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روحانی:

ایران در پی ساخت و خرید واکسن 
است اما ٓامریکایی ها کارشکنی کردند

نزدیک به یک ماه از ترور شهید محسن فخری 
زاده دانشــمند برجســته و نامدار کشــورمان 
می گذرد و در این مدت ابعاد دیگری از ترور این 
شــهید بزرگوار آشکار شده است. شهید فخری 
زاده یک دانشمند چند وجهی بود که در طول 
مدتی که مشــغول فعالیت بود، دســتاوردهای 
بزرگی را برای ایران به ارمغان آورد.پیشرفت های 
هسته ای، پدافند هســته ای، ساخت کیت های 
تشخیص کرونا و فعالیت در زمینه تولید واکسن 
ایرانی ویروس کووید 19 ، بخشی از دستاوردهای 

علمی این شهید و همکارانش است.
ترور چنین شــخصیتی در شــرایطی که ایران 
اثبات کرده اســت که در پی ســاخت ســاح 
هســته ای نبوده و نیســت، نگرانی دشــمنان 
جمهوری اسامی ایران را از پیشرفت های علمی 
نشان می دهد. قطعاً هر کشوری که بخواهد تولید 
علم کند و در زمینه فناوری های به روز دنیا گام 
بردارد، نظام سلطه از این اتفاق ناخرسند خواهد 
شد و به همین واسطه است که سعی می کند از 
پیشرفت های کشورهایی چون ایران جلوگیری 
کند. یکــی از راه های ممانعــت از تولید علم و 
فناوری ترور دانشمندانی است که در این زمینه 
فعالیت می کنند.دشمنان جمهوری اسامی به 
خوبی می دانند که ایران در صدد تولید ســاح 
هسته ای نیســت و نیازی هم به آن ندارد، اگر 
کوچکترین نگرانی در این زمینه داشتند، هدف 
قرار دادن مراکز هســته ای ایــران آنها را زودتر 
به هدفشــان می رساند.دشمنی نظام سلطه که 
سردمدار آن آمریکا است با پیشرفت های علمی 
ایران است. ترور دانشــمندان در هر زمینه ای، 
برای رســیدن به هدف ممانعت از دستیابی به 
دانش و فناوری انحصاری در اختیار غرب است. 
پیش و پس از ترور شــهید محسن فخری زاده 
دانشمند برجســته ایران، اظهاراتی مطرح شد 
و فیلم هایــی از برنامه ریزی برای ترور شــهید 
فخری زاده منتشــر شد که اثبات می کند رژیم 
صهیونیستی و آمریکا در این ترورها و ترورهای 
پیشــین نقش داشــته اند.در همین زمینه یک 
محقق اسرائیلی به تاش آمریکا و اسرائیل برای 
کشــتن »دانش« در ایران اعتراف کرده است. 
»رونن برگمن« محقق و نویسنده صهیونیست 
در گفتگو با شــبکه BBC گفته است؛ »ژنرال 
هیدن« مقام ارشد اطاعاتی آمریکا به من گفت 
که »ترور دانشمندان هسته ای ایران کار اسرائیل 

بوده است.«
رونن برگمن در ادامــه مصاحبه خود گفته؛»او 
به اوباما گفته بود کاری که ایران در نطنز انجام 
می دهد تولید ساح هسته ای نیست بلکه تولید 
دانش اســت و تنها یک راه برای کشتن دانش 
وجود دارد؛ ترور دانشمندان ایران!« پیش از ترور 
شهید فخری زاده، دانشــمندان دیگری نیز در 
ایران با عملیات تروریستی به شهادت رسیده اند 
و این اقدامات نشان دهنده اهدافی است که در 
اعتراف آن محقق صهیونیســت در گفت وگو با 
شبکه بی بی سی بیان کرده است. از سوی دیگر 
پس از ترور شهید محســن فخری زاده، فیلمی 
منتشر شــد که در آن چگونگی انجام عملیات 
تروریستی علیه این دانشمند ایرانی بازسازی شده 
است.این فیلم پیش از ترور دانشمند کشورمان 
ساخته شده و نحوه عملیات ترور در این فیلم به 
روشنی همه حقایق را نشان می دهد.فیلم ساخته 
شده از ترور شهید فخری زاده در فضای مجازی 
منتشر شد و همین فیلم ســند واقعی از نقش 
رژیم صهیونیســتی در این ترور است. جمهوری 
اسامی قاطعانه اعام کرده است که انتقام خون 
شهید محسن فخری زده را از آمران و عامان آن 
خواهد گرفت، اما زمان، مکان و کیفیت انتقام را 
ایران تعیین خواهد کرد. هر چند برخی کشورها 
خواســتار خویشتنداری ایران شدند، اما در کنار 
درخواست خویشــتنداری، مجامع بین المللی و 
سازمان ملل متحد هیچ واکنشی در قبال اقدام 
تروریســتی رژصم صهیونیســتی از خود نشان 
ندادند. اکنون و پس از گذشــت نزدیک به یک 
ماه از ترور دانشــمند ایرانی و آشــکارتر شدن 
نقش رژیم صهیونیستی در عملیات تروریستی، 
مقامات این رژیم نگران تر از گذشته، سعی دارند 
به گونه ای مانع انتقام جمهوری اسامی شوند. در 
همین زمینه مقامات ارتش رژیم صهیونیستی در 
واکنش هایی ســعی دارند تا با تهدید ایران را از 
انتقام منصرف کنند چرا که می دانند جمهوری 
اسامی در یک موقعیت و شرایط مناسب انتقام 
خون شهید فخری زاده را خواهد گرفت.رییس 
ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی به ایران هشدار 
داده که اگر خود یا گروه های متحدش در منطقه 
به اقدامی علیه اســرائیل دست بزنند، بهای آن 

سنگین خواهد بود.

تهدید رژیم صهیونیستی نشان از 
نزدیک  شدن انتقام ایران است
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ترامپ: 
بایدن »رئیس جمهور جعلی« است

رئیس جمهور آمریکا در رشــته پیامی توییتری دیوان عالی آمریکا را ضعیف و بی کفایت و رئیس جمهور 
منتخب این کشور را رئیس جمهور جعلی نامید.

»دونالد ترامپ« روز شــنبه در رشــته توییتی ضمن حمله لفظی به وزارت دادگستری و اداره تحقیقات 
فدرال آمریکا، »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا را »رئیس جمهور جعلی« نامید.

ترامپ در پیامی توییتری نوشــت: »وزارت دادگســتری و اف بی آی در قبال تقلب آرای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰، بزرگترین کاهبرداری تاریخ ملت ما، بر خاف شــواهد قانع کننده هیچ کاری نکردند. 
آن ها باید خجالت بکشند. تاریخ این را به یاد خواهد داشت. هرگز تسلیم نشوید. ششم ژانویه در واشنگتن 
شما را می بینم«. رئیس جمهور آمریکا در پیامی دیگر نوشت: »گزارش دورهام کدام گوری است؟ آن ها 
از کمپین من جاسوســی کردند، با روســیه )و دیگران( تبانی کردند و مچشــان گرفته شد. گزارش های 
هاروویتــز درباره کامی و مک کابی را بخوانید. حتی اخبار جعلی نیویورک تایمز هم گفت این بد اســت. 

آن ها همه تاش خود را کردند و شکست خوردند و حاال تاش می کنند انتخابات را بدزدند«.
ترامپ در دنباله این پیام ها نوشــت: »دیوان عالی آمریکا در قبال تقلب انتخاباتی عظیم که در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ رخ داد کامًا ضعیف و بی کفایــت عمل کرد. ما مدارکی قطعی داریم اما آن ها 

نمی خواهند ببینند. آن ها می گویند موضعی نداریم. اگر انتخابات ما فاسد باشد کشوری هم نداریم«.
او در پیامی دیگر نوشت: »یک سرباز جوان در افغانستان به من گفت انتخابات در افغانستان، از انتخابات 
۲۰۲۰ آمریکا امن تر است و بهتر اداره می شود. ]انتخابات[ ما با میلیون ها میلیون برگه رأی تقلبی پُستی 

انتخاباتی شبیه یک کشور جهان سومی را داریم. رئیس جمهور جعلی!«
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا روز سوم نوامبر )1۳ آبان( برگزار شــد. برآوردهای رسانه های آمریکا 
حاکی اســت جو بایدن با کســب ۳۰۶ رأی الکترال در این انتخابات پیروز شده است. ترامپ ۲۳۲ رأی 
الکترال به دســت آورد اما ترامپ تاکنون از پذیرفتن شکســت در انتخابات امتناع ورزیده و بارها تأکید 

کرده است که بایدن با تقلب به عنوان پیروز این فرایند معرفی شده است.
پس از شکســت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، او با مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات تاش 
دارد همچنان در قدرت بماند. حامیان ترامپ تا کنون دوبار در اعتراض به تقلب در انتخابات تجمع برگزار 
کرده اند که شــمار قابل توجهی از شرکت کنندگان آن اعضای گروه های سفید برتر پندار هستند. تجمع 

بعدی حامیان ترامپ قرار است ششم ماه ژانویه و پس از بررسی آرای الکترال در کنگره تشکیل شود.
اعضای مجمع گزینندگان چند روز پیش با شــرکت در جلسه ای در ایالت های مختلف، بر اساس نتیجه 
انتخاباتی که ســوم نوامبر برگزار شــد به ترامپ یا بایدن رأی دادند. در پایان این رأی گیری جو بایدن 

همان طور که برآورد شده بود با ۳۰۲ رأی الکترال به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا انتخاب شد. 
ترامــپ اخیراً بــه اطرافیانش گفته که مایک پنس به اندازه کافی به او برای رســیدن به اهدافش جهت 
برگرداندن نتیجه انتخابات کمک نمی کند. او در روزهای اخیر روی نقش ســنتی ای متمرکز شــده که 
»مایک پنس« معاونش قرار اســت روز ۶ ژانویه در راســتای تأیید نتیجه رأی گیری الکترال انجام دهد. 

