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وزیر بهداشت: 

 نگرانم به سیاه چاله  کرونا بیفتیم
برایدرگیریسنگینآمادهایم

وزیر بهداش��ت با بیان »کرونا از پیچیده ترین موجوداتی است که 
دی��ده ام« گفت: خودمان را برای یک نزاع و درگیری س��نگین با 
این ویروس آماده کردیم و این که از روز نخست کرونا را دست کم 

نگرفتیم باعث شد گام های بلندی برداریم.
دکتر سعید نمکی روز گذشته در  جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در اس��تان آذربایجان غربی با اش��اره به علت سفر به این استان 
و ش��هر ارومیه اظهار داش��ت: این سفر بیش��تر به خاطر تقدیر از زحمات همکاران در 
س��طح استان و نگرانی هایی است که از بابت ش��یوع ویروس کرونا در آذربایجان غربی 
وجود دارد. وی با اش��اره به اینکه در طول هشت ماه گذشته که کرونا در کشور شیوع 
یافت حتی یک ش��ب به طور پیوسته نخوابیده و هیچ روز تعطیلی نداشته است گفت: 
تنها دلخوشی من در این روزهای کرونایی، دو بار رفتن بر سر تربت مادرم بوده است. 
وزیر بهداش��ت و درمان افزود: زمانی که هر ش��ب آمارهای فوتی حاصل از کرونا را در 
استان های مختلف کشور می خوانم، یکی از دغدغه ها و استرس هایم این است که در 
س��یاه چاله ای گرفتار نش��ویم  که خارج شدن از آن کار دشواری باشد. وی در ادامه با 
بیان اینکه همواره خود را یک س��رباز کوچک در نظام مقدس جمهوری اسالمی و زیر 
بی��رق رهبری می دانم افزود: من هیچ گاه خود را فراتر از این ندیدم و مقام س��رداری 
الیق بزرگوارانی همچون شهید سلیمانی است و ما حتی در باالترین مقامی که شهادت 
نیز وجود دارد، سرباز چنین سردارانی نیستیم. وی با ابراز خرسندی از اینکه کشورمان 
در عرض دو ماه، به یک دستاورد عظیم رسید گفت: ایران تنها کشوری بود که بی پولی 
و تحریم و از سوی دیگر خنجر از پشت دشمن را با گرای داخلی تجربه کرد و متاسفانه 
با وجود اینکه کش��ورهایی که 10 برابر کشورمان دارای تخت و آی سی یو بوده و 20 
برابر کشورمان کارکنان درمانی دارند که حقوقشان به موقع پرداخت می شد، اما اعالم 
می شود که ایران تعداد مرگ ها را به درستی اعالم نمی کند، در حالی که همه آمارهای 
کش��ورمان قابل دفاع و مبتنی بر بروزترین مستندات اس��ت. وی تاکیدکرد اگر روزی 
عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهان باز کرده و 

اجازه نمی دهم که خون شهید سالمت پایمال دغدغه های دیگر شود 

ت��ا پیش از این اص��الح طلبان، هم خواه��ان کناره گیری 
رئی��س جمهوری از قدرت بودند و هم خواهان اس��تیضاح 
آقای روحانی از سوی مجلس یازدهم، اما در این شرایط آیا 

