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سیاست

یکشنبه  7دی ماه 1399
شمــاره 4094

 ۱۳۴فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن  ۱۳۴بیمار مبتال به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت :بر این اساس مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و  ۵۷۴نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیماســادات الری ،گفت :از دیروز تا امروز  ۶دی  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۵ ،
هزار و  ۷۶۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که  ۷۳۲نفر از آنها بستری شدند .بر این اساس مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۱۹۴هزار و  ۹۶۳نفر رسید.وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۳۴ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و  ۵۷۴نفر رســید.به گفته الری،
خوشبختانه تا کنون  ۹۴۲هزار و  ۵۴۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

اخبار

آیتاهلل الریجانی:

مناطق آزاد و ویژه کشور به کمک
مناطق محروم بیایند

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به مناطق محروم و
کم برخوردار از جمله استان سیستان و بلوچستان را خواستار شد
و گفت :مناطق آزاد و ویژه کشور به کمک مناطق محروم بیایند.
بــه گزارش روز شــنبه ایرنا از روابط عمومی مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام ،آیت اهلل آملی الریجانی در دیدار دبیر شــورای
عالی مناطق آزاد ،استاندار سیستان و بلوچستان و نماینده زاهدان
محرومیت این استان مهم و تاثیر گذار کشور را «عمیق و انباشته
شــده و موجب تاسف « دانست و گفت :ضروری است از ظرفیت
همه بخشهای کشــور بویژه بخش خصوصی و سرمایه گذاران
و کارآفرینان واقعی در کاهش مشــکالت و تنگناهای مردم این
اســتان و ســایر مناطق محروم کشور استفاده شــود و یکی از
مهمترین ظرفیتهای کاهش مشکالت مردم در چنین مناطقی
استفاده از توان و ظرفیت مناطق آزاد است.
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تاکید بر اینکه جذب
ســرمایه و ســرمایه گذار در مناطق محرومی مانند سیســتان و
بلوچستان نیازمند افزایش انگیزهها و راهکارهای حمایتی است،
افزود :همه ارکان و مســئوالن کشــور به سهم خود باید کمک
کنند تا مردم سیســتان و بلوچستان و سایر مناطق محروم کشور
در اســتانها و مناطق خود به آینده روشن و زندگی بهتر امیدوار
شــوند و حتی افراد توانمند و دلســوز چنین مناطقی با اشتیاق و
انگیزه الزم برای ســرمایه گذاری در منطقه و استان خود پیش
قدم شوند.
آیــت اهلل آملی الریجانی یکی از مهمترین اهداف مناطق آزاد را
حمایــت از تولید ،کارآفرینی و به ویژه صــادرات غیر نفتی بیان
کرد و افزود :مجمع تشــخیص مصلحت نظام رویکرد مثبت و در
راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی سیستان و بلوچستان
را در تصمیمات خود مورد مالحظه قرار خواهد داد.
وی مشکالت و محرومیتهای اســتان سیستان و بلوچستان را
بعضا تکان دهنده دانســت و گفت :از استاندار محترم میخواهم
گزارشــی دقیق ،مستدل و مستند درباره مشکالت استان و اینکه
ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در سیســتان و بلوچستان چه
مقدار در توســعه استان اثرگذار خواهد بود را تهیه و تدوین کنند
تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بتواند در چارچوب وظایف
خود آن را مورد رسیدگی قرار دهد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت مناطق
آزاد در نقاط مختلف کشور و با تاکید بر اینکه نظر کلی اینجانب
درخصوص فعالیت مناطق آزاد و ویژه مثبت و توام با نگاه حمایتی
است به انتقاد نسبت به افزایش ناموزون این مناطق و دور شدن
از وظیفه ذاتــی و قانونی خود در مقوله تولید و صادرات پرداخت
و گفــت :بحث نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه در کشــور
و جلوگیری از ســوء اســتفادههای احتمالــی باید به طور جدی
تقویت شود.
آیت اهلل آملی الریجانــی تصریح کرد :در صورت تصمیم گیری
در خصــوص مناطق آزاد جدیــد باید با بهره گیــری از تجربه
مناطق ایجاد شــده قبلی ،ممانعــت از تغییر کاربریهای خالف
قانون اراضی و زیر ساختهای آن به ویژه در بخش کشاورزی و
حمایت از اقتصاد خرد مدنظر قرار گیرد.
در این دیدار مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه
بــا ارائه گزارشــی از وضعیت مناطق آزاد و ویژه کشــور گفت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون همراهی موثری در تثبیت
شرایط و رفع مشــکالت مناطق آزاد داشته و امیدواریم در روند
اصالح قانون مناطق آزاد نیز شــاهد بهره مندی از نظرات موثر
مجمع باشیم.
استاندار سیستان و بلوچستان هم در این دیدار با ارائه گزارشی از
روند فعالیتهای اجرایی و اقتصادی در این اســتان گفت :توسعه
و افزایش ســرمایه گذاریها در این استان بسیار الزم و ضروری
و موجب افزایش انگیزههای مردم و حتی بازگشــت خانوارهای
مهاجری اســت که به دلیل کمبودها و مشکالت فراوان به امید
زندگی بهتر راهی سایر مناطق شدهاند اما شوق بازگشت دارند.

