
ویترین آخر

زیست  ایمن  هوم  دانش بنیان  شرکت  محققان  فارس: 
بر  مبتنی  کرونا  سوم  نسل  ساخت  فنی  دانش  به  فناور 

ویروس مهندسی شده سرخک دست یافته است.
این فناوری در اختیار ۵ کشور است که ایران در زمره 
با  شرکت  این  همچنین  دارد؛  قرار  کشورها  از  دسته  این 
ستاد  هلدینگ  به  وابسته  شرکت های  از  یکی  همکاری 

اجرایی فرمان امام )ره( به این دانش فنی رسیده اند.
 این واکسن در مرحله آزمایش های حیوانی است که پس 
انبوه خواهد شد.  انسانی و تولید  از اخذ مجوزها وارد فاز 
نگاهداری مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  واکسن  این  کننده  تولید  فناور 
نخستین  ساخت  درباره  خبری  نشست  در  امروز  تهران 
نمونه واکسن نسل جدید مبتنی بر ویروس مهندسی شده 
سرخک گفت: ما موفق به ساخت نخستین نمونه واکسن 
نسل  شیوه  یک  که  شده ایم  سرخک  ویروس  بر  مبتنی 
پیشرفته یا نسل سوم ساخت واکسن در مرز دانش است 
به طوری که ما در این شرکت موفق به کسب دانش تولید 

نمونه اولیه آن شده ایم.
ساخت  و  طراحی  در  کرد:  اضافه  نگاهداری  همچنین 
این فناوری از مشاوران خارجی استفاده کرده ایم و اولین 
شونده  تکثیر  زنده  انسانی  ویروس  که  هستیم  گروهی 
مبتنی بر مهندسی ژنوم ویروس را به تولید رسانده ایم و 

این موضوع در کشور سابقه نداشته است. 
این فناوری مبتنی بر ژنوم ویروس است به طوری که در 
این پروژه بخشی از ژن ویروس کرونا را سنتز و استخراج 
کرده ایم و درون ژن ویروس سرخک قرار داده ایم و موفق 
به تولید یک ویروس جدید نوترکیب شده ایم که می توان 

گفت این واکسن برای سرخک و کرونا کاربرد دارد.
ادامه گفت: ساخت واکسن نسل سوم کرونا در  وی در 
اختیار تعداد محدودی از کشورها است و در حال حاضر 

ایران جزو این کشورها قرار گرفته است. 
قصد داریم فاز حیوانی را تا آبان ماه به پایان برسانیم و 
اینک در حال ورود به فاز حیوانی )میمون( هستیم؛ برای 
ارتباط  در  چین  در  شرکتی  با  تست  ها  و  آزمایش ها  این 
هستیم که آنها نیز این تست های حیوانی را انجام دهند 
در  حضور  قابلیت  رسید  تولید  به  ما  محصول  وقتی  که 

بازارهای بین المللی را داشته باشیم.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم قم در برنامه تهران 
۲۰ که از شبکه پنجم سیما پخش می شد، اظهار کرد: مجلس با مصلحت اندیشی به 
دولت کمک می کند تا به راحتی به خرداد ماه سال آینده یعنی پایان مهلت خود قانونی 
برسد. چراکه هدف مجلس کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. اکنون 
شرایط به گونه ای است که اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند 

دولت مستقر سقوط خواهد کرد.

»سعید خطیب زاده« روز دوشنبه درباره دسترسی ایران به منابع مالی اش در چین 
یادآور شد: در چین پولی بلوکه نیست. دشمنان، رقبا و بدخواهان ملت ایران می خواهند 
مفرهای ما را ببندند. هیچ دو کشور در دنیا فارغ از مشکل نیستند. ما با روسیه و سایر 
کشورها چنین مشکالتی داریم. منابعی در چین هست که برای استفاده از نیازهای ما 

از آن استفاده می شوند. این فارغ از منابع ایران در کره و ژاپن است که بلوکه شده اند.

