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گـــزارش
شهردار تهران 

خانههایاستیجاریباملکیتشهرداریدراختیارمردمقرارمیگیرد
 مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس 

دارفانی را وداع گفت
مادر ژاپنی شــهيد محمد بابايی كه از چندی قبل 
به علت ضايعه تنفســی در بيمارستان خاتم االنبيا 

بستری بود، دار فانی را وداع گفت.
كونيکو يامامورا )ســبا بابايی( مادر ژاپنی شــهيد 
محمد بابايــی كه از چندی قبل بــه علت ضايعه 
تنفسی در بيمارستان خاتم االنبيا بستری بود، دار 
فانی را وداع گفت. كتاب »مهاجر سرزمين آفتاب« 
روايت زندگی سبا بابايی بارها و بارها تجديد چاپ 
شده است. اين كتاب عالوه بر زندگی او، به مسلمان 
شدن و شهادت فرزنش محمد بابايی نيز می پردازد. 
كونيکو يامامورا )ســبا بابايی( به عنوان سرپرست 
نمادين كاروان ايــران در پارالمپيك 2020 راهی 
مسابقات شده بود. او تنها مادر شهيد دفاع مقدس 
با اصالت ژاپنی اســت. فرزند شــهيدش جوان 19 
ساله ای بود كه هم در دوران قبل از پيروزی انقالب 
اســالمی فعاليت های زيادی داشت و هم در زمان 
جنگ تحميلی با وجود سن كم، راهی جبهه ها شد 
تا از اسالم و ايران دفاع كند كه در عمليات والفجر 

يك، در منطقه فکه به شهادت رسيد.

دریاچه  شیرابه آرادکوه خشک شد
معاون پردازش و دفع ســازمان مديريت پســماند 
شــهرداری تهران گفت: درياچه  شيرابه به وسعت 
18 هزار هکتار و عمق 2 متر كه در طول ســاليان 

دراز تشکيل شده بود، كامال خشك شده است.
حســين حيدريان معاون پردازش و دفع ســازمان 
مديريت پســماند شــهرداری تهران گفت: از نظر 
ســرانه توليد پســماند، نزديك به ميانگين جهانی 
هســتيم. ســرانه توليد زباله برای هر نفر در شهر 
تهران 745 گرم اســت. البته در مناطق شــمالی 
تــا 15 گرم باالتر و در مناطــق جنوبی تا 15 گرم 
پايين تر است. اين اعداد در حالی است كه متوسط 
توليد زباله در جهان حدود 750 گرم است. وی در 
پاسخ به اينکه آيا مافيای زباله گردی وجود دارد يا 
خير اظهار كرد: ترجيح می دهم اصطالح »شــبکه 
پنهــان« را برای اين موضوع بــه كار ببرم، چرا كه 
اصطالح »مافيای زباله«، بزرگ كردن مسئله است. 
با شبکه پنهانی روبه رو هستيم كه می تواند كاركرد 
بااليی داشــته باشــد. حتی می توانــد به مديريت 
شهری خدشه وارد كرده و ضررهای زيست محيطی 
بسياری برای سالمتی مردم به همراه داشته باشد. 
حيدريان از واگــذاری كامل مســئوليت بازيافت 
پسماند به ســازمان مديريت پســماند شهرداری 
خبر داد و در اين باره اظهار كرد: در گذشــته، بين 
ســازمان مديريت پســماند به عنوان سياست گذار 
و شــهرداری های مناطق به عنــوان مجری فاصله 
نســبتاً زيادی در موضوع بازيافت وجود داشــت. 
ما سياســت گذاری می كرديم اما مجريان آن را به 
درســتی اجرا نمی كردند. تصميم گرفتيم اين خأل 
را پر كنيم. براســاس نتايج طرح »جامع مديريت 
پســماند كالنشــهر تهران«، اين فاصله پرشــده و 
مديريت اجرايی اين موضوع به ســازمان مديريت 
پســماند واگذار شــده اســت. وی درباره انتخاب 
پيمانــکاران بازيافــت زباله در شــهر تهران گفت: 
در دوره های قبلی، پيمانکاری انتخاب می شــد كه 
صالحيت اين كار را نداشــت. شــايد لفظ مافيا به 
اين دليل بــه آنان اطالق می شــد كه قيمت های 
مزايــده را با همديگــر مهندســی می كردند. در 
حقيقت در پشت پرده، قيمت های پيشنهادی خود 
را به گونه ای مهندســی می كردند كه آن كسی كه 
دلشان می خواست پيروز شــود. حتی در مواردی 
قيمت هايشــان را زيــر قيمت كارشناســی ارائه 
می دادند كه از ســوی دســتگاه نظارتی شهرداری 
باطل می شد، اما بازهم اين كار را تکرار می كردند. 
معاون پردازش و دفع ســازمان مديريت پســماند 
شــهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره سرانه 
توليد زباله در شهر تهران گفت: از نظر سرانه توليد 
پسماند، نزديك به ميانگين جهانی هستيم. سرانه 
توليد زباله برای هر نفر در شــهر تهران 745 گرم 
اســت. البته در مناطق شمالی تا 15 گرم باالتر و 
در مناطق جنوبی تا 15 گرم پايين تر اســت. اين 
اعداد در حالی اســت كه متوســط توليد زباله در 
جهان حــدود 750 گرم اســت. وی درباره روند 
بازيافت زباله های شــهر تهــران نيز اظهار كرد: به 
صــورت روزانــه، 6500 تن زباله در شــهر تهران 
توليد می شود كه از اين مقدار، حدود 800-700 
تن تفکيك در مبدأ شــده و حدود 5500 تن وارد 
مجتمع آرادكوه می شــود. اين زباله ها وارد خطوط 
پردازش مکانيکی می شــوند، در حالی كه ظرفيت 
اين خط پردازش حدود 7500 تن است. در نهايت، 
زباله ها تبديــل به 3 بخش می شــوند؛ مواد قابل 
بازيافــت كه دوباره به چرخــه صنعت برمی گردد، 
پسماند تَر كه وارد فرآيند كمپوست سازی می شود 
و پســماند رد شده كه ارزش اقتصادی نداشته،  اما 
دارای ارزش حرارتی بوده و می توان از آن بازيافت 
انرژی كرد. جالب اســت بدانيد حدود 200 تن از 
آن در زباله ســوز آرادكوه تبديل به برق شــده و 
3 مگاوات ســاعت برق توليد می شــود. مابقی نيز 
دفن می شود اما در تالشــيم يك زباله سوز جديد 
با ظرفيــت 1100 تن در مجتمــع آبعلی احداث 
شــود كه در مرحله عقد قرارداد است.  حيدريان 
با حضور در برنامه »ايران شــهر« تلويزيون، درباره 
تفکيــك زباله در مبدأ توســط مــردم گفت: در 
چند مقطع زمانی و به صــورت موردی در برخی 
از مناطق شــهر تهران، ايــن كار را انجام داديم تا 
بازخورد بگيريم، اما متاسفانه مردم مشاركت قابل 
توجهی نداشــتند. البته اين كار نيازمند آموزش و 

فرهنگ سازی است.

اخبـــــار

عليرضا زاكانی با اشاره به اينکه امروز مشکالت متعددی در 
تهران وجود دارد و برنامه هايی برای كاهش اين مشــکالت 
داريم گفت: بزرگترين مشکل امروز ما در تهران »مسکن« 
اســت. بالغ بر 51 درصد تهرانی ها در مسکن استيجاری 
ســکنی دارند و يك حقوق بگير برای اجاره يك مســکن 
75 متــری در تهران بايد 65 درصد حقــوق خود را كنار 
بگذارد و تقريبا بعد از 66 ســال می تواند يك خانه محدود 

خريداری كند.
شــهردار تهران در ســخنرانی پيش از خطبــه نمازجمعه 
تهران، با تبريك ســالروز ازدواج حضرت زهرا)س( و امام 
علی )ع( و همچنين گراميداشــت ســالروز شهرداری ها و 
دهياری ها گفت: در يك نگاه كلی انقالب اســالمی اثرات 
جدی خودش را در سراسر جهان برجای گذاشت؛ دشمنان 
تالش كردند كه انقالب را به زير بکشند، اما ناكام ماندند.

