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توضیح سخنگوی دولت درباره خ رید واکسن کرونا

آفتابنیوز  :سخنگوی دولت روز سه شنبه در نشست خبری مجازی ،در پاسخ
به سوال ایرنا درباره برخی اظهارات مطرح شده است درباره مشکالت عدم پیوستن
به  FATFبرای خرید واکسن و نقل و انتقال پول گفت :در مورد واکسن قب ً
ال
همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال
پول بنابر قوانین تحریم و قواعد  FATFچندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل
مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم.

آغاز ثبت نام تست انسانی اولین واکسن ای رانی کرونا

ت نام داوطلبان تست انسانی واکسن
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت :ثب 
ایرانی کرونا از امروز آغاز میشود .محمد مخبر اظهار کرد :باتوجه به کسب مجوز
ت نام افرادی که تمایل به
وزارت بهداشت و طی مراحل موفق تست ،از امروز ثب 
مشارکت در مرحله تست نهایی واکسن ایرانی کرونا دارند آغاز میشود .مخبر
افزود :عالقمندانی که شرایط سنی و جسمی الزم را دارند میتوانند با مراجعه به
سامانه  ۴۰۳۰در این پروژه ملی ثبتنام کنند.

قتل یک دانشمند روسی که روی واکسن کرونا تحقیق م یکرد

عصر ایران :یک دانشمند روسی  45ساله که روی ساخت واکسن کرونا ویروس
کار میکرد ،دیشب در خانه خود در شهر "سنپترزبورگ" روسیه به قتل رسیده
است .رسانههای روسی گزارش دادند "الکساندر ساشا کاگانسکی" دوشنبه شب به
طرز موموزی پس از زخمی شدن با ضربات چاقو از پنجره خانهاش در طبقه 14
یک برج مسکونی در شهر "سن پترزبورگ" به بیرون پرت شده و کشته شده است.
پلیس جسد او را با لباس زیر از مقابل ساختمان محل زندگیاش کشف کرده است.

مطهری خطاب به مجمع؛ سهمیه ای ران ب رای خ رید واکسن کرونا
باطل شد؛ پاسخگو باشید

آفتابنیوز :علی مطهری نماینده سابق تهران درباره خرید واکسن در توئیترش
نوشت :به خاطر اینکه در لیست سیاه اف ای تی اف قرار داریم نتوانستیم ۵۰
میلیون دالر مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای
هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد .مجمع تشخیص
مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.

توجیه جدید مسئوالن ب رای نخ ریدن واکسن
علیرضا زالی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جهش جدید
ویروس کرونا در انگلستان ،گفت :این جهش بخشی از نگرانیهای محققان درخصوص
جهش این ویروس را محقق کرد از این رو نسبت به خرید واکسنها و همچنین تولید
و بازتولید آنها در کشور نیازمند تحلیل هستیم .وی افزود :این جهش اثرپذیری
واکسنها که عمدتا متمرکز بر  RNAاست را مخدوش خواهد کرد از این رو
مسووالن در خرید واکسنها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

