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قالیباف:

اصالح بودجه از تورم و بیکاری بیشتر 
و فشار مضاعف بر معیشت مردم 
جلوگیری می کند

مبــارزه با کرونا و پیامدهــای آن در حالی 
اولویت کشــور را تشکیل می دهد که حوزه 
سیاســت  خارجــی نیز دورانی حســاس 
را ســپری می کنــد. نگاهی بــه تحوالت 
چهارگوشه مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
بیانگر زنجیره ای از تحوالت اســت که در 
عین گسست، دارای نوعی به هم پیوستگی 
می باشــند که در نهایت بــه خانه های یک 
پازل مبدل می شــوند. در حوزه تروریسم و 
ناامنی، در افغانســتان طی هفته های اخیر 
ابعاد گسترده ای گرفته  تروریستی  حمالت 
در حالی که همزمان با انتشار اخبار جعلی 
تالش می شــود تا روابط ایران و افغانستان 
تحت الشعاع قرار گیرد. در حوزه تروریسم 
در سوریه و البته مناطق مرزی آن با عراق 
نیز فعالیت گروه های تروریستی و هم برخی 
نظامی گری ها از ســوی ترکیه و آمریکا در 
حال افزایش است و رژیم صهیونیستی نیز 
حمالت هوایی به ســوریه شدت داده است. 
در حوزه اقدام علیه جبهه مقاومت همچنین 
عربستان در یمن بر شدت کشتارها افزوده 
و در فلســطین نیز رژیم صهیونیستی،  غزه 
از جمله مراکز و بیمارســتان های کودکان 
را هــدف قــرار می دهد. در حــوزه نظامی 
همچنین تحوالت عراق قابل توجه اســت 
چنانکه از یک ســو آمریکا حمالت موشکی 
به منطقه ســبز بغداد را به ایران نســبت 
داده و از ســوی دیگر گزارش ها از تشدید 
تحرکات نظامی آمریکا در اقلیم کردســتان 

عراق حکایت دارد. 
نکته قابل توجه آنکــه همزمان با تحرکات 
نظامی آمریکا در عراق، ســعودی با ادعای 
کنار نهــادن رویکرد خصمانــه، از رویکرد 
اقتصادی به این کشــور خبر داده اســت. 
در حوزه لبنان نیز گره کور تشــکیل دولت 
همچنان بسته اســت در حالی که محافل 
آمریکایی و فرانسوی اصرار دارند که حذف 
حزب ا... از عرصه سیاســی شرط آنها برای 
پذیرش تشکیل دولت است. نکته مهم دیگر 
در معادالت منطقه رویکرد کشورهای عربی 
حوزه جنوبی خلیج فارس به سازش با رژیم 
صهیونیستی است که امارات و بحرین رسما 
ایــن روابط را اعالم به گونه ای که برخی از 
باز شــدن پای صهیونیستها به خلیج فارس 
سخن می گویند. جالب توجه آنکه اخیرا از 
یک سو شــورای همکاری خلیج فارس به 
قطر رویکردهای دوســتانه ای داشــته و از 
احتمال پایان تحریم این کشــور می گویند 
و از ســوی دیگر همزمان با انتشار اخباری 
مبنی بر فشــار بر پاکســتان برای پذیرش 
ســازش با رژیم صهیونیســتی و قاطعیت 
ســران پاکســتان در عــدم ورود بــه این 
عرصه، تحرکات مشــکوک برای سرنگونی 
دولت عمران خان نخست وزیر پاکستان در 
جریان است که جای تامل دارد. نکته دیگر 
در معادالت منطقــه بحران ناگهانی  ایجاد 
شــده در منطقه قره باغ است که با دخالت 
مســتقیم ترکیه همراه بود و در نهایت نیز 
ارمنســتان بخش هایی از اراضی اشغالی را 
بــه جمهوری آذربایجــان بازپس داد. نکته 
مهم آنکه برخــی تاکید دارند این تغییرات 
می تواند گســترش نفوذ ترکیه در آســیای 
میانه و قفقاز را رقم زند.الزم به ذکر اســت 
که ترکیه در طول این بحران اقدام به اعزام 
تروریست از سوریه و لیبی به قره باغ نمود 
که مرزهای شــمالی ایران را تحت الشعاع 
قرار می داد. مســاله دیگری که در عملکرد 
ترکیه مشاهده می شــود اظهارات مقامات 
این کشــور مبنــی بر آمادگــی برای حل 

