
ناصرخس�رو نيمه تاريك هميشگي سيستم 
توزيع دارو در كش�ورمان بوده و هس�ت، اما 
تحريم ها هم به مدد اين بازار سياه آمده اند و 
آنطور كه رئيس س�ازمان غذا و دارو مي گويد 
اين ماجرا قاچاق دارو و بازار س�ياه سالمت را 
چاق تر از قبل كرده است. ارزش ريالي قاچاق 
در حوزه سالمت تا 3ميليارد دالر تخمين زده 
مي شود كه 25درصد اقتصاد پنهان كشورمان 
را تشكيل مي دهد و س�هم 60درصدي بازار 
فرآورده هاي پزش�كي و بهداش�تي سالمت 
م�ردم كش�ورمان را نش�انه گرفت�ه اس�ت. 

اين نخستين بار نيس��ت كه بي اعتباري اسناد و 
معاهده هاي بين المللي به اثبات مي رسد؛ همان 
معاهده هايي ك��ه مطابق آنه��ا دارو و تجهيزات 
پزشكي معاف از تحريم هاس��ت، اما پاي جنگ 
اقتصادي كه به ميان بيايد، تيرها از جنس تحريم 
مي ش��وند و تركش هاي اين جنگ به گروه هاي 
ضعيف تر جامع��ه همچون ك��ودكان و بيماران 

پيش از ساير گروه ها برخورد مي كند. يكي از اين 
تركش ها هم افزايش قاچ��اق دارو و محصوالت 
س��امت محور در ش��رايطي اس��ت كه راه هاي 
واردات قانوني اين محصوالت برخاف معاهدات 
بين المللي و به بهانه تحريم بس��ته ش��ده است. 
اهميت داروهاي تقلبي و قاچ��اق را زماني بهتر 
مي تواني��م درك كنيم كه آم��ار و ارقام مصرف 
اين قبيل دارو را به دست آوريم. به گفته عليرضا 
حس��ني فخرآبادي، مديرعامل ش��ركت سامان 
سامت پژوه س��ازمان غذا و دارو با توجه به آمار 
۴۰۰ميليون نسخه اي س��االنه در كشور حدود 
۴۰ ميليون نف��ر داروي تقلبي مصرف مي كنند. 
آثار اين داروي تقلبي در ساده ترين تأثير فقدان 
اثرگذاري بر روند درمان است، اما در بيماري هاي 
جدي تر داروهاي تقلبي و قاچاق مي توانند بيمار 

را به كام مرگ فرو برند. 
 يك چهارم اقتصاد پنهان س�هم قاچاق 

محصوالت سالمت 
عبداهلل هنديان��ي، معاون پيش��گيري و كاهش 

تقاضاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سومين 
نشست هم انديشي مقابله با فساد، قاچاق و تقلب 
در كاالهاي حوزه س��امت، درخصوص آخرين 
آم��ار قاچاق در ح��وزه كاالهاي س��امت محور 
اينگون��ه توضي��ح داد: در ح��وزه كااله��اي 
س��امت محور حدود ۳ميليارد دالر قاچاق كاال 
داريم كه ۲۵درصد اقتصاد پنهان ما را تش��كيل 
مي دهد.  به گفته وي، براس��اس آمار ۶۰درصد 
فرآورده ه��اي آرايش��ي و بهداش��تي، ۱۸درصد 
فرآورده هاي غذايي، ۶درصد ملزومات پزش��كي 
و ۲درصد دارو و مكمل ه��ا به صورت قاچاق وارد 
كشور مي شود.  هندياني افزود: در فرآورده هاي 
آرايشي و بهداشتي با رشد ۵/۵ درصدي قاچاق 
مواجه بوده ايم كه خوشبختانه در ساير حوزه ها 
ميزان ورود كاال به صورت قاچاق به كشور كاهش 

داشته و در برخي موارد نيز منفي بوده است. 
 قاچاق و تقلب عوارض جنگ اقتصادي 

غامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو هم 
در برنامه سومين جلس��ه هم انديشي معاونين 

و مديران س��ازمان غذا و دارو با اشاره به شرايط 
اقتصادي و همسايگاني كه از مشكات متعددي 
از جمله فقر و جنگ رنج مي برن��د، تأكيد كرد: 
در اس��تان هاي مرزي موضوع قاچاق به صورت 
ملموس تري احساس مي ش��ود. اصغري افزود: 
 ارتباطات مرزي از طريق گمرك در جريان است 
و نظارت هايي در اين زمينه وجود دارد، اما بايد 
اطمينان يابيم كه اين كاالها از كيفيت و اصالت 