       گوناگون

 استیضاح روحانی منتفی شد

 سخنگوی وزارت خارجه: پول بلوکه شده در چین نداریم

خبر تازه وزیر راه درباره قیمت های جدید بلیط هواپیما

از غریب ترین  یکی  استعفا  بهارنیوز: 
در  سیاسی  احتماالت  و  اصطالحات 
جامعه ایران است. و هیچ سیاستمداری 
هیچ گاه دلیلی برای کنار رفتن نمی بیند. 
اکنون در چنین فضایی برخی پیشنهاد 
استعفای حسن روحانی را مطرح کرده  اند. 
از مخالفان  این پیشنهاددهندگان همه 
آنها  میان  در  و  نیستند  جمهور  رئیس 
برخی از جنبه »راه حل مسئله« چنین 

پیشنهادی را به میان آورده  اند.
عدم  قدرت،  نهادهای  موازی کاری 
تقابالت  تشدید  دولت،  کافی  استقالل 
و  بانفوذ  گروه های  میان  در  شدید 
خصومت  دولت،  برابر  در  آنها  ایستادن 
شدید با شخص حسن روحانی و حامیان 
اصالح طلب او و... عمال هیچ جایی برای 
ادامه فعالیت دولت باقی نگذاشته است. 
کامل  رفتن  کنار  شرایطی  چنین  در 
دولت می تواند به حذف این تقابالت و 
حذف بهانه های عدم تمرکز برای کار و 
فعالیت منجر شود. در حال حاضر و با 
وجود نقش همه نهادها در بحران فعلی، 
اما دولت تنها هدف اتهام و انتقاد و هجمه 
است و کنار رفتن رئیس جمهور، عمال 
سایر  از  را  دولت  به  اتهام زنی  فرصت 

مقصرین خواهد گرفت.
بحران  اصلی  عامل  عنوان  به  دولت 
معرفی می شود، ولی در مقابل اختیارات 
طور  به  و   - تصمیم گیری  برای  مهمی 
مثال مذاکره خارجی- برای حل آن را 
وضعیت  همین  مقابل  طرف  در  ندارد. 
دولتی های  برخی  برای  خوبی  بهانه 

متفاوت با بدنه رای دولت شده تا عمال 
به اعمال نفوذ جهت کسب امتیاز برای 
خود و نزدیکان شان بپردازند و تن به هیچ 
کار یا برنامه جدیدی ندهند تا کشور در 

تعطیلی کامل به سر برد.
حسن  برای  مشخصا  اما  استعفا 
به  یعنی  نیست،  راحتی  کار  روحانی 
دل  در  دشواری  و  دلبستگی  از  غیر 
کندن از قدرت، هزینه های زیادی برای 
داشت.  خواهد  پی  در  استعفادهنده 
استعفا چه در این زمان و چه هر زمان 
دیگری برای یک رئیس جمهور یعنی قهر 
از قدرت و مجوزدهی به همه مخالفین 

برای حمله و حتی حذف.
البته تصمیم به استعفا تماما با شخص 
رئیس جمهور نیست و کلیت مجموعه 
دولت باید امکان کنار رفتن و واگذاری 
قدرت و مسئولیت را به یک دولت جدید 
داشته باشند. اما از آنجا که وزارتخانه ها 
جزایری  معموال  دولت  کالن  مدیران  و 
چنین  هم  قانون  و  هستند  مستقل 
چیزی را پیش بینی نکرده است، نه تنها 
کنار نخواهند رفت که برخی از آنها از 
مدت ها پیش و حتی برخی از ابتدا در 
تقال برای ماندن در دولت آینده هستند.

مدیران دولتی هرگز در بر عهده گرفتن 
مشکالت سهمی را به دوش نمی گیرند و 
برخی هم گه گاهی علیه دولت و شخص 
رئیس جمهور موضع انتقادی و مخالف 

می گیرند. 
محاسبه گر   تر  و  منطقی   تر  طیف 
مخالفین دولت، با اطالع از همین موضوع 

و نمایشی بودن استعفا ترجیح می دهند 
رئیس جمهور تا پایان دوره اش بماند و 
مسئولیت امور بر گردنش باشد؛ چرا که 
در صورت استعفا، او نقش قهرمان خواهد 
گرفت و از آن طرف هم  مخالفین امروزی 
به خوبی می دانند که بعد از روحانی هم 
و  بیفتد  اتفاق  تحولی  نیست هیچ  قرار 
با دولت  حکایت دولت آینده در قیاس 
فعلی شبیه وضعیت ضعیف و سردرگمی 
به نسبت مجلس دهم  یازدهم  مجلس 

خواهد بود..
دولتی  برای  حرکت  آخرین  استعفا 
سه  در  و  نیست  دولت  عمال  که  است 
سال گذشته کاری نتوانسته است انجام 
دوران  ضعیف   ترین  در  اکنون  و  دهد 
وضعیت  عالج  استعفا  دارد.  قرار  خود 
فعلی -که اگر بخواهیم با مسامحه آن را 
بحران نخوانیم- نیست و تنها بهانه را از 
جریاناتی که بعدها به هیچ کس پاسخگو 
نیستند و همیشه عذرموجهی دارند، در 

