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این روزها دســتگاه تبلیغاتی غرب با 
جریان سازی های مختلف تالش می 
کند تا از مخالفت رهبر معظم انقالب 
اسالمی با ورود واکسن های امریکایی 
و انگلیسی به کشور بهره برداری سیاسی و بین 
المللی کرده و با ریختن اشک تمساح برای مردم 
ایران ، اینگونه وانمود کند که مردم از دسترسی 

به درمان بیماری کرونا محروم شدند. 
ایــن جریان بدنبال ممنوعیت واردات واکســن 
آمریکایی و انگلیســی شــدت گرفت و در این 
میان مهمترین اســتدالل این رسانه ها زمانبری 
تولید واکســن در داخل کشور بود و می گویند 
تا ســاخت واکسن داخلی عده بیشتری از مردم 
ایران جان خود را در برابر ابتالی به این بیماری 
از دست می دهند. این درحالی است که به دور 
از هر گونه تعصب کافی اســت به عملکرد آنها 
در مقابله با ویروس کرونا نگاهی بیندازیم و این 
نتیجه به دســت می آید که اوضاع آنها بســیار 
وخیم تر از ایران است و این سوال مطرح می شود 
که کشورهایی که  هنوز خود موفق به مدیریت 
بیماری در کشورشان نشده اند چطور می خواهند 
شــرایط را در ایران به حالت نرمال درآورده و در 
اختیار مردم ایران واکســن بگذارند؟!  از این رو 
علیرغم تمام این جریان ســازی ها، رهبر معظم 
انقالب اســالمی با هزینه کــرد از خود وارد این 
مبحث شده و بدور از عوام فریبی تالش کردند تا 
مانع از ایجاد مشکالت بیشتر برای مردم شده و 
از سوی دیگر فرهنگ خودباوری را ترویج کنند. 

 دالیل مخالفت رهبری 
یکی از مهمتری دالیل تاکید رهبری بر استفاده 
نکردن از واکســن آمریکایی و انگلیسی و حتی 
فرانسوی، عقبه ای تاریخی از اقدامات کشورهای 
غربی در مورد ارســال دارو به ایران است. شاید 
نســل امروز به خاطر نداشته باشد اما در دوران 
جنگ تحمیلــی، اقالم امــدادی غربی ها که به 
قیمت گزاف و با ســختی به ایران ارائه می شد، 
دچار عیب و نقص و ناکارایی بود.  به عنوان مثال 
بسیاری از جنانبازان جنگ تحمیلی هستند که 
برخی از فیلترهای ماســک های شــیمیایی که 
آلمــان به ایران فروخته بــود معیوب بود که در 
نتیجه آن بســیاری جان خود را درزمان جنگ 

و حمالت صدام از دســت دادند. از سوی دیگر 
ماجــرای ارســال خون های آلوده فرانســه نیز 
شاهد دیگری بر این مدعاست. اگر چه مقامات 
کشــورمان تاکنون با خوشــبینی سعی کرده 
بودند تا همه مســائل را در رابطه با شــیوع این 
بیماری طبیعی در نظر داشــته باشند اما عقل 
ســلیم ایجاب می کند که احتمال هرنوع حمله 
بیولوژیکی از طریق  واکسن ها نیز در نظر گرفته 
شــود. نباید فرامــوش کنیم با دشــمنی روبرو 
هستیم که در جنگ تحمیلی از امتحان کردن 
هرنوع ســالح بیولوژیک یا شیمیایی روی مردم 
ایران هیچ ترس و واهمه ای نداشت. کشورهایی 
که ســالها مردم ایران را در فشــار تحریم های 
دارویی قرار داده و ثابت کرده اند که اخالق مدار 
نیستند. مهدی فضائلی مهدی فضائلی،  تحلیلگر 
مسائل سیاسی و فرهنگی با انتشار توییتی درباره 
دالیل مخالفت رهبر انقالب با خرید واکسن های 
انگلیسی و آمریکایی نوشــت: معلوم بود مقید 
کردن خرید واکســن در چنین شــرایطی چه 
هجمه هایی را متوجه آقــا می کند، اما به نظرم 
آنچه باعث شد حضرت آقا این مخالفت را علنی 
کنند عبارت اســت از : ۱. شدت حساسیت به 
ســالمتی مردم ، ۲. تردیدهای جدی تخصصی، 
۳.بی اعتمادی به دشمن آن هم مبتنی برتجارب 
قبلی در عین حال باید در نظر داشــت جریان 
سازی های انجام گرفته بســیار ناشیانه صورت 
می گیرد چرا که ســخنان مقــام معظم رهبری 
همواره با پشتوانه علمی همراه بوده و هیچ مسئله 
ای بدون دلیل از سوی ایشان مطرح نمی شود.  

