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روزنـــامه سیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و   اجتماعی صبح ایران   2000 تومان 12 صفحه  23جوالی 2022   سال سی وهفتم  شماره10366  23ذی الحجه  1443 شنبه  اول مرداد 1401 

گهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای( آ
)PC دهلران)به صورت W037N موضوع:  مناقصه شماره م م ن/ 4399/ 1401 پروژه تهیه کاال و احداث تسهیالت سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت

شماره ثبت در سامانه ستاد:2001093221000037 
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )سهامی خاص( درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به شرکت های 

گذار نماید. واجد شرایط، وا
ح مختصر کار  الف( شر

پروژه فوق الذکر مختصرًا شامل: تهیه کاال، اجرا و پیش راه اندازی تسهیالت سرچاهی چاه موقعیت W037N  میدان دهلران و خطوط لوله جریانی روزمینی 6 اینچ به طول تقریبی 
11000 متر )تامین لوله به عهده کارفرما می باشد( به همراه توسعه هدر مربوطه در جمع آوری موقت جهت فراهم کردن TIE IN برای 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 )12( ماه بوده و برآورد تقریبی اجرای کار -/ 350،682،084،637 ریال  و محل اجرای پروژه واقع در استان ایالم ، منطقه عملیاتی دهلران می باشد.
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی( 

گهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن،  ُکد اقتصادی و شماره شناسه ملی شرکت،  1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: اساسنامه، آ
آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر )فکس(. 

2- داشتن گواهینامه صالحیت و ظرفیت آزاد حداقل در پایه5  رشته نفت و گاز طبق سایت پیمانکاران تأیید صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور.
      3-داشتن گواهینامه معتبر تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

4- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی1399  .    
5- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  13،013،641،693ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. 

   www.setadiran.ir 6-  عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی و تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود در سایت       

د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان 
کات از طریق درگاه  گشایی پا   کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صالحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام 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 1456 و اطالعات 
گر " موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی  کننده/مناقصه  تماس دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین 
خ 1401/05/08 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت  کیفی از سامانه ستاد ساعت 08:00 روز شنبه مور

خ 1401/05/23 می باشد. 16:00 روز یکشنبه مور
خاطرنشان می سازد " پیشنهاد قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد. "

درصورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن های87524410-021 تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/4/29

تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/5/1
گهی 1350382 شناسه آ

گهیمناقصهعمومی-یکمرحلهای آ
موضوع:  ساخت و نصب 800 انشعاب گاز خانگی و تجاری پلی اتیلن در سطح سه روستای شهرستان گرگان

)چهارباغ-شاهکوه علیا و سفلی(
خ 1401/03/10 ) شماره مناقصه  R - 011201 ( کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات    53119237    مور

گهی دوم به مدت  3   روز حتی االمکان در تاریخهای 28 /1401/04 الی 1401/05/01 در سامانه  زمان دریافت اسناد : کلیه اسناد مناقصه  پس از چاپ آ
ستاد بارگذاری و تا تاریخ 1401/05/08  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی   www. Setadiran.ir قابل دریافت ) دانلود ( 

می باشد .
نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک:پیمانکاران و مناقصه گران واجد شرایط که دارای رتبه 5 رشته های تاسیسات و تجهیزات همراه با 
 )توانایی مالی ، ظرفیت آزاد کاری ،تخصص و سابقه کاری مرتبط (  می بایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

 WWW. Setadiran.ir و دریافت گواهینامه  امضاء الکترونیکی )در صورت عدم عضویت قبلی ( جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند . 

WWW. Setadiran.ir  ) ضمنًا الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده  براساس دعوتنامه  ارسالی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد
کثر تا تاریخ  1401/05/22  از طریق  ج گردیده را پس از تهیه و تکمیل مستندات حدا  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir  در
سامانه ستاد بارگذاری نمایند . )دراین مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ، همزمان با آن ملزم  به ارسال اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و 
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.  پا
 بدیهی است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ، قابلیت مشارکت در فرآیند مناقصه را خواهد داشت .

همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک می باشند 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  909/000/000  ریال می باشد.  
مبلغ برآورد  :  18/167/000/000  ریال می باشد. 

خ 1401/05/30   زمان و مکان کمیسیون مناقصات: روز یک شنبه مور
کس :  32480298  ) 017 ( شماره مرکز تلفن : کد شهری ) 017 ( 5 – 32480372         داخلی 2059     فا

 http:// www.nigc- golestan.ir: آدرس اینترنتی  
WWW.SHANA.ir

تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/4/29
تاریخ انتشاز نوبت اول 1401/5/1

گهی 1352095 شناسه آ

روابط عمومی شركت نفت مناطق مركزی ايران

نوبت دوم

نوبت دوم

شرکت ملی نفت ایران
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

گلستان گاز استان  روابط عمومی شركت 

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان گلستان 

گهیفراخوانعمومیارزیابیکیفیمناقصهگران؛ آ
مناقصهشمارهم.ع.پ/1401/008بهشمارهسامانهستاد2001091645000032

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 
گذار نماید:  صورت  فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط وا

کت ها از طریق  گشایی پا الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صالحیت ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی 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.
 )www.setadiran.ir( 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

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

ک 11- شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( ج سفید – خیابان شهید حجت سوری )نیستان هفتم ( پال تر از بر ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران- خیابان پاسداران -باال
د(موضوع مناقصه: انجام خدمات شارژ، تست و صدور گواهینامه های تجهیزات بقا در دریا جهت شناورهای ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران 

ح 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  ه( شر
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 1,095,535,845 ریال حسب آئین نامه 
خ پیشنهادی برنده مناقصه؛  خ 94/09/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ده درصد نر شماره 123402/ت 50659 هـ مور
ضمنًا تضامین  صادره می بایست مطابق فرمت های نمونه پیوست آئین نامه 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 به عنوان 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 21,910,716,904 )بیست 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  180 روز می باشد.

ط(  گواهی ها،  مجوز ها و مدارک  مورد نیاز :
1(     ارائه تاییدیه یا  گواهی صالحیت از سازمان بنادر و دریانوردی یا موسسات رده بندی  درخصوص سرویس الیف رفت و الیف بوت و تجهیزات ایمنی 

2(     دارا بودن شخصیت حقوقی.
3( ارائه گواهی نامه تایید صالحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

4( ارائه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی. 
5( ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا

    ی-زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
کید موکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد  کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( و تا خ 1399/05/11 دبیر محترم   1- با عنایت به ابالغیه شماره 1/140935 مور
کت های )ب( و)ج(مناقصه را با امضاء  کت های )ب( و )ج( و عدم پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم( ، کلیه مناقصه گران موظف می باشند تمامی اسناد پا پا

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.  
گهی  نوبت دوم نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  ج آ 2- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز  از  زمان در
 دولت )ستاد( اقدام و ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارك و گواهینامه های

گهی به سایت های   گهی نسبت به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. همچنین مناقصه گران می توانند جهت رویت آ  ذکر شده در آ
WWW. SHANA. IR،   HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.

3- مناقصه 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
گهی 1351522 روابط عمومیشناسه آ

نوبت دوم

شرکت ملی نفت ایران
 شرکت پایانه های نفتی ایران 

)سهامی خاص( 

گهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده آ
نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن رانندگان درون شهری مراغه
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مورخه 1401/5/20 در محل مراغه – میدان مصلی – مسجد مصلی برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا شرکت دعوت می شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- تصمیم گیری درخصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی 
تذکر :

1- اعضایی که نمی توانند شخصا در مجمع عمومی فوق حضور یابند، می توانند یک هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکیل و موکل در دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم مربوطه وکیل 
خود را جهت حضور درمجمع عمومی تعیین نمایند.

2-  تمامی اعضای حاضر در مجمع موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی و وسایل حفاظت شخصی طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا می باشند.
توجه : داشتن کپی کارت ملی جهت حضور در مجمع الزامی است.

تاریخ انتشار 1401/5/1 
هیات مديره شركت تعاونی مسکن رانندگان درون شهری مراغهخ ش 1401/5/1
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طبیعت انسان، میل به راحتی و سکون و زیبایی 
دارد. همی���ن ذائقه شناس���ی مبن���ای بس���یاری از 
تجارت ه���ا و ب���ه تبع آن، ذائقه س���ازی های بعدی 
کند،  ش���ده اس���ت. دنیای مصرفی امروز سعی می 
گفته را بهتر بپاش���د و با  روز ب���ه روز ب���ذر م���وارد پیش 
گی���ری از تکنول���وژی، حتی به اصالح آن بذرها  بهره 
گ���ون را ایجاد  اق���دام کن���د. ابزاره���ا و امکانات گونا
کند تا راحتی و آسایش و تجمالت افراد، بیش  می 
از پی���ش تأمی���ن و تضمین ش���ود. ت���ا اینجا برای هر 
فردی این امر، مطلوب و دوست داش���تنی اس���ت 
ام���ا ثمره این وضعیت، با تس���امح ف���راوان، تربیت 
انس���ان هایی به ش���دت اثرپذیر و منعطف اس���ت. 
گرایی با مش���وق و تس���هیالت  انس���ان دوره مصرف 
کند. اینکه ما چه  حداقلی، تصمیمش را عوض می 
گردد به اینکه کدام  غذای���ی انتخاب کنی���م، برمی 
رستوران، تخفیف یا کوپن بهتری قرار داده؛ شاید 
که میل به فست فود داریم، غذای ایرانی  حتی وقتی 
انتخاب کنیم، چون مثال چند رستوران، تخفیف 
بیشتری برای غذاهای ایرانی گذاشته اند. غرضم 
از بیان این مقدمه این بود که در دنیای امروز، غالبا 
تصمیم افراد، متصلب و جازم نیس���ت بلکه بس���یار 
منعط���ف و قاب���ل تغیی���ر اس���ت. یک���ی از فیلم های 
س���ینمایی روی پ���رده ک���ه رتب���ه هش���تم فروش در 
سینماها را داشت با کاهش پنج هزار تومانی قیمت 
بلیط، به رتبه سوم فروش رسید! این درحالی است 
که رویکرد و نگاه آن اثر، با غالب فیلم های پرفروش 
کنونی متفاوت و حتی متضاد اس���ت. مثال مذکور 
شاید ابتدایی ترین روش ها در مهندسی فرهنگی 
باشد اما چون قابل درک برای همگان است، شاید 

جزو مؤثرترین روش هاست.
حج���اب اس���المی در حکومتی که به اس���م اس���الم 
برس���ر کار آم���ده اس���ت، گرانتری���ن ن���وع پوش���ش و 
دش���وارترین آنها از حیث دسترس���ی و امکان تهیه 
است! این امر را با عرائض قبلی کنار هم بگذارید و 
ببینید چگونه نه تنها ما مصرف جامعه را مهندسی 
نکردیم و زمینه سازی مناسب نداشتیم بلکه رقیب 
تمدنی، برای این امر، برنامه ریزی کرده و صنعت 
ک را به س���مت و س���ویی متناس���ب با  و بازار پوش���ا

خواسته های خودش برده است.
نکته مهم دیگر که بعضا مغفول واقع می شود این 
است که در فرآیند انقالب اسالمی یک زنجیره منطقی 
وجود دارد؛ انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت 
اس���المی، جامعه اسالمی و امت اسالمی؛ این یک 

زنجیره مستمری است که به هم مرتبط است. 

 واکاوی راهکارهای علمی و عملی برای نجات دریاچه ارومیه 

 احیای دریاچهکه فقط 5 درصد از آن باقی مانده است
رؤیایی همچنان زنده



گفتوگو

گفتوگو

کاروان دولت سیزدهم مهمان سرزمین 
آفتاب شد تا در بیست و نهمین سفر استانی 
رئیس جمهور، صبح  جمعه ۳۱ تیرماه آیت اهلل سید 

ک شد. ابراهیم رئیسی وارد ارا
ک وارد استان مرکزی شد و  وی از طریق فرودگاه ارا
مورد استقبال نماینده ولی فقیه، استاندار مرکزی و 
جمعی از مسئوالن استان قرار گرفت. آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی در تیرماه سال ۱۳۹۸ در قامت رئیس 
دستگاه قضا به این استان سفر کرده و پیگیری برای 
ک را ازجمله  گن سازی ارا حل مشکالت هپکو و وا

اهداف سفر خود بیان کرده بود.
نتخابات  ا  ۲ ک در  ارا گزارش مهر، مردم  به 
ریاست جمهوری سال های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نیز استقبال 
خوبی از رئیسی داشتند. سیدابراهیم رئیسی 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ 
گوی تلویزیونی با مردم استان  گفت و  در جریان 
کارگران استان را  مرکزی بار دیگر حل مشکالت 
کرد. اعضای هیئت دولت صبح جمعه به  ح  مطر
استان مفاخر سفر کردند تا برای مهم ترین مطالبات 
مردم از جمله حل مشکالت صنایع، ایجاد اشتغال 
و رفع آلودگی هوا اقدامات مؤثری انجام دهند. 
احمد وحیدی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری 
کرد: در سفر پیش بینی  شهرستان شازند اظهار 
شده رئیس جمهور و هیئت دولت به استان مرکزی 
حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برای کمک به پروژه های 
مختلف و ۱۴ هزار میلیارد تومان برای اختصاص 

تسهیالت پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات به شهرستان 
شازند اختصاص می یابد، گفت: پروژه های اختصاصی 
در شهرستان شازند وجود دارد که به ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد. وزیر کشور با اشاره به مسائل 
کارخانه قند  ح شده در خصوص  و مشکالت مطر
شازند عنوان کرد: احتماال نتوان کارخانه قند شازند 
را بازسازی و احیا کرد اما امیدواریم با همراهی بنیاد 
مستضعفان در این خصوص به نتیجه ای برسیم . 
وحیدی با بیان اینکه برخی از روستاها فاقد آب 
هستند، گفت: مقرر شده بخشی از مشکالت آبرسانی 
به روستاهای فاقد آب با اختصاص منابع در سال 
جاری رفع شود و بخش دیگر در سال آینده مرتفع 
شود. وی ادامه داد: منابعی برای رفع مشکالت 
سیستم فاضالب در ۲ شهر شازند و آستانه پیش 

بینی شده که این مشکل رفع می شود.
وزیر کشور در خصوص الحاق دریاچه کوکبیه گفت: در 
این خصوص با وزارت راه صحبت خواهیم کرد تا این 
گذار شود و امیدواریم مشکلی در  دریاچه به شهرداری وا
 این خصوص وجود نداشته باشد و مردم بتوانند از آن
بهره مند شوند.سیدرضا فاطمی امین ظهر جمعه 
در بازدید از واحد صنعتی ساوه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در ساوه بیش از اینکه مشکل اشتغال وجود 

داشته باشد مشکل مسکن وجود دارد.
وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی در این 
کرده و می توانند با  کار خوبی شروع  خصوص 

وزارت راه و شهرسازی ارتباط برقرار کنند تا ساخت 
کارگران خود انجام بدهند. وزیر  مسکن را برای 
کرد: ساوه به لحاظ ظرفیت صنعت  صمت بیان 
گستردگی، فرصت بسیار مناسبی دارد و باید  و 
ح های دانش بنیان و  تمرکزمان بر کیفی سازی طر
تکمیل طرح های توسعه ای باشد. سیدرضا فاطمی 
امین تصریح کرد: تولید بستگی به عرضه و تقاضا 
دارد اما خوشبختانه روند تولید خودروی داخلی 

بسیار خوب است.
وی ادامه داد: تعداد خودروهای ناقص آبان ماه سال 
گذشته ۷۰ هزار بود که این تعداد به نزدیک ۲۰ هزار 

رسیده و ظرف چند ماه آینده صفر می شود.
حجت االسالم رئیسی در بیست و نهمین سفر استانی 
ک در شهرستان خمین حاضر شد و از  پس از ورود به ارا
بیت تاریخی امام راحل بازدید کرد. وی پس از تجدید 
میثاق با آرمان های امام در مصالی این شهرستان 

با استقبال پرشور مردم روبه رو شد.
رئیس جمهور در مصالی شهرستان خمین با بیان 
اینکه نسل جوان باید با شخصیت تاریخ ساز امام راحل 
آشنا شود، اظهار کرد: حضرت امام خمینی) ره( معلم 
بزرگی برای انقالب اسالمی به شمار می رود و نسل های 
 امروز بیش از پیش باید با شخصیت امام خمینی )ره(

 آشنا شوند.
رئیسی با اشاره به اخالص در رفتار امام راحل ادامه 
داد: اخالص یکی از خصوصیات بارز امام راحل بود و 
آنچه ایشان را به این جایگاه رساند دلدادگی به خدا، 

مکتب اسالم و اهل بیت بود.وی با بیان اینکه روح 
که برای تحقق  امام همواره مددکار افرادی است 
کنند، گفت:  اهداف واالی انقالب جانفشانی می 
امام عمل به دین را در متن جامعه بشری یکی از 
کرد:  ضروریات می دانست. رئیس جمهور عنوان 
دولت به دنبال افزایش اشتغال، تولید و دانش بنیان 
است زیرا با تولیدات داخلی به استقالل می رسیم 
و نیاز ما به دیگران کمتر می شود. حجت االسالم 
کرد: به دلیل بعضی  سید ابراهیم رئیسی تصریح 
سو ءمدیریت ها واحدهای صنعتی نیمه تعطیل 
در استان وجود دارد که ما به دنبال این هستیم که 
زیرساخت های موجود را فعال کنیم. وی در ادامه 

سفر خود از گمرک اختصاصی و همچنین کارخانه 
تولید ویفر سیلیکونی بازدید کرد.

سید جواد ساداتی نژاد ظهر جمعه در سفر به شهرستان 
محالت و در جریان بازدید از دهکده گل محالت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت باالی شهرستان 
محالت در حوزه گل و گیاه اظهار کرد: منابع انسانی 
خالق و کارآمد و توانمند در حوزه گل و گیاه موجب 
شده شهرستان محالت ظرفیت باالیی در تولید گل 

و گیاه و گیاهان دارویی داشته باشد.
وی افزود: ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت برای 
کشاورزان و گلخانه داران این منطقه در نظر گرفته 
ع وقت تأمین و پرداخت می شود. وزیر  شده که در اسر

جهاد کشاورزی عنوان کرد: ایجاد شهرک و دهکده 
گل و گیاه یک فرصت ارزشمند برای کشور است که 
باید با حمایت از این مجموعه زمینه صادرات هر 

چه بیشتر گل و گیاه را فراهم کنیم.
کمبود آب در  سید جواد ساداتی نژاد با اشاره به 
کشاورزی در استان  کشاورزی ادامه داد:  بخش 
مرکزی با کمبود آب مواجه است که مردم با کشت 
گونه های مقاوم گیاهی به خوبی توانستند با شرایط 
کنیم  سازگاری پیدا کنند. وی تصریح کرد: تالش می 
در این سفر در حوزه افزایش بهره وری آب در منطقه 
و توسعه گلخانه و استفاده از الگوی کشت مناسب 

گام های بلندی برداشته شود.

گروه سیاسی 
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، 
کمیسیون عمران مجلس  کارون و عضو  حمیدیه و 
شورای اسالمی درتشریح تبدیل وضعیت نیروهای 
کید بر  عدالت پرداختی به  ح تحول سالمت با  تأ طر
کرد: پیگیر حق و حقوق  خبرنگار »رسالت« عنوان 
تمامی صنوف به ویژه کادر بهداشت و درمان هستیم 
کرونایی برای نجات جان  زیرا آنها در شرایط سخت 
کار خود  مردم تالش کردند. مجلس یازدهم از ابتد ای 
پیگیر روند دستمزد و رفع بی عدالتی های موجود آن 
بود. متأسفانه شاهد امتیاز و حقوق های  متفاوت در 
یک اداره یا سازمان بودیم. به طورمثال دو همکار با 
یک شغل واحد در دفترکاری خود دستمزد متفاوتی 
کردند. این موضوع مورد توجه مجلس قرار  دریافت می 

گرفت و مقرر شد تا با اصالح همراه شود. 
او یادآور شد: این عدالت نیست که برای یک کار چند 
نوع حقوق پرداخت شود، ما این موارد را در مجلس 
کردیم  کرده و زمینه تعامل  با دولت را ایجا د  پیگیری 
تا بار مالی آن نیز  تأمین شود.وی افزود: رویکرد مهم 
دیگر جذب نیروهای نخبه است. متأسفانه در جذب 

این افراد دچار ضعف هستیم و امیدواریم این وضعیت 
گرفته پس از  کند. با پیگیری های صورت  بهبود پیدا 
چندین سال آزمون استخدامی و همچنین بحث تبدیل 
وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگر انجام شد.یوسفی 
کرد: معیشت و تبدیل وضعیت مرحله به  تصریح 
کمیسیون های تخصصی و سپس در  مرحله ابتدا در 
کشور بررسی شد. در پی این  وزارتخانه های مختلف 
بررسی تبدیل وضعیت خانواده های ایثارگران نیز پس 
از سال ها انجام و به نتیجه رسید. نماینده مردم اهواز 
همچنین خاطرنشان کرد: حقوق و دستمزد کادر سالمت 
ح تحول این افراد  نیز از جمله اهداف مجلس است. طر
کرونا  بسیار  کاری شان در اپیدمی بیماری  به سبب فدا
کرده و  ضرورت دارد. بسیاری از افرا د   جان خود را  فدا  
بسیاری دیگر طی دو سال اخیر جان خود را در کف دست  
کردند و  گذاشتند و ماه ها از خانواده و فرزند خود دوری 

تنها به خدمت مردم و بیماران پرداختند. 
می   سال ا ی  ا ر شو مجلس   ن  ا عمر ن  کمیسیو عضو 
متذکر شد: به همت آیت اهلل رئیسی و  وزرای شان بیش 
کسن وارد کشور شد و میزان تلفات  از ۱۵۰ میلیون ُدز  وا

تا حد چشمگیری  کاهش و چه بسا صفر شد. 

