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نمکی: 

برگ های برنده ای برای دنیا رو خواهیم کرد
وزیر بهداشــت با بیــان اینکه در خصوص واکســن کرونا کاری می کنیم 
کارســتان و دنیا قبول خواهد کرد که ما یکی از پیشــتازان واکسن سازی 
هستیم، گفت:بنده به شدت روزهای آینده را روشن تر از اکنون می بینم و 
تردید ندارم برگ های برنده ای برای دنیا داریم که رو خواهیم کرد. ســعید 
نمکی وزیر بهداشت در نشست با فرماندهان نیروهای مسلح و سازمان بسیج 
با اشاره به همکاری و مشارکت خوب نیروهای مسلح با وزارت بهداشت در 
مسیر مبارزه با کرونا، اظهار داشت: بحث مدیریت کرونا فقط مربوط به وزارت بهداشت نیست، 
بلکه مربوط به مدیریت نظام جمهوری اسالمی است تا بتوانیم اقداماتی انجام دهیم و به مردم 
بگوییم که شرمســار شما نیســتیم. وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که به بیرون از خارج 
سیگنال بدهیم که ما از شما جلوتر هستیم؛ ما اکنون از آمریکا پنج بر یک جلو هستیم؛ ضمن 
اینکه سختی های زیادی بر ما تحمیل شد و به اعتقاد بنده، بعد از قیام امام حسین)ع( در کربال، 
بر هیچ امتی چنین سختی ها و ظلمی که این روزها بر ما شده، روا نشد.  وزیر بهداشت با اشاره 
به مشقت های زیاد وزارت بهداشت در تأمین وسایل حفاظتی در مقابل کرونا، خاطرنشان کرد: 
در روزهای اول شروع کرونا، ماسک و لباس می آوردیم، اما در فرودگاه اجازه ورود به ما نمی دادند 
یا در خصوص واکســن آنفلوانزا از کشور فرانســه این واکسن را آوردیم، اما در فرودگاه اسپانیا، 
آمریکا نگذاشت بیاوریم؛ در حالی که اکنون ما پنج بر یک از آمریکا جلو هستیم.  نمکی با اشاره 
به نقش و مشارکت مردم در مبارزه با کرونا، بیان داشت: تا زمانی که دعای نیمه  شب یک مادر 

شهید و آه یک جانباز قطع نخاع وجود دارد، ما در نمی  مانیم.  تسنیم

هنــوز جوهــر مصوبــه طرح 
اقدام راهبــردی مجلس علیه 
تحریمها خشک نشده بود، که 
برخی تــالش کردن این طرح 
را نــاکار آمد و دخالت در امور 

اجرایی جلوه دهند. 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از مصوبه اخیر 
مجلس شورای اسالمی در تصویب قانون اقدام 
راهبردی برای لغــو تحریم ها حمایت کرد و از 
حاشیه ســازی هایی که در مورد تصویب قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ایجاد شــده ، 

ابراز نگرانی و انتقاد کرد. 
ایــن دبیرخانه در این بیانیه با اشــاره به اینکه 
حــدود دو ماه قبــل، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی کلیــات طرحــی را کــه جمعی از 
نمایندگان مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی 
شده بود در یکی از نشســت های شورای عالی 
امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کرد، تصریح 
کرد : شــورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع 
و احتــرام به حق نماینــدگان مجلس در ارائه 
و تصویب طرح هــای مورد نظــر، مالحظاتی 
را نســبت به جوانبی از موضــوع جمع بندی و 
مورد تصویب قــرار داد که پس از طی مراحل 
نهایی به عنوان مصوبه شورا ابالغ شد. این بیانیه 
همچنین با اشــاره به اینکــه در این مصوبه از 
مجلس خواسته شــده بود در بررسی و تدوین 
نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
و وزارت امــور خارجه نیــز تعامل و همفکری 
شــود، خاطرنشــان کرد: در چارچوب اجرای 
نمایندگان،  امنیت ملی،  مصوبه شــورای عالی 
ریاســت مجلــس و کمیســیون امنیت ملی 
مجلس در چند مرحلــه رایزنی ها و ارجاعاتی 
به دبیرخانه داشــتند که مالحظات دبیرخانه 
را دریافــت و در اغلب مــوارد، مورد توجه قرار 
دادند و حتی در مراحلی نیز برخی نگرانی های 
طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که 
با پیگیری از مراجع ذی ربط مرتفع شــد. این 
دبیرخانه بــا تاکید بر اینکــه مراحل مختلف 
تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس 
روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام 
شــده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته تاکید 
کرد: روشن اســت که مجلس نیز الزامی برای 
اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه های دیگر مگر 
آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، 
رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم 
نگهبان مــورد نظارت قرار می گیرد، نداشــته 
اســت. نظر کارشناســی دبیرخانه در خصوص 
مراحل شــکل گیری، تکمیل و تصویب قانون 
»اقدام راهبــردی برای رفع تحریم ها و صیانت 