 نمایندگان مجلس چه می گویند 
در این میان بســیاری از نمایندگان مجلس نیز 
در حمایت از رهبری انقــالب تاکید کردند که 
اجازه نمی دهیم دنیا واکسن کرونا را روی ایران 
تســت کند. از جمله روح اهلل متفکرآزاد، در این 
باره گفت: اگر بخواهیم به موضوع واکسن کرونا 
فقط از منظر علمی بپردازیم، باید بگوییم همه 
واکســن های موجود در جهــان فعاًل در مرحله 
تســت انسانی قرار دارد و ایران هم از کشور های 
دنیا در تهیه واکســن کرونا نه تنها عقب نیست 
بلکه تست های موفقیت آمیزی را هم پشت سر 
گذاشته اســت. پس وقتی می گوییم واکسن ها 

درمرحله تست است یعنی هنوز عوارض و نتایج 
نهایی آن ها برای هیچ کس مشخص نیست. وی 
با اشاره به شــکل گیری نسل جدید واکسن ها 
گفت: حرکت به ســمت واکسن هایی با استفاده 
از رشــته های ژنتیکــی، اتفاق خــوب، مهم و 
اثرگذاری اســت. اما این تجربه، تجربه طوالنی 
مدتی نیســت و همزمان با بحــران کرونا وارد 
میدان عمل شــده است. واکسن های معمول به 
طور عمــده از ویروس های کشــته و یا ضعیف 
شده تهیه می شدند که نهایت عوارض آن میزان 
تاثیرگذاری یا ایمن سازِی کم بود. اما وقتی وارد 
فضای واکسن هایی با متریال ژنتیکی می شویم 
باید بدانیم که با مقوله بســیار پیچیده ای روبرو 
هســتیم. نمی توانیم با قطعیت بگوییم که حتماً 
این واکســن ها تغییرات مخرب ژنتیکی برجای 
خواهند گذاشت، اما وقتی شما با واکسنی مواجه 
هستید که با رشــته های ژنتیکی سروکار دارد، 
باید همه جور احتمالی بدهید. عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد: مردم درباره 
واکسن نگران نباشــند؛ نظام، دولت و مجلس، 
موظف به تأمین واکسن برای کشور هستند، اما 
در شــرایطی که زمان به شدت کم است ما کم 
خط ترین مسیر را انتخاب می کنیم. واکسن های 
»مدرنا« و »فایزر« که تاکنون بیشترین توجهات 
را بــه خود جلــب کرده انــد، از نســل همین 
واکســن های جدید با پایه های ژنتیکی هستند. 
واکسن هایی که هیچ کس نمی داند چه تاثیرات 
فرانســلی ژنتیکی بر جای خواهد گذاشت و چه 
ژنوم هایی را دربدن فعال یا تغییر خواهند داد. اما 
واکسن ایرانی همچنان به همان مطمئن سنتی و 
ویروس های ضعیف شده ساخته است. به همین 
دلیل عقل سلیم تصمیم می گیرد در شرایطی که 
رسیدن به واکســن قرار است در کمترین زمان 
اتفاق بیافتد سراغ واکسن های کم خطرتری برود 
تا واکســنی که از عواض بلنــد مدت آن چیزی 
مشخص نیست. مردم نگران هیچ چیز نباشند ما 
حتی اگر واکسنی مطمئن در کشوری مطمئن 
ساخته شده باشد مشــکلی با خریداری آن نیز 
نداریم. اما نمی توانیــم با جان مردم بازی کنیم 
حتــی اگر احتمال خطر بدهیــم. وی ادامه داد: 
البته این مقدار واکســنی که به گفته خودشان 
می خواســتند به ایران هدیــه بدهند، آنقدر کم 
اســت که نه می تواند کادر پزشکی ما را پوشش 
دهد و نه افراد در معرض خطر را؛ این تعداد صرفاً 
برای تست میدانی مناسب است که خب ما اجازه 
نمی دهیم آن ها تســت های بالینی خود را روی 