 رشادت کادر درمان در روزهای سخت کرونا فراموش نشدنی
ا ست

او اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که در مدت مشابه دو سال  
گذشته، این بیماری  ناشناخته برخی از کادر درمان به صورت 
ح تحول خدمت کردند و برخی دیگر به صورت  افتخاری در طر
کادر  کردند. در آن روزها بسیاری از  ۸۹ روزه خدمت رسانی  
سالمت ایثارگری  کردند و با  کمک خداوند و دولت سیزدهم 
شرایط سخت آن روزها را مهار کردند. یوسفی گفت: رشادت 
کادر درمان در شرایط سخت آن روزها ستودنی ست. این 
افراد ثابت کردند که در شرایط سخت همراه مردمند، شهید 
می دهند و جان خود که مهم ترین سرمایه است، در کف دست 
کنون پس  گذارند. او در خاتمه  این گفت وگو بیان داشت: ا می 
از گذشت آن روزها ضرورت دارد تا به رشادت شان بپردازیم. 
درمجلس شورای اسالمی چه در الیحه بودجه و چه در قوانین 
مصوب و اعتبار اختصاص یافته به حوزه کادر درمان و وزارت 
ح تحول سالمت را   بهداشت تبدیل وضعیت نیروهای طر
کنون نیز از دولت انتظار داریم زحمت این  پیگیری  کردیم. ا
ح مصوب در بحث ساماندهی  گرفته شود و طر افراد در نظر 
کارکنان وزارتخانه ها، حقوق و دستمزد، تبدیل وضعیت و 

استخدام نیروهای  جدید به نتیجه برسد.

گزارشی از بیست و نهمین سفر استانی رئیس جمهور 

رئیسیدراستانصنعت
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 
ایران می تواند در کنار روسیه تکمیل کننده 

پروژه گازرسانی به اروپا باشد
گروه سیاسی

کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و  شهریار حیدری، نماینده مردم 
سیاست خارجی  مجلس  شورای اسالمی درتشریح اهمیت روابط ایران و روسیه 
کشور قدرتمند و اثرگذارند.  به خبرنگار »رسالت« اظهارکرد: ایران و روسیه دو 
کشور موجب شده تا ذخایر انرژی قابل   همچنین ظرفیت جغرافیایی این دو 
توجهی را دارا باشند. وی افزود: ظرفیت های عظیم ذخایر انرژی ایران و روسیه 
گردد. با استفاده از  گاز به عنوان یک اهرم قدرت تلقی می   از جمله نفت و 
گیری منابع نفتی و ذخایر بزرگ گازی به عنوان یک ظرفیت عظیم منطقه ای  به کار 
می توان برای تشکیل قدرت جهانی به منظور جلوگیری از توسعه طلبی های  
کرد. همچنین این امکان به عنوان ظرفیت اتحاد  آمریکا و نفوذ غرب استفاده 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی   در منطقه نیز  شمرده می شود. عضو 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کشورهای اروپایی به شدت  نیازمند منابع 
انرژی همچون گاز هستند که در حال حاضر بخش عظیمی از آن را روسیه تأمین 
کند. جمهوری اسالمی ایران نیز می تواند تکمیل کننده این پروژه بزرگ باشد.  می 
او ادامه داد: با توجه به رقابت دیرینه روسیه با آمریکا، اجماع منطقه ای نزدیک 
است. دیدگاه روسیه با  جمهوری اسالمی ایران نقطه نظرات مشترک بسیاری دارند 
و می توانند با ظرفیت های  مشترک خود از توسعه طلبی آمریکا  جلوگیری کنند. 
آمریکا به دنبال تنش های جدید در منطقه است و هر چقدر در حوزه آسیا تنش 
بیشتر باشد بهره برداری آمریکا و غرب نیز بیشتر می شود.نماینده مردم کرمانشاه 
در مجلس یازدهم با بیان اینکه نشست آستانه موجب گسترش وحدت در منطقه 
و اثرگذاری تصمیمات در میان کشورهای آسیا  و غرب آسیا است، در خاتمه  این 
گفت وگو اظهار کرد: آمریکا  به شدت در حال تالش برای  ایجاد یک نقش اثرگذار در 
منطقه است به همین خاطر گسترش روابط در حوزه دیپلماسی  به ویژه با کشور  

قدرتمندی همچون روسیه  ضرورت دارد. 

 احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی
 و شوراهای مجلس شورای اسالمی: 

طرح شفافیت مالیات، گامی در جهت 
تحقق عدالت مالیاتی است 

گروه سیاسی
کمیسیون امور داخلی و  احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و عضو 
شوراهای مجلس شورای اسالمی درتشریح توسعه شفافیت نظام مالیاتی به خبرنگار 
کارکردهای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی،  کرد: یکی از  »رسالت« عنوان 
 روشن سازی میزان حجم اسکناس در گردش از سوی افرادی ا ست که در بازارهای مالی 
مصرف کننده سرمایه هستند. به طورحتم شفافیت میزان حجم اسکناس در گردش 
می تواند به عنوان یک امکان اطالعاتی در اختیار دولت قرار بگیرد. وی افزود: هرآنقدر 
گاه باشد، پیش بینی آینده آسان تر رقم خواهد  که دولت از میزان اسکناس در گردش آ
گیری  پیش بینی درست آینده و امکان اطالعاتی میزان اسکناس  خورد. با  شکل 
کاهش خواهد  گردش، افراد مشمول مالیات شناسایی و در نتیجه فرار مالیاتی  در  
یافت.علیرضا بیگی تصریح کرد: به وسیله شفافیت سامانه مودیان از فرار  ثروت تا  حد  
چشمگیری جلوگیری خواهد شد و سطح مالی افراد به منظور پرداخت میزان مالیات 
مشخص، مبرهن و طبقه بندی می شود. نماینده مردم تبریز همچنین خاطرنشان 
کننده خوبی هستند و به  عنوان یک  کرد: درگاه های الکترونیک نیز در این مسیر کمک 
مؤلفه اصالحی به تغییر رویه نظام مالیاتی و شفافیت آن کمک خواهند کرد. براین اساس 
می توان عنوان کرد که خرید کاال و خدمات به وسیله کارت و پایانه های  فروشگاهی، 
کنش ها بررسی  که کلیه ترا گامی در مسیر اصالح نظام مالیاتی و شفافیت آن است چرا
خواهد شد. عضو کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی متذکر شد: 
گردد.  کننده نهایی دریافت می  با اجرای این قانون مالیات بر ارزش افزوده از مصرف 
پیش از این مالیات از تولیدکننده دریافت می شد و به واسطه ارزش افزوده نیز از خریدار 
ح شفافیت مالیات، یکی  از  اصول مهم برای  مالیات دریافت می شد. بنابراین طر
مشکالت جاری در روند مالیات ستانی  است. وی در  پایان این گفت وگو اظهارکرد: از  
طریق سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی می توان عدالت را در شیوه دریافت مالیات 

کم کرد و تا حد ممکن از بی عدالتی های  مالیاتی کاست. حا
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سال سی وهفتم   
شماره 10366

شماره فراخوان: 53/123/097

گهی فراخوان شرکت در مناقصه )عمومی، یک مرحله ای( تجدیدآ
کنتوربندی به شماره تقاضا)3100101020(، را با مشخصات و شرایط زیر، از فروشنده واجد  گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد،خرید اتصاالت  شرکت 

شرایط خریداری نماید:
گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بزرگراه خلیج فارس و تلفن  گزار: شرکت  1- نام و نشانی و دستگاه مناقصه 

05433294537
2- محل تحویل کاال: انبار مرکزی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان واقع در شهر زاهدان

3- حدود مبلغ برآورد اولیه: 58,870,000,000 ریال 
4- نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب شماره IR 920100004101014638163528 بانک مرکزی بنام 
پرداخت سایر منابع شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان )این ضمانتنامه باید طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی، مصوبه شماره 123402/ت 50659 

خ 94/9/22 هیأت محترم وزیران، تهیه و ارائه گردد(، به مبلغ 2,943,500,000)دو میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار( ریال هـ مور
5- زمان توزیع اسناد مناقصه: از روز یکشنبه 1401/05/02 تا ساعت  16:00روز شنبه 1401/05/08

خ 1401/05/26 گشت اسناد مناقصه: تا ساعت 9:00 روز چهارشنبه مور 6- زمان باز
خ 1401/05/26 کات مناقصه: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مور 7- زمان گشایش پا

کات است و برای یک سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد. 8- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ گشایش پا
کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکتریکی دولت  گشایی پا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و باز
)ستاد( به آدرس https:\\Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
گاز سیستان و بلوچستان می شود و مابقی  کت الف( به صورت مهر و امضا شده تحویل امور قراردادهای شرکت  کات تضمین مناقصه )پا قابل ذکر است فقط پا

اسناد می بایست در سامانه فوق بارگذاری گردد.
کت ها 054-33294537  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پا

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و85193768
اسناد و فرم های موجود در سایت شرکت و سامانه تدارک الکترونیک دولت میبایست تهیه و در سامانه  https:\\Setadiran.ir  بارگذاری گردد.

گهی به آدرس پایگاه اینترنتی www.nigc–sbgc.ir  و https:\\Setadiran.ir نیز مراجعه نمایند. متقاضیان می توانند برای رویت این آ
گهی 1352978 شناسه آ

م الف 382

گهی مزایده عمومی )نوبت چهارم( آ
شرکت ترنیان سهم ، در نظر دارد برخی اقالم ضایعاتی / مستعمل خودرویی )شامل 
قطعات بدنه – پلیمری – فلزی – برقی خودرو و روانکارهای خودرویی( را تا پایان 
سال 1401 از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر به آدرس تهران، خیابان شهید رجایی، سه راه نان ماشینی، 
ک 150 )نمایندگی 1269 ایران خودرو( مراجعه و یا با شماره 09128248985  پال
کثر تا  تماس حاصل نمایند. مهلت ارسال مدارک جهت شرکت در مزایده حدا

خ 1401/5/6 می باشد. ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مور
تاریخ انتشار 1401/5/1

خ ش 1401/5/1

گهی نوبتی سه ماهه اول سال 1401  آ
)فروردین – اردیبهشت– خرداد (

واقع در حوزه اداره ثبت اسناد و امالک شمیران واقع در بخش 11 تهران      
نوبت اول

ک و مشخصات  ک ناظر به ماده 59 آیین نامه قانون مذکور، به این وسیله پال  بنا به دستور مقرر در ماده 12 قانون ثبت اسناد و امال
ک موضوع تقاضای ثبت پذیرفته شده در سه ماهه اول سال 1401این اداره و همچنین نام و مشخصات متقاضیان ثبت، به  امال

گهی می شود: ح ذیل در دو نوبت جهت اطالع عموم آ شر
ک 70/1598 1-پال

1-آقای قدرت اله قدسی فرزند قدمعلی به شمار شناسنامه21 صادره ازنجف آباد به شماره ملی)1091888108(نسبت به0/851 
دانگ مشاع 2-آقای محمود ایثاری فرزند نورعلی به شماره شناسنامه 16صادره از دامغان به کد ملی )4579646673(نسبت 
به 0/851دانگ مشاع3- خانم فاطمه یزدانی همت آبادی فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه 62صادره از تهران به کد ملی 
)0041053524(نسبت به 0/107 دانگ مشاع4- خانم سیما یزدانی همت آبادی فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه 224صادره 

کبر یزدانی همت آبادی فرزند اسفندیار به شماره  کد ملی )0047181753(نسبت به 0/107دانگ مشاع 5- آقای ا از تهران به 
شناسنامه 1413صادره از تهران به کد ملی )0035310464(نسبت به0/214دانگ مشاع6- خانم مرضیه ونکی فرزند علی اصغر 
به شماره شناسنامه 96 صادره از شمیران به کد ملی )0450535886(نسبت به1/059دانگ مشاع7- آقای علی یزدانی فرزند 
اسفندیار به شماره شناسنامه 840صادره از تهران به کد ملی )0043236758(نسبت به 0/214 دانگ )مجموعا" 3/403 دانگ 
ک 1598فرعی از 70 اصلی  مشاع( از ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه یک قطعه زمین به مساحت 3934/72 متر مربع به پال
ک 11 به موجب صورتمجلس  واقع در ونک بخش 11 تهران به آدرس تهران- ونک-خیابان شیخ بهائی شمالی-خیابان 11-پال
خ  1400/12/25و   خ  1400/12/25و 28269مور خ 1401/02/19 و سند انتقال به شماره 28271مور احراز تصرف به شماره9260 مور

خ  1400/12/25 دفترخانه 1041 تهران و اسناد مالکیت عرصه 28270مور
ک 3/7031   2-پال

1-آقای محمود گرجی فرزند حسین  به شمار شناسنامه8  صادره از شمیران به شماره ملی)0451861841(نسبت به2/4 دانگ 
مشاع 2-آقای سجاد شکرپور فرزند نجات به شماره شناسنامه 8044صادره از تهران به کد ملی )0077234431(نسبت به 1/2 دانگ 
مشاع3- محمد هادی پشت کوهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 24 صادره از شمیران به کد ملی )0451963660(نسبت به 0/8 
دانگ مشاع 4- ابوالقاسم پشت کوهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5 صادره از شمیران به کد ملی )0452027837(نسبت به 
0/8 دانگ مشاع 5- شکوفه پشت کوهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 12 صادره از شمیران به کد ملی )0451892100(نسبت 
به 0/4 دانگ مشاع 6 - محبوبه پشت کوهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 56 صادره از شمیران به کد ملی )0452137136(

ک 7031فرعی از  نسبت به 0/4 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به عنوان نهر متروکه به مساحت 1/65 متر مربع به پال
ک 13 به موجب  3 اصلی واقع در بخش 11 تهران به آدرس تهران- خیابان نیاوران-ضلع شمال کاخ نیاوران-خیابان جبلی-پال

خ 1400/06/25  خ 1401/01/16 و پاسخ نامه شهرداری به شماره 501/40630 مور صورتمجلس احراز تصرف به شماره1812مور
گهی می شود تا بر اساس مواد 16 و 17 قانون ثبت ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین  لذا مراتب در دو نوبت به فاصله سی روز آ
ک های فوق ادعا و یا نسبت  تکلیف پرونده های معترضی ثبت مصوب 1373/2/25، اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت پال
گهی به مدت نود روز اعتراض خود را کتبًا به اداره  به قبول تقاضاهای ثبت مذکور اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمیران تسلیم و رسید دریافت نمایند و سپس طبق دستور مقرر در تبصره اخیرالذکر و طبق دستور مقرر در ماده 86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت، از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به دادگاه ذیصالح حوزه قضایی 
محل وقوع ملک تقدیم و رسید آن را به اداره ثبت شمیران تسلیم کنند. در غیر این صورت، پس از انقضای مدت واخواهی و با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست به مرجع قضایی توسط متقاضی، نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد شد. همچنین، 
ح دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید.  گهی دعوی اقامه شده باشد، مدعی باید گواهی مبنی بر طر چنانچه قبل از انتشار این آ
ج از مدت قانونی واصل گردد، مطابق بخش اخیر ماده 16 قانون ثبت  ح دعوی که خار بدیهی است نسبت به اعتراض یا گواهی طر

و تبصره ذیل ماده 17 قانون مذکور، اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه)1401/05/01(         

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه)1401/06/01(                 
کهی 1348361 شناسه آ

م الف 1479

شرکتملیگازایران
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سیستانوبلوچستان)سهامیخاص(

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتاسنادوامالکاستانتهران

شرکت ترنیان سهم

گاز استان سیستان و بلوچستان روابط عمومی شرکت 

ک شمیران کشور اداره ثبت اسناد و امال ک  سازمان ثبت اسناد و امال

مجتبی یوسفی، نماینده   مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی: 
پیگیر حق و حقوق تمامی صنوف به ویژه کادر بهداشت و درمان هستیم 

ادامه از صفحه اول
رهبر معظم انقالب در تبیین این زنجیره و حلقه های 
به هم  پیوسته آن می فرمایند: »نظام اسالمی فقط 
کارهایی باید  شکل نیست؛ محتوایی دارد؛ یعنی 
در واقعیت زندگی مردم انجام بگیرد. تحقق این 
واقعیت ها در زندگی مردم، مردان و عناصر مؤمن و 
معتقد به خودش را - که دارای صفات و خصوصیات 
الزم هم باشند - می طلبد؛ این می شود دولت 
اسالمی. دولت اسالمی شامل همه کارگزاران نظام 
اسالمی است؛ نه فقط قوه مجریه؛ یعنی حکومتگران 
گر دولت ما اسالمی شد،  و خدمتگزاران عمومی. ا
گر من و  کشورمان اسالمی خواهد شد. ا آن وقت 
شما در معاشرتمان، در رفتارمان، در طلب مالمان، 
در مجاهدتمان، نتوانستیم خود را به حد نصاب 
برسانیم، از آن دانشجو، از آن جوان بازاری، از آن 
کارگر، از آن  عنصر در رده های پایین دولتی، از آن 
روستایی، از آن شهری چه توقعی می توانیم داشته 
باشیم که اسالمی عمل کنند؟ چرا مردم را بی خود 
کنیم؟ نباید مالمت کنیم. اول، ما اسالمی  مالمت می 
می شویم؛ وقتی اسالمی شدیم، »کونوا دعاة الّناس 
بغیر السنتکم«؛ آن وقت عمِل ما مردم را مسلمان 
واقعی خواهد کرد و کشور، اسالمی خواهد شد« ما 
در مرحله دولت اسالمی، فراز و نشیب های جدی 

داشتیم و به تعبیری درجا زدیم؛ بنابراین وقتی 
کارگزاران و دولتمردان نتوانسته اند به تکلیف خود 
عمل کنند الجرم نمی توانند توقع تاّم و تمامی از مردم 

برای انجام تکالیف خود داشته باشند. 
گر به  گر به کفار باشد حرام است و ویرانگر و ا تشّبه ا
خوبان باشد مانند تحّلم و تصّبر، الزم و آبادگر؛ اسوه 
حسنه برای تمدن غرب، آمریکا و انگلیس است 
و سرتاپا غربی شدن؛ و اسوه حسنه برای تمدن 
که تمدن غرب  اسالمی، قرآن و سنت. بذرهایی 
گر در زمین های حاصلخیز و مستعد ایران  می پاشد ا
عزیز هم استعمال شود؛ ِکشته ای متناسب با همان 
تمدن خواهد بود و ثمراتی متناسب با خواسته های 
اسالمی و ایرانی نخواهد داد. از بانکداری غیر اسالمی 
کدام ثمره ای  ک ضد اسالمی، هیچ  تا معماری و پوشا
نمی دهد که مورد توقع زمامداران باشد. نمی شود 
بخش مهمی از گروه های مرجع در کشور، مقلدان 
بی چون وچرای تمدن غرب باشند و بی ضابطه 
فعالیت کنند اما بخواهیم ثمره ها و دنباله روهای 
آنان را »ارشاد« کنیم. تعبیر رئیس محترم جمهور 
در ایام کارزار انتخابات، تعبیر حکیمانه ای بود و ای 
گشت ارشاد  کاش محقق شود: »ما برای مدیران 
گر دولتمردان خوب عمل کنند  خواهیم گذاشت. ا

مردم خوب عمل خواهند کرد.«

به ریشه ها بنگریم!



حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد، امام 
جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه این 
هفته با بیان اینکه در ایام دهه امامت و والیت و همچنین 
کننده »مباهله« هستیم،  در آستانه رویداد مهم و تعیین 
که می فرماید  اظهار داشت: آیه 61 سوره مبارکه آل عمران 
َك ِفیِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا...{  }َفَمْن َحاَجّ
که نقش  در مقام بیان و تبیین معارف و حقایقی است 
کننده ای در حقانیت دین مبین اسالم و جایگاه و  تعیین 
کرم)ص( و اهل بیت)ع( ایشان  منزلت استثنایی پیامبرا
دارد. در روز 24 ماه ذی الحجه پیامبر)ص( جمعی از بزرگان 
که از قبول حق و پذیرش برهان سرباز می زدند، به  نصارا را 

مباهله دعوت فرمودند.
گزارش تسنیم، وی افزود: مباهله در این جا با هدف  به 
که در راه باطل قدم  کسانی است  درخواست عذاب برای 
گرامی  که رسول  بر می دارند و نخستین پیام آیه این است 
اسالم)ص( دغدغه هدایت بشر و تبیین حق را دارد و از مباحثه 
گر استدالل و برهان مخاطب را  و استدالل باز نمی نشیند و ا

تسلیم نکرد، برای تبیین حق، آماده مباهله است.
خطیب جمعه تهران گفت: پیام دوم آیه این است که اسالم 
یعنی دانش و معرفت، اسالم یعنی علم، حقایقی برهانی و 
معارفی که ریشه در فطرت عقل و جان بشر دارد. علم، دانش، 
کالم رسول خدا)ص( فصل الخطاب است و  کالم خداوند، 
چون امیرالمومنین)ع( مظهر حق است، کالم او فصل الخطاب 
است. دیگر پیام آیه این است که پیامبر و گروندگان به این 
شخصیت از بن دندان به راهی که در آن گام برمی دارند باور 
گاه اهل معرفت  و اعتقاد راسخ دارند. این ایمان و یقین تکیه 

برای پیروزی در صحنه هاست.
ابوترابی عنوان کرد: شاید کلیدی ترین و محوری ترین پیام 
که در طراز  رسول  این آیه، معرفی شخصیت هایی است 
خدا)ص( و بزرگانی که مصداق روشن آیه تطهیر و »نزدیکاِن 
پیامبر« در آیه »مودت«)آیه 23 از سوره شوری( هستند. این 
آیه تفسیری بر آیات متعددی از قرآن کریم در حوزه امامت، 
والیت، رهبری و زعامت جامعه اسالمی است. مباهله 
میدان معرفی شخصیت هایی است که پیامبر)ص( آنان را 
مصداق فرزندان، زنان و نفس و جان خود که در آیه مبارکه 

آمده است، می داند.
که در  کسانی در روز مباهله وارد شدند  کرد:  وی اضافه 
ماجرای آیه »تطهیر«)آیه 33 از سوره احزاب( حضور داشتند 
کثر محدثان اهل سنت  و مصداق بودند. مفسران شیعه و ا
اتفاق نظر دارند که در این آیه مراد از فرزندان، امام حسن)ع( 

و امام حسین)ع( و مراد از زنان، حضرت فاطمه)س( و مراد از 
جان پیامبر)ص( نیز امیرالمومنین)ع( است.

