
ویترین آخر

تاکید  با  با کرونا  مقابله  ملی  فردای کرمان: عضو ستاد 
کرونا  برای  اختصاصی  درمان  و  دارو  هیچ  هنوز  این که  بر 
رسانه ها  با  مصاحبه  در  افراد  برخی  که  گفت  ندارد،  وجود 
اسم دارویی را مطرح می کنند و این موضوع سبب می شود 
بازار سیاه آن دارو شکل بگیرد. او توضیح داد که رمدسیویر 
فقط  و  نشده  تایید  کووید۱۹  بر  اثربخش  داروی  عنوان  به 
با امضای متخصص  در صورت نیاز بیماران در بیمارستان، 
عفونی برای بیمار تامین می شود اما یکی از داروهایی است 
که به قیمت گزاف و بی حساب و کتاب در بازار سیاه فروخته 

می شود.
کرمانشاه  در  شده  ساخته  گیاهی  داروی  به  محرز  مینو 
»معلوم  گفت:  و  داد  نشان  واکنش  نیز  کرونا  درمان  برای 
در کمیته ی  هنوز  که  در حالی  و  دارو چیست  این  نیست 
کشوری درمان ستاد ملی کرونا مطرح نشده، کجا تاییدیه 

گرفته است.«
محرز افزود: »نکته ی دیگر درباره ی داروی گیاهی ای است 
کووید۱۹  گفته اند  و  ساخته اند  کرمانشاه  در  می گویند  که 
از  و  چیست  دارو  این  نیست  معلوم  می کند.  درمان  در  را 
کجا تاییدیه گرفته، در حالی که هنوز در کمیته ی کشوری 
ممکن  چطور  نشده،  مطرح  اصال  کرونا  ملی  ستاد  درمان 
است، سازمان غذا و دارو به دارویی که هنوز در کمیته ی 
را  مردم  کارها  این  بدهد،  مجوز  نشده،  تایید  کرونا  علمی 
سردرگم می کند و مردم میلیون ها تومان برای دارویی پول 
می دهند که اصال معلوم نیست، چیست و هنوز تایید نشده 

است«.
محرز درباره ی تولید واکسن کرونا نیز توضیح داد: »تولید 
تاثیر  واکسن کووید۱۹ در آمریکا یک پیشرفت مهم است 
بیو ان  با همکاری شرکت آلمانی  واکسن شرکت فایزر که 
تک ساخته می شود از این نظر مهم است که مانند واکسن 
ایدز که در دنیا به دنبال ساخت آن هستند، یک نوع واکسن 
RNA است. عمکرد موفق این واکسن می تواند امیدهایی 
برای تولید واکسن ایدز هم به وجود آورد. در واقع اگر این 
ویروس های  همه ی  برای  کند  عمل  موفق  کرونا  واکسن 

مشابه که واکسن ندارند می توان واکسن ساخت«.
این  نگران  »همه  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
مناسبی  اثربخشی  زمان  کرونا  تولیدی  واکسن  که  هستیم 
داشته باشد و انتظار داریم واکسن کرونایی که تایید می شود 
حداقل به اندازه ی واکسن آنفلوانزا یک سال ایمنی بدهد و 
هر سال یکبار تکرار شود، اگر این طور باشد یک پیشرفت 
بزرگ و واکسن بسیار موثری است اما اگر قرار باشد هر دو 

یا سه ماه یکبار تکرار شود، خیلی ارزش ندارد«.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح  )سه شنبه( 
در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی،  اقتصاد 
را موضوع اصلی کشور خواندند و با اشاره به چهار محور الزم برای اقتصاد کشور 
یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از 
قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تالش پیگیر مسئوالن، 

تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

آفتاب  نیوز: رییس قوه قضاییه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران 
و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک 
مسأله عادی نیست. سید ابراهیم رییسی عصر روز یکشنبه در نشست با اعضای 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به مسئوالن 
اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و 

سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

       گوناگون

دیدار رهبر معظم انقالب با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی

رئیسی: تهدید امنیت غذایی جنایت علیه مردم است

خط و نشان یک نماینده مجلس برای رئیس جمهور

آمده،  خبرها  در  آن طور که  بهارنیوز؛ 
در  ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت 
رشد  درصد   53 آینده  سال  بودجه 
داشته و ردیف های جدیدی به برداشت 
صرفا  که  شده  اضافه  صندوق  از 
و  می رود  شمار  به   هزینه ای  اعتبارات 
بازگشتی برای آن در کار نیست. یکی 
از این ردیف های جدید، پرداخت غرامت 
اعتبارات  محل  از  اوکراینی  هواپیمای 
صندوق توسعه ملی است؛ اما مگر قرار 
نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد 
آن هم به پروژه هایی که بازگشت سرمایه 

