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گـــزارش
اصالح سیاست ارزی دارو به نفع بیماران 

قاچاقمعکوسداروبهپایانمیرسد؟
 واکسن کرونای تاریخ مصرف گذشته 

در هیچ مرکزی تزریق نمی شود
رييس اداره بيماری های قابل پيشگيری با واكسن 
وزارت بهداشــت درباره برخی گزارش ها مبنی بر 
آسترازنکا  تاريخ مصرف گذشته  واكسن های  تزريق 
در برخی مراكز واكسيناســيون، گفت: هيچ مركز 
واكسيناســيونی واكســن كرونــای تاريخ مصرف 
گذشــته تزريق نمی كنــد و ســامانه الکترونيکی 
واكسيناســيون هــم اصال اجــازه ثبت واكســن 

تاريخ مصرف  گذشته را نمی دهد.
دكتر محســن زهرايی در گفت وگو با ايسنا، درباره 
برخــی گزارش ها مبنــی بر تزريق واكســن های 
تاريخ مصرف گذشــته آســترازنکا در برخی مراكز 
واكسيناسيونی  مركز  هيچ  واكسيناســيون، گفت: 
واكســن كرونای تاريــخ مصرف گذشــته تزريق 
نمی كند. بايد توجه كرد كه مراكز اصال نمی توانند 
واكسن تاريخ مصرف گذشته را در سامانه ثبت كند.

وی با بيان اينکه سامانه الکترونيکی واكسيناسيون 
اصال اجازه ثبت واكســن تاريخ مصرف  گذشــته را 
نمی دهد، افــزود: اينکه در كشــورهای ديگر چه 
اقدامی انجام می شــود، اطالعی ندارم، اما در ايران 
اصال امکان ثبت واكســن تاريخ مصرف گذشــته 

وجود ندارد.
زهرايی با بيان اينکه واكســن آسترازنکا نيز مدتی 
است كه محدود تزريق می شود و بيشتر افرادی كه 
قرار است سفر خارجی داشته باشند اين واكسن را 
تزريق كرده اند، گفت: واكســن آسترازنکا عمال در 
حال جمع شــدن از مراكز اســت، به زودی تاريخ 
انقضای آخرين محموله اين واكســن هم می رسد. 
به طوری كه ســه روز ديگــر تاريخ مصرف آخرين 

محموله آسترازنکا هم تمام می شود.
وی گفت: اگر مردم در جايی با تزريق واكسن تاريخ 
مصرف گذشــته مواجه شــدند، حتما درباره آن از 
مركز سوال كنند، روی واكســن ها را بخوانند و از 
افراد تزريق كننده درباره آن ســوال كنند. بنابراين 
از نظر وزارت بهداشت واكسن تاريخ مصرف گذشته 
نبايد تزريق شــود و تزريق هم نمی شود. در عين 
حال اصال امکان ثبت واكســن تاريخ مصرف كننده 
هم در ســامانه وجود ندارد. وی درباره نوع واكسن 
دز يادآور واكســن كرونا برای افــرادی كه دزهای 
قبلی را واكسن آســترازنکا تزريق كرده اند، گفت: 
افرادی كه در نوبت های قبلی واكسيناســيون عليه 
كرونا، واكسن آســترازنکا تزريق كرده اند، در حال 
حاضــر برای تزريــق دز يادآور مانند ســاير افراد 
می توانند به مراكز واكسيناســيون مراجعه كرده و 

همه انواع واكسن ها برايشان قابل تزريق است.
همچنيــن بر اســاس اعــالم وزارت بهداشــت، 
تاكنــون 28 ميليون و 227 هــزار و 908 نفر، ُدز 
ســوم واكســن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع 
واكســن های تزريق شده در كشور به 150 ميليون 

و 984 هزار و 487 ُدز رسيده است.