الزم برخوردار هستند. 
رئيس سازمان غذا و دارو خاطر نشان كرد: سازمان 
غذا و دارو با اصاح فرآيندها و الكترونيكي كردن 
مس��يرهاي رديابي كاال مي تواند نظارت بهتري 
بر نحوه ورود كاالها به كش��ور داش��ته باشد كه 
اميدواريم اين سامانه ها روز به روز تقويت شوند. 

اصغري با بيان اينكه همه دانشگاه ها در اين زمينه 
فعاليت هاي خوبي را انجام داده اند، گفت: برخي 
از مش��كات كنوني به دليل جنگ اقتصادي و 
فشارهاي تحريم از س��وي امريكاست؛به دليل 
اينكه كاالهاي قاچاق از زنجيره رسمي وارد كشور 
نمي شوند و در زمينه عرضه و تقاضا مشكاتي را 
در بازار به وجود مي آورند كه اين از جمله عوارض 

جنگ اقتصادي است. 
  هيچ خط توليدي نبايد تعطيل شود

وي با بيان اينكه توسعه بازار سياه و فعاليت هاي 
قاچاق و تقلب نيز به دليل جنگ اقتصادي بروز 
مي  كند، توضيح داد: تمام تاش ما بر اين است 
كه كاال از كانال هاي رس��مي وارد كشور شود و 

پاسخگوي نيازهاي بازار باشد. 
رئيس س��ازمان غذا و دارو خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر مقامات امريكايي اعام كرده اند كه 
در زمينه خريد كااله��ا و دارو تحريمي صورت 
نگرفته، اما مش��كاتي در زمينه نق��ل و انتقال 
داروها وجود دارد كه در اين زمان انتظار اس��ت 
دولت با هوشياري كامل، ش��كل آرايش جنگي 

بگيرد و فعاليت هاي نظارتي تشديد شود. 
وي با اشاره به روش هاي مبارزه با قاچاق گفت: 
ما بايد از راه هاي درس��ت مبارزه ب��ا قاچاق كاال 
استفاده كنيم كه تس��هيل كردن راه براي توليد 

داخل از جمله اين موارد است. 
رئيس س��ازمان غذا و دارو افزود: در اين شرايط 
هيچ خط توليدي نبايد تعطيل شود و شركت ها 
نبايد به دليل بروكراس��ي هاي اداري با مشكل 
مواجه ش��وند، ما هر چه كوتاهي كنيم، بستر را 

براي قاچاق فراهم كرده ايم. 
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نوين ترين شيوه كالهبرداري پيامكي !

3 ميليارد دالر قاچاق سهم كاالهاي سالمت محور
60درصد بازار فرآورده هاي پزشكي قاچاق است

در نوين ترين شيوه كاهبرداري به تازگي پيامكي 
به عنوان »سام. س��ه تومن بزن به شماره حساب 
9۴۰۰. . . . . ۵۰۲9 به نام... ممنونم« ارسال مي شود 
كه اسم فرد مذكور مشابه يكي از اسامي ذخيره شده 
در تلفن همراه شخص دريافت كننده پيامك است! 
ولي موضوع وقتي شك برانگيزتر مي شود كه طبق 
توافق صورت گرفته از قبل، قرار نيست براي شخصي 

پول واريز شود، حتي اگر آن فرد صاحبخانه باشد!
اي��ن ماج��را را يك��ي از مخاطبان خ��ط »جوان« 
تعريف كرده است:  چندروز پيش پيامكي از طرف 
صاحبخانه براي من ارس��ال ش��د. پيامكي با اين 
مضمون كه »سه تومن بزن به ش��ماره حساب...« 
براي من خيلي عجيب ب��ود، به رغم اينكه چندروز 

