
بازتاب نخستین تست انسانی واکسن ایرانی کرونا
 در رسانه های جهان:

درد دشمن از تزریق واکسن ایرانی کرونا

قهرمانی از ایران
ن شمنا س د بو کا

رئیسی:

کیفرخواست ترور شهید سلیمانی 
ادعانامه امت اسالم و آزادگان 
عالم علیه آمریکاست

سلیمانی آنقدر بزرگ است که هر اندازه هم 
درباره آنها سخن بگوییم کم است.

ســالگرد شــهادت او زمان مناسبی است 
بــرای بازگو کــردن آنچــه او و یارانش در 
طول ســال ها مجاهدت برای ایران اسالمی 

و منطقه به ارمغان آورده اند.
سردار شهید ایران اسالمی، نه تنها فرمانده 
و ژنرال بی بدیل و بی نظیر سپاه اسالم در 
راه مبارزه با تروریست های داعش در سوریه 
و عراق، بلکه فرمانــده خط مقدم مقابله با 
رژیم صهیونیســتی و آمریکا در جبهه های 

گوناگون منطقه بود.
ترور چنین شــخصیتی نشان داد که تا چه 
اندازه دشمنان از اقدامات او ضربه خورده و 
مستأصل گشته اند و تنها راه کنار گذاشتن 
این قهرمــان بزرگ،  حــذف فیزیکی او از 
راه ترور بود.دشــمنی چــون آمریکا زمانی 
که دســت به اقدام تروریســتی می زند، به 
مفهوم آن اســت که توانایــی رویارویی با 
چنین شــخصیتی را ندارد.هــر چند ترور 
ســردار قاسم سلیمانی یک پایان نبود بلکه 
آغاز تأثیرات عمیق تر اقدامات او در منطقه 
و جهان اســالم بود.هر آنچه کــه تاکنون 
درباره شــخصیت و اقدامات ســردار دل ها 
گفته شــده ذره ای از آن چیزی اســت که 
او توانســته برای جمهوری اسالمی ایران و 
جهان اســالم به دست آورد.جنگ با داعش 
تنها بخشــی از اقدامات او در منطقه برای 
تأمیــن امنیت جمهوری اســالمی ایران و 
دیگر کشــورهای اســالمی بود. اگر برخی 
در میــان ادعا می کننــد و از آن انتقاد که 
چرا ســردار سلیمانی به فلسطین و جنبش 
حماس کمــک مالی کــرده و 22 میلیون 
دالر را به آنها رســانده است، به این مسائل 
نیز باید اشــاره کنند که این کمک ها برای 
تأمین امنیت جمهوری اسالمی هم هست. 
اگر حمــاس و حزب اهلل در منطقه تضعیف 
شــوند، امنیت جمهوری اســالمی ایران از 
ســوی رژیم صهیونیســتی به خطر خواهد 
افتاد.آمریکایی هــا هفــت تریلیون دالر در 
منطقه خرج کرده اند و به هیچیک از اهداف 
خود دســت نیافته اند، آیا منصفانه اســت 
که در چنین شــرایطی که همه دشــمنان 
مقابل جمهوری اســالمی ایران صف آرایی 
کــرده و آرایــش نظامی گرفته انــد، ایران 
متحدان خــود را تنها بگــذارد؟7 تریلیون 
دالر از ســوی آمریکایی ها در منطقه خرج 
شــد و به باد رفت امــا کمک های ایران به 
جبهه مقاومت تبدیل به سد محکمی مقابل 
تهدیدات رژیم صهیونیســتی و آمریکا شده 
است. سردار حاج قاسم سلیمانی در زمینه 
خرید داروهای ویژه برای بیماران خاص نیز 
اقدامــات زیادی انجام داده اســت که وزیر 
بهداشت آقای دکتر نمکی به آن اشاره گذار 
داشته است.شهید سلیمانی حتی باعث آزاد 
شدن میلیاردها دالر از پول های بلوکه شده 
ایران در عراق گشت.او توانست چند میلیارد 
دالر از مطالبات ایران از عراق را وارد کشور 
کند.دالرهایــی که به واســطه تحریم های 
آمریکا اجازه ورود به ایران را نداشــت. حاج 
قاسم سلیمانی در قامت یک فرمانده ارشد 
نظامــی، از ویژگی ها و توانمندی های دیگر 
خود در زمینه اقتصادی و سیاسی نیز بهره 
برد و برای کشور برکات زیادی را به همراه 
داشــت. روابط اقتصادی ایــران و عراق به 
خاطر سیاســت های او گسترش یافت و به 

رقم 10 میلیارد دالر رسید.
ســردار حاج قاسم ســلیمانی ستاد توسعه 
روابط اقتصادی را ایجاد و زیرســاخت های 
مــرزی با عراق را تقویت کرد و زمینه ســاز 
افزایش صــادرات به عراق شــد. همه این 
اقدامات او آیا ارزش 22 میلیون دالر کمک 
به مردم فلســطین و حمــاس را ندارد؟از 
رســانه های معاند و معلــوم الحال انتظار و 
توقعی نیست که به ویژگی های شخصیتی 
سردار ســلیمانی نگاه مثبت داشته باشند، 
اما آنهایی که در داخل ســعی دارند چهره 
ســردار دل ها را تخریب کنند، تا چه اندازه 
تنگ نظر و بد دل هســتند؟!برای اعتالی 
ایران اســالمی هم لبنان، هم ســوریه، هم 
فلســطین و هم یمن باید زیر چتر حمایتی 

جمهوری اسالمی ایران قرار داشته باشند.