مردم ما انجام دهند.
 چــرا واکســن های غربــی کرونا قابــل اعتماد 

نیست
 برای کنــکاش بیشــتر در این باره به ســراغ 
متخصصین علوم پزشــکی رفته ایم پروفســور 
علی کرمی متخصص بیوتکنولوژی پزشــکی و 
مهندســی ژنتیک در این باره با اشاره به اینکه 
هم اکنون واکسن ایرانی در فاز بالینی قرار دارد 
گفت: خوشبختانه این واکسن تاکنون عوارضی 
در داوطلبان تزریق نداشته است چرا که بر اساس 
اســتفاده از ویروس ضعیف شده ساخته شده و 
عوارض آن بســیار کمتر از واکسن های خارجی 
اســت. وی افزود: واکســنهایی که این روزها در 
مورد این بیماری مشهور شده اند از جمله فایزر 

، بیون تک، مدرنا و ... با استفاده از روش ژنتیکی 
تولید شده اند و دی ان ای واکسین هستند. 

این متخصص مهندسی ژنتیک با اشاره به اینکه 
در مورد تزریق این واکسن ها ابهاماتی وجود دارد، 
اظهار داشــت: تزریق واکسنی به بدن  که دارای 
ژن خاصی است عالوه بر عوارض فعلی می تواند 
در دراز مدت عوارض بســیاری را ایجاد کند که 

عواقبی را برای فرد واکسینه به دنبال دارد. 
پروفسور کرمی با بیان اینکه مشخص نیست که 
ایمنی این واکسن ها تا چه اندازه دراز مدت است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص امریکا 
و انگلیس و ناتوانی دولت این کشورها در کنترل 
بیماری، هدف اصلی امریکایی ها و انگلیسی ها از 
ساخت واکســن کنترل بیماری است و اگر این 
واکسن 6 ماه تا یکسال برای این بیماری ایمنی 
ایجاد کند ، برای دولت آنها بسیار مطلوب است 
که کنترل بیماری را آسانتر می کند. بنابراین این 

واکسن ها را به سرعت و با عجله ساخته اند. 
وی در تشــریح خطر واکســن کرونای غربی از 
جمله وان تک اظهار داشت: ویروس کرونا ویروس 
هوشــمندی است و دچار جهش شده است  که 
شاخک های متصل به سلول های تنفسی شده و 
به ســلول صدمه وارد می کند. این واکسن قرار 
اســت به افراد در معرض خطر و بیمار زده شود 
و برای همگان توصیه نمی شود بنابراین بایستی 
واکســن ایمن تری را به مردم کشورمان توصیه 
کنیم.  ایــن متخصص بیوتکنولوژی پزشــکی 
خاطرنشــان کرد: مدلی که امریکایی ها انتخاب 
کرده اند در هیچ واکســنی در دنیا وجود نداشته 
و سوابق ۲0 ســاله مطالعات در این مورد وجود 
دارد و به دلیل تزریق RNA و استفاده از حباب 
چربی برای انتقال آن این واکسن آلرژی زا است 
و نمونه های آلرژیک آن هم دیده شــده و چرا ما 
بایستی سراغ واکسنی که با عجله ساخته شده 
و در دنیا تست نشــده و خطر آن معلوم نیست 
برویم؟  وی با اشــاره به اینکه وضعیت کرونا در 
کشــورهای غربی بسیار وخیم اســت  افزود: ما 
مشــکالتی مانند آنها نداریم که بخواهیم به هر 
ترتیب از این واکســن اســتفاده کنیم در عین 
حال از کجا معلوم اســت که موادی که به ایران 
داده می شــود مانند موادی است که برای مردم 
خودشان استفاده می کنند؟! امریکایی ها سوابق 
بسیار خطرناکی در این زمینه دارند و نبایستی 