کوتاه مدت خواهد گرفت.
می توان  خوش بینانه  تحلیل  یک  در 
ادعا کرد که ادامه کار روحانی و دولتش با 
چنین وضعیتی آخرین ضربه ها را بر پیکر 
نیمه جان دمکراسی و مشارکت سیاسی 
در ایران وارد می کند و به نفع مخالفین 
اصالح طلبی در معنای تاریخی و عمومی 
بعید  این وجود هیچ  با  بود.  آن خواهد 
نیست با استعفای رئیس جمهور کشور و 
وضعیت دمکراسی نیم بند در آن به یک 
مرحله غیر قابل بازگشت هدایت شود؛ اما 

راه چاره کدام است؟

ساخت اولین نمونه نسل سوم 
واکسن کرونا در کشور
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جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر توسط شهرداری سیرجان

فردای کرمان: مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از 
پیوستن ایران به برنامه ی جهانی پیش خرید و توزیع عادالنه ی واکسن کووید۱۹ موسوم 
به »کوواکس« خبر داد و گفت: با توجه به پیوستن ایران به برنامه ی جهانی کواکس 
هر زمان که واکسن کرونا در دنیا تولید شد، ایران نیز سهمیه ی خود را دریافت می کند. 
محمدی بیان کرد: »وزارت بهداشت نامه ی پیوستن به برنامه ی توزیع عادالنه ی واکسن 

کرونا )کوواکس( را امضا کرده « و در نوبت خرید این واکسن قرار گرفته است.

با مدیران عامل شرکت های  راه و شهرسازی  خبرآنالین: جلسه هم اندیشی وزیر 
هواپیمایی برگزار و اعالم شد که پروازهای چارتر از ۲۵ مهر لغو شده و شرکت های 
هواپیمایی از اول آبان ماه، موظف به رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیماها هستند. 
داشت:  اظهار  هواپیما  بلیط  قیمت  نرخ  افزایش  کم ترین  لزوم  به  اشاره  با  اسالمی 
بررسی هایی که سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری انجمن شرکت های هواپیمایی 
انجام می دهد به زودی نرخ های جدید با رد نرخ اعالمی روزهای گذشته اعالم خواهد شد.

زوم

ایران به برنامۀ جهانی پیش خرید واکسن کرونا پیوست 

تابناک: دکتر حریرچی؛ معاون وزارت بهداشت گفت: عدم رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف 
محسوب  و به وزارتخانه ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند. به این ترتیب در 
مرحله اول اخطار کتبی با درج در پرونده، مرحله دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه 
سوم کسر یک سوم از حقوق و فوق العاده شغل تا یک ماه، مرتبه چهارم کسر یک سوم 
از حقوق و عناوین مشابه تا سه ماه و مرتبه پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در 

نظر گرفته شده است.

مجازات های متخلفان پروتکل های بهداشتی اعالم شد     

استعفا ، آخرین حرکت برای دولتی که عمال دولت نیست

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به اجرای حصار کشی پلنت اکسیژن خود اقدام 

نماید؛ لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای حداقل رتبه 5 راه و باند یا ابنیه که سابقه کار 

مرتبط حداقل در دو پروژه مشابه را دارا باشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر هفت 

روز از تاریخ چاپ این آگهی، تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به 
آدرس  ایمیــل: SJS.TENDER            @gmail.com ارسال نمایند.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2- اساسنامه و مدارک ثبتی ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و...( 
3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه)قرارداد و رزومه ارسالی می بایست 

مربوط به سال 95  تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند.(
4-  مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-  گواهی  اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.  
شرایط:

 1-محل اجرا ؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز، کیلومتر 3 
جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

 2-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانتنامه بانکی معتبر، بدون قید و شرط به مبلغ سـه میلیـارد ریــال)3.000.000.000ریال( 
به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

3- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
4- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول  یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4877  996  0913  تماس حاصل نمایید.) پاسخگویی در ساعات اداری(
6- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

1400

     اجرای حصار کشـی پلنت اکسیــژن

 مجتمـــع جهـــان فـــوالد سیرجـــان 

دو مرحله ای »شماره 33-99-خ« 
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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 و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/30 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/08/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/21 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
 دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و احداث میـــدان و آب نمـــای پـــارک بلــوار قائــم

و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

2  را از  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 8 3 احداث میدان و آب نمای پارک بلوار قائم ( به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/30 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/08/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبه  تاریخ 1399/08/21 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
 دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 2 سال1399
مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

شماره  به   )  1399 سال   2 شماره  شهر  سطح  معابر  جدولگذاری  و  زیرسازی  اجرای  و 

2  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 8 2

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان


