شنبه  28آبان 1401

◾

ددستچين
ستچين

وام  4میلیاردی
سربازان ماهر
برای گروه
دیگری از
متقاضیان

سردار موسی کمالی
مشاور عالی قرارگاه
مرکزی مهارتآموزی
کارکنان وظیفه ستاد
کل نیروهای مسلح
به آنا گفت :اعالم
کرده بودیم افرادی
که از سال  ۹۷به بعد
منقضی خدمت
شدهاند میتوانند
برای دریافت وام
 ۴میلیارد تومانی
نامنویسی کنند،
اما در حال حاضر
افرادی که پنج سال
از پایان خدمت آنها
میگذرد نیز میتوانند
برای دریافت این وام
نامنویسی کنند.

جامعه

◾ ارزیاب برای رتبهبندی کم داریم
یوسف نوری ،وزیر آموزش و پرورش گفت:
ب ــرای اجــرایــی ش ــدن قــانــون رتــبـهبــنــدی،
ارزیابان و هیئتهای ممیزی شبانهروزی
در حــال فعالیت هستند و احــکــام معلمان صــادر
میشود .به گزارش آنا ،این طرح در دست انجام است
اما به دلیل کم بودن نیروهای ارزیاب ،کمی کُند انجام
می شود.
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◾

اقتصاد فدراسیون
سالمت ایران

◾

◾زندگی  ۲۰میلیون نفر در بافتهای فرسوده
م ــح ــم ــدرض ــا رضـ ــایـ ــی کـ ــوچـ ــی ،رئــیــس
کمیسیون عمران مجلس گفت :بیش از۲۰
میلیون نفر در بافتهای فرسوده و حاشیه
شهرها زندگی میکنند .به گزارش ایرنا ،وی افزود :در
برنامه ششم گفتهایم سالی ۱۰درصد بافتهای فرسوده
باید احیا شوند که از زمانبندی عقب هستیم و هیچ
اتفاقی نیفتاده است.

از سال  1389که «معاونت غذا و دارو»
به «سازمان غذا و دارو» تغییر کرد و
شرکتهایی مثل «شرکت سهامی دارویی
کشور» و شرکتهای مادر تخصصی که
تا پیش از سال  1389کار تأمین را انجام

◾باز وحشیسازی«پیروز» ناممکن است
حسناکبری،معاونمحیطزیستطبیعی
ســازمــان حفاظت محیط زیست درب ــاره
بازوحشیسازی و رهاسازی «پیروز» ،تنها
توله یوز ایرانی در اســارت به ایسنا گفت :امکان اینکه
«پیروز»خویوحشیگریپیداکندتقریبا ًناممکناست
همچنین «پیروز» را حتما ًبه توران انتقال خواهیم داد اما
برنامهای برای رهاسازی او در طبیعت نداریم.

میدادند ،در سازمان غذاودارو ادغام شدند
و سازمان غذاودارو وارد مسائل اقتصادی و
بازرگانی شد ،این سازمان با تناقض ریشهای
مواجه شد ،زیرا نمیتواند همزمان خریدار
65درصد داروی کشور و در عین حال

ضرورت اصالح ساختار در سازمان غذا و دارو

اعظم طیرانی کارشناسان
مـیگــویــنــد یــکــی از مهمترین
دالی ــل چــالـشهــای ح ــوزه دارو
در کشور« ،تعارض منافع» در
این بخش است و تا آن هنگام
که عدهای منافع مادی خود را بر
سالمت بیماران ترجیح میدهند ،نظام سالمت
باید هزینه سنگینی را بابت آن بپردازد.
◾فساد در صنایع دارویی

