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به همت محققان دارویی ســتاد اجرایی فرمان امام ، خط 
تولید دو داروی ایورمکتین و موکوســیل و مواد اولیه چند 
داروی بیماریهای قلب و عروق ، صرع و فشار خون رونمایی 

شد.
صبــح دیروز و با حضور محمد مخبر رئیس ســتاد اجرایی 
فرمــان امام و مدیران عامل گروه اقتصادی تدبیر، هلدینگ 
دارویی وابسته به ســتاد اجرایی در شهرک دارویی برکت 
واقع در استان البرز، از چند دستاورد دارویی جدید در سه 
اســتان تهران ، مرکزی و قزوین رونمایی و خط تولید انبوه 

آن افتتاح شد.
دراین مراســم خط تولیــد داروی ایورمکتین که درزمینه 
پیشــگیری و درمــان کوید۱۹ تجویز میشــود و تولید آن 
تاکنون دراختیار چند کشــور دنیا بود ، خط تولید داروی 
موکوســیل و ســه ماده اولیه دارویــی بیماری های قلب و 
عروق ، صرع ، فشارخون و تهوع رونمایی شد.محمد مخبر 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام دراین مراسم گفت: یکی از 
جهت گیری های جدی ســتاد اجرایی در چندسال گذشته 
پرکــردن خألهای دارویی موجود درکشــور و جلوگیری از 

خروج ارز بوده است.
او بــا بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹٧ درصد داروهای 
مورد نیاز در داخل کشــور تولید می شــود، گفت: حدود 3 
درصد واردات دارویی داریم که 3۵درصد قیمت تمام شده 
دارویی کشور را تشــکیل میدهد.مخبر با اشاره به احداث 
شــهرک دارویی توســط ســتاد اجرایی فرمان امام گفت: 
شــرکت های دارویی مختلفی در شــهرک صنعتی برکت 
راه اندازی شــده اســت که تا ســه درصد واردات کشور را 
تأمین میکنند.رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام با اشاره به 
تولید داروی ایورمکتین توسط محققان داخلی گفت: تعهد 
کردیم هر دارویی که احتمــال اثرگذاری در بیماری کرونا 

داشته باشد را تولید کنیم که امروز از یک دارو که به گفته 
پزشکان در بیماری کرونا تأثیرگذاری باالیی دارد را رونمایی 
کردیم.وی افزود: قطعا حجمی از این داروی جدید را برای 
اســتفاده در مناطق محروم کشور به طور رایگان در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار خواهیم داد. مخبــر درباره وضعیت 
تست انسانی واکســن ایرانی کرونا نیز گفت: ۱4 نفری که 
واکســن به آن تزریق شده حالشان کامال خوب است و این 
واکســن هیچگونه عارضه ای نداشته و نتایج تست تاکنون 

بیش از انتظار ما بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: محققان دارویی ستاد اجرایی فرمان 
امام از ســه روش دیگر هم مشــغول تولید واکســن کرونا 
هســتند که آن سه واکســن هم تا پیش از عید به مرحله 
تست انســانی می رســند. مخبر با بیان اینکه این واکسن 
زمانی می تواند برای مردم اثربخش باشــد که به تولید انبوه 

برسد و در دســترس مردم قرار گیرد ،گفت:ظرف یک ماه 
آینده به تولید 3میلیون دوز واکســن کرونا در ماه خواهیم 
رسید و ظرف سه ماه آینده این عدد به ۱4 میلیون دوز در 
ماه خواهد رســید.وی افزود: همانطور که در ماسک و کیت 
تشخیص فوری و ســایر تجهیزات پزشکی و درمانی عمل 
کردیم، بیش از نیاز کشــور واکســن ایمن و مطمئن تولید 

خواهیم کرد و نمی گذاریم مردم محتاج غرب شوند.
مخبر در واکنش به تحریم خود و بخشــهای دارویی ستاد 
اجرایی فرمان امام ازســوی دولت آمریکا گفت: هر کانونی 
که درکشور به مردم خدمت رسانی کند ، در لیست تحریم 
دشمنان قرار میگیرد و این نشان میدهد که دشمنی آمریکا 

و غرب با مردم ایران است و نه با یک شخص خاص.
رئیس ســتاد اجرایــی فرمان امام با اشــاره بــه واکنش 
شخصیت های سیاســی و چهره های مختلف کشور به این 