پيش به صورت حضوري با صاحبخانه قرارداد جديد 
را تمديد كرده بودم و قرار بود تا ابتداي ماه براي واريز 
پول فرصت داشته باشم، اما چه طور اين پيامك را 
ارسال كردند، آن هم با چنين ادبياتي كه »بزن به 
حساب«! نكته عجيب ديگر اختاف كوچك در ادامه 
نام خانوادگي بود كه شماره حساب به اين نام ارسال 
شده بود. چند ساعتي درگير اين ماجرا بودم كه به 
صاحبخانه زنگ بزنم يا نه تا باالخره تماس گرفتم، 
من چنين  در كمال ناباوري صاحبخانه گفت: اصا ً
پيامكي ارسال نكردم، اما جالب اين است كه پيامك 
دقيقاً به هم��ان نامي كه از صاحبخانه در گوش��ي 
ذخيره كرده بودم، ارسال ش��ده بود. وقتي متوجه 
ش��دم بحث كاهبرداري در ميان است، مجدداً به 

سراغ گوشي آمدم و پيامكي با اين مضمون ارسال 
كردم كه »قرار ما اين نبود و...« و منتظر پاسخ شدم! 
پاس��خ آمد »هرچه قدر مي تون��ي االن بزن خيلي 
گيرم«، من هم برخاف واقع نوشتم »يه تومن زدم 
كارت راه بيفته«، اما بعد از گذشت چند دقيقه نام 
فرد در باالي صفحه گوشي از بين رفت و به جاي آن 
شماره تلفن همراه در گوشي ديده شد!  تشابه اسمي 
با اسامي ذخيره شده در تلفن همراه، نقطه فريبي 
است كه مشخص نيست، كاهبرداران از آن چگونه 
سوءاس��تفاده مي كنند. هرچند كه پليس فتا بارها 
به مردم درخصوص كاهبرداري از طريق ارس��ال 
پيامك هشدار داده است، اما كاهبرداران همواره 

يك گام جلوتر هستند! 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 روح اهلل رجاي�ي با انتش�ار اي�ن عكس توئيت كرد: ش��وراي 
اطاع رساني دولت در مكاتباتش از هر دو طرف كاغذ استفاده مي كند؛ 
نمونه يك كار كوچك خوب. كاش براي همه اجباري ش��ود. در خيلي 
از ادارات بلد نيستند با پرينتر دو رو چاپ كنند. قيمت هر بسته كاغذ

A۴: ۳۰هزار تومان! پيشنهاد: اجبار به اس��تفاده از كاغذA۵؛به سود 
محيط زيست و بيت المال.

 هاني هاشمي با انتشار اين عكس توئيت كرد: همين افزايش 
قيمت و فروش نفتي كه ت��و دوره روحاني از زنگن��ه ژنرال خط مقدم 
مي س��ازه، زمان احمدي نژاد اس��مش بود مفت فروشي و خام فروشي. 
همون ژنرالي كه يه قلم قرارداد كرسنتش گويا بيش از ۳۴ميليارد دالر 
خسارت براي كشور داشته، االن پرداختن بهش تو رسانه حكم پرداختن 

به هلوكاست تو اروپا رو داره.

 ليال با انتشار اين عكس توئيت كرد: سامانه كاهش طاق تا پايان 
سال به صورت كامل راه اندازي مي ش��ود . در اين سامانه زوجين براي 
جدايي ديگر الزم نيست، طرح شكايت و ثبت دعوي كنند و تنها با ورود 
به اين سامانه به مراكز بهزيستي ارجاع داده مي شوند تا مشاوران حقوقي 

و اجتماعي مشكاتشان را تخصصي بررسي كنند. 

  رحيم زيادعلي توئيت كرد: زنگنه سال9۵ در توجيه حذف كارت 
س��وخت: به كاري كه هيچ كس در دنيا انجام نمي دهد و تنها ما انجام 
مي دهيم، بايد شك كرد. شركت پااليش و پخش در اطاعيه آبان 9۷ 
احياي كارت سوخت را كليد زد. روحاني امروز: در بيشتر جاهاي دنيا 

سوخت دو نرخه است! گفته بوديد: به گذشته برنمي گرديم.

 فاميل دور توئيت كرد: بعد از گذشت سه سال از اجراي برجام و 
چندين برابرشدن قيمت اجناس و ارز و كاهش چشم گير فروش نفت 
و به گفته  خوددولتي ها يك سوم شدن درآمد كشور، روحاني از برجام 
به عنوان عامل زندگي ارزان براي مردم حرف ميزنه. ديگه آب و صابون 

جواب نميده بايد با سنگ پا، روي سنگ پا قزوين رو شست.