مایک پنس، رئیس سنا است و روال تأیید آرای الکترال زیر نظر او انجام می شود.
منابع آگاه می گویند ترامپ در روزهای اخیر مسئله را با مایک پنس مطرح کرده و از شنیدن اینکه پنس 

نمی تواند نتیجه انتخابات را در جلسه ۶ نوامبر تغییر بدهد متحیر شده است.
پنس و مقام های کاخ سفید تاش کرده اند به ترامپ بفهمانند که ریاست او بر آن جلسه جنبه تشریفاتی 
دارد و او نمی تواند به صــورت یکنفره نتیجه آرای الکترال را رد کند.رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین 
توییت خود به مقایسه دموکرات ها با جمهوری خواهان پرداخت و با تکرار ادعاهای انتخاباتی خود نوشت 
اگر آنچه وی تقلب و سرقت انتخاباتی می خواند، برای یک نامزد دموکرات رخ داده بود، اعضای این حزب 
آن را اقــدام جنگی در نظر گرفته و تا پای جان برای پس گرفتنش می جنگیدند.ترامپ در این خصوص 
نوشــت: اگر یک نامزد دموکرات ریاست جمهوری شــاهد تقلب در انتخابات بود و انتخابات از او دزدیده 
می شــد، آنهم با سطحی از شواهد از این اقدامات که قبًا هرگز دیده نشده، سناتورهای دموکرات آن را 
اقــدام جنگی در نظر می گرفتند و تا آخر می جنگیدند.وی در ادامه انتقاد از رهبر جمهوری خواه ســنا و 
سایر جمهوری خواهان افزود: اما میچ )مک کانل( و جمهوری خواهان کاری نمی کنند، فقط می خواهند از 

آن بگذرند. مبارزه ای در کار نیست!
او در توییتی دیگر هوادارانش را به تجمع در واشــنگتن در روز تایید آرا در کنگره تشویق کرد و نوشت: 
وزارت دادگســتری و اف بی آی درباره تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ هیچ کاری نکرده اند، 
بزرگترین کاهبرداری در تاریخ ملت ما، علیرغم شــواهد فراوان. آن ها باید شرمنده باشند. تاریخ به یاد 
خواهد آورد. هرگز تسلیم نشوید. همه را در ششم ژانویه در )واشنگتن( دی سی خواهیم دید.  فارس
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی )فشرده( 99/36 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران )سهامی خاص(

ت اول
نوب

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه تامین 31 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و 
حراست از تاسیسات شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران را به شماره فراخوان 20990501390000106 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 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 . 

مبلغ برآورد 48/724/322/789 ریال 
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 1/477/243/228 ریال

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/10/08 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00 مورخ  99/10/8 الی 99/10/13 ساعت 19:00

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14 تاریخ 99/10/29
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99/10/30 ) در دفتر قراردادهای شرکت آبفای جنوبغربی 

استان تهران(  می باشد. 
مدت پیمان: 12 ماه شمسی می باشد.

محل اعتبار : از منابع داخلی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران می باشد . 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : 
آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی )ره( روبروی نیروی انتظامی حوزه 
ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران -دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934   
دفتر ثبت نام : 88969737  .

الزامی  برای کلیه شرکت کنندگان  از وزارت کار و رفاه اجتماعی  ایمنی صادره  ارائه اصل گواهینامه صالحیت 
می باشد.

http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسی کشور

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران
آگهی مزایده عمومی شماره  99/105 )سهامی خاص( 

شهردار کاشان - سعید ابریشمی راد

ت اول
نوب

موضوع مزایده: واگذاری یک واحد آپارتمان در طبقه اول واقع در خیابان امام 
خمینی ، جنب آتش نشانی مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و 

شرایط مزایده منضم 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: جمعا مبلغ 200/000/000 )دویست میلیون ریال( 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا  سپرده نقدی در وجه 

شهرداری کاشان 
 ، رسیدگی  و  پیمان  اداره  از   99/10/25 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 99/10/27 و بازگشایی پاکتها در مورخ 

99/10/29 در محل شهرداری کاشان خواهد بود. 
مقرر  در مهلت  معامله  انجام  به  ، حاضر  مزایده  تا سوم  اول  برندگان  گاه  - هر 
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد 

یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8- 55440055- 031

شهرداری کاشان

نگاهی به لحظات دیدنی و صمیمی در مستند »غیر رسمی«

آرام جان

صفحه 8

اجرای منع تردد از ساعت ۲۱ در 
شهرهای با وضعیت زرد کرونا