اقدام آمریکا گفت: از تمام شــخصیتهای سیاســی در همه 
جناح هــا که طی روزهــای اخیر درماجرای تحریم ســتاد 
اجرایــی فرمان امام توســط آمریکا، بطــور متحد موضع 
گرفتند تشــکر میکنم. تحریم اخیــر، عزم ما را برای تولید 
واکسنی باکیفیت و ایمن جزم تر کرد و مطمئن باشید این 
تحریم نه تنها تأثیری در عملکرد و خدمت رســانی ستاد به 
مردم نمیکند بلکه تهدیدهای بیشتری را به فرصت تبدیل 
خواهیم کرد و هرروز دســتاوردهای بیشــتری را با اتکا به 
جوانان نخبه کشور ارائه خواهیم کرد.در ادامه این مراسم، با 
دستور محمد مخبر و به صورت ویدئوکنفرانسی خط تولید 
داروها و مکمل های دارویی جدید در ســه اســتان قزوین، 

مرکزی و تهران به بهره برداری رسید.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون 
بهداشــت مجلس شــورای اســالمی در این ارتباط ویدئو 
کنفرانســی گفت : ازطرف کمیســیون بهداشــت مجلس 
خداقــوت میگویم به دکتر مخبر و محققان دارویی ســتاد 
اجرایی فرمــان امام، تولیــد داروی ایورمکتین گام بلندی 
برای کنترل کروناست و انتظار داریم وزارت بهداشت ازاین 
پس جلوی واردات ایــن دارو و خروج ارز رابگیرد. اقدامات 
و دســتاوردهای جهادی ســتاد، روح تازه ای در بین کادر 
ســالمت و درمان دمید.حجت االســالم عابدینی، نماینده 
ولی فقیــه و امام جمعــه قزوین نیز درایــن ارتباط گفت: 
اقدامات جهادی ســتاد اجرایی فرمان امام در سالهای اخیر 
مایه برکت برای کشور و مردم بوده و یاری رساندن به مردم 
به خصوص بیماران کرونایی و تولید واکسن و داروهای این 
ویروس منحوس ، اجری کمتــر از حضور درجبهه ندارد و 
یاری و نصر خدا را درپی دارد.وی افزود: صدای گامهای بلند 
جوانان دانشمند دراین ستاد به خصوص در ماجرای مبارزه 

با کرونا و تولید واکسن،به گوش دنیا رسید.

رسول اکرم )ص(: خیر دنیا و آخرت با دانش است و 
شّر دنیا و آخرت با نادانی.

شیخی:
قرارداد واکسن »کواکس« در مجلس 

بررسی نشده است
 زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی درباره موضوع واکســن 
کرونــا گفــت: در حــال حاضر 
واکســن های موجــود در دنیا در 
مرحلــه کارآزمایی بالینی قرار دارنــد. باتوجه به این 
موضوع، هنوز یک واکســن امتحان شــده و امتحان 

پس داده موجود نیست.
وی اظهــار کرد: اگر بخواهیم به فرموالســیون تولید 
واکســن بپردازیم، فرمول های مختلفی وجود دارد اما 
آنچه برای ما قابل اعتمادتراســت، ویروس کشته شده 
یا ضعیف شــده اســت. یکی دیگر از شیوه های تولید 
واکسن mRNA است که هنوز در دنیا امتحانات خود را 
پس نداده است. شیخی همچنین افزود: اینکه مصوبات 
ســتاد کرونا در حکم قانون اســت و نیازی نیست که 
مجلس به آن وارد شود، امری درست است اما موضوع 
خرید واکســن می تواند بحثی حاکمیتی باشــد.  وی 
درباره خرید واکســن از کواکس گفت: براساس آنچه 
در رســانه ها درج شده، شنیده ایم که سازوکاری به نام 
کواکس وجود دارد. کواکس، واکسن هایی را در اختیار 
دارد کــه ایران نیز اقدام به خریــد کرده ضمن اینکه 
مبلغــی را به عنوان پیش خرید بــه ازای ۱6 میلیون 
و 800 دوز واکســن پرداخت کرده اســت؛ این امر در 
حالیست که هیچ تفاهم نامه یا قرارداد و هر اسمی که 
بر آن می گذارند در مجلس در این خصوص بررســی 
نشــده است. باتوجه به اینکه جان مردم و سالمت آنها 
بسیار مهم اســت، تهیه واکسن مطمئن هم  ضروری 
اســت ولی باید تمام جوانب آن را سنجید و مهمترین 
نکته که باید مد نظر قرار بگیرد این اســت که در حال 
حاضر واکسن در تمام دنیا در مرحله تحقیقات است نه 
واکسیناســیون عمومی...  براین اساس قطعا باید دقت 

و تامل در اخذ تصمیم گیری ها وجود داشته باشد.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( 
شماره  70- 99/154 

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران
به  مربوط  کارگاه  داخل  در  توزیع  تابلوهاي  تعمیرات  و  سرویس   : مناقصه  موضوع 