به آنها اعتماد کرد. 
از سوی دیگر دکتر زهرا عبدی متخصص بیماری 
های عفونی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در گفتگــو با خبرنگار سیاســت روز در این باره 
گفت: برای مقابله با بیماری های عفونی بهترین 
روش واکسیناســیون است و همانطور که شاهد 
هستیم در مورد بیماری های دیگر نیز استفاده از 
واکسن در جلوگیری از این بیماری ها مؤثر است. 
امــا در مورد کرونا هنوز هیچ درمانی شــناخته 
نشده و معلوم نیست منشاء ساخت این ویروس 
کجاســت و اکنون قدرتی پیدا کرده است که به 
درصد باالیی از ابتال رســیده است. وی با اشاره 
بــه اینکه تظاهرات این بیماری در افراد مختلف 
متفاوت اســت، افزود: از نظر ژنتیکی ســواالت 
بسیاری در مورد این ویروس وجود دارد. اگر چه 
برای چنین بیماری ای با ابعاد ناشناخته واکسن 
تولید شــده اســت اما طول اثر بخشی آن هنوز 
مشخص نشده است چرا که باید به افراد زیادی 
تزریق شــود و نیاز به گذشت زمان است و حتی 
تولید کننــدگان خارجی واکســن گفته اند اگر 
افرادی که دو نوبت واکسن های موجود را زده اند 
بایستی شرایط پیشگیرانه را رعایت کنند تا نتایج 

آن مشخص شود.
 نگاهی به تولید و ساخت واکسن در ایران 
در حال حاضر ایران جزء ۱6 کشــور اول تولید 
کننده علم است وبهترین پزشکان ایرانی در زمره 
بهترین پزشــکان قرار دارند. دکتر کرمی با ابراز 
تأسف از اینکه عده ای  در کشور حتی افرادی که 
عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا در کشور هستند 
و یا در وزارت بهداشت و درمان فعالیت می کنند 
، نگاه به غرب دارند در این باره گفت: ۲ مؤسسه 
بزرگ کشورمان یعنی انستیتو پاستور و موسسه 
رازی قریب به ۱00 سال است که واکسن تولید 
می کنند، ایران سابقه بسیار درخشانی در تولید 
واکســن دارد و ســالها با موفقیت مصرف شده 
وهیچ عارضه ای نداشــته است و برهمین اساس 
در مورد تولید واکسن کرونا هم بکار گرفته شد. 
وی افــزود: دومین واکســنی هم کــه ایران با 
همکاری کشــورهای خارجی ســاخته واکسن 