از حقوق مردم« این است که قانون فوق مسئله 
خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و بر 
عکس، آنچه بر خالف مصالح ملی بوده و مورد 
نگرانی می باشد همین جنجال ها است که شأن 
و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه 
قرار داده و به وحدت و انســجام ملی خسارت 

وارد می کند.
در این بیانیه آمده اســت :  »بدون شک اظهار 
نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد 
آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض 
و منافــع گروهی و جناحی کــرده و ضمن آن 
که هیچ گونه نفعی برای کشــور نداشته، پیام و 

آدرس غلط به دشمنان منتقل می کند.«
  در این میان توســل ابزاری به ارزش های عالی 
نظام و انقالب به  ویژه موضوع شهادت دانشمند 
خدوم و انقالبی شــهید محســن فخری زاده و 
دستمایه قرار دادن آن در مجادالت سیاسی و 
جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است 
در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف 
تحکیم وحدت و انســجام ملی و ســاماندهی 
اوضاع کشــور کنند و در تدارک پاسخ کوبنده 
به دشمن غدار باشند، سؤاالت بزرگی را ایجاد 

کرده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
این بیانه اعالم کرد که  دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به 
رویکرد برخی طرف هایی که به دنبال گسترش و 
تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد 
دبیرخانه هســتند، قصد پاسخگویی به آنان را 
ندارد، لیکن ضمن اعتقاد راســخ و توصیه اکید 

به همه طرف ها در خصوص
ضــرورت پایان دادن به مجــادالت بی حاصل، 
هشــدار می دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع 
و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار 

بگیرد.
چشم دوختن به غرب برای تامین 

مصالح حزبی 
معلوم نیست چرا درحالی که کشور در شرایط 
دشــوار اقتصادی و تحریمها از یکسو و مقابله 
با بیماری کرونا از ســوی دیگر قرار دارد و هر 
دو این مسائل مشکالت متعددی را برای مردم 
از جملــه بیکاری، تورم، گرانی و غیره را نیز به 
دنبال داشــته است برخی حاضرند برای تامین 
مصالــح حزبی خود، مصالح  کشــور را قربانی 

کنند. 
داســتان از آنجا آغاز شــد که پس از این که 
بایــدن در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
پیروز شــد، این عده بــا ذوق زدگی ، حرفهای 
دوران برجام را تکرار کردند، حرفهایی که دیگر 
شــنیدنش لطفی برای مردم نــدارد. از این رو 

نمایندگان مردم وارد میدان شدند تا با تصویب 
طرحی ضمن فشار به طرفهای مقابل، شرایط را 
برای دولت در چانه زنی های سیاســی تسهیل 
کنند. اما برخی همچون کاســه داغ تر از آش 
به میان دودیدند کــه مجلس می خواهد مانع 
ایجاد گشــایش و احیای برجام در مدت باقی 
مانده از عمر دولت شــود و موفقیت های پیش 
رو را بــه نفع خود مصادره به مطلوب کند. این 
بهانه، اما به قدری غیرمنطقی و نخ نما بود که 
ناگزیر شدند از در دیگری وارد شده و به حاشیه 
 ســازی های خود ادامه دهند. حتی این حاشیه 
ســازی ها بعد از تایید شورای نگهبان نیز ادامه 
یافت و از این رو به دلیل مصالح ملی شــورای 

عالی امنیت نیز وارد میدان شد. 
دراین زمینه محمد حســن آصفــری نماینده 
مردم اراک در مجلس به سیاســت روز گفت: 
برخی می گویند مجلس به دنبال آن اســت که 
دســتاوردهای دولت را به حساب خود مصادره 
کنــد و اگر گفتگو یا مذاکراتی با امریکا صورت 
گیرد می خواهند آن را مصادره به مطلوب کنند، 
این ادعا پذیرفتنی نیســت. اگر دولت توانایی 
داشــت که بتواند با مذاکره تحریمها را بردارد 
و کنار بگذارد، البته خیلی خوب بود، اما بیش 
از 7 سال است که از عمر این دولت می گذارد 
و بــا اینکه برجام در اختیــار همین دولت بود 
نه تنها کاری از پیش نرفت بلکه  امروز شــاهد 
خرابکاری های تیم مذاکره کننده در مذاکرات 