آقای رییس جمهوری!
همان بهتر که به قانون اساسی دست نزنیم
نقش رئیس جمهور بیش از اختیارات قانون اساسی به کاراکتر
شخص وی بستگی دارد .از این رو می توان گفت عجالتا به قانون
اساسی دست نزنید لطفا .چون یک وقت چشم باز می کنیم و
می بینیم فصل حقوق ملت مشمول اصالح و اگر و مگر شده نه
اصول دیگر!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر  -رییس جمهوری امروز در
«نشست حقوق اساسی و شهروندی» گفت :فیلتر حزبی هم
نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست ،اقداماتی انجام
میشود اما به هر حال حزبی نیست .یک اشکاالت اینطوری
داریم که روی اینها باید فکر کنیم؛ مثال در بحث بازنگری قانون
اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد.
البته قانون اساسی معموالً دیر به دیر در دنیا اصالح میشود ولی
االن  31سال است قانون اساسی تغییر نکرده ،قبال قانون اساسی
یک فرصت  10ساله بود ،اصالحاتی در پایان عمر حضرت امام
انجام گرفت اما در این  31سال قانون اساسی تغییر نکرده و
ممکن است زمانی الزم باشد تغییر کند».
حسن روحانی در ادامه به فهم متفاوت از برخی اصول قانون
اساسی اشاره کرده و خواستار روشن شدن آنها شده است .از
جمله اصل  113که تصریح میکند «رییس جمهوری عالیترین
مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسؤول اجرای قانون
اساسی است» .تقسیر سال  91شورای نگهبان اما این است
که او تنها مسؤول اجرای قانون اساسی در قوۀ تحت اختیار
خود است نه نهادهای خارج از دولت .ولو بودجۀ آنها را دولت
تخصیص دهد .مورد دیگر مفهوم «نظارت» است .شورای نگهبان
به انتخابات که میرسد نظارت را «استصوابی» میداند اما دربارۀ
نظارت قوا بر صدا و سیما چنین نظری ندارد .آقای روحانی هم
نظارت نمایندگان بر دولت را به معنی دیگری میداند.
با این حال نمیتوان از بازنگری قانون اساسی در ساختار
کنونی دفاع کرد و این نکات قابل یادآوری است:
 1قانون اساسی البته متن منسجم و یکدستی نیست .حتیبه لحاط نثر و واژگان .به گون ه ای که دربارۀ رهبری سه تعبیر
آمده :رهبر ،رهبری و مقام رهبری .دربارۀ رییس جمهوری هم
با سه تعبیر روبه رو هستیم :رییس جمهور ،رییس جمهوری و
ریاست جمهوری.
حال آن که هر یک معنی خاص خود را دارد .رییس جمهور
بیش از آن که از رییس بودن حکایت کند مانند نخست وزیر
یک تعبیر واحد به نظر میرسد .رییس جمهوری اما به این معنی
است که رییس «جمهوری اسالمی ایران» است اما تعبیر قبلی
رییس جمهور «جمهوری اسالمی ایران» است .سومی هم احترام
آمیزتر است و هم از نهاد حکایت میکند.

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات
تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و بازکردن مجرای سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع)

به شماره  2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 1را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/09/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و بازکردن مجرای
سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع

الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات بُرش و
جمع آوری چمن ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 2را از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/09/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ
1399/10/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای
عملیـــات بُــرش و جمـــع آوری چمــــــــــن

عکس :سید محسن فروزنده

گوناگون

دریاچه فصلی " پس از باران"  -انتهای بلوار شیخ فضل اله

سفره خالی کارگران ،اصولگرا-اصالح طلب نمیشناسد
درحالیکه کارگران به دنبال افزایش
دستمزد براساس نرخ سبد معیشت
خانوار هستند و از گرانیهای بیامان به
ستوه آمدهاند ،نمایندگان مجلس مدعی
هستند در جلسه مزدی در مجلس
میزان این افزایش؛ مشخص و نتیجه
آن به دولت اعالم خواهد شد .اما باید
پرسید چرا نمایندگان کارگران در چنین
جلساتی حضور ندارند و آیا با افزایش
 ۴۰درصدی مزد ،عقبماندگیهای
معیشتی طبقه کارگر جبران خواهد
شد براساس دادههای آماری که در آبان
ماه انجام شده ،نشان میدهد که کمینه
هزینههای زندگی با حذفیات بسیار و
بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و
مسکن ۸ ،میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
است .حداقل دستمزد  ۹۹با همه مزایای
مزدی آن ۲ ،میلیون و  ۶۱۱هزار تومان
است و برای رسیدن این دستمزد به پایه
حداقلی سبد معاش ،باید مزد کارگران
در سال  ،۱۴۰۰صد درصد و حتی بیشتر
از صد درصد افزایش یابد.
موضعگیری نمایندگان مجلس

با اینهمه ،نمایندگان مجلسخیز
برداشتهاند که قبل از آغاز به کار رسمی
مذاکرات مزدی در شورایعالی کار و
حتی قبل از شروع جلسات رسمی
کمیته دستمزد که رقم سه جانبه سبد
معیشت خانوار را تعیین میکند ،برای
مزد سال بعد عدد و رقم اعالم کنند و
این اعداد را به دولت پیشنهاد دهند.در
حالیکه در قانون کار ،تنها مرجع تعیین
دستمزد سالیانه کارگران ،شورای سه