 سيدامير سياح توئيت كرد: ايران خودرو افزايش نرخ محصوالتش 
را در اولين روز تعطيلي مجلس اعمال  كرد. وزارت صنعت هم با انفعال و 
سكوت، در اين توطئه شريك  شد، فكر كرده اند خيلي زرنگند ولي قدرت 

مردم و شبكه  هاي   اجتماعي را نشان شان مي دهيم. 

توضيح پليس راهنمايي و رانندگي درباره گزارش »جوان« 

پليس: براي كاهش ترافيك 
حضور پررنگ داريم!

راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در توضيح گزارش »جوان« تحت عنوان 
»افزايش ترافيك شهري روي قاچاق سوخت را سفيد كرد« پاسخي را 
به دفتر روزنامه ارسال كرده است. پليس اعام كرده كه حضور پررنگ 
بيش از ساعات كاري را دارد كه ما اين ادعا را مي پذيريم اما  الزاماً حضور 
پررنگ در همه موارد به معناي كار تخصصي و كارشناسي نيست. حل 
مش��كل و معضل ترافيك كار حضور كارشناس��ان و همه دستگاه  هاي 

متولي را مي طلبد.  
متن اين جوابيه به اين ش��رح است: معابر ش��هر تهران گنجايش تردد 
حدود 9۰۰هزار وسيله نقليه را داشته كه با توجه به شماره گذاري تعداد 
۸ميليون دستگاه وسيله نقليه در تهران اعم از خودرو و موتورسيكلت، 
معابر سطح شهر گنجايش تردد اين تعداد از وسايل نقليه را ندارد، افزايش 
سفرهاي درون شهري و هشت برابر بودن تعداد وسيله نقليه به گنجايش 
معابر، موجب س��نگيني بار ترافي��ك و افزايش زمان س��فرهاي درون 
شهري گرديده است.  در حوزه ترافيك سازمان هاي مختلفي مسئوليت 
داشته و مي طلبد تمامي س��ازما  ن هاي دخيل در امر ترافيك نسبت به 
اجراي وظايف خود احساس مسئوليت بيشتري داشته تا با هم افزايي 
س��ازمان  هاي درگير ترافيك بتوان ترافيك ته��ران را به نحو مطلوب 
مديريت كرد. ليكن بار سنگين كنترل ترافيك شهر تهران صرفاً  بر عهده 
پليس راهور قرار گرفته كه عاوه بر اعمال قانون و روانس��ازي ترافيك، 
به صورت مستمر نسبت به آموزش شهروندان و رسيدگي به تصادفات 

رانندگي اقدام مي نمايد. 
 پايين بودن هزينه س��فر با خودروهاي ش��خصي و تك سرنش��ين به 
يك فرهنگ اش��تباه براي شهروندان تبديل ش��ده است كه الزم است 
سازمان  هاي فرهنگي كش��ور، با انجام فعاليت  هاي فرهنگي، فرهنگ 
تك سرنش��يني را اصاح و به فرهنگ اس��تفاده از حمل و نقل عمومي 
تغيير دهند.  در اكثر شهرهاي پيشرفته و پرجمعيت جهان، استفاده از 
حمل و نقل عمومي به يك فرهنگ عمومي تبديل گرديده است و هزينه 
تردد با خودروهاي عمومي بسيار پايين تر از وسيله نقليه شخصي است، 
ليكن در شهر تهران به دليل كافي نبودن وسايل حمل و نقل عمومي به 
خصوص مترو و اتوبوس  هاي سريع السير )BRT( و نبود زيرساخت  هاي 
الزم در اين حوزه، ترافيك تهران دچار معضل بزرگي شده كه شايسته 
است، شهرداري تهران با كمك دولت محترم نسبت به توسعه حمل و 
نقل عمومي اقدام جهادي به عمل آورن��د.  يكي از مهم ترين معضات 
ترافيكي شهر تهران احداث و راه اندازي مراكز تجاري پرمخاطب و بدون 
پيوست ترافيكي بوده كه موجبات سفرهاي درون شهري و جذب سفر 
و سنگيني ترافيك را به دنبال خواهد داشت.  مأموران پليس راهور در 
طول شبانه روز با حضور پررنگ در تقاطع معابر و ميادين بيش از ساعت 
كاري قانوني به كنترل ترافيك، رسيدگي به تصادفات رانندگي و اعمال 
قانون متخلفين مي پردازند و دور از انصاف است كه حضور پررنگ و فعال 
مأموران در روزنامه جوان كمرنگ و كم اهميت جلوه داده ش��ود؛ از اين 
رو كنترل و نظارت بر متون مطالب و گزارشات مندرج در روزنامه امري 

