناد را دريافت نمايند.  
  نكته مهم: فقط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهي و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام مي نمايند به عنوان مناقصه گر شناخته 

مي شوند. 
ج( تحويل استعام هاي ارزيابي كيفي: مناقصه گران مي بايست حداكثر ظرف 14 روز پس از آخرين روز مهلت دريافت اسناد مناقصه )96/1/26( نسبت به تحويل استعام )كاربرگ(هاي ارزيابي 
كيفي: شامل مستندات و مدارک الزم )به صورت هاي مكتوب و كپي نرم افزاري بر روي لوح فشرده( به آدرس: اهواز- فلكه فرودگاه- شركت ملي حفاري ايران- ساختمان پايگاه عملياتي- طبقه 

اول- پارت B- اتاق 1۰7- دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند. 
د( تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 

  نوع تضمين: 
الف- ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانک مركزي جمهوري اسامي ايران هستند. 

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملي حفاري ايران 
  مدت اعتبار تضمين: اين مدت )به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران( 9۰ روز مي باشد و براي يک بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود. 

شماره مجوز: 5۳88 . 1۳95

مبلغ ضمانتنامه برآورد اوليه شرح كاال شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصات شماره  مناقصه/ تقاضا 

95۳226۳147996۳7-5/8ECKELP/F '' ''''
HYDRULIC CASING TONG2.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰1۰5.۰۰۰.۰۰۰

شركت ملي حفاري ايران
) سهامي خاص (

شركت ملي نفت ايران به صورتیک مرحله اي/  دو مرحله اي )به روش  نيمه فشرده/ فشرده(

اعتماد|  سازمان جهاني بهداشت، شعار 
كمپين 2۰17 خود را توجه به مبتاليان 
افسردگي انتخاب كرده است. در حالي كه سال 2۰12 
هم افسردگي به عنوان يك بحران جهاني، مضمون شعار 
روز جهاني بهداش��ت روان بود، اما اين شعار در ايران با 
وجود هشدارهاي متوليان سالمت، صرفا در حد »شعار« 
باقي مانده است. بنا بر تعريف سازمان جهاني بهداشت، 
افس��ردگي نوعي احس��اس غم مداوم و عدم عالقه به 
فعاليت هايي اس��ت كه افراد به طور طبيعي از انجام آن 
لذت مي برند و در صورت شدت يافتن اين احساس غم 
و اندوه و ناتوان��ي در انجام امور روزمره بيش از دو هفته، 
فرد مبتال به افسردگي اس��ت. در حالي كه بنا بر برآورد 
اين سازمان، هزينه ساالنه مقابله با تبعات افسردگي، يك 
تريليون دالر برآورد شده و تعداد مبتاليان در كشورهاي 
كمتر توسعه  يافته 8۰ الي 9۰ درصد جمعيت كشورها 
را شامل مي ش��ود. افسردگي كه مي تواند به دليل تاثير 
9۰ الي 95 درصدي در ارتكاب به خودكشي، در جايگاه 
يكي از خطرناك ترين اخت��الالت رواني قرار بگيرد، در 
ايران گريبان بيش از 13/6 درصد از جمعيت 15 تا 6۴ 
ساله را گرفته است. جمعيتي كه بيش از 1۰ درصد كل 
مبتاليان اختالالت روان در ايران را شامل مي شوند. بنا 
بر نتايج پايش كشوري سالمت روان كه طي سال هاي 
89 و 9۰ توسط وزارت بهداشت انجام شد، 23/6 درصد 
جمعيت 15 تا 6۴ س��اله كشور به انواع اختالالت رواني 
مبتال هس��تند كه در تفكيك جنسيتي اين جمعيت، 
26/5 درص��د زن و 2۰/8 درصد مرد بودند و در تفكيك 
جنسيتي شيوع افسردگي در كشور، اعالم شد كه 16/5 
درصد زنان و 1۰/7 درصد مردان )از مجموع 13/6 درصد 
مبتاليان افسردگي( از اين اختالل رواني رنج مي برند اما 
نگراني متوليان سالمت در همان سالي كه نتايج اوليه 
اين پاي��ش را اعالم كردند، متمركز بر اين هش��دار بود 
كه »بيش از نيمي از مبتاليان افس��ردگي، يا از بيماري 
خود بي اطالع هس��تند يا به دليل ترس از انگ يا گراني 
هزينه هاي درمان، براي مداوا مراجعه نمي كنند كه ادامه 
چني��ن روندي، به معلوليت روان��ي و كاهش بهره وري 

بيماران منجر مي شود.«
سه سال پس از اعالم نتايج اين پايش، موسسه گالوپ در 
گزارش��ي از بررسي وضعيت خشنودي و خوشحالي در 
بين 138 كشور جهان، عراق و ايران را به عنوان نخستين 
و دومين كشورهاي غمگين جهان معرفي كرد و بيكاري، 
نرخ باالي تورم و تحريم هاي جهاني را از داليل تاثيرگذار 
در نحوه پاسخ دهي مصاحبه شوندگان برشمرد. در حالي 
كه ابتال به افس��ردگي، زنگ خطر خودكش��ي را براي 
مبتاليان به صدا در مي آورد و بنا بر برآوردهاي رسمي، 
نرخ خودكشي در ايران، حدود 6 در 1۰۰ هزار نفر است. 
با احتساب آمار مبتاليان افسردگي مي توان اين هشدار 
را مطرح كرد كه بيش از 9 ميليون نفر از جمعيت در سن 

بهره وري كشور، به دليل افسردگي در معرض ارتكاب به 
خودكشي قرار دارند. 