دریچـــه

بر اســاس اعالم مسووالن، بحث ساماندهی ارز دارو مطرح 
اســت و حــذف ارز دارو به هيــچ عنوان مطرح نيســت. 
همچنين پوشــش بيمه ای به هيچ عنوان حذف نشــده و 

تغيير نخواهد كرد.
موضوع ارزپاشــی در صنعت دارو طی ســال های گذشته 
به يکی از معضالت اين صنعت مهم تبديل شــده اســت 
به طوری كه گزارش های مختلف نهادهای نظارتی نشــان 
می دهد ســود ارز ترجيحی دارو بيشــتر از اينکه به جيب 
بيماران برود به جيب دالالن و برخی از شركت های دارويی 
رفته است. بر اساس گزارش های منتشر شده طی سال های 
اخير دولت ها حدود 2 تا 2.5 ميليارد دالر ارز دولتی را برای 
واردات مواد اوليه دارويی و حدود 5 درصد داروهای ساخته 
شده آماده وارداتی و البته تجهيزات پزشکی وارداتی ميان 
شركت های دارويی و تجهيزات پزشکی توزيع می كنند اما 

نتيجه كار مطلوب نبوده است.

رانت، فساد، قاچاق معکوس!
توزيع ارز در صنعــت دارو، از يك طرف زمينه نوعی رانت 
و فســاد را بين شركت های دارويی برای در اختيار داشتن 
سهم بيشتری از اين امتياز دولتی فراهم كرده و نهادهايی 
را به وجود آورده كه در ميان مردم به مافيای دارو شناخته 
می شــود و از طرفی به قاچاق معکوس دارو از كشور منجر 
شده است. ضعف نظارت بر نحوه هزينه كرد ارزهای دولتی 
در حوزه سالمت نيز مساله ديگری است كه بر اشتباه بودن 
مسير گذشته صحه می گذارد. اينکه آيا همه ارز اختصاص 
يافتــه در نهايت به واردات مواد اوليه با كيفيت و مورد نياز 
كشور منجر می شود يا نه؟ موضوعی است كه در نهادهای 

كارشناسی مورد بحث است.
همچنين اختصاص ارز دولتی به صنعت دارو اين ســواالت 
را در ذهن كارشناســان و مردم ايجاد می كرد كه آيا برخی 
شــركت ها به جای اســتفاده از اين امتيــاز طاليی برای 
ســالمت مردم با فروش ارزهــای دريافتی در بــازار آزاد 
سوء اســتفاده نمی كنند؟ قيمت تمام شده ارزان داروهای 
توليــدی و وارداتــی نيز در كشــور اســت، زمينه قاچاق 

معکوس اقــالم دارويی را از ايران به كشــورهای ديگر به 
خصوص همسايگان فراهم نمی كند؟

با وجود مســلم بودن مســير اشــتباه اختصاص مستقيم 
ارز 4200 تومانــی بــه شــركت های دارويی و فســاد و 
سوءاستفاده های آن، مخالفان تغيير اين مسير اختصاص ارز 
با ابزار نگرانی از گران شدن قيمت دارو برای مصرف كننده 
نهايی و بيماران، با حذف پرداخت مستقيم ارز به شركت ها 
مخالفت می كنند. آنان می گويند، تغيير اين مسير سنتی 
باعث گرانی شــديد دارو در كشور می شــود و اين مساله 
اقشــار زيادی از مردم و تعداد زيادی از بيماران را به خطر 
مــی اندازد. مخالفان حذف پرداخت مســتقيم ارز دارو به 
شركت های دارويی، فضايی را ايجاد كرده اند كه تغيير اين 
مســير سنتی برای هر مدير يك ريسك بزرگ باشد و اين 
موضوع را به مديران القا می كنند كه جراحی هر زمان اجرا 

شود، دردناك خواهد بود.