هسته ای هستیم. 
وی با بیان اینکه اگر در آن زمان کار درســت 
انجام می شد امروز نیازی نبود که مجلس برای 
اصالح آن نتایج وارد میدان شود، افزود: بایستی 
6 ســال پیش چنین مصوبه ای از سوی دولت 
دنبال می شد و اینکه اشتباهی که تیم مذاکره 
کننده ما به ریاســت همین دولــت انجام داد 
انجام نمی شد شاید امروز نیاز به تصویب چنین 
مصوبه ای نبود. آصفری با اشاره به اینکه کسانی 
که چنین فکری را می کنند بهتر است تاریخ را 
مطالعه کنند و نیازی به بازگشــت طوالنی به 
زمانهای گذشــته ندارند، اظهار داشت : کافی 
است تاریخ 5 تا 6 ســال پیش تصویب برجام 
و اشــتباهاتی که تیم مذاکره کننده به دستور 
رئیس جمهور  انجام دادند بررسی شود خواهیم 
دیــد که برجام تنها حاشــیه و دردســر برای 
جمهوری اســالمی ایران بود  و مجلس ناچار 
است که برای حل این مسئله تصمیم بگیرد که 

چنین مصوبه ای را تصویب کند.
چند صدایی چرا؟

بارها شنیده ایم که دشمن شاد کردن کاری را 
از پیش نمی برد و وحــدت، یگانه رمز پیروزی 

مردم و کشور است، اما وقتی صداهای مختلف 
از کشــور شنیده می شــود، فضا را برای سوء 
اســتفاده دشمنان از این شرایط به خوبی مهیا 
می کند تا جایی که دشمنان به استناد حرفهای 
خودمان برای ما طرح و نقشــه طرح می کند. 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 
تاکید بر اینکه مصوبه مجلس شورای اسالمی با 
هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
تصویب شد و راهی هم برای کاهش تحریمها و 
فشارها بر مردم جز این نبود در این باره اظهار 
داشت: با توجه به اینکه رئیس جمهور ، رئیس 
شورای عالی امنیت ملی است و نظر ایشان هم 
در این باره گرفته می شــود، از دولت توقع می 
رفت که در این زمینه هماهنگی بیشــتری به 
خرج بدهد و روحانی اجازه ندهد که سخنگوی 
دولت با ســخنان خود برای طرف غربی توهم 

چند صدایی در کشور ایجاد کند. 
وی در گفتگو با سیاســت روز افزود: همینطور 
شــاهد بودیم که وزارت امور خارجه نیز بیانیه 
ای در مخالفت با مصوبه مجلس صادر کرد. اما 
الزم بود دولت دراین باره به وزارتخانه متبوعش 
تذکر دهد چرا کــه اینگونه رفتارها  باعث می 
شود طرف غربی و امریکایی از چنین شرایطی 
سوء استفاده کند و گمان کنند  برای پیگیری 
مطالبات بــه حق نظام جمهوری اســالمی از 
دولتهــای امریکایی و اروپایی در کشــور چند 

صدایی و  اختالف وجود دارد. 
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: به نظرم صدور بیانیه شــورای عالی 
امنیت ملــی پیامی برای غربی ها وامریکایی ها 
دارد که متوجه باشــند مســئولین جمهوری 
اســالمی ایران بــرای برداشــتن تحریمها، در 
صورتــی که غربی هــا به تعهدات خــود برای 
بازگشــتن به برجام عمل نکنند، متفق القول 
و یک صدا هســتند و روی این موضوع تاکید 
دارند که فعالیت های هســته ای خود را مجددا 
با مصوبه مجلس از سرگرفته و احیا می کنند. 