کیومرثسرمدی،عضوکمیسیوناجتماعیمجلس
ضمن تأیید این موضوع در گفتوگو با قدس با بیان
اینکه کمبود دارو ،گرانی آن و توزیع نشدن عادالنه
در کشور موجب عرضه داروه ــای اساسی به بازار
سیاه شــده اســت ،اضافه میکند :نبود نظارت از
سوی وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی از عوامل
بروز مشکالت این حوزه است ،اما تعارض منافع در
صنعت دارویی از دالیل اصلی کمبود و گرانی دارو
است ،زیرا مسئوالنی در تولید ،توزیع و قیمتگذاری
دارو مؤثر هستند که خودشان صاحبان شرکت و
سهامدار کارخانههای تولید یا واردکننده دارو و مواد
اولیهآنهستند.بنابراینتازمانیکهاهرمهاینظارتی
در تولید و توزیع دارو و پیشگیری از احتکار آن فعال
نشوند ،مشکالت صنعت دارو حل نمیشود.
بــه گفته ســرمــدی در شرایطی کــه مــردم بــه دلیل
کمبود دارو دچار مشکل شدهاند مسئوالن وزارت
بهداشت از احتکار داروهــای خاص توسط برخی
شرکتهای داروسازی میگویند .بنابراین فساد در
صنعت دارویی ساختاری است ،زیرا عالوه بر اینکه
کنترل و نظارت حقوقی بر ایــن صنعت ضعیف
اســت ،فساد در ارائ ــه مجوزها ،صــدور پروانهها،
تخصیص یارانهها و انتفاع بنگاههای دارویی و واردات
دارو نیز حاکم است و تا زمانی که ناظر و منظور در

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران

◾

◾واردات غیرقانونی ۴هزارو ۵۰۰یونیت دندانپزشکی
محمدرضا ضیایی ،عضو هیئت مدیره
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
تجهیزات پزشکی به مهر گفت :با صدور
مجوز واردات ۴هزارو ۵۰۰یونیت دندانپزشکی ،سهم ۶
شرکت داخلی را به یک شرکت دادهایم که واردات را از
مسیر غیرقانونی انجام داده است .یونیتهای وارداتی
از سال ،۹۶کاالی قاچاق محسوب میشوند.

قیمتگذار دارو باشد .به همین دلیل ما بارها
تذکر دادهایم که سازمان باید از حیطههای
کمی خارج شود و تنظیم بازار و قیمتگذاری
ّ
را به تشکلهای اقتصادی و یا به ستاد
تنظیم بازار واگذار کند.

سـ ــال 1334تصویب و سـ ــال 1371بازنگری شده
است .درحالی که کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق
تهران چند سال پیش این قانون را براساس شرایط
جدید بازنگری کرد و ضمن ارسال پیشنویس آن
برای مجلس ،سازمان غذاودارو و مرکز پژوهشها،
جلسات متعددی را در ایــن زمینه بــرگــزار کــرد و
تصمیم گرفته شد وزارت بهداشت آن را نهایی و
عملیاتی کند ،اما هنوز این مهم تحقق نیافته است.
ضمن آنکه اکنون 12سال از تغییر«معاونت غذا و
دارو» به «سازمان غذا و دارو» میگذرد ،اما هنوز
این سازمان اساسنامه ندارد که این ضعف قوانین
باالدستی در این حوزه را نشان میدهد.
اینک در برنامه هفتم توسعه ،الزم است نمایندگان
مجلس موضوع تغییر قوانین و باز گرداندن نظام
غذا و دارو ،تبدیل سازمان به جایگاه رگوالتوری،
تدوین اساسنامه سازمان غ ــذاودارو و جدا کردن
شهــای کـمــی از ای ــن ســازمــان و بــازگــردانــدن
بـخـ 
بخشهای کیفی حــوزه کاالهای سالمتمحور از
استاندارد به سازمان غــذاودارو را مورد توجه قرار
دهند تا تعارض منافع از این سازمان برچیده شود.

تعارض منافع
ریشه مشکالت دارویی

◾

 24ربیع الثانی1444

 19نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9956

◾
سازمان غذاودارو یکی باشند ،تعارض منافع وجود
دارد و مشکالت صنعت دارو برطرف نمیشود.

◾

◾سازمانی بدون اساسنامه

دبیرکل فدراسیون اقتصاد سالمت ایران نیز در این
خصوص به قدس میگوید :وظیفه سازمان غذاودارو
به عنوان مدعی سالمت جامعه ،رگوالتوری است،
ز یــرا باید تنظیمگر باشد و مسائل کیفی و تطابق
کاالها را با استانداردها پیگیری کند.
حمیدرضا محمدی با بیان اینکه بخش بازرگانی

صفحه 6

◾امتیازهای انحصاری
رئیس انجمن اقتصاد سالمت ای ــران نیز در این
خـصــوص بــه مــا م ـیگــویــد :وظیفه مهم ســازمــان
غ ــذاودارو کنترل کیفیت داروه ــای کشور اســت و
اختیارات اقتصادی ،صدور مجوز و تخصیص ارز
باید از این سازمان گرفته و به دستگاههایی مثل وزارت
صمت منتقل شود تا با اصالح ساختاری سازمان
غذاودارو و تفکیک بخش بازرگانی از بخش کنترل
کیفیت ،مشکالت حوزه دارو رفع شود در غیر این
صورت به دلیل تعارض منافع در سازمان غذاودارو،
هر روز شاهد احتکار و گرانی بیشتر دارو خواهیم بود.
محمدرضا واعظ مهدوی اضافه میکند :در سایر

کشورها نه تنها به افــرادی که در آن حوزه منافعی
دارند مسئولیت داده نمیشود ،بلکه به مسئوالن
آن حوزه نیز به مدت  10سال که از آن مسئولیت
منتفع میشوند اجازه داده نمیشود در آن حوزه
ســرمــایـهگــذاری کنند تــا مــبــادا ران ــت اطــاعــاتــی و
ارتباطاتی برای افراد ایجاد شود؛ در حالی که برخی
مــدیـران ســازمــان غـ ــذاوداروی کشور در دورهه ــای
مختلف با استفاده از رانــت موجود ،شرکتهای
واردات دارو تأسیس کــردهانــد و اکنون در بخش
خصوصیفعالهستند.
وی میافزاید :آنها در هر تصمیمگیری امتیازهای
انحصاری را به شرکتهای خود واگذار میکردند و
یا برای واردات دارو یا مواد اولیه تولید آن ،ارز را به
مجموعههای زیرپوشش خود اختصاص میدادند.
به عنوان نمونه مدیرمربوطه در مجلس اعالم کرده
بود چهار شرکت واردکننده دارو دارد .با بررسی
گردش مالی شرکتهای مختلف متوجه میشوید،
در دوره مدیریت برخی مسئوالن سازمان غذاودارو،
حجم فــروش ایــن شرکتها بیش از هــزار میلیارد
تومان افزایش یافته است .همچنین در برخی مواقع
مشاهدهمیشودکارخانهایبدونداشتنمجوزخط
تولید ،با عنوانهایی مثل «تولید قـراردادی» مجوز
تولید دارو دریافت کرده که همه این موارد اولویت
بخشیدن به «تولیدات زیرپلهای» و یا «شبکههای
غــیـراســتــانــدارد» اســت و مــوجــب صــدمــه زدن به
تولیدکنندگان واقعی دارو میشود .در همین شرایط
فعلی نیز در بسیاری مــوارد واردات دارو به تولید
دارو اولویت دارد؛ یعنی ارز مورد نیاز به تولید داده
نمیشود ،اما برای واردات دارو تخصیص مییابد.
همچنین در روزهای کرونا یک شرکت دارویی پس از
دریافت مجوز واردات دارو با تخصیص 800میلیون
دالر ارز داروهایی وارد کرد که تاکنون اثربخشی آنها
برای بیماری کرونا اثبات نشده است.