منطقی و معقول است که این دو اتفاق بیفتد؟
ماجرای داغ ش��دن طرح اس��تیضاح رئیس جمهور از آنجا 
داغتر ش��د که آق��ای ذوالنوری رئیس کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس یازدهم در توئیتی عجیب 
مطلبی را منتشر کرد که شاید انتظار نمیرفت که او در این 
مقام چنین موضعی داش��ته باشد. همین توئیت باعث شد 
فضایی مسموم در رس��انه های خارجی و برخی رسانه های 
داخلی علیه کش��ور ش��کل بگیرد. انگار دش��منان منتظر 
چنین س��وژهای بودند ت��ا بتوانند خوراک خ��ود را از این 
فضا تهیه کنند. گرچه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت 
رئیس��ه مجلس و نماینده مردم قم دوشنبه شب در برنامه 
تهران 20 که از شبکه پنجم سیما پخش شد در باره طرح 
اس��تیضاح رئیس جمهور گفت: حقیقت این اس��ت که اگر 
االن اس��تیضاح  رئیس جمهور را در مجلس ش��روع کنیم، 
روند آن در حدود 2 ماه طول میکش��د و به ماه دهم س��ال 
میرسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت ۳ 
ماه رئیس دولت میش��ود و بعد از آن هم به تعطیالت عید 
میرس��یم و اندکی بعد نیز مهلت کاِر دولت تمام میش��ود و 
اگر نتیجهای داشت، انجام میشد؛ بنابراین ما در مجلس به 

این نتیجه رسیدهایم که استیضاح انجام نشود.
اما با این وجود بهانه به دس��ت دش��من داده شد تا بتواند 

جنگ روانی را در این زمینه علیه ایران تشدید کند.
گرچه اکثریت مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم با طرح 
استیضاح مخالفند و جمعی که خواهان اقدام در این زمینه 
هس��تند حتی در صورت اس��تیضاح نیز نتوانند به خواسته 
خود برس��ند، اما به نظر میرس��د انتظاری ک��ه  از مجلس 

یازدهم میرود، رفتاری منطقی، عقالنی و اصولی باشد.
اما میبینیم که حتی برخی نمایندگان خواهان اس��تیضاح 
و برخی از همفکران آنها که در زمینه سیاس��ی و رسانهای 
فعال هس��تند، نشس��تی را در قم برای ای��ن منظور برگزار 
کردند. رفتار و تصمیم این جریان نش��ان از بی توجهی آنها 
به ش��رایط حاکم بر کش��ور و البته سخنان روشن و صریح 
رهبر معظم انقالب اس��المی در دی��دار نمایندگان مجلس 
یازده��م دارد. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در آن دیدار که 
در تیر ماه گذش��ته برگزار شد فرموده بودند؛ » بنده اعتقاد 

راس��خ دارم که دولتها بایستی تا آخرین روز مسئولیتشان 
تالش کنند و کار کنند و وظایف خودشان را انجام بدهند، 
بع��د امانت را به دولت بعدی تس��لیم کنند، البته عقیدهام 
این اس��ت که با صورت وضعّیت؛ مثل مهندسی که  وسط 
کار، بن��ا را به یک مهندس دیگری تحویل میدهد و صورت 
وضعّی��ت میدهد؛ این کاری اس��ت که انج��ام گرفته، این 
وضعی اس��ت که االن موجود اس��ت. بایس��ت ت��ا روز آخر 

مشغول کار باشند.«
دلیل تأکید ایش��ان ب��ر ادامه کار دولتها و دولت مس��تقر 
روشن است، نخست آن که تا پایان کار دولت تدبیر و امید 
زمان زیادی باقی نمانده اس��ت و تغییر دولت نیز نمیتواند 

دردی را دوا کند.
ش��رایط کش��ور به گونه ای اس��ت که دش��منان جمهوری 
اس��المی ایران خواهان وقوع چنین اتفاقی هستند و حتی 
در این زمینه تالش کردند و با فعال کردن رسانه های خود، 
س��عی کردند تا به گونهای این مطالبه را در جامعه مطرح 
کنند و حتی در داخل کش��ور نیز جریان سیاس��ی اصالح 
طلب و رس��انه های آنها فعال شدند و در گزارشها و مقاالت 
خود موضوع کناره گیری یا برکنار رئیس جمهور را مطرح، 
پیگیری و اصرار کردند. پروس��ه انجام استیضاح و برگزاری 

