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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آیين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   
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سالمت

 نتایج تحقیقات جدید نش��ان می دهد که سلول های 
ایمنی کووید-۱۹ می توانند سرطان را درمان کنند. به 
گزارش تجارت به نقل از ایسنا، مدیکال نوشت، کرونا 
طی چهار س��ال گذش��ته تعداد زیادی از مردم سراسر 
جهان را به کام مرگ فرستاده است با این حال، نتایج 
تحقیق جدید نشان می دهد که این پتانسیل را دارد که 
روش درمان سرطان را متحول کند. گروهی از محققان 
استرالیایی ویژگی های ویروس سارس-کوو-۲ را به 
دقت بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که ایمنی 
طبیعی افراد در برابر این پاتوژن می تواند کلید درمان 
انواع مختلف س��رطان باش��د. محققان مرکز سرطان 
پیتر مک کالوم و دانش��گاه ملبورن کش��ف کردند که 
گیرنده آنتی ژن کایمریک )CAR( روی س��لول های 
تی، که به طور طبیعی در گلبول های سفید خون وجود 

دارن��د و ب��دن را در برابر ویروس ها 
مصون می سازند، می تواند درمان 
جدیدی برای س��رطان محسوب 
ش��ود. انباشته ش��دن سلول های 
ت��ی پس از ابت��الی فرد به کووید 
یا واکسینه شدن در برابر آن اتفاق 
می افت��د س��پس آنها ب��ه صورت 

ژنتیک��ی تحت درمان ق��رار می گیرند تا گیرنده های 
ویژه ای به نام آنتی ژن کایمریک تولید کنند که قادر به 
شناسایی هر گونه آنتی ژن در سطح سلول های سرطانی 
و حذف موثر آن در مراحل اولیه هس��تند. دانش��مندان 
طی تحقیقات خود تعدادی نمونه سلول تی را از افراد 

متعلق به گروه های مذکور گرفته و 
آنها را برای شناس��ایی و هدف قرار 
دادن س��لول های سرطانی مجددا 

مهندسی ژنتیکی کردند.
بنیاد ملی س��رطان پستان گزارش 
ک��رد، این س��لول ها دوباره به بدن 
تزری��ق ش��دند و از آنجای��ی ک��ه 
س��لول های تی می توانند پروتئین اس��پایک ویروس 
کووید-۱۹ را تش��خیص دهند، توس��ط واکسن فعال 

می شوند.
 پروفسور رابرت بووی گفت: »این تحقیق جدید واقعًا 
هیجان انگیز است، از ایمنی کووید-۱۹، سلول های تی 

»قاتل« برای شناسایی کووید استفاده می کند و آنها 
را برای حمله به س��لول های سرطان سینه مهندسی 
می کند که واقعاً هوشمندانه است.  با این حال، این درمان 
تنها برای انواع محدودی از سرطان ها موفق بوده است. 
نتایج این تحقیق نشان داد که این فرآیند می تواند برخی 
از انواع سرطان های خون را درمان اما هنوز نمی تواند 
تومورهای جامد را درمان کند. محققان امیدوارند که 
بتوانند به زودی به آن نقطه برسند زیرا نتایج مثبتی در 
لوله های آزمایش به همراه داشته است. انتظار می رود 
آزمایش های انسانی این درمان در سه سال آینده آغاز 
شود. پروفسور کلئوال آندریس گفت: »این مورد فرصتی 
فوق العاده است و تقریباً یک بار در زندگی رخ می دهد 
که از مصونیت تقریباً کل جمعیت در برابر کووید-۱۹ 

پتانسیل درمان سرطان سینه حاصل شود.«

شهری

مدیر کل فرهنگی و هنری شهرداری تهران برنامه های 
نوروزی شهرداری تهران در ۷ پهنه پایتخت را تشریح 
کرد. مصطفی زیبایی نژاد با اشاره به ویژه برنامه های 
فرهنگی شهرداری تهران در نوروز ۱۴۰۲ گفت: ویژه 
برنامه های نوروز با نام »بهار ایران« از روز جمعه ۲۶ 
اسفندماه جاری در میدان آزادی کار خود را آغاز خواهد 
کرد.وی با بیان اینکه برای اجرای هر چه بهتر برنامه 
های نوروزی، تهران را با توجه به بوستانهای مهم به 
۷ پهنه تقسیم بندی کردیم، گفت: بر همین اساس در 
پهنه شمالی، بوستان ملت انتخاب شده است که اصلی 
ترین بوس��تان در اجرای ویژه برنامه های بهار ایران 
است، در شمال غرب پایتخت، بوستان نهج البالغه، 
در غرب میدان آزادی، در جنوب غربی بوستان والیت، 
در پهنه جنوب شرقی بوستان آزادگان، در شمال شرق 
پایتخت بوستان پلیس و در مرکز تهران نیز بوستان 
الل��ه به عنوان ۷ پهنه برنامه های فرهنگی نوروزی 

انتخاب شدند و این در حالی است که ۲۲ بوستان نیز در 
سطح مناطق میزبان ویژه برنامه های نوروزی تهران 
هستند. مدیر کل فرهنگی و هنری شهرداری تهران 
با اشاره به برخی از ویژه برنامه های بوستان ملت بیان 
کرد: در بوستان ملت ویژه  برنامه هایی تحت عنوان 
»دهکده بهار ایران« طراحی  شده است که سازمان 
زیباس��ازی شهر تهران س��ازه های نوری را که ویژه 
استقبال از نوروز ۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان طراحی 

شده، نصب می کنند.

اجرای برنامه های نوروزی ویژه در پایتخت

فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: چند حوزه 
فرهنگی مهم در اقلیم های کش��ور پیش بینی 
ش��ده اس��ت و در ای��ن اقلیم ه��ا مناطق ویژه 
فرهنگی ایجاد خواهد ش��د تا در پیوس��ت این 
مناطق فعالیت های اقتصادی نیز صورت بگیرد 
همچنین برای سال آینده در این مناطق فعالیت 

ابتکاری مدنظر قرار خواهد گرفت.
ب��ه گزارش تج��ارت از مرک��ز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی وزارت فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المی، محمدمهدی اسماعیلی در همایش 
هم اندیش��ی مدیران ارش��د وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی، با بیان اینکه وزارت فرهنگ 
 تاکن��ون ب��ه بخش اعظم��ی از اهداف از پیش
 تعیین شده خود در دوره جدید دست پیدا کرده 
است، گفت: حوزه های مختلف وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی در سالی که روزهای پایانی 

آن را س��پری می کنیم، س��ال پر فراز و نشیبی 
را گذران��ده اند اما در عین حال دس��تاوردهای 
 خ��وب و مهم��ی در تمام��ی ح��وزه ه��ا ب��ه
 دس��ت آمده که براحتی نمی توان از آن چش��م 
پوش��ی ک��رد. وی در ادام��ه با اش��اره به اینکه 
کارنامه کاری وزارت فرهنگ در س��ال ۱۴۰۱ 
ب��ه دو بخش »اقدامات زیرس��اختی، حمایتی 
و رفاه��ی« و اقدام��ات »محتوایی« تقس��یم 

می شود

کرونا سرطان را درمان می کند !

جامعه

مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت ها 
و ممنوعیت های ترافیکی جاده های کش��ور 
از جمل��ه چال��وس و هراز را برای ایام نوروز 
ت��ا پای��ان روز سه ش��نبه ۱۵ فروردی��ن ماه 
۱۴۰۲ اع��الم ک��رد.  مرکز مدیریت راه های 
کش��ور محدودیت های ترافیکی ایام نوروز 
۱۴۰۲ را اع��الم ک��رد. با توجه به پیش بینی 
وضعی��ت تردد و اقدام��ات کنترل ترافیک 
تعطیالت نوروز سال ۱۴۰۲ و ارتقاء ضریب 
ایمنی و تس��هیل عبور و مرور وس��ایل نقلیه 
محدودیت ه��ا و ممنوعیت های ترافیکی از 
ام��روز ت��ا پایان روز سه ش��نبه ۱۵ فروردین 
ماه ۱۴۰۲ اجرا می ش��ود. عبور و مرور انواع 
موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی 
در تمامی آزادراه ها و بزرگراه ها، محورهای 
ک��رج – چال��وس، هراز، فیروزکوه و س��ایر 
محورهایی که ضرورت ایجاب کند، ممنوع 
اس��ت. در تمامی محورهای برون ش��هری 

ک��ه ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای 
ان��واع تریل��ر و کامی��ون اعمال می ش��ود،  
عب��ور و م��رور انواع تریلر، ناوگان ترانزیتی، 
کامیون و تانکرهای حامل مواد س��وختی و 
فاسدشدنی، بهداشتی، کودهای شیمیایی، 
ضدعفونی کننده و کاالهای اساسی )گندم، 
جو، برنج، س��ویا، دانه های روغنی و ...(  یا 
دارای مجوز از پلیس راهور فراجا از این امر 
مس��تثنی ب��وده و ممنوعیت تردد این قبیل 
وسایل نقلیه فقط در راه هایی اعمال می شود 
ک��ه مقررات یک طرفه ش��دن عبور و مرور 
در آنه��ا اجرا می ش��ود یا ممنوعیت تردد در 

طول سال دارند.
ت��ردد ان��واع تریلر، کامی��ون و کامیونت به 
اس��تثنای حاملین مواد سوختی، بهداشتی، 
کاالی اساس��ی و دارای مج��وز در تاری��خ  
۱۳ فروردی��ن ۱۴۰۲ در کلی��ه محوره��ای 

برون شهری کشور ممنوع است.

كدام جاده ها در ایام نوروز یك طرفه است؟

مناطق ویژه فرهنگی در كشور ایجاد می شود

 @tejaaratdaily  @tejaaratdaily
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 سردبير: احمدرضا مسعودی
 دبير سایت: حسين خدنگ
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 آگهي تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای 

 شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام خدمات با اطالعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حائز شرایط 
واگذار نماید. 

1-نام و نش�انی مناقصه گزار: ش�رکت آب و فاضالب اس�تان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی ش�مالی- ابتدای زیباش�هر، کد پس�تی 
4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

)ریال(
تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

محل تامین 
صالحیت مورد نیازاعتبار

1401-185
تامین خدمات خودرویی 

)26دستگاه  خودرو سواری( مورد 
نیاز ستاد و شهرستانهای تابعه

دارا بودن صالحیت در حمل و نقل  از اداره کل منابع جاری18/200/000/000746/000/000
تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1401-186

انجام کارهای خدماتی )تامین 
نیروی انسانی( شرکت آب و 

فاضالب استان زنجان در سال 
1402

منابع جاری20/731/929/444822/000/000
دارا بودن صالحیت در امور حمل و نقل، تعمیر 

و نگهداری، خدمات عمومی و امور تاسیسات و 
نگهبانی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3-صالحیت مورد نیاز: مناقصه گر باید در خصوص صالحیت مندرج در جدول فوق اقدام و گواهی نامه های الزم را به انضمام اس�ناد 
مناقصه در )پاکت ب( ارائه نماید . 

• همچنین دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی یا مجوز کتبی صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
4-تاریخ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه: اس�ناد مناقصه فوق از س�اعت 11:00 مورخ 1401/12/24 لغایت س�اعت 10:00 مورخ 
1402/01/05 درس�ایتهای http://iets.mporg.ir و  www.znabfa.irبص�ورت رای�گان جه�ت دریاف�ت موج�ود اس�ت و مناقصه گر 

می بایست جهت شرکت در مناقصه، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.
5-نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار می بایس�ت به یکی از صور درج ش�ده در آیین نامه 
تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

6-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
 http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 7-سایتهای ثبت آگهی

8-مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 10:00 مورخ  1402/01/15  می باشد.          
9-مکان تحویل پاکات: دبیرخانه ش�رکت آب و فاضالب اس�تان زنجان به آدرس: زنجان- کمربندی ش�مالی- ابتدای زیباش�هر، کد 

پستی: 4514978757 
10-زمان گشایش پاکات: پاکات مناقصه فوق در ساعت  10:00 صبح مورخ 1402/01/16 در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
11-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-به پیش�نهادهای فاقد امضاء ، مش�روط، مخدوش و همچنین پیش�نهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

13-هزینه آگهی بر عهده برنده گان مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز 
ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

ت دوم
نوب

 

آگهی مناقصه عمومی شهرداری ازنا 

منوچهر حسنی گرپی- شهرد ار ازنا

 ش��هرداري ازنا در نظر دارد بر اس��اس مجوز ش��واری اس��المی ش��هرازنا نس��بت به خرید دوربین های نظارتی ترافیکی و تخلفات رانندگی از طریق 
 مزای��ده عموم��ی اق��دام نمای��د.  ل��ذا از کلی��ه متقاضیان ش��رکت در مزایده دعوت بعمل مي آی��د ظرف مدت ۱۰ روز کاري از انتش��ار این آگهی به آدرس

 www.setadiran.ir  سامانه ستاد مراجعه و اسناد شرکت در  مزایده مذکور را دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد ضمانتنامه شرکت در مزایده را 
در مهلت قانونی در پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند.

شرایط و مدارک شرکت در مزایده : 
1 – به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانوني ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2 – سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

4-  پرداخت هزینه هاي کارشناسي، آگهي و کلیه هزینه های قانونی و غیره..... به عهده برنده مزایده مي باشد.
5- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. تلفن تماس:۰۶۶۴۳۴۲۲۱۶۵

6-زمان اولین انتشار آگهی :۱۴۰۱/۱۲/۲۰
7-مهلت ارسال پاکت ها پیشنهاد:۱۴۰۲/۰۱/۱۴

8-مهلت دریافت اسناد:۱۴۰۱/۱۲/۲۸
9-زمان بازگشایی پاکت ها:۱۴۰۲/۰۱/۱۵
10-زمان اعتبار پیشنهاد:۱۴۰۲/۰۱/۱۶ 

ت دوم
نوب

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای                      

        )شماره  1401/55 ( 
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

 ۱۶۰R2- موضوع تجدید مناقصه: خرید، بارگیری، حمل و تحویل ۷۵۱۰ فقره کنتور آب مولتی جت خشک کالس
3- مدت زمان تحویل کاال : ۵)پنج( ماه شمسی 

4- محل اعتبار : جاری
5- سطح بازرسی: سطح دو 

6- الزامات مورد نظر کارفرما: ارائه پروانه بهره برداری و ظرفیت تولید  - ارائه گواهینامه استاندارد اجباری تولیدکنندگان
7- مبلغ تضمین فرایندارجاع کار :۱/۹۸۸/۰۰۰/۰۰۰  )یک میلیارد و نهصدو هشتاد و هشت میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

۱(فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای 
مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران ۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی آبفا غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده 

)به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
8- مهلت و محل دریافت اس�ناد : متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی تا س��اعت ۱۴ روز ش��نبه مورخ  ۱۴۰۲/۱/۱۹  به درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد(به نش��انی 

www.setadiran,ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند  .
9- مهلت ومحل تحویل پیش�نهاد: آخرین مهلت بارگزاری مدارک مناقصه گران در س��امانه س��تاد   س��اعت ۱۴  روز دوش��نبه   مورخ ۱۴۰۲/۲/۴   بوده و مناقصه گران می بایس��ت نس��بت به ارائه فیزیک 
پاکت الف حداکثر تا آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات به دبیرخانه مرکزی این ش��رکت به نش��انی تهرانس��ر میدان کمال الملک  خیابان ش��هید راس��خ مهر خیابان یکم غربی  اقدام  و رس��ید دریافت نمایند . پس از 

انقضای این زمان هیچ پاکتی تحویل نمی گردد.
10- زمان و محل گش�ایش پاکات پیش�نهادی : پاکات ارزیابی کیفی راس س��اعت  ۱۴ روز س��ه ش��نبه مورخ  ۱۴۰۲/۲/۵  از طریق س��امانه س��تاد و در محل دفتر قراردادها و بازرگانی ش��رکت آب و 

فاضالب غرب استان تهران بازگشایی می گردد.
11- زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقبا به مناقصه گران واجد شرایط اعالم میگردد.

13-    هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده مناقصه گزار می باشد .
14- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

15- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir( نشانی های سایت اینترنتی 
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نوبت  اول

نوبت اول: پنج شنبه    :    1401/12/25 
نوبت دوم:  شنبه     :   1401/12/27 
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