بديهي است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

سرک

 سرپرست س��ازمان تأمين اجتماعي كش��ور گفت: بازنشستگان و 
بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي طي يك هفته ديگر بسته حمايتي 

خود را دريافت مي كنند. 
 سرطان معده در ايران شايع ترين و كشنده ترين سرطان در ميان زنان 
و مردان است و در واقع سرطان معده جزو شش سرطان شايع دنيا بوده 

كه در ايران شايع ترين سرطان با ميزان مرگ و مير باالست. 
 معاون توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور گفت: ۴۰هزار نفر 
از معتادان در مراكزي هستند كه ميانگين يارانه اختصاص داده شده به 
آنها روزانه تنها ۱۵هزار تومان است كه پيشنهاد داده ايم دو برابر شود. 

 معاون امور ش��هرداري هاي سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كشور از تهيه »دستورالعمل اجرايي ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم 
شهري« به منظور ايجاد وحدت رويه توسط شهرداري ها در كاهش يا 
رفع مزاحمت مشاغل و اصناف و هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط با 

شهرداري ها و اباغ آن از سوي وزير كشور به استانداران خبر داد. 
 مديركل قرآن، عترت و نم��از آموزش و پرورش با بيان اينكه نزديك 
به ۸۰۰هزار دانش آموز در سامانه همگام براي حفظ جزو ۳۰ ثبت نام 
كرده اند، گفت: اين برنامه اختياري اس��ت و يقين مي دانم كه بيش از 

۲۰درصد دانش آموزان شركت مي كنند. 
 سرپرست استانداري تهران با بيان اينكه بايد يارانه نيازمندان افزايش 
يابد، گفت: دولت طي چند سال گذشته اين يارانه را براي افراد تحت 

پوشش كميته امداد تا سه برابر افزايش داده است. 
 طرح م��وزه و دانش آموز اجرايي ش��د. براس��اس اين ط��رح ۲هزار 

دانش آموز تهراني از موزه ها، به ويژه موزه ملي بازديد مي كنند. 

»مسير فعاليت هاي داوطلبانه در اين جمعيت 
به انحراف رفته و سياست هاي هالل احمر در 
اين حوزه نيازمند پوس�ت اندازي اس�ت.«
   اين آخرين مصاحبه محمود محمدي نس��ب 
دبيركل سابق جمعيت هال احمر كه دوران 
دبيركل��ي اش در اين نهاد كمتر از يك س��ال 
دوام آورد. كنار گذاشته شدن يكباره دبيركل 
جمعيت هال احمر بي هيچ توضيحي و درست 
پس از مصاحبه درخصوص انحراف فعاليت هاي 
داوطلبانه در اين جمعيت از پشت پرده اي جدي 
حكايت داشت؛  پشت پرده اي كه با استعفاي 
چند تن از مديران اين جمعيت تكه هاي پازلش 
تكميل شد. هادي مازوچي، مشاور اقتصادي و 
رئيس كميسيون اقتصادي شركت ها، مجامع 
و امور اماك و مستغات جمعيت هال احمر، 
كاظم شريفي معاون آموزش، پژوهش و فناوري 
هال احمر و رئيس مؤسسه آموزش عالي علمي 
كاربردي هال اي��ران و همچنين داود باقري 
معاون امور بين الملل و حقوق بشردوستانه و 
دبير هيئت مرك��زي گزينش هال احمر طي 
نامه هاي جداگانه به پيوندي رئيس جمعيت 
هال احمر، استعفاي خود را از سمت هايشان 

اعام كردند. 
در بين نامه هاي اس��تعفاي منتش��ر شده، اما 
دليل استعفاي مازوچي از همه بيشتر بر داليل 
كنار گذاشته ش��دن محمدي نس��ب داللت 
مي كند. وي در نامه استعفاي خود به علي اصغر 
پيوندي، رئيس جمعيت هال احمر نوش��ته 
است: با توجه به تغيير ناگهاني دبيركل كه در 
ميانه ميدان اصاح ساختار مالي و اقتصادي و 