وی افزود: این بیانیه تاکیدی بر این اســت که 
کسی در جمهوری اســالمی ایران و در سطح 
مســئوالن نظام مخالف ایــن مصوبه مجلس 
نیست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس نهم، اظهار داشت: طرف غربی 
بداند که هیچکدام از قوای جمهوری اســالمی 
ایــران اجازه نخواهند داد کــه حقوق به ناحق 
گرفته شده جمهوری اسالمی ایران در موضوع 
تحریمها به راحتی کنار گذاشــته شود و ظرف 
گذشــت2 ماه همه ارکان جمهوری اســالمی 
ایران آماده خواهند شد که مجدداٌ برای بدست 
آوردن فعالیت هسته ای خود با فعالیت 1000 
سانتیریفوژ با ظرفیت تمام برای بدست آوردن 
اورانیــوم 20 درصــدی که مورد نیاز ســایت 

امیرآباد تهران است اقدام کند . 
دستور کار پیش رو 

بایدتوجه داشــت که صدور بیانیه شورای عالی 
امنیت ملی کشــور بسیار خوب و به موقع بوده 
و نشان از هوشــیاری این شورا در حال حاضر 
دارد که جز این هم از این شورا توقع نمی رود. 
در این زمینه بهتر است که دولتمردان بدون به 
حاشیه رفتن از این بیانیه تمکین کنند تا خط 
بطالنی بر اندیشه تفرقه بینداز و حکومت کن از 
سوی کسانی که به دنبال ماجراهای دنباله دار 

هستند، کشیده شود. 
آصفری در این مورد به سیاست روز گفت: بهتر 
است همه با صدور این بیانیه در راستای امنیت 
پایدار و مصالح کشور از این طرح حمایت کنند. 
رسانه ها وظیفه روشنگری در این باره دارند و 
احزاب و گروه ها و همه جریان های سیاســی 
چه جریان اصــالح طلب و چه جریان اصولگرا 
همه از این مصوبه مجلــس حمایت کنن.وی 
افزود: دولت بهتر اســت در این زمینه تمکین 
کند تــا این مصوبه اجرایی شــود. این مصوبه 
پیش بینی کرده که  اگر کسی در زمان اجرای 
آن کوتاهی کند با توجه به محکومیت هایی که 
در بخشهای مختلف این مصوبه آمده است، این 
شــرایط پیگیری می شود، لذا به نظر من اقدام 
شــورای عالی امنیت در این زمــان الزم بوده 
اســت. نماینده مجلس تصریح کرد:  این بیانیه 
می تواند این پیام را برای کشورهای اروپایی و 
امریکایی داشته باشــد که اگر بخواهند از این 
ســخنان نتیجه بگیرند که این مصوبه مجلس 
شورای اسالمی اجرایی و عملیاتی نخواهد شد، 

راه به خطا رفته اند.

امام عصر )عج(: ما از همه خبرهای شما آگاهیم و 
چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست.

مدنی با تاکید بر جهش در تولید خودرو 
خبر داد:

بنیاد برکت حامی قطعه سازان
 داخلی خودرو

واحد قطعه سازی خودرو در چهارمحال و بختیاری 
به همت بنیاد برکت ســتاد اجرایــی فرمان امام به 

چرخه تولید بازگشت.
مدیرعامــل بنیاد برکــت با اعالم ایــن خبر افزود: 
کارخانه تولید قطعات پلیمری خودرو در شــهرک 
صنعتی بروجن در اســتان چهارمحال و بختیاری با 
سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی بنیاد احیا شده و 

به چرخه مجدد تولید بازگشته است.
امیرحسین مدنی این اقدام بنیاد برکت را در راستای 

تحقق منویات و تاکیدات  
رهبــر معظم انقالب مبنی بــر تحقق جهش تولید 
خــودرو از طریق تقویت قطعه ســازان داخلی ذکر 
کــرد و گفت: مقــام معظم رهبــری افزایش تولید 
خــودرو با اتکا به ظرفیت قطعه ســازان داخلی را از 
جملــه راهکارهای عملیاتی مشــخص برای جهش 
تولید عنــوان کرده انــد. وی ادامــه داد: بر همین 
اســاس، بنیاد برکت با مشــارکت و سرمایه گذاری 
50 میلیارد ریالی در کارخانه تولید قطعات پلیمری 
خودرو عالوه بر احیا و بازگرداندن این واحد صنعتی 
بــه چرخه اقتصادی، بســترهای تولیــد روزانه 10 
هزار قطعه پلیمری انبســاط خودرو را فراهم آورده 
است. مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: این واحد 
تولیدی فعال در زمینه تولید قطعات پلیمری خاص 
و فوم های فشرده خودرو در شهرک صنعتی بروجن 
که به علت نبود سرمایه در گردش دچار رکود شده 
بود، از سال 1393 و پس از مشارکت با بنیاد برکت 
احیا شــده و در حال حاضر 10 هزار قطعه را در روز 