امام جمعه تهران در خطبه دوم با اشاره به بازی های تیم ملی 
والیبال خاطر نشان کرد: از بازیکنان تیم ملی والیبال که در لیگ 
ملت های والیبال خوش درخشیدند و از کادر فنی و مربی ایران 

کنم. با انگیزه و دست اندرکاران این تیم تشکر می 
کشورمان به خطوط ترانزیتی و  ابوترابی با اشاره به اتصال 
تحوالت دیپماتیک روزهای اخیر گفت: در روزهای اخیر نشست 
سه جانبه آستانه، دیدارهای مهم و بیانات الهاش بخش 
رهبری معظم انقالب در تبیین شرایط سیاسی منطقه و 
که این فرمایشات پیام آور قدرت و  جهان اسالم را داشتیم 

گیری قدرت های نو در جهان پیش روست. شکل 
که امروز دنیا با تحوالت جدی  وی ادامه داد: تردید نکنید 
روبرست و هزاره سوم، هزاره  آسیاست و ایران اسالمی در این 
کید مقام معظم  کننده و بنیادین دارد. تا تحوالت نقش تعیین 
رهبری به رئیس جمهور ترکیه بر این اصل بود که مرز ایران و 
ترکیه، مرز ماست و ما امنیت ترکیه را امنیت ایران می دانیم. 
در طول چهار دهه گذشته نگاه ایران به خلق قدرت برای 
کشورهای اسالمی به ویژه دولت اسالمی ترکیه بوده است. در 
کنار این نگاه انتظار ایران آن است که مرز سوریه و ترکیه هم، 
مرز ما و دغدغه ملت اسالمی باشد. ما در کنار امنیت یکدیگر 
گر تمامیت ارضی و امنیت کشورهای  به اقتدار می رسیم؛ ا
اسالمی مورد تهدید قرار بگیرد، اقتدار امت اسالمی تهدید 
شده است.خطیب جمعه تهران اظهار داشت: راه ارتباطی 
ایران و ارمنستان هم در این منطقه وجود دارد و ایران در 
برابر تغییرات منطقه ای به طور جدی حساسیت دارد و اجازه 
نمی دهد راهی هزاران سال قدمت دارد و از عوامل امنیت و صلح 
ملت های منطقه است که نباید آسیب ببیند.ابوترابی بیان 
کرد: نکته دیگر که رهبری معظم انقالب در گفت وگو با روسای 
کنار  کردند، بحث حضور آمریکا در سوریه و  ح  جمهور مطر
فرات است؛ همانطور که رئیس جمهور ترکیه در سخنان خود 
اشاره کرد، حمایت آمریکا و متحدین اروپایی او از تروریست ها 
گر می خواهیم به امنیت  موجب ناامنی مرزهای ترکیه است. ا
برسیم باید حضور آمریکا در منطقه به طور کلی حذف بشود. 
حضور سیاسی و نظامی موثر آمریکا در منطقه به صفر رسیده 
کارایی ندارند.  است و نیروهای نظامی آن ها در منطقه 
لشکرکشی های آمریکا بی اثر شده و حضور سیاسی او هم بی اثر 
است و اما حضور فیزیکی او هم باید حذف شود. آمریکایی ها 
که با حادثه ای مانند در افغانستان روبه رو شوند و  قبل از آن 
با خجلت و شرم و شکست مفتضحانه مجبور به فرار شوند، 

باید منطفه را ترک کنند.
گفت وگوهای موثر در حوزه های  کرد: همچنین  وی بیان 
گسترده ایران اسالمی با  سیاسی، اقتصادی و روابط 
کشورهای همسایگان همیشه در دستورکار بوده  و تمام 
که اقتدار آن ها اقتدار ایران است و  همسایگان ما بدانند 
ما به تمامیت ارضی همسایگان و اقتدار سیاسی، دفاعی، 
کنیم. ما اقتدار ایران در را در  اقتصادی و امنیت آن ها فکر می 
کنار اقتدار ملت های منطقه می بینیم و این راهبرد قطعی 
جمهوری اسالمی ایران است.خطیب جمعه تهران گفت: 
تصمیمات ارزشمندی در این دولت در یک سال گذشته برای 
تحکیم روابط با همسایگان اتخاذ شده و در سفر اخیر سران 
کشورها به ایران، روابط به صورت معناداری ارتقاء یافته که 
امیدواریم شاهد افزایش ارتباطات ایران با ملت های منطقه 

و همسایگان باشیم.
گفت: ایران  کشور  ابوترابی همچنین درباره صنعت برق 
گذشته در تمام حوزه های مرتبط با  در طول چهار دهه 
زیرساخت های توسعه و پیشرفت قدم های بسیار بلندی 
برداشته و افتخارات بزرگی در کارنامه ملت ایران می بینیم. 
هرچند متأسفانه در شاخص های کالن اقتصادی شرایط ما 
گانه باید تمام نگاه خود  خوب نیست لذا دولت و قوای سه 
را با استفاده درست از زیرساخت های اقتصادی به اصالح 

شاخص های کالن اقتصاد معطوف کنند.

کشور  کرد: یکی از این حوزه ها حوزه صنعت برق  وی بیان 
است؛ در سال 1357،  جمعیت ایران حدود 37 میلیون بود و 
کل صنعت برق کشور حدود 7 هزار مگاوات بود، تقریبا معادل 
کشوری مثل ایران با آن ذخایر  کشور همسایه ما ترکیه.  با 
انرژی، کل تولید انرژی برق همین قدر بود ولی شبکه انتقال 
کردند،  برق کشور که 70 درصد مردم در روستاها زندگی می 
طوری بود که فقط حدود 7 هزار روستا از انرژی برق استفاده 
کردند. جمعیت ایران از این زیرساخت ها محروم بودند.  می 
امروزه که دفاع مقدس، سال ها تحریم و زمان هایی که فروش 
نفت مان به صفر رسید را گذرانده ایم تولید انرژی برق در کشور 
حدود 88 هزار مگاوات است. این یعنی تحول عظیمی در 

خ داده است. صنعت برق کشور ر
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه امروز در منطقه جنوب 
غرب آسیا، ایران در تولید انرژی برق رتبه اول را دارد، خاطر 
کرد: ایران در حوزه فنی، مهندسی و متخصصین  نشان 
تربیت یافته در نظام آموزشی عالی کشور به خودکفایی کامل 
رسیده است. فنی مهندسی کشور در جایگاه فاخری است 
و در حوزه تجهیزات صنعت نفت به خودکفایی رسیده ایم. 
امروز در 98 درصد از نیازمان به نیروی انسانی، تجهیزات و 

تکنولوژی به خودکفایی رسیده ایم.
ابوترابی گفت: جزو پنج کشور برتر دارای تکنولوژی ساخت 
توربین های گازی هستیم؛ ایرانی که در تحریم و فشارهای 

سیاسی و اقتصادی است و هشت سال دفاع مقدس را تجربه 
کرده، در این جایگاه است. در حوزه شبکه برق، خطوط 
کشور از انرژی برق  و پست ها، امروز 100 درصد شهرهای 
کنند. روستاهای کشور 99.7 درصد روستاهای  استفاده می 
کل جهان،  کنند و این نسبت در  کشور از برق استفاده می 

85 درصد است.
کار  که در اختیار داریم؛  وی ادامه داد: این شرایطی است 
گرفته، نهضت اقدام برای  گذشته شکل  که در دهه  بزرگی 
کاهش تلفات برق به ویژه در خطوط اتصالی و شبکه، تلفات 
کنون این تلفات در شبکه  ما در گذشته حدود 18 درصد بود؛ ا

یک رقمی شده است.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: دولت سیزدهم در 
کاهش جدی تلفات شبکه برقی تالش دارد؛ علیرغم موفقیت 
چشمگیر نظام در زمینه تولید تجهیزات و ظرفیت های 
نیروگاهی، با مشکالتی در حوزه مصرف، بهره وری پایین 
گذاری بخش خصوصی در حوزه  کاهش سرمایه  انرژی، 

پروژه های صنعت برق روبه رو هستیم.
ابوترابی عنوان کرد: دولت سیزدهم حدود یک سال گذشته در 
مسئولیت خود، گام های بلندی در حوزه صنعت برق و نفت 
برداشته، اراده جدی رئیس جمهور و معاون اول او به تحول 
در صنعت نفت به عنوان زیرساخت توسعه و پیشرفت کشور، 
همکاری نزدیک، قانون مند و تحسین برانگیز وزارت خانه های 
گر این  کشاورزی با وزارت نیرو وجود دارد. ا صمت، نفت و 
همکاری نبود ما امروز با مشکالت متعددی روبه رو بودیم. 
نقش موثر وزیر نیرو به عنوان مدیر کارآزموده، با تجربه و اتخاذ 
تصمیمات منطقی و قابل اجرا و مورد احترام جامعه نخبگان 
کارشناسان برجسته صنعت نفت، تیم مدیریتی  علمی و 
کارآزموده و با تعهد، انگیزه و با  کارشناسان عالم،  باتجربه، 

صرف وقت در این یک سال گذشته، تالش کرده اند.
کشور را در  کرد: دولت جدید در حالی مدیریت  وی اضافه 
دست گرفت که با خاموشی های طوالنی و بلندمدت روبه رو 
بودیم و بخش خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی، به شدت 
کوتاه مدت دولت از 9 ماه قبل،  رنج می برد. اولین تصمیم 
گونه ای که  ساماندهی حوزه مدیریت مصرف انرژی برق به 
با هیچ محدودیتی برای مشترکین خانگی و تجاری روبه رو 

نشویم و این مهم انجام گرفت.
خطیب جمعه تهران گفت: امروز در اوج مصرف برق با حدود 
4 درصد افزایش مصرف نسبت به سال قبل روبه رو هستیم و 
این در حالی است که یک ساعت یا یک دقیقه در خانه های ما 

خاموشی نبوده؛ این نتیجه اقدام منطقی دولت است.

حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه مطرح کرد:

ایران اسالمی؛ عنصر تعیین کننده دنیای نوین
دکتر علی اکبر والیتی، مشاور رهبر انقالب در امور 

بین الملل مطرح کرد:
رابطه ایران با شرق در حال طلوع 

اتحادی مقتدرانه
نگاه به شرق نگاهی است که هم امام فرمودند هم رهبر انقالب؛ یعنی اینکه ما نگاهمان 
به سمتی باشد که در حال طلوع است. در حال حاضر، مشخصًا شاهدیم شرق در 
حوزه های مختلف به پا خاسته است؛ هند یک جور، چین یک جور، روسیه یک جور 
و دیگر کشورهای آن منطقه هم جور دیگر. حضرت امام و آقا فرمودند کشِف شرِق 
در حال طلوع اهمیت دارد.یک موقع با صدراعظم آلمان، آقای ُکهل در ُبن مالقات 
داشتم. کنار هم نشسته بودیم که گفت زمانی آقای گورباچف در جای شما کنار 
گردد،  من نشسته بود و به ما گفت: همان طور که آب رودخانه راین می رود و برنمی 
که در  گردد. رفتار آقای پوتین و اعتقاداتش  کرملین برنمی  کمونیسم هم دیگر به 
کمان  کند، اعتقاد به معنویت است؛ به این ترتیب که در گذشته حا اعمالش بروز می 
کنون از رئیس تا پایین ترین حد سکنه های آن  کرملین بی خدا و آتئیست بودند و ا
کلیسا می روند یا به مسجد. در  کشور نوعًا یا مسیحی هستند، یا مسلمان و یا به 
چین یک زمانی آقای مائو تسه تونگ، رهبر چین، کمونیسِت دوآتشه بود و بعد از 
خ انجام شد، دوآتشه تر شد. بعد از فوت مائو،  انقالب دوم که توسط گاردهای سر
کنونی اقتصاد  دنگ شیائوپینگ به رهبری حزب کمونیسم چین رسید و تحول 
کنون، نه اقتصاد چین به کمونیسم می ماند و نه نحوه اداره  در چین را آغاز کرد. ا
ج، بلکه یک مدل به اصطالح تکامل یافته چینی  جامعه و تعامل آن ها با دنیای خار
است که موفق هم بوده است و برخالف سال های دهه60 و 70 قرن بیستم میالدی، 
کنند و  از هیچ حرکت به اصطالح خلقی تحت نام مائوئیسم و غیر آن حمایت نمی 
کید کنند که به هیچ وجه قصد مداخله در امور دیگر کشورها را ندارند  اصرار دارند تأ
گویند  کنند، برعکس زمان مائوئیست ها.حال بعضی می  و واقعًا هم مداخله نمی 
کشورهای قوی هستند  کشورها مارکسیست نیستند، ولی  که این  درست است 
که  کنند، ولی توجه ندارند  که می توانند برای اعمال نظر در مسائل ایران تالش 
کنون، نه ایران، ایران زمان پهلوی و قاجار است، بلکه مقتدرتر از هر زمان دیگری  ا
بعد از اسالم است و نه روسیه شوروی سابق و نه چین کشور خشِن توسعه طلبی 
که طرف مقابل  که در اذهان ما بود. هژمونی در زمانی مؤثر واقع می شود  است 
ضعیف باشد؛ ولی ایران یک کشور قوی و مقتدر است. در آنجایی که ما بخواهیم 
با کشورها مراودات داشته باشیم و بحث چین و روسیه باشد، با کمال اقتدار این 
کار را انجام می دهیم و نه چین و نه روسیه نمی توانند در امور داخلی ما دخالت 
کنند.یک زمانی صحبت از حکومت پهلوی به میان می آید که درک مردم از نظام 
پهلوی این بود که انگلیس ها آن ها را آورده اند و چند جای تاریخ، خود انگلیسی ها 
گنجد.  ح دقیق آن در حوصله بحث نمی  که شر به این موضوع اذعان نموده اند 
خب، معلوم است حکومتی آن چنینی از موضع ضعف با ابرقدرت ها وارد می شود، 
گونه نیست. ما طی این چهل وچهار سال به  ولی جمهوری اسالمی ایران این 
بهترین شکل شعار »نه شرقی، نه غربی« را در عمل اجرا و اثبات کردیم.یک زمانی 
قائم مقام وزیر امورخارجه شوروی سابق، در محل وزارت خارجه به مالقات من 
گفتم شما چرا به صدام موشک می دهید و به ما نمی دهید؛ صدام به  آمد. به او 
گفت که شما دست  چهار نقطه اطراف وزارت خارجه هشت موشک زد. به من می 
کنیم و سالح  از حمایت مجاهدین افغانستانی بردارید، ما از شما حمایت می 
می فروشیم، ولی ما ذره ای از اصولمان منحرف نشدیم و بی توجه به حمایت های 
غرب ایستادیم و اساسی ترین نقش را در کمک به مجاهدین افغانستانی داشتیم 
و در آخر ایران نقشی اساسی در پیروزی مجاهدین داشت.محمدرضاشاه خودش 
گوید  در کتاب »پاسخ به تاریخ« -که حاال یا خودش نوشته یا برایش نوشتند- می 
که بله، متأسفانه آمریکایی ها با اینکه من این همه به آن ها خدمت کردم، ولی از 
کنگو، ظفار  کمک به آمریکایی ها به  من حمایت نکردند. در آن زمان، شاه برای 
گوید این همه خدمت کردم، بعد سالیوان کمک نکرد.  و ویتنام نیرو فرستاد. می 
ببینید! باالترین مقام کشور نگاه به سفیر یک کشور بیگانه دارد.در واقع، همواره 
پشتوانه نظام سیاسی انقالب اسالمی حضور و حمایت مردم بوده و هست. حکومتی 
که مردمی باشد مثل ایران، می تواند جلوی همه بایستد؛ از آمریکایی ها گرفته تا 
شوروی، و این یعنی »نه شرقی، نه غربی« و تنها جمهوری اسالمی. حال با تمام این 
گر چنین نظام مستقلی درصدد تعمیق روابط با کشورهای مؤثر در سطح  تفاسیر ا
جهان باشد معنایش پذیرش سلطه ابرقدرت هاست؟ما در جهان جزو معدود 
کشورهایی هستیم که به وضوح مقابل آمریکا ایستاده و با اقتدار به حیات سیاسی 
کند. خب،  کند و برخورد می  خود ادامه می دهد و با کشورهای دیگر رابطه برقرار می 
چه اشکال دارد ما با کشورهایی مثل روسیه، چین و هند رابطه داشته باشیم؟! این 
کشورها صاحب فناوری هستند و بارها برخالف غرب درخواست های ما را اجابت 
کرده اند و توانایی های خودشان را در اختیار ما گذاشته اند. خب، ما از یک کشور 

هم پیمان دیگر چه می خواهیم؟
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گروه سیاسی 
ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل بین الملل  و  سفیر پیشین ایران 
در افغانستان و ایتالیا در تشریح پیام سفر پوتین به تهران و سفر بایدن به 
اسرائیل و عربستان در گفت وگو با  »رسالت« اظهارکرد: جو بایدن با  موجی  
گزیر به سفر منطقه شد.  از تبلیغات و به سبب مشکالت داخلی خود نا

چنین شرایطی برای او نامساعد و به نوعی در یکی از مقاطع بد زندگی  اش 
رقم خورد. از یک سو رژیم اشغالی فاقد دولت ثابت است و مشخص نیست 
چه دولتی روی کار آید، از سوی دیگر در پی سفر به عربستان پادشاه بیمار 
شد و به سبب بیماری  نتوانست میزبانی بایدن را  برعهده بگیرد. میزبان 
بایدن  در جریان سفر، بن سلمان شد  که بایدن در  طول دو سال  گذشته با  

 پرچم حقوق بشر  سعی در محکومیت او داشت. بنابراین سفر بایدن به ناچار 
و توأم با یک روند نامساعد بود. وی  افزود: بایدن تالش برای عادی سازی 
روابط رژیم  صهیونیستی با  کشورهای  منطقه را در دستور کار قرار داد که به 
نتیجه نرسید. یکی از محورهای این سفر مسئله ایران هراسی و درخواست 
از طرف سعودی برای همکاری به منظور مهار ایران و ایجاد یک ناتوی عربی 
در مقابل ایران بود که در  زمان حضور و جریان سفر، مصر  و اردن اعالم بی طرفی 
ح ساختند.  کردند و امارات و عربستان نیز بحث بهبود روابط با  ایران را مطر
گیریم که سفر بایدن، بی ثمر   ظهره وند تصریح کرد: براین اساس نتیجه  می 
کرد، شکل  ح می  بود و از طرفی بحث انزوای روسیه و ایران که همواره مطر
دیگری گرفت و این دو کشور به محور تحرکات دیپلماتیک تبدیل شدند. 
کارشناس مسائل بین الملل  همچنین خاطرنشان کرد: درحال حاضر ایران 

کنون  ک راهبردی وارد فاز اتحاد راهبردی شده اند. ا و روسیه از یک اشترا
که تمام تحرکات  آمریکا  نمی تواند جمهوری اسالمی ایران را در انزوا بداند چرا
و تحوالت نشان داد ایران نه تنها  منزوی نیست بلکه تمامی کشورهای دنیا 

عالقه مند به گسترش روابط با ایران هستند.
سفیر پیشین ایران در افغانستان و ایتالیا متذکر شد که بایدن به دنبال نفت 
منطقه بود که چنین اتفاقی نیز صورت نپذیرفت و دیگر هدف او نیز با شکست 
مواجه شد. وی  در پایان این گفت وگو اظهارکرد: سفر  پوتین به تهران در یک 
بازه زمانی درست و مصداق یک پاسخ دندان شکن به بایدن و ادعاهای او 
کره  بود. بایدن درتالش بود تا  با اعما ل فشار، ایران را به اجبار  پای  میزمذا
که این دو کشور با  کرد  و توافق بکشاند اما  نشست روسیه و ایران مبرهن 

گردد. تحریم منفعل  نمی شوند و از قدرت شان کاسته نمی 

ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل بین الملل: 

ایران و روسیه وارد فاز اتحاد راهبردی شده اند

 
سال سی وهفتم   

شماره 10366

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
  حفاظت از اماکن متعلق به شهرداری و کلیه اموال منقول و غیرمنقول 

موجود در این اماکن
نوبت دوم

کلیه اموال منقول و  کن متعلق به شهرداری و  ح مختصر: حفاظت از اما شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شر
کن( به شماره 2001005674000048 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل  غیرمنقول موجود در این اما
کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات  گشایی پا گران) حقوقی( و باز برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
خ 1401/4/25 می باشد. تاریخ انتشار  اسناد مناقصه در سامانه مور

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1401/5/4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401/5/15

کتها: ساعت 14/40 روز چهار شنبه تاریخ 1401/5/19 گشایی پا زمان باز
کتها  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و  تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1
خ.ش 1401/4/25

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 

 )الین جنوبی بلوار سیداحمد خمینی )ره(( 
نوبت دوم

ح مختصر: تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شر
شماره 2)الین جنوبی بلوار سیداحمد خمینی )ره(( به شماره 2001005674000054 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
کتها از طریق درگاه سامانه  گشایی پا نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخه 1401/4/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1401/5/4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401/5/15

کتها: ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1401/5/18 گشایی پا زمان باز
کتها  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

الف: آدرس سیر جان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و  تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1           خ.ش 1401/4/25 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

 نوبت دوم
ح مختصر: عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان(  شهرداری سیرجان در نظر داردتجدید مناقصه عمومی خدمات )شر
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  به شماره 2001005674000052 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  گشایی پا دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/4/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 1401/5/3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 روز شنبه تاریخ 1401/5/15

کتها: ساعت 12/30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/5/19 گشایی پا زمان باز
کتها  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

الف/آدرس میدان انقالب شهرداری مرکزی تلفن 034-41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 خرید یک دستگاه گریدر 

نوبت دوم
ح مختصر: خرید یک دستگاه گریدر( به شماره 2001005674000051  شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات )شر
را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد  گشایی پا گران و باز
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/4/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 1401/5/3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 روز شنبه تاریخ 1401/5/15

کتها: ساعت 12/45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/5/19 گشایی پا زمان باز
کتها  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

الف: آدرس میدان انقالب شهرداری مرکزی و تلفن 03441325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1     خ.ش 1401/4/25 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان



4خبر وزیر جهاد کشاورزی:
 مازاد دام صادر می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تالش دولت، حمایت از حوزه تولید در صنعت غذا بخصوص 
صنعت دام و طیور است و این کار را با کمک تشکل ها استمرار خواهد داد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی که در 
جریان سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور 
به شهرستان دلیجان سفر کرده است، در حاشیه بازدید از مسکن ملی شهرستان دلیجان 
کشاورزی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در  که در حوزه  در جمع خبرنگاران، با بیان این 
این سفر اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: بخشی از این اعتبار در بحث آبیاری نوین، 
حمایت از توسعه گیاهان دارویی، مرمت قنوات و استخرهای ذخیره آبی، حمایت از عشایر 
استان و بخش های مختلف حوزه کشاورزی اختصاص می یابد.وی افزود: همچنین در 
بحث صدور اسناد اراضی و حوزه زیرساخت های شهرک های کشاورزی نیز اعتباراتی دیده 
شده است تا بتواند تحولی را در کشاورزی این منطقه ایجاد کند.وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به این که تا ۲۸ تیر ماه مطالبات گندمکاران در استان مرکزی پرداخت شده  است، 
تصریح کرد:  در هفته آینده نیز پرداخت مطالبات را در استان های مختلف ادامه خواهیم 
داد.به گفته وی، در بحث حمایت از حوزه دامپروری و دام و طیور با دستور رئیس جمهور 
و معاون اول و نشستی که با تشکل های صنعت دام و طیور برگزار شد ، امیدواریم از هفته 
غ و گوشت قرمز با سرعت بیشتری استمرار  غ، تخم مر آینده، خرید تضمینی را در بحث مر
دهیم.ساداتی نژاد به مصوبه  ستاد تنظیم بازار در بحث صادرات دام اشاره و خاطرنشان 
که  کرد: در این راستا برنامه ریزی از اول هفته آینده در این خصوص انجام خواهیم داد 
بتوانیم مازاد دام را صادر کنیم.وی افزود: در ستاد تنظیم بازار سایر موضوعات دامداران و 
مرغداران مورد مداقه قرار گرفته است تا بتوانیم از این حوزه حمایت کرده و مطالبات آنان را 
مورد بررسی قرار دهیم.وزیر جهاد کشاورزی گفت: تالش دولت این است که بتواند حوزه 
کار را به کمک  تولید را در صنعت غذا بخصوص دام و طیور مورد حمایت قرار دهد و این 
تشکل ها استمرار خواهیم داد.وی بیان کرد: در این سفر به عنوان نماینده رئیس جمهور 
مطالبات مردم، مسئوالن و نماینده مجلس شهرستان دلیجان را در شورای اداری استان 

که در محضر رئیس جمهور برگزار می شود، ارائه و جمع بندی خواهیم کرد.
    