امورهاي هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران
مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه : 

مورخ  دوشنبه  روز  لغایت   1399/11/01 مورخ  چهارشنبه  روز  از  توانند  می  داوطلبان 
1399/11/06 به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مبلغ خرید اسناد مناقصه:

مبلغ 545/000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب 
سپهر ) شماره 0101853765005( بانک صادرات کد 2008 

به شرح  به مبلغ 986/614/000 ریال  ارجاع کار(  تضمین شرکت در مناقصه )فرایند 
زیر می باشد: 

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
شعبه  ملت  بانک   16720405/50 شماره  به  جام  حساب  به  وجه  واریز  فیش  اصل   -

مرکزی چالوس 
- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور 

ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده 

از سوي امور مالی
- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(

تاریخ بارگزاري پاکات مناقصه:
روز شنبه )ساعت 08/00( مورخ 1399/11/18

تاریخ گشایش پاکات مناقصه:
زمان بازگشایی ساعت 10/00 روز شنبه مورخ 1399/11/18 در محل دفتر معاون مالی 

و پشتیبانی
سایر شرایط: 

- مبلغ پایه مناقصه 17/887/114/572 ریال می باشد. 
- هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

- به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء 
مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.

- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش 
پاکات آزاد می باشد.

- اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخلی شرکت می باشد
- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

چاپ نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 1399/11/1
چاپ نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 1399/11/02

شناسه آگهی 1081067 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

ت اول
نوب

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

ت اول
نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید که در مهلت مقرر جهت دریافت 
اسناد شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ، مراجعه فرمایند.

مبلغ براورد اولیه موضوع مناقصه و محل اجراردیف
)به ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )به ریال(

نوع فهرست بها

راه و باند فرودگاه سال 31/215/800/1081/560/791/00099اجرای زیرسازی و روسازی و آسفالت گرم محور رامیان به شاهرود حد فاصل کیلومتر صفر الی 13/5

راه و باند فرودگاه سال 197/571/006/6099/875/851/00099اجرای 5 کیلومتر بیس و آسفالت گرم محور آزادشهر شاهرود حد فاصل کیلومتر صفر الی 28 با توجه به نیاز پروژه

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 
1- صالحیت کاری: دارا بودن حداقل رتبه پنج راه و ترابری ، برای شرکتها با رعایت سقف ارجاء کار در رشته مربوطه ، الزامی می باشد.

  www.setadiran.ir 2- مهلت دریافت اسناد مناقصه و مکان: از تاریخ انتشار تا ساعت 14 روز 99/11/11- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
توجه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 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.
3- مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مناقصه و مکان: تا ساعت 12 ظهر روز 99/11/23 )سامانه ستاد(

4- زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت ساعت 8 صبح روز 99/11/25 در محل اداره کل خواهد بود.
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه های مذکور بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شماره 4078063107925585 با شناسه واریز 935153078288774631460141112134 
و شماره شبا IR 070100004078063107925585 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده تملک ، که کپی ضمانتنامه به همراه اسناد مناقصه در سایت ستاد بارگذاری و اصل ضمانتنامه تا قبل از ساعت 

12 ظهر روز 99/11/23 به دبیرخانه اداره کل تحویل گردد.
6- سایر اطالعات  در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شناسه آگهی 1080948

فراخوان تجدید مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته 
1399040

روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز

ت اول
نوب

شرکت انتقال گاز ایران منطقه یک

موضوع: تهیه ، طبخ ، بسته بندی و توزیع غذای اداره و رستوران میانکوه به شماره 2099092036000037
مدت قرارداد: 365 روز شمسی

زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت 4 روز کاری 
خواهد بود.

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: 
1- ارائه گواهینامه معتبر تعیین صالحیت در زمینه امور آشپزخانه و رستوران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 3/029/193/699 ریال ضمانت نامه بانکی مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ تاریخ 
1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گاز ایران – منطقه یک انجام گیرد.( 

مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه 
گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
آدرس: خوزستان – امیدیه – میانکوه- شرکت انتقال گاز ایران منطقه یک – امور پیمانها

صندوق پستی 315- کدپستی 63781-11484 
تلفن امور پیمانها: 52654511 -061

نوبت اول: 1399/11/01   -    نوبت  دوم: 1399/11/05
شماره مجوز: 1399/6160

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مراسم افتتاح خط تولید یک داروی ضدکرونایی و مواد اولیه چند داروی جدید 

تا3ماهآینده14میلیوندوزواکسنکروناتولیدمیکنیم
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

@siasatrooz