پروتئین نوترکیب است که بهتر از ساختارهای 
ژنتیکــی اســت. دکتر زهرا عبــدی متخصص 
بیماری های عفونی نیز با اشــاره به اینکه تولید 
واکســن در کشــور امیدی برای پیشــگیری و 
جلوگیری از مبتال شــدن به بیماری اســت، در 
مورد تولید واکسن در کشور گفت: چندین تیم 
پزشــکی در کشور مشــغول به کار روی تولید 
واکســن هســتند. حتی با روش RAN  که در 
کشورهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد 
نیز برخی از این تیم ها مشــغول تولید واکسن 
هستند و بنا به گفته مسئولین در صورت جواب 
مثبت در خرداد به تولید انبوه می رســد.  وی با 
اشاره به اینکه  درخصوص واردات محدود واکسن 
تا تولید واکسن خارجی مسئوالن کشور ورود هر 
نوع واکســنی را ممنوع نکرده اند، اظهار داشت: 
این ممنوعیت در مورد واکســن های انگلیسی 
و امریکایــی کــه قابل اطمینان نیســت وجود 
دارد. چنانچه واکســن های دیگر کشورها بتواند 
اثر بخشی خوبی داشــته باشد ممنوعیتی برای 
ورود آنها اعالم نشده است. این مدرس دانشگاه 
با یادآوری اینکه این واکســن ها در مدت زمان 
کوتاهی ســاخته شده و از نظر پزشکی نیز جای 
بــی اعتمادی و تردید در مــورد آن وجود دارد، 
افزود: آنچه در مورد واکسن مهم است این است 
که واکسن بتواند زنجیره انتقال بیماری را قطع 
کند و ابتالی افراد کاهش یابد و بیماری کاهش 

یابد نه اینکه واکسن ایرانی یا خارجی باشد. 
 شرایط ساخت واکسن کرونا در کشور 

در همین حال دومین دوز از واکسن ایرانی کرونا 
به سه داوطلبی که دو هفته پیش برای اولین بار 
مورد تست قرار گرفته بودند، تزریق شد؛ این سه 
داوطلب شامل »طیبه مخبر« فرزند رئیس ستاد 
اجرایی فرمان امام، علی عســگری و حمیدرضا 
خلیلی از مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان امام 
هستند.. پیش از این، دوز اول واکسن تاکنون بر 
روی ۱۴ نفر تزریق شــده که این تعداد باید در 
فاز مطالعه بالینی به ۵6 نفر برســد؛ هر داوطلب 
دو هفته پــس از تزریق اول و قرار گرفتن تحت 
مراقبت پزشــکی الزم، دومیــن تزریق را انجام 
خواهد داد و در پایان این فاز، امن بودن واکسن 
باید مورد تأیید پزشکان و متخصصان مجری و 
ناظر طرح برســد و سپس وارد فاز دوم و تعیین 
میزان اثربخشی واکسن شــود. در همین حال 
سخنگوی دولت اعالم کرد: واکسن ایرانی کرونا 
در چهار فاز تزریق می شود و بنا به تصمیم ستاد 
ملی کرونا خارج از این اولویت بندی به هیچ فردی 
واکسن تزریق نخواهد شد. در نهایت باید گفت 
اینکه برخی تالش می کنند برای اهداف سیاسی 
و شــخصی خود این موضوع را دستاویز حمله و 
تخریب جمهوری اســالمی ایران قرار دهند به 
متخصصین بی طرف و دانشمندی مراجعه کنند 
کــه در این زمینه آگاهی کافی دارند. از ســوی 
دیگر بهتر است افرادی که در این حوزه تخصص 
ندارند اجازه دهند کــه متخصصین در این باره 
نظر دهند و در جریان سازی های خارجی غرق 
نشوند. فضا سازی هایی که در داخل در همراهی 
با رسانه های معاند دیده می شود، نوعی تحریک 
افکار عمومی علیه نظام اســالمی است در حالی 
کــه حتی مردم ایــران خود آگاهتــر از آنهایی 

هستند که خود را نگران نشان می دهند.
به نتیجه جالب نظرســنجی درباره »واکســن 
ایرانی« در یک کانال وابسته به جریان اصالحات 
توجه کنید که چگونه از این نتیجه رســوا شده 
است. کانال ضدایرانی »سحام نیوز« پس از نظر 
سنجی که در باره واکسن کرونا انجام داده پس از 
آشکار شدن نتایج آن مجبور به انتشار نتایج این 

نظر سنجی شده است. 
۷۱ درصد از شــرکت کنندگان در نظرســنجی 
کانال »ســحام نیوز« در پاســخ به اینکه »پیرو 
تصمیم رهبر جمهوری اسالمی درباره ممنوعیت 
واردات واکسن از آمریکا و انگلیس؛ در صورت در 
دســترس بودن، گزینه مورد نظر شما کدامیک 
است؟« گزینه »واکسن ایرانی« را انتخاب کردند.