دستور وزیر نیرو برای اصالح تعرفه آب 
سکونتگاه های غیر دائم

وزیر نیرو دستور رسیدگی و اصالح تعرفه  آب سکونتگاه های غیردائم را صادر کرد.به گزارش 
کبر محرابیان، وزیر نیرو به مدیرعامل شرکت مادر  پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، علی ا
تخصصی آب و فاضالب کشور دستور داد تا اصالح تعرفه  آب سکونتگاه های غیردائم مورد 
رسیدگی قرار گیرد.این دستور در شرایطی صادر شد که گزارشات مردمی رسیده به وزیر نیرو 

از صدور قبوض آب غیر متعارف برای سکونتگاه های غیر دائم روستایی خبر می داد.
    

وزیر راه و شهرسازی:
 چهار میلیون مسکن را تا پایان 

دولت سیزدهم به مردم تحویل می دهیم
که ۴ میلیون مسکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم  کید بر این  وزیر راه و شهرسازی با تا
تحویل می دهیم، گفت: هفته آینده برای ساخت ۳۰۰ هزارواحد روستایی با بنیاد مسکن 
به توافق می رسیم.به گزارش تسنیم، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره ظرفیت 
ح نهضت ملی مسکن گفت:در تعدادی از استان های  ثبت نام برای متقاضیان جدید در طر
کرده اند این  کمتر ثبت نام  کمی  کافی وجود دارد و متقاضیان  که زمین به مقدار  کشور 
 سامانه باز شده و احتماال برای تعداد دیگری از شهر های کشور هم باز می شود.وی با بیان

» در جایی که زمین کافی داریم به دنبال متقاضی هستیم و برای ثبت نام هم محدودیت 
که با احتساب  نداریم« ادامه داد: موظف هستیم ۳.۲ میلیون واحد مسکن را بسازیم 
  ۸۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ۴ میلیون واحد خواهد شد. این ۴ میلیون مسکن در

کشور یک ساله ساخته  که مسکن در   ۲ پارت ساخته خواهد شد.وی با اشاره به این 

نمی شود و معموال 1.5 تا ۲ سال زمان می برد،  افزود: در زمان حاضر ساخت حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ واحد شروع شده که طی چند ماه آینده آنرا به ۲ میلیون واحد می رسانیم.

دو میلیون واحد جدید تا سقف شهری آن که حدود 1.5 میلیون واحد کسری در دست 
کثر  اجرا داریم که در کمیته -کمیسیون- ماده 5  شورای عالی شهرسازی است که در حدا
تا پایان شهریور زمین ۳.۲ میلیون واحد زمین مورد نیاز شهری را تحویل می دهیم.وزیر 
کتفا  راه و شهرسازی گفت: در بحث ثبت نام نهضت ملی مسکن به همین ۴ میلیون هم ا
کنیم و بر اساس دستور رئیس جمهور است باید نیازمندی های مردم را تامین کنیم. نمی 

قاسمی با اشاره به آغاز ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، گفت:هفته آینده برای 
ساخت ۳۰۰ هزار واحد دیگر با بنیاد مسکن به توافق می رسیم.

      
  

رئیس سازمان توسعه تجارت ۹۰ درصد مشکالت تجارت با کشورهای دیگر 
کنون زمان تقابل دولت و بخش  را ناشی از خود تحریمی دانست و گفت: ا
خصوصی نیست و همه باید در کنار هم برای رونق صادرات تالش کنیم.به 
ک، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت  گزارش تسنیم، علیرضا پیمان پا
گذرد،   که از حضور ما در این سازمان می  ایران  اظهار داشت: طی ۹ ماهی 
بیش از 1۹۰۰ جلسه با بازرگانان داشته ایم تا مشکالت احصا و برای حل آن 
گفت: 1۰ درصد مشکالت  کنیم.وی درخصوص مشکالت صادرات  تالش 
 مرتبط با تحریم و ۹۰ درصد مربوط به خود تحریمی است که البته تحریم های
کنون  ک با اشاره به اینکه ا  خارجی را به راحتی می توان حل کرد.پیمان پا

کرد: در طی ۹ ماه  زمان تقابل دولت و بخش خصوصی نیست، تصریح 
گذشته بیشترین تعامل و همراهی را با بخش خصوصی داشتیم. اقدامات 
و گشایش های صورت گرفته در حوزه تجارت باید بیشتر و بهتر اطالع رسانی 
شود.وی در خصوص بازگشت ارز که یکی از مشکالت بزرگ تجار است، عنوان 
کرد: نمیتوان گفت صادرات می کنیم اما ارز برنگردد. با کمک بخش خصوصی 
روش های بازگشت ارز را تسهیل کرده ایم.به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت 
همه گروه های کاالیی به جز چند صنعت بزرگ مثل پتروشیمی و فوالد می توانند 
واردات در برابر صادرات داشته باشند.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چند 
نرخی بودن ارز را موجب فساد دانست که در هیچ کجای دنیا نیز مرسوم نیست 

و عنوان کرد: بانک مرکزی ارز آزاد را غیرواقعی می داند و رقم واقعی ارز را همان 
کند. در ساختار هر حکومتی، بانک مرکزی، سیاستگذار  ارز نیمایی عنوان می 
حوزه ارزی است که با تمامی این اوصاف پیگیر اصالح موضوع ارز هستیم.وی 
با ذکر اینکه افزایش سقف اعتباری طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
گر صادرات به هر میزانی افزایش یابد، از سقف  انجام شده، خاطر نشان کرد: ا
ک با اشاره به مشکالت تمدید کارت بازرگانی  سابقه معاف خواهد شد.پیمان پا
کنیم اما  گفت: برای حل مشکل سامانه جامع در حوزه کارت بازرگانی تالش می 
کید کردند که سیستمی پایه ریزی  نکته مهم این است که رئیس جمهور نیز تا
کند تا این  تا صادرکننده واقعی از غیرواقعی مشخص شود. دولت نیز تالش می 
مصوبات اصالح و اجرا شود، سامانه جامع تجارت اشتباهات زیادی دارد اما 
مواردی است که ناشی از عدم اطالع و درک درست تجار و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت جدی این بود که رتبه بندی صادرکنندگان 
گر به  کار انجام شود چون ا کند تا این  کمک  گفت: اتاق بازرگانی  نداشتیم، 
که نمونه آن را در رتبه بندی  دولت سپرده شود مشکالتی ایجاد خواهد شد 

واردکنندگان مشاهده کردیم، از اتاق بازرگانی خواستیم که در این زمینه کمک 
کند اما مدت 5 ماه معطل مانده است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: 
گر اتاق کمک کند تا این سیستم پیاده شود تایید شفاهی رئیس جمهور را برای  ا
این منظور گرفته ام تا تمدید کارت برای صادرکننده رتبه دار ۴ تا 5 ساله باشد، 
کنون سیستم رتبه بندی و امتیازبندی نداریم و نمی توان نیز یک شبه آن  اما ا
را حل کرد هر چند کارهای بزرگی صورت گرفته است.وی با ذکر اینکه سیستمی 
که صادرکنندگان واقعی مشخص شوند، اظهار داشت: یکی  باید پیاده شود 
دیگر از مشکالت، رتبه بندی صادرکنندگان است که پیشنهاد دادیم از تجربه 
رتبه بندی شرکت های دانش بنیان حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری 
ک در خصوص لزوم شرکت  با استانداردهای جهانی استفاده شود.پیمان پا
درنمایشگاه های بین المللی اذعان داشت: در سفرهای خارجی انتقاد می شد 
که اطالعات نمایشگاهی شما دیر به دست ما می رسد لذا در حرکتی منسجم 
تقویم نمایشگاهی کشور را تا پایان سال 1۴۰1 بستیم و برای سال آینده درحال 

برنامه ریزی هستیم.

اخیرا سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق »ساتبا« از بازنگری 
برچسب انرژی کولرهای آبی خبر داد، رویدادی که خبری خوش در حوزه مدیریت 
گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو  کشور به شمار می آید.به  مصرف انرژی 
)پاون(، هر ساله با روشن شدن لوازم سرمایشی، یک چهارم بر بار شبکه برق 
کند، این در حالی  افزوده می شود و فشار سنگینی را متوجه پایداری شبکه می 
است که به دلیل برخورداری بخش عمده کشور از آب و هوای معتدل و خشک، 
که گونه ای  کولرهای آبی بسیار رایج است، به   گرایش به سمت استفاده از 

 ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور فعال یوده و ساالنه یک میلیون دستگاه به این رقم 
افزوده می شود و این وسایل سرمایشی بخش قابل توجهی از مصرف برق را به 
خود اختصاص می دهند. شاید به همین دلیل است که بازنگری در استا ندارد 
کولرهای آبی خبر خوشی به خصوص برای مدیریت هر چه بهتر  مصرف انرِژی 
کرد اصالحیه برچسب  مصرف برق به شمار می رود.سازمان ساتبا اخیرًا اعالم 

گذشت 1۰ سال، بازنگری و به سازمان  کولرهای آبی پس از  مصرف انرژی 
که کولرهای آبی   استاندارد ارسال شده است. بدین ترتیب رتبه های مصرف 

E ، F، G هستند از برچسب انرژی پایین آمده و سه رتبه A+++،  A++  ،A+ به 
باالی رده های برچسب انرژی اضافه شده است. بر این اساس امید می رود طی 
چهار سال آینده و در زمان پیک مصرف، بیش از 1۲۰۰ مگاوات کاهش بار و ۲/5 
 میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی انرژی الکتریکی را در کشور شاهد باشیم.

محمد تقی زیاری،  مدیرکل دفتر راهبری طرح های بهره وری انرژی ساتبا در گفت وگو 
با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( در این باره اظهار داشت: کولرهای 
کننده اصلی برق یعنی »الکتروموتور« و »الکتروپمپ"«هستند  آبی دارای دو مصرف 
و البته ۹۰ درصد برق کولرهای آبی نیز به الکتروموتور مربوط است.وی ادامه داد: 
گرفته است،  کولرهای آبی صورت  که در سیستم الکتروموتور  با ارتقاءراندمانی 
می توان مصرف برق این سیستم های  خنک کننده را تا 5۰ درصد کاهش داد.

زیاری خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر مصرف یک دستگاه کولر آبی که در ۴ ماه 
کیلووات ساعت برسد با ارتقاء راندمان مصرف  گرم سال ممکن است به 75۰ 
کیلووات ساعت خواهد رسید.این مدیرکل سازمان ساتبا  الکتروموتور به ۳5۰ 
کنار برنامه های ارتقاء استاندارد و افزایش بهره وری  کرد: وزارت نیرو در  تصریح 
برنامه های حمایتی را برای تغییر رویکرد تولیدکنندگان لوازم الکتریکی و از جمله 
کولرهای آبی پیش بینی کرده است.وی در این رابطه به ۴ مدل حمایتی سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( یعنی مدل مشارکت صنایع، 
ماده 1۲، بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست و تسهیالت بند ط شرکت های 
دانش بنیان و بهره وری اشاره کرد و درباره نحوه ارتقاء رتبه انرِژی کولرهای آبی به 
سه رده A+++، A+++ و A+ یادآور شد: ارزیابی های مختلفی در این باره با حضور 
نمایندگان وزارتخانه های صمت، نفت و سازمان ملی استاندارد صورت گرفت و 

سرانجام نتایج برای تایید سازمان ملی استاندارد ارسال شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
۹۰ درصد مشکالت تجارت مربوط به خودتحریمی است

یک مقام مسئول در ساتبا مطرح کرد:
 پیش بینی کاهش 5۰ درصدی مصرف برق کولرهای آبی 

در بازنگری برچسب انرژی

 
شنبه  اول مرداد 14۰1     

23جوالی 2۰22 23 ذی الحجه  1443 
سال سی وهفتم   
شماره 1۰366

فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای 
پروژه آسفالت ریزی سطح معابر روستای سعیدآباد

نوبت اول
دهیاری سعیدآباد در نظر دارد اجرای پروژه تراش آسفالت و تهیه و اجرای قیر و آسفالت خیابان والیت شمالی، کاتر و تخریب آسفالت و تهیه و اجرای کانیو وسط ،تهیه و اجرای روکش آسفالت مطابق 
خ 1401/3/21 شورای اسالمی روستای سعیدآباد به شماره  مشخصات فنی ارائه شده در اسناد مناقصه روستای سعیدآباد را از محل اعتبارات سال 1401 به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 20 مور

مناقصه 2001090066000001 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نماید.
کتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس :www.setadiran.ir انجام خواهد  گشایی پا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور را دریافت و گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه  شد و الزم است مناقصه 

در سامانه 1401/5/1 می باشد.

- دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8- روز شنبه – تاریخ : 1401/5/1
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19- روز شنبه – تاریخ : 1401/5/8

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19- روز شنبه – تاریخ 1401/5/22
کتها : ساعت 8  - روز یکشنبه – تاریخ 1401/5/23 گشایی پا - زمان باز

گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. - هزینه چاپ آ
- دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

ج گردیده است. - سایر شرایط ، اطالعات و مشخصات در اسناد مناقصه در
کتهای الف: آدرس : استان البرز، شهرستان ساوجبالغ ، روستای سعیدآباد خیابان والیت  - اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

جنوبی ، گلستان سوم – تلفن : 026-44683006
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934-021  -  دفتر ثبت نام : 021-85193768-88969737
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/8
خ ش 1401/5/1

گهی مناقصه عمومی آ
CNG گذاری خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز  وا

نوبت دوم
گذاری خدمات شهری، نگهداری فضای سبز و جایگاه پمپ گاز CNG و  شهرداری قروه درگزین با استناد به شماره 42 تاریخ 1401/3/5 شورای اسالمی شهر در نظر دارد امور مربوط به وا
ح ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط دارای صالحیت و ایمنی پیمانکاران از اداره کار و رفاه اجتماعی  امور مربوطه را به روش نفر کارگری به مدت 9 ماه به شر

گذار نماید. وا
خالصه شرایط :

الف: مبلغ برآورد اولیه مناقصه به روش نفر کارگری : 26/803/661/600 ریال
ب: مدیریتی )کارمزدی( ماهیانه مبلغ 20/000/000 ریال

1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی به تاریخ 1401/6/31 می باشد.
2- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه : 1/340/183/080 ریال می باشدکه به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می بایست به حساب شماره 0106878088004 به نام سپرده 
کت الف و به همراه سایر اسناد  شهرداری قروه نزد بانک ملی شعبه قروه درگزین واریز که فیش واریزی در سامانه ستادایران بارگذاری شود و اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی در پا

گشایی نخواهد شد. از طریق پست به شهرداری قروه درگزین ارسال گردد.)ارسال اصل ضمانت نامه الزامی است( در صورت عدم ارسال قیمت پیشنهادی باز
3- مناقصه از طریق سامانه ستادیران انجام خواهد شد و افراد بایستی نسبت به تهیه اسناد و مدارک از طریق سامانه اقدام نموده و پس از دریافت و مطالعه اسناد تمامی صفحات مهر 

و امضاء مدیرعامل رسیده و نسبت به بارگذاری اسناد اقدام نمایند.
کت قرار داده و از طریق پست  4- شرکت کنندگان می بایست سوابق کاری، امکانات و تجهیزات و مشخصات شخصی را به منظور ارزیابی به همراه اسناد مناقصه مهرو امضاء شده و در پا

به این شهرداری ارسال نمایند.
5- چنانچه برنده اول مناقصه و برندگان دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند، تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6- مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ایران از تاریخ 1401/4/23 لغایت 1401/4/28 و مهلت پیشنهاد قیمت تا روز دوشنبه 1401/5/10 می باشد و روز چهارشنبه مورخه 
1401/5/12 ساعت 9 صبح جلسه کمیسیون معامالت برگزار خواهد شد.

گهی روز شنبه مورخه 1401/4/25 7- شماره فراخوان درسامانه ستادیران 2001090298000003 و تاریخ انتشار آ
گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد که قبل از عقدقرارداد موظف به پرداخت می باشد. 8- کلیه هزینه های نشر آ

9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ج است. 10- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندر

11- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به آدرس www.ghorvehcity.com مراجعه و یا با شماره تلفن 36462993-081 واحد امور مالی تماس حاصل نمائید.
تاریخ انتشار 1401/5/1

خ ش 1401/5/1

شماره 5001094839000030
تاریخ 1401/5/1

گهی مزایده عمومی نوبت اول آ
شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آئین نامه معامالتی شهرداری نسبت به برگزاری مزایده عمومی به 
ح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir اقدام نماید. از کلیه  شر
گهی شرکت و  ح مشخصات اعالمی در این آ متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در مزایده، ذیل به شر
گران  ارائه قیمت نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده 
کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است  گشایی پا  و باز

گواهی امضا الکترونیکی را  گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت  مزایده 
جهت شرکت در مزایده محقق سازند. الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر 

می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند.
برنده مزایده در هنگام عقد قرارداد موظف است گواهی عدم سوءپیشینه را تقدیم سازمان نماید.

1- موضوع مزایده : اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر برابر مشخصات و شرایط
2- مدت قرارداد : یک سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد

3- تاریخ دریافت اسناد مزایده : از ساعت 12 روز شنبه مورخه 1401/5/1 تا ساعت 11 روز شنبه مورخه 1401/5/8 در 
بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/3

خ ش 1401/5/1
808

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
 انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله ، 

جمع آوری پسماندهای ساختمانی، الیروبی انهار و کانال ها و لوله های هدایت 
آبهای سطحی در محدوده ناحیه دو منطقه یک شهرداری سیرجان

نوبت اول
ح مختصر: انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو،  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شر
جمع آوری زباله ، جمع آوری پسماندهای ساختمانی، الیروبی انهار و کانال ها و لوله های هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه دو 
کلیه مراحل  منطقه یک شهرداری سیرجان(به شماره 2001005674000062  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی  گشایی پا برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
خ 1401/5/1 می باشد. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مور

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 1401/5/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1401/5/20

کت ها: ساعت 14/20 روز شنبه تاریخ 1401/5/22 گشایی پا زمان باز
کتها: آدرس سیرجان میدان  گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 

انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/5/8
خ ش 1401/5/1

مهدی زاده – شهردار ارومیه

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مبلغ تضمین شرکت در برآورد پروژه )ریال(موضوع مناقصه
مناقصه )ریال(

مدت زمان 
کار

دستگاه نظارتگواهی صالحیت پیمانکاری

فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای پروژه آسفالت ریزی 
خیابان والیت شمالی و یاس ، گلستان یک و سطح روستا

گواهی صالحیت رتبه 5 3 ماه17/783/276/056889/163/803
راه و باند

دفتر فنی دهیاری 
سعیدآباد

دهیار سعیدآباد – مرتضی معدنی پور

شهرداری قروه درگزین

شهرداری قروه درگزین

از ۴۰ میلیارد دالر تفاهم نامه امضا شده با گازپروم 
روسیه، ۲5 میلیارد دالر برای توسعه میدان های 
گازی و تکمیل پروژه ال ان جی و 15 میلیارد دالر برای 
توسعه ۶ میدان نفتی صرف خواهد شد که توسعه کرنج، 
آذر، چنگوله، آب تیمور و منصوری از جمله این میدان ها 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن  هستند.به 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، گفت: 
که  کار مطالعات مفاد تفاهم نامه ای  بناست به سرعت 
به امضا رسید، انجام شود و بالفاصله در صورت موافقت 
شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد فنی و اقتصادی طرف 
گذار و شرکت گازپروم وارد مرحله  انعقاد قرارداد شویم  سرمایه 

که این همکاری ها از نوع بلندمدت خواهد بود.
گذاری در  کنون قرارداد سرمایه  خجسته مهر ادامه داد: هم ا

هفت میدان نفتی با شرکت های متعدد روسی داریم که ارزش این قرارداد ها 
که میدان های  حدود ۴ میلیارد دالر است و پیشرفت قابل توجهی دارند 
پایدار غرب و آبان در منطقه غرب کشور از جمله این میدان ها هستند.وی 
از بهره برداری فاز 11 پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد و گفت: توسعه فاز 
11 پارس جنوبی با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتکا به توان داخل برای 
تولید زودهنگام به سرعت در حال انجام است و امروز تقریبًا حفاری بخشی 
از چاه ها و خرید کاال و تجهیزاتش به پایان رسیده است. وی با یادآوری اینکه 
کثر مقدار تولید از میدان مشترک  در زمستان پارسال برای نخستین بار حدا
پارس جنوبی به 7۰5 میلیون متر مکعب در روز رسید، تصریح کرد: همچنین 
نخستین ردیف پاالیشگاه فاز 1۴ نیز پارسال )1۴۰۰( به بهره برداری رسید و سه 
ردیف دیگر این پاالیشگاه نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسند. همچنین 
مجید چگنی،  مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران  با بیان اینکه همکاری گازی 

ایران و روسیه با امضای تفاهم نامه با گازپروم روسیه توسعه 
می یابد، گفت: طی روز های گذشته، تفاهم نامه ای با شرکت 
گازپروم به امضا رسید که بر اساس آن، همکاری های خود را 
در حوزه تجارت گاز، توسعه خواهیم داد.طبق اعالم وزارت 
نفت، وی ادامه داد: همکاری های ما با شرکت گازپروم در 
حوزه سوآپ گاز به کشور های همسایه و همچنین مشارکت 
که البته مقدار آن هنوز تعیین  با آنان در این بخش است 
نشده، اما با امضای این تفاهم نامه به زودی و در آینده 
نزدیک، این مهم به انجام خواهد رسید.مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران توسعه در تجارت گاز با کشور های همسایه 
کرد  را از مهم ترین اهداف امضای این تفاهم نامه عنوان 
گاز و  گفت: همکاری درباره احداث خطوط انتقال  و 
ح های مورد نظر در این زمینه با کشور های همسایه،  طر
گازپروم خواهد بود.چگنی با بیان  بر اساس توافق انجام شده، با مشارکت 
اینکه مشارکت در پروژه های ال ان جی از دیگر زمینه های همکاری است که 
کشور روسیه به انجام آن، اظهار تمایل کرده است، تصریح کرد: کشور های 
کنون  ح های ذکرشده، در اولویت هستند و هم ا همسایه برای اجرای طر
که در آینده  کشور های همسایه در این زمینه آغاز شده است  کراتی با  مذا
هم ادامه خواهد داشت.شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه سه شنبه 
)۲۸ تیرماه( تفاهم نامه ای به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دالر در زمینه توسعه 
میدان های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، 
ح های ال ان جی،  گاز و فرآورده، تکمیل طر توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ 
احداث خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری های علمی و فناورانه امضا 
کنون نیز ۴ میلیارد دالر قرارداد با شرکت های مختلف روسی برای  کردند. هم ا

گذاری در حال اجرا است. سرمایه 

معاون وزیر  نفت  خبر داد:

 جزئیات تفاهم نامه 4۰ میلیارد دالری
 ایران و روسیه

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
از تحویل 1۰۰ هزار واحد مسکونی به عنوان اولین 
ح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور  واحدهای طر
کشور خبر داد. ماه سال جاری و در شهرهای مختلف 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود 
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
گوی ویژه خبری امشب صدا و  گفت و  شهرسازی در 
کنون بیش از 5 میلیون و ۶۰۰  سیما خاطر نشان کرد: تا
ح های حمایتی  هزار نفر در هفت فاز اعالم شده در طر
که بیش از ۹۰ درصد ثبت نام  کرده اند  دولت ثبت نام 
کنندگان، پاالیش شده اند و اطالع رسانی نیز توسط ادارات 
کل استان و شهرهای جدید برای طی مراحل مورد نیاز در 

تشکیل و تکمیل پرونده انجام شده است.وی افزود: عمده 1۰ درصد باقی 
مانده نیز شامل دو گروه می شوند که یا ثبت نامی های جدید و از 15 تیرماه 
به بعد هستند یا خانواده های دارای بیش از ۳ فرزند هستند که مشمول 
قانون حمایت جمعیت می شوند و پاالیش آن ها نیز در حال انجام است.

محمودزاده گفت: مجموعا حدود 5۶7 هزار واحد در حوزه مسکن شهری 
در حال ساخت است که حدود 5۰ هزار واحد آن بافت فرسوده و مابقی آن 
پروژه های در حال ساخت است.وی ادامه داد: حدود 1۶۰ هزار واحد مسکن 
روستایی و ۳۳۳ هزار واحد نیز خودمالک است، بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیز در 
ک برداری و فوندانسیون قرار دارند که مجموع آن ها  مراحل شروع یعنی خا
یک و نیم میلیون واحد می شود.محمودزاده اظهار کرد: از ۴ میلیون واحد 
مورد تعهد ۳و دو دهم میلیون، مسکن شهری و مابقی آن مسکن روستایی 
است و برای مسکن شهری یک میلیون و 5۸۰ هزار واحد زمین مسکونی 
تامین شده است.وی افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد هم اراضی برای 

الحاق به محدوده یا شهرک و ... در مراحل بررسی کاربری 
که مجموع آن ها دو و ۹ دهم میلیون  در استان هاست 
استعداد تامین واحد دارد و بیش از ۹۰ درصد اراضی ۴ساله 
کنون تامین شده است.معاون مسکن و ساختمان وزارت  تا
ح  راه و شهرسازی درباره شهرک سازی و مزایای آن در طر
نهضت ملی مسکن و در مواقعی که توسعه فیزیکی شهرها 
مناسب نیست، توضیح داد: سیاست ایجاد شهرک های 
که در شورای عالی شهرسازی و  جدید با دستورالعملی 
معماری ایران تصویب شد، بستر جدیدی را برای تسهیل 
ایجاد شهرک های جدید  توسط بخش خصوصی و بخش 
کرد.وی ادامه داد: برای بیش از ۴۰ شهرک  دولتی فراهم 
مطالعات اولیه در سطح استان ها انجام شده و برای برخی، 
مصوبات اولیه و برای حدود ۸ الی ۹ شهرک هم مصوبات نهایی شورای عالی 
ح  مسکن دریافت شده که به عنوان فرصت های جدید توسعه شهری در طر
نهضت ملی مسکن محسوب می شود.محمودزاده گفت: بر اساس دستور 
کل زمین مورد نیاز برای ۴ میلیون واحد مسکونی تا  رئیس جمهور باید 
مرداد ماه تامین شود، یعنی تا انتهای مرداد باید زمین یک میلیون و ۳۸۰ 
خ دهد ثبت نام جدید هم  گر این اتفاق ر هزار واحد تعیین تکلیف شود و ا
ح نهضت ملی مسکن خواهیم داشت.معاون مسکن و ساختمان  برای طر
کید بر اهمیت کیفیت واحدهای مسکونی  وزارت راه و شهرسازی ضمن تا
ح نهضت ملی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی کوشید با استفاده  در طر
ح های جدید ایجاد کند و در  ح های قبلی بلوغ بیشتری در طر از تجربه طر
همین راستا عالوه بر نظارت عادی مهندسین سازمان نطام مهندسی بر 
پروژه ها یک الیه باالتر به عنوان مشاوران وزارت راه وشهرسازی نیز به کنترل 

کنند. نظارت اقدام می 

معاون وزیر راه و شهر سازی خبر داد:

تحویل ۱۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن 
تا پایان شهریور ماه



گهی مزایده عمومی شهرداری باقرشهر  آ
نوبت دوم

ح جدول ذیل را  شهرداری باقرشهر در نظر دارد اجاره دو دستگاه کانکس جهت فروش میوه و تره بار به شر
گذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود   از طریق مزایده به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی وا
جهت شرکت در مزایده فوق از تاریخ 1401/5/1 به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در جاده قدیم تهران 
قم روبروی شهر سنگ ساختمان شهرداری باقرشهر طبقه دوم امور مالی مراجعه یا جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره 55203710 داخلی 325 تماس حاصل نمائید. تاریخ مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه 
کثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1401/5/12 و اسناد در روز پنجشنبه مورخه  شهرداری حدا

گردد. هزینه خرید اسناد مزایده 1/000/000 ریال می باشد. 1401/5/13 در کمیسیون مفتوح می 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1

خ.ش 1401/4/25

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

نوبت دوم
ح مختصر: تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شر
تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده به شماره 2001005674000053 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کتها از طریق درگاه سامانه  گشایی پا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
گران در  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
خ 1401/4/25 می باشد. تاریخ انتشار  اسنادمناقصه در سامانه مور

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1401/5/4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401/5/15

کتها: ساعت 13/40 روز سه شنبه تاریخ 1401/5/18 گشایی پا زمان باز
کتها  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و  تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجانخ.ش 1401/4/25 

سپرده شرکت در مزایده مبلغ کارشناسی اجاره ماهیانهموضوعردیف
180/000/000 ریال300/000/000 ریالکانکس میوه و تره بار میدان شهداء 24 متر+ 15 متر انباری1

240/000/000 ریال400/000/000 ریالکانکس میوه و تره بار واقع در بلوار غدیر جنب ساختمان مخابرات 48 متر+24 متر انباری2

محسن قضاتلو- شهردار باقرشهر 

فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای نوبت دوم
عملیات اجرایی زیرسازی، آسفالت،دیوارسنگی کوچه گلزار 13 و سنگفرش پیاده روی خیابان اصلی در روستای آردهه

خ 1401/2/21 شورای اسالمی آردهه نسبت به اجرای پروژه عمرانی  دهیاری روستای آردهه به شناسه ملی 14004073996 در نظر دارد به استناد بند 2 مجوز شماره 2 مور
)زیرسازی، آسفالت، دیوار سنگی و سنگفرش( معابر روستای آردهه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 به شماره مناقصه 2001090109000001 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  گشایی پا دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز
)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور را دریافت و گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/4/25 می باشد.

توضیحات:
خ 1401/5/2  خ 1401/4/25 تا ساعت 12 روز یکشنبه مور 1-دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8 صبح روز شنبه مور

خ 1401/5/12 2-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 روز چهارشنبه مور
خ 1401/5/13 کتها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مور گشایی پا 3-زمان باز

گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 4- هزینه چاپ آ
5- هزینه جهت تهیه و خرید اسناد مناقصه مبلغ 2/000/000 ریال و واریز به شماره حساب 1000191488310 پست بانک بنام دهیاری آردهه )بارگذاری و ارائه فیش الزامی 

می باشد(
6-ضمانتنامه باید طبق آئین نامه تخمین معامالت دولتی و یا به صورت فیش واریزی به شماره حساب 1000141988310 پست بانک بنام دهیاری آردهه تهیه گردد و ضمانتنامه 

مناقصه نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه قابل استرداد نمی باشد.
7-دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ج گردیده است. 8- سایر شرایط اطالعات و مشخصات در اسناد مناقصه در
کت الف: استان البرز، شهرستان ساوجبالغ-بخش مرکزی- دهستان  9-اطالعات دستگاه مناقصه گزار و جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

ک 8 ساختمان دهیاری روستای آردهه تلفن: 09125654268-02644443500 هیو- روستای آردهه- خیابان گلزار شهدا-کوچه ماهان غربی پال
خ.ش 1401/4/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1  تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25 

مبلغ تضمین شرکت در محل اجراموضوع مناقصه
مناقصه )ریال(

مدت انجام 
کار

محل توزیع و محل تامین اعتبار
تحویل اسناد 

دستگاه نظارتگواهی صالحیت پیمانکاری 

عملیات اجرایی زیرسازی، 
آسفالت، دیوار سنگی کوچه 

گلزار 13 و سنگفرش پیاده روی 
خیابان اصلی در روستای آردهه

روستای 
آردهه

بودجه مصوب سال 3 ماه325/299/364
1401 دهیاری 

آردهه

سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

گواهی صالحیت رتبه 5 ابنیه 
و یا راه و باند که حداقل 4 

ماه اعتبار داشته باشد.

ناظر دهیاری و دفتر 
فنی فرمانداری

کمال زاده -سرپرست دهیاری

گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  آ
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری  منطقه سه 

برابر رای شماره 140160310457000383 مورخه 1401/3/7 که 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه 
ساری تصرفات مالکانه رحمان رئوفیان فرزند قربان به شماره ملی 
5799441583 به شماره پرونده 419-1399 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 904 )نهصد و چهار( 
ک شماره 7 اصلی واقع در بخش 27 ثبت  مترمربع قسمتی از پال
گردیده  ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
گهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  روز آ
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  اولین آ
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1
م الف  1345788

فریبرز یوسفیان حمیدی
ک شهرستان ساری منطقه 3 رئیس اداره ثبت اسناد و امال
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اعتراف عامدانه رئیس جمهور آمریکا  

راه فرار بایدن از کاخ سفید
خبر

گروه  بین الملل 
ز  ا یکی  ر  د یکا  مر آ ر  جمهو ئیس  ر   
جنجالی ترین سخنانش از ابتدای حضور در 
کاخ سفید تا کنون، از ابتالی خود به بیماری 
گرچه برخی رسانه های  سرطان خبر داده است. ا

آمریکایی معتقدند وی یک گاف دیگر داده 
یا به صورت ناخواسته ، چنین اظهاراتی را 
بر زبان رانده است اما مستندات موجود 
نشان می دهد که بایدن خود را برای خروج 
کند.  کاخ سفید آماده می  خودخواسته از 
اعتراف اخیر بایدن ، زمینه را جهت این خروج 
کاماال هریس  ظاهرا بی دردسر و جایگزینی 

 ) معاون بایدن ( یا هر فرد دیگری به جای وی 
مهیا می سازد.

 بایدن دقیقا چه گفت؟
رئیس جمهور آمریکا در طول سخنرانی خود 
در شهر ماساچوست گفت: در شهر کلیمونت 
)ایالت دالور(، جایی که دوران کودکی خود 
را گذراند، پاالیشگاه های نفت زیادی وجود 
داشت و در هنگام یخبندان الزم بود به معنای 
ک  واقعی کلمه لکه های نفت را از پنجره ها پا

کید کرده است : کرد.وی در ادامه تأ
»همین دلیل است که من و بسیاری از افرادی 
که با آنها بزرگ شدم مبتال به سرطان هستیم. 
و به همین دلیل است که برای مدت طوالنی 
ایالت دالور باالترین میزان سرطان را در 

کشور داشت.«
گسترده ای در  پس از این اظهارات، موج 
رسانه ها و شبکه های مجازی و تلویزیونی 
آمریکا به راه افتاد که نشان دهنده آمادگی آنها 
جهت خروج بایدن از قدرت می باشد! برخی 
تحلیلگران می گویند بایدن با این اظهارات، 
گهانی  زمینه را جهت ایجاد تغییراتی سریع و نا
در کاخ سفید آماده کرده است. این تغییرات 
 ممکن است قبل یا پس از انتخابات میاندوره ای

خ دهد. با این حال تقریبا  ایاالت متحده ر

مسجل است که رئیس جمهور آمریکا قطعا 
دوباره در انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور نامزد نمی شود. 
 دستپاچگی کاخ سفید 

متعاقبا، سرویس مطبوعاتی کاخ سفید تصریح 
کرد که منظور بایدن درمان سرطان پوست 
که قبل از آغاز دوره ریاست جمهوری  است 
سپری کرده است.بر اساس گزارش نیویورک 
پست، کوین اوکانر، پزشک رئیس جمهورآمریکا  

گزارشی از وضع سالمتی وی  گذشته  سال 
 منتشر کرد که در آن به سرطان فعلی اشاره ای

نشده بود. قبل از ریاست جمهوری، چند 
نئوپالسم پوستی غیر مالنومایی بایدن 
جراحی شد و اوکانر وجود آنها را با بیان اینکه 
رهبر آمریکا در دوران جوانی خود زمان زیادی 
کرد، توضیح داده  را زیر نور خورشید سپری 
که امسال ۸۰ ساله می شود،  بود.بایدن، 
مسن ترین رئیس جمهور ایاالت متحده در 

تاریخ است و منتقدان مرتبا او را به زوال ذهنی 
کنند و به گاف های مکرر و مواقعی  متهم می 
کنند که او رشته افکار خود را از دست  اشاره می 
کنون زمینه سازی الزم  می دهد.در هر حال، ا
گرفته  جهت خروج بایدن از قدرت صورت 
است! به نظر می رسد این بار اتفاقا رئیس 
جمهور آمریکا چنین گافی را به صورت کامال 
عامدانه داده است .این بار از گاف های سهوی 
بایدن خبری نیست زیرا او در نظرسنجی ها 

زیر 3۰ درصد محبوبیت دارد و حضور وی 
در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
2۰24 معنایی جز شکست دموکرات ها در برابر 

جمهوریخواهان نخواهد داشت. 
 بایدن تصمیم نهایی را می گیرد؟

در این میان، سؤال مهمی مطرح می باشد که 
مربوط به اتخاذ تصمیم نهایی بایدن جهت 
زمان کناره گیری احتمالی از قدرت می باشد. 
برخی سران حزب دموکرات معتقدند این 
گیری باید االن و در فاصله حدود سه  کناره 
کنگره صورت  ماه تا انتخابات میاندوره ای 
 گیرد تا تأثیر خود را در این آوردگاه سیاسی

) به سود دموکرات ها ( بگذارد. در صورتی که 
امروز انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا برگزار 
کثریت مجلس  شود، قطعا جمهوریخواهان ا
نمایندگان و سنا را در دست خواهند گرفت. هر 
 چند رئیس جمهور به صورت قانونی می تواند

 در موارد الزم از حق وتوی خود در برابر کنگره

) آن هم در صورت عدم تجاوز آرای سلبی 
کند، اما این  کل آرا( استفاده  از دو سوم 
موضوع دردسرهای زیادی برای کاخ سفید 

خواهد داشت. 
 هریس آماده می شود

کسی  کاماال هریس، معاون بایدن، همان 
است که از سال 2۰2۰ سودای ریاست جمهوری 
آمریکا را در سر می پروراند! او به هیچ عنوان از 
کاخ سفید ناراضی نیست  شرایط جاری در 
زیرا در صورت خروج بایدن از مسند قدرت، 
گونه انتخابات و  وی بدون برگزاری هیچ 
رقابتی به عنوان رئیس جمهور آمریکا ) تا سال 
کاخ سفید حضور خواهد یافت. 2۰24( در 

با همه این اوصاف، سران حزب دموکرات 
نسبت به توانایی هریس در این خصوص 
تردید جدی دارند! یک نظرسنجی جدید 
نشان می دهد میزان مقبولیت معاون رئیس 
جمهور 4۱ درصد است.نتایج این نظرسنجی 

که مؤسسه نظرسنجی یوگاو به عمل آورد 
گر قرار باشد کاماال هریس  گویای این است که ا
جانشین جو بایدن در کاخ سفید شود، نیاز به 
جلب حمایت تعداد زیادی از رأی دهندگان 
کنون برای اظهار  خواهد داشت. هرچند ا
نظر در خصوص جلب یا عدم جلب حمایت 
افکار عمومی از هریس زود است، اما به نظر 
 می رسد وی بر خالف آنچه تصور می شد

 در جلب آرای رنگین پوستان و زنان و حفظ 
آنها در سبد رأی دموکرات ها موفق عمل نکرده 
است. به عنوان مثال، بایدن امیدوار بود در 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 
2۰2۰، بتواند آرای التین تبارهای ایالت مهم 
و سرنوش ساز فلوریدا )با 29 رأی الکترال( 
را به خود اختصاص دهد اما در این مسیر 
کنون هریس خود را از هر زمان  کام ماند.  ا نا
دیگری نزدیک تر به کاخ سفید می بیند و در 
این مسیر تالش هایی را نیز به صورت پنهانی 

صورت می دهد!
 جدال در اردوگاه دموکرات ها

اعتراف اخیر بایدن جدال میان دموکرات های 
 آمریکا بر سر جانشینی هریس و زمان این
جا به جایی را افزایش خواهد داد .با این حال 
به نظر می رسد حداقلی ترین اثر اعتراف اخیر 
بایدن، عدم حضور وی در رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2۰24 باشد.در چنین 
شرایطی سران حزب دموکرات می توانند از کاماال 
هریس یا فرد دیگری) در صورت برگزاری انتخابات 
مقدماتی ( استفاده کنند. شواهد موجود نشان 
می دهد که ممکن است پرونده دوران ریاست 
جمهوری بایدن به مراتب نزدیک تر و زودتر از 
آنچه تصور می شد بسته شود! رئیس جمهور 
فعلی آمریکا در اظهار نظر های قبلی خود خروج 
از قدرت ) قبل از سال 2۰24( را رد کرده و حتی 
بر حضور خود در رقابت های انتخابات ریاست 

کید کرده بود. جمهوری آینده تأ

اعتراف اخیر بایدن جدال میان دموکرات ها  بر سر جانشینی  و زمان این جا به جایی را افزایش خواهد داد .با این حال به نظر 
می رسد حداقلی ترین اثر اعتراف اخیر بایدن، عدم حضور وی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 باشد

محمد مهرعلی 
کرات دوحه، مقامات آمریکایی بار دیگر به  پس از برگزاری مذا
کرات روی آورده اند.  تقویت عوامل بیرونی برای تأثیرگذاری بر فضای مذا

 تمامی این اقدامات صرفا با هدف پس زدن مطالبه ایران مبنی بر 
» ارائه تضمین های اعتباری« در پروسه احیای توافق هسته ای صورت 
می گیرد. مقاومت غیر حقوقی آمریکا در برابر ارائه تضمین های اعتباری 
 با هدف حضور شرکت های خارجی در ایران، اصلی ترین عامل به

کرات و عدم پیشرفت در آن ) از اسفند ماه ۱4۰۰ تا   بن بست رسیدن مذا
کنون( محسوب می شود. در چنین شرایطی، شاهد ارائه سیگنال های 

تکراری و عجیبی از سوی دولت بایدن هستیم.به عنوان مثال، »جان 
کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور ارتباطات  کربی« هماهنگ 
کید بر اینکه دولت  راهبردی در نشست خبری اخیرش و در تالش برای تأ
فعلی هم مانند دولت سابق جمهوری خواه مواضع تندی در برابر ایران 
دارد گفت: »وقتی که آن ها )ایران( چرخش سانتریفیوژهای خود را متوقف 
کنند و به پایبندی برگردند و به شدیدترین و سخت ترین نظارت در 
مقایسه با در هر توافقی که تا به حال در این زمینه صورت گرفته برگردند، 
مشمول برداشته شدن تحریم ها می شوند و فضای تنفس اقتصادی 

کنند و کارهایی در بازار نفت انجام دهند«. پیدا می 
صورت مسئله کامال مشخص است! علی رغم آن که دولت بایدن بارها 
خروج ترامپ از برجام را یک اشتباه تلقی کرده اند و مدعی هستند که 
قصد دارند به توافق هسته ای ایران بازگردند اما رسما اقدام ملموسی 
در این راستا انجام نمی دهند و از تریبون ها مختلف برای مسئول 
کنند.با این  کرات استفاده می  شناختن ایران برای عدم پیشرفت مذا

که تهران از توافق  کید دارند  حال مقامات جمهوری اسالمی ایران تأ
ج نشده بلکه واشنگتن است که ابتدا باید خروج خود از  هسته ای خار
برجام را جبران کند، اما مسئوالن آمریکایی همچنان به ادعای خود 
مبنی بر لزوم بازگشت ایران به پایبندی به توافق اصرار دارند. به عبارت 
کاخ سفید از »توافقی بدون تضمین اعتباری« دفاع   بهتر، مقامات 
کار بودن ترامپ  کید مکرر اعضای دولت بایدن مبنی بر خطا می کنند. تأ
در خصوص خروج از توافق هسته ای صرفا مصرفی داخلی ) در آمریکا( دارد 
کرات وین و دوحه  زیرا اثر این اعتراف خود را طی یک سال اخیر در مذا
کم  کنون حا نشان نداده است. از سوی دیگر، با توجه به شرایطی که ا
است، بدون تردید وضعیت سکون در معادله برجام نمی تواند، ادامه پیدا 
کند. دلیل اصلی این مسئله این است که هم ایران و هم دیگر اعضای 

نظام بین الملل در صدد تعیین تکلیف این پرونده هستند.
بر خالف فضاسازی های غیر حقوقی و تبلیغاتی دولت بایدن در قبال 
توافق هسته ای، احیای توافق هسته ای  معلول تحقق دو مؤلفه در کنار 

یکدیگر است. اول، توافق نظر در مورد نقاط اختالفی و دوم، تثبیت این 
کثر  کنون اتفاق نظر در خصوص ا توافق نظر در قالب یک گزاره مکتوب. ا
موارد اختالفی صورت گرفته با این حال، بسیاری از این توافق نظرها هنوز 
مکتوب نشده اند. این بدان معناست که حدود و ثغور اجرایی و حقوقی 
و همچنین ابعاد مختلف آن ها محاسبه و اعمال نشده است. یعنی صرفا 
بر سر برخی موارد اختالفی تفاهم هایی صورت گرفته است. دو مورد از 
گره خوردگی و ایجاد وقفه در  که ما شاهد هستیم موجب  موضوعاتی 
کرات شده اند، یکی تعیین تکلیف محدودیت های غیر هسته ای  مذا
دخیل در پروسه رفع تحریم های ضد ایرانی ) مانند محدودیت هایی که 
به بهانه مبارزه با تروریسم علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشومان 
وضع شده است ( و دیگری هم بحث ارائه تضمین های اعتباری است. 
این دو مقوله هنوز حل و فصل نشده اند. این بدان معناست که در مورد 
آن ها تفاهم اولیه هم صورت نگرفته، چه برسد به اینکه این تفاهم به 

مرحله تثبیت و البته، مکتوب شدن بخواهد برسد.