وی افزود: امروز تمام تالش دشمنان اين است كه نگذارند 
اهداف انقــالب كه در قالــب عدالت، آزادی، اســتقالل، 
معنويت و پيشــرفت متجلی است تحقق يابد. كوشش آنها 
در تقابل با انقالب جز ناكامی چيزی در پی نداشــته است. 
آنها تالش می كنند كه مردم را از آينده درخشــان فراروی 
انقالب نااميد كنند؛ لذا اميد مردم بســيار مهم است و جز 
از طريق خدمت و پيشرفت برای جامعه، مهيا نخواهد شد.
زاكانــی ادامه داد: كالنشــهر تهران به عنــوان بزرگترين 
كالنشهر غرب آسيا مطرح است كه طبق آخرين آمار 9.8 
ميليون نفر در شــب و بالغ بــر 13 ميليون نفر در روز در 
اين شهر سکنی دارند و يا رفت وآمد می كنند و از هرجهت 
اثراتش فراتر از جغرفيای شــهر تهران است و بر روی ساير 
نقاط كشور اثر دارد. به تعبير رهبری اين كالنشهر خودش 
يك كشور است و دقت در نيازها و شرايط آن حائز اهميت 
است. خدمت به مردم تهران و ساختن يك الگوی درست، 
امکانــی را برای ما فراهم می كند كه به فضل الهی بتوانيم 
گام های رسيدن به اهداف انقالب را با سرعت يکی پس از 
ديگری برداريم. وی افزود: شــهر ما، شهری است كه امروز 
از بُعد ايمنی در ضعف است. تهران بيش از 12 هزار هکتار 
بافت ناپايدار دارد كه 4560 هکتار آن بافت فرسوده است. 
ناعدالتی به وضوح ديده می شــود و فاصله ميان شــمال و 

جنوب تهران مشهود است.
شــهردار تهران با بيان اينکه نابســمانی در حوزه ترافيك، 
ناســالم بودن هوا و شــرايط مختلفی كه در شهر مشاهده 
می شود موجب شده است كه مردم تهران در آسايش الزم 
نباشــند گفت: اين در حالی است كه مردم بايد از آسايش، 

امنيت، رشــد معنوی و پيشرفت مادی شهر متنعم باشند، 
اما عمال در سختی و مشــکالت اند و مديريت شهری هم 
با آســيب هايی روبه روســت. زاكانی افزود: 10 ماه قبل كه 
بنده شــهر را تحويل گرفتم، شــهرداری بالغ بر 75 هزار 
ميليارد تومان بدهی داشت و ســال گذشته برای سه ماه 
حقوق پرسنلش، قرض گرفته بود و با تنش مالی 2.5 ساله 
مواجه بود. همچنين فرسودگی های مختلفی در امکانات و 
تجهيزات را شاهد بوديم. تهران در چنين شرايطی نياز به 
تحول داشت لذا شورای شهر ششم  و شهردار منتخب اين 
شورا همت خود رامصروف به تحول كردند؛ تحول كالبدی 
و روحی، تحول در روح و در كالبد شهر، تحول در نرم افزار 

و سخت افزار شهر.
زاكانــی با بيان اينکــه نقاط و گلوگاه هايــی احصاء و 12 
سياســت، در كنار 90 كالن پروژه احصاء شد عنوان كرد: 
تالش كرديم مســيری را در ميان مدت و بلندمدت دنبال 
كنيم كه ماحصلش ار رشد معنوی، مادی و پيشرفت تهران 
باشد. چشم انداز 10 ساله ای را تعيين كرده و تالش كرديم 

يك كالنشهِر الگو از تهران بسازيم.
زاكانی افزود: در راســتای كاهش مشکالت حوزه مسکن، 
قرارگاه مســکن را ايجــاد كرديم. تهران مبتنــی بر نياز 
افرادش، با كمبود يك ميليون واحد مسکونی روبه روست. 

قريب به 10 ميليون نفر در تهران ســاكن هســتند و بعد 
خانــوار 2.9 نفر اســت. حدود يك ميليــون كمبود داريم 
كه در دســتوركار قرار گرفته است. ما به عنوان شهرداری 
نمی توانيــم خودمان را در حاشــيه و در كنار ببينيم و در 

خدمت مرد هستيم.
وی با اشــاره به درنظرگرفتن مشــوق هايی برای ساخت و 
ســاز كه يکی از آنها آخر همين هفته ابالغ شــد گفت: بر 
اين اســاس در بافت فرسوده، يك تا دو طبقه تشويقی در 
جهت ساخت،توســعه و آبادانی شهر در اختيار شهروندان 
قرار می گيرد كه اين كار را از مسير قانونی كميسيون ماده 
5 تصويب و ابالغ كرديم و گره از زندگی مردم گشوده شد.

شــهردار تهران ادامه داد: عالوه براين وعــده داده بوديم 
صدور پروانه را به كمتر از 60 روز برسانيم. اكنون بين 50 
تا 150 روز در مناطق مختلف تهران، زمان صدور پروانه ها 

را كاهش داديم.
زاكانــی به كمك برای ســاخت 180 واحد مســکونی در 
22 منطقــه تهران اشــاره كرد و گفت: يــك كار جدی را 
در اين زمينه شــاهديم، بخشــی از اين كار امسال شروع 
شده، بخشــی در حال قرارداد است و خبرهای خوشی را 
خواهيم داشت. وی با بيان اينکه يکی ديگر از عرصه های 
حضور ما،  حوزه منازل اســتجاری است گفت: شهرداری 

نمی تواند چشمش را بر نياز مردم ببندد و اراده كرده است 
كه به كمك مردم بيايد و خانه های استيجاری را با ملکيت 

شهرداری در خدمت شما مردم قرار بدهد.
زاكانی به اقدامات انجام شــده برای توسعه متروی تهران 
نيز اشــاره و عنوان كرد: تا پايان سال 12 ايستگاه مترو راه 
اندازی خواهد شد. با پيگيری و مشاركت سرمايه گذاران و 
مجموعه امکانات شهر، تالش ما اين است كه تا پايان پنج 
سال راه 20 ساله كه در سند حمل و نقل تهران برای مترو 
ديده شــده بود را با تکميل 11 خط مترو و 325 ايستگاه 

مترو به سرانجام برسانيم.
شهردار تهران از آغاز فراهم شدن زيرساخت های الزم برای 
ســاخت دو  بزرگراه و يك مجموعه آزادراهی طی امسال 
خبر داد و گفت: نخســت مجموعه يادگار امام و بعد از آن 
بروجردی تا جاده ســاوه در غرب تهران و دوم تونل شهيد 
متوســليان اســت كه هفته قبل مجوزش برای شروع كار 
صادر شد كه از انتهای شــهيد صياد تا آزادگان و بعد هم 
آزادراه شهيد شوشتری از ادامه رستگار تا ياسينی؛ كه خود 
همين شهيد شوشــتری 5.5 درصد از بار ترافيکی شرق و 

1.5 درصد از بارترافيکی كل تهران را كاهش خواهد داد.
وی با اشــاره به اينکــه يکی از ويژگی هــای تهران وجود 
دانشــگاه ها و عناصر دانشگاهی و حوزوی قوی است گفت: 
تــالش داريم تهران باهويت فناورانــه در خدمت مردم  و 
جوانان و انديشمندان باشــد. پارك گفت وگو هفته آينده 
تبديل به نمايشــگاه دائمی علم و فناوری خواهد شــد و 
با همين الگــو در غرب، جنوب وشــرق پارك های علم و 
فنــاوری را با همراهی معاونت علمی رياســت جمهوری و 

ساير مراجع مربوط خواهيم داشت.
زاكانی افزود: توســعه خدمات در ميادين ميوه و تهران را 
نيز دنبال می كنيم كه شــمار آن 260 بود، ســال گذشته 
بــا بازارگاه ها به 300 و امســال به 400 مورد می رســد و 
سال آينده به 500 مورد خواهد رسيد. موضوعات ديگر از 
قبلی گردشگری، معيشــت مردم و مسائل مخلتف همگی 
در دســتوركار اســت. برای تمام اين موارد به لطف الهی 
كار جدی و اساســی در حال انجام است و هفته پيش رو 
به صورت مفصل ابعاد آن را برای رســانه ها تشريح خواهد 
شــد. آينده كامال مملو از اميد اســت. شــهردار تهران به 
اقداماتی برای توسعه خدمات بهداشت و سالمت، برگزاری 
جشنواره های ورزشی و برنامه های نشاط آفرين اشاره كرد 
و گفت: اميد اســت بتوانيم در مســيری حركت كنيم كه 

شايسته شما مردم است. اين مسير ادامه دارد.

آگهی 

اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها 
روابط عمومی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر

ت دوم
نوب

سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

منطقه آزاد بندر خرمشهر

به   1400/11/30 مورخ   191877 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
رسمی  اسناد  دفتر   140011456392000122 سند  شناسه  شماره 
به  عبدالرسول  فرزند  کانه  ده  خلیل  آقایان   ، آبادان   34 شماره 
شفیعی  مجتبی  و  دیلم  بندر  از  صادره   182 شناسنامه  شماره 
فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 91 صادره از بندر دیلم تمامی 
6 دانگ شناور باری به شماره ثبت 20003 بندر امام خمینی )ره( 
را به آقای علی رضا پور محیسنی فرزند عامر به شناسنامه شماره 

1810656184 صادره از آبادان انتقال قطعی داده اند. 
آگهی  ایران  دریایی  قانون  اصالح  قانون   3 ماده  موجب  به  مراتب 

می گردد.
شناسه آگهی 1339815- م الف/37

نوبت اول : 1401/4/1 ، نوبت دوم 1401/4/11 ، نوبت سوم 1401/4/21 

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 662662//401401
خريد مموري گيج منطقه چشمه خوشخريد مموري گيج منطقه چشمه خوش

شماره فراخوان شماره فراخوان 20010918630000202001091863000020      

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

نوبت دوم

1- شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خريد مموري گيج منطقه چشمه خوش )ساخت ايران( به شرح 
مندرج در كتابچه مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا 
ارسال دعوت نامه و ساير مراحل مناقصه، صرفًا از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواست ها و مداركي 
كه غير از اين ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم است مناقصه-گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 
جهت شركت در مناقصه محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوت نامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

2- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 10:30 مورخ  1401/04/13
3- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 11:00 مورخ  1401/04/28

4- نوع و كيفيت و كميت كاال: 

5- محل مورد نياز و مدت قرارداد خريد: منطقه عملياتي چشمه خوش متعلق به شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به مدت 12 ماه
6- مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 17/800/000/000 ريال- منابع سرمايه اي

7- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 890/000/000 ريال
8- پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد نرخ پيشنهادي مناقصه گر برنده در مقابل ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر.

9- مدارك و مستندات مورد نياز:
9-1 بارگذاري فرم تكميل شده ي استعالم ارزيابي كيفي 

9-2 بارگذاري اساسنامه، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات هيأت مديره. 
9-3 مدارك و مستندات مربوط به فرم استعالم ارزيابي كيفي در فولدرهاي جداگانه تحت عنوان 1. مدارك مربوط به قراردادهاي قبلي 2. گواهينامه هاي حسن انجام كار 3. مدارك مالي 

4. گواهينامه هاي ايزو و 5. پروانه بهره برداري و ظرفيت توليد )جهت توليد كنندگان( قرار گيرد.
توجه: در صورت عدم بارگذاري مدارك و مستندات مندرج در بندهاي 9-1و 9-2 ساير مدارك بررسي نخواهد شد و مناقصه گر حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. 

10- نام، نشاني و اطالعات تماس مناقصه گزار:
كرمانشاه، ميدان نفت، بلوار زن، پالك 42 ، كدپستي 6714677745 ، شركت بهره برداري نفت و گاز غرب، دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

فكس اداره تداركات و كاال 38381623-083/ مركز تلفن  3311-083 / كارشناسان تداركات و كاال )داخلي 2108 و 2145( / دبيرخانه كميسيون مناقصات )داخلي 2522(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021 / دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه آگهی 1340226

نوبت اول: 1401/04/08   نوبت دوم: 1401/04/11

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب 

 P/F PRESSURE & TEMPERTURE ELECTRONIC MEMORY GUAGE H2S SERVICE ACC, TO NACE MR-01-75, WITH
BELOW SPECIFICATIONS AND ACCESSORIES

تعداد اقالم: 24 عدد

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است

سعودی 
 کودکان حجه را 
به خاک و خون 

کشید 

صفحه 4

صفحه 3

کرونا همچنان جانستان است

صفحه 2

 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
3

بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.
در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
2

جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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m.director80@yahoo.com

محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است

صفحه 2

در شرايطی كه تحريم های همه جانبه آمريکا منجر به فوت روزانه تعداد زيادی از 
ايرانی ها می شد، محققان ايرانی با وجود مشکالت ، آستين باال زدند و امروز ايران 

در زمره معدود كشورهای صادركننده واكسن كرونا قرار گرفته است.
تحريم كردند؛ واكسن ساختيم و صادر كرديم

به گزارش فارس با شيوع پاندمی كرونا در جهان پای اين بيماری آهسته آهسته 
به كشور ما باز شد، شايد آن دوران كسی فکرش را نمی كرد كه اين بيماری مانند 
يك قاتل روانی، روزانه جان هفتصد نفر را بگيرد. در شــرايطی كه همه محققان 
دنيا تالش می كردند راهی برای مبارزه و مهار اين بيماری پيدا كنند در كشور ما 
مشــکل فقط ويروسی كرونا نبود، بلکه كشورمان با چالش های متعددی از جمله 
تحريم های آمريکا، فشــارهای بين المللی و... مواجه بود. در حالی كه كادر درمان 
و بيماران به دليل كمبود لباس های محافظتی، ماسك، اكسيژن ساز و... در تنگنا 
بودند. بر خالف ادعاهای حقوق بشــری آمريکايی ها كشــورهای مختلف هم به 
دليل تحريم های آمريکا و ســنگ اندازی برخی از كشورهای اروپايی از كمك به 
ايران منع می شدند و حتی در اقدامی ظالمانه ماسك های خريداری شده توسط 
كشــورمان را هم تحويل ندادند. در آن دوران اما مردم و صنايع مختلف دســت 
روی دســت نگذاشتند و توليد ماسك و مواد ضد عفونی كننده و اقالم بهداشتی 
به ســرعت در كشور كليد خورد و حاال نوبت جنگ واكسن ها رسيد. واكسنی كه 
در ابتدای كرونا واكسن ســازان دنيا كار بــر روی آن را آغاز كرده بودند و رقابت 
كشورهای مختلف برای توليد واكســن هم در جهت تالش برای بقا و صد البته 
با مقاصد تجاری آغاز شد و از همان ابتدا مشخص شد كه قرار نيست واكسن به 

عدالت ميان همه كشورها توزيع شود.
كوويــد-19، آپارتايد قــرن را رقم زد؛ جنگی تمام عيار بــرای بقا؛ جنگی كه با 
انحصار واكسن كرونا، سالمت مردمان كشورها را به وادی سياست بُرد تا واكسنی 
كه می توانســت جان بشــر را نجات دهد، در برهه ای از زمان به ابزار انحصاری 
ابرقدرت ها بدل شود. بر همين اساس نيز با به ثمر نشستن نتايج مطالعات و ورود 

واكســن ها به عرصه مصرف، اين بار فارغ از چگونگی تعامالت مرسوم در خريد و 
فروش محصوالت و كاالهای پزشکی و سالمت محور، كشورها ناچار به مذاكره با 
تعداد معدود واكسن سازها شدند؛ در اين ميان حتی قبل  از تاييد واكسن ها، چند 

