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آیت هللا رئیسی:

قانون مداری سرلوحه نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی است

تحریم های تس��لیحاتی ای��ران در حالی روز 
گذشته به پایان رس��ید که نباید در جریان 
مذاکرات هسته ای در قالب 1+5 را فراموش 
کرد که روس��یه و چین، همان زمان مخالف 
گنجان��دن تحریم های تس��لیحاتی ایران در 

مفاد برجام به مدت 5 سال بودند.
در واق��ع، تی��م هس��ته ای ای��ران در زمان 
مذاکرات، خ��ود خواهان ادام��ه تحریم های 
تس��لیحاتی ایران تا 5 سال آینده شده بود و 
اکنون اگر لغو تحریم های تسلیحاتی به یک 
دس��تاورد بزرگ برجام گره زده می شود، بی 
انصافی سیاسی است. گرچه لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران هم اکنون هم یک پیروزی 
برای ایران است، اما همین اتفاق همان زمان 
ک��ه ای��ران و 1+5 در حال مذاک��ره بودند، 
می توانس��ت اتفاق بیفتد و نی��از به انتظار 5 
ساله نبود. در تیرماه سال 1394، در مقطعی 
مذاکرات به بن بس��ت رسیده بود، دلیل آن 
هم زی��اده خواهی های طرف ه��ای غربی در 
زمینه تحریم های تسلیحاتی ایران، دسترسی 
و بازرسی از پایگاه های نظامی کشورمان بود. 
مذاکرات هسته ای در چارچوب فعالیت های 
هس��ته ای ایران در جریان بود و هیچ مساله 
و موض��وع دیگ��ری نباید در گ��روه 1+5 به 
مذاک��ره گذاش��ته می ش��د. در ای��ن زمینه، 
در هم��ان زم��ان بارها رهب��ر معظم انقالب 
و فرمان��ده کل ق��وا تاکید ک��رده بودند که 
توانمندی موشکی و نظامی ایران خط قرمز 
اس��ت و هیچگونه مذاکره ای بر س��ر مسائل 
نظامی به ویژه موش��کی انجام نخواهد ش��د 
و تنها دس��تور مذاکرات، مس��ائل هسته ای 
اس��ت. با این وجود، تیم هس��ته ای بر س��ر 
مس��ائل نظامی، تس��لیحاتی و دفاعی نیز در 
مت��ن برجام مذاکراتی انجام داد و طرف های 
غربی 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان( 
خواهان باقی ماندن این تحریم ها بودند. تیم 
هسته ای کشورمان برای اعتمادسازی ادامه 
تحریم های تس��لیحاتی ایران را تا 5 سال در 
چارچوب برج��ام پذیرفتند و ای��ن امتیاز را 
به طرف مقاب��ل اهداء کردن��د در حالی که 
می توانستند از حمایت های روسیه و چین در 

این مقوله بهره ببرند.
تواف��ق هس��ته ای در 24 تیرم��اه 1394 به 
امضا رس��ید و در آن تحریم های تسلیحاتی 

و موشکی ایران نیز گنجانده شد.
یکی از دالیل به بن بس��ت رسیدن مذاکرات 
هس��ته ای در مقطعی از مذاک��رات، همین 
موضوع تحریم های تس��لیحاتی سازمان ملل 
علیه جمهوری اس��المی ایران بود که حتی 
باعث ش��د وزیران ام��ور خارجه روس��یه و 
چین، س��رگئی الوروف و »وانگ ایی« هتل 
»پله کوبورگ« محل مذاکرات هسته ای در 
وی��ن را ترک کنن��د. الوروف پس از امضای 
توافقنام��ه برجام میان ای��ران و 1+5 درباره 
دالیل بن بس��تی ک��ه در جری��ان مذاکرات 
به وج��ود آم��ده بود، گف��ت؛ »م��ا و چین 
می خواستیم تحریم های تسلیحاتی ایران لغو 
شود، اما علیرغم حمایت ما، خود تیم ایرانی 
موافقت کردند که تحریم ها تا 5 س��ال ادامه 
یابد. در نهایت همکاران ایرانی ما که طبیعتا 
در ای��ن مورد تصمیم گیرن��ده اصلی بودند، 
موافقت کردند که در این مورد معامله کنند. 
طبیعت��ا ما و چین با توجه به این که ایران با 
آن مواف��ق بود، از آن حمایت کردیم. در این 
دوره تس��لیحاتی که به ایران داده می شود، 
باید تحت نظارت ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل باش��د.« تیم مذاکره کننده هس��ته ای 
روسیه، در جریان مذاکرات هسته ای با ایران 
طرح لغو تحریم های تسلیحاتی ایران را پس 
از ی��ک ماه از اجرای برج��ام داده بود، که با 
مخالفت تیم هسته ای ایران روبرو شده بود. 
سرگئی ربابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
در این باره گفت��ه بود؛ »این موضوع پنهانی 
نیست که روس��یه طی مذاکرات هسته ای، 
حامی رفع تحریم های تس��لیحاتی ایران در 
زودت��ر از موعد بود، ما حتی پیش��نهادهایی 
را تدوی��ن کردی��م که براس��اس آن تحریم 
تس��لیحاتی ایران ی��ک ماه پ��س از اجرای 
برج��ام رفع ش��ود.« حت��ی وندی ش��رمن 
مذاکره کننده ارش��د آمریکا در سال 1395 
درباره مس��اله تحریم های تس��لیحاتی ایران 
گفت��ه بود؛ »یک��ی از نقاط اختالف��ات ما و