یادداشت

کاخ سفید و معمای برجام

شنبه  اول مرداد 1401     
23جوالی 2022 23 ذی الحجه  1443 

سال سی و هفتم   
شماره 10366

 نیمی از آمریکایی ها معتقدند 
به زودی شاهد جنگ داخلی خواهند بود

نتایج یک نظرسنجی نشان داد نیمی از آمریکایی ها انتظار دارند »ظرف 
خ دهد. چند سال آینده« در کشورشان جنگ داخلی ر

به نوشته وبگاه خبری »هیل«، محققان دانشگاه کالیفرنیا، برنامه تحقیقاتی 
مقابله با خشونت و مرکز تحقیقات خشونت در کالیفرنیا با همکاری یکدیگر 
درباره وقوع جنگ داخلی در آمریکا نظرسنجی انجام دادند.بر اساس 
نتایج این نظرسنجی، ۵۰/۱ درصد از آمریکایی ها گفتند موافق هستند 
خ می دهد. در مقابل، 4۷/۸ درصد  که به زودی جنگ داخلی در آمریکا ر

با نزدیک بودن آمریکا به جنگ داخلی مخالف هستند.
کنندگان در این نظرسنجی، ۱4 درصد به طور »قاطع« یا  از میان شرکت 
»بسیار قاطع« با قریب الوقوع بودن جنگ داخلی موافق بوده و 3۶ درصد 
 نیز تاحدی با این گزاره موافق هستند.طبق نتایج این نظرسنجی، دو سوم

گویند دموکراسی در کشورشان با »تهدید جدی« مواجه  از آمریکایی ها می 
است و 9۰ درصد نیز معتقدند که اهمیت وجود دموکراسی در آمریکا، »زیاد« 
کنندگان در  یا »خیلی زیاد« است.با این وجود بیش از 2۰ درصد شرکت 
این نظرسنجی معتقدند استفاده از خشونت سیاسی »دستکم در برخی 
گزاره  کلی قابل توجیه است. حدود 2۰ درصد نیز با این  موارد« به طور 
که خشونت برای محافظت از دموکراسی قابل توجیه است، به صورت 

»قاطع« یا »بسیار قاطع« موافق هستند.
    

روسیه پنج کشور را به لیست 
»کشورهای غیر دوست« اضافه کرد

ج نام کشورهای  دفتر رسانه ای شورای وزیران روسیه در بیانیه ای از در
کی در لیست موسوم به  کرواسی و اسلوا یونان، دانمارک، اسلوونی، 

»کشورهای غیر دوست« خبر داد.
به نوشته روسیا الیوم، در این بیانیه همچنین آمده است فهرستی که 
گرفتن  توسط دولت روسیه تأیید شده، سند نهایی نیست و با در نظر 
ج  خصومت های کشورهای خارجی علیه دیپلمات های روسیه در خار

از  این کشور، می توان آن را گسترش داد.
که نمایندگی های  کارمندانی اشاره شده است  در این بیانیه به تعداد 
کار  ک روسیه به  دیپلماتیک »کشورهای غیردوست« می توانند در خا
کی ۱۶ نفر  گیرند. از این رو یونان می تواند 34 نفر، دانمارک 2۰ نفر و اسلوا
استخدام کند. اما در مورد اسلوونی و کرواسی، این دو کشور نمی توانند 
فردی را برای کار در نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی خود در روسیه 

استخدام کنند.
در ماه مارس گذشته، دولت روسیه فهرستی از کشورهایی که »اقدامات 

غیردوستانه« نسبت به روسیه در پیش گرفته اند، به تصویب رساند.
    

دردسرهای جدید یونان برای ترکیه
یونان در اژه و شرق مدیترانه، ترکیه را با چالش های فراوانی روبه رو کرده و 

در کنگره آمریکا نیز، البی قدرتمندی علیه آنکارا به وجود آورده اشت.
به گزارش تسنیم، تنش و اختالف بین آنکارا و آتن، هر روز ابعاد تازه تری 
کند.نخست وزیر یونان به تازگی توانسته پس از سخنرانی  پیدا می 
کنگره آمریکا و استفاده از توانمندی های شبکه ای از سناتورهای  در 
خ قرارداد  نزدیک به البی آتن، ترکیه را دچار دردسر کند و چوب الی چر
کتفا نکرده و حاال  فروش اف ۱۶ به ترکیه بگذارد؛ اما فقط به این اقدام ا
برای افزایش توانمندی نظامی خود و قدرت نمایی در برابر ترکیه، سراغ 

اسرائیلی ها رفته است.
رسانه های ترکیه به نقل از دو منبع رسانه ای و نظامی یونان، از این 
 Spike که یونان قصد دارد سامانه دفاع موشکی موضوع خبر داده اند 
NLOS را به قیمت ۷۰ میلیون یورو از شرکت رافائل رژیم صهیونیستی 

خریداری کند.



گروه اجتماعی – مرضیه صاحبی
دریاچه ارومیه؛ این چشم آبی ایران، فقط یک 
قدم تا مرگ فاصله دارد. خبری تیره و ناامید کننده که به 
تلخی زهر است، این زهر ذره ذره در کاممان می چکد و زجر 
کی را روایت   به جانمان می ریزد. تصاویر، وضعیت هولنا
می کنند؛ دریاچه  ای پهناور که 95 درصد آن شوره زاراست، 
آب و نمک پس از سال ها همزیستی راه جدایی را در پیش 
گرفته اند، محاصره  خشکی روز به روز بیشتر شده و آب جای 
کویر نمک داده و ما بازهم چشم امیدمان به  خود را به 

احیای این نگین فیروزه ای دوخته شده است. 
گذشته، ساالنه به طور متوسط ۴۰  »بیش از ۲ دهه 
کاسته شده و تنها  سانتی متر از ارتفاع دریاچه ارومیه 
5درصد از این دریاچه باقی مانده است.« این برشی 
گفته های امیرعباس جعفری، مدیرکل مدیریت  از 
که با شنیدنش  بحران آذربایجان غربی است، جمالتی 
 شعله های یأس در دل افروخته می شود. خیلی ها

 با اتکا بر همین مسئله و شواهد و قرائن علمی به احیای 
کامل دریاچه ارومیه امید چندانی ندارند. 

اما برخی  خوش بین اند و احیای دریاچه را قابل تحقق 
می دانند؛ مشروط به آنکه نگرش دولت ها در مدیریت آب 
تغییر کرده و راهکارهای علمی مدنظر باشد. به تعبیر مژگان 
کوسیستم های  جمشیدی، فعال محیط زیست، احیای ا
تخریب شده، نیازمند دانش بوم شناسی و جامعه شناسی 
گیری و  و پذیرش مشارکت نخبگان و مردم در تصمیم 

تصمیم سازی است. 
همین بیم و امیدهای آینده بزرگ ترین دریاچه آب شور 
که موجب شده »روزنامه رسالت« در  خاورمیانه است 
کارشناسی و انتشار  چندین شماره، با تکیه بر نظرات 
گون، چشم انداز متنوع و متوازنی  مطالبی از طیف های گونا
از دیدگاه ها ارائه و دورنمایی واقعی و نه انتزاعی از وضعیت 
احیای دریاچه ارومیه ترسیم کند. در این شماره به سراغ 
دکتر محمدتقی ستاری، عضو هیئت علمی گروه مهندسی 

آب دانشگاه تبریز رفته ایم. 
نجات دریاچه از مهمترین دغدغه های علمی این 
استاد دانشگاه به شمار می رود که در این باره با روزنامه 
گفت وگو  کشور نیز  گاردین چاپ لندن و نشریات داخل 

کرده است. 
***

کنید چرا عملیات احیای دریاچه ارومیه   فکر می 
موفق نبود؟

به نظر می رسد برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید چند 
نکته مهم مورد توجه قرار گیرد. اولین موضوع خاصیت 
که این امر  عدم قطعیت ذاتی بارش های جوی است 
گر تراز آبی  کند. )ا مدیریت منابع آب را پیچیده تر می 
دریاچه ارومیه در مقاطعی رو به بهبود بوده به سبب 
همین بارندگی ها بود.( موضوع دوم بحث نگرش 
سیستمی است که متأسفانه در نظام حکمرانی کشور 
گر به گزارش های وزارت نیرو دقت  مورد توجه نیست. ا
کثر پروژه های منابع آب یا  کنید متوجه خواهید شد که ا
شکست خورده و یا به صورت کامل به اهداف خود نرسیده 
اند. متأسفانه بخشی نگری آفت و بالی جان سیستم 
 مدیریتی ما شده است. معتقدم هزینه های صرف شده

 برای احیا مفید، موثؤ و به موقع نبوده است و بخشی از هزینه ها
صرف حقوق، مأموریت و اضافه کاری کارکنان سازمان 
های آب منطقه ای و یا جهاد کشاورزی شده و یا بخشی 
دیگر در حوزه های اجرایی صرف شده است. مدیران 
کم آورده اند از بودجه ستاد احیا  در هرجا از بودجه 
کرده اند. پیش از  برداشته و در جاهای دیگری هزینه 
این هم در یک مصاحبه گفته بودم و االن هم تکرار می 
کنم مشکل دریاچه ارومیه بیش از آنکه هیدرولوژیکی 
باشد، مدیریتی-انسانی است. بعضا منافع شخصی 
که اصال دریاچه ارومیه  و سازمانی آنقدر پررنگ شده 
که هنوز است  به فراموشی سپرده شده است. هنوز 

کارکنان وزارت نیرو، سازمان های  برخی مدیران و 
آب منطقه ای و جهاد کشاورزی از صمیم قلب اعتقاد و 
امیدی به احیای دریاچه ندارند. طبقه متوسط شهری، 
دانشگاهیان و نهادهای غیردولتی دلشان به حال دریاچه 
بیش از دیگران می سوزد و این امر نشان می دهد حداقل 
ستاد احیا در کارهای فرهنگی برای ترویج استفاده بهینه از 
آب و یا برانگیختن انگیزه کافی برای احیای دریاچه ناموفق 
بوده است. در کنار مشکالت مدیریتی و کالن شاید عدم 
تخصیص کافی و به موقع بودجه برای مطالعه و اجرای 
طرح های مصوب یکی از اصلی ترین عوامل شکست پروژه 
احیا دریاچه ارومیه باشد. این موضوع اثرات روحی روانی 
بر تمام دست اندرکاران پروژه بزرگ احیا دریاچه ارومیه از 
مدیران و کارکنان بگیرید تا مشاوران و پیمانکاران داشته 
ح بوده و  است. احیا دریاچه ارومیه فقط در شعار مطر
در عمل به آن اهمیتی نداده اند. براساس گزارش مرکز 
تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری دولت یازدهم و 
دوازدهم بحران آب دومین بحران اساسی کشور است. 
سؤال این است که آیا در چنین شرایطی به عمق بحران 
دقت و توجه شده است؟ بحران های آبی حالت خزنده 
دارند و مانند زلزله یک شبه اتفاق نمی افتند. متأسفانه 
مسئوالن متوجه این موضوع نبوده اند و زمانی از خواب 
که ابعاد بسیار پیچیده و در هم  غفلت بیدار می شوند 
تنیده خشک شدن دریاچه ارومیه گریبان همه را بگیرد. 
توجه کنید که بحران به صورت مشکالت تنفسی ناشی از 
گرد و غبارهای نمکی، تهدیدات اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی-سیاسی خود را نشان می دهد و در آینده تشدید 
می شود. تا به حال در تبریز سابقه نداشته که ما با گرد 
و غبارهای نمکی مواجه باشیم ولی در فروردین امسال 
طوفان های نمکی باعث تعطیلی چند روزه تبریز شد. با 

شعار دادن نمی توان دریاچه ارومیه را نجات داد.
 چه راهکارهایی می تواند نجات بخش باشد؟

گام، باور است، باور به اینکه می توان و باید  نخستین 
دریاچه را احیا نمود؛ این باور باید در وجود ما درونی شود. 
در گام دوم، می توان با تخصیص اعتبارات کافی همراه با 
مدیریتی منسجم و به هنگام دریاچه را نجات داد. بهترین 
کارشناسان فنی و اساتید دانشگاه در همین ستاد احیا بعد 
از مطالعات فراوان به نتایج جالبی دست یافته اند و راه 
حل های بسیار خوبی هم پیشنهاد کرده اند ولی راه حلی 
که فقط روی کاغذ مقاالت و گزارش ها بماند دردی را دوا 
 نخواهد کرد. در همین دانشگاه های تبریز و ارومیه پروژه های

تحقیقی بسیار خوبی توسط اساتید و دانشجویان دکتری 
با هزینه های بسیار کم انجام گرفته ولی هرگز مورد توجه 
کید بر روش های  قرار نگرفته است. به عنوان مثال تأ
کولوژیکی احیا دریاچه همانند نمونه هایی در استرالیا  ا
و یا کاهش برداشت از آب های زیرزمینی و کنترل برداشت 
از چاه ها، کمک بسیاری به احیا دریاچه ارومیه می کند. 
از طرفی باید با شعار توسعه کشاورزی خداحافظی کرد. 
این را هم در نظر بگیرید که بارش های اسفندماه ۱۳9۷ 
و بهار ۱۳9۸، باعث شد تراز آب دریاچه ارومیه بیش از 
یک متر افزایش یابد و از سطح ۱۲۷۲ متر عبور کند. این 
موضوع منجر به توهم عملکرد موفق دولت در احیا دریاچه 
ارومیه شد. اما در انتهای تابستان ۱۳99، به علت عدم 
کاهش یافت  رهاسازی آب از سدها مجددا تراز دریاچه 
کرد. سطح تراز دریاچه  و سطح ۱۲۷۱.5 متری را تجربه 
که  در دهم تیرماه سال ۱۴۰۱ به تراز ۱۲۷۰.6۲ متر رسید 
نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۸ سانتی 
متر کاهش را نشان می دهد.  براساس تصاویر ماهواره ای 
هم سطح عرصه آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 
ح های ستاد  کاهش یافته است. در قالب طر ۳۱ درصد 
احیا، قرار بود از سال ۱۳9۴ به بعد در مدت ۱۰ سال دریاچه 
کولوژیک خود برسد، حال آنکه بعد از گذشت ۸  به تراز ا
ح های متفاوت، دریاچه بحرانی ترین  سال و اجرای طر
کند. ستاد احیا پروژه های  روزهای خود را سپری می 

خوبی همچون الیروبی رودخانه ها جهت انتقال آب به 
گرچه بخش هایی کرد. ا  پیکره اصلی دریاچه را تعریف 

ح های  ح اجرا شد ولی ناتمام ماند. یکی از طر از این طر
دیگر، انتقال آب رودخانه زاب بود که ساالنه 6۰۰ میلیون 
مترمکعب آب را می توانست به دریاچه انتقال دهد و قرار بود 
دی ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد ولی با گذشت چند ماه از 
 این تاریخ، این پروژه همچنان بر روی پیشرفت 99 درصدی
 متوقف مانده و همه اینها موید شکست سیاست دولت های

گذشته در احیا دریاچه ارومیه است. 
 برخالف اظهارات شما، ابهامات و اختالف نظرهایی 
ح های سازه ای نظیر پروژه انتقال آب رودخانه  در مورد طر
کید می کنند که این انتقال ح است؛ گروهی تأ  زاب مطر

نه تنها ارومیه را نجات نمی دهد، بلکه به نابودی 
کوسیستم رودخانه زاب و نابودی هورهای پایین  ا
دست آن منجر خواهد شد، گویا برای دریاچه ارومیه 
بدون تشخیص درد نسخه پیچیده شد و درحالی 
کشاورزی است اما ستاد  که مشکل حوضه ارومیه، 
ح های سازه ای معطوف کرد، آیا  احیا، تمرکزش را بر طر

اینطور نبوده است؟
بنده هم معتقدم سیاست های غلط توسعه کشاورزی 
در طول دهه های اخیر بیشترین سهم را در خشک شدن 
ح های انتقال  کرده است و اما در مورد طر دریاچه ایفا 
بین حوضه ای آب، میان متخصصان و صاحب نظران 
طرفداران چندانی وجود ندارد، با این حال شاید در 
شرایط اجبار و به صورت محدود و به شرط  لحاظ  کردن 
معضالت زیست محیطی قابل تجویز باشد. با توجه به 
ح می تواند  شرایط فوق بحرانی دریاچه ارومیه این طر

مدنظر قرار گیرد.
 مسئوالن ستاد احیا، وعده رسیدن دریاچه به تراز 
ح های 19 گانه ای کولوژیک را عنوان کردند و برای آن طر  ا

ارائه دادند اما وعده ها بی ثمر بود، آیا دریاچه ارومیه قابلیت 
احیا دارد؟ برخی معتقدند »این دریاچه برگشت ناپذیر 

 است و هر قدر آب داخل آن بریزید تبخیر می شود و در واقع 
گویند تغییری در وضعیت دریاچه پدید آمده و  می 
دیگر گودی در کف دریاچه وجود ندارد تا بتواند آب را 
در خود نگه دارد. با یک کفه نمکی با توپوگرافی ناچیز 
گر آب را به سطح  روبه رو هستیم. در چنین شرایطی ا
دریاچه بیاوریم تبخیر می شود«)1(، تحلیل شما در 

این باره چیست؟ 
آنچه مشخص است مجموعه ای از عوامل مختلف در 
خشک شدن دریاچه ارومیه نقش دارند. طی مطالعه ای 
در سال ۱۳9۳، رسولی مجد و خلیلی در دانشگاه ارومیه 
به بررسی نقش این عوامل و تأثیر هر یک در خشک شدن 
کی از بروز پدیده  دریاچه ارومیه پرداختند. نتایج مطالعه حا
خشکسالی در دهه های اخیر بوده است که شدیدترین آن 
در طول سال های ۲۰۰۲-۱99۷ به وقوع پیوسته است. 
مقایسه تراز سطح آب دریاچه های ارومیه و وان ترکیه 
نیز نشان داد که سطح تراز هر دو دریاچه از سال ۱99۷ به 
بعد به دلیل وقوع خشکسالی ها کاهش یافته است. اما 
از سال ۲۰۰۲ به بعد سطح دریاچه وان روند افزایشی به 
خود گرفته، این در حالی است که سطح دریاچه ارومیه 
کرده است.  کاهشی شروع به نزول  دوباره با یک روند 
دلیل این پدیده، عدم مدیریت صحیح منابع آب در 
حوضه دریاچه ارومیه و استفاده بیشتر از منابع آبی، هم 
در دوره های خشکسالی و هم بعد از آن، به خصوص در 
بخش کشاورزی است. نتایج این مطالعه نشان داد که 
سطوح زیرکشت آبیاری و مصرف آب در بخش کشاورزی 
در سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. در 
این بین کشت محصوالت پرمصرفی مانند سیب و عدم 
رعایت الگوی صحیح کشت، به تخلیه بیش از پیش منابع 
آبی در این حوضه دامن زده است. مطالعه ای دیگر در 
سال ۱۳9۴ در دانشگاه تهران توسط دهقان و همکاران 
با هدف بررسی عوامل اقلیمی و انسانی مؤثر در خشک 
گرفت. بررسی ها نشان داد  شدن دریاچه ارومیه انجام 

که عوامل انسانی بیشتر از عوامل اقلیمی در خشک شدن 
دریاچه نقش داشتند. 

با توجه به این مطالعات و مطالعات مشابه دیگر نه 
کثریت قریب به اتفاق  تنها به نظر من بلکه به نظر ا
متخصصان علم آب، دریاچه ارومیه قابل احیاست. 
کم هزینه منتها جدی  حتی سیاست های مدیریتی 
کردم می تواند دریاچه  که به بعضی از آنها اشاره  دولت 
کند. در غیر این صورت یک فاجعه بسیار بزرگ  را احیا 
زیست محیطی و متعاقب آن تهدیدات بسیار بزرگ 
 امنیتی و سیاسی در راه خواهد بود. بعضی ها فکر می کنند
حاال که ما در تهران و مرکز نشسته ایم، خشک شدن دریاچه 
صدمه ای به ما نمی زند. اما اینطور نیست، خشک شدن 
دریاچه ارومیه براساس مطالعات صورت گرفته نه تنها ایران 
بلکه کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
بنابراین از نظر علمی و فنی و مصالح عالی کشور معتقدیم 

دریاچه ارومیه قابل احیاست و باید احیا شود. 
 آیا به سطح تراز عمودی رسیدن به معنای احیاست؟ 
که بگوییم دریاچه ارومیه  خ بدهد  چه اتفاقی باید ر

احیا شده است؟ 
به هرحال برای سنجش هر چیزی یک شاخصی وجود 
کولوژیک می تواند به عنوان یک شاخص مفید  دارد. تراز ا
کولوژیک حیات  مدنظر قرار گیرد. انتظار می رود در تراز ا
طبیعی دریاچه مختل نشود و تا حدودی تحت شرایط 

پایدار به حالت قبل از خشکی برگردد. 
گزارش مرکز بررسی های استراتژیک  نمی دانم آیا 
ریاست جمهوری را در 19 خردادماه 98 مطالعه کرده اید 
یا خیر اما این مرکز به طور رسمی در گزارش خود اعالم 
کرده: »مسائل و چالش های حکمرانی، اصلی ترین 
کامل  عامل پیچیده شدن مسئله و اجرا نشدن 
کارگروه نجات دریاچه ارومیه  برنامه ها و راهبردهای 
است. عدم شفافیت فعالیت های سازمان ها و پاسخگو 
نبودن آنها، ناهماهنگی مجریان، تعارض سیاست ها، 

اولویت گذاری های نادرست و تخصیص نامناسب منابع 
بر آنها، سازماندهی نامناسب مواجهه با مسئله و ضعف 
اطالعات در دسترس، بیش از هر چیز بر این مسئله 
کید شده  تأثیرگذار بوده است.« در ادامه این گزارش تأ
که »بستر محلی و ملی برای احیای دریاچه ارومیه به 
آن میزان نامناسب بوده که مسئوالن احیای دریاچه 
ارومیه از آن غفلت کرده اند.« همچنین گفته شده که 
نگاه مسئوالن ستاد احیای دریاچه ارومیه و سایه 
سنگین سیاسی ناشی از وعده رئیس جمهور، باعث 
شد که احیای دریاچه ارومیه از ابتدا مسئله ای دولتی 
تعریف شود. این رویکرد به مسئله کامال با رویکرد اعمال 
قدرت برای رسیدن به خواسته ستاد، بدون توجه به 
کید هشتمین  حقوق ذینفعان دیگر بوده است. برخالف تأ
 مصوبه احیای دریاچه ارومیه، مبنی بر پرداخت هزینه 
ما به ازای کاهش تخصیص آب به کشاورزان، ستاد احیا 
به دنبال جبران خسارت بهره برداران نیز نبوده است.« 
همچنین»عدم احترام ستاد احیا به حقوق آب و جلب 
توافق در کاهش مصرف آب کشاورزی و تخصیص به 
ج دامن زده است.«  ج و مر دریاچه ارومیه به افزایش هر
)2( نقطه نظر شما درباره این گزارش چیست، آیا تمامی 
این موارد باید در مسیر احیای ارومیه مورد توجه دولت 

سیزدهم باشد؟
سیاسی و جناحی نیستم و نباید مسئله مدیریت آب و احیا 
دریاچه را به منافع سیاسی و حزبی گره زد. نمی دانم این 
گزارش را چه کسانی نوشته اند ولی بدون اغراق و به صورت 
کرده اند. هر دولتی  علمی و تخصصی موضوع را بررسی 
که می خواهد به فکر دریاچه ارومیه باشد باید موارد ذکر 

شده در این گزارش را مدنظر قرار دهد. 
دولت سیزدهم یک ماه پس از روی کار آمدن اعالم 
ومیه تغییر که ساختار ستاد احیای دریاچه ار  کرد 
کند، اقدامات دولت باید به چه نحوی باشد تا   می 

دریاچه در مسیر احیا قرار گیرد؟ 

 ببینید ضعف عمده ستاد احیا این بود که مرکز و هسته 
گیری آن در تهران و دانشگاه صنعتی شریف  تصمیم 
قرار داشت. این موضوع باعث می شد تا هماهنگی ها 
خیلی ضعیف باشد و مبالغ هنگفتی صرف هزینه های 
کاری، ایاب-ذهاب و دفتر و دستک  مأموریت، اضافه 
که دانشگاه های تبریز  ستاد شود. این درحالی است 
و ارومیه هم در میدان بودند و هم از پتانسیل علمی 
بسیارباالیی برخوردار بوده و هستند و هم دلشان برای 
دریاچه بیشتر از همه می سوزد. تصور، باور و اعتقاد به 
که اصال دریاچه را  کسی  لزوم احیا دریاچه ارومیه برای 
پرآب ندیده با کسی که خاطرات زیبایی از تفریح و شنا در 
این نگین آبی دارد، فرق می کند. اساتید بومی با دریاچه 
زندگی کرده اند و مرگ آن را هرگز و هرگز نه قبول کرده و نه 
کنند. مرکز ستاد یا باید در دانشگاه تبریز و یا در  باور می 
 دانشگاه ارومیه مستقر باشد. از طرفی باید مکانیزم هایی

برای پایش و کنترل هزینه کرد در ستاد تعبیه شده و حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه به صورت یکپارچه مدیریت شود. متأسفانه 
کشاورزی، نگرش  سازمان های آب منطقه ای و جهاد 
سازمانی و بخشی شان بر نگرش جامع چربش دارد. درحالی 
که باید تحت مدیریتی واحد، آب در حوضه تخصیص یابد و 
 حق آبه زیست محیطی دریاچه رهاسازی شده و پروژه های

کوچک و بزرگ در مسیر احیا دریاچه با همت و دقت پیش رود. 
برای کاهش مصرف ۴۰ درصدی آب در بخش کشاورزی باید 
کشاورزان بیمه شوند تا در شرایط سخت مالی کشور بتوانند 
هزینه های زندگی شان را تأمین کنند. نمی شود به کشاورز آب 
 ندهی و با این تورم سرسام آور بگویی زندگی کن! شغل های

جایگزین کشاورزی و توسعه صنعت و گردشگری باید در عمل 
پیاده سازی شود. ما به جای محور قراردادن توسعه صنعتی 
به اشتباه توسعه کشاورزی را در اولویت قرار دادیم. در این 
 کشور رئیس جمهوری داشتیم که مصر بود همه زمین های

بایر تحت کشت و آبیاری قرار گیرند. آنچه امروز تحت عنوان 
بحران آب اتفاق افتاده معلول همین نگرش هاست. در 
بحث دریاچه ارومیه هم به طور مشخص، متأسفانه منطقه 
آذربایجان و به ویژه بخش غربی آن صنعتی نشده است و 
کشاورزی تنها بخش اقتصادی قابل اتکا آنهاست. جهاد 
ح آمایش کشاورزی و ارائه الگوی  کشاورزی در اجرای طر
کشت متناسب با حوضه به طورکامل ناموفق بوده است. 
کشاورزان ما به حد کافی آموزش ندیده و توجیه نشده اند. 
به جای افزایش کشت دیم، افزایش اراضی فاریاب مدنظر 
جهاد کشاورزی قرار گرفته و جالب است که این اتفاقات 
حتی بعد از تشکیل ستاد احیا با سرعت بیشتری ادامه 
پیدا کرده است. قرار بود با توسعه سیستم های آبیاری 
تحت فشار، آب مازاد به سمت دریاچه رهاسازی شود ولی 

در عمل آب مازاد منجر به افزایش زیرکشت شد.
 ما در پیگیری پرونده دریاچه ارومیه، پرسشی را 
در پایان گفت و گو به صورت مشترک با تمامی اساتید 
دانشگاهی و صاحب نظران در میان می گذاریم؛ اینکه 
ایده هایی مثل پارلمان آب تا چه میزان می تواند به 

عنوان بدیل ساختار موجود عمل کند؟
ایده تشکیل پارلمان آب برای یک حکمرانی خوب و مؤثر 
ضروری است به شرط اینکه یک پارلمان واقعی و با حضور 
همه ذینفعان باشد واال رویکرد گزینشی و نگرش حزبی و 
گر سیاسیون و مافیاها  جناحی باعث شکست آن می شود. ا
دست از سر آب بردارند، باور کنید دریاچه به حالت اولیه 
 خود باز می گردد. باید افراد غیرمتخصص از عرصه های 

تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریتی آب کنار بروند. 
در غیراین صورت نه فقط اهواز، اصفهان، شهرکرد و سایر 
نقاط، بلکه تمام کشور به صورت گسترده، درگیر بحران 

های ملی و منطقه ای خواهد شد. 
پی نوشت:

 1-اظهارات راضیه لک، در گفت و گو با روزنامه شرق 
 2-گزارش منتشر شده در روزنامه همشهری با عنوان

» دریاچه ارومیه، قربانی تصمیمات غلط«
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سال سی وهفتم   
شماره 10366

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی  آ
 سالیانه )نوبت دوم(   

 شرکت سرمایه گذاری سلیم ) سهامی عام( 
 به شماره ثبت 239408

  و شناسه ملی 10102801961 
برای سال مالی منتهی  به 1400/12/29 

گهی دعوت به محمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(مندرج در روزنامه  پیرو آ
رسالت به شماره 10356مورخ 1401/04/16 از آنجایی که مجمع فوق در تاریخ 
1401/04/30 تشکیل و به حد نصاب قانونی نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران، 
وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص 
حقوقی شرکت سرمایه گذاری سلیم  )سهامی عام( دعوت می گردد، تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه) نوبت دوم( این شرکت با دستور جلسه ذیل که 
در ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 در محل  تهران، جنب درب 
غربی استادیوم آزادی ، هتل المپیک ، سالن همایش های بین المللی تشکیل 

می شود ، شرکت فرمایند. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی 
منتهی به 1400/12/29

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال 
مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان

4- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره 
کمیته های تخصصی  5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و 

هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
گهی های شرکت 6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آ

7-رسیدگی به معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت
8- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

که تمایل به حضور در جلسه  سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان 
مجمع را دارند  یک ساعت قبل ازشروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی 
معتبر، برگه نمایندگی و یا وکالتنامه رسمی به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگ 
ورود به جلسه را دریافت نمایند. با عنایت به ابالغیه شماره 121/166547 مورخ 
1400/10/04 و ابالغیه مورخ 1400/11/09 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس 
کسیناسیون و رعایت کامل  و اوراق بهادار، حضور در جلسه مذکور با ارائه کارت وا

دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود.
ضمنا به منظور رعایت تمهیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سالمتی سهامداران  
مجمع مذکور به صورت آنالین از طریق وبینار موجود در وب سایت شرکت به آدرس 
saliminvest.ir  در دسترس می باشد. همچنین سهامداران محترم می توانند 

سواالت  خود در خصوص دستور جلسه فوق را از طریق سامانه پیامکی به شماره 
30005944032511 به اطالع هیات رئیسه مجمع برسانند.

تاریخ انتشار 1401/5/1
خ ت 1401/5/1

گهی دعوت به مجمع عمومی   آ
فوق العاده موسسه تصویربرداری 

 پزشکی زنجان تسال به شماره ثبت 112 
و شناسه ملی 10460010079

بدینوسیله از کلیه شرکای موسسه دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده موسسه، ثبت شده با شماره 112 نزد اداره ثبت 
شرکتها و موسسات غیرتجارتی زنجان، دارای شناسه ملی 10460010079 
گهی  ج در این آ به منظور تصمیم گیری درباره دستورهای جلسه مندر

حضور به هم رسانند.
نشانی مکان تشکیل جلسه :

در محل اقامتگاه قانونی موسسه واقع در استان زنجان ، شهرستان 
زنجان ، مجتمع پزشکی حضرت ولیعصر )عج(، خیابان بوستان 
هجدهم ، بلوار دکتر شریعتی ، طبقه همکف، کدپستی 4515777978 

خ 13 مرداد ماه سال 1401 ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مور
دستورهای جلسه :

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب- افزایش سرمایه موسسه

ج- ورود شرکای جدید به موسسه
د- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تاریخ انتشار 1401/5/1
خ ش 1401/5/1

گهی دعوت اعضای خانه معدن   آ
استان زنجان به شماره ثبت 37045 و 

شناسه ملی 14005315602 جهت تشکیل 
 مجامع عمومی فوق العاده و عادی

 به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه معدن استان زنجان دعوت به عمل می آید 
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه معدن استان زنجان که 
خ 1401/5/25 راس ساعت 10 صبح و مجمع عمومی فوق العاده   روز سه شنبه مور
در ساعت 11 صبح همان روز در محل سالن شهریاری اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی زنجان برگزار خواهد گردید، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :

1- استماع گزارش هیات مدیره
2- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت

3- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه منتهی به سال مالی 1394
4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
6- تعیین حق ورودیه و حق عضویت

7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- تغییر آدرس
2- تصویب اساسنامه جدید

3- اصالح شرایط عضویت
4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره 33478300-024 خانه معدن استان 
زنجان تماس حاصل فرمائید.

تاریخ انتشار 1401/5/1
خ ش 1401/5/1

گهی دعوت مجمع عمومی  آ
  فوق العاده شرکت تعاونی

 سهام عدالت شهرستان خوی
به شماره ثبت 1736  شناسه ملی 10861970792

بنا به تصویب هیات مدیره، جلسه مرحله اول مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی سهام عدالت 
شهرستان خوی وفق مقررات ماده 9  آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای برای انتخاب 
ح  گیری درخصوص دستور جلسات به شر نمایندگان اعضا جهت حضور در مرحله دوم برای تصمیم 
زیر راس ساعت و روز و تاریخ مقرر در کلیه حوزه های انتخاباتی برگزار می گردد. از عموم سهامداران و 
اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوع ذیل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در 
صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
گذار نماید. در این صورت هر عضوی می تواند  دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیر اعضا وا
کثر حق سه رای باوکالت وهر شخص غیرعضو تنها یک رای باوکالت داشته باشد.  عالوه بر رای خود حدا
گهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل  توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آ
مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل شرکت تعاونی واقع در خوی بلوار مدرس دفتر شرکت تعاونی سهام 
عدالت شهرستان خوی تنظیم شده و توسط هیات مدیره تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی 

حضور در مجمع بایستی به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
1- محل تشکیل جلسه در حوزه شهری خوی شامل اعضا تمامی کارکنان لشکری و کشوری و اعضا کمیته 
امداد و بهزیستی و رزمندگان بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی و امور ایثارگران و خانواده 
شهدای خوی و حومه جهت انتخاب 47 نفر نماینده اصلی و 16 نفر نماینده علی البدل ساعت 8 صبح 

روز چهارشنبه مورخه 1401/5/12 سالن سهام عدالت شهرستان خوی
2- محل تشکیل جلسه در حوزه شهر چایپاره شامل اعضاء تمامی روستاهای تابعه و کارمندان شاغل 
و بازنشسته و اعضاء کمیته امداد بهزیستی مستمری بگیر و ایثارگران نیروهای لشکری و انتظامی جهت 
انتخاب 30 نفر نماینده اصلی و 10 نفر نماینده علی البدل ساعت 14/30 روز پنجشنبه مورخه 1401/5/13 

مکان: مسجد جامع چایپاره
3- محل تشکیل جلسه درحوزه بخش صفائیه شامل اعضاء تمام روستاهای تابعه بخش جهت 
انتخاب 13 نفر نماینده اصلی و 4 نفر نماینده علی البدل ساعت 12 روز شنبه مورخه1401/5/15 مکان 

حسینیه زرآباد
4- محل تشکیل جلسه در حوزه بخش ابواوغلی شامل تمامی روستاهای تابعه بخش جهت انتخاب 
11 نفر نماینده اصلی و 4 نفر نماینده علی البدل ساعت 12 روز سه شنبه 1401/5/18 در مسجد جامع 

ابواوغلی
5- محل تشکیل جلسه در حوزه بخش قطور شامل تمام روستاهای تابعه جهت انتخاب 12 نفر نماینده 

اصلی و 4 نفر نماینده علی البدل ساعت 12 روز چهارشنبه 1401/5/19 در مسجد جامع قطور
مدارک الزم :

جهت حضور درمجمع : 1- کارت شناسایی معتبر )شناسنامه ؛ کارت ملی؛ کارت عضویت( 2- اصل نمایندگی 
تام االختیار برای شرکت در جلسه مجمع همچنین مرحله دوم مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی راس ساعت 10 روز شنبه 1401/5/22 در محل سالن سهام عدالت شهرستان خوی واقع در بلوار 
مدرس روبروی مدرسه دهخدا ساختمان سهام عدالت تشکیل خواهد شد. لذا از کلیه نمایندگان اعضا 

منتخب دعوت می شود در جلسه برای تصمیم گیری درخصوص دستور جلسات زیر حضور یابند.
دستور جلسه :

ح و تصویب اساسنامه جدید منطبق بر اصالحیه بخش تعاون جمهوری اسالمی قانون اصالح  1- طر
مواردی از قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسالمی مصوب 1393/2/17

2- اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصالح ماده چهار اساسنامه مربوط به حوزه عملیات شرکت 
تعاونی

3- اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصالح ماده شش اساسنامه مربوط به مرکز اصلی عملیات شرکت تعاونی
ح و تصویب تغییر ماده 28 اساسنامه 4- طر

تاریخ انتشار 1401/5/1
خ ش 1401/5/1         803

گهی دعوت مجمع عمومی  آ
 عادی )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 60  مسجد قمربنی هاشم 
مشکین دشت – در حال تصفیه – شماره ثبت 4920

از کلیه اعضا دعوت می شود در مجمع عمومی عادی ، راس ساعت 10 صبح روز 
کوچه شهید بابک و  جمعه 1401/5/21 در محل بلوار اصلی صفادشت ، بین 

گلستان 6 ، مسجد حضرت ابوالفضل )ع( شرکت فرمائید.
دستور جلسه :

1- استماع و تصویب گزارش عملکرد هیات تصفیه تعاونی
2- تصویب صور مالی سال 1400 و برنامه و بودجه سال 1401

ح هیات تصفیه، بابت تعیین تکلیف واحدهای فاقد  گزارش و طر 3- تصویب 
متقاضی و تهاتر و تقسیم و فروش آنها

گهی های شرکت ج آ 4- تغییر و تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای در
ح هیات تصفیه بابت تعیین آورده نهایی اعضا طبق صور مالی  5- تصویب طر

و امتیازبندی
6- تمدید مدت ماموریت مدیران تصفیه

7- تعیین دستمزد هیات تصفیه
- عضو می تواند حق حضور و رای خویش را طی وکالتنامه به نماینده تام االختیار 
گذار کند، لذا جهت بررسی وکالتنامه ها و صدور مجوز شرکت در مجمع تا  خود وا

خ 1401/5/19 به همراه وکیل خود به دفتر تعاونی مراجعه فرمائید. مور
گذاری تاریخ انتشار 1401/5/1 هیات مدیره شرکت سرمایه 

سلیم)سهامی عام(

گهی دعوت آ
کشت  کلیه صاحبان سهام شرکت توسعه  بدینوسیله از 
خ قهستان سهامی عام به شماره ثبت  و صنعت نگین سر
60555 و شناسه ملی 14006531171 دعوت می گردد تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 
خ 1401/5/11 در محل دفتر مرکزی  9 صبح روز سه شنبه مور

شرکت برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- تغییر نام شرکت
2- تغییر محل شرکت
تاریخ انتشار 1401/5/1

هیات مدیرهخ ت 1401/5/1

هیات مدیره شرکت تعاونی

گهی دعوت از بستانکاران احتمالی  آ
شرکت تعاونی مصرف محلی مسجد 

حجتیه صبوری )در حال تصفیه(
شماره ثبت 362 و شناسه ملی 10760072539  نوبت اول

خ 1395/5/30 و به استناد مفاد ماده 215  گهی انحالل مور پیرو آ
کلیه بستانکاران احتمالی و اشخاص  و ماده 225 قانون تجارت از 
حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت تعاونی منحله فوق دارند، 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین نوبت 
گهی به آدرس هیات تصفیه شرکت به نشانی قائم شهر خیابان ساری  آ
یاس نهم جنب مسجد حجتیه صبوری با کدپستی 4767335487 
مراجعه نمایند. این اطالعیه در دو نوبت هر یک به فاصله یک ماه 
کثیراالنتشار رسالت انتشار و اعالم   در روزنامه رسمی و روزنامه 
می دارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته 

نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم خواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/5/1

خ ش 1401/5/1
هیات تصفیه شرکت – سیدصادق ساداتی – 
کفشگری – محسن بابائی محمود واحدی 

هیات مدیره خانه معدن استان زنجان

رئیس هیات مدیره – جالل درخشنده

از طرف هیات تصفیه

 احیای دریاچه واکاوی راهکارهای علمی و عملی برای نجات دریاچه ارومیه که فقط 5 درصد از آن باقی مانده است
رؤیایی همچنان زنده

کثریت  محمدتقی ستاری: با توجه به نتایج مطالعات، نه تنها به نظر من بلکه به نظر ا
 قریب به اتفاق متخصصان علم آب، دریاچه ارومیه قابل احیاست. حتی سیاست های

 مدیریتی کم هزینه منتها جدی دولت می تواند دریاچه را احیا کند. در صورت عدم 
احیا یک فاجعه بسیار بزرگ زیست محیطی و متعاقب آن تهدیدات بسیار بزرگ 
امنیتی و سیاسی در راه خواهد بود و براساس مطالعات صورت گرفته نه تنها ایران 
بلکه کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. ما از نظر علمی و فنی و 

مصالح عالی کشور معتقدیم دریاچه ارومیه قابل احیاست و باید احیا شود
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سال سی و هفتم   
شماره 10366

امالک اعتماد )جزیره کیش(  
             www.kishmelk.comوش           رهن اجاره خرید فر

140
1/ 4

/2-
ت50 

خ  ک اعتماد ج اداری درسا، امال       کیش، خیابان سنایی )مجتمع بانک ها(، بعد از بازار کیش، بر
07644421853-5        مدیریت: زاهدی 09120364811  

 با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی

رستوران
 گوشت تازهـتکگلپا

 گوسفندی
در حضور مشتریان 

چرخ و طبخ می گردد.