كشور ثروتمند به پيش خريد بسيار فراتر از نيازشان اقدام كردند.
در آن دوران اما وزارت بهداشــت از سه مسير سرمايه گذاری برای توليد داخل، 
واردات واكسن و سرمايه گذاری در سبد كوواكس تالش كرد تا واكسن مورد نياز 
مردم را تامين كند، البته در آن زمان وزارت بهداشتی ها اعالم كردند كه به دنبال 
واردات واكســن از هر منبعی نبوده و تنها از منابع معتبر و مطمئن واكسن ها را 
خريداری خواهند كرد، واكسن هايی كه نسبت به سالمت، ايمنی زايی و در عين 
حال اثربخشی آن ها اطمينان وجود داشته باشد. در همين راستا نيز واكسن های 
آمريکايی و انگليســی اعم از فايزر و مدرنا از ســبد واردات واكسن خط خوردند؛ 
چراكه در ســالمت اين واكســن ها ترديدهايی وجود داشت. واكسن سازی عليه 
كرونا كه در كشــور آغاز شد، توليدكنندگان داخلی با وجود تحريم ها و مشکالت 
تامين زيرســاخت و مواد اوليه ساخت واكسن آســتين باال زدند و واكسن سازان 
ايرانی يکی بعد از ديگری وارد عرصه ســاخت واكســنی عليــه كرونا آن هم در 
پلتفرم های مختلف شدند و بعد از انجام مطالعات و آزمايشات اوليه و نتايج موفق 
آزمايش های حيوانی، وارد حوزه مطالعه بالينی واكســن ها شدند و به اين ترتيب 

بود كه ايران در زمره چند كشور توليدكننده واكسن كرونا در دنيا قرار گرفت.
مجموعه دارويی بركت كه در ذيل ســتاد اجرايــی فرمان امام خمينی )ره( قرار 
دارد، يکی از اولين مجموعه هايی بود كه وارد واكسن ســازی عليه كرونا با پلتفرم 

ويروس غيرفعال شد. اولين فاز مطالعه بالينی واكسن كرونای بركت، در تاريخ 9 
دی ماه 1399 با تزريق اولين دز اين واكســن به دختر رييس وقت ستاد اجرايی 
فرمان امام )ره(، در دو مرحله آغاز شــد. در عين حال با آغاز پيك ششــم كرونا 
با ســويه به شدت مسری اُميکرون، واكسن سازان برای ساخت واكسنی عليه اين 
ســويه نيز دســت به كار شــدند. به طوری كه در 27 بهمن ماه 1400 كارخانه 
توليد كننده واكسن كوو ايران بركت از توليد واكسن اختصاصی اميکرون و كسب 

موفقيت آن در تست حيوانی خبرداد.
همچنين اعالم شد كه نتايج اوليه مطالعات اين واكسن به روز شده و نشان دهنده 
خنثی سازی 100 درصدی سويه  اميکرون توسط واكسن جديد و بی خطری آن 
در مطالعات حيوانی است. در نهايت هم هفتم اسفند ماه 1400، وزارت بهداشت 
كد اخالق برای مطالعه بالينی دز سوم واكسن اختصاصی اميکرون بركت را صادر 

كرد و روند توليد اين واكسن به مرور زمان افزايش يافت.
چندی پيش و با وجود تحريم های ظالمانه عليه ايران، در جريان ســفر ســه روزه 
مديران گروه دارويی بركت به كشــور نيکاراگوئه، نشست های متعددی با عالی ترين 
مقامات اين كشور از جمله وزير بهداشت، رئيس سازمان تامين اجتماعی و تعدادی از 
مديران ارشد برگزار شد. در طول اين نشست ها، طرفين ضمن تبادل نظر در خصوص 
راهکارهای همکاری در حوزه سالمت توافق كردند كه بر اين اساس، پروسه تحويل 
و صادرات دارو و ملزومات پزشــکی از ايران به اين كشــور تسهيل شده و ارتباطات 
طرفين در تمامی حوزه های سالمت از جمله دارو و ملزومات پزشکی تقويت شود. در 
اين مراسم پس از بازديد از انبارهای وزارت بهداشت نيکاراگوئه، واكسن های كوويران 
بركت رســماً تحويل اين كشور شــد. در پايان در نشستی كه با حضور مدير عامل 
گروه دارويی بركت و هيئت همراه و مديران ارشد وزارت بهداشت از جمله مديركل 
خريدهای وزارت بهداشت نيکاراگوئه برگزار شد و نحوه خريد دارو و تجهيزات پزشکی 
و همکاری مشترك در توليد دارو و تجهيزات پزشکی، نحوه عملکرد مجموعه های 

تحت پوشش در همکاری مورد توافق، مورد بررسی قرار گرفت.

 تحریم کردند؛ واکسن ساختیم 
و صادر کردیم