انتخابات زودهنگام برای ریاس��ت جمهوری، چند ماه زمان 
نیاز دارد که با توجه به نزدیک ش��دن به انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 عماًل نمیتواند انجام شود. شاید اگر مدت 
زمان بیشتری تا پایان دولت باقی مانده بود مجلس شورای 
اس��المی و نمایندگان آن میتوانس��تند از حق قانونی خود 
برای استیش��اح رئیس جمه��ور اس��تفاده کنند،اما اکنون 
زمان انجام چنین تصمیمی نیست. کشور در شرایط جنگ 
اقتصادی اس��ت، این جنگ یک سال یا دو سال پیش آغاز 
نشده است،ایران سالها است که تحت تحریمهای اقتصادی 
و نظام��ی قرار دارد ک��ه اکنون ابعاد تازهای یافته اس��ت. 
در کنار آن فش��ار بیماری کرونا را نیز باید محاس��به کرد، 
وی��روس کرونا گرچه همه جهان را به هم ریخته اس��ت اما 
تأثیر آن بر ایران به خاطر ش��رایط اقتصادی که بخش��ی از 
آن برآمده از مدیریت مس��ئولین و بخشی دیگر تحریمهای 

اقتصادی است، بیشتر نمود دارد.
ام��ا با وجود خبطی که برخی نمایندگان و سیاس��یون هم 
فکر استیضاح کنندگان رئیس جمهور مرتکب شدند، نکته 
قابل توجه ماجرا اینجا است که اصالح طلبان خود پیشقدم 
و پیش��گام کناره گیری یا برکن��اری رئیس جمهور بوده و 
اکنون هم هس��تند اما با این وجود،همانها دایه مهربانتر از 

مادر ش��دهاند و رفتار سیاسی برخی از نمایندگان مجلس 
یازدهم را اقدام��ی ضد امنیت ملی معرفی میکنند و آن را 

تصمیمی خطرناک میدانند!
اگ��ر نبود س��ابقه رفتاری و ک��رداری آنها در درخواس��ت 
برکن��اری یا کناره گی��ری رئیس جمهور از دولت، ش��اید 
میتوانس��تیم به دلواپسی آنها ش��ک نکنیم اما میبینیم که 
اصالح طلبان به ویژه نظریه پردازان و تئوریس��ینهای آنها 
بارها ب��ر این موضوع تأکی��د کردند،اما هیچگاه از س��وی 

دولتمردان با واکنش مناسب روبرو نشدند.
محم��ود واعظی رئیس دفتر رئیس جمه��ور در 9 مهر ماه 
جاری در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران

درباره طرح موضوع کناره گیری یا برکناری رئیس جمهور 
از س��وی اصالح طلب��ان گفته ب��ود؛ »اگر اص��الح طلبان 
اکنون منتقد ش��دند، که همه آنها نیستند، انتقاد به رفقای 
خودشان هم هست که در داخل دولت هستند. حداقل اگر 
مراع��ات بقیه اعضای دولت را نمیکنند مراعات حال رفقا و 
هم فکرهای خود را بکنند. در مورد پیش��نهاد استعفا، یک 
نفر یک مطلبی نوشته و تیتری زده شده که با متن نوشته 
ش��ده متفاوت است. ایشان نمیگوید رئیس��جمهور استعفا 
بدهد بلکه میگویدنمیگذارند رئیس جمهور کار کند و برای 

او محدودیت قائلند.«
ای��ن واکن��ش در حالی ص��ورت گرفت که عب��اس عبدی 
نویس��نده مقاله در ی��ک روزنامه اص��الح صراحتاً موضوع 
اس��تیضاح و ی��ا کن��اره گیری آق��ای روحانی از ریاس��ت 