در این نظرسنجی، ۱6 درصد شرکت کنندگان، 
گزینه »واکسن آمریکایی« و تنها ۱ درصد، گزینه 

»واکسن انگلیسی« را انتخاب کردند.
همه تالش هایی که برای همراه کردن مردم در 
باره واکســن آمریکایی و انگلیسی در رسانه های 
وابسته به دشمنان صورت گرفت تاکنون رسوایی 
برای آنها ببار آورده اســت، اما آنها دست بردار 
نیســتند و همچنان خود را دلسوزتر از دیگران 

برای مردم ایران نشان می دهند.

حضرت فاطمه )س(: خداوند امر به معروف را برای 
اصالح توده مردم، واجب ساخت.

نامه مرندی به دبیرکل سازمان ملل؛
هیچ تضمینی برای اثربخشی بدون 
عارضه واکسن های آمریکایی کرونا 

نیست
رئیس  مرندی  علیرضا  دکتر 
پزشکی  علوم  فرهنگســتان 
جمهوری اســالمی ایران در 
نامه سرگشــاده بــه آنتونیو 
ســازمان  کل  دبیر  گوترش 
ملــل متحــد نســبت بــه 
اظهارات مدیر اجرایی برنامه فوریت های سالمت 
سازمان جهانی بهداشت که گفته بود »کرونا را 

سیاسی نکنید« واکنش نشان داد.
پزشــکی جمهوری  علوم  فرهنگســتان  رئیس 
اســالمی ایران در این نامه یادآور شــده است: 
ما مستقل هســتیم و حق مسلم خود می دانیم 
که نســبت به رد واکسن هایی که دارای فناوری 
نامطمئن بوده و یا از آزمایش ایمنی یا از قابلیت 
اطمینان ناکافی برخوردار هستند تصمیم گیری 

کنیم.
وی در ادامه این نامه خاطرنشــان کرده است: 
عوارض جانبی بالقوه دراز مدت این نوع واکسن 
آنقدر نامشــخص اســت که حتی شــهروندان 
آمریکایی »در صورت ابتال به عوارض آن« مجاز 
به پیگیری قانونی از شرکت ها یا دولت نیستند.

مرنــدی در بخش دیگــری از نامه خود به دبیر 
کل ســازمان ملل متحد با طرح این پرســش 
که »چرا ما باید از کشــورها یا شرکت هایی که 
کارایی و ایمنی کافی واکسن را اثبات نکرده اند، 
واکســن خریداری کنیم و ســپس آنها را روی 
مردم کشــورمان آزمایش کنیم؟« آورده است: 
ســکوت ســازمان های مدافع حقوق بشر غربی 
و نهادهــای بیــن المللی در برابــر تحریم های 
ظالمانه و وحشــیانه آمریکا و برخی کشورهای 
غربی و محروم کردن مردم ایران از دسترســی 
بــه داروهای حیاتی و تجهیزات پزشــکی مورد 
نیاز به خصــوص در زمان پاندمــی کووید ۱۹ 
پذیرفتنی نیســت. وی در فــراز دیگری از نامه 
خــود به گوترش آورده اســت: عــدم موفقیت 
سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در پاسخ 
به تحریم های غیر انســانی آمریکا همان چیزی 
اســت که »سیاسی« شده اســت و ما آنچه که 
نســبت به آن باید محتاط باشیم تزریق واکسن 
آمریکایی mRNA به مردم اســت که این نوع 
واکسن با سرعت بی سابقه ای بر اساس فناوری 