اختالفات با رژیم صهیونیستی است. 
مجموع این تحوالت در حالی روی می دهد 
که نوعی ارتباط میان این رفتارها مشاهده 
می شود بگونه ای که می توان نوعی توافقات 
و تفاهمات ترکیــه ای عربی و عبری را در 
آنها مشاهده کرد چنانکه رویکرد در ترکیه 
به مذاکره با رژیم صهیونیســتی همزمان با 
همکاری این رژیــم با جمهوری آذربایجان 
علیه ارمنســتان می شــود و در نقطه دیگر 
نیز کشورهای عربی از احیای روابط با قطر 
متحد ترکیه سخن می گویند. این حقیقت 
انکارناپذیــر اســت که کشــورهای عربی 
حوزه جنوبی خلیج فــارس، ترکیه و رژیم 
غرب  سیاست های  براســاس  صهیونیستی 

عبور از گردوغبارها

ادامه صفحه 2

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار  در گفت و گو با سیاست روز عنوان کرد؛
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وزیر بهداشت: 

ثابت می کنیم واکسن ایرانی کرونا بر 
واکسن خارجی ارجح است

 

وزیر بهداشت با بیان این  که شرط 
ما خرید واکســن مطمئن دارای 
تاییدیه  هــای مورد وثوق اســت، 
گفــت: در آینده نزدیــک اثبات 
بر  داخلی  واکســن  که  می  کنیم 
خیلی از واکسن  هایی که در دنیا 

می  سازند، ارجح است.
ارتباط  دکتر ســعید نمکــی در 
زنده تصویری درباره تامین واکسن اظهار داشت: مسیر خرید 
واکســن خارجی را طی می  کنیم. بحث خرید از کوواکس را با 
مکانیزمی حل کردیــم و به زودی برای خرید از منابع غیر از 

کوواکس نیز خبرهای خوبی به مردم خواهیم داد. 
وی ادامه داد: در تامین واکســن از همــه مهمتر، کار عظیم 
و حماسی دانشــمندان ایرانی در تولید واکسن داخلی است. 
خوشــبختانه مراحل تست انسانی اولین واکسن ایرانی از این 
هفته شــروع می  شود و یک واکســن دیگر نیز از هفته آینده 

مجوز تســت انســانی را می  گیرد. مردم عزیز باور کنند که ما 
یک قدمت حدود یک قرنی در تولید واکسن در پاستور و رازی 

داریم. ما توانمندی تولید واکسن را داریم.
وزیر بهداشــت یادآور شد: عزیزانی که در تولید واکسن ایرانی 
با ما همکاری دارند، دلســرد نشــوند. به بانویــی که در تیم 
تحقیقات در کنار ما اســت، حمالتی شــده و اینها همه برای 
این اســت که آنها کنار بکشــند اما می  دانیــم که مقتدرتر و 
توانمندتر از آن هســتند که از این صحنه پا پس بکشند و در 
آینده نزدیک اثبات می  کنیم که واکســن داخلی بر خیلی از 

واکسن  هایی که در دنیا می  سازند، ارجح است.
وی یادآور شد: هفته  ای که گذشت از نظر بیماری برای جهان 
پــر التهاب بود و ورود ویروس جدید جهش یافته در انگلیس، 
کشورهای زیادی در اروپا و حتی ژاپن را درگیر و دنیا را دچار 
التهاب جدید کرد و متاســفانه مرگ و میر باالی بیماران را به 

کشورهای جهان تحمیل کرد.
وی افزود: در آمارهــا می  بینید که وضعیت بیماری کووید19 
در ایران در هفته  ای که گذشت بهبود یافته است و امروز قبل 
از سخنگوی وزارت بهداشت باید اعالم کنم که امروز به مرگ 
و میر کمتر از 120 نفر رسیدیم و امروز، اولین روزی است که 

بعد از چندین ماه چنین آمار رو به کاهشی را داریم.
نمکی گفت: از کاهش مرگ و میر بیماران خوشــحال هستیم 
اما مرگ حتی یک نفر هم برای ما، غم انگیز و ماتم  زا است. در 
مقایســه با روزهای پر التهاب جهان، کشور جمهوری اسالمی 