آنها به صورت ارزی امکان پذیر است؟
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، 
می کند:  بیان  »شرق«  با  گفت وگو  در 
پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که 
تا سقف 200 میلیون یورو در نظر گرفته 
شده، اعتبارات هزینه ای است و مسلما 
نمی تواند در قالب وام باشد. او می گوید: 
پرداخت این غرامت باید به صورت ارزی 
کشور  ارزی  منابع  که  آنجا  از  و  باشد 
این  جز  چاره ای  است،  شده  محدود 
نداریم که چنین هزینه ای را از اعتبارات 

صندوق تأمین کنیم.
همت قلی زاده، کارشناس بودجه هم 
که  مدت هاست  می گوید:  »شرق«  به 
منحرف  ملی  توسعه  صندوق  بودجه 
شده و معلوم نیست چه کسی باید به 

این موضوع رسیدگی کند.
هواپیمای  غرامت  پرداخت  قاعدتا   
اوکراینی باید از طریق بیمه  ها انجام شود 
ندارند،  پرداخت  توان  بیمه ها  اما چون 
احتماال تصمیم گرفته شده است که از 

این محل پرداخت شود.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، 
در گفت وگو با »شرق« درباره پرداخت 
می گوید:  اوکراینی  هواپیمای  غرامت 
قطعا پرداخت این غرامت به صورت ارزی 
است و وام هم نمی تواند باشد. او اضافه 
می کند: نکته قابل توجه این است که در 
هفت ماه گذشته، نزدیک به 40 درصد 
فروش  محل  از  بودجه  منابع  پوشش 
اسناد خزانه تأمین شده است. به عبارت 
ساده تر درآمد دولت تحقق پیدا نکرده 

است.
کارشناس  قلی زاده،  همت  نگاه  از 
صندوق  اعتبارات  تخصیص  بودجه، 
در  انحراف  نوعی  هزینه ای  اقدامات  به 
اهداف این صندوق است.  او به »شرق« 
می گوید: در گزارش شماره ۱6555 سال 
۹8 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان 
ریالی  و  ارزی  مصارف  گزارش  بررسی 
صندوق توسعه ملی، تحلیلی بر مصارف 
صندوق  این  اساسنامه  با  غیر منطبق 
می دهد:  ادامه  قلی زاده  است.  آمده 
بیش از 4۱ درصد کل تسهیالت ارزی 
قوانین صندوق  روال  از  خارج  صندوق 
و در قالب مصوبات مجری و غیر مجری 

هزینه شده است.
یعنی  است؛  بزرگ  این یک مسئله   
4۱ درصد بودجه صندوق انحراف یافته 
است. او عنوان می کند: در منابع ریالی 
است.  داشته  انحراف  درصد   45 هم 
وام های ریالی و تسهیالتی که صندوق 
صندوق  اساسنامه  روال  از  خارج  داده، 
در  هم  دیگری  ایرادهای  است.  بوده 

این  گفته  به  است.  آمده  گزارش  این 
کارشناس بودجه، یکی از دالیل انحراف 
منابع صندوق که از طرف دولت به آن 
تحمیل شده، این است که این صندوق 
مجری اوامر مقامات باالتر از خود است.

براساس گزارشی که  او اضافه می کند: 
مجلس  پژوهش های  مرکز  قبل  سال 
رسما منتشر کرده است، اذعان شده که 
صندوق توسعه، صورت  های مالی شفافی 

ندارند.
از  صندوق  منابع  می گوید:   او 
از  بخشی  البته  و  نفت  خام فروشی 
است.  شده  حاصل  نفتی  فراورده های 
و  نباشد  مردم  به  متکی  منابعی  وقتی 
از مالیات به دست نیامده باشد، دولت 
و  می  گیرد  تصمیم  آن  برای  مستقال 
پایبند به بودجه نیست.  قلی زاده تأکید 
هزینه  و  بودجه خود صندوق  می کند: 
نظر  به  نیست.  شفاف  هم  آن  جاری 
می خواهند  تعمدا  گروهی  می رسد 

صندوق در حالت مبهم قرار بگیرد.
از  هزینه کرد  بودجه  کارشناس  این 
غرامت  برای  صندوق  اعتبارات  محل 
هواپیما را نیز درست نمی داند. او تأکید 
می کند: این بودجه باید از طریق بیمه 
این  اینکه  بر  عالوه  اما  شود  پرداخت 
مبالغ باید به صورت ارزی پرداخت شود، 
پرداخت  به  قادر  ما  بیمه های  احتماال 
قلی زاده  نیستند.   غرامت  از  حجم  این 
حوادث  برای  باید  دولت  می گوید: 
نظر  در  بیمه  هزینه  پیش بینی نشده 
از  پرداخت  روش  درست ترین  بگیرد. 

طریق بیمه است.