آگهی تاریخ1401 / 08 / 02

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

/40110702ف

بدین وسیله به اطالع اشخاص ذینفع می رساند صورت طبقه بندی بستانکاران آقای ابوالفضل ضیایی
فرزند احمد به شماره ملی  0769445977تهیه و تنظیم گردیده و در اداره تصفیه امور ورشکستگی
اس��تان خراس��ان رضوی به نشانی چهارراه اس��تانداری خیابان ملک الش��عرای بهار  25مقابل چاپخانه
گوتمبرگ موجود اس��ت لذا اش��خاص ذینف��ع می توانند ب��ه آن مراجعه نموده و چنانچ��ه اعتراضی به
صورت مذکور داش��ته باش��ند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به دفتر شعبه
 10دادگاه عمومی مش��هد (دادگاه صادرکننده حکم توقف) تس��لیم نمایند بدیهی است پس از انقضای
مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی خواهد بود.
هادی والیتی حقیقی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان خراسان رضوی

مناقصه عمومی تهیه و اجرای
پارکینگ مسقف با سازه سبک فوالدی
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی برای سال
مالی منتهی به 1400/12/29

40111121

با ارزیابی کیفی تامین کنندگان
شماره  -1401/3229م170/
شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد تعداد  7آیتم انواع اقالم یدکی و مصرفی
مورد نیاز جرثقیل های دماگ خود را از طریق مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد
شرایط خریداری نماید.
سپرده شرکت در مناقصه  90.000.000ریال می باشد .
متقاضیانمیتوانندجهتدریافت،تکمیلوتحویلاسنادمناقصهازتاریخ1401/08/28
لغایت  1401/09/08به شرح ذیل اقدام نمایند:
 -1نحوه دریافت اسناد مناقصه :بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان
در روزهای کاری از ساعت 8الی 15و یا از طریق سایت اینترنتی  www.ikkco.irو یا
تماس با شماره های تلفن( ) 051-33563050و (  051-33563501-9داخلی ())4021
-2محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه  :شرکت ایران خودرو خراسان  ،کیلومتر 55
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهای کاری از ساعت 8الی15
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز
دوشنبه مورخ  1401/09/14ساعت  14می باشد .
(شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است)
(هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه است)
ارتباطات و امور بین الملل

بدینوسیله از کلیه سهامداران ،وکیل یا قائم مقام
قانونی صاحبان سهام شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
استانداری خراسان رضوی و فرمانداری های تابعه
دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی
که در تاریخ  1401/09/19ساعت  10صبح در محل
سالن شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار
میگردد حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه :
 .1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
 .2تصویب صورتهای مالی سال  1400و سال 1399
 .3انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1401
 .4تصویب بودجه سال 1401
 .5تصویب افزایش سرمایه

40111181

40111075

معاون�ت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی
در نظر دارد « تهیه و اجرای پارکینگ مس�قف با س�ازه س�بک فوالدی»
یک�ی از پروژه های خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .لذا
از کلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد
مناقص�ه حداکثر ت�ا تاری�خ  1401/08/30ب�ه دبیرخانه معاون�ت فنی و
عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی به نشانی مشهد،
چهارراه ش�هدا ،س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رض�وی ،مراجعه و یا با
ش�ماره تلف�ن  05132001126تماس حاصل نماین�د .ضمنا هزینه چاپ
آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.

و کمی در سازمان غــذاودارو بخش تکامل یافتهای
نیست که بتواند نیاز بازار را فارغ از ارتباطات داخلی و
تعارض منافع پیشبینی کند ،اضافه میکند :تأمین
نکردن به موقع واکسن در هنگام شیوع کرونا نشانگر
تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو
است .باید این سازمان براساس توصیه کارشناسان
کــه معتقد بــودنــد تولید واکـســن طبق زمانبندی
ســازمــان غـ ــذاودارو و وزارت بهداشت امکانپذیر
نیست ،درخصوص واردات واکسن اقدام میکرد.
یک ـنــد :قــانــون س ــازم ــان غ ـ ــذاودارو
وی اضــافــه م ـ 
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متقاضیان برای تصدی بازرس قانون میبایست
درخواست مکتوب خود را قبل از برگزاری
مجمع حداکثر  5روز بعد از انتشار این آگهی
به دبیرخانه شرکت تعاونی تحویل دهند.
در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور
میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب
وکالتنامه زیر به عضو دیگری واگذار نماید .در
این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا  3رأی
با وکالت میتواند داشته باشد .مزید استحضار
هر فرد غیر عضو شرکت تعاونی صرفا میتواند
وکالت یک نفر را برعهده بگیرد.
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان استانداری
خراسان رضوی و فرمانداری های تابعه

آب  ،نعمت بزرگ الهی است  ،آن را هدر ندهیم.

«آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای »

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

شرکت آب و فاضالب مشهد
در نظر دارد

با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

ابالغیه
خوانده  :شرکت شایگان خدماتی ویرا قزوین  ،پیمانکاری اداره آب و فاضالب – کارفرمایی /مدیر عاملی  :آقای مجیدی –

موضوع

نشانی :قزوین ،نوروزیان حکمت چهل پالک  253دفتر شرکت شایگان خدماتی ویرا قزوین -کدپستی  -111111111 :شماره

مدت اجرا
(ماه)

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ريال

حداقل رتبه و رشته مورد نیاز

تلفن همراه  –09128807993 :تاریخ جلسه  -1401/10/03 :ساعت جلسه  – 09:00 :مکان جلسه :زنجان -مجتمع ادارات
 ،جنب مخابرات شهرستان زنجان

پياده سازي سامانه اسكادا در
تاسيسات شبكه توزيع و انتقال
آب شركت آب و فاضالب مشهد

نظر به اینکه دادخواستی برای شما در اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است برای اطالع از مفاد آن و زمان و
مکان حضور در جلسه رسیدگی الزم است در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمائید .بدین منظور چنانچه تاکنون اقدام
به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت ملی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و
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28/406/215/995

1/053/000/000

ثبت نام نمایید  .سپس برای مشاهده دادخواست مربوط به صفحه شخصی خود در سامانه رجوع نمایید /راهنمای ورود

ارائه گواهی صالحیت پیمانکاری رتبه  5در
رشته صنعت و معدن  ،نیرو یا ارتباطات و
ارائه تأییدیه پیمانکاری از مرکز افتای ریاست
جمهوری جهت انجام پروژه های اسکادا

نوع تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار
 -1واریز نقدی به حساب جاري شماره
 100050004بانك پاسارگاد شعبه آبفای
مشهد
 -2ضمانتنامه بانکی
 -3اوراق مالی اسالمی دولت

به س��امانه  :پس از احراز هوایت و ورود به س��امانه بر روی گزینه پنجره واحد خدمات کلیک کرده سپس گزینه پنجره

- 1کارفرما  :شرکت آب و فاضالب مشهد.

بر روی گزینه ش��روع انتخاب نمایید و در فرم ظاهر ش��ده درخواست دریافت دعوتنامه جلسه رسیدگی با کد ابالغیه را

 -3تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  1401/08/28لغایت  1401/09/01از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir

خدمات را انتخاب نمایید  .از نوار اداره کل روابط کار ،دریافت دعوتنامه  /حکم جلسه رسیدگی با کد ابالغیه را با کلیک

 -2محل تأمین اعتبار  :بودجه غیرعمرانی.

انتخاب نموده و کد ابالغیه درج شده در این برگه را در کادر کد ابالغیه موجود وارد نمایید سپس به قسمت تمام وظایف

قابل دریافت می باشد.

/40111173ح

رجوع نمایید -.تذکر -1ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه مستلزم همراه داشتن تصویر آخرین روزنامه رسمی شامل

 -4تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ  1401/09/12به آدرس مشهد ،خیابان فلسطین ،فلسطین  ،26دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

نام مدیر عامل و نشانی قانونی شخص حقوقی است .تذکر : 2عدم ثبت نام در سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی

 -5مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.

مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود  .لذا موکدا توصیه می شود به منظور شرکت در جریان رسیدگی و احقاق حقوق
بارگذاری در سامانه جهت ارائه در روز جلسه رسیدگی به همره داشته باشید.

40111070

خود نسبت به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار و شرکت در روند دادرسی اقدام فرمایید  .لطفا مدارک خود را عالوه بر

 -6هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