سردار دلها را همچنان 
باید شناخت
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محمد صفری

۱۵ بیمارستان برکت با ۲۵۰۰ تخت در خدمت محرومان کشور 

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام اقدام به احداث و تکمیل 1۵ بیمارستان 
با 2 هزار و ۵00 تخت در مناطق محروم کشور کرده است.

بــه گفتــه مدیرعامل بنیاد برکت، ایــن بنیاد اقدام به احــداث و تکمیل 1۵ 
بیمارستان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور کرده است که از این 
تعداد، 7 بیمارســتان به بهره برداری رسیده و ۸ بیمارستان دیگر نیز در حال 

احداث و تکمیل است.
امیرحســین مدنی در تشریح بیمارستان های افتتاح شده برکت اظهار داشت: 
بیمارســتان 1۵0 تختخوابی امام خمینی)ره( در شهرستان میانه آذربایجان 
شرقی، بیمارستان ۹0 تختخوابی رازی در شهرستان بانه کردستان، بیمارستان ۹۶ تختخوابی فاطمه الزهرا 
در مینودشــت گلستان، بیمارستان 1۶۴ تختخوابی معتمدی در گرمســار استان سمنان، بیمارستان ۹0 
تختخوابی شــهید ســتاری در قرچک ورامین، بیمارســتان 1۴1 تختخوابی حضرت رسول در شهرستان 
فردوس خراســان جنوبی و بیمارستان ۹۶ تختخوابی امام خمینی)ره( در شهرستان درگز خراسان رضوی 
بیمارستان های به بهره برداری رسیده بنیاد برکت را شامل می شوند. وی تصریح کرد: بنیاد برکت ساخت و 
تکمیل ۸ بیمارســتان دیگر را در شهرستان های نی ریز استان فارس، بهار استان همدان، دزفول خوزستان، 
نجف آباد اصفهان، مهر استان فارس، نهبندان خراسان جنوبی، تیران و کرون استان اصفهان و شهر تهران در 
دست اقدام دارد که در حال انجام است. مدیرعامل بنیاد برکت تعداد تختخواب بیمارستان های این بنیاد را 
2 هزار و ۵00 تختخواب ذکر کرد و افزود: میزان سرمایه گذاری بنیاد برای احداث و تکمیل بیمارستان های 
برکت  ۴۸ هزار و ۸00 میلیارد ریال اســت. مدنی خاطرنشــان کرد: بنیاد برکت طراحی و ساخت سه باب 
بیمارستان جامع درمان سرطان در شهرهای تهران، نجف آباد و اهواز را نیز در دستور کار دارد که هر سه 
بیمارستان تکمیل شده و آماده افتتاح است. وی همچنین از ساخت بیمارستان 1000 تختخوابی برکت در 
جنوب غرب تهران خبر داد و افزود: احداث این بیمارســتان با ۴0 درصد پیشرفت کار در حال انجام است. 
اعتبار پیش بینی شــده برای ساخت این بیمارســتان ۴0 هزار میلیارد ریال است. به گفته مدیرعامل بنیاد 
برکت، ورود این بنیاد به حوزه ســاخت و تکمیل بیمارســتان ها و مراکز درمانی در راستای افزایش سرانه 

و کیفیت درمان در مناطق محروم و تحقق عدالت در حوزه بهداشت و سالمت در سراسر کشور است. 

قالیباف:
امروز انقالبی بودن به معنای گره گشایی از مشکالت مردم است

رئیس مجلس با بیان این که امروز انقالبی بودن به این معناست که بتوانیم مشکالت مردم را گره گشایی 
کنیم گفت: بودجه ساالنه یعنی حکمرانی کشور و زندگی مردم که باید به درستی تدوین شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با مسئوالن بسیج اساتید کشور و ارتباط تصویری با چند استان 
ضمن تســلیت ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: این ایام مصادف با اولین ســالگرد شهادت 

سردار سپهبد شهید سلیمانی شده که انصافا وی سید الشهدای مدافعان حرم به شمار می رود.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: شهید سلیمانی بیش از ۴3 سال مجاهدت کرد و مخلصانه در 