جمهوری را مطرح کرده بود.
در هر صورت با توجه به دو جریان وابس��ته به اصالح طلبی 
و اصولگرای��ی ک��ه در واقع با نظر جمعی در تضاد اس��ت، از 
سوی جریان وابسته به اصولگرایی که اقدام به طرح موضوع 
استیشاح کرده و حتی همایشی را در این زمینه در قم برگزار 
ک��رده، آنها در آزم��ون والیتمداری و والی��ت پذیری رفوزه 
ش��دند چرا که نه به س��خنان روش��ن و صریح رهبر معظم 
انقالب توجه کردند و نه ش��رایط و اوضاع کش��ور را در نظر 
گرفتن��د. اما باید یک نکته دیگر را نیز بازگو کنیم و آن این 
است که جریان اصولگرایی خود پیشتاز انتقاد از توئیتی بود 
که آقای ذوالنوری رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس منتش��ر کرده بود. این نشان از یک سیاست 
عقالنی، منطقی و منطبق ب��ر توجه به منافع ملی و امنیت 

ملی و البته تبعیت از رهبری و والیت فقیه است.

امام علی)ع(: پارسایی پارسایان به هنگام روی آوردن خواهش های 
نفسانی ولّذت ها آشکار می شود

11 هزار شغل برکت برای کولبران 
وستای مرزی 484 ر

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام 11 هزار شغل 
برای کولبران 484 روستای مرزی ایجاد می کند.

ب��ه گفته مع��اون تامی��ن نهاده ها و مش��ارکت های 
اقتصادی بنیاد برکت، این بنیاد برای کولبران 484 
روس��تای مرزی در استان های کردستان، آذربایجان 
غربی و کرمانشاه ۳500 طرح اشتغال زایی راه اندازی 

می کند.
هادی جوهری که در جلسه همفکری مدیران بنیاد 
برکت با مدیران اقتصادی کرمانش��اه در چهارچوب 
رویداد »کاک برکت« در محل استانداری این استان 
س��خن می گفت، تاکید کرد: راه ان��دازی این تعداد 
طرح اشتغال زایی، نزدیک به 11 هزار فرصت شغلی 
را در مناطق مرزی کش��ور به وجود خواهد آورد. وی 
اف��زود: ۳4 مج��ری و تس��هیل گر در مناطق مرزی 
سه استان کردس��تان، آذربایجان غربی و کرمانشاه 
مشغول به فعالیت هس��تند و تا به امروز 2500 نفر 
از کولبرانی که متقاضی ش��غل بوده اند برای دریافت 
تس��هیالت ب��ه بانک های عام��ل معرفی ش��ده اند. 
مع��اون تامین نهاده ه��ا و مش��ارکت های اقتصادی 
بنی��اد برکت با اش��اره به فعالیت ه��ای این بنیاد در 
مناطق مرزی اظهار داش��ت: بنیاد تمرکز خود را بر 
اش��تغال زایی در این مناطق معطوف کرده اس��ت و 
برنامه های ویژه ای را برای ایجاد فرصت های کس��ب 
و کار ب��رای کولبران اس��تان های مرزی به خصوص 
سه استان کردس��تان، آذربایجان غربی و کرمانشاه 
دارد. وی تصری��ح کرد: این 11 هزار فرصت ش��غلی 
در 8 رسته اصلی دام داری سبک و سنگین، پرورش 
زنبور عسل، طیور، تولیدی پوشاک، صنایع دستی، 
آبزی پروری، خدمات گردش��گری و مش��اغل فنی 
راه ان��دازی می ش��ود. جوهری از برگ��زاری رویداد 
ملی »کاک برکت« خبر داد و خاطرنشان کرد: این 
رویداد توسط ستاد اجرایی فرمان امام و با همکاری 
دانش��گاه علم و صنعت با هدف اش��تغال زایی برای 
کولبران استان های مرزی برگزار می شود. هدف از 
برگزاری این رویداد، جلب مشارکت های مردمی و 
جذب ایده ها و پیشنهادات خالقانه و نوآورانه جهت 

ایجاد شغل برای کولبران است.
معاون تامین نهاده ها و مشارکت های اقتصادی بنیاد 
برکت ب��ا تاکید بر فعالیت های ای��ن بنیاد برای باال 
نگه داشتن پرچم اش��تغال در کشور گفت: بنیاد تا 
به امروز بیش از 60 هزار طرح اش��تغال زایی خرد و 
خانگی را در کشور راه اندازی کرده که ایجاد بیش از 