چرا اصالح سیاست ارزی دارو الزم است؟
محمد عبدزاده، رئيس هيات مديره ســنديکاری صاحبان 
صنايــع داروهای انســانی در اين خصــوص توضيح داد: 
مجلس برای رسيدگی به اين موضوع هفته سوم فروردين 
امسال جلسه ای گذاشت. همه دســت اندركاران از جمله 
نماينده بانك مركزی، ســازمان برنامه، وزارت بهداشــت، 
وزارت اقتصاد، بيمه ها، توليدكنندگان و واردكنندگان دارو 
و تجهيزات پزشــکی و همه ذی نفعان حضور داشتند. در 
اين جلســه مطرح شــد كه جريان توليد و واردات دارو و 
تجهيزات پزشــکی يك جريان مستمر است و نمی شود در 
يك ماه تاميــن منابع مالی آن را متوقف كرد و ارز الزم را 
تاميــن نکرد. وی گفت: هر شــركت در زمان خاصی ثبت 
سفارش می كند، ممکن است دارو يا تجهيزاتی فعال موجود 
باشــد و نيازی به واردات نداشته باشد و ماه بعد وارد شود. 
نمی شــود اين فرايند را متوقف يا به زمان ديگری موكول 
كــرد. اگر بانــك مركزی يك ماه ارز دارو يــا تجهيزات را 
بدهد و ماه بعد ندهد، نتيجه آن به صورت كمبود و گرانی 

خودنمايی می كند. 

داروی مردم گران نمی شود
عبده زاده افزود: اكنون ســاماندهی موضــوع ارز دارويی 
منتظر نهايی شــدن زيرســاخت های الزم در بيمه هاست 
و البته در همان جلســه مجلس با پيشــنهاد دولت، قرار 
شــد، يك ميليارد دالر ديگر به اعتبار ارز دارو و تجهيزات 
پزشکی اضافه شود و رقم كلی آن به حدود 3 ميليارد دالر 
رسيد. دســتور پرداخت آن هم به بانك مركزی داده شده 
است و وزارت بهداشــت در حال انجام اقدامات الزم برای 
هزينه كرد اين اعتبار اســت تا دارو و تجهيزات برای مردم 

گران نشود.
رئيس هيات مديره ســنديکای صاحبــان صنايع داروهای 
انســانی گفــت: اينکه در ســال 1401 باز هم بــه دارو و 
تجهيزات پزشــکی ارز ترجيحی داده شــود يا ارز نيمايی 
يــا آزاد به اقدامات ســازمان برنامه و ســازمان های بيمه 
بســتگی دارد. وزارت بهداشــت حلقه آخر است. سازمان 
برنامــه بايد مابــه التفاوت نرخ ارز را بــه صورت ريالی در 
اختيار ســازمان های بيمه گر قرار دهد. رقمی كه برای اين 
كار در نظر گرفته شــده بين 76 تا 80 هزار ميليارد تومان 
است. ســازمان های بيمه گر نيز بايد با دريافت اين اعتبار، 
هم سقف پوشــش داروها را باال ببرند تا قيمت تمام شده 
بــرای بيمار تغيير نکند و هم اقــالم جديدی كه قبال زير 
 پوشــش بيمه نبودند را پوشــش دهند، تا پرداختی مردم 

تغيير نکند.
وی توضيح داد: به عنوان مثال اگر ســازمان بيمه گر، 70 
درصد قيمت يك دارو را با قيمت ســال 1400 پوشــش 
می داد. امسال با قيمت گذاری جديد دارو بايد سطح پوشش 
را بــه باالی 90 يا 95 درصد بــاال ببرد تا قيمت پرداختی 
آن دارو برای بيمار نســبت به شهريور سال گذشته تغيير 
نکند. اين مصوبه مجلس اســت كه بيمار نسبت به قيمت 
شهريور 1400 نبايد اضافه پرداختی داشته باشد و بيمه ها 
بايــد مابه التفاوت ايــن قيمت را پرداخــت كنند. در اين 
صورت ممکن اســت ســهم پرداخت بيمار با قيمت جديد 
به جای 30 درصد به 15 درصد برســد تا خالص پرداختی 
او ثابت بماند. البته ســهم پرداختی بيماران برای داروهای 

مختلــف فرق دارد و فرمول آن مثال برای بيماران خاص و 
صعب العالج متفاوت است.