شفاف سازي پيشتاز بود و نظر به وجود مسائل 
غيرش��فاف مالي در تصميم گيري ها و برخي 
انتصابات و در نهايت به دليل عدم اقناع وجداني 
نسبت به عملكرد موجود، از اين مسئوليت ها 

استعفا مي دهد. 
محمدي نسب پيش از اين در مصاحبه پاياني نيز 
تاش هايي را براي ساماندهي اوضاع داوطلبان 
اين جمعيت انج��ام داده بود. دبيركل س��ابق 
هال احمر در آخرين پست اينستاگرامي خود 
با انتشار نامه اي خطاب به رئيس سازمان امداد 
و نجات درباره آماده س��ازي طرح به كارگيري 
امدادگران داوطلب در قال��ب قراردادهاي كار 
مش��خص خبر داده بود با توجه ب��ه آنكه ارائه 
خدمت در پايگاه ها وظيفه حاكميتي است و در 
سيستم فعلي داوطلبان اجحاف بسيار زيادي 
به امدادگ��ران داوطلب مي ش��ود. در اين نامه 
آمده بود اس��تخدام ۳هزار نفر در قالب قرارداد 
كار معي��ن براي خدم��ت در پايگاه ه��ا پس از 
دريافت مجوز شوراي عالي و تأييد سازمان امور 
اس��تخدامي صورت مي گيرد. محمدي نسب 
نوشته بود: اين كار ساالنه حدود ۱۴۰ميليارد 
تومان هزينه خواهد داش��ت ب��راي تأمين آن، 
سهم جمعيت از ماليات بر ارزش افزوده، منبع 
مناسبي است كه البته خبرهاي خوبي از آمادگي 
مجلس براي تصويب آن رسيده است ضمن آنكه 
در جمعيت هم منابع كم نيست و اگر مديريت 
بهينه مص��ارف صورت پذيرد. ب��ه عنوان مثال 
كافي است نشتي هاي شركت ها و سازمان هاي 
اقتصادي تابعه گرفته ش��ود.  اما اي��ن طرح با 

بركناري وي ناتمام ماند. 

شهردار تهران: 

311هزار واحد تجاري اگر هوشمند سازي
 نشوند تبديل به تهديد مي شوند

ش�هردار تهران با اش�اره ب�ه اينكه ح�دود 311 ه�زار واحد خرد 
صنعت�ي در ته�ران وج�ود دارد، اف�زود: اگ�ر اي�ن واحده�ا 
ب�ا موض�وع هوشمند س�ازي همراه�ي نكنن�د، قطع�ًا اي�ن 
موض�وع ب�راي آنه�ا ب�ه ي�ك تهدي�د تبدي�ل خواه�د ش�د. 
پيروز حناچي  در دومين همايش تهران هوشمند كه در محل برج مياد 
تهران برگزار شد، با تأكيد بر اينكه شهر هوشمند براي كانشهر تهران 
يك الزام است، گفت: بايد بين شهر هوشمند و الكترونيك تفاوت قائل 

شويم و به سمت تحقق شهر هوشمند حركت كنيم. 
شهردار تهران با تأكيد بر اينكه حل بسياري از مشكات شهري نيازمند 
مشاركت ساكنان شهر است، به كمپين »سه شنبه هاي بدون خودرو« 
اشاره كرد و افزود:  اگر بخواهيم مشكاتمان را از اين طريق حل كنيم، 
تنها با همكاري و همياري همه شهروندان امكان پذير خواهد بود و اين 
كمپين به نتيجه  خواهد رس��يد.  وي افزود: پايداري، زيس��ت پذيري، 
كاهش آاليندگ��ي، ايجاد عدال��ت و كاهش ترافي��ك از اهداف اصلي 
برنامه هاي شوراي اسامي شهر تهران اس��ت. الزمه اين كار مديريت 
خردمندانه و مشاركت پذير است كه تجلي آن در قالب تهران هوشمند 
پيگيري مي شود.  شهردار تهران در ادامه تأكيد كرد: براي تبديل تهران 
به شهر خاق بايد در زيرساخت هاي شهري تحول ايجاد كنيم و تحول 