در حالي كه بنا بر نتايج تحقيقات انجمن هاي فعال در 
عرصه مداخالت روانپزشكي، افزايش شيوع افسردگي 
طي 2۰ سال گذشته از نرخ 5 به 11 درصد، احتمال وقوع 
خودكشي را در كشور 6 برابر افزايش داده، آمار مبتاليان 
افس��ردگي و در معرض ارتكاب به خودكشي، به جهت 
نگران كننده بودن تعداد جمعيتي كه درگير آن هستند، 
ارديبهش��ت سال گذشته در نشس��تي فوري در جمع 
عالي ترين مس��ووالن و متوليان رصد اختالالت رواني 
مورد رصد و واكاوي قرار گرفت. سيد حسن قاضي زاده 
هاشمي، وزير بهداشت كه ميزبان اين نشست بود  روز 
گذش��ته هم در يادداش��تي كه به مناسبت روز جهاني 
بهداشت نوشت، بار ديگر بر اهميت و ضرورت توجه به 
مبتاليان اختالالت روان و به خصوص بيماران مبتال به 
افس��ردگي تاكيد كرد و با اش��اره به آمارهاي ارايه شده 
توسط سازمان جهاني بهداشت هشدار داد: »بيش از 3۰۰ 
ميليون نفر در دنيا از افسردگي رنج مي برند و بنا بر اعالم 
سازمان جهاني بهداشت، اين ارقام زنگ هشداري براي 
همه كشورهاست. سالمت روان، تنها نداشتن بيماري 
اعصاب و روان نيست، بلكه س��ازگاري فرد با خودش و 
ديگران، قدرت تطابق با شرايط محيطي، داشتن روحيه 
انتقادپذيري و داش��تن عكس العمل مناس��ب در برابر 
مشكالت و حوادث زندگي، جنبه هاي مهمي از سالمت 
رواني را تشكيل مي دهد.«وزير بهداشت از افزايش شيوع 
افس��ردگي در ايران نگران اس��ت، مانند ساير متوليان 
س��المت كه مي دانند بار اختالالت رواني در ايران و در 
مقايسه با بار ساير بيماري هاي ناتوان كننده، 1۴ درصد 
برآورد ش��ده اس��ت. اما نگراني، دردي دوا نمي كند. تا 
زماني كه متوليان سالمت قادر به ملزم كردن بيمه ها به 
افزايش پوشش بيمه اي درمان اختالالت رواني، اجراي 
قانون قديم��ي اختصاص 1۰ درصد تخت هاي عمومي 
كش��ور به بيماران روان، آگاه س��ازي دست هاي پنهان 
خارج از بدنه دولت به اهميت تزريق نش��اط در جامعه 
عمومي، ارزان ش��دن خدمات درمان اختالالت روان و 
تغيير فرهنگ عمومي جامعه به پذيرش بيماران روان 
بدون نگاه شكل گرفته با انگ و اتهام نيستند، نگراني، درد 

مبتاليان افسردگي را دوا نمي كند. 

بازار رقابت تاکسي هاي اینترنتي 
داغ تر شد

 افزایش ارقام افسردگي 
زنگ هشداري براي همه کشورهاست

وزير بهداشت همزمان با روز جهاني بهداشت: تاكسي اينترنتي شهرداري تهران آغاز به كار كرد

ايس�نا | جعفر سطوتي، رييس كميته 
جوان��ان دبيرخانه مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام گفت: نقش آفريني ش��وراهاي اسالمي 
ش��هر و روس��تا در جهت س��اماندهي امور جوانان به 
نفع توسعه كشور اس��ت و مي تواند از بروز آسيب هاي 
اجتماعي پيش��گيري كند. الزم است نيازهاي جوانان 
»هدف و موضوع« ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا 
قرار گيرد. به عنوان نمونه شوراها در جهت بهبود شيوه 
گذران اوقات فراغت جوانان ش��هر وروس��تا مي توانند 
تالش كنند ت��ا آنان اوقات فراغت س��الم، س��ازنده و 
بانشاطي را سپري كنند چراكه توجه به اين امر بر كاهش 
ناهنجاري هاي اجتماعي مثل اعتي��اد در بين جوانان 
موثر است. افزايش فرصت هاي اشتغال و تسهيل ازدواج 

جوانان نيز مي تواند در دستور كار شوراها قرار بگيرد. 
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