ایران هر روز نســبت به کشــورهای اول که معموالً اروپایی و 
آمریکا هستند، فاصله خود را بیشتر می  کند. وضعیت منحنی 
کوویــد19 در ایران با گذراندن پیک ســرکش امروز در همه 
اســتانها به روزهای اردیبهشــت ماه که مرگ و میر در اکثر 

استانها در حد صفر بود، نزدیک می  شویم.
نمکی افزود: روزهای اول آذرماه در کشــور 160 شهرســتان 
قرمز داشتیم اما امروز نه تنها هیچ شهرستانی با وضعیت قرمز 
نداریم بلکه تعداد شهرهای نارنجی به 108 و شهرهای زرد به 
340 رسیده است. با مشارکت همه دستگاه  ها به ویژه سازمان 
بســیج، قرارگاه اجرایی ســتاد ملی کرونــا و وزارتخانه  های 
ارتباطات، راه و شهرسازی، ناجا و سازمان صدا و سیما به این 

وضعیت رسیده  ایم.
وی تصریح کرد: دســتگاه  های مختلف در طرح شــهید قاسم 
ســلیمانی مشــارکت خوبی داشــته  اند اما پررنگ  ترین نقش 
مربوط به سازمان بسیج است. این طرح در سه حوزه مراقبت، 
حمایت و نظارت در کشــور در حال اجرا اســت و هر کدام از 
دســتگاه  ها نقش خودشــان را به خوبی ایفا کرده اند. برخی 
سازمان  ها مانند هالل احمر در بُعد نظارتی، سازمان بسیج در 
بُعــد حمایتی و همکاران ما در نظام ســالمت در بُعد مراقبت 
به ما کمک کرده  اند. وزیر بهداشــت تاکید کرد: تا این لحظه 
هرگــز ردپایی از ویروس جهش یافته انگلیســی در کشــور 
ندیده  ایم و تمهیدات بســیاری هم اندیشیده  ایم که راه  ها را بر 
ورود این ویروس ببندیــم اما همه می  دانند که ویروس ها نه 

ویزا می  خواهند نه پاســپورت. همانگونه که ویروس ووهان در 
اســرع وقت خودش را به دورترین نقطه قطب جنوب رساند، 

ویروس  ها می  توانند به همین سرعت منتشر شوند.
نمکی یادآور شــد: راهــکاری به جز فاصله گــذاری، رعایت 
پروتکل  ها و ســد دفاعی رفتاری که در مقابل ویروس کشیده 
بودیم، نداریم و امیدوارم که بــا همین روش بتوانیم مراقبت 
و نظارت کنیم و اجازه ندهیم که به شــکل گســترده گرفتار 

ویروس شویم.
وی با بیان این که االن وضعیت کشــور مطلوب است تصریح 
کرد: به ســمت وضعیت مطلوب  تر در حرکت هســتیم البته 
همکاران ما نگرانی  هایی دارند که به  جا است چون زخم دیده 
روزهای طوفانی بعد از آرامش و اردیبهشــت هســتیم همان 
زمانی که مــردم وضعیت را عادی پنداشــتند و این حس را 
همکاران مــا دارند که مبادا دوباره هماننــد همان روزها که 
می  گفتــم ممکن اســت دقیقه 90 از گوشــه  های زمین گل 
بخوریم بــاز هم خدای ناکرده از گوشــه هایــی این زمین، 

گل  های سنگین و سهمگین  تری بخوریم.
وزیر بهداشــت تأکید کرد: نگران ایاب و ذهاب درون شهری، 
متروهای شــلوغ، اتوبوس  های بین شــهری شلوغ و مراسمی 
هستیم که در آینده ممکن اســت مثل مراسم قبل که بعضاً 
برخی افــراد رعایت نکردند و تــاوان آن را همه پرداختند و 
پرداختیم، مراســمی در راه باشــد که مراعات نشود و دوباره 

گرفتار شویم.

محمد مخبر در بازدید از شهرک دارویی شفافارمد خبر داد؛
آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام برای تولید ماهیانه 1.5 میلیون 

دوز واکسن کرونا از 40 روز دیگر
ثبت نام قطعی  36 هزار داوطلب برای تست انسانی واکسن

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از آمادگی این ستاد برای تولید 12 میلیون دوز 
واکسن ظرف 6 ماه پس از تأیید نهایی آن خبر داد.