سند تحول قضایی نمایانگر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است

مشــاور رئیس جمهوری با بیان اینکه «ســند تحول قضایی در کنارمنشور حقوق شهروندی نمایانگر اراده نظام برای
احقاق حقوق عامه اســت» ،اظهار کرد :موفقیت ســند تحول قضایی در گرو توانمند سازی و همراهی همه ذینفعان و
ذیربطان است.
به گزارش ایســنا ،حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«ابالغســند تحول قضایی حاصل نگرشی آسیب شناسانه و رویکردی اعتدالگرایانه برای اصالح ساختاری و رویهای
در قوه قضاییه است.
موفقیت این ســند در گرو توانمند سازی و همراهی همه ذینفعان و ذیربطان است.

روحانی:

لحظه به لحظه به دنبال بیاثر کردن تحریمها هستیم

رییس جمهوری با اشــاره به کارشــکنیهای
آمریکاییها برای تهیه واکسن کرونا گفت :اینکه
رهبری گفتند تحریمها را بی اثر کنید ،لحظه به
لحظه دنبال این کار هستیم .هر لحظه پولی وارد
کشــور و کاالیی صادر می شود ساعتها برای
این کار جنگیده شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،حجت االسالم
والمسلمین حســن روحانی روز شنبه در جلسه
ســتاد ملی مقابله با کرونا گفــت :درمدت ۱۰
ماهی که از شیوع کرونا عبور کردیم و وارد ماه
یازدهم شــدیم ،به طور مرتب حداقل هفتهای
یک جلسه در ستاد و چند جلسه در کمیتههای
مختلف هماهنگی ،البته غیر از قرارگاه و وزارت
بهداشت که شبانه روز فعال هستند ،برگزار شد
و بسیار خوشــحالیم که امروز در کشور منطقه
قرمز نداریم ،منطقه نارنجی هم تقریبا نداریم و
مناطقی که داریم ،زرد هستند.
وی با بیــان اینکه باید بتوانیم این شــرایط را
نگهداریم ،گفت :از مردم که با همه وجود و توان
با رعایت پروتکلها بویژه در شب یلدا که از حیث
دیدار خانوادگی برای مردم مهم بود ،توجه کردند
و همچنین از ناجا و صدا وســیما که ذهنها را
آماده کردند تشکر میکنم و امیدوارم شب یلدا
تاثیری بر این روند نگذاشته باشد.
رییس دولت دوازدهم با مناسب خواندن شرایط
اظهارکرد :برای رسیدن به مطلوب باید تالش
کنیم .صد وسی و چند فوتی برای ما خیلی زیاد
است و باید تالش کنیم استانهادر طول هفته
فوتی یا حتی بســتری نداشته باشند و با کمک
همگان رسیدن به آن روز امکان پذیر است.
رییس جمهوری با مهم خواندن پایدار شــدن
وضعیت کنتــرل کرونا گفت :کار را قبل از آبان
شروع کردیم و از  ۴آبان همچنین  ۱۴آبان ادامه
دادیم و آذرماه هم شــرایط هوشمندتر را اعمال
کردیم و امروز شرایط مطلوبتری پیش ما است.
وی اضافــه کرد :وقتی ایران را با کشــورهای
پیشرفته و اروپا مقایسه میکنیم ،عقب نیستیم.
در کارکرد همه عوامل تاثیر گذار بســیار مهم
است و باید این شرایط را پایدار نگهداریم و پایدار
ماندن یکی از مسائل بسیار مهم ما است.
روحانی با بیان اینکه شاهد جهش این ویروس
در برخی از کشورهای اروپایی مخصوصا انگلیس
هستیم ،اظهار داشــت :این ویروس از انگلیس
عبور کرده و به دیگر کشــورهای اروپایی رفته
است .باید مراقبت بیشتری از مسافرانی که از این
منطقه عبور کردهاند ،و ورودیها داشــته باشیم
تا این ویروس جهشیافته مردم را گرفتار نکند.
وی درخصــوص تجمعات هــم تصریح کرد:
الحمداهلل در زمینه ماسک تقریبا به صورت کار
معروف مورد عمل قرار میگیرد .فاصلهها تا یک
حدی مراقب میشود .در مورد شبنشینیها نیز
رعایت میشود ولی در تجمعات ملی و دینی هم
باید مراعات کرد که در شــرایط عادی نیستیم.
شهادت حضرت زهرا (س) در پیش است .مردم
نسبت به خاندان رسالت (ص) عشق میورزند
اما مراعات پروتکلها هم وظیفه شرعی و ملی
ماست.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی درباره تامین
واکسن هم خاطرنشــان کرد :رسانههای ضد
ایرانی هر روز بهانهای پیدا کرده و موجســواری
میکنند .مردم هم میفهمند که اینها دروغ گفته
و تحریف کردهاند .مدتها اعالم کردند که همه
دنیا واکسن میزند ،چرا ایران واکسن نمیزند و
نمیخرد .بعد گفتند کــه پول دارد ،اوفک اجازه
میدهد ،تحریمها فالن و بهمان است.
روحانــی با بیان اینکه از همان روزها و ماههای
اولیه یکی از مســائل مورد نظر ما واکسن بود،
ابراز داشت :اینکه شــرکتهای دانشبنیان از
همان ابتدا کارشان را شــروع کردند ،به خاطر
تاکید بر ســاخت واکسن بود و همزمان هم به
دنبال خرید برویم .تمام تبلیغات نادرست و ناروا

آگهی تغییرات شــرکت مهندســین مشاور بل رود پارس
ســهامی خــاص به شــماره ثبــت  536404و شناســه ملی
 14008078384به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره
مــورخ  09/05/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :آقای
امیر صمدی به شــماره ملی  0070909466به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ خانم سیده مریم
بنی هاشــمی ترشیزی به شــماره ملی  0077878825به
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ خانم زهره حسینی
به شــماره ملــی  0651966302به ســمت رئیس هیئت
مدیره و عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند - .کلیه اســناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادهــا و عقوداســامی با امضــاء مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره متفاقا ً همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد.
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1067647