جریان واقعی مذاکرات 
بازگو شود

ادامه صفحه 2
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محمد صفری

تشریح وضعیت ابتالی 
بیماران زمینه ای به 

کرونا و فوت ناشی از آن

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ضمن تشریح تعداد موارد فوت در 
اثر ابتال به کرون��ا در بیماران زمینه ای از 
ابتدای ش��یوع ویروس کرونا در کشور تا 
تاری��خ 2۰ مهر ماه 1399، گفت: بیماری 
کووید 19 در اف��رادی که به بیماری های 
زمینه ای مبتال هستند، به شکل شدیدتری 
ب��روز پیدا می کند. س��یما س��ادات الری 
درباره موارد فوت به علت ابتال به ویروس 
کرونا در بیم��اران زمینه ای، بیان کرد: از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور تا 2۰ 
مهر ماه 1399 تعداد 14 هزار و 9۸2 نفر 
که مبتال به بیماری های زمینه ای ش��امل 

بیماری ه��ای ری��وی، بیماری های قلبی، 
دیاب��ت، بیماری های کب��دی، بدخیمی و 
بیماری های کلیوی بودند، پس از ابتال به 
ویروس کرونا فوت کردند. الری گفت: در 
افراد مبتال به بیماری های قلبی، ۷ هزار و 
3۰9 نفر فوت کرده و 3۷ هزار و 2۰3 نفر 
تس��ت کرونای مثبت داشتند. در بیماران 
دیابت��ی، 5 ه��زار و 2۷9 نفر فوت کرده و 
29 ه��زار و ۶۰۶ نفر تس��ت مثبت کرونا 
داش��تند. در افراد مبتال ب��ه بیماری های 
کبدی، 3۰5 نفر فوت کرده و تس��ت هزار 
و 43۸ نفر مثبت ش��د. در بیماران مبتال 
به بیماری ه��ای بدخیم��ی، ۷۰9 نفر به 
علت ابتال به وی��روس کرونا فوت کرده و 
تست 2 هزار و 5۶3 نفر مثبت شده است. 
همچنین در بیماران مبتال به بیماری های 
کلیوی نیز هزار و 225 نفر فوت کرده اند 

که تست 5 هزار و 4۸۰ نفر مثبت شد. 
 روابط عمومی وزارت بهداشت

واکنش پامپئو 
به انقضای 

محدودیت های 
تسلیحاتی علیه ایران

وزی��ر خارج��ه آمری��کا پ��س از پایان 
ای��ران،  تس��لیحاتی  محدودیت ه��ای 
کش��ورها یا افرادی که به فروش سالح 

به ایران کمک کنند را تهدید کرد.
»مای��ک پامپئو«، وزی��ر خارجه آمریکا 
تسلیحاتی  انققضای محدودیت های  به 
علی��ه ای��ران واکنش نش��ان داد. وزیر 
خارجه آمریکا گف��ت: »ما از اختیارات 
خود برای اعم��ال تحریم علیه هر فرد 
یا س��ازمانی ک��ه به عرض��ه، فروش یا 
انتقال س��الح از مبدأ ای��ران یا به این 
کش��ور کمک کنند، اس��تفاده خواهیم 

ک��رد.« در بیانی��ه پامپئو آمده اس��ت: 
»روز 19 س��پتامبر تمامی تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ای��ران که بازاعمال 
ممنوعیت های تسلیحاتی را هم شامل 
می شود، بازگردانده شد.« مایک پامپئو 
عالوه ب��ر این مدعی ش��ده ص��ادرات 
س��الح های متعارف به ای��ران یا خرید 
سالح از این کشور نقض قطعنامه های 
ش��ورای امنیت به ش��مار م��ی رود.  او 
در ادامه مدعی ش��د عرضه س��الح به 
ای��ران، تنش ها در منطقه را تش��دید و 
»گروه های تروریستی« را به سالح های 

خطرناک تر مجهز خواهد کرد. 
وزی��ر خارج��ه آمریکا اضاف��ه کرد هر 
کش��وری که ممنوعیت های تسلیحاتی 
علیه ای��ران را به چالش بکش��د دامن 
زدن ب��ه تن��ش و درگی��ری را به جای 
ترویج صلح و ثبات انتخاب کرده است. 

