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تمدیدتاریخانقضا،علمیومرسوم

در میان چالشهای حکمرانی داخلی ،حواسمان به میدانهای بزرگتر باشد
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تنظیم گری؛ماهیتیتعاملی
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اخبارجعلیساالنهمیلیاردهادالربرایاقتصادجهانیهزینهدارد،بهاعتمادعمومیآسیبمیزندوتهدیدیبرایدموکراسیاست

راههای گریز از سیاهچالهاخبار جعلی
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سالروز میالد باسعادت حضرت بابالحوائج ،موسیبنجعفر علیهماالسالم مبارکباد

در دیدار رجب طیب اردوغان
با رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شد:

چهارشنبه 29تیر20 1401ذیالحجه 20 1443جوالی  2022سال سیوهفتم شماره 12 10364صفحه  2000تومان
روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران www.resalat-news.com
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@ Resalatplus

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیسجمهور روسیه
ضمن اشاره به حوادث جهانی ،از لزوم همکاریهای بیشتر دو کشور گفتند

دیدار
درآستانه
پایانغرب
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ایران میزبان اردوغان و پوتین است

ترسیممنظومه
دیپلماتیکجدیددر تهران
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آ گهیتجدیدمناقصهعمومیشماره1401/10

شرکتملیگازایران
شرکتگازاستانگلستان

مرحله دوم

موضوع مناقصه  :تهیه ،ساخت و نصب نرده جهت رفوژهای میانی بلوارهای سطح شهر مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط
مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ( 2/000/000/000 :دو میلیارد) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه
شهرداری کاشان
مهلت دریافت اسناد حدا کثر تا تاریخ  1401/5/6از اداره پیمان و رسیدگی مهلت قبول پیشنهادات حدا کثر تا تاریخ  1401/5/8و بازگشایی پا کتها در
مورخ  1401/5/9در محل شهرداری کاشانی خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ،حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شرکت در مناقصه ایشان 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 )031(55440055 -8 :
شهردار كاشان – حسن بخشنده امنیه
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/4/20تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/4/29خ ش 1401/4/20
ن
وبت
اول

شرکتملینفتایران

شرکتپایانههاینفتیایران
(سهامیخاص)

آ گهیفراخوانعمومیارزیابیکیفیمناقصهگران؛

مناقصهشمارهم.ع.پ1401/008/بهشمارهسامانهستاد2001091645000032

شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ،به
صورت فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط وا گذار نماید:
الف) کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صالحیت  ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www. setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند  .خاطر نشان می سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت امکان ثبت نام بر خط رایگان در این
سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.
شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها  ،در سایت سامانه ()www.setadiran.ir
بخش "ثبت نام  /پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
ب) نوع فراخوان :مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی جهت انتخاب مناقصه گر واجد شرایط به منظور انجام خدمات موضوع مناقصه  /یک مرحله ای
ج) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :تهران -خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید – خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم ) پال ک  -11شرکت پایانههای نفتی ایران (سهامی خاص)
د)موضوع مناقصه :انجام خدمات شارژ ،تست و صدور گواهینامه های تجهیزات بقا در دریا جهت شناورهای ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران
ه) شرح مختصر خدمات :انجام کلیه خدمات بازرسی شارژ ،تست و صدور گواهینامه های تجهیزات بقا در دریاجهت شناورهای ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران وتامین اقالم
ایمنی و آتش نشانی مورد نیاز مطابق با دستورالعمل های صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی در جزیره خارگ و پایانه میعانات گازی پارس جنوبی و بندر ماهشهر
و) نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ،تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار :ارائـه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  1,095,535,845ریال حسب آئین نامه
شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/09/22هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛
ً
ضمنا تضامین صادره میبایست مطابق فرمتهای نمونه پیوست آئیننامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه
مسئولیت و تعهدی در این خصوص ،نخواهد داشت .شایان ذکر می باشد پس از انعقاد قرارداد ،به میزان ده درصد از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده بهعنوان تضمین حسن
انجام کار کسر می گردد.
ز) محل  ،مدت زمان اجرای خدمات و برآورد مناقصه گزار :محل اجرای خدمات جزیره خارگ ،بندرماهشهر و پایانه میعانات گازی پارس جنوبی بوده و مدت انجام خدمات سه سال
شمسی می باشد و برآورد مناقصه گزار ( 21,910,716,904بیست و یک میلیارد و نهصد و ده میلیون و هفتصد و شانزده هزار و نهصد و چهار ) ریال می باشد.
ح) مدت اعتبار پیشنهاد :مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارائه پیشنهاد مالی به مدت  180روز می باشد.
ط) گواهی ها ،مجوز ها و مدارک مورد نیاز :
 )1ارائه تاییدیه یا گواهی صالحیت از سازمان بنادر و دریانوردی یا موسسات رده بندی درخصوص سرویس الیف رفت و الیف بوت و تجهیزات ایمنی
 )2دارا بودن شخصیت حقوقی.
 )3ارائه گواهی نامه تایید صالحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 )4ارائه شناسه ملی حسب ماده  16آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی.
 )5ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا
ی-زمان ،مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
 -1با عنایت به ابالغیه شماره  1/140935مورخ  1399/05/11دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و تا کید موکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد
پا کتهای(ب)و(ج)وعدمپذیرشنسخفیزیکیواسنادفاقدامضایالکترونیکی(دارایمهرگرم) ،کلیهمناقصه گرانموظفمیباشندتمامیاسنادپا کتهای(ب)و(ج)مناقصهراباامضاء
الکترونیکی ودر موعد مقرر در اسناد مناقصه از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت مناقصه گزار از پذیرش نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته معذور خواهد بود.
 -2کلیهمناقصه گرانواجدشرایطمی توانند بهمدت  7روز از زماندرجآ گهی نوبتدوم نسبت بهدریافتاسناد ومعیارها وجداولارزیابی کیفیاز طریقسامانه تدارکاتالکترونیکی
دولت(ستاد)اقداموظرفمهلت14روز پساز انقضایمهلتدریافتاسناد،ضمنتکمیل،مهروامضایآنهاوالصاقمستنداتمربوطهبههمراهسایراسناد،مداركو گواهینامههای
ذکر شده در آ گهی نسبت به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند .همچنین مناقصه گران میتوانند جهت رویت آ گهی به سایتهای
 WWW. SHANA. IR، HTTP://IETS.MPORG.IRو  WWW.IOTCO.IRمراجعه نمایند.
 -3مناقصه گزار در رد و یا قبول مدارك در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن مختار خواهد بود.
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/5/1
شناسه آ گهی 1351522

حنیف غفاری

دیپلماسیبهمعنایتعارفنیست!

صهیونیستها
عاملتفرقه
درمنطقه

نوبت دوم

سرمقاله

روابط عمومی

ح����وزهسیاس����تخارج����یورواب����طبینالمل����ل
بهمانن����د ی����ک «ماتری����س» اس����ت! ماتریس در
یک تعریف کلی ،به آرایشی مستطیلی شکل از
اعداددر قالبس����طروس����تونشکلیافته گفته
میش����ود.هراندازه تعداد س����طرها و س����تونها
بیش����تر باش����د ،ماتریس ابعاد گستردهتری را به
خ����ودمی گیرد.در تحلی����لاحتماالتورفتارها
و خصوص����ا در ح����وزه آیندهپژوه����ی ،تحلی����ل
س����اختارهای ماتریسی اهمیت فوقالعادهای
داردومؤلفهه����ایرفت����اریبازیگران،تبدیلبه
بردارهایآنماتریسمیشوند!دریکسیاست
خارجیموثروموفق،هرگزاینسطرهاوستونها(
درساختارماتریسی)نبایدنادیدهانگاشتهشده
و در یکدیگر ادغام یا خلط ش����وند .ش����اید بتوان
در یک نگاه عمیقتر ،سطرهای این ماتریس را
بهمثابه تا کتیکها و ستونهای آن را بهمثابه
راهبردهای کالن در نظر گرفت.
حض����رتآیتاهللخامنهایرهبرمعظمانقالب
اس����المیدر دی����دار اخی����ررجبطی����باردوغان
رئیسجمه����ور ترکی����هوهیئتهمراهباتأ کیدبر
ل����زوم افزای����ش همکاریهای دو کش����ور بهویژه
همکاریه����ایتج����اری،رژیمصهیونیس����تیرا
از عوامل اصلی ایجاد اختالف بین کش����ورهای
اسالمی برشمردند.
ایشانصراحتابرخیسیاستهایدولتترکیه
در منطقه را ناقض امنیت در غرب آسیا دانسته
و عم����ال حرک����ت آنکارا بهس����وی پذیرش تلآویو
بهعنوان یک ش����ریک منطق����های و بینالمللی
رابهمثاب����هخطای����یب����زرگم����وردشناس����اییو
تحلیل قراردادند.
در کن����ار ای����ن موارد ،معظم ل����ه تأ کید کردند که
حفظتمامیتارضیس����وریهبس����یار مهماست
ً
وهرگونهحملهنظامیدر ش����مالس����وریهقطعا
ب����هضرر ترکیه،س����وریهوهم����همنطقه،وبهنفع
تروریستها خواهد بود.
این پیامهای آش����کار و صریح از جنس تبش����یر
نیس����ت و بیشتر جنبهای انذار گونه دارد! آنچه
مسلماستاینکهفرمایشاتدیروزرهبرمعظم
انقالبدردیداراردوغان،خودیکدرسسیاست
خارجیبرایمسئولینحوزهدیپلماسی کشور
و دس����تاندرکاران جمهوری اسالمی در عرصه
روابطبینالمللمحسوبمیشود.دالمرکزیو
گزارهاصلیایندرسبزرگ،مربوطبهتعارفبردار
نبودن عرصه دیپلماسی است.
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آ گهیمناقصهعمومی-یکمرحلهای

نوبت اول

موضوع :ساخت و نصب  800انشعاب گاز خانگی و تجاری پلی اتیلن در سطح سه روستای شهرستان گرگان
(چهارباغ-شاهکوه علیا و سفلی)
( شماره مناقصه  ) 011201 - Rکد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات  53119237مورخ 1401/03/10
زمان دریافت اسناد  :کلیه اسناد مناقصه پس از چاپ آ گهی دوم به مدت  3روز حتی االمکان در تاریخهای  1401/04/ 28الی  1401/05/01در سامانه
ستاد بارگذاری و تا تاریخ  1401/05/08از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی  www. Setadiran.irقابل دریافت ( دانلود )
میباشد .
نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک:پیمانکاران و مناقصه گران واجد شرایط که دارای رتبه  5رشته های تاسیسات و تجهیزات همراه با
(توانایی مالی  ،ظرفیت آزاد کاری ،تخصص و سابقه کاری مرتبط ) میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
WWW.Setadiran.irودریافت گواهینامهامضاءالکترونیکی(درصورتعدمعضویتقبلی)جهتشرکتدرمناقصهازطریقسامانهستاداقدامنمایند.
ً
ضمناالزماستمناقصه گران کلیهمدارکخواستهشدهبراساسدعوتنامهارسالی کهدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)WWW.Setadiran.ir
و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.irدرج گردیده را پس از تهیه و تکمیل مستندات حدا کثر تا تاریخ  1401/05/22از طریق
سامانه ستاد بارگذاری نمایند ( .دراین مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات  ،همزمان با آن ملزم به ارسال اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و
پا کت ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت دستی به آدرس شرکت گاز استان گلستان – امور قراردادها (پس از ثبت در دبیرخانه ) می باشند.
بدیهیاست کلیهمناقصه گراندر صورتبارگذاریاسنادوتکمیلمستنداتدر موعدتعیینشده،قابلیتمشارکتدر فرآیندمناقصهراخواهدداشت.
همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند
بود و در هر مرحله از مناقصه که این موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود.
نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ  909/000/000ریال میباشد.
مبلغ برآورد  18/167/000/000 :ریال میباشد.
زمان و مکان کمیسیون مناقصات :روز یک شنبه مورخ 1401/05/30
شماره مرکز تلفن  :کد شهری (  32480372 – 5 ) 017داخلی  2059فا کس ) 017 ( 32480298 :
آدرس اینترنتی http:// www.nigc- golestan.ir:
WWW.SHANA.ir
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/5/1
شناسه آ گهی 1352095

شرکتملینفتایران
شرکتنفتمناطقمرکزیایران

روابط عمومی شركت گاز استان گلستان

آ گهیمناقصهعمومی(یکمرحلهای)

نوبت اول

موضوع :مناقصه شماره م م ن 1401 /4399 /پروژه تهیه کاال و احداث تسهیالت سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت  W037Nدهلران(به صورت )PC
شماره ثبت در سامانه ستاد2001093221000037:
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوقالذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی (یک مرحلهای) به شرکتهای
واجد شرایط ،وا گذار نماید.
الف) شرح مختصر کار ً
پروژه فوق الذکر مختصرا شامل :تهیه کاال ،اجرا و پیش راه اندازی تسهیالت سرچاهی چاه موقعیت  W037Nمیدان دهلران و خطوط لوله جریانی روزمینی  6اینچ به طول تقریبی
 11000متر (تامین لوله به عهده کارفرما میباشد) به همراه توسعه هدر مربوطه در جمع آوری موقت جهت فراهم کردن  TIE INبرای اتصال به سیستم و راه اندازی آن و همچنین به
کارگیری تمهیدات الزم جهت عبور خط لوله از رودخانه میمه می باشد.
ب) مدت ،محل و برآورد اولیه اجرای کار
مدت اجرای پروژه دوازده ( )12ماه بوده و برآورد تقریبی اجرای کار  350،682،084،637 /-ریال و محل اجرای پروژه واقع در استان ایالم  ،منطقه عملیاتی دهلران میباشد.
ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)
ُ
 -1داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل :اساسنامه ،آ گهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ،کد اقتصادی و شماره شناسه ملی شرکت،
آدرس دقیق پستی ،تلفن ثابت و نمابر (فکس).
 -2داشتن گواهینامه صالحیت و ظرفیت آزاد حداقل در پایه 5رشته نفت و گاز طبق سایت پیمانکاران تأیید صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور.
-3داشتن گواهینامه معتبر تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی
 -4داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی. 1399
 -5داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 13،013،641،693ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار.
 -6عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی و تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود در سایت www.setadiran.ir
د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صالحیت ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کات از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضاءالکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  1456و اطالعات
تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه  www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر " موجود است .آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی
کیفی از سامانه ستاد ساعت  08:00روز شنبه مورخ  1401/05/08و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت
 16:00روز یکشنبه مورخ  1401/05/23می باشد.
خاطرنشان می سازد " پیشنهاد قیمت ها میبایست متناسب با کاالی ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد" .
درصورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفنهای 021-87524410تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/5/1
شناسه آ گهی 1350382
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گفتوگو
ابراهیم عزیزی ،نایبرئیس اول کمیسیون
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

نشست آستانه به دنبال پاسخ قاطع
نسبت به جریانسازی آمریکا است
گروه سیاسی
ابراهیمعزیزی،نمایندهشیرازوزرقاندرمجلسونایبرئیساول کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به سفر رئیسجمهور روسیه به ایران در
گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد :نشست آستانه که با حضور جمهوری
اسالمیایران،روسیهوترکیهبرگزارشده،باهدفیافتنراهحلبرایعبورازبحرانهای
منطقهای شکل گرفته است .در سطح ریاست جمهوری این هفتمین نشست و
در سطح وزرای خارجه ،هجدهمین نشست برگزارشده میباشد.
ویافزود:نشستآستانهبهدنبالپاسخقاطعوجدینسبتبهجریانسازیآمریکا
علیهجمهوریاسالمیایران،ترکیه،چینوروسیهاست.تشکیلبلوکاقتصادی
شمالوجنوبازجملهاهدافاینطرحاست.هدفدیگر،شکل گیرییکواحد
پولی مشخص در مقابل سلطه دالر در معادالت اقتصادی است.
نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
بیشک نشست آستانه میتواند تغییر موازنههای قدرت را در برداشته باشد .از
مهمترین ویژگیهای این دیدار حضور رهبران روسیه و ترکیه برای نخستین بار
پس از جنگ اوکراین است.
نمایندهشیراز وزرقانهمچنینخاطرنشان کرد:ایننشستبهسبببه کارگیری
راهحلمشکالتاقتصادیمنطقهاست.رفعاینمشکالتمیتواندفرصتخوبی
برای گسترش روابط باشد.
اواضافه کرد:دیدارهایدوجانبه،چندجانبهوتهیهسندهمکاریبرایحوزههای
اقتصادی و غیراقتصادی از دیگر ظرفیتهای این نشست است .نشست آستانه
میتواند ظرفیت مبادالت تجاری ایران و ترکیه را افزایش دهد.
وی درپایان این گفتوگو متذکر شد :با بهره گیری از این نشست میتوان بخش
قابلتوجهیازانتظاراتهرسه کشوررافراهمساخت.حضوررؤسایترکیهوروسیه
نشان از نقش محوری جمهوری اسالمی ایران در حل مناقشات منطقهای دارد.
امیدواریم نشست آستانه راهحلهای مناسب را بهمنظور غلبه بر بحرانهای
منطقهای اتخاذ کند و به اهداف مبرهن شده خود دست پیدا کند.

خبر
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با جوزف بورل:

کاخ سفید زیادهخواهیها و تردیدها را
کنار بگذارد
دکتر امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه روز دوشنبه در تماس تلفنی با
جوزفبورل،مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپادرخصوصآخرینوضعیت گفتوگوها
برایرفعتحریمهاوهمچنینبرخیموضوعاتمهممنطقهایوبینالمللیمورداهتمام
مشترک گفتوگو و تبادل نظر کرد.به گزارش مهر ،وزیر امور خارجه کشورمان در این
گفتوگویتلفنی،اظهارداشت:هیچتردیدیدرارادهدولتجمهوریاسالمیایرانبرای
رسیدنبهیکتوافقخوب،قویوپایداروجودندارد.رئیسدستگاهدیپلماسی کشورمان
با ابراز قدردانی از تالشهای بی وقفه جوزف بورل و انریکه مو را و با اشاره به گفتوگوهای
اخیر خود با وزرای خارجه ایتالیا و فرانسه تأ کید کرد :کاخ سفید باید زیادهخواهیها و
تردیدها را کنار گذاشته و با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام
بردارد و از تکرار رویکرد نا کارآمد گذشته و رفتار غیر سازنده و توسل به اهرم فشار و تحریم
دستبردارد.دکترامیرعبداللهیاندربخشدیگریازاین گفتوگوبااشارهبهنشستسه
جانبهبینرؤسایجمهور سه کشور ایران،روسیهوترکیهدر تهرانرویکردایرانرادر مورد
امنیتغذاییوامنیتانرژیتبیین کرد.وزیرامورخارجه کشورمانبااشارهبه گفتوگوی
اخیر خود با وزیرخارجه اوکراین افزود :تسهیل صادرات غالت اوکراین از اهمیت زیادی
برخوردار است.جوزف بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتوگو
با تقدیر از اراده مثبت و جدی طرف ایرانی در روند مذا کرات تا کنون ،بر ضرورت ارائه و
جمع بندی ایدههای طرفین در شرایط کنونی تأ کید کرد .بورل همچنین ضمن تقدیر
از ابتکار عملهای جمهوری اسالمی برای عبور از موانع و حل و فصل برخی اختالفات
باقیمانده برای حصول توافق نهایی ،بر آمادگی خود و معاونش برای تسهیل و تسریع
این روند از طریق ارتباط و رایزنی با همه طرفها تأ کید کرد.جوزف بورل افزود :معتقدم
باید ماهها تالش به نتیجه منجر شود و به تالش خود برای نزدیک کردن دیدگاههای
ایران و آمریکا و رسیدن به نقطه توافق ادامه خواهم داد.

چهارشنبه  29تیر 1401

سال سیوهفتم
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شماره 10364

در دیدار رجب طیب اردوغان با رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شد:

صهیونیستها؛عاملتفرقهدرمنطقه

حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم
انقالباسالمیپیشاز ظهرسهشنبهدر
دیدارآقایرجبطیباردوغان،رئیسجمهور
ترکیه و هیئت همراه با تأ کید بر لزوم افزایش
همکاریهای دو کشور بهویژه همکاریهای
تجاری،رژیمصهیونیستیراازعواملاصلیایجاد
اختالف بین کشورهای اسالمی برشمردند و با
تأ کید بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمیتوانند
جلوی حرکت عمیق فلسطینیها را بگیرند،
در خصوص مسئله سوریه خاطرنشان کردند:
حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است
و هرگونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعا
به ضرر ترکیه ،سوریه و همه منطقه و به نفع
تروریستها خواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار ،حجم
و کیفیت تبادالت و همکاریهای اقتصادی
دو کشور را بسیار کمتر از ظرفیتهای موجود
خواندندوتأ کید کردند:اینمسئلهدرمذا کرات
بین رؤسای جمهور حلوفصل شود.
ایشان ،عزت و عظمت امت اسالمی را درگرو
عبور از اختالفات سلیقهای و هوشیاری در
مقابل سیاستهای تفرقهافکن ،دانستند و
گفتند :یکی از عوامل ایجاد اختالف و دشمنی
در منطقه ،رژیم غاصب صهیونیستی است که
آمریکانیزاز آنپشتیبانیمی کند.رهبرانقالب،
فلسطینرامسئلهاولدنیایاسالمبرشمردند
وتأ کید کردند:باوجوداقبالبعضیدولتهابه

رژیم صهیونیستی ،ملتها عمیقا با این رژیم
غاصب مخالف هستند.
ایشان با تأ کید بر اینکه نباید به آمریکا و رژیم
صهیونیستی تکیه کرد ،گفتند :امروز نه رژیم

سیدابراهیم رئیسی در نشست خبری با رجب طیب اردوغان عنوان کرد:

سفراردوغانبهایران؛نقطهعطفیدرروابطتهران-آنکارا
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور در نشست خبری با رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی ضمن تبریک ایام
بابرکت عید قربان و غدیر ،اظهار داشت :بدون تردید سفر آقای اردوغان
به ایران نقطهعطفی در ارتقای سطح روابط دو کشور خواهد بود .در این
مذا کرات اراده دو کشور برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری و ارتقای
روابط در حوزههای مختلف موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
به گزارش تسنیم ،وی افزود :این سطح از روابط تجاری و اقتصادی بین
دو کشور با توجه به ظرفیتهای موجود حتما کافی نیست و میتواند
در سطح باالتری شکل بگیرد و میتوان حجم  30میلیارد دالری را
هدف گذاری کرد که  3برابر سطح فعلی افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور گفت :تأسیس شهرک های صنعتی بین دو کشور
بهصورت مشترک دنبال خواهد شد و تأسیس پارک علم و فناوری با
حضور بخشهای فعال شرکتها و همچنین بخشهای دانشبنیان
دو کشور مورد تأ کید قرار گرفت.
رئیسی بیان کرد :تمدید قرارداد انتقال گاز  25ساله که قبال مطرح بود
مورد تأ کید قرار گرفت که انتقال گاز به شکل بسیار وسیعتری انجام
خواهد گرفت.
وی بابیان اینکه در این مذا کرات بر توسعه سرمایه گذاری بین دو