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درجریان بازدید از محل آماده شده 
برای تولید واکسن ایرانی کرونا گفت: دراین شهرک یک مرکز جامع تولید انواع 
واکسن را راه اندازی خواهیم کرد که آمادگی تولید 90 درصد واکسن های کشور 
در آن وجود خواهد داشــت. وی با اشاره به مراحل تست انسانی واکسن کرونا 
گفت: علیرغم تبلیغات سو شبکه های معاند و رسانه های ضدانقالب تا امروز 60 
هزار نفر برای داوطلبی تزریق واکســن با ســامانه 4030 تماس گرفته اند و 36 
هزار نفر پس از اطالع از شرایط الزم، ثبت نام خود را قطعی کرده اند ، اگرچه ما بیشتر از 56 نفر را نمیتوانیم 
بپذیریم. مخبر افزود: این 56 نفر از یک منطقه یا یک جنس و ســن هم نخواهند بود و به صورت متنوع و 
پراکنده انتخاب خواهند شد و تزریق هم به صورت یکجا و همزمان نخواهد بود و در یک دوره زمانی تزریق 
انجام خواهد شــد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درخصوص آغاز تست انسانی خاطرنشان کرد: ظرف دو 
ســه روز آینده اولین تزریق انجام خواهد شــد ، جان انســان ها برای ما اولویت اول است و کار پیچیده و 
حساسی است ولذا  بسیار سخت گیرانه تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی تمام مالحظات و نکات 
را رعایت میکنیم و هیچ اصراری برای جلوافتادن هیچ فرایندی نداریم. وی عنوان کرد: واکسن ایرانی کرونا 
، هیچ چیزی کمتر از واکســن های ساخته شده در سایر نقاط جهان ندارد و تقریبا واکسن تولیدی توسط 
دانشمندان ستاد کمترین عوارض را خواهد داشت. وی گفت: ظرف 40 روز آینده به ظرفیت تولید ماهیانه 

1.5 میلیون دوز خواهیم رسید و از 6 ماه دیگر این ظرفیت به ماهیانه 12 میلیون دوز خواهد رسید.
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»هنگام خرید وسایل برقی به برچسب مصرف انرژی آن دقت نمایید«

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت مديريت تولید برق شهیدرجائی

نوبت دوم

1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی- سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی(
2- شرایط و عناوین مناقصه : 

3- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 25 اتوبان قزوین-کرج،امور قراردادها و توسعه بازار ،اداره قراردادها،
تلفن 3-88796681-021 و 12-32849211-028 - داخلی 6073

4- سپرده شرکت در مناقصه: به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب جام6804466081 بانک ملت 
شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(.

5- تاریخ فروش اسناد مناقصه: پنج روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی. 
6- تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ساعت 15 عصر روز پنج شنبه مورخ 1399/10/25.

7- مبلغ فروش هر اسناد مناقصه: مبلغ 545.000 ریال با احتساب 9% ارزش افزوده برای هر مناقصه به صورت واریز وجه به حساب جام 6804466188 بانک 
ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7( به نام مناقصه گزار.

8-  زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشائی پاکات )الف،ب،ج( روز شنبه مورخ 1399/10/27 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام 
خواهد شد و حضور نمایندگان هر پیشنهاد دهنده )حداکثر 2 نفر( با ارائه معرفی نامه کتبی در محل جلسه بالمانع می باشد.

9- پیشنهاد دهندگان اختیار دارند از 1 تا 8 دستگاه مینی بوس موضوع مناقصه را بنا به توانمندی خویش و با رعایت شرایط و اسناد و ارائه تضمین شرکت 
در مناقصه به صورت مستقل شرکت و پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و محدودیتی برای هر مناقصه گر وجود ندارد.

- این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir   :سایت ملی اطالع رسانی

http://tender.tpph.ir    :سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://www.rpgm.ir   :سایت نیروگاه شهید رجایی

میزان سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

26-99/9خ1

واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 5 دستگاه مینی 
بوس روزکار و 3 دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر قزوین/ الوند/ 

محمدیه/ قشالق/ آبیک/ نظرآباد/ هشتگرد و کرج به نیروگاه و بالعکس 
)به شرح کروکی های شرایط مناقصه(

460.500.000

پیام حاج قاسم به ظر یف 
یکا آمر  با  مذاکره  درباره 

صفحه 2

امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران مطرح کرد