جانبهای به نام شورایعالی کار است ،دلیل
برگزاری جلسات مزدی در مجلس ،بدون
مشارکت و حضورکارگران و نمایندگان
آنها چیست؟در روزهای اخیر ،علی
بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون
کارگری مجلس) از جلسه این کمیسیون
برای بررسی و تصمیمگیری درباره
میزان افزایش حقوق کارگران در سال
آینده خبر داد و اظهار کرد :قرار است در
این جلسه که درباره میزان و چگونگی
افزایش حقوق کارگران در سال آینده
تصمیماتی اتخاذ شود .وی با اشاره به
پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس
درباره میزان افزایش حقوق کارگران در
سال آینده ،طبق الیحه بودجه سال
 ،۱۴۰۰گفت :از زمان ارائه الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰از سوی دولت به مجلس،
پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان
برای میزان افزایش حقوق کارگران در
سال آینده مطرح شده که شامل افزایش
 ۳۵.۴۰و یا حتی  ۳۰درصدی میشود.
بابایی اعالم کرده این جلسه مزدی ،سه
شنبه دوم دی ماه برگزار میشود و نتایج
آن به وزیر کار اعالم خواهد شد.
موضعگیری کارگران و نمایندگان آنها
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع
عالی نمایندگان کارگری کشور در
جلسات شورایعالی کار) در رابطه با
اظهارات نمایندگان مجلس میگوید:
متاسفان ه عدم حضور نمایندگان واقعی
کارگران در مجلس و اینکه کارگران هیچ
جایگاهی در قوه مقننه ندارند ،موجب
شده که افرادی خود را داعیهدار حمایت

از کارگران بدانند و اظهاراتی بکنند که
هیچ نفعی به حال طبقه کارگر ندارد.
او با تاکید بر اینکه برخی اظهارات و
سوگیریهای نمایندگان مجلس به ضرر
کارگران است ،اضافه میکند :بعضی
وقتها کار را به نوعی پیش میبرند
که ما میگوییم اگر کمک نخواهیم ،چه
کسی را باید ببینیم؟! به گفته تاجیک،
قانون صراحت دارد که تنها مرجع
تصمیمگیرنده در مورد دستمزد کارگران،
شورایعالی کار است و باید دستمزد فقط
در این شورا و با به رسمیت شناختن
حق چانهزنی کارگران تعیین شود.این
نماینده کارگری اضافه میکند :سال
قبل ،فشارهای متعدد از سمت و سوهای
مختلف به اعضای کارگری شورایعالی
کار وارد شد و در نهایت علیرغم تورم
رسمی  ۳۷تا  ۴۰درصدی ،دستمزد
کارگران فقط  ۲۶درصد افزایش یافت؛
متاسفانه امسال همان تراژدی سال قبل،
منتها چندماه قبلتر در حال تکرار شدن
است .این در حالیست که سفره خالی
کارگران ،جناح بازی و اصولگرا -اصالح
طلب نمیشناسد.
متاسفانه ما کارگران حق اعتراض
صنفی نداریم و نمیتوانیم مقابل
دولتیها و همه کسانی که این اعداد
و ارقام نامتناسب و نامطلوب را اعالم
میکنند ،به خوبی قد علم کنیم؛ توان
چانهزنی طبقه کارگر پایین است اما
اینگونه هم نیست که دیگر هر کسی
بیاید برای مزد ،عدد و رقم تعیین کند!
حرف نهایی را محمدرضا تاجیک
میزند« :سفره کارگران و معیشت آنها
را بازیچه بازیهای جناحی و حرکات
پوپولیستی خود نکنید!»

آگهـی مناقصــه عمومــی

احـداث ساختـــمان چرخـــه کاال

مجتمــــع جهــان فوالد سیرجـان

دو مرحلــه ای « شمـــاره -99-38خ »

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به نسبت به احداث ساختمان اداری مدیریت چرخه

کاال در محل کارخانه سیرجان اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای حداقل رتبه
 4ابنیه(پیمانکاری) و دارای تجربه کار و سابقه کار مشابه در زمینه ساخت ساختمانهای اداری و دولتی
میباشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی ،پاکات خود را
به آدرس مندرج در اسناد مناقصه ارسال نمایند.شرکتها میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالع

از چگونگی آماده سازی آنها به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR

مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت ،تلفن همراه و آدرس ایمیل الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات در
خصوص اعضای هئیت مدیره  /مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز و ) ....

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه
-4گواهی رتبه ها و گریدهای اخذ شده

-5مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
-6گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
-7ارائه گواهی نامه صالحیت ایمنی و گواهی نامه صالحیت پیمانکاری

شرایـط:
-1محل اجرا؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

 -3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0913 996 4877 :تماس حاصل نمایید (.پاسخگویی در ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