کشور تأ کید شد ،خاطرنشان کرد :فعالیت شرکتهایی که در ترکیه
و ایران مشغولاند میتواند ادامه یابد تا ثمرات آن در جهت توسعه
سرمایه گذاری و توسعه روابط دو کشور دیده شود.
رئیسجمهور همچنین گفت :همکاری دو کشور در مسائل امنیتی
اهمیت زیادی دارد و امنیت مرزهای دو کشور از نکات مورد تأ کید است و
همکاریهایدستگاههایامنیتیواطالعاتیمیتوانددر جهتامنیت
مرزها داشته باشد .مبارزه با تروریسم ،مواد مخدر ،جرائم سازمانیافته
از نکات مورد تأ کید هر دو کشور است.
رئیسی عنوان کرد :تروریسم ممکن است اسامی مختلفی داشته اما با
هر تروریسمی که امنیت مردم را به خطر انداخته و امنیت مرزها را تهدید
می کند ،مقابله می کنیم؛ دوگانهای که امروز غرب به آن مبتال شده و
بین آنها فرق گذاشته و این تفاوت و استاندارد دوگانه را رد و تأ کید
کردیم که باید با تروریسم با هر اسمی که دارد مبارزه شود تا امنیت دو
کشور تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد :همکاری دو کشور در مسائل منطقهای از مواردی
بود که مورد تأ کید قرار گرفت و هر دو کشور بر تمامیت ارضی کشور سوریه
تأ کیددارند.روابطخوبدو کشورمیتواندبهروابطمنطقهایوبینالمللی
خوب منتهی شود و دو کشور مانند ایرانی اسالمی و ترکیه میتوانند در

سازمان آرامستان های شهرداری کاشان

آ گهی تجدید مناقصه (مرحله دوم)
نوبت دوم

موضوع مناقصه  :سازمان آرامستان های شهرداری کاشان در نظر دارد نسبت به وا گذاری امور
خدماتیواحدهایتدفین،تنظیفوروفتوروبمعابروقطعات،نگهداریسرویسهایبهداشتی،
توسعه و نگهداری فضای سبز و انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های اداری و انتظامات
سازمان به بخش خصوصی واجد شرایط براساس اسناد و مدارک مناقصه اقدام نماید.
مهلتدریافتاسنادحدا کثرتاتاریخ1401/5/6از ادارهپیمانورسیدگی،مهلتقبولپیشنهادات
حدا کثر تا تاریخ  1401/5/9و بازگشایی پا کتها در مورخ  1401/5/11در محل سازمان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ،حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند  ،سپرده شرکت درمناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
 ضمنا کلیه هزینه های مربوط به چاپ و انتشار آ گهی مناقصه مذکور به عهده برنده مناقصهمی باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفا کس )031( 55239999
تاریخ انتشار 1401/4/29
خ ش 1401/4/29

سیدمحمد حسین علوی زاده – سرپرست سازمان

آ گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/18
نوبت دوم

شهرداری کاشاندر نظرداردبهمنظور توسعهونوسازیناوگانحملونقلعمومینسبتبهانجامتعمیراتاساسی
وتعویضقطعات 30دستگاهاتوبوسفرسودهمطابقمشخصاتمندرجدر اسنادومدارکوشرایطمناقصهوقرارداد
منضم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان  :مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانهتدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه  ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مهلتدریافتاسنادحدا کثرتاتاریخ،1401/5/2مهلتقبولپیشنهاداتحدا کثرتاتاریخ1401/5/13وبازگشاییپا کتها در مورخ  1401/5/19خواهد بود.
تضمینشرکتدر مناقصه،مبلغ(4/200/000/000چهار میلیاردودویستمیلیون)ریالبهصورتضمانتنامهبانکی
با اعتبار حداقل سه ماه یا سپرده نقدی در وجه تمرکز وجوه سپرده شهرداری کاشان نزد بانک مرکزی
 هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه ،حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند  ،سپرده شرکت در مناقصه ایشانبه 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 )031( 55440055 -8:
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/29

صهیونیستی ،نه آمریکا و نه دیگران نخواهند
توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها
را بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین
خواهد بود.

خ ش 1401/4/23

شهردار کاشان – حسن بخشنده امنیه

حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه ،مسئله
تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم برشمردند
و با اشاره به برخی نقلقولها مبنی بر حمله
نظامی به شمال سوریه ،تأ کید کردند :این کار

قطعا هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم
بهضررمنطقهاستواقدامسیاسیموردانتظار
از جانبدولتسوریهرانیزمحققنخواهد کرد.
ایشانبااشارهبهاظهارنفرترئیسجمهورترکیه
از گروههایتروریستی ،گفتند:باتروریسمحتما
باید معارضه کرد اما حمله نظامی در سوریه به
نفعتروریستهاخواهدبودالبتهتروریستهانیز
محدودبهیک گروهخاصنیستند.رهبرانقالب
اسالمیدرپاسخبهدرخواسترئیسجمهورترکیه
مبنیبرهمکاریایرانبرایمبارزهبا گروههای
تروریستی ،گفتند:مادرمبارزهباتروریسممطمئنا
با شما همکاری می کنیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأ کید بر اینکه
ما امنیت ترکیه و مرزهای آن را امنیت خود
میدانیم ،خطاب به آقای اردوغان گفتند:
شما نیز امنیت سوریه را امنیت خود بدانید.
مسائلسوریهرابایدبامذا کراتحل کردوایران،
ترکیه ،سوریه و روسیه با گفتوگو این مسئله را
تمام کنند .ایشان همچنین با ابراز خرسندی
از بازگشت قرهباغ به آذربایجان ،گفتند :البته
ا گر سیاستی مبنی بر مسدود کردن مرز ایران و
ارمنستانوجودداشتهباشد،جمهوریاسالمی
باآنمخالفتخواهد کردچرا کهاینمرز یکراه
ارتباطی چند هزارساله است.
رهبرانقالبافزایشهمکاریهایایرانوترکیه
در همهمسائلمنطقهرامفیدوالزمخواندندو
افزودند:ماهموارهازدولتشمادرمسائلداخلی

امنیت منطقه و امنیت در سطح بینالمللی نقش داشته باشند.
رئیسجمهور گفت :امیدواریم سند راهبردیای که امضا شد و تأیید
رؤسای دو کشور را به همراه دارد منتهی به روابط گستردهای بین ایران
و ترکیه شود و آینده درخشانی در توسعه روابط دو کشور داشته باشد.
امیدواریم این سفر برای دو ملت و برای کشور دوست و برادر عزیز ما
ترکیه مایه برکت باشد.
رجب طیب اردوغان نیز در این نشست خبری بیان کرد :اندکی قبل با
برادر عزیزمآقایرئیسینشستدوجانبهداشتیموبعدهفتمیننشست
شورای عالی همکاری ایران و ترکیه را با موفقیت برگزار کردیم.
ویافزود:رایزنیهایماباعثجهشدرروابطمانخواهدشد؛چشمانداز
رئیسجمهوررئیسیمبنیبربهبودروابطایرانباهمسایگانخودرابسیار
ارزشمندارزیابیمی کنم.در مواردسیاسی،نظامی،اقتصادی،فرهنگی،
تجاری در سطح وزرای دو کشور و رؤسای جمهور رایزنی کردیم.
رئیسجمهورترکیه گفت:ضمناهدفرسیدنبهحجمتجارت30میلیارد
دالری را تعیین کردیم .متأسفانه به دلیل پاندمی کرونا این حجم
تجارت به شکل معناداری کاهش پیدا کرده و االن به حجم تجارت
 7میلیارد دالر رسیده ایم .باور دارم این حجم با عزم دو کشور به
 30میلیارد دالری برسد.
اردوغانادامهداد:بابرداشتن گامهاییدر راستایتوسعهصنایعدفاعی
میتوانیم به این هدف نزدیک شویم و همچنین با برداشتن گامهایی
در حوزه نفت و گاز طبیعی این امر را تسریع ببخشیم.
وی بیان کرد :ترکیه در سال های اخیر در صنایع دفاعی اقدامات
جهش گونهای انجام داده و من بر همبستگی در این موضوع اهمیت
زیادی قائل هستم.

ودر مقابلدخالتهادفاع کردهایموهمچنان
که گفتیددوستاندورانسختیکدیگرهستیم
وبرایملتمسلمانترکیهدعامی کنیم.دراین
دیدار که آقای رئیسی رئیسجمهور کشورمان
نیزحضور داشت،آقایاردوغانباتبریکاعیاد
قربان و غدیر خم ،اتحاد امت اسالمی و افزایش
همبستگی ایران و ترکیه را الزم دانست و گفت:
ترکیه هیچ گاه در مقابل اجحاف علیه ایران
سا کت ننشسته و برادری ایران و ترکیه در همه
زمینهها باید گسترش پیدا کند.
آقای اردوغان با تأ کید بر اینکه همواره مخالف
تحریمهاییکجانبهعلیهایرانبودهوخواهیم
بود ،گفت:از انتظاراتمشروعایراندر برجام،
حمایت،وشرکتهایترکیهایرابهسرمایه گذاری
در ایران تشویق می کنیم.
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران و
ترکیهباتروریستهادرطولسالهایمتمادی،
گفت:درسوریهگروههایتروریستی،موردحمایت
تسلیحاتی سنگین از طرف کشورهای غربی
ِ
همچون آلمان ،انگلیس ،فرانسه و بهویژه
آمریکا هستند.
آقایاردوغانبابیاناینکهموضعترکیهدرخصوص
تمامیت ارضی سوریه مشخص است ،افزود :از
دولت سوریه انتظار داریم روندهای سیاسی
را آغاز کند .در اجالس آستانه مسئله سوریه
بهصورت ویژه در دستور کار است و امیدواریم
به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

رئیسجمهور ترکیه گفت :سازمانهای تروریستی «پژا ک»« ،پ ک ک»
و «پید» بالی هر دو کشور هستند و همانطور که میدانید اینها
را در لیست سازمانهای تروریستی ناتو هم وارد کردیم .چون اینها
سازمانهایی هستند که در هر کشوری که باشند باعث برهم خوردن
ثبات و آرامش در آن کشور میشوند .باید با همبستگی کامل با این
سازمانهای تروریستی مبارزه کنیم.
اردوغانبیان کرد:نشستمهمدیگریهمداریم کهدر چارچوباجالس
 3جانبه «آستانه» با حضور رؤسای جمهور روسیه و ایران ،موضوعات
و تحوالت اخیر در منطقه را ارزیابی خواهیم کرد .البته این نشست
ارزبایی مجدد روند آستانه و به نحوی احیای روند آستانه خواهد بود.
بار دیگر از تمامی وزرای محترم دو کشور تشکر می کنم و میخواهم که
همکاریها و هماهنگیهای بین خود را ادامه بدهند.
به گزارش تسنیم ،مقامات ایران و ترکیه در حضور رؤسای جمهور دو
کشور هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری در موضوعات متنوع
سیاسی،اقتصادی،ورزشیوفرهنگیامضا کردند.در ادامهبرنامههای
سفررسمیرجبطیباردوغانرئیسجمهور ترکیهبه کشورمان،هشت
سند و یادداشت تفاهم همکاری در عرصههای مختلف میان مقامات
و مسئوالن دو کشور به امضا رسید .طرح جامع همکاری بلندمدت
میان ایران و ترکیه ،موافقتنامه درزمینههای توسعه تأمیناجتماعی
و ورزش ،حمایت از بنگاههای کوچک اقتصادی ،همکاریهای رادیو
و تلویزیونی و همکاری میان سازمان سرمایه گذاری و کمک های
اقتصادی و فنی ایران و دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری ترکیه
از اسناد و یادداشت تفاهمنامههایی است که به امضای مسئولین
دو کشور رسید.

فراخوان مزایده عمومی (نوبت دوم)
آ گهی مزایده عمومی «اجاره عرصه دکه های سطح شهر»

شهرداری قروه در نظر دارد نسبت به اجاره عرصه دکه های سطح شهر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی
و حقوقی دعوت به عمل می آید از تاریخ درج این آ گهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مزایده از طریق
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولتاقدامنمایند .کلیهمراحلبرگزاریمزایدهاز دریافتاسنادمزایدهتاارائهپیشنهادقیمتشرکت کنندگان
در مزایده و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزام است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مزایده محقق سازند(.کلیه مشخصات اعم از ضمانتنامه ،محل عرصه و ...در اسناد مندرج در سامانه ستاد ایران قابل دانلود
می باشد)
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1401/4/25می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :تا ساعت  10روز شنبه مورخ  1401/5/8می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت  10روز شنبه مورخ  1401/5/22می باشد.
زمان بازگشایی پا کتها  :راس ساعت  11روز شنبه مورخ  1401/5/22می باشد.
هرگاه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.
شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران در صورت تناقض در تاریخ های اعالمی فوق الذکر مابین اسناد
رسمی مزایده و سامانه ستاد ایران ،تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران مال ک عمل خواهد بود.
اطالعاتتماس:قروه–خیابانشهیدسعیدی–ساختمانشهرداریمرکزیتلفن35223100و087-35222400واطالعاتتماسسامانه
ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
هزینه چاپ آ گهی و بنر به تعداد دفعات برگزار شده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ انتشار 1401/4/29

خ ش 1401/4/29

شهرداری قروه

فراخوان مزایده عمومی (نوبت دوم)
آ گهی مزایده عمومی «بهره برداری از
((جایگاه سوخت شهید عزیزی شفا)) » شهرداری قروه

شهرداری قروه در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه سوخت فسیلی شهید عزیزی شفا از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی دعوت به عمل می آید از تاریخ درج این آ گهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت اقدام نمایند .کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پا کتها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزام است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت
قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1401/4/26می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :تا ساعت  10روز پنجشنبه مورخ  1401/5/6می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت  10روز یکشنبه مورخ  1401/5/23می باشد.
زمان بازگشایی پا کتها  :راس ساعت  11روز یکشنبه مورخ  1401/5/23می باشد.
مطابق قیمت کارشناسی به ازای یک سال  4/080/000/000ریال به عنوان اجاره و مبلغ تضمین الزم جهت سپرده شرکت در مزایده برای اجاره جایگاه
مبلغ  408/000/000ریال می باشد.
هرگاه برندگان اول  ،دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.
شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران در صورت تناقض در تاریخ های اعالمی فوق الذکر مابین اسناد رسمی مزایده،
آ گهی روزنامه و سامانه ستاد ایران ،تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران مال ک عمل خواهد بود.
اطالعاتتماسدستگاهبرگزار کنندهمزایده:قروه–خیابانشهیدسعیدی– ساختمان شهرداری مرکزی تلفن  35223100و  087-35222400و اطالعات
تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
هزینه آ گهی و چاپ بنر نوبت آخر برگزاری مزایده به عهده برنده خواهد بود.
تاریخ انتشار  1401/4/29خ ش 1401/4/29

شهرداری قروه

چهارشنبه  29تیر 1401

سال سیوهفتم

 20ذیالحجه 20 1443جوالی 2022

شماره 10364

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیسجمهور روسیه ضمن اشاره به حوادث جهانی ،از لزوم همکاریهای بیشتر دو کشور گفتند
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دیداردرآستانهپایانغرب

حضرتآیتاهللخامنهای،رهبرمعظمانقالباسالمی
عصر دیروز (سهشنبه) در دیدار آقای والدیمیر پوتین
رئیسجمهورروسیهوهیئتهمراهباتأ کیدبرضرورتعملیاتی
شدنتفاهمهاوقراردادهایبیندو کشور،هوشیاریدرمقابل
سیاست های فریبکارانه غرب را الزم دانستند و خاطرنشان
ً
کردند :همکاریهای بلندمدت ایران و روسیه عمیقا به نفع
هر دو کشور است.
حضرتآیتاهللخامنهایدرایندیدارباتأ کیدبراینکهحوادث
جهانی نشاندهنده نیاز ایران و روسیه به همکاریهای
روزافزون و متقابل است ،افزودند :تفاهمها و قراردادهای
متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز در جریان
است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند.
ایشان همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه را بویژه در
پیتحریمهایغرب،ضروریوبهنفعهردو کشور دانستندو
در خصوص حوادث اوکراین گفتند :جنگ یک مقوله خشن
و سخت است و جمهوری اسالمی از اینکه مردم عادی دچار
آن شوند به هیچ وجه خرسند نمیشود اما در قضیه اوکراین
چنانچهشماابتکارعملرابهدستنمی گرفتید،طرفمقابل
با ابتکار خود ،موجب وقوع جنگ میشد.
رهبر انقالب با تأ کید بر اینکه غربیها با روسیه قوی و مستقل
به کلیمخالفهستند،ناتوراموجودیخطرنا کخواندندو
افزودند:ا گرراهدر مقابلناتوباز باشدحدومرزینمیشناسد
و ا گر جلوی آن در اوکراین گرفته نمیشد ،مدتی بعد به بهانه
کریمه ،همین جنگ را به راه میانداختند.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :البته امروز
آمریکا و غرب ضعیفتر از قبل شده و با وجود تالش و هزینه
زیادُ ،برد سیاست های آنها در منطقه ما از جمله در سوریه،
عراق ،لبنان و فلسطین بسیار کم شده است.
ایشانمسئلهسوریهرابسیارمهمخواندندوباتأ کیدبرموضع
جمهوری اسالمی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این
کشور و لزوم جلوگیری از آن ،گفتند :یک مسئله مهم دیگر در

موضوع سوریه ،اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق
فرات بوسیله آمریکاییهاست که این قضیه باید با بیرون
راندن آنها از آن منطقه عالج شود.
حضرتآیتاهللخامنهایباتقبیحدخالتهایرژیمصهیونیستی
در قضایای منطقه ،مواضع اخیر رئیسجمهور روسیه علیه
صهیونیستها را تحسینبرانگیز خواندند.
ایشان در ادامه تأ کید کردند :جمهوری اسالمی ،سیاستها
و برنامههایی را که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان
شود ،هرگز تحمل نخواهد کرد.
ً
رهبر انقالب همکاریهای بلندمدت ایران و روسیه را جدا و
ً
عمیقا به نفع هر دو کشور خواندند و خطاب به آقای پوتین
گفتند:جنابعالیورئیسجمهور ماهردواهلاقداموپیگیری
هستید ،بنابراین همکاری های دو کشور در این دوره باید
به اوج خود برسد.
ایشان با تأیید سخنان رئیسجمهور روسیه درباره ضرورت
خط
راهاندازیخطآهنرشت-آستارا،این کارراموجبتکمیل ِ
ونقل شمال -جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند.
حمل ِ
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین هوشیاری در مقابل
فریبکاریغربراضروریخواندندو گفتند:آمریکاییهاهمزورگو
هستند و هم حیله گر و یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق
فریبخوردندرمقابلسیاستهایآمریکابود،البتهروسیه
در دوره جنابعالی استقالل خود را حفظ کرده است.
ایشانهمچنینباتأییدسیاستجایگزینیپولهایملیدر
روابطدو کشور واستفادهاز ارزهایدیگربهجایدالر ،گفتند:
دالر را باید به تدریج از مسیر معامالت جهانی خارج کرد و این
کار به صورت تدریجی ،ممکن است.
در این دیدار که آقای رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان نیز
حضور داشت ،آقای پوتین درباره حوادث اوکراین گفت:
هیچ کسطرفدار جنگنیستوجاندادنمردمعادییک
تراژدی بزرگ است اما رفتار غرب موجب شد که ما انتخابی
جز عکسالعمل نداشته باشیم.

رئیسجمهورروسیهبابرشمردنعواملوریشههایاختالفات
روسیه و اوکراین ،بویژه اقدامات تحریکآمیز غرب و آمریکا در
سالهایاخیراز جمله کودتادر اوکراینوهمچنینسیاست
گسترشناتوباوجودتعهداتقبلیآنهامبنیبرپرهیزازهرگونه
پیشرویبهسمتروسیه ،گفت:بعضیاز کشورهایاروپایی
گفتند ما مخالف عضویت اوکراین در ناتو بودیم اما تحت
فشار آمریکا با آن موافقت کردیم که این نشاندهنده فقدان
حا کمیت و استقالل آنها است.
آقایپوتین،ترورسردارسلیمانیرانمونهدیگریازشرارتهای
آمریکاییهابرشمردودربخشدیگریازسخنانخودبااشاره
به تحریمهای غرب علیه روسیه گفت :این تحریمها به ضرر
غرباستونتیجهآنمشکالتیاز جملهافزایشقیمتنفت
و بحران تأمین مواد غذایی است.
رئیسجمهورروسیهبااشارهبهسوءاستفادهآمریکاازابزاردالر
برای تحریم و غارت کشورهای دیگر ،این کار را در نهایت به
زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت
کشورها به استفاده از پولهای جایگزین دانست و گفت:
روسیهوایراندرحالطراحیروشهایجدیدبرایاستفاده
از پولهای ملی در روابط دو کشور هستند.
رئیسجمهورروسیهباتأییدمواضعرهبرانقالبدربارهمنطقه
قفقاز ،مواضع دو کشور در قضیه سوریه از جمله در مخالفت
ً
با حمله نظامی به شمال این کشور را کامال منطبق با یکدیگر
خواند و گفت :منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای
نظامی سوریه قرار بگیرد.
آقایپوتینهمکاریهایدو کشوررادرهمهبخشهاوپروژهها
در حال پیشرفت دانست و افزود :ایران و روسیه در سوریه در
حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز
تالش می کنیم همکاریهای دو کشور و همچنین همکاری
و مانورهای سهجانبه با چین را توسعه دهیم.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه که عصر سهشنبه
به تهران سفر کرده است ،بالفاصله پس از ورود به فرودگاه،

طرح جوانی جمعیت مهمترین گامی است که برای حمایت از افزایش جمعیت در دهههای اخیر برداشته شده است

جوانیجمعیت؛نیازمندتعاملمردمودولت

مصطفی هدایی
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در
سال جاری و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی و
تایید شورای نگهبان ،مراحل اجرایی شدن خود را طی
می کند و برای نخستین بار در سیستم اداری و دولتی
ایران ،قوانینی برای حمایت همهجانبهتر از جنین و
کودکان به تصویب رسیده تا شاید بستری برای افزایش
جمعیت ایران فراهم آید.
با وجود آن که گفتمانهای زیستمحیطی بهدنبال آن
هستندتاباتزریقترسوآیندهناروشناز کرهزمینومنابع
غذایی ،دولتها را نسبت به طرحهای کنترل جمعیت
ترغیب کنند ،اما این خطر به بهای پیری جمعیت در
کشورهایی همراه شده که چنین نسخههایی را عملی
کردند .ایران یکی از قربانیان اصلی اجرای طرحهای
کنترل جمعیت سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی
است.دولتسازندگیدردهههفتادشمسیبهروشهای

مختلفسعی کردتاجلویافزایشنرخرشدجمعیتایران
رابگیردویکیاز مولدترین کشورهایجهاندر دههپنجاه
وشصتشمسی،در دهههفتاد،هشتادونودبهتلهپیری
جمعیتوجایگزینیجمعیتافتاد.نرخرشدجمعیتدر
ایران به زیر دو درصد و نزدیک یک رسیده و زنگ هشدار
از  ۱۰سال قبل بهصدا درآمد.
زنگخطری کهدیرشنیدهشدوتابهحدیاینخطربزرگ
است که رهبر معظم انقالب اسالمی در یکی بیاناتشان،
اجرای طرح کنترل جمعیت را اشتباه بزرگ در جمهوری
اسالمینامیدند.برایجبراناینزیانبایدسیاستهای
تشویقی و فوری لحاظ میشد .امری که تا به امروز نیز دیر
شده و پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن است.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ازجمله این
طرحهاست که بهنظر باید بهصورت همهجانبهتری این
روشهاادامهپیدا کندوخانوادههانسبتبهفرزندآوری،
گزینههای تشویقی بسیار بیشتری دریافت کنند.