روزهای بسیار سخت تالش کرد از این رو خداوند هم به وی عزت دنیوی و اخروی داد.
قالیباف ادامه داد: فرهنگ اســالمی و مبانی دینی که با آن انقالب اســالمی شــکل گرفت بر دو ویژگی 
سنت های الهی و پایبندی به آنها و مردمی سازی تأکید جدی دارد؛ از این رو مشاهده می شود اگر تاکنون 
انقالب اســالمی تداوم داشــته بر این دو اصل پایبند بوده اســت. وی اظهار کرد: شهید سلیمانی نیز دو 
ویژگی مذکور را داشــت، آمریکایی ها 7 هزار میلیارد دالر در منطقه خاورمیانه هزینه کردند اما شــهید 
سلیمانی با همراهی امت اسالمی، فاطمیون و زینبیون افتخارآفرینی کرد که نمادی از مردمی سازی امور 
است. وی با اشاره به اینکه مجلس در فصل تصویب بودجه است که این امر برای همه کشور اهمیت دارد، 
تصریح کرد: باید سیاست های پولی و سیاست های مالی به درستی تبیین شود؛ متأسفانه گاهی اوقات به 
دلیل سیاست های غلط پولی دست در جیب مردم شده و حتی دارایی  آنها در مدت زمان کوتاهی به یک 

سوم کاهش یافته است لذا مجلس باید این ریل گذاری صحیح را ایجاد کند.
رئیس مجلس با تاکید بر این که انقالبی بودن به این معناســت که بتوانیم مشکالت مردم را گره گشایی 
کنیم گفت: رهبر انقالب  حدود 12 سال قبل در تحلیل موضوعی فرمودند دشمن اصلی ما آمریکا است 
و برای مواجهه با دشمن باید کار، کار و کار کرد؛ بنابراین امروز هر چیزی که مانع کار کردن شود عامل 

دشمن است لذا باید امور را با روحیه جهادی پیش ببریم.
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روحانی: 

ترور سردار سلیمانی انتقام از ایران 
و ملت های منطقه بود
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مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی 
) فشرده ( 

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

ت دوم
نوب

 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد خرید  کنتور تکفاز و سه فاز مورد نیاز خود را از تولید کنندگان و فروشندگان واجد 
شرایط با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده (و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 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 تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 99/10/10می باشد.

ردیف
شماره 
عنوان  مناقصهمناقصه

تضمین شرکت در 
مناقصه

مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه از سامانه 

ستاد

مهلت زمانی ارایه 
پیشنهاد در سامانه 

ستاد

زمان بازگشایی
)اسنادارزیابی 

کیفی(

زمان بازگشایی 
اسناد مناقصه 

199/27

خرید 5000ستگاه 
کنتور تکفاز دیجیتال و 

3000دستگاه قاب کنتور، 
مطابق آخرین الزامات 
شرکت توانیر )ویرایش 

شماره 4(

1،320،000،000ریال
)یک میلیارد و 
سیصد و بیست 
ازروز پنجشنبهمیلیون ریال(

 مورخ 99/10/11 
لغایت 

روز چهارشنبه 
 مورخ99/10/17

حداکثر تا  ساعت 11 
روز دوشنبه 

 مورخ 99/10/29

ساعت 12 روز 
دوشنبه  

مورخ 99/10/29

ساعت 9روز
 دوشنبه مورخ 

99/11/06

299/28

خرید 500دستگاه کنتور سه 
فاز دیجیتال و 300دستگاه 
قاب کنتور، مطابق آخرین 

الزامات شرکت توانیر 
)ویرایش شماره 3(

 611،000،000 ریال
یازده  و  )ششصد 

میلیون ریال(

*شرکت های متقاضی ،بایستی پاکت حاوی اسناد مناقصه )الف –ب-ج(و پاکت حاوی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جداگانه در 
سامانه ستاد بارگذاری نمایند.قبل از گشایش پاکت پیشنهادات )مناقصه (ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شدو فقط پاکات پیشنهاد 
مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوط تایید و حدنصاب امتیاز را کسب نموده باشند ،گشوده خواهد شد و پاکات سایر مناقصه 

گران عینامسترد خواهد شد .
* نوع سپرده شرکت در مناقصه : بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند 7-1)ماده 7 ( آیین نامه تضمین معامالت شرکتهای توزیع 

برق می باشد
*اصل ضمانت نامه می بایست در پاکت در بسته  و مطابق اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند.

*به پیشنهاد های فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود همچنین پیشنهادهای 
فاقد سپرده ،داری سپرده مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا« ترتیب اثر دادنخواهد شد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعت بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای  )الف (:
 آدرس:قزوین –تقاطع ولیعصر)عج(ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف دبیرخانه 
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صفحه ۸

نگاهی به نفوذ و تأثیر اقدامات ســردار ســلیمانی در ســطح منطقه و جهان  

واعظی:

همه دستگاه ها موظف به اجرای 
قانون هسته ای هستند

صفحه 2صفحه ۸

قالیباف: 

امروز انقالبی بودن به معنای 
گره گشایی از مشکالت مردم است

صفحه 2