بازار سیاه داروهای کرونا مردم را 
سردرگم کرده است
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بریدگی خطرناک در بلوار شاهد 

ایسنا: معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هدف از اعمال محدودیت ها 
کاهش 50 درصدی بیماران بستری و 40 درصدی مرگ و میرهای کرونایی است، 
گفت: بعد از دو هفته این مسئله ارزیابی می شود و اگر نیاز باشد این محدودیت ها 
تمدید خواهد شد. »ایرج حریرچی« افزود: ایجاد محدودیت ها در ساعات آخر شب 
دالیل مختلف داشت، که یکی از اهداف آن، ایجاد محدودیت برای اکثر دورهمی ها 

و محافل خانوادگی و دوستانه بود، تا در شب های پاییز و زمستان منقطع شوند.

بهارنیوز: یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مصوبات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا قانونی نیست، گفت: کشور کمونیستی نیستیم که هر چه 
رئیس جمهور بگوید، بگوییم درست است و از خود قانون وضع کند. حسن نوروزی، با 
تأکید بر اینکه اقدامات متخلفانه ستاد ملی مقابله با کرونا را می توان از منظر حقوقی 
مورد بررسی قرار داد، گفت: اصوالً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنای قانونی 

ندارد و همه این تصمیمات یک سویه و از طرف برخی از دولتی هاست.

زوم

احتمال تمدید محدودیت های کرونایی وجود دارد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران جریمه عدم تعطیلی اصناف در دو هفته 
تعیین شده از سوی ستاد مقابله با کرونا را 300 تا یک میلیون و 500 هزار تومان به 
عالوه دو هفته پلمب اعالم کرد. محمدعلی اسفنانی درباره اقدام برخی فروشگاه ها در 
خصوص فروش روغن به شرط خرید گفت: این اقدام برخی فروشگاه ها تخلف و در 

قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی برای آن مجازات تعیین شده است.

جریمه عدم تعطیلی اصناف؛ ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان به عالوه دو هفته پلمب

پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه
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آگهــی مناقصـه عمومــی
104-99-N-A شماره 

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظر دارد:

 » تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه ذوب 
و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان« 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
اینترنتی  درگاه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان 

مراجعه نمایند.   www .nazmavaranco . ir شرکت به آدرس :
تماس  شماره  به  سعادت  مهندس  آقای  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
09172328580، 42255291 034 در روزهای شنبه الی چهارشنبه 

از ساعت 9:00 الی 14:00 تماس حاصل نمایند.
تحویل مدارک: 

*آخرین مهلت تحویل: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ  1399/09/15
*محل تحویل: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده – حد فاصل چهارراه طلوع 
   7817819489 13،کدپستی  شماره  کوچه  نبش  مخابرات  راه  چهار  و 
شرکت نظم آوران - واحد امور حقوقی و قراردادها، آقای مهندس سعادت 

تحویل و رسید دریافت نمایند.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و تراکم 
محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره )2( خود از طریق این آگهی اقدام نماید، لذا از کلیه پیمانکاران 
معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف 
مدت هفت روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، پاکات خود را به این آدرس تحویل نمایند: شهرستان سیرجان،کیلومتر 
50جاده سیرجان -شیراز، کیلومتر2جاده اختصاصی گل گهر، مجتمع جهان فوالد سیرجان واحد خرید خدمـات

واحد رخید خدمات رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی )ذکر شماره تماس تلفن ثابت، تلفن همراه و آدرس ایمیل 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 مطابق یا مشابه با موضوع مناقصه)قرارداد و رزومـــه ارسالی 

می بایست مربوط به سال 95  تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند.(
4-مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک  مثبته.
5-  گواهی  اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.  

شرایط:
1-ضمانت شرکت در مناقصه، ضمانت نامه بانکــی به مبلغ  1.000.000.000 ریال )یک میلیـــارد ریال( در وجه شرکت 

مجتمع جهان فوالد سیرجان با اعتبار سه ماهه به نفع کارفرما، بدون قید و شرط.
2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول  یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4877  996  0913  تماس حاصل نمایید.) پاسخگویی در ساعات اداری(

5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

    آگهــی مناقصــه عمومــی
 اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و 

تراکم محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره )2( 

شرکتــــ های متقاضی می توانند شرایــــط و اسنــــاد موضوع مناقصــه را از طریق مراجعه به
 آدرس اینترنتــــــی WWW.SJSCO.IR قسمت مناقصـــــه ها و مزایـــــــــده ها ریافت نمایند

یک مرحلــه ای » شماره 42-99-خ «

آدرس کارخانه شرح ردیف

 احداث مجتمع جهان فوالد سیرجان، واقع در استان کرمان، 
شهرستان سیرجان،کیلومتر 50جاده سیرجان -شیراز، 

کیلومتر2جاده اختصاصی گل گهر
)کارخانه احیا مستقیم شماره 2(

عملیات خاک برداری، خاکریزی، تسطیح 
و تراکم محل احداث کارخانه احیاء 

مستقیم شماره 2

1

واحد امور حقوقی و رقارداداه  رشکت  نظم آوران  صنعت و معدن گل گهر  