حذف ارز دارو به هیچ عنوان مطرح نیست
بر اساس اعالم مسووالن بيمه سالمت نيز، بحث ساماندهی 
ارز دارو مطرح است و حذف ارز دارو به هيچ عنوان مطرح 
نيســت. همچنين پوشــش بيمه ای به هيچ عنوان حذف 
نشــده و تغيير نخواهد كرد. پرداختــی از جيب مردم در 

زمينه دارو افزايش نمی يابد.
بر اســاس اين گزارش داروهايی كه در حال حاضر پوشش 
70 درصــدی بيمه دارند به همين شــکل باقی می ماند و 
عــالوه بر آن، مابه التفاوت ارز به همه داروها تخصيص پيدا 
می كند. بحث پلکانی بيمه شدن مربوط به داروهايی است 
كه تاكنون تحت پوشــش بيمه نبودنــد. بنابراين عالوه بر 
پوشــش 70 درصدی داروهايی كه تحت پوشش هستند، 
داروهايی كه تاكنون تحت پوشــش نبــوده هم به صورت 

پلکانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

افزایش پوشش بیمه ای داروها
به گزارش فارس، با سياســت های جديد دولت درخصوص 
اصالح تخصيص ارز به صنعت دارو حمايت ســازمان های 
بيمه گر از بيماران افزايش خواهد يافت و بيماران می توانند 
با نســخه پزشك داروهای مورد نياز خود را با همان قيمت 
قبلی تهيه كنند. از ســوی ديگر بايــد اين نکته را مد نظر 
داشــت كه نقش بيمه ها در اجرای سياســت جديد ارزی 
بســيار مهم اســت و بيمه ها نبايد ارز تخصيص يافته دارو 
را در ســاير بخش هــا هزينه كنند. از ســوی ديگر وظيفه 
ســازمان برنامه و بودجه بــرای تامين اعتبار نيز نقشــی 
حياتی اســت كه با انجــام دقيق اين پروســه می توان تا 
حد بســيار زيادی بساط مفســدان را از زنجيره دارو جمع 
كرد و داروها با قيمت واقعی و حمايت بيمه ای به دســت 
مردم برســد، همچنين بــا اصالح نظــام ارزی دارو ديگر 
 شــاهد قاچاق معکوس داروهای ايرانی به خارج از كشــور

نخواهيم بود.

تجدید سوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 1400/14 

دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

ت دوم
نوب

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج - انتهای بلوار ارم جنب آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد 
- تلفن 33341111-074 شناسه ملی 10861970210 کد اقتصادی 411133595155 و کد پستی 7591757878 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری 
مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار 
واجد صالحیت که دارای رتبه معتبر طبق جدول زیر ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد 
واگذار نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 1401/04/26 تا ساعت 19 مورخ  1401/04/29 .
2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 1401/05/08.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  1401/05/09  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین ارائه پیشنهاد .

5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
6( هزینه درج آگهی و اصالحات و تجدید های احتمالی روزنامه و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی ونظایرآن و 
پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد و باید بصورت فیزیکی در موعد مقرر تحویل دبیرخانه استان 
گردد.

9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننموده 
اند با شرط پیشرفت فیزیکی باالی 70 درصد با تایید کارفرما حق شرکت در مناقصه را دارند. 

10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
11( مهلت بازدید از پروژه و تایید فرم سایت ویزیت حداکثر سه روز پس از مهلت خرید اسناد می باشد.

12( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131
دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاریخ انتشار نوبت اول  :1401/04/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/25

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان موضوع مناقصهردیف
محل اجرا

مبلغ برآورد محل تامین اعتبار
اولیه)ریال(

رتبه مورد 
نیاز

مبلغ تضمین معتبر 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار  )ریال(

مدت اجرا

1
پروژه اجرای بخشی از خط انتقال مادوان 
از تنگ کبوتری  شامل تهیه و لوله گذاری 
لوله فوالدی اتصال جوشی به قطر 350 

میلیمتر معادل 14 اینچ با ضخامت جدار 6 
میلیمتر بطول 2625 متر و احداث حوضچه 
شیرآالت و ... طبق براورد و مشخصات فنی

بویراحمد

از محل اعتبارات عمرانی و 
سایر منابع

بخشی از اعتبارات                                                                   
در قالب اوراق و اسناد 

خزاته مدت دار می باشد
نعدیل دارد

آب پایه 5 و 62520053185
6 ماه3130000000باالتر

2

آب  چاه  برداری  دور  پروژه  اجرای  پروژه 
برآورد  طبق   .... و  مهریان   2 شماره  شرب 

و مشخصات فنی
بویراحمد

از محل اعتبارات عمرانی و 
سایر منابع

بخشی از اعتبارات در قالب 
اوراق و اسناد خزاته مدت 

دار می باشد
تعدیل دارد

آب پایه 5 و 10625469539
5 ماه540000000باالتر

تجدید مناقصه

علی سلطانی -  دهیار آئینه ورزان

دهیاری روستای آئینه ورزان از توابع شهرستان دماوند در نظر دارد پروژه های )1- خاکبرداری ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت خیابان زرین 
کوه )آبشار( حدفاصل جاده قدیم دماوند تا آبشار 5 روستای آئینه ورزان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید ، لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط 
دعوت میشود در تاریخ تعیین شده جهت دریافت اسناد به نشانی دماوند روستای آئینه ورزان ، دفتر دهیاری و شماره تماس 02176354075 واحد امور قراردادها 

مراجعه نمایند :
1- مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/25 لغایت 1401/04/30

2- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد از تاریخ 1401/05/01 تاپایان وقت اداری مورخ 1401/05/06 
3- زمان گشایش پیشنهادات و برگزاری کمیسیون عالی معامالت روز شنبه مورخ 1401/05/08 رأس ساعت   15 می باشد  

4- دهیار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

محل تأمین اعتباررتبه میزان سپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد به )ریال(موضوع مورد مناقصه 

منابع داخلی دهیاری5 راه 1/040/000/000 ریال20/617/120/395زیرسازی و آسفالت خ آبشار 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

آگهی مناقصه 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ) یک مرحله ایی با ارزیابی کیفی (

ت اول
نوب

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/16-01/028شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-22-9945049306,3822001093985000401

• روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

 بر اساس کسب حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد. روش ارزیابی 

• نحوه دریافت اسناد مناقصه :
توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت. .) از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ  1401/05/06 (تاریخ شروع دریافت

آخرین مهلت تحویل 
اسناد

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفی .) تاریخ 1401/05/20( 

آدرس مناقصه گزار 
جهت دریافت اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113- اداره تدارکات خارجي کاال- خانم نادری- شماره تماس : 061-34148660

• تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
 15,320     یورو    مبلغ تضمین

* طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ انواع تضامین قابل قبول
فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا ) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.

* ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.
* در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) شماره 

) IR 350100004001114006376636 شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

تماس 341485690 061- محل تحویل ضمانتنامه مناقصات- شماره  کمیسیون  دبیرخانه  اتاق 107-   - B پارت  اول  عملیاتی - طبقه  پایگاه  ایران - ساختمان  ملی حفاری  فرودگاه - شرکت  راه  از سه  باالتر  پاسداران  بلوار  اهواز- 
061 34148580

http://sapp.ir/nidc_pr                    www.nidc.ir           کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران •

 P/F : DRAWWORKS : موضوع مناقصه:  خرید  مربوط به شرح ذیل
   • مشخصات مناقصه :