است .ایران به دنبال ساخت واکسن داخلی است
و بر آن تاکید میکند اما همزمان هم برای خرید
واکسن تالش کردیم.
وی با تاکید بر اینکه حتمــا آمریکاییها برای
ما مشــکل ایجاد کردند ،عنوان کرد :نه تنها در
واکســن ،دارو و مواد غذایی بلکه موردی را پیدا
نمیکنید که بخواهیم چیزی را از خارج بخریم
و خباثت و زذالت آمریکا را مشاهده نکنید .پولی
را از بانکی تهیه کردیم تا واکسن را از کوواکس
بخریم ولی آنها گفتند باید اوفک اجازه دهد .آنها
آنقدر مردم و سازمان بهداشت جهانی را ترسانده
اند .پول را تهیه کرده ،آن کشــور با انتقال پول
موافقت کرده ،اوفک هم قبول کرده ولی گفتند
پول ابتدا باید بانک آمریکایی واریز شود.
رئیسجمهور خطاب ب ه آمریکاییها گفت :چطور
میتوان به شــما اعتماد کرد .شما که در دزدی
معروفید .شما که مترصد هستید پولی از ما پیدا
کرده تا آن را بگیرید .چگونه میتوان به شــما
اعتماد کرد .فکر نکنید مشکلی نداریم.
روحانی با اشــاره به بیانات اخیر رهبری انقالب
یادآور شد :اینکه رهبری گفتند تحریمها را بیاثر
کنید ،لحظه به لحظه به دنبال این کار هستیم.
هر لحظه که پولی وارد کشــور و کاالیی صادر
میشود ،بدانید ساعتها برای این کار جنگیده
شــده اســت .این کاری اســت که از سال ۹۷
ساعتها و لحظهای انجام شده است.
رییــس جمهــوری گفت :ما در هــر کجا غیر
از کواکس ،جــای دیگری اگر واکســن مورد
اعتمادی باشد و وزارت بهداشت و درمان اعالم
کند که این واکســن مورد اعتماد است ما حتما
خریــداری میکنیم .پول آن را تهیه میکنیم و
به هر شرایطی که باشد ،پول را منتقل میکنیم.
امــا ما آماده نیســتم که مردم کشــور ما دوره
آزمایشی یک واکســن غیر معتبر را بگذرانند.
یک شرکتی یک واکسنی درست کرده و حاال
میخواهد تمرین کند و دوره تست آن را بگذارند
و میخواهد این واکسن را به برخی از کشورها
بفرســتد و بعد بگوید این  ۱۰هزار ۱۰۰ ،هزار و
یک میلیون را به چه کسانی تزریق کردید ،چه
اتفاقی افتاد که بعد برود و تصحیح کند.
وی ادامه داد :وزارت بهداشت و درمان ما چنین
کاری انجام نمیدهد .ولی هرکجا شرکت معتبر
و واکسن معتبر باشد ما هم وسیله حمل و نقل
و هم وســیله نگهــداری آن را داریم .حال این
واکســن مقرر باشــد زیر  ۴درجه ۱۰ ،درجه یا
زیر  ۸۰درجه باشد در نقل و انتقال و نگهداری
ما مشــکلی نداریم ،در خرید مشکل داریم و از
مشکل عبور میکنیم.
رییس جمهوری عنوان کــرد :گاهی اوقات در
بعضی از رســانهها گفته میشــد که ما متوجه
نشدیم که مسئولین چه میگویند ،تحریم برای
واکسن مشکل هست یا نیست؟ بله تحریم نه
فقط برای واکسن برای هر داروی و هر چیزی
که میخواهیم وارد کنیم مشکل است .ولی ما از
این مشکل عبور میکنیم و ما روزانه وکیس به
کیس از این مشکل عبور میکنیم و تحریمها را
هم در صادرات و هم در واردات بیاثر میکنیم.
روحانی خاطرنشــان کرد :ما با بقیه بحثها و

با اینکه گفته میشــد  FATFموثر اســت یا
نیست کاری ندارم .ما االن وارد بحث FATF
نمیشــویم دولت  ۴الیحــه دارد که  ۲الیحه
تصویب شده و  ۲الیحه آن باقی مانده که هم
دولت و هم مجلس تصویب کردند و در مســیر
اســت .ما دلمان میخواهم هرچه سریعتر آن ۲
الیحه هم تصویب شود FATF .مقوله دیگری
اســت که سر کار جای خودش باید مورد بحث
قرار بگیرد.
وی گفت :مردم بدانند ما در همه اینها مشکالت
داریم اما این مشکالت مانع از فعالیت و اقدامات
ما نیست .ممکن است یک چیزی گرانتر بیاید
و بــا تاخیر انجام گیرد امــا حتما این کار انجام
خواهد شد.
رییس جمهوری گفت :نکته دوم این است که
وزارت بهداشــت و درمان و شخص آقای دکتر
نمکــی مراقبت کنند روزی که ما واکســنی را
خریداری کردیم و وارد کشــور شد ،ب ه دقت به
مردم گزارش داده شود .چند واکسن وارد شده،
به چه افرادی تزریق شده است .چرا که آن وقت
یک بازی دیگر آغاز میشود که واکسن را وارد
کردنــد ،به اینها تزریق کردنــد ،به آنها تزریق
نکردند ،این واکســن چه شد ،از بازار آزاد سر در
آورد ،و داستانها شروع میشود.
روحانــی با بیــان اینکه وزارت بهداشــت و
درمان برای اینکه واکســن وارد شــود کامال
برنامه دارد و اولویتها برای تزریق واکســن
و واکسیناسیون مشخص است ،تصریح کرد:
ن باالیی
آنهایی که بیماری زمینهای دارند ،س 
دارند و کادر درمان اولویتهای ما هســتند و
بهصورت دقیق مشخص شــوند .روزانه هم
باید به مردم کامال توضیح داده شــود و واضح
و روشن هم باشد .چرا که دشمنان ما هر روز
بهدنبال این هستند که بهانهای پیداکنند و از
این مسائل سوء استفاده کنند.
رییس جمهوری گفت :یکی از مســائل مهم ما
فصل زمســتان ،از نظر بیماری و شرایطی که
فصل دارد ،اگر از این مسائل بگذریم ،وارونگی
هوا میتواند موثر باشد .ذرات معلق هم میتواند
در نقل و انتقال تاثیرگذار باشد و هم این ذرات
معلق میتواند در سیستم ایمنی بدن تاثیر سوء
بگذارد.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین برای ما مهم است
که در این ایام نســبت به آلودگی هوا حساس
باشیم .قانون و مقررات داریم و براساس قانون
عمل میشود .استاندارها مسئولیت دارند .برخی
از موارد هم که مورد تاکید بوده امروز در جلسه
مورد تصویب و تاکید قرار گرفته که انشاء اهلل
این مقررات در این ایام به طور دقیق اجرا و پیاده
شود.
روحانی با تاکید بر اینکــه پاندومی کرونا یک
بیماری عادی و معمولی نبود و نیســت ،گفت:
این ویروس یک بیمــاری بود که در همه ابعاد
مختلف زندگی اجتماعی ،فرهنگی ،ورزشــی،
اقتصادی ،علمی ،آموزش و پرورش ،کســب و
کار ،و صادرات اثر گذاشته است و در همه دنیا با
شدت کمتر یا بیشتر به همین شکل بوده است.
وی با بیان اینکه برای کاهش تاثیر این بیماری