 فارس

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
تهران تاکید کرد؛

لزوم تداوم دورکاری کارمندان در 
استان تهران

فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در تهران با تاکید بر کاهش 
س��فرهای غیر ضرور گف��ت: ضرورت دارد ک��ه دورکاری 
کارمندان در اس��تان تهران تداوم داش��ته باشد اما در این 

خصوص نیازمند اجازه عملیاتی هستیم.
علیرضا زال��ی در جمع خبرنگاران در خصوصیت وضعیت 
ش��یوع کرونا و اعمال محدودیت ها و تمدید ورود و خروج 
به تهران اظهار داشت: یکی از دالیل مهم کمک به کاهش 
شیوع کرونا تقلیل سفرهای درون و بین شهری است و ما 

تقریباً در حال حاضر مشغول اعمال سفرهای بین استانی 
و غیر ضروری هستیم. زالی با اشاره به اینکه سفر عالوه بر 
فرد و افزایش شانس خطر نقش مهمی در انتقال بیماری 
دارد گفت: متأسفانه در 4 پژوهش میدانی تهران مشخص 
شده که بعد از یک بازه 2 هفته ای در هر تعطیلی و سفرهای 
استانی و بین شهری که تهران بیشترین آمار مبدا سفری 
را در تعطیالت گذش��ته دارد ش��اهد این بودیم که میزان 
ابتالهای س��رپایی و سپس بستری و بعد از 3 الی 4 هفته 
میزان مرگ و میر افزایش پیدا کرده است. وی بیان داشت: 
به دلیل نقش سبب شناسی سفرها در میزان بستری ها و 
مرگ و میرها منع سفر با جدیت بیشتر و در دستور ستاد 
مقابله با کرونا خواهد بود و همچنان پیشنهاد منع سفرهای 
غی��ر ضروری و توج��ه به تردد خودروه��ای غیر بومی در 
مقاصد استان های سفر و اعمال جرایم است. فرمانده ستاد 

مقابله با کرونای اس��تان تهران عنوان داشت: یکی دیگر از 
جریمه ها این خواهد بود که اگر فردی در سفر غیر ضروری 
دچار بیماری ش��د هزینه ها توسط دولت پرداخت نشود و 
بار هزینه از دوش بهداشت و درمان برداشته شود. زالی در 
خصوص دورکاری کارکنان ادارات گفت: ضرورت دارد که 
دورکاری کارمندان در استان تهران همچنان تداوم داشته 
باشد اما در این خصوص نیازمند اجازه عملیاتی هستیم اما 
نکته ای که موجب نگرانی اس��ت این موضوع می باشد که 
در صورت کاهش تعداد کارکنان در ادارات تراکم بیش��تر 
ارباب رجوع ها ایجاد ش��ود که برای آن راه حل وجود دارد 
که مثاًل س��اعات ادارات تطبیق پیدا کنند و راه کار دیگر 
در خصوص مشاغل صنعتی است که افراد در تهران تردد 
دارند اگر نیاز به حضور ارباب رجوع نیس��ت می توانیم انها 

را به ساعات شب شیفت کنیم.  مهر

بیانیه ستادکل نیروهای 
مسلح به مناسبت 

هفته ناجا

س��تاد کل نیرو ه��ای مس��لح در بیانیه ای ضمن 
گرامیداش��ت هفته ناجا، مهمترین ارکان ثبات و 
سالمت نظم اجتماعی و سیاسی و رسالت خطیر 
نیروی انتظام��ی را تأمین امنیت، برقراری نظم، 

اجرای قانون و عدالت دانست.
در این بیانیه آمده است:

 نیروی انتظامی پس از پیروزی انقالب اس��المی 
و هش��ت س��ال دفاع مقدس و عب��ور از مقطع 
س��ازماندهی جدید خ��ود با ادغ��ام ژاندارمری، 
ش��هربانی و کمیت��ه انقالب اس��المی ب��ا تحول 
و تعالی بخش��ی از عرصه ه��ای س��خت افزاری و 
نرم اف��زاری و ب��ه روز ک��ردن س��اختار، آموزش، 
ابزار ها و شیوه های عملیاتی خود و تربیت نیروی 
انسانی متخصص و ورزیده، به عنوان مظهر اقتدار 

و دژ مستحکم امنیتی کشور در برابر مجرمان و 
قانون شکنان عرض اندام کرده است.