اما در کنار طرحهای تشویقی اقتصادی ما با معضالت
ٔ
درزمینه سقط جنین و مراقبتهای بارداری
عدیدهای
روبهرو بودیم .غربالگری اجباری یکی از این موضوعات
بود که در طرح جدید ،قید اجباری برداشته شده است.
در غربالگری اجباری ،جنینهای سالم بسیاری بهدلیل
تشخیصاشتباهسندرومداون،سقطمیشدند.براساس
برخی از گزارشها به دالیل مختلفی روزانه بین ۱۰۰۰تا
 ۱۵۰۰جنین در ایران سقط میشوند که آمار وحشتنا کی
بهشمار میآید .این یعنی والدین تمایل به فرزندآوری
دارندولیبهخاطرتشخیصاشتباهازداشتنفرزندمحروم
میشوند .سقطهای قانونی و غیرقانونی ضربه سنگینی
به افزایش جمعیت در ایران زده است .حذف غربالگری
اجباری این نوید را میدهد که بهدنبال تشخیصهای
اشتباهیانگران کننده،جنینهایسالم کمترقربانیسقط
شوند .از دیگر موارد طرح جوانی جمعیت ،جلوگیری از
بستن لولههای رحمی است که براساس دستورالعمل

عازم نهاد ریاست جمهوری شد و با آیتاهلل رئیسی دیدار
کرد .در این دیدار روسای جمهور ایران و روسیه درباره
گسترش بیش از پیش روابط در حوزههای مختلف از
جمله انرژی ،ترانزیت و مبادالت تجاری و نیز تحوالت
منطقه گفت وگو کردند.
رئیسجمهورروسیهبرایحضوردرهفتمیننشستروندآستانه
یاصلحسوریهبهتهرانسفر کردهاست.پیشاز ایننخستین
نشستسرانروندآستانهاولآذر۹۶درسوچیروسیهودومین
نشستآندر۱۵فروردینماه۹۷درآنکاراتشکیلشد.همچنین
در این نشست سه جانبه رئیسی ،اردوغان و پوتین درباره
تحوالتاخیردرسوریهومبارزهباتروریسم،ازجملهعلیهداعشو
پ .ک .ک و بازگشت داوطلبانه پناهندگان سوری به
خانههایشان گفتوگو می کنند.
رئیسیدرایندیداراظهار کرد:بعدازدیدارهادرمسکووعشقآباد
روندهمکاریهایبینایرانوروسیهروبهرشداست.ارادهدو
کشوربرایتوسعههمکاریهابسیارقابلتوجهاست.امیدوارم
سفرجنابعالی(پوتین)نقطهعطفیبرایهمکاریهایپیشرو
باشد.رئیسیافزود:دیگرانمدعیمبارزهباتروریسمبودند،اما
همکاریماباروسیهنشانداد کهدروعدهخودصادقبودهایم.
همچنین والدیمیر پوتین گفت« :بسیار خوشحالم که

جدید وزارت بهداشت ،مرا کز درمانی و بیمارستانها
دیگر مجاز به انجام چنین عملهای جراحی نیستند و
هرگونهتخلفیباعواقبشدیدقضائیروبهروخواهدشد.
ٔ
درزمینه غربالگری ،سقطجنین و
درآمدهای کالن مالی
عملهاینابارورسازییکیازموانعاصلیدرتصویبچنین
طرحهاییبودولیخطربزرگتر کاهشوپیریجمعیتدر
ایران،مقاومتهاراشکستتاروزنهامیدیدر دلقوانین
و طرحهای جمعیتی شروع به روشنایی کند.
صیانتازجمعیتایرانیکرابطهدوطرفهمیانحا کمیتو
مردماست.حاکمیتبهعنواننهادتضمین کنندهحاکمیت
ارضیوبقای کشور،بایدنسبتبهحفظوافزایشجمعیت
ایران در نقش مقتدر ،حامی و تعیین کننده ظاهر شود و
مردم نیز باید عالوه بر آ گاهی از خطرات کاهش جمعیت
برای آینده ایران ،اجرای طرحهای حمایتی را با آغوش باز
بپذیرند و خود نیز بهعنوان مشوق برای دیگر خانوادهها
فعالیت کنند.جمعیتهمچنانبهعنوانیکیازمؤلفههای
اصلی قدرت و اقتدار کشورها عمل می کند و هرگز نباید
بهواسطه نظریههای بدبینانه درباره آینده کره زمین ،این
مؤلفه را از دست داد ،چرا که از دست رفتن یکی از پایههای
اصلی قدرت ،بقاء یک ملت و کشور را با خطر روبهرو خواهد
ساخت و این امر ورای دولتها و حکومتهاست.

آ گهی مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه  1اردبیل به شماره ثبت 1387/4/5 -2366
جلسه عمومی (نوبت دوم) راس ساعت  6بعدازظهر روز پنجشنبه  1401/5/20در محل شرکت تعاونی
مصرف واقع در خیابان سعدی جنب دبیرستان دخترانه بهار (ابومسلم سابق) برگزار خواهد شد .از
کلیه سهامداران محترم جهت شرکت در این مجمع دعوت به عمل می آید.
دستور مجمع عمومی :
 -1گزارش هیات مدیره و بازرسین
 -2طرح و تصویب ترازنامه صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال 1400
 -3پاداش هیات مدیره – مدیرعامل – بازرسین و کارکنان شرکت
 -4اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
 -5انتخابات بازرسین برای یک سال
 -6طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه
 -7طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش و حق الجلسه هیات مدیره و موضوع تبصره 3
ماده  36قانون بخش تعاونی اعضای محترم جهت شرکت در این مجمع طبق مقررات جدید سازمان
ثبت اسناد و امال ک باید :

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان
ناحیه  1اردبیل

آ گهی مزایده عمومی

((اجاره پارکینگ عمومی ماشین آالت سنگین (مزایده) شهرداری حسن آباد))
نوبت اول

شهرداری حسن آباد به استناد مجوز شماره  104/186مورخه  1401/3/25شورای محترم اسالمی شهر حسنآباد و اعالم نظریه کارشناس رسمی
دادگستری به شماره نامه  1401/20مورخه  1401/4/15نسبت به اجاره پارکینگ عمومی ماشین آالت سنگین شهرداری به آدرس  :شهرستان
ری – حسن آباد – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار بهمن – پشت پارکینگ خدمات موتوری شهرداری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذااز کلیهاشخاصحقیقیوحقوقی،شرکتهاوپیمانکارانواجدشرایطدعوتمینمایددر صورتتمایلاز تاریخ1401/5/6لغایت1401/5/18
جهتدریافتاسنادواز تاریخ1401/5/19لغایت1401/5/29جهتبارگذاریاسنادوسایرمدارکموردنیاز بهسامانهتدارکاتالکترونیکدولت
(سامانه ستاد – شهرداری حسنآباد) مراجعه و اقدام نمایند:
 -1نام طرح  /پروژه  :اجاره پارکینگ عمومی ماشین آالت سنگین (مزایده) شهرداری حسن آباد
 -2آدرس  :شهرستان ری – شهر حسن آباد – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار بهمن – پشت پارکینگ خدمات موتوری شهرداری
 -3مشخصات پارکینگ عمومی ماشین آالت سنگین شهرداری حسن آباد به شرح ذیل :
یک قطعه زمین محصور شده بتنی پیشساخته به مساحت تقریبی  7500متر مربع به انضمام یک واحد نگهبانی مشتمل بر یک اتاق خواب،
سالن ،آشپزخانه،توالت و حمام (مساحت بنای موجود حدودا ( )90متر مربع میباشد .ضمنا پارکینگ فوق دارای  4چشمه توالت عمومی – یک
انشعاب آب سه چهارم – یک کنتور برق سه فاز – گاز شهری و پوشش محوطه شن ریزی شده می باشد.
 -4مدت قرارداد  /1 :یک سال می باشد.
 -5مبلغ پایه قیمت کارشناسی (اجاره ماهیانه)  :به مبلغ 150/000/000ریال به معادل پانزده میلیون تومان بابت اجاره در ماه تعیین می گردد.
 -6ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد جهت شرکت در مزایده  :به مبلغ  90/000/000ریال معادل نه میلیون تومان (شماره حساب شهرداری
جهت واریز وجه نقد به حساب شماره  3100002734007نزد بانک ملی – کد  -818شعبه حسن آباد – به نام شهرداری حسن آباد) می باشد و
در صورت عدم پرداخت  5درصد شرکت در مزایده پیشنهاد قیمت آن بازگشایی نخواهد شد.
 -7شناسه ملی شهرداری حسن آباد  14000158451و کد اقتصادی  411393555977می باشد.
 -8نشانی کارفرما (شهرداری)  :استان تهران – شهرستان ری – شهر حسن آباد – بلوار امام خمینی (ره) – ساختمان شهرداری حسن آباد
 -9هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن از سامانه بر عهده پیمانکار یا اشخاص می باشد.
 -10محل دریافت اسناد مزایده :سامانه ستاد الکترونیک دولت (شهرداری حسن آباد)
 -11هزینه حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری و چاپ آ گهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
 -12شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -13سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
 -14جلسه بازگشایی پیشنهادات واصله راس ساعت  13روز یکشنبه مورخه  1401/5/30در محل دفتر شهردار برگزار می گردد و حضور
شرکت کنندگان در جلسه مزایده فوق بالمانع می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/5
خ ش 1401/4/29

شیرزاد یعقوبی  -شهردار حسن آباد

دیپلماسیبهمعنای
تعارفنیست!
ادامه از صفحه اول
نگاه شبکهای  ،جامع و علی معلولی نسبت به پدیدههای جاری در
جهان سبب میشود تا یک کشور هیچ گاه خطوط قرمز خود را در تعامل
باهمسایگان فراموشنکند.تا کنونبارهاعنوانشدهاست کهترکیهدر
حوزه سیاست خارجی خود نیاز به یک دوربرگردان دارد.سیاستهای
۱۰سالهاخیرآنکارادرسوریه،منجربهایجادحاشیهایامنبرای گروههای
تروریستی در حوزه شامات شده و فراتر از آن ،آنکارا با حرکتی نامتوازن در
قبالپروندهفلسطین،سیگنالهایچندگانهومتناقضیرادرقبالظلم
تاریخی و جاری صهیونیستها به سا کنان غزه و کرانه باختری مخابره
می کند :یک روز ترک اجالس داووس در اعتراض به حضور مقامات
صهیونیستی و روزی دیگر سرودن پیام دوستی با رژیمی قاتل و کودک
کش! عرصه دیپلماسی  ،جایی برای الپوشانی این تناقضات نیست
بلکه اتفاقا عرصهای است که در آن ترکیب تبشیر،اقناع و انذار باید به
صورتی استادانه عینیت پیدا کند .آرمان گرایی واقعبینانه  ،درست در
چنین قالب و چارچوبی مصادیق و نمودهای عملیاتی و پیش برنده
خود را پیدا خواهد کرد.....

فرهاد طهماسبی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی:

گسترش دیپلماسی سیاسی دولت سیزدهم
موجب افزایش حجم صادرات شد
گروه سیاسی
فرهادطهماسبی،عضوکمیسیونصنایعومعادنونمایندهمردماستهبان،نیریزوبختگان
درمجلس شورای اسالمی درتشریح تقویت تعامالت تجاری و افزایش حجم صادرات در دولت
سیزدهمبهخبرنگار «رسالت»عنوان کرد:بهدلیلآنکهدر لیستتحریمهایآمریکاقرار داریم،
روند تعامالت تجاریمان در مقایسه با گذشته محدودشده بود اما باروی کار آمدن دولت
سیزدهم این محدودیتها کارآیی خود را از دست داد .وی افزود :رویکرد دولت سیزدهم
تقویت دیپلماسی منطقهای بهویژه کشورهای بلوک شرق ،چین ،روسیه و کشورهای
دوست و همسایه است .گسترش این روابط تأثیر بسیار زیادی را بر صادرات کشور اعمال کرد
و موجب شد تا حجم صادرات در مقایسه با گذشته افزایش یابد .ازجمله عوامل دیگری که
برافزایش صادرات تأثیرگذار واقع شد ،سهولت مبادله کاال و ارز ناشی از صادرات و واردات بود.
طهماسبی تصریح کرد :باتوجه به فعال شدن دیپلماسی سیاسی از سوی دولت سیزدهم،
رشد صادرات رقم خورد و ا کنون نیز امیدواریم چنین روندی ماندگار شود و گشایشهای
مطلوبی درتقویت مناسبات رقم بخورد .نماینده مردم استهبان،نیریزوبختگان درمجلس
شورایاسالمیهمچنینخاطرنشان کرد:تقویتتعامالتاقتصادیتوانستحجمصادرات
درکشورراافزایشدهد.اینمهمازسویدولتسیزدهمورویکردتوسعهمناسباتبا کشورهای
همسایه اتفاق افتاد .عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد :نکته قابلتوجه در موضوع
تقویت دیپلماسی و توسعه مناسبات با همسایگان ،وجود تحریمها و رویکرد دولت بود.
ملت ایران مقابل تحریمهای آمریکا مقاومت کردندو با رویکرد دولت تحریمها اثربخشی خود
را از دست دادند ونتوانستندآسیب جدی به اقتصادکشورواردکند .طهماسبی در پایان این
گفتوگو یادآور شد که تقویت روابط ،گسترش دیپلماسی همسایگی و افزایش حجم صادرات
به سبب آن محقق شد که دولت اقتصاد را به مسئله برجام گره نزد.

خبر
وزیر کشور در چهل و پنجمین نشست
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا:

عادیانگاری بیماری کرونا مهمترین
عامل افزایش بیماری است
احمدوحیدی،وزیر کشور روز سهشنبهدر چهلوپنجمیننشستقرارگاهعملیاتیستادملی
مقابله با کرونا که با حضور نمایندگان دستگاهها در محل وزارت کشور برگزار شد ،با اشاره به
روند افزایشی سویه جدید بیماری کرونا در کشور ،گفت :باید برای استانهایی که با افزایش
ابتال به بیماری کرونا مواجه شدهاند؛ مداخالت موثر برای کنترل هر چه سریعتر بیماری
داشته باشیم .وی بر ضرورت افزایش محدودیتهای تجمع و دورهمی در شهرهای قرمز
کشور اشاره کردوادامهداد:عادیانگاریبیماری کرونامهمترینعاملافزایشبیماریاست
و برای همین باید با افزایش رعایت مقررات بهداشتی همچون استفاده از ماسک و تزریق ُدز
یادآور ،اجازه رشد دوباره بیماری کرونا را در کشور ندهیم.به گزارش تسنیم وزیر کشور پس از
استماع گزارشوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرخصوصافزایشحدود۶درصدی
بستریهای کرونایی در کشور گفت :اجرای هر چه کاملتر «طرح شهید سلیمانی» همواره
مورد تا کید ستاد ملی مدیریت بیماری کروناست و برای همین باید به صورت همگانی در امر
مقابله با کرونا بسیج شویم .موضوع تعیین تکلیف شدن وضعیت شرکتهای وا کسنساز
داخلی از دیگر محورهای مورد اشاره فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا بود
که گفت :براساس گزارش ارائه شده در حال حاضر هفت نوع وا کسن در کشور در حال تولید
استودر اینخصوصمسئوالنوزارتبهداشتبایستینسبتبهادامهفعالیتشرکتهای
وا کسنساز حسبتخصصوتوانمندیعلمیونیاز کشور تصمیم گیریالزمراداشتهباشند.
وحیدیاضافه کرد:برخیازشرکتهایداخلیوا کسنساز،مجوزهایاضطراریفعالیت گرفته
بودندوبایداینمجوزهابهصورتمرحلهای،بهدائمیوسپسبهتاییدبینالمللیوسازمان
جهانیبهداشتبرسد.ویباقدردانیازتالشهایانجامشدهبرایمدیریتومقابلهبا کرونا،
یادآور شد :امروز جریان رسانهای دشمن در تالش برای به حاشیه بردن زحمات طاقت فرسا
و شبانه روزی فعاالن امر مقابله با کرونا است که باید در این خصوص مراقبتهای الزم را
نسبت به نیات شوم دشمن داشته باشیم.فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با اشاره
به اینکه امروز براساس وضعیت جدید بیماری و روند رو به افزایش آن بایستی مراقبتهای
جدیتریداشتهباشیم؛ گفت:خدماتسامانه«ایرانمن»براساستزریق ُدز یادآورخواهد
بود و شهروندان عزیز کشور نسبت به این امر اهتمام الزم را داشته باشند.

آ گهی مزایده عمومی

نوبت دوم

 -1کپی شناسنامه از صفحه اول و توضیحات و کپی کارت ملی به همراه داشته باشند.
 -2در صورت داشتن وکالت کتبی از طرف سایر اعضای شرکت باید دفترچه عضویت کپی شناسنامه به
شرح بند 1و کپی کارت ملی موکل خود را که در قید حیات می باشد ،ارائه نمایند.
 -3شرکت در مجمع با دفترچه اعضای تعاونی که در قید حیات نمی باشند و به رحمت ایزدی
پیوستهاند ممنوع می باشد وراث محترم درصورتی می توانند در مجمع شرکت نمایند که ورقه حصر
وراثت به همراه وکالتنامه محضری از سایر وراث ارائه نمایند (ارائه مدرک شخصی کپی شناسنامه و
کارت ملی الزامی است)
 -4داوطلبان عضویت و نمایندگی شرکت در بازرسی تا سه روز قبل از مجمع مهلت دارند با مراجعه
حضوری به شرکت تعاونی و پرنمودن فرم مربوطه و ارائه مدارک الزم (کپی شناسنامه) تمام صفحات
– کپی کارت ملی – گواهی عدم سوءپیشینه ثبت نام نمایند.
تاریخ انتشار 1401/4/29
خ ش 1401/4/29

در سرزمین مهماننواز ایران هستم .همکاریهای ما در
زمینه های مختلف و معادالت تجاری بسیار پیشرفت
می کند .در زمینه امنیت بینالمللی همکاریهای خود
را افزایش میدهیم .ما سهم بسیار زیادی در حل و فصل
بحران سوریه داریم».
هفتمیناجالسآستانهشامگاهسهشنبه(28تیر)بامیزبانی
آیتاهللسیدابراهیمرئیسی،رئیسجمهور کشورمانوباحضور
رجبطیباردوغان،رئیسجمهورترکیهووالدمیرپوتین،رئیس
جمهور روسیه در محل سالن اجالس سران آغاز شد.
مذا کراتآستانهباابتکار عملایرانوروسیهوهمراهیترکیه
در سال  2۰۱۷با هدف حل و فصل منازعات سوریه و پایان
بخشیدن به  ۶سال جنگ ،آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز
شد .دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه
2۰۱۷باحضورایران،روسیهوترکیهدرقزاقستانبرگزارشد.این
سه کشور تا کنونهجدهبار مذا کراتآستانهراباهدفبررسی
مسائلبشردوستانه،تقویتاعتمادوهماهنگیبرایانجام
اقداماتی در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل بحران
سوریه برگزار کردهاند .در همه این مذا کرات بر لزوم حفظ
حا کمیت،استقاللوتمامیتارضیسوریهوادامهروندآتش
بس تا کید شده است.

گفتوگو

نوبت اول

((مزایده (فروش) تعداد /7هفت دستگاه خودروی سواری نیسان و وانت بار متعلق به شهرداری حسن آباد))
شهرداری حسن آباد به استناد مجوز شماره  104/143مورخه  1401/3/24شورای محترم اسالمی شهر حسنآباد و اعالم نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به مزایده
(فروش) تعداد /7هفت دستگاه خودروی سواری نیسان و وانت بار متعلق به شهرداری به آدرس محل بازدید  :شهرستان ری – شهر حسن آباد – بلوار امام خمینی (ره) –
خیابان شهید خلیلی – پارکینگ خدمات موتوری شهرداری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط
دعوت می نماید در صورت تمایل از تاریخ  1401/5/6لغایت  1401/5/18جهت دریافت اسناد و از تاریخ  1401/5/19لغایت  1401/5/29جهت بارگذاری اسناد و سایرمدارک
مورد نیاز به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد – شهرداری حسنآباد) مراجعه و اقدام نمایند:
 -1نام طرح  /پروژه  :مزایده (فروش) تعداد /7هفت دستگاه خودروی سواری نیسان و وانت بار متعلق به شهرداری
 -2آدرس محل بازدید  :شهرستان ری – شهر حسن آباد – بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهید خلیلی – پارکینگ خدمات موتوری شهرداری
 -3مشخصات تعداد  /7هفت دستگاه خودروی سواری نیسان و وانت بار متعلق به شهرداری حسن آباد به شرح جدول ذیل :
ردیف

نوع وسیله نقلیه

مدل خودرو (سال)

رنگ خودرو

وضعیت بدنه – مشخصات فنی – کارکرد کیلومتر و بیمه خودرو

قیمت پایه کارشناس
رسمی دادگستری (ریال)

1

پژو سواری پارس
CC1600

1390

خاکستری متالیک

درب موتور تعویض – گلگیر سمت راننده دارای خوردگی – گلگیر عقب سمت راننده دارای خوردگی – گلگیر
عقب سمت شاگرد رنگ مالیدگی – گیربکس اتوماتیک – الستیک ها  30درصد – تودوزی و داشبرد متوسط –
بیمه معتبر – وضعیت موتور متوسط  -کیلومتر کارکرد 405184

1/610/000/000

2

سواری پژو 405

1387

نقره ای متالیک

درب موتور تعویض – درب عقب سمت راننده دارای رنگ – درب جلوی سمت راننده دارای خوردگی جزیی –
گلگیر جلوی سمت راننده دارای خط – گلگیر عقب سمت راننده دارای رنگ – گلگیر عقب سمت شاگرد دارای
رنگ و خوردگی جزیی – درب عقب سمت شاگرد دارای خوردگی – رکاب سمت شاگرد دارای خوردگی –
تودوزی و داشبورد متوسط – الستیک ها متوسط – بیمه معتبر – وضعیت موتور خوب – کیلومتر کارکرد 368698

820/000/000

3

سواری سمند LX
XU7

1393

خاکستری متالیک درب جلو و رکاب سمت راننده دارای خوردگی – درب عقب سمت راننده دارای خوردگی – گلگیر عقب سمت
راننده دارای خوردگی – تودوزی و داشبورد متوسط – الستیک ها  30درصد – بیمه معتبر – وضعیت موتور
متوسط – کیلومتر کارکرد 348782

1/020/000/000

1390

سفید روغنی

1393

سفید شیری

سپر جلو دارای خوردگی – درب عقب و گلگیر عقب سمت شاگرد دارای خوردگی – سپر عقب دارای خوردگی
– تودوزی و داشبورد متوسط – گلگیر عقب سمت راننده دارای خوردگی جزیی – گلگیر جلو سمت راننده دارای
خط – بیمه معتبر – الستیک ها ضعیف – وضعیت موتور خوب – کیلومتر 249965
رنگ پریدگی و خوردگی دارد – گلگیر عقب سمت راننده دارای خوردگی –سپر عقب دارای تصادف – درب
سمت شاگرد دارای خوردگی – گلگیر جلوی سمت شاگرد دارای خوردگی – تودوزی و داشبورد متوسط – بیمه
معتبر – الستیک ها خوب – وضعیت موتور خوب – کیلومتر 47680

زرد

سپر جلو دارای خوردگی – جلو پنجره دارای شکستگی – قاب دور چراغ شکسته – گلگیر جلو سمت شاگرد دارای
پوسیدگی و خوردگی – درب شاگرد دارای پوسیدگی – تودوزی و داشبورد ضعیف – اتاق دارای پوسیدگی زیاد –
تجهیزات کمپرس دارد – بیمه معتبر – الستیک هامتوسط – وضعیت موتور متوسط – کیلومتر خراب