14
01/

4/
2-

51 
ت

خ 

چلوکباب ها: کوبیده، کوبیده کم چربی، برگ مخصوص
فیله، چنجه، بختیاری، جوجه، بال

غذاهای دیگر: زرشک  پلو با مرغ، چلوماهی قزل آال
خورش فسنجان، خورش قرمه سبزی، خورش قیمه

سفارشات جهت جشن ها و میهمانی ها پذیرفته می شود
فردوسی - چهارراه کوشک - خیابان صادق - پالک 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

دفتر وکالی دادگستری
)مشاوره تلفنی رایگان(

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 18 عصر

تلفن:52        665        665     
665        665        53
665        665        54 همراه  :    09123884694

خ ت 1401-4-2-52

خ ت 1401-4-13-115

خ ت 1401-4-12-109

خ ت 1401-4-12-110

شرکت تولیدی ظروف آشپزخانه
دعوت به همکاری می نماید

کارمند اداری خانم آشنا به کامپیوتر جهت ثبت
چک و جوابگویی تلفن )میدان شوش بازار بلور فروشان(

09228316013

خ ت 1401-4-4-60

خ ت 1401-4-16-23

خ ت 1401-4-16-24

خ ت 1401-4-20-24

کارمند اداری خانم
حقوق ثابت + پاداش

)ساعت کار 8/30 تا 15( محدوده شرق
09336588625

خ ت 1401-4-21-30

خ ت 1401-4-23-42

خ ت 1401-4-23-43

خ ت 1401-4-23-44

فردیس کرج
177 متر 3 خوابه طبقه اول

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

026-36809215
09376096526 -09126882488

خ ت 1401-4-11-103

خ ت 1401-4-11-104

اجاره دفتر کار 
بر بزرگراه اشرفی اصفهانی

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

09364068417
خ ت 1401-4-11-105

خ ت 1401-4-12-107

خ ت 1401-4-11-101

مدرس خانم باتجربه
زبان انگليسی نيازمنديم

)محدوده ميرداماد(
واتساپ  09121331458

خ ت 1401-4-16-25

خ ت 1401-4-7-71

خ ت 1401-4-13-112

خ ت 1401-4-13-113

اجاره دفتر کار 
بر بزرگراه اشرفی اصفهانی

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

09364068417
خ ت 1401-4-11-105

6 هزار متر زمین گیالن
حومه الهیجان زیر قیمت پول الزم

فقط متری 250 کال یک میلیارد و پانصد
خ ت 091114120941401-4-11-106

خ ت 1401-4-16-20

خ ت 1401-4-16-21

خ ت 1401-4-16-22

خ ت 1401-4-22-40

خ ت 1401-4-23-41

خ ت 1401-4-8-81

خ ت 1401-4-8-80

خ ت 1401-4-28-62

خ ت 1401-4-11-103

خ ت 1401-4-11-104

خ ت 1401-4-25-50

خ ت 1401-4-25-51

خ ت 1401-4-25-52

خ ت 1401-4-25-53

خ ت 1401-4-25-54

خ ت 1401-4-25-58

 برق کشی 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 قطره ای از صفر تا صد
مهدیان  09914761773

خ ت 1401-4-26-59

خ ت 1401-4-29-66

خ ت 1401-4-20-20

خ ت 1401-4-20-22

خ ت 1401-4-20-23

خ ت 1401-4-25-55

خ ت 1401-4-25-56

خ ت 1401-4-25-57

خ ت 1401-4-12-111

فرصت شغلی
حوزه فعالیت : فروش و بازاریابی

شرایط جذب : آشنایی با فضای مجازی بازده سنی 20 تا 35 سال
ساعت کاری به صورت پاره وقت
09382582890

خ ت 1401-4-13-3

خ ت 1401-4-15-10

خ ت 1401-4-28-60

خ ت 1401-4-28-61

خ ت 1401-4-29-65

خ ت 1401-4-30-70

خ ت 1401-4-30-71

خ ت 1401-4-8-82

خ ت 1401-5-1-71

خ ت 1401-5-1-72

خ ت 1401-5-1-73
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خوانندگانفهيمروزنامهرسالتميتوانند
پيامهايخودرابهسامانههاي

10002188910808
يا50001060658119

پيامككردهومسائلومشكالتخودرابياننمايند.
بيصبرانهمنتظرپيامهايگرمشماهستيم.

تقوا و پرهيزكارى پيشه كن هرچند اوقات شرعی
كم باشد و ميان خود و خدا پرده اى 

قرار ده هرچند نازک باشد.

حکمت نهج البالغه
پوشيده می بنوش كه سهل است این خطا

با رحمت خدای خطابخش جرم پوش

ملک الشعرای بهار

صاحب امتياز: بنياد  رسالت
مدیر مسئول: محسن پيرهادی

سردبير: مسعود پيرهادی
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شاه بیت

نگاه
 حفظ مظاهر دینداری در جامعه هم از لحاظ فقهی 

و هم از لحاظ تمدنی، بر ذمه حکومت است
سراشیبی سکوالریزاسیون

جواد شاملو
که بار جامعه را روی دوش خود  نظام جمهوری اسالمی ایران پذیرفته 
کند و  داشته باشد. هم ضرورت های فقهی حکومت اسالمی این را ایجاب می 
هم آرمان های اسالمی انقالب. آرمان هایی که آن ها را به عبارت های همچون 
مقدمه سازی برای ظهور، انتقام خون سیدالشهدا علیه السالم و تمدن نوین 
اسالمی و دیگر عناوین می شناسیم. دینداری جامعه و ظاهر بودن دین در 
جامعه، هر دو برای نظام خطر قرمز است. ظاهر بودن دین به معنای عدم 
تظاهر و تبلیغ بی دینی است، که یعنی این هم به همان تالش در جهت حفظ و 
گر حجاب در جامعه نادیده گرفته  گردد. ا اشاعه دینداری در میان مردم باز می 
شود، اسالم در حد زیادی عینیت خود را در جامعه از دست می دهد و جامعه 
کل جامعه تعمیم داده بود و  که انقالب به  نیز هویت اسالمی خود را. هویتی 
که همچون یک ترمزدستی بود در سرازیری سکوالریزه شدن جامعه  انقالبی 
ایران. پس حکومت اسالمی عالوه بر آنکه از لحاظ فقهی اجازه ندارد به حجاب 
و منکرات اجتماعی بی تفاوت باشد، ذات انقالبی و پیش رونده اش هم او را 
به سمت دغدغه مند بودن در مورد مسائل اجتماعی سوق می دهد. نه تنها 
انقالب کرده ایم که احکام اسالم را پیاده کنیم، بلکه انقالب کرده ایم که جامعه 
را اسالمی گردانیم. این دو شاید عمال یکی باشند، اما در ذهن قابل تفکیکند و 
مرز مهمی نیز دارند. در حالت اول، حکومت همچون ناظم یک مدرسه است 
که وظیفه تعلیم و تربیت جامعه را بر عهده دارد.  و در حالت دوم، پدری است 
کار است و نگران حفظ داشته ها و اندوخته ها و وضع  دیدگاه اول محافظه 
موجود، دیدگاه دوم نگاه به آینده دارد. دیدگاه اول امنیتی است، دیدگاه دوم 
فرهنگی. ظاهر بودن دین در جامعه و عدم امر به منکر حکومت با ایجاد زمینه 
کردن هر چه بیشتر جامعه  برای بروز منکرات، ضرورتی فقهی است اما دیندار 

عالوه بر ضرورت فقهی، راهبردی تمدنی نیز به شمار می آید.
جمهوری اسالمی ادعا دارد دینداری در عصر مدرن در سطح فردی، اجتماعی 
کند.  و سیاسی قابل پیاده سازی است و این سه سطح را همزمان دنبال می 
چشم انداز فتح افق های دینی و قله های تمدنی همانقدر در نگاه نظام پررنگ 
که دلشوره های فقهی و این هر دو از سرچشمه های ناب انقالب بیرون  است، 
آمده اند. ما برای حفظ اصالت و هویت انقالب و نظام، نیاز به برقراری فقه 
اجتماعی اسالم، تا حد توان داریم و برای رسیدن به آرمان هایی نظیر جامعه و 

تمدن اسالمی، نیاز به ریشه دار کردن احکام دین در افراد. 
کردن دین در جامعه نیاز به تربیت دارد. تربیت اساسا با  برای ریشه دار 
کسی، فکری یا چیزی تبعیت  زیبایی شناسی افراد در ارتباط است. آدم ها از 
که آن را دوست داشته و زیبا ببینند. برخوردهای امنیتی، سلبی  کنند  می 
و سخت در عرصه مقابله با مظاهر ضددینی باید در مرحله آخر مسیر حرکت 
جامعه به سمت دینداری باشد و جامعه نیز باید این مرحله آخر بودن را درک 
که اعضایش می دانند  کند. جامعه در این حالت همچون مدرسه ای است 
اتاق ناظم، مرحله آخر است و پیش از آن مدرسه معلم راهنما و مربی پرورشی 
دارد که قرار نیست به او آسیبی بزنند یا او را محدود کنند؛ بلکه قرار است او را با 
مسیرهای تازه تر و بهتری آشنا کنند. برای تربیت دینی جامعه راه های سختی 
که  که به نوعی بت شکنی است؛ این است  پیش رو داریم. شاید مهم ترین راه 
طعم تازه بودن حرف دین را به خودمان و به دیگران بچشانیم. اینگونه حس 
که دین نه صدایی از  کنیم و اینگونه برای اطرافیان و مردممان جا بیندازیم 

گذشته، که سفیری از آینده است. 

مرضيه حاجی پور ساردویی 
دكترای مدیریت رسانه

گذاری یک »هنجار« و حفظ  ک  اشترا
حریم خصوصی یک »ارزش« است. اما 
پیامدهای روانی و فرهنگی پایان حریم 

خصوصی چیست؟
به نظر می رسد ما به پایان حریم خصوصی 
رسیده ایم. زندگی خصوصی ما، آنطور 
که پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما آن را 
کردند، دیگر رعایت نمی شود  رعایت می 
و به قلمرو شرم آوری منتقل شده است. 
شرکت های فناوری موذیانه و از طریق 

امتیازات کوچکی که تنها در طول زمان 
افزایش یافت، نسل امروز را به سویی 
هدایت کردند که اخالقیات، حقوق و 
که نسل های دیگر برای  امتیازاتی را 
کسب آنها جنگیدند، کنار گذاشت و 
سنگ بنای شخصیت انسان امروز را 

در این فرآیند تضعیف کرد.
که پاسداری از تمدن به  در حالی 
و به  تدریج »تاریک می شود« و ر
افول می رود ـ بسیاری پذیرفته اند 

کثریت تعامالت اجتماعی، مالی  که ا
و حتی خصوصی آنها از طریق اینترنت 
انجام  شود یا به نمایش گذاشته شود و 
کسی و در  که چه  برایشان مهم نباشد 

کجا، در حال تماشا است.
یم  حر به  شه  خد ه  یگا پا لین  و ا پس 
که بی محابا  خصوصی، خود فرد است 
به انتشار عکس و فیلم و محتوا از زندگی 
خصوصی خود می پردازد. اما عامه مردم، 
ابتدا وحشت زده، سپس بدبینانه، به 
گری ها نگریسته، به اعتراضات نرم اما  افشا
بی فایده دست می زنند. اما تأثیر شخصی 
و روانی این از دست رفتن حریم خصوصی 
کنون برای جلوگیری از این  چیست؟ آیا ا

موج دیر شده است؟
عصر ما شاهد آمیختگی تقریبًا کاملی از 
حوزه های خصوصی و عمومی است که 
میدان جنگ بحث حفظ حریم خصوصی 

یا  صی  خصو یم  حر  . هستند
زندگی خصوصی شما متعلق به 

شما است. ممکن است بخشی از آن را 
در دسترس دیگران قرار دهید که البته 
بخشی از زندگی شما باید در دسترس 
باشد، زیرا به نفع عموم مردم است که 
شناخته شود. اما بقیه باید به تنهایی 
کسی آن را از شما  گر  مال شما باشد و ا
بگیرد، عمل او، دزدی یا همان سرقت 

مال است.
این سرقت مال، در فضای مجازی در 
دو حیطه فردی و شرکتی )شرکت های 
اینترنتی( رخ می دهد. در حیطه فردی که 
کاماًل مشخص است. اما در حیطه شرکتی 
گیرد. به  کمتر مورد توجه کاربران قرار می 

که انجام  کاری  گوگل هر  عنوان مثال، 
کند و از این منظر  می دهید، تماشا می 
تفاوت زیادی بین گوگل و دولتی که هر 
کند،  کاری انجام می دهید را تماشا می 
وجود ندارد؛ به جز اینکه، دولت یک 
گوگل  که  نهاد منتخب است، در حالی 

اینطور نیست. 
همه اینها ما را به سؤاالت اساسی در مورد 
نقش موتورهای جستجو می رساند. 
گوگل با توجه به اینکه تخمین زده  آیا 
می شود 40 درصد از کل ترافیک را اداره 
کتابدار واقعی اینترنت  کند، یک  می 

است؟ یا چیزی فراتر از یک کتابدار است، 
زیرا الگوریتم های آن با دقت )و با افزایش 
استفاده از داده های شخصی شما( 
که می خواهد مشاهده  سایت هایی را 
کند؟ گوگل تا چه حد  کنید، انتخاب می 
می تواند در قبال تصویر مجازی شما 

مسئول باشد؟
در مورد تفاوت های بین خود »واقعی« 
ح  که به صورت آنالین طر و شخصیتی 
می شود، می توان گفت شخصیت آنالین 
به نوعی دوگانه تبدیل شده است. اما 
فرد به سختی متوجه تفاوت بین خود 
و دوگانه آنالین خود است. این توهم 

در رسانه های اجتماعی وجود 
دارد و به افراد این تصور را می دهد 
که کنترل هویت مجازی  خود را در 
دست دارند و پیام هایی را منتشر 
کنند که با خود »واقعی« آنها )یا نسخه  می 
ایده آل شده ای از آنها( هماهنگ است. 
گر  اما در واقع، این تصور اشتباه است؛ ا
خود شما به حفظ حریم خصوصی خود 

کمک نکنید. 
حریم خصوصی شما ارزش دارد. اما 
گونه  گوگل با حریم خصوصی شما آن 
کند. برای  که باید محرمانه رفتار نمی 
مثال، شما در تالش برای برنامه ریزی 
برای کاهش وزن یا فرزندآوری هستید 
یا در پی ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی 
مانند ازدواج، نقل مکان، طالق و سایر 
موارد هستید. این شرکت ها با بررسی  

گذاری های شما،  ک  جستجوها و اشترا
به راحتی روایت های زندگی شما را 

کنند. بازسازی می 
کنند که بسیاری  کثر مردم به این فکر نمی  ا
از اطالعات آنها از حوزه خصوصی به 
کند و ساده انگارانه  حوزه عمومی درز می 
خصوصی ترین حریم خصوصی خود را 
در دهکده جهانی رسانه های اجتماعی 

گذارند. به مبادله می 
گر  که ا به نظر می رسد پیام این است 
واقعًا می خواهید حریم خصوصی خود 
را حفظ کنید و به پایان حریم خصوصی 
نرسید، آن را به عنوان یک راز تلقی کنید. 
در عصر تحلیل الگوریتمی و داده های 
که  کار این باشد  بزرگ، شاید بهترین 
در عرصه مجازی اخالق مدار باشید. 
بنابراین، دفاع از خود خصوصی در عرصه 
مجازی به معنای دفاع از زندگی اخالقی، 

خالقانه و معنادار است.

در فضای مجازی اولین پایگاه خدشه به حریم خصوصی، خود فرد است

مرگ حریم خصوصی در دهکده جهانی
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گهی مناقصه عمومی به شماره 2001005769000034 آ
مرحله اول )نوبت دوم(

شهرداری هشتگرد در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری و انجام تشریفات قانونی مناقصه عمومی كفپوش 
ح ذیل اقدام نماید. ضلع جنوبی شهر )شهرک وحدت، كردآباد و راه آهن( از طریق سامانه تداركات الکترونيک دولت به شر

1- نام و نشانی مناقصه گزار : شهرداری هشتگرد : واقع در شهرهشتگرد – بلوار آیت اله خامنه ای – سایت اداری – ساختمان اداری 
شهرداری

2- نشانی محل اجرای پروژه : ضلع جنوبی شهر )شهرک وحدت، كردآباد و راه آهن(
3- موضوع مناقصه : كفپوش ضلع جنوبی شهر )شهرک وحدت، كردآباد وراه آهن(

4- مبلغ مناقصه : 7/339/000/000 )به حروف هفت ميليارد و سيصد و سی و نه ميليون ریال(
 5- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 366/950/000 )به حروف سيصد و شصت و شش ميليون ونهصدو پنجاه هزار ریال( می باشد كه
گهی مناقصه دارای حداقل 120  ج آخرین آ  می بایست به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد : ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ 5% كه ازتاریخ در

روز اعتبار و قابل تمدید باشد و یا واریز فيش نقدی به حساب 0105612974005 بانک ملی شعبه شهرداری هشتگرد كد شعبه 2658
6- متقاضيان می بایست دارای حداقل رتبه 5 رشته فهرست بهای ابنيه از سازمان مدیریت برنامه ریزی باشند.

7- مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست از تاریخ 1401/4/20 لغایت 1401/4/28 از طریق سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت اقدام نمایند.

8- مدت اعتبار پيشنهادها )موضوع بند »ی« ماده »2« و بند »الف« ماده »21« قانون( می بایست از تاریخ ارائه پيشنهاد قيمتها به 
مدت یک ماه اعتبار داشته باشد.

گران جهت ارائه پيشنهادات می بایست از تاریخ 1401/4/28 لغایت 1401/5/8 از طریق سامانه تداركات الکترونيکی  9- مناقصه 
دولت اقدام نمایند.

گهی به عهده برنده مناقصه است. 10- هزینه چاپ آ
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/1
خ ش 1401/4/23

 فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای پروژه خرید و نصب
و راه اندازی تلویزیون شهری واقع در روستای هیو

دهياری هيو در نظردارد به استناد صورتجلسه شماره 27 مورخه 1401/3/18 شورای اسامی روستای هيو ، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب و راه اندازی 
تلویزیون شهری نماید.به شماره مناقصه 2001050158000005 از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت نماید. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
كتها از طریق درگاه سامانه الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران  گشایی پا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و باز
درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور را دریافت و گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه 1401/4/23 می باشد.

- دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 - روز پنجشنبه – تاریخ 1401/4/23
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 - روز شنبه – تاریخ 1401/5/1

- مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت 19 – روز چهارشنبه – تاریخ 1401/5/12
كتها : ساعت 8 روز پنجشنبه – تاریخ 1401/5/13 گشایی پا - زمان باز

گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. - هزینه چاپ آ
- دهياری در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

ج گردیده است. - سایر شرایط ، اطاعات و مشخصات در اسناد مناقصه در
كتهای الف: آدرس : استان البرز ، شهرستان ساوجباغ ، روستای  - اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا

تر از پاسگاه انتظامی ، خيابان بسيج ، ساختمان دهياری هيو – تلفن 44643660- 026-44642746 هيو ، بلوار امام خمينی )ره( ، باال
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مركز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 021-85193768-88969737

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/1

علی یعقوبی – شهردار هشتگردخ ش 1401/4/23

نوبت دوم

دهياریهيو

سرپرست دهیاری هیو – میالد توده زارع

دستگاهنظارتتعدادمدتزمانكارمبلغتضمينشركتدرمناقصه)ريال(برآوردپروژه)ريال(موضوعمناقصه

فراخوانمناقصهعمومیتكمرحلهایپروژهخريدو
نصبتلويزيونشهریواقعدرروستایهيو

دفترفنیدهياریهيو31ماه7/400/000/000370/000/000

گهی مناقصه عمومی فرماندهی آماد و پشتیبانی  آ
منطقه جنوبشرق نزاجا)مدیریت خرید و پیمان(

شماره 1401/2/پش6م 7
ف آماد و پشتيبانی منطقه جنوبشرق نزاجا )مدیریت خرید و پيمان( در نظر دارد تعداد یک دستگاه سردخانه 350 تنی زیر صفر درجه با مشخصات زیر را 
گهی مناقصه عمومی  جهت نگهداری اقام فاسد شدنی به منظور تدارک یگانهای تابعه و تحت پوشش خود با توجه به سوله موجود، از طریق انتشار آ

در محل پادگان آماد و پشتيبانی منطقه جنوبشرق نزاجا احداث و راه اندازی نماید.

از كليه شركت كنندگان در مناقصه از تاریخ 1401/5/2 الی 1401/5/6 جهت بازدید از محل و سوله مورد نظر دعوت به عمل می آید.
سپرده شركت در مناقصه : شركت كنندگان می بایست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به عنوان تضمين به حساب جاری طایی 6158800218902 نزد 

بانک سپه به نام وجوه متفرقه فرماندهی آماد و پش جنوبشرق نزاجا واریز یا معادل آن ضمانت نامه معتبر بانکی به مناقصه گزار ارائه نمایند.
تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/5/2 لغایت 1401/5/9 مدیریت خرید و پيمان ف آماد و پشتيبانی منطقه جنوبشرق نزاجا

كتهای پيشنهادی خود را به انتظامات پادگان  كثر تا ساعت 7 صبح مورخه 1401/5/12 پا زمان و محل تحویل پيشنهادها : پيشنهاد دهندگان باید حدا
ف آماد و پشتيبانی منطقه جنوب شرق نزاجا تحویل نمایند.

 زمان و محل قرائت پيشنهادها : پيشنهادهای واصله در ساعت 9 صبح مورخه 1401/5/12 در حضور اعضای كميسيون مناقصه در دفتر خرید و پيمان
گشایی و قرائت خواهد شد. شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادی به منزله قبول تمام شرایط دستگاه   ف آماد و پش منطقه جنوبشرق نزاجا باز

مناقصه گزار خواهد بود.
گهی به عهده برنده مناقصه بوده و دستگاه مناقصه گزار در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار است. ج هر دو نوبت آ هزینه در

آدرس محل برگزاری كميسيون : كرمان – خ شهدا – پادگان ف آماد و پشتيبانی منطقه جنوبشرق نزاجا – مدیریت خرید و پيمان
تلفن 034-33152292

تاریخ انتشار  نوبت اول:1401/4/21
تاریخ انتشار  نوبت دوم:1401/5/01

خ ش 1401/4/21

ف آماد و پشتیبانی منطقه جنوبشرق نزاجا 
)مدیریت خرید و پیمان(

نوبتدوم

محلاحداثمدتقراردادسپردهشركتدرمناقصهريالنوعجنسرديف

كرمان– انتهایخيابانشهدا– سهماه1/200/000/000سردخانه350تنیزيرصفردرجه1
پادگانفرماندهیآمادوپشتيبانی

منطقهجنوبشرقنزاجا

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی سهامی عام به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 14003562000 به استناد صورتجلسه هیأت مدیره 
مورخ 1400/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد راد سعید به شماره ملی 0065793781 )خارج از اعضای هیأت مدیره( به جای آقای 
حسین شیوائی به شماره ملی 0041640292 به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. هیأت مدیره وظایف و 
اختیارات مدیر عامل را بشرح ذیل تصویب و به مدیر عامل تفویض نمود : انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، 
کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تهیه آیین نامه های داخلی شرکت 
جهت ارائه به هیأت مدیره برای تصویب و سپس اجرای آن - تهیه و پیشنهاد بودجه ساالنه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره و سپس اجرای 
آن - پشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران با نظر هیأت مدیره - نصب و عزل مدیران، و تعیین 
حدود اختیارات آنها با تأیید هیأت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از 
کشور و دریافت هر گونه تسهیالت مالی و اعتباری از بانکهای مذکور با تأیید هیأت مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - عقد 
هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصوالت و معاوضه و غیره منطبق با آیین 
نامه معامالت شرکت - پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراداد آنها به هیأت مدیره - اقامه 
هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر 
قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و 
چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی 
و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، 
واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد 
سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب )با 
حق صلح یا بدون آن(، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی 
و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای 
ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی 
از جرائم و امور مشابه - عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با تأیید هیأت مدیره 
- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای و خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار وارائه آنها به هیأت مدیره و بازرس قانونی 
و حسابرس - تنظیم صورتهای مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و خالصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و 
ارائه آنها به هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس - تنظیم و ارائه اطالعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات 
و آیین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعالمی سازمان مذکور. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )1306190(