برای 2 هزار خودرو تولید می کند.
به گفته مدنی، فعالیــت این کارخانه تولید قطعات 
پلیمری خــودرو باعث ایجاد 285 فرصت شــغلی 
مستقیم و غیرمســتقیم در شهرستان بروجن شده 
است. وی با اشاره به اهمیت فعالیت واحد مشارکتی 
بنیاد برکت در شرایط امروز کشور و فشارهای تحریم 
خاطرنشان کرد: با تولید روزانه 10 هزار قطعه، ایران 
در زمینه قطعات پلیمری انبساطی خودرو در زمره 
20 کشور تولیدکننده این قطعات قرار گرفته است.  
مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: همچنین مواد اولیه 
قطعات پلیمری انبســاطی خودرو پیش از این فقط 
توسط چهار کشور ژاپن، فرانسه، آلمان و کره جنوبی 
تولید می شــد که با همت متخصصان، تا پایان سال 
خط تولید این مواد اولیه در واحد مشــارکتی بنیاد 
برکت راه اندازی می شــود و ایــران در این حوزه به 
خودکفایی کامل می رســد. مدنی یادآور شد: بنیاد 
برکت تا به امروز با مشــارکت و ســرمایه گذاری در 
360 بنگاه صنعتی و تولیدی، فرصت ایجاد اشتغال 
برای 190 هزار نفر را فراهم کرده اســت. این بنیاد 
همچنین از مشــارکت با 265 بنگاه خارج شــده و 
سهام خود را به بخض خصوصی واگذار کرده است.

فرمانده هوانیروز ارتش اعالم کرد؛
بکارگیری بالگردهای ایزوله برای 

انتقال بیماران کرونایی
فرمانــده هوانیروز ارتــش از بکارگیری بالگردهای 
ایزولــه در هوانیــروز ارتش برای انتقــال بیماران 
کرونایی از مناطق سخت گذر به مراکز درمانی خبر 
داد. امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده 
هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی ایران روز شنبه 
در خصــوص تعامل این یکان با ســازمان اورژانس 
کشور گفت: با تالش متخصصان این نیرو توانستیم 
بالگردهای ایزوله ای درست کنیم که در صورت نیاز، 
بیماران را از مناطق ســخت گذر به مراکز درمانی و 
بیمارستان ها در شهرها منتقل کنیم.وی افزود: این 
کار به درخواســت اورژانس صورت خواهد گرفت و 
هــدف آن جابجایی بیماران کرونایی در روســتاها 
و مناطق ســخت گذر با این بالگردهاست.فرمانده 
هوانیروز ارتش ادامه داد: این کار در اســتان هایی 
انجام می شود که پایگاه های هوانیروز ارتش در آن 

استانها مستقر است.  روابط عمومی ارتش

گزارشخبر
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آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

حسین طال شهردار اسالمشهر

ت اول
نوب

شهرداری اسالمشهر 

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال 1399 پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه و تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید.بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط 
دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه وتجدید مناقصه عمومی وتجدید مناقصه و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر 

مراجعه نمایند.ضمنا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثرتا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود . هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه وتجدید مناقصه خواهد بود . 
1-   مشخصات موضوع مورد مناقصه وتجدید مناقصه :

حداقل پایه و رشتهمبلغ تضمین )سپرده به ریال(مدت اجراءردیف بودجهمبلغ اعتبار )ریال(عنوانردیف

رتبه 5 راه 61/250/000/000 ماه 25/000/000/00033019/56ترمیم و نگهداری حفاری های غیر مجاز1

رتبه 5 ابنیه3/51/500/000/000 ماه 30/000/000/00037019/11احداث ناحیه خدمات شهری منطقه دو )تجدید (2

2-  به پیشنهادات مشروط،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

4-  برندگان اول و دوم و سوم مناقصه وتجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5-  سایر شرایط در اسناد مناقصه وتجدید مناقصه درج گردیده است.

6-  چاپ اول : 99/9/16
7- چاپ دوم : 99/9/23

8-  مهلت دریافت اسناد مناقصه وتجدید مناقصه : از مورخ 99/9/23 الی 99/10/3
9- مهلت تحویل اسناد مناقصه وتجدید مناقصه : 99/10/4

10-  جلسه کمیسیون عالی معامالت :ساعت : 15/00 مورخ  99/10/6