اداره تدارکات خارجی کاال شناسه آگهی 1348403         نوبت اول 1401/4/25 ، نوبت دوم 1401/4/26

شواهد حاكی است، محل حادثه در محدوده بوستان های شهر نبوده، دهانه حفره 
پيش از حادثه مسدود بوده و احتماالً ريزش ناشی از قصور در پوشش قنات های 

منطقه در ابتدای دهه 70 است.
بــه گزارش مهر عصر روز يکشــنبه 19 تيرماه، حادثــه ای دلخراش در محدوده 
فضای ســبز يکی از رمپ های سه راه افســريه )واقع در جنوب شرقی تهران( به 
وقوع پيوســت و طی آن دختر بچه ای 4 ساله با ســقوط در چاهی عميق، جان 
خود را از دست داد. با حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه، كودك از درون 
حفره خارج و تحويل نيروهای اورژانس می شود، اما كودك خردسال دقايقی بعد 

جانش را از دست می دهد.
در ســاعات اوليه اين حادثه بازپرس پرونده در دادســرای امور جنايی، شهردار 
منطقه 15، شــهردار ناحيه 5 اين منطقه و پيمانکار فضای ســبز شــهرداری را 
بازداشت می كند. بر اساس اظهارات مسئوالن شهری، محدوده حادثه جزو فضای 
بوســتان های شهر محسوب نمی شود. ظن قوی ريزش قنات، برای باز كردن پای 

دستگاه های ديگر به ماجرا و بررسی بيشتر جزئيات حادثه كفايت می كرده است. 
با اين وجود، ماجرا از همان ساعات اوليه رسانه ای شد.

در همين رابطه، پرويز ســروری در جريان هفتاد و هفتمين جلسه شورای شهر 
تهران با اشــاره به ورود انقالبی قوه قضائيه به مسائل قضائی برای حل مشکالت 
مردم، اظهار كرد: اين قوه را مصداق كارآمدی و مسأله محوری می دانيم، اما اتفاق 
روز گذشته تعجب ما را بر انگيخت. چرا بايد شهردار منطقه 15 كه جز نيروهای 

انقالبی به شمار می رود، به همراه مسئول فضای سبز منطقه بازداشت شود؟
نايب رئيس شــورای شــهر تهران ادامه داد: شــهرداران نبايد علم غيب داشته 
باشــند كه بدانند زير زمين چه خبر است. اين منطقه رمپ و لوپ بوده و فضای 

استراحت نيست؛ اما يکی از فرزندان ما در چاه موجود در منطقه سقوط كرده و 
جان خود را از دست داده است. چرا بايد مديران شهرداری با استرس پشت ميز 
بنشــينند و اين اضطراب را داشته باشند كه اگر اتفاقی در منطقه ای روی دهد، 

شهردار بايد به زندان برود.
به تازگی، ســخنگوی شهرداری تهران نيز در گفت وگويی در مورد حادثه سقوط 
دختربچه به داخل چاه بيان كرد: برخالف اخبار منتشر شده محدوده حادثه اصاًل 
بوستان نبوده، بلکه فضای سبزی بين چند خيابان در ميدان افسريه بوده است.

وی افزود: ميدان افســريه ســال 72-71 ساخته شــده و در آن زمان خانه ها و 
امالك توسط شهرداری خريداری و بعد از مسطح كردن خانه ها، آن را به ميدان 
فعلی افسريه تبديل كردند. بنابراين، بايد چاه هايی كه در اين منازل بوده، توسط 
شهرداری با دقت و با روش های منطقی پر می شد؛ اما ظاهراً آن چاه يا قنات و يا 
هر چيزی كه باعث بروز اين حادثه شده، پر نشده و تنها سطح رويی آن پر شده 

و بعد نيز بر روی آن چمن كاری صورت گرفته است.

واکاوی جزییات حادثه تلخ مرگ کودک 
در منطقه ۱۵