که هرگز قباًل مجوز نداشته تولید شده است.
در بخش دیگری از نامه رئیس فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران آمده است: علی 
رغم همه این فشــارهای ظالمانــه، ایران طی 
چهار دهه گذشــته موفق شــده است با کمک 
توسعه ای  نمونه  بهداشــتی  مراقبت های  شبکه 
برای غرب آســیا و فراتر از آن در ارتقاء و بهبود 
شاخص های بهداشتی باشد و دانشمندان ایرانی 
به سختی تالش کرده اند تا واکسن های کرونا را 
تهیــه و تولید کنند که اگر تحریم ها نبود زودتر 

موفق می شدند.
مرندی در پایــان نامه خود خاطرنشــان کرد: 
بســیار سپاســگزار خواهیم بود اگر تصمیمات 
ما را بیشتر سیاســی نکنید و با کمک به ما در 
دستیابی به همه تجهیزات پزشکی، فناوری های 
مورد نیاز، داروها و واکسن های قابل اعتماد برای 
کنترل این بیماری همه گیر، از ما حمایت کنید.

گزارشخبر

پشتوانه علمی در ممنوع اعالم کردن واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران  

رسوایی برای جریان هشتگ واکسن

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالك ۱6  تلفن: 6-880۱۳8۷0  نمابر: 8800۷۵۷۵  

 کدپستي: ۱۴۳86۳۴8۷۱  شاپا: ۳۹۴۷ - ۲008 
 سازمان آگهي ها: 88006688 

 چاپ: کارگر 668۱۷۳۱6 
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

حسین طال - شهردار اسالمشهر

ت اول
نوب

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز های شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به واگذاری موارد ذیل به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل 

ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده عمومی می باشد.
1 - مشخصات موضوع مورد مزایده عمومی :

2- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .  

4- برندگان اول و دوم وسوم مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداده نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
5- سایر شرایط در اسناد مزایده عمومی درج گردیده است . 

6- چاپ اول : 24 / 10 / 99 
7- چاپ دوم: 1 / 11 / 99

8-  مهلت دریافت اسناد مزایده عمومی : از مورخ 1 / 11 / 99 الی 12 / 11 / 99
9- مهلت تحویل اسناد مزایده عمومی : 13 / 11 / 99 

10-  جلسه کمیسیون عالی معامالت : ساعت : 15:00 مورخ 14 / 11 / 99

اجاره صالحیتمجوزموضوع مزایده عمومیردیف کارشناسی  پایه  مبلغ 
ماهانه)ریال(

مزایده  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
عمومی)ریال(

اجاره یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی واقع در اسالمشهر 1
- پارک شهید سلیمانی- جنب کارخانه شهر لبنیات میهن

کارت عضویت از انجمن شهربازی داران و مجوزهای مربوطه - حداقل 2سال 5/4/863
سابقه کاری مرتبط با موضوع مزایده- گواهی های دوره های آموزشی از اداره 

استاندارد - ارائه گواهی تایید صالحیت از انجمن شهربازی داران کشور

92/000/000210/000/000

واگذاری اجاره)حق بهره برداری( از بیلبورد ، استند، پرتابل و 2
استرابوردهای شهری جهت انجام امور تبلیغاتی 

اشخاص حقوقی : اساسنامه- رزومه کاری مرتبط اشخاص حقیقی : تصویر کارت 5/4/412
شناسایی - رزومه کاری مرتبط

..........900/000/000

آگهی مزایده عمومی شماره 99/2

شهرداری برزک- ابوالفضل زارع

نوبت دوم

موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین واقع در بلوار انقالب کوی بهشت 8 
با کاربری مسکونی مطابق شرح مندرج در اسناد ، مدارک و شرایط مزایده 
ضمانتنامه  بصورت  ریال   462/000/000 مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 

بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری برزک
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 99/11/11 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 
محل  در   99/11/15 مورخ  در  ها  پاکت  بازگشایی  و   99/11/13 تاریخ  تا 

شهرداری برزک خواهد بود.
هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده ، حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نگردند ، سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
کلیه هزینه های چاپ آکهی بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در 

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

تلفن: 55672903 

شهرداری برزک

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

@siasatrooz