740/000/000

آبی روغنی

سپر جلو دارای تصادف – سقف دارای فرورفتگی – گلگیر جلو سمت شاگرد دارای خوردگی – تودوزی و داشبورد
متوسط – روکش سقف باز شده – درب جعبه فیوز ندارد – اتاق کمپرس دارای پوسیدگی  -ستون سقف عقب
قسمت پایین سمت شاگرد دارای رنگ – درب سمت شاگرد دارای خوردگی – اتاق و بدنه دارای خوردگی – اتاق
دارای زنگ زدگی – جلو پنجره دارای شکستگی – الستیک ها ضعیف – بیمه معتبر – وضعیت موتور خوب –
کیلومتر خراب

1/010/000/000

4

سواری سمند
دوگانه
EF7 LX1700
وانت پیکان
دوگانه سوز
BARDOOHV
CNG

6

کامیونت کمپرسی
نیسان تیپ 2400

1383

7

کامیونت کمپرسی
نیسان تیپ 2400

1384

5

1/410/000/000

1/220/000/000

 -4کلیه هزینه های نقل و انتقال محضر –مالیات و تعویض پال ک به عهده برنده مزایده (خریدار) می باشد و هزینه های عوارض شهرداری و خالفی خودرو به عهده شهرداری
می باشد.
 -5مدت قرارداد  :برنده مزایده موظف می باشند بعد از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت زمان حدا کثر  10روز نسبت به واریز کلیه هزینه های مربوطه اعم از خرید و موارد
مندرج در بند  4اقدام نماید.
 -6در صورت برنده شدن در مزایده و انصراف و عدم انعقاد قرارداداز طرف اشخاص برنده در مزایده (به ترتیب نفرات اول – دوم و سوم) سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط و
برابر ضوابط و مقررات با آنها برخورد به عمل می آید.
 -7ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد جهت شرکت در مزایده  /5 :پنج درصد قیمت پایه کارشناسی شده بابت هر دستگاه خودرو (وسیله نقلیه) به عنوان سپرده شرکت در
مزایده می باشد (شماره حساب شهرداری جهت واریز وجه نقد به حساب شماره  3100002734007نزد بانک ملی –کد  -818شعبه حسن آباد – به نام شهرداری حسن آباد)
و در صورت عدم پرداخت  5درصد شرکت در مزایده پیشنهاد قیمت آن بازگشایی نخواهد شد .همچنین در صورت تمایل به خرید چند دستگاه خودرو (شرکت در مزایده)
می بایست فیش واریزی هر خودرو به صورت جدا گانه واریز و پرداخت گردد.
 -8شناسه ملی شهرداری حسن آباد  14000158451و کد اقتصادی  411393555977می باشد.
 -9نشانی کارفرما (شهرداری)  :استان تهران – شهرستان ری – شهر حسن آباد – بلوار امام خمینی (ره) – ساختمان شهرداری حسن آباد
 -10هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن از سامانه بر عهده پیمانکار یا اشخاص می باشد.
 -11محل دریافت اسناد مزایده :سامانه ستاد الکترونیک دولت (شهرداری حسن آباد)
 -12هزینه حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری و چاپ آ گهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
 -13شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -14سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
 -15جلسه بازگشایی پیشنهادات واصله راس ساعت  13/30روز یکشنبه مورخه  1401/5/30در محل دفتر شهردار برگزار می گردد و حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده
فوق بالمانع می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/5
خ ش 1401/4/29

شیرزاد یعقوبی  -شهردار حسن آباد

4

خبر
وزیر جهاد کشاورزی:

بخشخصوصی
موتور توسعه حوزه کشاورزی است

 20ذیالحجه 20 1443جوالی 2022

ایمان فرجام نیا ،کارشناس اقتصادی:

گروه اقتصادی
ایمان فرجام نیا ،کارشناس اقتصادی درتشریح
راهاندازیسامانهمؤدیانبهخبرنگار«رسالت»عنوان
کرد:راهاندازیسامانهمؤدیانوپایانههایفروشگاهی
میتواند گامیمؤثردر کاهشوجلوگیریازفرارمالیاتی
واقع شود .بهطورحتم با تعدد چنین سامانههایی و
تعمیقآنهادر فضایاقتصاد،شفافیتمالیافزایش
چشم گیری پیدا خواهد کرد.
او اضافه کرد :تقویت سامانههای مالیاتی میتواند
بهعنوان رکن کمک کننده ،تسریع بخش شناسایی و
شفافیتمالی گردد.هرچه کهفضایاقتصاد،شفاف
گردد ،درآمدهای افراد و نوع عملکردشان مبرهن
میشود و میتوان از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد.
وی افزود :با شناسایی درآمدها ،افراد مشمول اخذ مالیات شناسایی
میشوندوبدینترتیب گامیدرجهتاصالحنظاممالیاتیودرآمددولت
برداشته خواهد شد .همچنین شناسایی افراد موجب تمرکز مالیاتی
بیشتر و کارکرد دقیق گروههای مشخصشده می گردد.

فرجام نیا تصریح کرد :با شناسایی افراد مشمول و نوع
کارکردشان،اخذمالیاتبهدرستیصورتمی گیردودیگر
همانند سالهای گذشته فرار مالیاتی ایجاد نمی گردد.
نکته قابلتوجه در بحث راهاندازی سامانه مؤدیان و
پایانههای فروشگاهی ،احساس امنیت نسبت به نوع
عملکرداست.بنابراینمیبایستدقتداشتوازایجاد
ابهام و احساس نارضایتی مردم جلوگیری کرد.
فرجام نیا تصریح کرد که باید فضا به گونهای رقم بخورد
که مردم احساس رضایت پیدا کنند و متوجه محاسبات
چندگانه و آمارهای رسمی بهمنظور اخذ مالیات شوند.
هنگامی که توضیحات دقیق بیان و شفاف شوند ،مردم
درمییابند که مشمول مالیات مضاعف نخواهند بود.
کارشناسمسائلاقتصادیدرخاتمهاین گفتوگوهمچنینخاطرنشان
کرد :بیان و شرح نوع رویکرد برای مردم جامعه موجب آ گاهی بیشتر
نسبتبهنوعفعالیتوسامانهمؤدیانخواهدشد.دراینراستاضرورت
دارد تا از ایجاد فضای مبهم جلوگیری کرد و عرصه آ گاهی و تأثیر سامانه
مؤدیان بهمنظور کاهش فرار مالیاتی را رقم زد.

وزیر نیرو با بیان اینکه ایران قدرت اول تولید برق غرب آسیا است ،گفت:
حرکتبهسویانعقادقراردادهایراهبردیبلندمدتدر بخشبرق،یکیاز
محورهایدیپلماسیپویایمنطقهایدولتبوده کهنتایجدرخشانیرابرای
کشور بههمراهداشتهاست.به گزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو(پاون)
به نقل از خبرگزاری فارس ،علیا کبر محرابیان با اشاره به ظرفیت قابل توجه
کشور در حوزهبرقاظهار داشت:براساس گزارشهایبینالمللی،بزرگترین
ظرفیت تولید و توزیع برق در بین کشورهای غرب آسیا متعلق به ایران است
کهباوجود کندشدنروندتوسعهصنعتبرقدرسالهای گذشته،همچنان
وزیراقتصاداز ارائهپیشنهاداینوزارتخانهبهشورایهماهنگیسرانقوادرباره
فروشاموالمازاددستگاههایدولتیخبردادو گفت:براساساینطرح،وزارت
اقتصاد میتواند بعد از گذشت سقف زمانی یک ماهه برای فروش اموال مازاد،
راسااقدامبهفروش کند.به گزارششبکهاخباراقتصادیودارایی(شادا)،اولین
جلسه گردهمایی حضوری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای
وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دو مرحله برگزاری به صورت وبینار ،برگزار
شد«.سید احسان خاندوزی» در نشست آغازین این گردهمایی ،گفت وگوی
مدیران استان ها را فرصت مناسبی برای تبادل تجارب و بهره گیری از آنها برای
رسیدن به اهداف آینده برشمرد.وزیر اقتصاد با تا کید بر پیوند و انسجام ادارات
کل انور اقتصادی و دارایی استانی در اجرای برنامههای راهبردی و عملیاتی
وزارتخانهدرسالجاری،تصریح کرد:اینبرنامههابایدبهطورجدیدرجلسات
دستگاه های تابعه استان ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ارتباطات انسجام
دهندهای حول آن هم در سطح استانها و هم با مرکز شکل گیرد و موارد به
طور دقیق در جریان همین ارتباطات به مرکز گزارش شود.وی افزود :در سال
گذشته زمان کافی برای رسیدن به امور نبوده است اما در  ۱۴۰۱و از ابتدای سال
فرصتبرایانجاممقدمات کارهابودهواز اینروبهانهایبرای کوتاهیهاوجود
ندارد.وزیر اقتصاد همچنین درباره جایگاه مدیران استانی وزارت اقتصاد در
پیشبرد اهداف و رسیدگی به مشکالت و مسائل فعاالن اقتصادی ،تا کید کرد:
این موضوع نافی مسئولیت دستگاه ها و ادارات دیگر نیست ،اما ایفای چنین
نقشی بر عهده ادارات کل استانی وزارتخانه است و تمام ظرافت های این کار
از جمله همکاری همدالنه باید از سوی مدیران مورد توجه قرار گیرد و تمام

ایران قدرتمندترین کشور برقی منطقه به حساب میآید و با رکوردشکنی
افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال جاری این مسئله تداوم خواهد یافت.
وزیرنیروبااشارهبهبرتریایراندر حوزهبرقبین کشورهایغربآسیا گفت:
قدرت ایران در حوزه برق تنها به ظرفیت نصب شده نیروگاهی اختصاص
نداردوبهواسطه گسترشدانشبومی،نهتنهادرزمینههایساخت،ارتقاء،
تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی جزء معدود کشورهای خودکفا در
سطحدنیاهستیمبلکهصادراتقابلتوجهانواعخدماتمهندسیدرحوزه
برقرادر دستور کار داریم.محرابیاندر تشریحرویکرددولتمردمیدر حوزه

طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد به سران قوا
برای انقالب در فروش اموال مازاد
ظرافتهاازسویمدیرانزیرمجموعهرعایتوازخارجشدنروندنمایندگیهای
استانی وزارت اقتصاد از مسیر اصلی جلوگیری شود .وی ادامه داد :کوتاهی
هر بخش از این ادارات به وزارت اقتصاد آسیب میرساند و پاسخگویی نهایی
دربارهعملکردهریکاز اداراتباوزارتخانهخواهدبود،لذامدیراناستانهاباید
هماهنگی درون نمایندگی های استان ها را به خوبی انجام دهند.خاندوزی
همچنین بر لزوم انتقال مسائل و اشکاالت به مرکز و شخص وزیر تا کید و بیان
کرد :ا گر موارد منتقل نشوند هیچ بهانه ای پذیرفته نخواهد بود ،مکاتبات باید
به صورت دقیق انجام شود و در این مورد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و همه
افرادبایددر اینزمینهپاسخگوباشند.وزیراقتصادهمچنینبااشارهبهتفویض
اختیاراتاز سویاینوزارتخانهبهاستانهایادآورشد:این کار آغاز شدهوادامه
دارد هرچند هنوز در برخی از موارد به نتیجه نرسیده است.وی ادامه داد :این
شیوه کهاستانهامنتظراتفاقاتمرکزباشنددرستنیست؛ گرچهسیاستها
وراهبردهابایداز مرکزابالغشوداماتصمیم گیریدر موردسایرمواردبایدبهخود
استان ها وا گذار شود.خاندوزی تصریح کرد :مالحظات قومی و رفاقتی نباید

بدینوسیله انتصاب شما را به سمت رئیس اداره امور مالی شهرداری
چهارباغ که نشان از درایت و مسئولیت پذیری شما بوده تبریک گفته
و از درگاه حضرت سبحان ؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و سیادت
جناب عالی را مسالت دارم .

به شماره ثبت  5488و شناسه ملی 10220093480

نماینده روزنامه رسالت در شهرستان چهارباغ

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه شرکت کاژه زنجان (سهامی خاص)

به اطالع کلیه سهامداران شرکت کاژه زنجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  1877و شناسه ملی  10460052351می رساند که با عنایت به مصوبه
مجمععمومیفوقالعادهمورخ1401/4/6وتفویضاختیار عملینمودنافزایشسرمایهبههیاتمدیره،نظربهاینکهمقرر استسرمایهشرکتاز مبلغ
 1/000/000ریال به مبلغ  9/001/000/000ریال منقسم به  900/100سهم  10/000ریالی با نام عادی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از
شرکت افزایش یابد .از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آ گهی به مدت شصت روز از حق تقدم خود استفاده نمایند
و مدارک و مستندات مربوط به مطالبات خود از شرکت را به دفتر شرکت واقع در زنجان ،سعدی شمالی غرب ،خیابان  12متری شهید علیرضا صفری،
خیابان  12متری شهیده مریم نوری  ،پال ک  ، 1طبقه  3واحد  ، 7کدپستی  4513643117تسلیم نمایند .همچنین سهامداران می توانند در مهلت شصت
روزه فوق الذکر نظرات خود را به صورت مکتوب به هیات مدیره اعالم نمایند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر و عدم استفاده سهامداران از حق
تقدم ،هیات مدیره میتواند با توجه به اعتبار حاصله از تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1401/4/6نسبت به افزایش سرمایه از محل
تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت طبق مستندات قانونی اقدام نموده و حق تقدم های استفاده نشده را وا گذار نماید.

هیات مدیره شرکت

تاریخ انتشار  1401/4/29خ ش 1401/4/29
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی تهران

به منظور شرکت در انتخابات

آ گهی فراخوان انتخابات اتحادیه صنف قالیشویان شهرستان تهران (نوبت اول)

در اجرای ماده  11آئین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ،بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف قالیشویان شهرستان
تهران دعوت می گردد ،از ساعت  9/30الی  14روز دوشنبه مورخ  1401/5/10جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه شخصا به نشانی  :رودکی جنوبی باالتر از خیابان مرتضوی
جنب نمایشگاه مبل ابتکار پال ک  187طبقه اول مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین افراد ذیل در قالب  5نفر اعضای اصلی هیات مدیره و  1نفر بازرس انتخاب نمایید.
نکات مهم :
* براساس بند  6ماده  15آئین نامه انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی  ،فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات بوده و شرکاء  ،دارندگان
وکالت محضری  ،مباشر و اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نمی باشند.
* ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن جهت شرکت در انتخابات ضروری است.
* انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می گردد.

اسامی داوطلبین عضویت در هیات مدیره ( 5نفر انتخاب شود)

ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

محمودرضا

احمدی روگوشوئیه

6

مجید

دمیرچی

2

اکبر

اسدی کوردلو

7

سیدمیثم

سجادی حفظ آباد

3

علی اکبر

امیرحسینی

8

آرمین

صباحتی

4

علیرضا

باج آالن

9

حمید

عزیزمحمدلو

5

مهدی

دده بیکی

10

حجت

محمدی کمسرخ

اسامی داوطلبین عضویت در بازرسی ( 1نفر انتخاب شود)
ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

صمد

باج آالن

3

شهرام

کرمی برکت

2

محسن

رضازاده سرحوضکی

تاریخ انتشار 1401/4/29

خ ت 1401/4/29

موجب شود که همه نظارت ها از مرکز صورت گیرد ،در نتیجه تصمیم گیری
ازسویاستانهاباعثآسیبشناسیوموثرترشدنعملکرداستانهامیشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در اجرای تبصره  ۱8بودجه
 ۱۴۰۱تصریح کرد :باید در این حوزه بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نگاه
تخصصیبهپروژههاداشتهباشیمتامثلتجربهپولپاشیهای گذشتهنباشد
و به هدف تعیین شده یعنی رونق تولید ،درآمد و اشتغال منجر شود.وی بر
تسریعدر عملکردهادر اینحوزهتا کید کردو گفت:ا گراقدامدستگاههاطوالنی
می شود یا بانک ها تعلل می کنند باید بررسی شوند و سایر موارد کوتاهی در
حسنانجامتبصره۱8برعهدهمدیراناستانیاست؛خروجیوعملکرداستانها
دراینموردبایدخوبوقابلدفاعباشد.خاندوزیباتا کیدبراهمیتمولدسازی
داراییها ،افزود :در این مورد عملکرد برخی استانها خوب و در برخی
استانهانامناسببودهاست.ویاشاره کرد:یکیاز خالءهای کشور،مدیریت
نامناسبداراییهااست کهدر اینزمینهاختیاراتاستانهابایدخروجیهای
مناسبی داشته باشند و باید نسبت به گذشته ،انقالبی در فروش مازاد اموال

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده و فوق العاده
شرکت سهامی خاص کیمیا کلر کبودان

علی اصغر مهدی پور

شهردار چهارباغ

برق گفت :با توجه به اینکه در زمانهای زیادی از سال با مازاد تولید برق در
کشور مواجه هستیم ،لذا توسعه دیپلماسی انرژی به محوریت برق را با سایر
کشورهایهمسایهپیگیری کردیمتاعالوهبررفعمسائل کشورهایهمسایه
در این بخش ،زمینه ایجاد جریان پایدار درآمد و استفاده از حدا کثر ظرفیت
شبکه برق کشور مهیا شود.وی در تشریح مسئله دیپلماسی برق افزود :در
دیپلماسی برق هم صادرات برق و هم واردات این حامل انرژی را در دستور
کارداریم کهمیزانحجموارداتوصادراتبستهبهحدا کثرشدنمنافعملی
کشور در بازههای زمانی مختلف را مد نظر قرار میدهیم.عضو کابینه دولت
مردمی با اشاره تغییر فاز دیپلماسی برق تا کید کرد :حرکت به سوی انعقاد
قراردادهایراهبردیبلندمدتدربخشبرق،یکیازمحورهایدیپلماسی
پویای منطقهای دولت بوده که نتایج درخشانی را برای کشور به همراه
داشتهاست.ویادامهداد:در همینراستا،اخیرازمینهنخستینهمکاری
بلند مدت در بخش برق با کشور عراق مهیا شده و قرارداد مهم و راهبردی

وزیر اقتصاد مطرح کرد:

جناب آقای

سالم علیکم
با توجه به نامه تاریخ  1401/4/20مسئول محترم حراست و نظر به
تعهد،تجارب وعملکردمثبت شمادر مدتزمان سرپرستیادارهامور
مالی به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس اداره امور مالی
منصوب مینمایم .امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری
از تمامی ظرفیتها ،امکانات موجود و به کارگیری نیروهای کاردان،
متعهد و کارآمد با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری
و راهبرد تفکر  ،توکل و تالش به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند در
انجامامور محولهتحتنظرمعاونتاداریومالیمجدانه کوشاباشید.
توفیق هرچه بیشتر شما را از خداوند متعال خواستارم.
محمدرضا قربانی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضای تفاهم نامه
دوشنبه25تیرماهباشرکت گازپرومروسیهرابزرگترین
سرمایه گذاریخارجیتاریخصنعتنفتایراندانستو گفت:
روسها چند ۱۰میلیارد دالر در توسعه میادین نفتی و گازی
ایرانسرمایه گذاریمی کنند.ویافزود:توسعهمیدان گازی
کیش و توسعه میدان گازی پارس شمالی با سرمایه گذاری
 ۱۰میلیارد دالری شرکت گازپروم به امضای طرفین رسیده
است که با انجام این سرمایه گذاری و توسعه این دو میدان
گازی بیش از یک صد میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز
کشورافزودهمیشود.به گزارشتسنیم،محسنخجستهمهر
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه مراسم امضای
تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت و شرکت گازپروم روسیه
در جمع خبرنگاران اظهار داشت :این تفاهمنامه بزرگترین
سرمایه گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت ایران خواهد بود چرا که منجر به
سرمایه گذاری چند  ۱۰میلیارد دالری روسها در میادین نفتی و گازی ایران
میشود.خجستهمهرادامهداد:همچنینتوسعه6میداننفتیتوسطشرکت
گازپروم در تفاهمنامه به امضای طرفین رسیده است و پروژه بزرگ دیگری که

امضای اولین قرارداد برقی بلندمدت با عراق

 68مجتمع پتروشیمی با ظرفیت  90میلیون تن
در کشور در حال فعالیت اند

حکم مسئولیت

بزرگترینتفاهمنامهنفتی
باگازپرومروسیهامضاشد

وزیر نیرو مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

جناب آقای علی اصغر مهدی پور

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران :

راهاندازیسامانهمؤدیان
نظاماقتصادیراشفافخواهدکرد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش خصوصی موتور توسعه حوزه کشاورزی
است ،گفت :به منظور توسعه نخلستان با ارقام تجاری خرما و باغات میوههای
گرمسیری آماده حمایت از فعاالن اقتصادی در سیستان و بلوچستان هستیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی ،سیدجواد ساداتینژاد در
حاشیه بازدید از طرح توسعه نخیالت تجاری استان سیستان و بلوچستان در
شهرستان میرجاوه ،از حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه باغات مدرن
کشاورزی خبر داد و اظهار داشت :اقتصادیترین اقدام در حوزه کشاورزی کشور
به دلیل شرایط دمایی مطلوب باغداری است که مورد غفلت واقع شده است.
وی ادامه داد :بخش خصوصی اقدامات ارزشمندی را در توسعه نخیالت در
استان مرزی سیستان و بلوچستان انجام داده است که بسیار جای تقدیر دارد
چرا که عمدتا فعاالن اقتصادی تمایل دارند در نقاط مرکزی کشور سرمایه گذاری
کنند.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی
به عنوان پیشران اقتصاد الگوهای جدیدی را در اختیار مردم بومی مناطق قرار
میدهد و آنها را به سمت روشهای نوین سوق میدهد که این امر منجر به
تامین نیاز منطقه و بازار صادراتی میشود.وی با تا کید بر نقش پیش برنده بودن
بخش خصوصی در حوزه کشاورزی ،تصریح کرد :استان سیستان و بلوچستان
ظرفیتهای بینظیری در کشت میوههای گرمسیری دارد که  ۱۰۰درصد از آن
حمایت می کنیم و امیدواریم بتوانیم با ظرفیت ارزی که برای موز و میوههای
گرمسیریپرداختمی کنیمبهتولیداینمیوههاواقتصادی کردنباغاتنخیالت
در استان بپردازیم.وی تا کید کرد :تمام تالش این وزارتخانه بر این استان تا
ظرفیتهای بینظیر سیستان و بلوچستان در کشاورزی که رئیس جمهور بر آن
تا کیددارندویکیاز مناطقی کهبایدبهآنتوجهویژهشودبهبهتریننحواستفاده
شود.وزیرجهاد کشاورزی گفت :همچنین ستاداجراییفرمانحضرتامام (ره)
در حال سرمایه گذاری در پرورش شتر در سیستان و بلوچستان است و این پروژه
به همراه توسعه نخلستانهای تجاری پروژههای پیشران و مهم استان به شمار
میروند که در اقتصاد دخیل هستند.

معاونوزیرنفتومدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمی گفت68:مجتمعپتروشیمیبا
ظرفیت9۰میلیونتندر کشور در حالفعالیتهستندوباتوجهبهبرنامهریزیهایانجام
شدهقرار استتا ۱۰سالآینده،ظرفیتتولیدبهبیشاز 2۰۰میلونتنخواهدرسید کهاین
دستاوردافتخاریبرای کشوروصنعتپتروشیمیایراناست.ویافزود:طرحهایتوسعه
ای صنعت پتروشیمی با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی احداث می شوند
و با تولیدی شدن آنها ظرفیت تولید این صنعت تا  ۱۰سال آینده به بیش از 2۰۰میلیون تن
خواهد رسید.به گزارش خبرنگار نیپنا ،مرتضی شاه میرزایی معاون وزیرنفت و مدیرعامل
شرکتملیصنایعپتروشیمیدرمراسمجشناعیادقربانوغدیر کهباحضور خانوادههای
کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد ،در سخنانی با گرامیداشت اعیاد والیت
و امامت ،اظهارکرد :باید سیره رسول ا کرم (ص) ،حضرت علی (ع) و امامان همواره مورد
توجه باشد و در تمام مراحل زندگی آموزه های دینی سرلوحه زندگی ما قرار بگیرد.وی با
بیان این که ضرورت دارد تا نسل جدید و فرزندان خود را با تاریخ اسالم آشنا کنیم  ،گفت:
ایرانیاندارایهزارانسالتمدنهستندونزدیکبه ۱5۰۰سالاستباعزتوافتخار دین
اسالم را پذیرفته اند و باید تالش کرد تا با عزمی ملی در راه پیشرفت و توسعه کشورمان
گام برداریم.شاه میرزایی با اشاره به این که ظرفیت های بسیاری برای توسعه صنعت
پتروشیمی در کشور وجود دارد تا کید کرد :توسعه این صنعت در سواحل جنوبی کشور به
دلیل آب بر بودن صنعت پتروشیمی به ویژه دراستان های بوشهر و خوزستان و همچنین
منطقه مکران در حال انجام است و محصوالت متنوعی در بخش باالدستی پتروشیمی
تولید می شوند.وی ادامه داد :درسایر نقاط کشور نیز می توان در راستای تکمیل زنجیره
ارزش ،محصوالت مورد اشاره را به صنایع تکمیلی تبدیل کرد و با کاهش خام فروشی به
سوی تولید محصوالت نهایی و ایجاد ارزش افزوده بیشترحرکت کرد.مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که همه فعاالن خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی باید
با استفاده از تمام توانایی های و دانش خود شبانه روز تالش کنند تا اهداف پیش بینی
شدهتحققیابد ،گفت:در گذشتهساختونگهداریمجتمعهارانیروهایخارجیانجام
می دادند اما امروز با تالش نیروهای توانمند ایرانی بسیاری از بخش های توسعه صنعت
از سوی شرکت های داخلی انجام می شود.

چهارشنبه  29تیر 1401

سال سیوهفتم
شماره 10364

محمدجعفرنیا – رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی خاص کیمیا کلر
کبودان به شماره ثبت  5488دعوت می شود که در ساعت  10صبح مورخ
 1401/5/11در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و در ساعت
12همانروز درجلسهمجمععمومیفوقالعاده کههردوجلسهدر نشانی
ارومیه محل شرکت منعقد خواهد شد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت
 -2تصویب ترازنامه وعملیات مالی سال 1399
 -3انتخاب بازرسان
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
 -1الحاق به موضوع فعالیت شرکت

هیات مدیره شرکت سهامی خاص کیمیا کلر کبودان

تاریخ انتشار 1401/4/29

خ ش 1401/4/29
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آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی
مبادالت مرزنشینان جهان تجارت پیرانشهر
بنابهتصویبهیاتمدیرهشرکتتعاونیمبادالتمرزنشینانجهانتجارتپیرانشهرمجمع
عمومیعادیبهطور فوقالعاده(نوبتاول)روز دوشنبهمورخه1401/5/31راسساعت10
صبحدر دفترشرکتواقعدر خیابانآزادگانروبرویشهرداریپشتCNGتشکیلمی گردد.
لذااز عموماعضاوسهامداراندعوتبهعملمیآیدجهتاتخاذتصمیمراجعبهموضوعات
ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده
 19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاون)
در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،می تواند حق رای خود را به موجب
وکالتنامه به عضوی دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا و غیراعضا وا گذار نماید .در
این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا کثر حق  3رای باوکالت و هر شخص
غیرعضو تنها یك رای باوکالت داشته باشد .توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یك
روز بعد از انتشار آ گهی مذکور تا یك روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل
دفتر شرکت تنظیم شده و توسط بازرس بررسی و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور
در مجمع بایستی به تایید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سالهای  1398و  1399و 1400
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سالهای  1398و  1399و 1400
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سالهای  1398و  1399و 1400
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی 1401
 -6انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت
ماموریت
 -7انتخاب سه نفر هیات مدیره اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیات مدیره به علت اتمام
مدت ماموریت
 -8طرح و تصویب پاداش هیات مدیره
 -9طرح و تصویب حق الزحمه بازرس
ضمنا کلیه کاندیداهای عضویت در سمت بازرسی و هیات مدیره بایستی حدا کثر تا ظرف
مدتهفتروز از تاریخانتشار آ گهیمذکور مداركشناساییذیلرابامراجعهبهدفترشرکت
واقع در خیابان فرهنگ جنب مسجد معراج تحویل شرکت نموده و رسید دریافت نماید.
مداركشامل:فتوکپیشناسنامه،تصویرآخرینمدركتحصیلی،تکمیلفرم کاندیدایعضویت
در سمت هیات مدیره و بازرسی  ،کارت الکترونیکی مرزنشینان الزامی می باشد.

هیات مدیره شرکت تعاونی مبادالت مرزنشینان جهان
تجارت پیرانشهر

تاریخ انتشار 1401/4/29

خ ش 1401/4/29
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با سرمایه گذاری  ۱5میلیارد دالری شرکت گازپروم روسیه
انجام خواهد شد ،بحث فشارافزایی در میدان گازی پارس
جنوبی است که جهت نگهداشت تولید و افزایش تولید این
میدان مهم گازی اتفاق خواهد افتاد.مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران مباحثی چون سوآپ گاز و فرآوردههای نفتی
و سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه ایران الانجی را از دیگر
مواردمطرحدر تفاهمنامهدوطرفاعالم کردو گفت:در حال
طراحی بستهای هستیم تا بتوانیم در زمینه فناوری و انتقال
تکنولوژی با مرا کز تحقیقاتی شرکت گازپروم وارد همکاری
مشترکشویم.ویاضافه کرد:میادینیاز جملهمیداننفتی
منصوری،آبتیمور ،کرنج،آذروچنگولهازدیگرمیادینیاند که
درتفاهمنامهفیمابینقراراستتوسطروسهاسرمایه گذاری
وتوسعهیابند.خجستهمهربابیاناینکهامروزبایکیازبزرگترین
غولهایانرژیدنیادر حالامضایتفاهمنامهوهمکاریهستیم ،گفت:ایران
وروسیهدر مجموعبالغبر7۰تریلیونمترمکعبذخایر گازیدارند کهاینمقدار
3۰درصدذخایر گازیجهانراشاملمیشود؛از اینروایندو کشور نقشبسیار
مهمی در تأمین پایداری انرژی جهان ایفا می کنند.
با این کشور امضا کردهایم.محرابیان در تشریح محورهای همکاری ایران و
عراق در حوزه برق گفت :محورهای متعددی همکاری بین ایران و عراق از
گذشته تا کنون وجود داشته است که از جمله آن میتوان به قراردادهای
متعدد ساخت و توسعه نیروگاه و نگهداری واحدهای تولید برق موجود
اشاره کرد.وزیر نیرو با اشاره به موارد همکاری برقی ایران و عراق گفت :با
توجهبهخودکفاییایراندردانشفنیساختنیروگاه،تا کنونساخت۱95۰
مگاوات نیروگاه تولید برق توسط شرکتهای ایرانی با سرمایه گذاری طرف
عراقی اجرایی شده و همچنین شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی
کشور نیز ساخت  ۱7۰۰مگاوات نیروگاه را در این کشور در دست اجرا دارند.
این مقام مسئول ضمن اشاره به برنامه دولت مردمی در حوزه برق گفت :با
سرعت بخشیدن به توسعه ظرفیت نیروگاهی تالش می کنیم ،در گام اول
انرژیموردنیاز در کشور راتامین کردهوسپسزمینه گسترشهمکاریهای
برقی با سایر کشورهای همسایه را مهیا کنیم.
دولت رخ دهد.وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ضعفهایی که در گذشته
در مسیر فروش اموال وجود داشته و موانعی که همچنان در این مسیر وجود
دارد گفت :ما تنها بازیگر حوزه فروش اموال مازاد نیستیم ،اما پیشنهاد ما به
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه این بود که در این خصوص
سقف زمانی یک ماهه ای برای فروش اموال مازاد به دستگاهها داده شود؛
ا گر در این سقف زمانی ،فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در
این مورد اقدام کند که در این صورت ،انقالبی در حوزه فروش اموال صورت
خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد
خواهد شد.وزیر اقتصاد همچنین به موضوع تسهیل صدور مجوزها و به طور
کلی تسهیل فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد :در زمینه تسهیل کسب و
کارها ،ادارات امور اقتصادی و دارایی استان ها باید محل مراجعه و رسیدگی به
مشکالت فعاالن اقتصادی آن استان ها باشند .باید ارتباط ویژه ای با فعاالن
اقتصادی و تشکل های مرتبط صورت گیرد .مدیران استان ها باید روشن و
شفاف و بدون تبعیض ،دلسوز فعاالن اقتصادی استانها باشند و تمام موارد
مربوطراحلوفصل کنند.خاندوزیموضوعانتصاباترادرحوزهاداراتاستانی
مهم برشمرد و تصریح کرد :افراد الیق باید مورد توجه قرار گرفته و ترفیع بگیرند
و محور انتصاب مدیران ،تخصص و آشنایی کامل آنها به امور محوله باشد.وی
ادامهداد:مدیراناستانهابایدبهدنبالمدیرانزیرمجموعهدلسوزیباشند
که تحقق اهداف دولت را دنبال کنند و همچنین خود مدیران وزارت اقتصاد
باید نسبت به آنچه در وزارت مصوب می شود مسئولیت پذیر وبه تحول در این
دولت اعتماد و اعتقاد داشته باشند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه (نوبت دوم)
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مرکز تحقیقات توتون ارومیه به شماره ثبت 197

بنا به تصمیم هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی اعتبار
کارکنانمرکزتحقیقاتتوتونارومیهراسساعت9/30صبحروز سهشنبهمورخه1401/5/11در محل
نمازخانهمجتمعدخانیاتاستانآذربایجانغربیواقعدر ارومیه،خیابانمیرزایشیرازیتشکیل
می گردد.لذا از عموم سهامداران و اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به
موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد
ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی درصورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد،
می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا
غیراعضا وا گذار نماید .در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا کثر حق سه رای
باوکالتوهرشخصغیرعضوتنهایکرایباوکالتداشتهباشد.توضیحااینکهوکالتنامههایعادی
بایستی یک روز بعد از انتشار آ گهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در
محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط بازرس بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه
رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره
 -2استماع گزارش بازرس
 -3طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورت حسابهای مالی سالهای 98و99و1400
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه و اعضا سالهای  98و  99و 1400
 -5انتخاب سه نفر عضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل هیات مدیره به مدت سه سال
 -6انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
 -7اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین روزنامه برای درج آ گهی های بعدی شرکت
 -8طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال  1401و افزایش حقوق مدیرعامل
 -9طرح و تصویب تغییر ماده  -8آئین نامه پرداخت وام و تبصره  -2ذیل آن
 -10طرح و تصویب تغییر ماده  -26آئین نامه داخلی در مورد افزایش مقرری ماهانه اعضا
ضمنا کلیه کاندیداهای عضویت در سمت هیات مدیره و بازرسی بایستی حدا کثر تا ظرف مدت
 5روز بعد از انتشار آ گهی مذکور مدارک شناسایی ذیل را با مراجعه به شرکت  ،تحویل شرکت
نموده و رسید دریافت دارند.
مدارک شامل :
فتوکپیشناسنامه–تصویرآخرینمدرکتحصیلی–فتوکپیحکم کارگزینی–تکمیلفرم کاندیدای
عضویت در سمت هیات مدیره و بازرس

هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مرکز تحقیقات
توتون ارومیه
جهانگیر وحیدوحدت
تاریخ انتشار 1401/4/29
عزت رحیم دل ثانی
خ ش 1401/4/29
علی اصغر علیزاده ممقانی
791

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماکو
(نوبت دوم – مرحله دوم) به شماره ثبت 841
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
مرحله دوم شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ما کو راس ساعت ده
صبح روز دوشنبه مورخ  1401/5/10در محل شرکت تعاونی به آدرس ما کو
شهرکولیعصرخاستادانخدانشتشکیلخواهدشد.لذااز کلیهنمایندگان
اعضامنتخبدعوتمیشوداصالتادر جلسهبرایتصمیم گیریدرخصوص
دستور جلسات ذیل حضور یابند.
دستور جلسه :
 -1طرح و تصویب اساسنامه منطبق بر قانون اصالحیه قانون بخش تعاون
جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران مصوب 1393/2/17
 -2اتخاذ تصمیم درخصوص اصالح ماده چهار اساسنامه شرکت تعاونی
 -3اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر ماده شش اساسنامه مبنی بر تغییر آدرس
قانونی منطبق بر کدپستی
هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ما کو
تاریخ انتشار 1401/4/29

خ ش 1401/4/29

چهارشنبه  29تیر 1401

سال سیو هفتم
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ترسیممنظومهدیپلماتیکجدیددرتهران
ایران میزبان اردوغان و پوتین است

گروهبینالملل
دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرد
که رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری این
کشور در جریانسفرخودبهایران،باوالدیمیر
پوتینرئیسجمهوریروسیهدیدارو گفتوگو
خواهد کرد .به گزارش رادیوفرانسه  ،نشست
سران ایران ،روسیه و ترکیه در چارچوب
گفتوگوهایآستانهدر تهرانبرگزار میشود.
دفتر ریاست جمهوری ترکیه طی بیانیهای
اعالم کرد که اردوغان قصد دارد در تاریخ
 ۱۸تا  ۱۹جوالی«دوشنبه  ۲۷تا سهشنبه ۲۸
تیر» بهمنظور شرکت در اجالس کمیته عالی
روابط ایران و ترکیه و هفتمین اجالس سران
ابتکار آستانه ،به ایران سفر کند.
بیانیهدفترریاستجمهوریترکیه
براساس این بیانیه ،هفتمین اجالس کمیته
عالیروابطایرانوترکیهدرتاریخ۱۹ژوئیهبرگزار
میشودوقراراستاقداماتیبرایتوسعهبیشتر
روابطدوجانبهموردتوافققرار گیرد.همچنین
در این اجالس ،در کنار مسائل دوجانبه
مسائل منطقهای و جهانی نیز موردبحث و
بررسیقرارخواهد گرفت».درادامهاینبیانیه
آمده است که رجب طیب اردوغان در همان
روز در هفتمیناجالسسرانابتکار آستانهبه
ریاستابراهیمرئیسیرئیسجمهوریایرانو
باحضوروالدیمیرپوتینرئیسجمهوریروسیه
شرکتخواهد کرد؛در ایناجالس،طرفیندر
موردوضعیتوتحوالتاخیرسوریه،مبارزهبا
سازمانهای تروریستی که امنیت منطقه را
تهدیدمی کنندمانندحزب کارگران کردستان
وداعش،وضعیتانسانیوبازگشتداوطلبانه
سوریهابه کشورخود ،گفتوگوهایسیاسی
انجام خواهند داد .همچنین به گفته دفتر
ریاستجمهوریترکیه،اردوغانقصددارددر
حاشیه سفر خود به ایران ،با والدیمیر پوتین

دیداری دوجانبه نیز داشته باشد.
این در حالی است که دگرگونی معادالت
بینالمللی در پی حمله روسیه به اوکراین
محدود ماندن این اجالس به جنگ داخلی
سوریهراباتردیدهایجدیمواجه کردهاست.
بهعبارتبهتر،ایراندر اینمعادلهتبدیلبه
بازیگریفعالوپیونددهنده«میانبازیگران
درگیر» شدهاند .بیدلیل نیست که پس از
سفرپوتینبهتهران،رایزنیهای کشورمانبا
مقاماتاوکراینی«بهعنوانیک کشورواسطه گر
وطرفثالث کهخواستارتحققصلحمیباشد»
آغاز خواهد شد.
هفته گذشته،سفیرایراندرآنکاراازبرگزاریدو
اجالسمهم«کمیتهعالیروابطایرانوترکیه»
و هفتمین «اجالس سران ابتکار آستانه» در
تهران خبر داده بود .محمد فرازمند ،سفیر
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا در صفحه
توییتر خود نوشت « :در بحبوبه تحوالت
سرنوشتساز منطقهایوبینالمللی،تهران
در یک روز میزبان دو اجالس مهم خواهد بود
«هفتمین اجالس کمیته عالی روابط ایران و
ترکیه»و«هفتمیناجالسسرانابتکارآستانه»
که هر دو اجالس پس از یک وقفه چندساله
برگزار میشود.
همچنین روز جمعه حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در
گفتوگوبامولودچاوشاوغلووزیر،امورخارجه
ترکیه درباره موضوعات مرتبط با مناسبات
سیاسی و کنسولی دو کشور و سفر دوجانبه
رسمی اردوغان رئیسجمهور ترکیه به تهران
بحث و تبادلنظر کردند.
نخستیندورایناجالسباحضور نمایندگان
ایران،روسیهوترکیهبهمنظوربرقراریآتشبس
درسوریه،پسازنشستهایمقدماتیدرشهر
آستانه«نورسلطان» پایتخت قزاقستان ،در

ترجمه وتحلیل

جدال در لندن بر سر مرگ سیاسی!
گروهبینالملل

این روزها ،موضوع جانشینی جانسون ،به مسئلهای جذاب برای
رسانههای غربی و البته غیر جذاب برای شهروندان انگلیسی تبدیل شده
است.بر اساس گزارش بیبیسی،ا گرچه بوریس جانسون از رهبری حزب
محافظه کار کناره گرفته ،ولی تا انتخاب رهبر بعدی او همچنان نخستوزیر
انگلیسباقیمیماند.جدولزمانیانتخابرهبرجدیدرا«کمیته»۱۹۲۲تعیین
می کند؛نهادی کهاعضایشنمایندگانحزبمحافظه کار در مجلسهستند
که مقام دولتی ندارند .رهبر بعدی از بین نمایندگان حزب محافظه کار در
مجلسانتخابمیشودوهرکسیازحمایتحداقل۲۰نمایندهدیگربرخوردار
باشد ،میتواند خود را نامزد کند.در اولین دور رأی گیری که چهارشنبه

کشورمانقطعابابهرهگیریازتجربیاتتلخدیپلماسیفرامنطقهایوغربگرایانه،ریلگذاریجدیدیرادرحوزهسیاستخارجیو
مناسباتبینالمللیخودآغازکردهاست

تاریخاولآذر ۱۳۹۶در سوچیروسیهتشکیل
شدهبود.آخرینسفروالدیمیرپوتینواردوغان
به تهران به شهریور سال  ۱۳۹۷بازمی گردد
که این سفر در چارچوب برگزاری دور دیگری
از همین اجالس انجام شده بود.
دیدار دوجانبه پوتین و اردوغان در تهران
در حالی صورت خواهد گرفت که در روزهای
اخیرنشستیچهارجانبهدراستانبولباحضور
مقامات روسیه ،اوکراین ،ترکیه و سازمان

 ۱۳ژوئیه بین نمایندگان محافظه کار برگزار
میشود،هرنامزدی که کمتراز۳۰رأیبهدست
بیاورد ،حذف میشود.در دورهای بعدی
رأی گیری ،در هر دور نامزدی که کمترین آرا را
به دست آورده باشد ،حذف میشود و این
فرآیند آنقدر ادامه پیدا می کند تا تنها دو
کاندیدا باقی بمانند .سپس کل اعضای حزب
«که گمان میرود حدود صد هزار نفر باشند»
در یک رأی گیری پستی ،رهبر جدید را از بین
دو نامزد نهایی برمی گزینند .معموالیک روز بعد از انتخاب رهبر جدید
نخستوزیر از مقامش کناره گیری می کند تا راه برای صدارت رهبر جدید باز
شود.قرار است برنده نهایی تا دوشنبه  ۵سپتامبر ( ۱۴شهریور) اعالم شود.
ولی ا گر بعد از رسیدن به دو نامزد نهایی ،یکی از آنها انصراف بدهد ،مرحله
رأی گیری پستی حذف میشود و نامزد باقیمانده بالفاصله رهبر حزب و

مللمتحدبرایازسرگیریصادراتغالتاوکراین
بهجهانبرگزار شدهبود.سفروالدیمیرپوتین
بهتهران،دومینسفرخارجیرئیسجمهوری
روسیه از زمان آغاز حملهنظامی مسکو به
اوکراین است.
تأ کیدبردیپلماسیپویایغیربرجامی
در این میان ،دیپلماسی پویای غیر برجامی
که مبتنی بر نقشآفرینی خالقانه ایران در
منطقه و نظام بینالملل میباشد ،در حال

نخستوزیر بریتانیا میشود؛ اتفاقی که سال  ۲۰۱۶هم افتاد و باعث انتخاب
سریع ترزا می بهعنوان نخستوزیر بریتانیا شد.
بحرانیکهبهقوتخودباقیاست
واقعیت امر این است که اساسا اهمیتی ندارد چه کسی جایگزین جانسون
در مسند نخستوزیری انگلیس میشود زیرا بحران در این کشور متعاقب
جانشینی وی با فردی دیگر نیز ادامه خواهد داشت.با کناره گیری
بوریسجانسونازرهبریحزبحا کممحافظه کار،فرآیندانتخابرهبرجدید
برایاینحزبودرنتیجهنخستوزیربعدیبریتانیاآغاز شدهاست.در غیاب
جانشینبدیهی،عدهزیادیاز اعضای کابینهونمایندگانحزبمحافظه کار
در مجلسپاپیش گذاشتندتاسا کنبعدیخانهشماره۱۰داونینگاستریت
شوند«.از همان ابتدا مشخص بود که خروج بدون توافق» «،خروج با توافق»
و«عدمخروج»از اروپاهرسهمنجربهایجادنوعی«التهابسیاسیواجتماعی
مزمن»درانگلیسخواهدشد.اینالتهاب،حداقلیکدههبرفضایسیاسی
واجتماعیانگلیسسایهخواهدافکند.البتهاینخوشبینانهترینپیشبینی

مناقصه عمومی
نوبت اول

شهرداریبندرامامخمینی(ره)بهاستنادمصوبهشورایاسالمیشهردرنظرداردمناقصهعمومی
پروژهعملیاتاجراییموزاییکپیادهروهایپارکاباذررابابرآورداولیه10/861/241/411ریالبه
شمارهسیستمی2001095076000011راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکدولت(ستاد)برگزارنماید.
کلیهمراحلدریافتاسنادتابازگشاییپا کاتازطریقسامانهستادبهآدرسsetadiran.irانجام
خواهدشد.
-1موضوعمناقصه:پروژهعملیاتاجراییموزاییکپیادهروهایپارکاباذر
-2زماندریافتاسنادمناقصه:تاریخ1401/5/5لغایت1401/5/9
-3مهلتتحویلپیشنهادها:روزشنبه1401/5/22ساعت13
-4زمانبازگشاییپا کات:روزشنبه1401/5/22ساعت13/30
-5تضمینشرکتدرمناقصه:
مبلغ543/000/000ریالکهبهصورتضمانتنامهمعتبربانکیدروجهشهرداریویاواریزوجهنقدبهحساب
0105424881000بهنامسپردهشهرداریبندرامامخمینی(ره)کهمیبایستدرپا کتالفقرارگرفتهوبه
صورتتکپا کتتاروزشنبه1401/5/22ساعت13تحویلدبیرخانهحراستگردد.
-6اعتبارمناقصهازمحلبودجهسالجاریشهرداریبندرامامخمینی(ره)میباشد.
تاریخانتشارنوبتاول1401/4/29
تاریخانتشارنوبتدوم1401/5/5
خش1401/4/29

مرتضی خرمی – شهردار

مناقصه عمومی
نوبت اول

شهرداریبندر امامخمینی(ره)بهاستنادمصوبهشورایاسالمیشهردر نظرداردمناقصهعمومیپروژ هاحداثپارک
محلهایفاز4روبرویپردیس6رابابرآورداولیه12/129/825/217ریالبهشمارهسیستمی2001095076000012
راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکدولت(ستاد)برگزارنماید.کلیهمراحلدریافتاسنادتابازگشاییپا کاتاز
طریقسامانهستادبهآدرسsetadiran.irانجامخواهدشد.
-1موضوعمناقصه:پروژهاحداثپارکمحلهایفاز4روبرویپردیس6
-2زماندریافتاسنادمناقصه:تاریخ1401/5/5لغایت1401/5/9
-3مهلتتحویلپیشنهادها:روزشنبه1401/5/22لغایتساعت13
-4زمانبازگشاییپا کات:روزشنبه1401/5/22ساعت13/30
-5تضمینشرکتدرمناقصه:
مبلغ606/000/000ریال کهبهصورتضمانتنامهمعتبربانکیدروجهشهرداریویاواریزوجهنقدبهحساب
0105424881000بهنامسپردهشهرداریبندرامامخمینی(ره)کهمیبایستدرپا کتالفقرارگرفتهوبهصورت
تکپا کتتاروزشنبه1401/5/22ساعت13تحویلدبیرخانهحراستگردد.
-6اعتبارمناقصهازمحلبودجهسالجاریشهرداریبندرامامخمینی(ره)میباشد.