ای��ن بیانی��ه در ادام��ه ب��ا برش��ماری برخ��ی 
نقش آفرینی های مأموریتی نیروی انتظامی، این 
سازمان را به عنوان مجموعه ای مقتدر و بی بدیل 
در کش��ور معرفی کرده و خاطرنش��ان می کند: 
مقابله ب��ا عوام��ل تهدیدگر امنی��ت اجتماعی، 
رویارویی قاطعانه با اش��رار، مقابله با قاچاق کاال 
و ارز، مرزبان��ی، ارتقاء ظرفیت های س��ازمانی در 
مدیریت آس��یب های ش��هری، جاده ای و مرزی 
ب��ا بهره گیری از فناوری های پیش��رفته و پایش 
لحظ��ه ای فضای مج��ازی و تأثیرگذاری روانی و 
اجتماعی و آس��یب های متص��ور در این محیط، 
صیانت از جامعه در برابر تهدید های دش��من در 

هجمه ب��ه بنیان های فک��ری و اخالقی جامعه، 
اهتمام در انتظام مش��ارکتی و تعامل بیش��تر با 
مردم از طریق طرح های پلیس )نگهبان( محله، 
همی��ار پلیس، خدم��ات مراقبت��ی و حفاظتی، 
برون سپاری برخی از خدمات )مانند پلیس+1۰( 
و اس��تفاده از سامانه های نوین در ارتقای امنیت 
و درگی��ری و نبرد با پدیده ه��ای مختل امنیت 
و س��المت جامع��ه و ش��هروندان و...، کارنام��ه 
افتخارآمیز ناج��ا را در معرض قضاوت و تصدیق 

همگان قرار داده است.
ای��ن بیانی��ه در پایان ب��ا تجلیل از مقام ش��امخ 
ش��هیدان، جانب��ازان و حماسه س��ازان نی��روی 
انتظامی در دوران هش��ت س��ال دف��اع مقدس 
و نی��ز عرصه های مص��اف با اش��رار، قاچاقچیان 

و تهدیدگ��ران امنی��ت عموم��ی و تبریک هفته 
نی��روی انتظامی به فرمانده��ان و آحاد کارکنان 
مؤم��ن، خدوم، متعهد و ش��جاع این نیرو، توجه 
وی��ژه به جرایم و تهدید های نوین در عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، فضای مجازی و... را اولویت 
کنونی ناجا محسوب و تأکید کرده است: نیروی 
انتظام��ی امروز به فضل الهی و به مدد تبعیت از 
رهنمود های فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای 
)مدظله العال��ی( و همکاری آحاد م��ردم، اقتدار 
خود را در برخورد با مفس��دان و اخاللگران نظم 
و امنیت عمومی کشور، تثبیت کرده و با روحیه 
انقالبی، قانون مداری و رأفت و هوشمندی ضمن 
حفظ حقوق ش��هروندی، موجب تأمین آرامش 

عمومی جامعه شده است.
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جانشین وزیر دفاع:

در تولید»جنگنده کوثر« به 
موفقیت های عالی رسیده ایم
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نگاهی به توصیه رئیس جمهور برای ممانعت از منازعات داخلی

حرف اصلی و نجیبانه مردم 
این است که مسئوالن 

فکری برای گرانی ها  بکنند

قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس:

بگومگوهای سیاسی برای مردم 
آب و نان نمی شود

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى
 ( فشرده ) به  شماره آگهى 99/27 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ول
ت ا
نوب

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

 
  www.setadiran.ir

 –

مبلغ تضمین شماره فراخوان موضوع مناقصه ردیف 
(ریال ) 

مبلغ برآورد 
اولیه ریال

مدت 

1

عملیات وصول مطالبات آب بهاء 
و انشعابات آب و فاضالب قطع و 
وصل انشعابات آب بدهکاران آب 
بها ، تعهدات انشعاب ، شناسایى و 
تبدیل انشعابات غیر مجاز و تخلفات 
مشترکین در شهر گلستان سلطان 

آباد ، قلعه میر     

  
10 ماه2099050139000074333,000,0008,100,000,000

2

عملیات رفع دفرمگى، بریدگى 
و یا گسیختگى لوله  جدار فلزى 
چاه و اتصال جدار کمکى دوم در 
چاه هاى تحت پوشش شرکت آبفاى 

جنوبغربى استان تهران

10 ماه 2099050139000075345,000,0008,500,000,000

http://iets.mporg.ir
swest.tpww.ir 

www.nww.ir 

جوري عمل کنید که با جهش تولید، تغییري محسوس در زندگی مردم به وجود آید. ((مقام معّظم رهبري))

مش�یت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به 
انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی 
و یگانه راز جاودانگی اوس�ت. درگذش�ت فرزند گرامیتان را به ش�ما و خانواده 
محترمتان تس�لیت عرض نموده ،برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ،برای 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

اناهلل و انا الیه راجعون
خانواده محترم موسوی - مافی

مهدی یوسفی