180 هزار شغل را به دنبال داشته است. 
وی بیان کرد: هم اکنون 500 تسهیل گر بنیاد برکت 
در مناطق محروم سراس��ر کشور مشغول به فعالیت 
هستند و تعداد طرح های اشتغال زایی بنیاد تا پایان 
سال به 100 هزار طرح می رسد که باعث راه اندازی 

۳00 هزار شغل خرد و خانگی می شود.
جوه��ری اظه��ار داش��ت: بنی��اد برک��ت از طریق 
س��رمایه گذاری و مش��ارکت اقتصادی در بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط نیز اق��دام به اش��تغال زایی در 
مناطق محروم می کند. بنیاد تا به امروز با ۳60 بنگاه 
مش��ارکت کرده است که بس��یاری از این واحدهای 
صنعتی و تولیدی، حکم پش��تیبان را برای مشاغل 

خرد و خانگی دارند.
در این جلس��ه، مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی 
اس��تانداری کرمانش��اه نیز با بیان این که زندگی در 
جوار مرز دش��واری های خاص خ��ود را دارد، یادآور 
شد: باید به ایجاد شغل در مرزها توجه کنیم و برای 
آن ها مدل و س��از و کار مشخص تعریف کنیم و در 
کنار آن مدلی هم برای حمایت از اشتغال موجود در 
نواحی مرزها خصوصا روستاها داشته باشیم. هدایت 
حاتم��ی تاکید کرد: در صورت نیاز باید آموزش های 
الزم برای مرزنش��ینان در نظر گرفته شود و یا حتی 
پش��تیبان هایی ب��رای کمک به پیش��برد طرح های 
اش��تغال زا بین آن ها مشخص ش��ود. وی از آمادگی 
بنیاد برکت برای کمک به اش��تغال مرزنشینان یاد 
ک��رد و ادام��ه داد: منابعی هم در داخل اس��تان در 
اختیار داری��م که می توانیم از آن نیز برای کمک به 

ایجاد اشتغال در روستاهای مرزی استفاده کنیم. 
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آگهى عمومى

روابط عمومى شرکت گاز استان خراسان رضوى

دوم
ت 
نوب

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد ، بلوار خیام ، تقاطع ارشاد
2-  موضوع مناقصه : خرید شیر و اتصاالت (درپوش ، بوشن ، سه راه مساوى و نامساوى ، زانو ، تبدیل ، زین و تى اف) پلى اتیلن در سایزهاى مختلف – 

مناقصه شماره: 99/27
3- مدت قرارداد: سه ماه تقویمى

4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه مى بایست معتبر باشد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/2/346/720/750 ریال مى باشد که مى بایست بر اساس یکى از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین 

معامالت دولتى به شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد. 
به  نسبت  به سامانه ستاد  مراجعه  99/8/06 ضمن  الى   99/7/29 تاریخ  از  توانند  مى   (EP) نفت  وزارت  کاالى  تدارك  در سامانه  ثبت شده  متقاضیان   -6

EP در سامانه ستاد الزامى است. دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند ضمنا بارگذارى و ارائه گواهینامه تایید ثبت سامانه 
7- ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست عالوه بر بارگذارى در سامانه بصورت دستى کتبى نیز در مهلت مقرر تحویل گردد.

8- آخرین مهلت بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 9 صبح مورخ 99/8/21.
نماینده  نفر  یا یک  و  پیشنهاد دهندگان  و خوانده مى شود و حضور  باز  مربوطه  99/8/21 در کمیسیون  11 صبح مورخ  واصله در ساعت  پیشنهادهاى   -9

مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.
تلفن:  با  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  صورت  در  و  بوده  پذیر  امکان   www.nigc-khrz.ir سایت  در  آگهى  این  متن  به  دسترسى  است  ذکر  شایان 

36653700 - 051 تماس بگیرید.

شماره مجوز:3990/1399 
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