تاریخانتشارنوبتاول1401/4/29
تاریخانتشارنوبتدوم1401/5/5
خش1401/4/29

شکل گیری است .به عبارت بهتر ،بهموازات
دیپلماسی برجامی«مربوط به مذا کرات
احیای توافق هسته ای» شاهد هدایت
ظرفیتهایحوزهسیاستخارجی کشور در
ذیلاستراتژیدیگریبهنامتکثیرزمینهای
بازیهستیم.پیشفرضومبناینگاهدولت
سیزدهم نسبت به این استراتژی این است
که توافق هستهای حتی درصورتی که احیا
شود به سبب قابلیت ابطالپذیری از سوی

مرتضی خرمی – شهردار

دولت بعدی با حتی فعلی آمریکا ،نمیتواند
حکم یک نقطه ثقل راهبردی و اقتصادی
را در معادالت اقتصادی و سیاست خارجی
کشور ایفا کرد .در چنین شرایطی ،دولت
تمرکز عملیاتی و ویژهای بر حوزه دیپلماسی
منطقهایونقشآفرینیدرپروژههایجمعی
کرده است .فعالسازی ظرفیتهای حوزه
بریکس ،شانگهای و اوراسیا به سود اهداف
اقتصادی و منطقهای و حتی فرامنطقهای
ایران بر همین اساس صورت گرفته است .در
حوزهدیپلماسیمنطقهایوخصوصاارتباط
با همسایگان نیز شاهد بازتعریف مناسبات
پیرامونیباحوزههمکاریخلیجفارس،آسیای
میانه،افغانستانوشبهقارههندوهمسایگان
غربی حول محور منافع ملی کشور هستیم.
درنتیجه این اقدامات ،دیگر ما محکوم به
بازی در یک زمین محدود و مبهم«برجام»
نخواهیمبود کهاتفاقامیتوانیمازظرفیتهای
بالقوهوبالفعلنهفتهدرزمینهایبازیدیگر،
همزمانجهتتقویتاستراتژیرفعتحریمها
و خنثیسازی تحریمها استفاده کنیم.
ظرفیتهاییکهبایدبازخوانیشود
امروزماازترسیممنظومهدیپلماتیکیجدیددر
حوزهدیپلماسیوسیاستخارجی کشورمان
سخنمی گوییم.کشورمانقطعابابهره گیری
از تجربیات تلخ دیپلماسی فرامنطقهای و
غربگرایانه  ،ریل گذاری جدیدی را در حوزه
سیاستخارجیومناسباتبینالمللیخود
آغاز کردهاست.اینپروسه،شاملبازخوانی،
بازتعریف و بازآفرینی بسیاری از ظرفیتها در
این عرصه است.
قطعا ثمرات این نگاه گسترده و عملیاتی به
عرصه دیپلماسی در آیندهای نزدیک و در
عرصههای راهبردی ،تا کتیکی و عملیاتی
قابل رصد و مشاهده خواهدبود.

ممکنازآیندهانگلیساست.درصورتی که گزارههاییمانند«برگزاریهمهپرسی
استقاللاسکاتلند»نیزدرآشفتهبازاربهوجودآمدهدرانگلیسمطرحشود،بازی
بهمراتب سختتر و پیچیدهتر میشود .در این صورت ،سران دولت انگلیس
اعم از این که به حزب کارگر یا محافظه کار تعلق داشته باشند ،چارهای جز
رویآوردنبهآموزههاوروشهای«مدیریتبحران»"ندارند.مدیریتبحرانی
کهبعیدبهنظرمیرسدبهدرستیازسویدوحزبسنتیانگلیساعمالشود.
گویا«روباه پیر» که قرنها و دههها برای ایجاد بحرانها و التهابات سیاسی
در کشورهای دوست و دشمن خود برنامهریزی می کرد،امروز در دام سختی
گرفتار شده است .تمایل شهروندان انگلیسی مبنی بر «گذار از احزاب سنتی»
این روند را به ضرر دو حزب محافظه کار و کارگر که مدتهاست قدرت را میان
یکدیگر به گردش درمیآورند تشدید کرده است.آری! «برگزیت» نهتنها اسم
رمز فروپاشی«حزب محافظه کار»بلکه اسم رمز بحران و حتی در مرحلهای
شدیدتر ،فروپاشی سیاسی و اجتماعی انگلیس محسوب میشود.
بیبیسی

خبر

رهبر انصارهللا:

خطیب عرفه ،نماد عادیسازی روابط
با رژیم صهیونیستی بود
رهبرانصاراهللیمنضمنانتقادازسخنانخطیبعرفهازسویسعودیها
اظهار داشت  :منافقان فردی را بهعنوان خطیب عرفه انتخاب کردند که
نمادعادیسازیروابطبارژیمصهیونیستیبود.بهتربود کهحجاجویرا
باسنگریزهو در مراسمرمیجمراتمیزدند».سیدعبدالملکبدرالدین
الحوثی به مناسبت عید غدیر ،ضمن تبریک این عید ،تأ کید کرد که ملت
یمن،دراستانهایمختلف،برایاینروز،جشنهایبزرگیبرگزارمی کنند.
شبکهخبریالمسیرهبهنقلازالحوثی گزارشداد،بزرگداشتعیدوالیت،
اهمیتبسیاریداردودرواقعشکرگزاریبهدرگاهخداونداست؛زیرادین
و نعمت را در این عید بر مردم کامل کرده است.وی بابیان این که اصل
والیت ،مانع از نفوذ دشمنان و منافقان در میان امت اسالمی میشود،
تصریح کرد ،امت اسالم ،نیازمند اصل والیت است تا با خطرات انحراف
مقابله کند.سیدعبدالملکبااشارهبهاین کهدشمنانومنافقانحاضر
در امت اسالمی ،تالش دارند بر این امت و کانونهای تصمیم گیر آن،
مسلط شوند ،خاطرنشان کرد :دشمنان همچنین می کوشند موقعیتی
را به دست گیرند تا مسائل را به سود خود به پایان برسانند.

هشدار تند الوروف
درباره عواقب مداخالت ناتو
«سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه درباره عواقب مداخالت اتحاد
نظامی ناتو در جنگ اوکراین هشدار داد .به گزارش فارس ،الوروف
گفت« :متخصصان ناتو به شکل مستقیم در حال هدایت نیروهای
اوکراینی در لوهانسک و دونتسک هستند .امیدواریم افرادی در میان
سیاستمداران اروپایی وجود داشته باشند که عواقب خطرنا ک چنین
اقداماتی را درک کنند».وزیر امور خارجه روسیه گفت ،در درگیریهای
کنونی غرب و روسیه در حال جنگ هستند و از اوکراین بهعنوان کاالی
مصرفی استفاده می کنند .از سال  ۲۰۱۴آمریکا و اروپا «رژیم روس هراس
کییف را بدون قید و شرطی رهبری می کند» و سخنرانیهای متعدد
«ولودیمیر زلنسکی»رئیسجمهور اوکراین در نشستهای مختلف
«بخشی از این نمایشهاست».الوروف افزود« :او سخنرانی های
رقتانگیزی انجام میدهد و زمانی که نا گهان چیزی منطقی پیشنهاد
می کند آنها«غربیها»پشت دستش میزنند .همان اتفاقی که پس از
مذا کرات روسیه و اوکراین در استانبول رخ داد».

چهارکشته در تیراندازی یک مرکز خرید
در ایندیانا
بهدنبالتیراندازییکفردمسلحبهسمت جمعیتدر فودکورتیکمرکز
خریددر آمریکادستکم۴نفر کشتهشدند.براساس گزارشسیانبیسی،
یکمردمسلحباورودبهفود کورتاینمرکزبهرویمردمآتش گشودهاست
که بر اثر آن حداقل  ۴نفر کشته و دو نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.مهاجم با
یکقبضهتفنگباهمراهچندینخشابومهماتدیگرواردمرکزخریدشهر
«گرینوود» شده است.گزارشها حا کی از این است که در غیاب نیروهای
پلیسیکشهرونددیگر کهمسلحبودهاستبااسلحهشخصیمهاجمرااز
پایدرآوردهاست«.جیمزایسان»رئیسپلیس گرینوود گفته،دومجروح
اینحادثهدربیمارستانتحتدرمانهستندوقربانیان کهسهزنویکمرد
هستند توسط پلیس احراز هویت شدهاند.یکی از قربانیان یک دختربچه
 ۱۲ساله است که به خاطر یک جراحت کوچک از ناحیه کمر کشته شده
است .ایسون افزود :این حادثه ما را تا عمق وجود تکان داده است .این
چیزی کامالوحشتنا ک است .وی در ادامه تأ کید کرد که به نظر میرسد
مهاجم قبال برای چنین موقعیتهای تمرین کرده است.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ،عملیات شستشو ،جمعآوری زباله ،
جمعآوری پسماندهای ساختمانی  ،الیروبی انهار و کانال ها و لوله های هدایت
آبهای سطحی در محدوده ناحیه یک منطقه دو شهرداری سیرجان
نوبت اول

شهرداریسیرجاندر نظرداردتجدیدمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:انجامعملیاتتنظیفورفتوروبمعابر،عملیاتشستشو،
جمعآوریزباله،جمعآوریپسماندهایساختمانی،الیروبیانهاروکانالهاولولههایهدایتآبهایسطحیدرمحدودهناحیهیک
منطقهدوشهرداریسیرجان)بهشماره2001005674000059راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید.کلیهمراحلبرگزاری
مناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپا کتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت
(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایت
مذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخانتشاراسنادمناقصهدرسامانهمورخ1401/4/29میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ازتاریخانتشاراسنادمناقصهتاساعت18روزشنبهتاریخ1401/5/8
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ازتاریخدریافتاسنادمناقصهتاساعت19روزسهشنبهتاریخ1401/5/18
زمانبازگشاییپا کتها:ساعت14/30روزچهارشنبهتاریخ1401/5/19
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا کتها:آدرسسیرجانمیدان
انقالبشهرداریمرکزیامورقراردادهاوتلفن034-41325077
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس021-41934
دفترثبتنام88969737و85193768
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تاریخانتشارنوبتدوم1401/5/5
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انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ،عملیات شستشو ،جمعآوری زباله ،
جمعآوری پسماندهای ساختمانی  ،الیروبی انهار و کانال ها و لوله های هدایت
آبهای سطحی در محدوده ناحیه دو منطقه دو شهرداری سیرجان
نوبت اول

شهرداریسیرجاندر نظرداردتجدیدمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:انجامعملیاتتنظیفورفتوروبمعابر،عملیاتشستشو،
جمعآوریزباله،جمعآوریپسماندهایساختمانی،الیروبیانهاروکانالهاولولههایهدایتآبهایسطحیدرمحدودهناحیهدو
منطقهدوشهرداریسیرجان)بهشماره2001005674000060راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید.کلیهمراحلبرگزاری
مناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپا کتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت
(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایت
مذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخانتشاراسنادمناقصهدرسامانهمورخ1401/4/29میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ازتاریخانتشاراسنادمناقصهتاساعت18روزشنبهتاریخ1401/5/8
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ازتاریخدریافتاسنادمناقصهتاساعت19روزسهشنبهتاریخ1401/5/18
زمانبازگشاییپا کتها:ساعت15/30روزچهارشنبهتاریخ1401/5/19
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا کتها:آدرسسیرجانمیدان
انقالبشهرداریمرکزیامورقراردادهاوتلفن034-41325077
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس021-41934
دفترثبتنام88969737و85193768
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شماره 10364

پاسخ به شبهاتی در رابطه با منقضیشدن برخی واکسنهای موجود در مراکز واکسیناسیون

تمدیدتاریخانقضا،علمیومرسوم

گروه اجتماعی
درستدر اینشرایط کهآمارهایابتالومرگ
ناشیاز کرونادوبارهافزایشیافتهو کارشناساننسبت
بهتزریق ُدز یادآورتأ کیددارند،شایعهوشبههافکنی
در موردمنقضیشدنبرخیوا کسنهایموجوددر
شبکهوا کسیناسیونبهنقطهاوجخودرسیدهاست.
اینشایعاتحولوا کسنهایآسترازنکاوپاستوکووک
می گرددوانتشارنامهمقامهایوزارتبهداشتبرای
افزایشیکسالهتاریخانقضایدرجشدهبرویالهای
وا کسن پاستوکووک نیز برخی از شهروندان را برای
تزریق ُدز یادآوردچار تردید کرده،درصورتی کهبرپایه
گزارش آژانس بهداشت سازمان ملل« ،تاریخ انقضا
بر ایمنی وا کسن تأثیر نمی گذارد ،بلکه به قدرت یا
میزان محافظتی که وا کسن ارائه میدهد مربوط
میشود .با گذشت زمان ،بهویژه با افزایش دما،
قدرت وا کسنها کاهش مییابد .بااینحال ،این
بدان معنا نیست که مصرف وا کسن تاریخمصرف
گذشته ناامن است .به عبارتی «ا گر گفته میشود
کهماندگاری ۶ماهاست،بهاینمعنینیست کهروز
بعد از  ۶ماه ،کامال بیفایده میشود».
از طرفی« ،مستندات کامل مربوط به هر وا کسن
خارجی باید پس از تولید توسط شرکت تولیدکننده
برای کشور مصرف کننده ارسال شود .در خصوص
محموله اخیر آسترازنکا هم این مستندات بهطور
کامل توسط سازمان غذا و دارو وصول ،بررسی و
تأیید شده است» ،اظهاراتی که پدرام پا ک آیین،
سخنگویوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،
ضمنبیانآن،توضیحمیدهد«:مستنداتآخرین
محموله آسترازنکا که وارد کشور شده حا کی از آن
است که تاریخ انقضا  ۶ماه پس از تولید در کشور
مبدأ یعنی  ۱۷جوالی  ۲۶ ( ۲0۲۲تیرماه جاری) بوده
است و این تاریخ بر روی برچسبی که سازمان غذا و
دارو بر روی همه ویال های وا کسن و نه اختصاصا بر
روی این شماره سریال درج می کند ،درج شد .ا گر
به تصاویری که در فضای مجازی منتشرشده دقت
شود ،برچسب سازمان غذا و دارو را میبینیم که
کیو آر کد اختصاصی وا کسن را دارد و همه اطالعات
وا کسن که کارخانه تولیدکننده منظور کرده،
شامل کد اختصاصی یا همان یو آی دی وا کسن
و در زیر این کد ،شماره سریال و تاریخ دقیق انقضا
درجشده است .بنابراین ویال وا کسن از روز اولی
که وارد کشور میشود ،در سازمان غذا و دارو تأیید
و برچسب گذاری میشود و سپس در اختیار مرا کز
وا کسیناسیون قرار می گیرد».
آنطور که از گفتههای سخنگوی وزارت بهداشت
پیداست،درموردوا کسنهایتولیدداخل،سازمان
غذا و دارو با کارخانههای تولید وا کسن هماهنگ
کرده و این برچسب جدا گانه چسبانده نمیشود،
بلکه در زمان تولید روی لیبل اصلی قرار می گیرد
ولی در خصوص وا کسنهای وارداتی که برچسب
اصلی حاوی کد اختصاصی نباشد ،برچسب روی
ویال دارو نصب میشود .بنابراین مدت اعتبار
وا کسن آسترازنکا بههیچوجه منقضی نشده بود،
بلکه تاریخ  ۱۷جوالی  ۲0۲۲که از ابتدا در کارخانه

تولیدکنندهرویاینوا کسندرجشدهوهمانتاریخ
را هم سازمان غذا و دارو از بدو ورود وا کسن به کشور
ثبت کرده بود ،مال ک مصرف قرار گرفت.
کمالحیدری،معاونوزیربهداشتنیزبرایپاسخبه
شبهاتوشائبههاییکهدرفضایمجازیمطرحشده،
باتکراراظهاراتسخنگویاینوزارتخانه،بهجامعه
اطمینانمیدهد که«هروا کسنی کهدر کشوروجود
دارد از سازمان غذا و دارو یک کد دریافت می کند.
وقتی تاریخ آن می گذرد سامانه سازمان غذا و دارو
دیگر اجازه ثبت به آن نمیدهد و امکان استفاده
از آن در شبکه بهداشتی وجود نخواهد داشت».
حیدریدرادامهازمردممیخواهدبهشایعاتتوجه
نکنند و اخبار درست را از منابع رسمی و مسئوالن
وزارت بهداشت دریافت کنند .همه وا کسنهای
موجود در کشور تأییدیه سازمان غذا و دارو رادارند.
درصورتی کهمشکلیازجمله گذشتنتاریخوا کسن
یاعوارضقابلتوجهوجودداشتهباشد.اجازهتوزیع
آن داده نمیشود.
پیشازاین،محسنزهرایی،رئیسادارهبیماریهای
قابلپیشگیریباوا کسنوزارتبهداشت،تأیید کرده
بود ،آسترازنکای موجود در مرا کز وا کسیناسیون در
حالجمعآوریاست.زهراییباتأ کیدبراینکهوا کسن
تاریخمصرف گذشتهدر مرا کزوا کسیناسیونتزریق
نمیشود،تبیین کرد کهوا کسنآسترازنکامدتیاست
بهصورتمحدودتزریقمیشودوبیشترافرادی کهقرار
استسفرخارجیداشتهباشنداینوا کسنراتزریق
کردهاند.وا کسنآسترازنکاعمال در حالجمعشدن
ازمرا کزاست.بهزودیتاریخانقضایآخرینمحموله
وا کسنآسترازنکامیرسدوبااتمامتاریخوا کسنها
امکان تزریق و ثبت آنها از بین میرود.
ماجرای تمدید یکساله تاریخ انقضا
انتشارنامهمحمدمهدیگویا،رئیسمرکزبیماریهای
وا گیر وزارت بهداشت ،برای منقضیشدن وا کسن
پاستوکووکودرخواستبرایتمدیدیکسالهتاریخ
انقضایآننیز،شبهاتوتردیدهاییرادرذهنافکار
عمومی پدید آورده ،که حمیدرضا اینانلو ،مدیرکل
امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با
ارائه توضیحاتی ،تشریح کرده است« :وا کسنهای
کووید  ۱۹در ابتدا با مدتزمان کوتاه پایداری مثال
 ۶ماه توزیع میشدند .بهمرور و با تکمیلتر شدن
مطالعات پایداری و با ارائه مستندات و بررسی
کارشناسیاینزمانافزایشیافت.البتهاینوضعیت
برای وا کسنهای با پلتفرم قدیمی نظیر پروتئین
نوترکیب (وا کسنهای اسپایکوژن یا پاستوکووک
پالس)یافرمویروسغیرفعالشده(وا کسن کوویران
برکت)قابلپیشبینیتربود،زیراپایداریمحصوالت
مشابه قبلی ،اثباتشده است».
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و
داروبااینتوضیح کهمال کارائهمدتزمانپایداری
وا کسنها،مستنداتارائهشدهاست،ادامهمیدهد:
«وا کسن پاستوکووک ،فرم کانژوگه یک پروتئین
(توکسوئید کزاز) و یک دامین پروتئین (آنتیژن
نوترکیب)بود کهمحصولدقیقامشابهقبلیبرایآن
وجودنداشت.پسارائهمستنداتتکمیلیدر سال

جاری ،تاریخ انقضای یکساله برای این محصول
ازنظر اداره کل دارو مورد تأیید است همچنین در
صورتتعهدبرتکمیلمستنداتومطالعهپایداری
تاپایان۲سال،تاریخرویبستهبندیدرجوبهمرور
مطالعات تکمیلی دریافت میشود».
اینانلو خاطرنشان می کند« :وا کسنهای موجود و
مورداستفادهدر کشور،تاریخانقضایمعلوموتأییدشده
سازمانغذاودارورادارندوبعداز انجامآزمایشهای
دقیق و مجوز مصرف ،در کشور قابلاستفاده است؛
بنابراین تاریخمصرف وا کسنهای کووید  ۱۹پس از
بررسیمستنداتتولیدکنندهوآزمایشهایدقیق،
توسط سازمان غذا و دارو تعیین میشود».
گویاتمدیدتاریخانقضایوا کسن،یکروشمعمول
است که درگذشته نیز انجامشده و «احمد مهری»
اپیدمیولوژیست در کانال متخصصان بهداشت،
سازمان کنترل استاندارد داروی مرکزی در هند را
مثالزده کهدادههایجمعآوریشدهتوسطسازنده
وا کسن برای قدرت تجزیهوتحلیل میشود .این
سازماندر صورتقانعشدنمیتوانداجازهتمدید
تاریخ انقضا را بدهد .بهطور مثال تاریخ انقضا برای
کوا کسین و کوویشیلد سال گذشته توسط سازمان
کنترل استاندارد دارویی مرکزی ،از  ۹ماه به  ۱۲ماه
پس از تولید تمدید شد .با گذشت زمان ،بهویژه با
افزایش دما ،قدرت وا کسنها کاهش مییابد .این
بدان معنا نیست که مصرف وا کسن تاریخمصرف
گذشته ناامن است .به عبارتی «ا گر گفته میشود
کهماندگاری ۶ماهاست.بهاینمعنینیست کهروز
بعد از  ۶ماه ،کامال بیفایده میشود».
مهری،بااشارهبهبیانیهدفترمنطقهایسازمانبهداشت

جهانیدرآفریقا کهدرماهمی۲0۲۱صادرشدهنیز،عنوان
کرده«:دراینبیانیهاعالمشده،ماندگاریوا کسنبازتابی
از مدتزمانی است که وا کسن قدرت و پایداری خود را
در دماینگهداریمعینودرنتیجهاثربخشیآنحفظ
می کند.مدتزمانماندگاریبرایتعیینتاریخانقضای
هر دسته از محصول وا کسن استفاده میشود ».این
اپیدمیولوژیستدرادامهتوضیحدادهاست«:واکسنهای
مجاز برای استفاده اضطراری – بهعنوان محصوالتی
که تحت مجوز بیولوژیک تأیید نهایی نشدهاند و هنوز
تحتبررسیبرنامههایداروییجدیددر حالمطالعه
هستند–تاریخانقضایثابتیندارند.برایآندستهاز
ُدز هایی که نزدیک به انقضا هستند ،ا گر تحت شرایط

مناسب برای اطمینان از یکپارچگی برای استفاده
نگهداری شوند ،از ناحیه اف دی ای ،نامه تمدید
تاریخمصرف یا انقضا ابالغ میشود».
علیرغمارائهادلهوشواهدعلمی کافی،بهرامعیناللهی،
وزیربهداشتنیزدرباره گزارشهایمرتبطباوا کسن
تاریخمصرف گذشته،تصریح کرده«،هیچمرکزیحق
نداردوا کسنتاریخ گذشتهراتزریق کندوسیستمی
الکترونیک وجود دارد و وا کسن یک بارکد ردیابی
دارد که این بارکد با تاریخش مشخص است و هیچ
تغییری داده نمیشود».
اظهاراتوزیربهداشت،حا کیازآناست کهسازمان
غذاودارونهتنهابرمواردیمانندتاریخوا کسن،بلکه
بر همه داروها نظارت دارد و این موارد بهصورت
الکترونیک بررسی میشود.
تغییر برچسب وا کسن با تاریخ جدید ازلحاظ
علمی ایرادی ندارد
وا کاوی تحلیلی و عمیق و پاسخ به شبهاتی که در

ارتباط با وا کسنهای تاریخ گذشته مطرحشده،
ما را بر آن داشت تا به سراغ صاحب نظران و
متخصصان این حوزه برویم و نظرات کارشناسی
آنان را جویا شویم.
محمد حسین یز د ی  ،ر ئیس مر کز تحقیقا ت
وا کسن دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دراینباره به
«رسالت» می گوید « :تاریخمصرف دارو و وا کسن از
استانداردیخاصتبعیتمی کند کهحاصلنتایج
«مطالعات پایداری» است .وقتی دارو و یا وا کسن را
تولید می کنید ،باید مطالعهای در بدو تولید ،تحت
عنوان«پایداری»انجامدهید کهزمانهایمختلف
و متعددی دارد .یعنی در بدو تولید ،وا کسن را در
شرایطیقرارمیدهید کهاصطالحاشرایطنگهداری
عادیومرسوماستویادرشرایطسختتر کهدمای
باالتریداردوبرایناساس ،گزارشهایمتعددیرا
درزمانهایمتناوبدریافتمی کنید.بهعنوانمثال
در سه ماه تا یک سال بعد از نگهداری؛ اثربخشی
وا کسن را موردبررسی قرار میدهید و تمام اینها
نتایجمطالعاتپایداریاست.دربحث کروناباتوجه
به شرایط اضطراری ،حتی با پایداری سه و ۶ماهه
نیز وا کسنها قابلارائه به بازار بودند و گزارشهای
مربوط به  ۹ماه و یک سال به دست نیامده بود .در
حال حاضر این گزارشها بهدستآمده و به ما این
اجازه را میدهد که تاریخمصرف بیشتری در نظر
بگیریم و هیچ ایرادی ندارد ،بهاینعلت که هنوز
تستها پاس نشده بود که تزریق وا کسن را آغاز
کردیم و پس از پاس شدن تستها ،میتوان زمان
را طوالنیتر و به عبارت بهتر ،تاریخ انقضا را تمدید
کرد.اماایناقدامتادوسالمرسوماستوهرفرآورده

بیولوژیکی وقتی از دو سال تجاوز می کند ،چندان
نمیتوان روی پایداری آن حساب کرد؛ مشروط به
اینکهبهنتایجتستپایداریمستندباشد.بنابراین
در حال حاضر عوض کردن برچسب وا کسنها با
تاریخ جدید ازلحاظ علمی ایرادی ندارد .همزمان
با ساخت وا کسن ،مطالعه پایداری انجام میشود و
هرسهماهیکبار،پسازبررسیهایالزم،ا گرمطالعه
در سهماهه بعدی هم ،تأیید کننده پایداری باشد،
میتوان زمان را تمدید کرد».
یزدی در ادامه می گوید« :ممکن است این پرسش
به ذهن افکار عمومی خطور کرده باشد که چرا در
ابتدااینتاریخرادرجنکردهاند،پاسخواضحاست،
به این خاطر که هنوز تستها باز نشده بود و ارائه آن
در سطح بازار به دلیل شرایط اضطراری و اورژانسی
بود .این در مورد وا کسن کرونا یک استثنا است و
ازنظر علمی ایراد و اشکالی ندارد .در این شرایط
وظیفهرسانهها،رساندناطالعاتعلمیصحیحبه
مردم است ،ا گر فرآورده بیولوژیکی همانند وا کسن،
تستهایمربوطبهپایداریراپاس کند،میتوانزمان
پایداریآنراافزایشداد.در موردسایرفرآوردههای
بیولوژیک ،سازمان غذا و دارو و سازمانهای ناظر،
تستپایداریفرآوردهرادرتماممدت،بررسیوبهآن
تاریخانقضادادهواجازهمیدهنددر سطحبازار ارائه
شود.بنابرایناینمشکلدررابطهباسایرفرآوردهها
وجودندارد.امادر بحبوحه کرونانمیتوانستیمیک
سال صبر کنیم تا تستهای پایداری نوبتام و بعد
محصول را با تاریخمصرف دوساله وارد بازار کنیم.
لذا وقتی فرآورده با سه ماه پایداری ،تستهایش
را پاس می کرد ،با تاریخ انقضای محدود وارد بازار
میشد .در حال حاضر که نتایج۶ماهه و  ۹ماهه،
پایداری را نشان داده است ،میتوان تاریخ را ارتقا
و درواقع تمدید کرد».
افزایش تاریخمصرف ،اقدامی مرسوم است
د کتر علیر ضا نا جی  ،ر ئیس مر کز تحقیقا ت
ویروسشناسیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
همدر گفتوگوبا«رسالت»تأ کیدمی کند«:وا کسنها
یکتاریخمصرفدارند،در موردداروهانیزبههمین
ترتیباستووقتیازتاریخمصرفشمی گذرد،بهدلیل
آنکهمورداحتیاجاستویا کمبودوجوددارد،براساس
یکسریاقداماتآزمایشگاهی،میتوانتاریخمصرف
راافزایشویاتمدید کردواینموضوعمرسوماست.
در حالحاضروا کسنهایمدرناوفایزر کهدر آمریکا
منقضیشده،باارسالبهآفریقا،موردمصرفقرارگرفته
است ،ولی استفاده از این نوع وا کسنها مشروط به
آن است که ازنظر عملکرد مورد تأیید قرار بگیرند .در
مورد پاستوکووک ،کار آزمایشگاهی توسط معاونت
غذا و دارو انجامشده و زمان آن را تمدید کردهاند،
درصدپاسخگوییواطالعاتمربوطبهآنرابایداین
معاونتویاوزارتبهداشتاعالم کند.بههرصورت
ایناتفاقایرادینداردوباتوجهبهجدیدبودناین
وا کسن،میتوانآنرادرمقاطعزمانیمختلفمورد
آزمایش قرار داد تا ببینیم که آیا کارکرد و عملکرد الزم
را داراست یا خیر».
هنوز هم روشنگری الزم است
آنچهگالیهمندیرئیسمرکزتحقیقاتویروسشناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به دنبال
داشته،مسئلهایجادتردیددرجامعهاست.ناجی
خاطرنشان می کند« :درست در شرایطی که ما از
مردممیخواهیمُ ،دز یادآورراتزریق کنند،چنین
شائبهایدرفضایمجازیدستبهدستمیچرخد
وواقعیتایناستکهاغلبشهرونداننگرانهستند
و درصدی از افراد به خاطر این موضوع تمایلی به
تزریقوا کسنندارندویاآسترازنکاوپاستوکووکرا

محمدحسین یزدی :در بحبوحه کرونا،
وقتی فرآورده با سه ماه پایداری ،تستهایش
را پاس می کرد ،با تاریخ انقضای محدود وارد
بازار میشد و در حال حاضر که نتایج6ماهه و
 9ماهه ،پایداری را نشان داده ،میتوان تاریخ
را ارتقا و درواقع تمدید کرد

علیرضا ناجی :براساس یکسری اقدامات
آزمایشگاهی،میتوانتاریخمصرفراافزایشویا
تمدیدکردواینموضوعمرسوماست.واکسنهای
مدرناوفایزر کهدرآمریکامنقضیشده،باارسال
به آفریقا ،مورد مصرف قرارگرفته است

مسعودیونسیان:فرآیندتمدیدتاریخانقضا
در همه جای دنیا ،بهویژه برای محصوالتی که
اولینبارساختهشده،رایجاستوتقریبااطمینان
دارم که مشکلی در این فرآیند نیست

تزریق نمی کنند و حتی ممکن است این تصور در
برخی افراد ایجادشده باشد که چنین مسئلهای
در مورد سایر وا کسنها نیز صدق می کند .در
اینطور مواقع،وزارتبهداشتبایدپیشاز آنکه
ابعادرسانهایماجرا گستردهشدهوعدهایازاین
جریانسوءاستفاده کنند،نسبتبهشفافسازی
و ارائه مستندات علمی اقدام کند .همانطور که
ظرفروزهایاخیربرخیازمسئوالنطیاظهاراتی
تأ کید کردهاند،وا کسنهایتاریخمصرف گذشته
استفادهنمیشود.ماهمیشهدرطولدوران کرونا

خیلی دیر به شایعات پاسخ میدهیم و هربار هم
از این مسئله ضربه میخوریم .ارتباط کالمی
دیرهنگام شکل می گیرد و همیشه پسازآنکه
خبرهایبد،تأثیرسوءخودرابرذهنوروانمردم
بهجای می گذارد ،مسئله را تأیید و یا تکذیب
می کنیم.روشناست کهچنینعملکردیباعث
سلباعتمادعمومیخواهدشدوبایدخیلیزود
روشنگری کرد».
مسعود یونسیان ،دبیر کمیته اپیدمیولوژی و
پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹
از دیگر صاحبنظرانی است که در گفتوگو با
«رسالت» به این مسئله وا کنش داده است.
یونسیانمعتقداست«:اطالعرسانیها،درنهایت
بیسلیقگی انجامشده ،اصل واقعیت این است
که در سراسر دنیا وقتی یک دارو و یا وا کسن برای
اولین بار وارد بازار میشود ،تاریخی که مطمئن
هستند تا آن زمان؛ ماده مؤثره کاهش نمییابد و
اثربخشی کمنشدهوفسادیرخنمیدهدرابرروی
وا کسندرجمی کنند،چوننمیتوانندپیشبینی
کنند که چه اتفاقی رخ میدهد.
بنابراین محتاطانهترین حالت را در نظر می گیرند.
وقتیاینزمانمی گذرد،شرکتسازندهمحصولرا
ازجنبههاوپارامترهایمهمنظیراثربخشیوسالمت
ومواردیازایندستموردارزیابیقرار میدهدوا گر
تأیید کننده بود برای تمدید تاریخ انقضا پیشنهاد
میدهدوسازمانغذاودارودرسطحوزارتبهداشت
که این ارزیابیها را بهدقت بررسی و کنترل کرده،
درصورتی که سنجشها توجیه کننده باشد ،اجازه
میدهد که تاریخ انقضای وا کسن تمدید شود.
بنابراین در بحث تاریخ گذشته بودن ،این گونه
نیست که به صورت فیزیکی و صوری برچسبی
روی وا کسن درجشده باشد و بعد برچسب تازهای
قرار دهند؛ این دیدگاهی است که احتمال دارد در
ذهن عموم مردم شکل گرفته باشد .بهغیراز این
ممکن است مغرضین و مخالفین سالمت جامعه
روی شبهاتی ازایندست مانور بدهند .بنابراین
به علت بیسلیقگی مسئوالن وزارت بهداشت در
نحوه اطالعرسانی ،این افراد ،باری دیگر ،فرصتی
برای جوالن و عرضاندام پیدا کردهاند».
صدور بخشنامه از باال به پایین ،به رفع
شبهات کمکی نمی کند
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی
کشوری مقابله با کووید ۱۹با تأ کید بر اعتمادزایی از
سویوزارتبهداشتمی گوید«:هنوز دیرنیستو
اینوزارتخانهباید کمیتهایرامتشکلازمتخصصین
مستقلوصاحبنام،تشکیلبدهدوبهاینافراد که
خارجازمجموعهمدیریتیوزارتبهداشتهستند،
اجازه بدهد دراینباره دیدگاه خود را مطرح کنند.
حتی ممکن است نظر آنان ،مغایر با نظر وزارت
بهداشت باشد ،اما این وزارتخانه باید با شفافیت
پذیرای دیدگاههای مختلف باشد ».یونسیان
براساس اطالعاتی که دارد ،خاطرنشان می کند:
« فرآیند تمدید تاریخ انقضا در همه جای دنیا،
بهویژهبرایمحصوالتی کهاولینبار ساختهشده،
رایجاستوتقریبااطمیناندارم کهمشکلیدر این
فرآیند نیست ،مشکل اصلی در عدم تعامل است.
بلد نیستیم به دغدغهها و عقاید طرف مقابلمان
احترام بگذاریم و یکدیگر را متقاعد کنیم .صرفا با
صدور بخشنامه از باال به پایین و با این نگاه که ما
میدانیم و شما نمیدانید ،به دنبال اطالعرسانی
هستیم کهاینشیوهصحیحنیستومیتواندتمام
زحمات صرف شده در بخش سیستم بهداشت و
درمان کشور را به باد دهد».

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

شهرداری بندر امام خمینی (ره) به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه
توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری بندر امام خمینی (ره) را با برآورد اولیه 40/501/807/242
ریال به شماره سیستمی  2001095076000016را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار
نماید .کلیه مراحل دریافت اسناد تا بازگشایی پا کات از طریق سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irانجام
خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه  :پروژه توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری بندر امام خمینی (ره)
 -2زمان دریافت اسناد مناقصه  :تاریخ  1401/5/5لغایت 1401/5/9
 -3مهلت تحویل پیشنهادها  :روز شنبه  1401/5/22لغایت ساعت 13
 -4زمان بازگشایی پا کات  :روز شنبه  1401/5/22ساعت 13/30
 -5تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ2/100/000/000ریال کهبهصورتضمانتنامهمعتبربانکیدروجهشهرداریویاواریزوجهنقدبهحساب
 0105424881000به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی (ره) که می بایست در پا کت الف قرار گرفته و به
صورت تک پا کت تا روز شنبه  1401/5/22ساعت  13/30تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 -6اعتبار مناقصه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای – عمرانی می باشد.

شهرداری بندر امام خمینی (ره) به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه بهسازی
خیابان جنب پاساژ روز واقع در کوی مطهری را با برآورد اولیه  21/193/123/409ریال به شماره سیستمی
 2001095076000014را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل دریافت اسناد تا
بازگشایی پا کات از طریق سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irانجام خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه  :پروژه بهسازی خیابان جنب پاساژ روز واقع در کوی مطهری
 -2زمان دریافت اسناد مناقصه  :تاریخ  1401/5/5لغایت 1401/5/9
 -3مهلت تحویل پیشنهادها  :روز شنبه  1401/5/22لغایت ساعت 13
 -4زمان بازگشایی پا کات  :روز شنبه  1401/5/22ساعت 13/30
 -5تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ  1/059/656/170ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی دروجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب
 0105424881000به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی (ره) که می بایست در پا کت الف قرار گرفته و به صورت
تک پا کت تا روز شنبه  1401/5/22ساعت  13تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 -6اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندر امام خمینی (ره) می باشد.

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/5
خ ش 1401/4/29

مرتضی خرمی – شهردار

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/5
خ ش 1401/4/29

مرتضی خرمی – شهردار

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

شهرداری بندر امام خمینی (ره) به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه بهسازی
میدانفاطمیهبندرامامخمینی(ره)رابابرآورداولیه16/808/556/220ریالبهشمارهسیستمی2001095076000015
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل دریافت اسناد تا بازگشایی پا کات از
طریق سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irانجام خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه  :پروژه بهسازی میدان فاطمیه بندر امام خمینی (ره)
 -2زمان دریافت اسناد مناقصه  :تاریخ  1401/5/5لغایت 1401/5/9
 -3مهلت تحویل پیشنهادها  :روز شنبه  1401/5/22لغایت ساعت 13
 -4زمان بازگشایی پا کات  :روز شنبه  1401/5/22ساعت 13/30
 -5تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ  840/427/811ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی دروجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب
 0105424881000به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی (ره) که می بایست در پا کت الف قرار گرفته و به صورت
تک پا کت تا روز شنبه  1401/5/22ساعت  13تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 -6اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندر امام خمینی (ره) می باشد.

شهرداریبندر امامخمینی(ره)بهاستنادمصوبهشورایاسالمیشهردر نظرداردمناقصهعمومیپروژهاحداثزمین
چمن مصنوعی پارک خطی روبروی بوستان حافظ را با برآورد اولیه  24/604/622/264ریال به شماره سیستمی
 2001095076000013را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل دریافت اسناد
تا بازگشایی پا کات از طریق سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irانجام خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه  :پروژه احداث زمین چمن مصنوعی پارک خطی روبروی بوستان حافظ
 -2زمان دریافت اسناد مناقصه  :تاریخ  1401/5/5لغایت 1401/5/9
 -3مهلت تحویل پیشنهادها  :روز شنبه  1401/5/22لغایت ساعت 13
 -4زمان بازگشایی پا کات  :روز شنبه  1401/5/22ساعت 13/30
 -5تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ  1/230/240/000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی دروجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب
 0105424881000به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی (ره) که می بایست در پا کت الف قرار گرفته و به صورت
تک پا کت تا روز شنبه  1401/5/22ساعت  13تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 -6اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندر امام خمینی (ره) می باشد.

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/5
خ ش 1401/4/29

مرتضی خرمی – شهردار

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/5
خ ش 1401/4/29

مرتضی خرمی – شهردار

آ گهی

سال سیو هفتم
شماره 10364

 20ذیالحجه 20 1443جوالی 2022

(جزیره کیش)
خ ت 1401-4-15-9

کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،بر ج اداری درسا ،امال ک اعتماد

مدیریت :زاهدی 09120364811

خ ت 1401-4-20-20

دفتروکالیدادگستری
(مشاورهتلفنیرایگان)

خ ت 1401-4-15-7

خ ت 1401-4-11-101
خ ت 1401-4-20-21

خ ت 1401-4-15-6

خ ت 1401-4-20-22

خ ت 1401-4-20-23

خ ت 1401-4-11-102

فرصتشغلی

مدرسخانمباتجربه

خ ت 1401-4-12-107

زبانانگليسینيازمنديم
(محدودهميرداماد)

واتساپ 09121331458

خ ت 1401-4-16-25

تلفن665 665 52:
665 665 53
همراه 09123884694 :
665 665 54

رستوران
ـتکگلپا

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

خ ت 1401-4-15-10

حوزه فعالیت  :فروش و بازاریابی
شرایط جذب  :آشنایی با فضای مجازی بازده سنی 20تا 35سال
ساعت کاری به صورت پاره وقت

09382582890

قبول دعاوی  :حقوقی  ،کیفری  ،مواد مخدر ،طالق  ،مهریه  ،مطالبه طلب،
چک و سفته  ،ملکی  ،تعدیل جرائم معوقه وام بانکی  ،دیوانعالی کشور ،
دیوان عدالت اداری
(با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)
ساعات کار  :شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30
صبح الی  18عصر

خ ت 1401-4-12-111

خ ت 1401-4-13-112

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت 1401/4/2-51

خ ت 1401-4-11-104

07644421853-5

خ ت 1401-4-2-52

خ ت 1401-4-15-8

خ ت 1401-4-11-103

رهن اجاره
خت1401/ 4/2- 50

خ ت 1401-4-13-116

امالک اعتماد

www.kishmelk.com

خرید فروش

11

چهارشنبه  29تیر 1401

خ ت 1401-4-13-4

خ ت 1401-4-13-3

خ ت 1401-4-13-113

خ ت 1401-4-12-109

شرکتتولیدیظروفآشپزخانه
دعوتبههمکاریمینماید

کارمنداداریخانمآشنابهکامپیوترجهتثبت

چک و جوابگویی تلفن (میدان شوش بازار بلور فروشان)
خ ت 1401-4-7-71

اجارهدفترکار

خ ت 1401-4-29-66

09228316013

خ ت 1401-4-12-110

بربزرگراهاشرفیاصفهانی

 200متر پایینتر تیراژه  80،متر موقعیت اداری
با 5خط تلفن و مبلمان اداری  -رهن کامل

09364068417

خ ت 1401-4-13-115

خ ت 1401-4-11-105

 6هزار متر زمین گیالن

حومهالهیجانزیرقیمتپولالزم

فقطمتری 250کالیکمیلیاردوپانصد

09111412094

خ ت 1401-4-11-106

خ ت 1401-4-25-50
خ ت 1401-4-20-24

کارمند اداری خانم

خ ت 1401-4-16-20

خ ت 1401-4-25-57

حقوق ثابت  +پاداش
(ساعت کار  8/30تا  )15محدوده شرق
09336588625

خ ت 1401-4-21-30

خ ت 1401-4-25-51
خ ت 1401-4-4-60

خ ت 1401-4-16-21

خ ت 1401-4-25-56

خ ت 1401-4-25-52

خ ت 1401-4-16-24

خ ت 1401-4-16-22

خ ت 1401-4-25-55

خ ت 1401-4-25-53
خ ت 1401-4-16-23

خ ت 1401-4-22-40

خ ت 1401-4-15-10
خ ت 1401-4-25-54

فرصتشغلی

حوزهفعالیت:فروشوبازاریابی
شرایط جذب  :آشنایی با فضای مجازی بازده سنی 20تا 35سال
ساعت کاری به صورت پاره وقت

09382582890

خ ت 1401-4-23-42

خ ت 1401-4-23-41

خ ت 1401-4-12-111

خ ت 1401-4-8-80

خ ت 1401-4-13-3

مهدیان 09914761773

فردیس کرج
 177متر  3خوابه طبقه اول

 20متر حیاط خلوت مسقف با شومینه و  3سرویس فرنگی و ایرانی ،جكوزی  ،پكیج ،آسانسور
گاز رومیزی ،فرتوکار  2 ،پارکینگ  ،تكواحدی  ،به علت مهاجرت قیمت  3میلیارد
026-36809215

خ ت 1401-4-25-58

برقکشی ساختمان از صفر تا صد
تعمیر و نصب آیفون
تعمیر انواع تلفن
نصب و تعمیر پمپ و تانک
نصب و تعمیر شیرآالت
نصب و تعمیرات دوربین مداربسته و دزدگیر
نصب و راه اندازی کولر آبی
اجرای آبیاری قطرهای از صفر تا صد