ساختاري در پذيرش فناوري هاي نوآورانه كاري ضروري است. 
حناچي با بيان اينكه وجود يك زيرساخت متمركز ضرورت دارد، افزود: 
اقتصاد هوشمند، جابه جايي هوش��مند، محيط هوشمند، زيرساخت 
هوشمند و حكمراني زندگي هوشمند از ضروريات تحقق شهر هوشمند 
است. تهران درگير چالش هاي مختلفي است و كساني كه با نوآوري هاي 
ديجيتال همراهي نكنند قطعاً دچار فاصله خواهند شد و اين چالش هاي 
شهر را بيشتر مي كند.  شهردار تهران با اشاره به اينكه حدود ۳۱۱ هزار 
واحد خرد صنعتي در تهران وجود دارد، افزود: اگر اين واحدها با موضوع 
هوشمند سازي همراهي نكنند، قطعاً اين موضوع براي آنها به يك تهديد 
تبديل خواهد شد. امروز در تهران ترافيك و فضاي پارك به يك معضل 
جدي به ويژه  در مركز شهر تبديل شده است. بخشي از درگيري هاي 

ذهني مردم نيز همين موضوع جاي پارك است. 

  خط جوان

انحراف مسير فعاليت هاي داوطلبانه
آگـهی منـاقصه  عمومی 97/769/8019- 1397/9/17  دبيركل هالل احمر را بركنار كرد!

شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم در نظر دارد خدمات مربوط به راهبري، نگهداري و بهره برداري از تاسیسات، ایستگاه هاي پمپاژ، 
شبکه ها و خطوط انتقال و امور مشترکین روستاهاي سطح شهرستان هاي بدر ه، دهلران، سیروان در سال 1397 و 1398 را به صورت حجمی و 

از طریق مناقصه عمومی به شرکت هاي خدماتی واجد صالحیت واگذار نماید.
 متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/9/18 جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه و در مناقصه پروژه به شرح مشخصات ذیل شرکت نمایند همچنین جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

3-32229001 داخلی 109  اداره نگهداري و بهره برداري از تاسیسات تماس حاصل فرمایند.
 1. شرکت هاي خدماتی ملزم به پرداخت کلیه حقوق و مزایا و مطالبات کارگران طبق مصوبه شور اي عالی حقوق و دستمزد در سال 1397 

و 1398 می باشند.
 2. شرکت هاي خدماتی پیشنهاد قیمت خود را براساس حقوق و دستمزد سال 1397 ارائه دهند.

3. درصد افزایش دستمزد در سال 1398 که از طرف شوراي عالی حقوق و دستمزد اعالم می گردد به صورت جداگانه محاسبه و به 
پیمانکار پرداخت خواهد شد. که این افزایش عالوه بر افزایش و یا کاهش 25% قانونی شرایط عمومی پیمان می باشد.

 4.  هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد که قبل از انعقاد قرارداد می بایست تسویه گردد.
5. ارائه فرم خود اظهاري اجباري بوده ضمنا در صورتی که شرکت کننده فاقد ظرفیت کاري و ریالی بوده و در مناقصه شرکت نماید در 

صورت بر نده شدن ضمانتنامه شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.
6. شرکت هاي خدماتی می بایست داراي کدهاي فعالیتی خدمات عمومی، امور تاسیسات و امور حمل و نقل در سال 1397 باشند.
7. ارائه گواهی HSE و یا مدارك اثبات کننده دوره مربوطه و یا در حال گذراندن دوره براي شرکت در مناقصه الزامی است.

8. ضمانت نامه باید طبق آئین نامه تضمین براي معامالت دولتی تهیه و ارائه شود.
9. شرکت هاي خدماتی تا سقف ریالی و تعداد کار مجاز در پروانه فعالیت خود مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاههاي اجرایی می باشد.

10. شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم در رد قیمت هاي پیشنهادي غیر متعارف مختار می باشد.
11. آزاد نمودن سپرده هاي شرکت کنندگان رد شده چهار روز پس از تاریخ بازگشایی مناقصه توسط ذیحسابی شرکت مقدور می باشد.

12. محل تامین اعتبار و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران از محل تملک دارایی هاي سرمایه اي (اسنادخزانه اسالمی و 
نقدي و ... )می باشد.

                                                    روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم 

ت  اول
نوب

واگذاري خدمات حجمی، نگهداري و بهره برداري از تاسیسات آب شرب و امور 
مشترکین روستاهاي استان ایالم از 1397/10/1 لغایت 1398/9/31(به مدت یکسال)

م الف: 9/7