خ ت 1401-4-23-43

09376096526 -09126882488

خ ت 1401-4-23-44

خ ت 1401-4-28-60

خ ت 1401-4-11-103
خ ت 1401-4-11-104
خ ت 1401-4-8-81

خ ت 1401-4-26-59

خ ت 1401-4-28-61

اجارهدفترکار

بربزرگراهاشرفیاصفهانی

 200مترپایینترتیراژه 80،مترموقعیتاداری
با 5خط تلفن و مبلمان اداری  -رهن کامل

خ ت 1401-4-8-82

خ ت 1401-4-29-65

خ ت 1401-4-28-62

09364068417

خ ت 1401-4-11-105

صاحب امتياز :بنياد رسالت

روزنامهسیاسی،فرهنگی،اقتصادیواجتماعیصبحایران

مدير مسئول :محسن پیرهادی

چهارشنبه

29تير1401
20ذیالحجه1443
20جوالی2022
سالسیوهفتم

سردبیر :مسعود پیرهادی

نش���انى :تهران،خياب���ان اس���تاد نج���ات الله���ى جنوب���ى
خياب����ان ش����هيد اس����ماعيل محم����دی -پ����ال ک 1
کد پستى 1599976711:تلفن88910806- 10:

شماره10364

نمابر 88900587:چاپ:صميم تلفن44533725:

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
اوقات شرعی

اذان ظهر13:11
اذان مغرب20:38 :
اذان صبح فردا4:23 :
طلوع آفتاب فردا6:04 :

در میان چالشهای حکمرانی داخلی ،حواسمان به میدانهای بزرگتر باشد

تنظیمگری؛ماهیتیتعاملی

جواد شاملو
در سال های اخیر شاهد حمله
گسترده ای از سوی دشمنان ایران و
معاندانسفتوسختنظامبهشرکتهایی
بودیم که ماهیت استارتاپی دارند و در
حوزه اینترنت فعالیت می کنند و عمال
آجرهایی برای بنای شبکه ملی اطالعات
ایران هستند .این شرکتها متشکل از
جوانانی هستند که هیچ گونه فعالیتی
در راستایسوگیریهایسیاسیندارند.
تحصیل کردهرشتههایریاضیوکامپیوترند
و نخبههاییاند توانا که توانستهانددر
حوزه تحصیلشان ،کسبوکارهای بزرگ
و مستقل و موفقی راه بیندازند .در یک
سال اخیر نوک حمله معاندان به سمت
شرکتابرآروانبود؛استارتاپی کهدرحوزه
ذخیرهسازیابریوایجادفضابرایذخیره
اطالعات سایتها فعالیت می کند .این
حملهبایورشسایبریبهدیتاسنترهای
اینشرکتآغازشدامابههمینختمنشد.
حمله بزرگتر ،حملهای آبرویی بود که
علیه کارکنان این شرکت در توییتر
به راه افتاد .اسامی و تصویر کارکنان
جوان این شرکت را منتشر می کردند و
آنها را بهعنوان همدستان حکومت
در سرکوب اینترنتی آبانماه نودوهشت
عنوانمی کردند.امادرواقعجرمآنهااین
بود کهدراینمملکتتحصیل کردهبودند
وازتحصیلشاندرهمینمملکتاستفاده
می کردند .این مواجهه با استارتاپهای
اینترنتیبهاندازهمواجههباداستانفمتریپ
و حمله به فعالیتهای ورزشی کشور ،به
نحو حیرتانگیزی ایرانستیزانه و ضد
مردمیبود .گوییجواناینمملکتنباید
در این کشور فعالیت کند و موفق شود،
چونیکمشتاپوزیسیونمعتقدندنظام
به پشتوانه این استارتاپهای فناوری
ارتباطیمیتوانداینترنترامحدود کند.
بله! زور اپوزیسیون تنها به چند جوان
تحصیل کرده و عالقهمند میرسد! طبق
کداممنطقبرایمخالفتبایکحکومت
بایدبافعالیتمردمی کهدرراستایمنافع
ملی کشور است مبارزه کرد؟
بااینکه ابرآروان مهم ترین قربانی این

عملیات رسانهای بود ،اما هدف ،تمام
فضای استارتاپ فناوری ارتباطات بود.
یعنیازصنعتویدئوآنالین گرفتهتاصنایع
زیرساختی و پیامرسانها و پلتفرمهای
کتاب الکترونیکی و پلتفرمهای موسیقی
و پلتفرم های مربوط به حمل ونقل و
فروشگاههای اینترنتی و هرگونه پلتفرم
پخش محتوای مبتنی بر داخل ،هدف
حمله بود؛ چرا که داشت شبکه ملی
اطالعات ایران را تقویت می کرد .ا گر
عدهای با افراط در نگاه بسته
بهاینترنتبهشبکهملی
ا طال عا ت آ سیب

میزنند باید حواسمان
به متحجرهای آن طرف هم
باشد که هیچ عنصر ملی را برای اینترنت
ایران نمیپذیرند.
چرا اینها را می گوییم؟ حاال که بحث
چالشساتراباپلتفرمهایویاودیدوباره
مطرحشده،فار غازاشتباهاتی کهازسمت
دوطرفماجراوجوددارد،ابتداالزماست
هر دو طرف ،این صحنه و میدان بزرگ و
خطیر را که در آن پای ایران وسط است در
نظرداشتهباشند.دشمنانایرانونظامبر

روی کسبوکارهایبزرگوپایهایاینترنت
حساس هستند و چشم دیدن آنها را
ندارند .آنها این کسبوکارها را عمال
بهعنوانقلعههاینظامدرفضایمجازی
میبینند .شرایط کشور امروز به گونهای
است که در حکمرانی داخلی ،باید مدام
میدانهای بزرگتر و تهدیدات خارجی را
درنظرداشتهباشیمویکدمازسایهای که
دشمنایجاد کردهغافلنباشیموایرانرا

جزیرهایبیارتباطباخارجدرنظرنگیریم.
اینتذکریاست کهفار غازبحثهایدیگر
باید به آن توجه داشت.
صنعت ویدئوآنالین امروز نیازمند تعامل
است.برخوردقانونیدرمواقعلزومبیشک
ضروریاستامانبایدفراموش کردنظارت
کامالبازدارندهوریل گذاریشدهو کنترل
صددرصد،باذاتتنظیم گریتغایرداشته

وفرقیباقانون گذاریندارد.پانهادننهاد
تنظیم گر به این دلیل بوده که حکمرانی
پلتفرمهاخصوصادرعرصهمحتوا،سرعت
عمل و انعطاف و روزآمد بودن بیشتری از
دیگرسطوححکمرانیطلبمی کند.ساترا
نه یکنهاد ناظر قانون گذار ،که یکنهاد
تنظیم گراستوخصلتیپویاوتعاملیدارد.
این سخن به این معنا نیست که چشم
بر خط قرمزهای خود و تخلف رسانهها
ببندیم،مشکلاینجاست کهنامهرئیس
محترمساترابهریاستسازمان
صد ا و سیما  ،نظا ر ت
سفت و سخت و

ریشهای هم در چالش این نهاد با وزارت
فرهنگ و ارشاد دارد.
درحکمرانیپلتفرمهایاینترنتی،بایدتفاوت
ذاتیوماهویمدیومهایمختلفرسانه
را نیز در نظر داشت .اینترنت ،مخاطبان
متفاوتی از تلویزیون دارد که توقعشان از
اینترنت با توقعشان از تلویزیون یکسان
نیست .اینترنت ذاتی آزاد ،دمدستی،
بسیار مبتنیبرعنصرجذابیتوسرگرمی،
غیررسمی و انفرادی دارد .ما پیشتر در
«رسالت» از اینکه شبکه نمایش خانگی
تبدیل به حیاطخلوتی شود که در آن
خانواده و ارزشهای فرهنگی پایمال
میشوند احساس خطر کرده و هشدار
داده بودیم ،اما این به معنای آن نیست
کهمحتوایتلویزیونیرابامحتواینمایش
خانگی یکسان ببینیم؛ این با اقتضائات
رسانه و جامعه در تعارض است.
رسانههایویاودیهمبایدمتوجهباشند
مردمازلحاظتأمینحقوقمصرف کنندهو
کیفیتتولیداتدلخوشیازآنهاندارند
و بهتر است با درک پایههای متزلزل
مردمیخود،دستکمبانهادهایناظر
تعامل داشته باشند.

بازدارندگی ای را تداعی
می کند که در آن دیگر خبری از
خصلتتعاملیتنظیم گرینیست.وقتی
این نوع سختگیری همزمان میشود با
انتشار آمارهای نهچندان دلگرم کننده از
وضعیت مخاطبان صداوسیما ،طبیعی
است که برخی گمان کنند این سازمان
در حال حذف رقبای خود است .ولو که
این گونه نباشد و ساترا حوزه عملکرد
مستقل خود را داشته باشد .همچنین
به نظر میرسد چالش ساترا با پلتفرمها،

بااينکه ابرآروان مهمترين قربانى
اين عمليات رسانهای بود ،اما هدف،
تمامفضایاستارتاپفناوریارتباطات
بود.يعنىاز صنعتويدئوآنالين گرفته
تا صنايع زيرساختى و پیامرسانها
و پلتفرم های کتاب الکتر ونيکى و
پلتفرمهایموسيقىوپلتفرمهایمربوط
بهحملونقلوفروشگاههایاينترنتى
وهرگونهپلتفرمپخشمحتوایمبتنىبر
داخل،هدفحملهبود؛چرا کهداشت
شبکهملىاطالعات راتقويتمى کرد.
ا گر عدهای با افراط در نگاه بسته به
اينترنت به اينترنت آسيب مىزنند بايد
حواسمان به متحجرهای آنطرف هم
باشد کههيچعنصرملىرابرایاينترنت
ايران نمىپذيرند.

خوانندگانفهيمروزنامهرسالتميتوانند
پيامهايخودرابهسامانههاي
10002188910808

يا50001060658119

شاه بیت

حکمت نهج البالغه
بر تر ين بى نيا ز ى  ،يأ س و
چشم پوشى است از آنچه در
دست مردم است.

على آن يافت ز تشريف که زو روز غدير
شد چو خورشيد درفشنده در آفاق شهير
ناصر خسرو

پيامككردهومسائلومشكالتخودرابياننمايند.
بيصبرانهمنتظرپيامهايگرمشماهستيم.

اخبار جعلی ساالنه میلیاردها دالر برای اقتصاد جهانی هزینه دارد ،به اعتماد عمومی
آسیب میزند و تهدیدی برای دموکراسی است

راههایگریزازسیاهچالهاخبارجعلی
دکتر مرضيه حاجىپور ساردويى؛ دکترای مديريت رسانه
اخبار جعلی فضای اطالعاتی را در سراسر جهان آلوده می کند و روند
دست کاریواقعیتهاباعثاختاللدرارتباطاتعمومیمیشود.البتهاطالعات
کاذبوجعلیپدیدهجدیدینیست،اما گسترششبکههایاجتماعیاهمیت
توجه به این موضوع را فوریت بیشتری بخشیده است.
در حوزه سیاسی ،اطالعات و اخبار جعلی و انواع و اقسام آن قدرت تأثیرگذاری
بسیاریبرفرآیندهایسیاسیدارندوبهویژهاغلبدر کشورهاییباسطحسواد
رسانهایپایینبرایتخریبازهرنوعاستفادهمیشود.درنتیجه،میتوان گفت
اخبار جعلی قدرت ترویج روایتهای منفی رادارند.
ا گرحقیقتاساسروزنامهنگاریباشد،خبربخشاصلیآنراتشکیلمیدهدـ
بدون آن ،روزنامهنگار ،رسانه یا روزنامهنگاری بهعنوان یک حرفه وجود
ندارد .از منظر تاریخی ،در ابتدا ،خبرنویسی از قاعدهای پیروی می کرد که در
روم باستان برقرار بود و خبرنویسی در پاسخ به پنج سؤال مهم «چه کسی،
چه چیزی ،کجا ،چه زمانی ،چرا» شکل می گرفت .این قاعده در طول زمان
گسترش یافت تا شامل «چگونگی»« ،ارجاع منابع» و همچنین «آینده گی»
ً
باشد .آینده گی به این سؤال میپردازد که بعدا چه اتفاقی میافتد .ا گر به همه
اینسؤاالتپاسخدادهشود،نتیجهبیان«حقایقسخت،غیرقابلانکار،بدون
دروغ ،دقیق ،متعادل و عینی» است .اما سؤال این است «آیا از اخبار جعلی
هم میتوان پاسخ گرفت؟» بله میتوان ،اما تنها تفاوت این است که پاسخ
دروغ است و نمیتوان آن را جزء اخبار طبقهبندی کرد .خبر باید درست باشد
ـ ا گر جعلی باشد ،نمیتوان آن را خبر تلقی کرد .از این نظر ،اخبار جعلی یک امر
عجیبوغریب است که ساالنه میلیاردها دالر برای اقتصاد جهانی هزینه دارد،
بهاعتمادعمومیونهادهاآسیبمیرساندوحتیدر طولانتخاباتها،ممکن
است تهدیدی برای دموکراسی و حقوق شهروندی باشد .امروزه اخبار جعلی یا
به عبارتی «فیک نیوز»ها به یک نگرانی جدی برای مصرف کنندگان رسانهای
و سازمانها تبدیلشدهاند.
در کارزارهای اخبار جعلی ممکن است از هوش مصنوعی ( )AIبرای انتشار
اطالعاتنادرستو گمراه کنندهماننددیپفیکهااستفاده کنند.دیپفیکها
بهتصاویر،صداوویدئوهاییاشارهدارد کهبهطورمصنوعیتولیدشدهوبهجای
تصویر ،صدا یا ویدئوی اصلی استفاده میشوند.
بنابراین ،اطالعات میتوانند معتبر ،نامعتبر یا ناپایدار باشند .اطالعات معتبر
به این معنی است که ازنظر واقعی درست است ،بر اساس دادههایی است
که میتوان تأیید کرد و بههیچوجه گمراه کننده نیست .اطالعات نادرست یا
نامعتبر ،یا ناقص هستند یا به گونهای دست کاری شدهاند که روایتی نادرست
رابهتصویرمی کشند.اطالعاتنادرست،صحیحنبودهودادههاییوجوددارد

که آن را رد می کند .در عوض ،اطالعات ناپایدار را نمیتوان بر اساس دادههای
موجود تایید یا رد کرد.
این روزها بیشتر گفتمانها درباره «اخبار جعلی» سه مفهوم را در هم میآمیزد:
اطالعات کاذب غیرعمدی ( ،)Misinformationاطالعات کاذب عمدی
( )Disinformationو اطالعات آسیبرسان (.)Malinformation
اما تعریف سه نوع  MDMکه میتوانند آسیب جزئی یا عمده در جامعه ایجاد
کنند ،چیست؟
اطالعات کاذب غیرعمدی به اطالعات نادرستی گفته میشود که هدف آنها
ً
آسیب رساندن نیست (مثال شخصی که مطلبی یا ویدئویی حاوی اطالعات
قدیمی را پست می کند ،اما متوجه نمیشود).
اطالعات کاذب عمدی به اطالعات نادرستی اطالق میشود که هدف آن
دست کاری یا آسیب رساندن به یک شخص ،گروه اجتماعی ،سازمان یا کشور
ً
ً
یا هدایت آنها در جهت اشتباه است (مثال یک رقیب عمدا آمارهای نادرست
درباره یک سازمان بهقصد بیاعتبار کردن آن سازمان ارسال کند).
اما دسته دیگر ،اطالعات آسیبرسان هستند که به اطالعاتی اشاره دارد که
از حقیقت ناشی میشود ،اما اغلب به گونهای اغراقشده است که مخاطب را
ً
گمراه می کند و باعث آسیب احتمالی میشود (مثال شخصی که از تصویر یک
کودک پناهنده مرده (بدون زمینه) استفاده می کند تا بخواهد نفرت از یک
گروه قومی خاص را برانگیزد).
نحوه شناسايى اطالعات کاذب
اطالعاترابهصورتانتقادیارزیابی کنیدوبرایبررسیمنابعوپیامها،نشانی
وبسایت،عکس،تاریخهاوسایرپیامهاوقتبگذارید.هنگاممشاهدهمحتوا،
به هر شکلی ،سؤاالت زیر را از خود بپرسید:
آیا این پیام در پی ایجاد یک وا کنش احساسی است؟
آیا یک بیانیه جسورانه در مورد یک موضوع بحثبرانگیز و چالشی است؟
آیا یک مطالبه خارقالعاده است؟
آیا دارای اطالعات موضوعی است که در چارچوب واقعیت قرار می گیرد؟
آیا دارای بخشی از اطالعات معتبر است که اغراق یا تحریفشدهاند؟
آیا بهصورت ویروسی روی پلتفرمهای بررسی نشده یا ضعیف منتشرشده
است؟
این چند سؤال میتواند به شما در شناسایی انواع اطالعات کاذب کمک کند.
اما باید بتوانید میان بازیگران بدی که روایت را هدایت می کنند و افرادی که
ناآ گاهانهاطالعاتنادرسترامنتشرمی کنند،تمایزقائلشوید،زیراافرادی که
آ گاهانه اطالعات کاذب را منتشر می کنند ،باهدف کسب درآمد ،نفوذ سیاسی
یا به دالیل ایدئولوژیک به این کار اقدام می کنند.

آ گهی مزایده عمومی ( حراج ) یک مرحله ای

نوبتاول

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  6 /1 /1137مور خ  1400 /12 /25مصوب شورای محترم اسالمى شهر نسبت به اجرای موارد ذيل از طريق برگزاری مزايده عمومى
(حراج) اقدام نمايد .بدينوسيله از اشخاص حقوقى و حقيقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد مزايده حراج از طريق سامانه تدارکات الکتر ونيکى دولت به آدرس:
 www.setadiran.irاقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  02156363090تماس حاصل نمايند.

-1مشخصات موضوع مزايده عمومى (حراج):

رديف

مشخصاتخودرو

 1يكدستگاهايسوزو–جاروبمدل1389ظرفيت8تنتيپانكيوآر70پیالبهشمارهانتظامی722ع98ايران68

قيمتپايهكارشناسی مبلغسپردهشركتدر
مزايده(حراج)بهريال
(ريال)

5/800/000/000

900/000/000

 26يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1386ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی864ب16ايران78

 27يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1369ظرفيتجمع ًا8تنتيپال.پی36/808بهشمارهانتظامی884ع62ايران2/800/000/000 68

420/000/000

5/800/000/000

900/000/000

 29يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1386ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی438ب49ايران5/700/000/000 78

860/000/000

 30يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1381ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی527ب71ايران78

4/200/000/000

630/000/000

 31يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1381ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی528ب71ايران78

4/200/000/000

630/000/000

 32يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1381ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی529ب71ايران78

4/000/000/000

600/000/000

 33يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1381ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی532ب71ايران78

4/200/000/000

630/000/000

 34يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1388ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی586ع79ايران68

6/000/000/000

900/000/000

 35يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1388ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی587ع79ايران5/800/000/000 68

900/000/000

4/600/000/000

700/000/000

4/000/000/000

600/000/000

4/200/000/000

630/000/000

5/800/000/000

900/000/000

10/500/000/000

1/600/000/000

9/800/000/000

1/500/000/000

 3يكدستگاهايسوزو–جاروبمدل1389ظرفيت8تنتيپانكيوآر70پیالبهشمارهانتظامی823ع51ايران68

10/500/000/000

1/600/000/000

 4يكدستگاهپژو405مدل1388ظرفيتجمع ًا5نفرتيپ405جیالايكسآی8/1بهشمارهانتظامی628ب77ايران78

600/000/000

120/000/000

600/000/000

120/000/000

300/000/000

60/000/000

7

يكدستگاهخاور–جدولشویمدل1384ظرفيت6تنتيپال.پی/608بهشمارهانتظامی869ب16ايران78

5/100/000/000

800/000/000

8

يكدستگاهدنيس–تانكرآبمدل1378ظرفيت17تنتيپدنيس1751بهشمارهانتظامی235ع64ايران68

8/000/000/000

1/200/000/000

9

يكدستگاهنيسان–كمپرسیمدل1386ظرفيتجمع ًا3800كيلوتيپ2400بهشمارهانتظامی318ب77ايران78

1/020/000/000

200/000/000

10

يكدستگاهنيسان–واترجتمدل1383ظرفيتجمع ًا3800كيلوتيپ2400بهشمارهانتظامی398ب11ايران78

920/000/000

184/000/000

11

يكدستگاهنيسان–واترجتمدل1381ظرفيتجمع ًا3800كيلوتيپ2400بهشمارهانتظامی541ب77ايران78

900/000/000

180/000/000

 37يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1381ظرفيتجمع ًا6تنتيپالپی36/808بهشمارهانتظامی826ع44ايران68

12

يكدستگاهنيسان–واترجتمدل1381ظرفيتجمع ًا3800كيلوتيپ2400بهشمارهانتظامی562ب77ايران78

900/000/000

180/000/000

13

يكدستگاهنيسان–واترجتمدل1381ظرفيتجمع ًا3800كيلوتيپ2400بهشمارهانتظامی681ب77ايران78

900/000/000

180/000/000

 39يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1386ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی863ب16ايران78

14

يكدستگاهنيسان–واترجتمدل1381ظرفيتجمع ًا3800كيلوتيپ2400بهشمارهانتظامی691ب77ايران78

820/000/000

164/000/000

 15يكدستگاهنيسان–واترجتمدل1382ظرفيتجمع ًا3800كيلوتيپ2400بهشمارهانتظامی717ب72ايران78

900/000/000

180/000/000

 16يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1379ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی368ع36ايران68

4/800/000/000

720/000/000

 17يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1379ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی378ع51ايران68

4/800/000/000

720/000/000

 18يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1386ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی434ب49ايران78

5/800/000/000

900/000/000

 19يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1386ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی439ب49ايران78

5/800/000/000

900/000/000

 20يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1381ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی526ب71ايران78

5/000/000/000

750/000/000

 21يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1379ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی633ع39ايران68

4/800/000/000

720/000/000

 22يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1386ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی698ب72ايران78

5/200/000/000

780/000/000

 23يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1379ظرفيت6تنتيپال.پی.كال32/608بهشمارهانتظامی836ع62ايران4/800/000/000 68

720/000/000

 24يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1386ظرفيت6تنتيپال.پی.كال32/308بهشمارهانتظامی852ع96ايران68

5/500/000/000

825/000/000

 25يكدستگاهخاور–كمپرسیمدل1386ظرفيت6تنتيپال.پی.كا32/608بهشمارهانتظامی862ب16ايران78

5/600/000/000

840/000/000

2

5

يكدستگاهايسوزو–جاروبمدل1389ظرفيت6تنتيپL70NPRبهشمارهانتظامی822ع51ايران68

يكدستگاهپژو405مدل1389ظرفيتجمع ًا5نفرتيپ405GLXIبهشمارهانتظامی697ب72ايران78

 6يكدستگاهپيكان–وانتمدل1386ظرفيت750كيلوگرمتيپOHV1600بهشمارهانتظامی787ب72ايران78

 28يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1386ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی437ب49ايران78

 36يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1381ظرفيتجمع ًا8تنتيپالپی36/808بهشمارهانتظامی785ع45ايران68

 38يكدستگاهخاور–مكانيزهزبالهمدل1381ظرفيت8تنتيپالپی808/36بهشمارهانتظامی831ع44ايران68

-2به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهاداتى که پس از مهلت اعالم شده ارائه
شوند ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-3شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پیشنهادات واصله مختار است.
 -4برندگان اول و دوم مزايده عمومى (حراج) هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -5بديهى است کليه فرآيند برگزای مزايده حراج  ،الکترونيکى و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکى
دولت مى باشد.
-6ساير شرايط در اسناد مزايده عمومى (حراج ) درج گرديده است.
-7چاپ اول1401/04/29 :
-8چاپ دوم1401/05/05 :

محسن حميدی شهردار اسالمشهر