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای  /دو نوبته۱۳۹۹۰۳۶

نیاز به هماهنگی و همکاری همه جانبه داریم،
گفت :امروز خوشحالیم همه از نیروهای مسلح،
بسیج ،ســپاه ،هالل احمر ،قوای سه گانه ،کادر
درمان گرفتــه تا در راس آن ،قرارگاه دســت
به دســت هــم داده و از محله گرفته تا خیابان
از شــب گرفته تا روز تالش میکنند و تنها یا
این هماهنگی و یکصدایی و همافزایی است
که ما را به نتیجه میرســاند .بخش اقتصاد و
بخشهــای دیگر تالش میکنند تا معیشــت
و نیازمندیهای ضروری مردم تامین شــود و
شرکتهای دانش بنیان هم در تالش هستند.
رییس جمهوری با اشاره به تغییر سبک زندگی
مردم در این مدت برخی از این تغییرات را دائمی
و برخــی دیگر را مقطعی عنــوان کرد و گفت:
بخشــی از این تغییر در ســبک زندگی دائمی
خواهد شد و بخشی از هم از بین میرود .تغییر
سبک زندگی در بهداشت باعث شد مردم توجه
ویژهای به بهداشت پیدا کردند و این پایدار است
و باقی میماند .از سوی دیگر این بیماری باعث
شد بیشتر به فضای دیجیتال تکیه کنیم که این
هم باقی میماند.
روحانی افزود :باید با توســعه دولت الکترونیک
فعالیتها و خدمات چهره به چهره کم شــود و
مردم بدون حضور این خدمات را دریافت کنند و
کارها باید دیجیتالی انجام شود .این تغییر سبک
زندگی در ماههای پیش رو باید با همین شدت
ادامه یابد.
رییس دولت تدبیر و امیدگفت :این ویروس که
عمر آن در دنیا از یکسال و در کشور ما  ۱۰ماه
گذشته ،متاسفانه از بین نرفته بلکه وجود دارد و
حتی جهشهایی هم داشــته است .باید تالش
کنیم مســیر ابتال و فوت نزولی شود که شاهد
کاهش ابتال و فوت در کشــور هستیم اما این
نباید تبدیل به عادی انگاری شود.
روحانی تاکید کرد :به محض آرام شدن شرایط،
نباید احتیاطهــا و رعایت پروتکلهــا را کنار
بگذاریم ،چون دو هفته بعد همین مســائل به
وجود میآید .باید کار را ادامه دهیم و پروتکلها
را همچنان اجــرا کنیم .در ایــن روزها بحث
میشــود در اروپا این ویــروس جهش یافت و
اینکه آیا این ویروس جهش یافته وارد کشور شد
یا نشد ،میشود یا نمیشود که از مردم خواهش
میکنم نگذاریم وارد شود.
وی ادامــه داد :فرض براین کــه این ویروس
جهشیافته وارد کشور شــد ،راه درمان همانی
است که تاکنون داشتیم یعنی برای آن ویروس
هم فاصلهگذاری باید رعایت و همه پروتکلها
باید دقیقتر و جدیتر اجرا شود .راه درمان همان
استفاده از ماسک ،فاصله گذاری ،عدم تجمع و
برخورد با متخلفان است.
رییس جمهوری با بیان اینکه امید به آینده باید
تقویت شود و نباید مردم را مایوس و ناامید کرد،
گفت :بشــر به هرحال بر این ویــروس پیروز
میشود و واکسن مطمئنی میآید و سه ماه دیگر
یا  ۶ماه دیگر کمتر یا بیشتر ،حتما به واکسن با
کیفیت داخلی و خارجی میرسیم و این ویروس
مهار میشود.
روحانی با اشــاره به موضــوع افزایش فعالیت
اقتصادی ،تولید و کار اظهارکرد :در این شرایط
چارهای جز آموزش غیرحضوری نداریم و شاید
در آینده آمــوزش حضوری شــود؛ اما فعالیت
اقتصــادی و کار و تولید باید به ســرعت ادامه
یابد و در کنار آن حوزه بهداشــت و درمان هم
تقویت شود.وی افزود :تقویت بهداشت و درمان
از حیث تجهیزات (که درحال افزودن تجهیزات
هستیم) ،از حیث استخدام پرستار (مقدمات جذب
پرستاران فراهم شده) و هم از حیث حل کردن
مشکالت کادر درمان ،قدم به قدم درحال مرتفع
شدن اســت .تقویت کادر بهداشت و درمان و
افزایش امید ،دو اصل مورد نیاز برای عبور از این
شرایط سخت است.
شماره مجوز1399 / 5439 :
نوبت اول 1399/۱۰/07 :
نوبت دوم 1399/۱۰/08 :

موضــوع  :تعویــض پوشــش و تعمیرات خط « ۲۲هفــت تپه به طول  ۷کیلومتر و خط لوله « ۲۰صنایع فوالدبه طول  ۲۳۰۰متربه شــماره
۲۰۹۹۰۹۱۸۷۱۰۰۰۰۳۱
مدت قرارداد ۳۶۵ :روز شمسی
زمان توزیع اســناد مناقصه  :توزيع اســناد مناقصه و کاربرگ اســتعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول
در روزنامه کثیراالنتشار به مدت  ۵روز کاری خواهد بود .
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه :
 -١ارائه گواهینامه پایه  ۳تأسیسات و تجهیزات یا رتبه  ۴نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه
 -۲ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نــوع و مبلــغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار :مبلــغ  ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۳۰۰ .۱۰ریال ضمانت نامه بانکی مطابق بــا آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شــماره /۱۲۳۴۰۲ت ۵۰۶۵۹ه تاریخ ( ۲۲ / ۰۹ /۱۳۹۴واریز وجه نقد به حســاب ســیبا بانک ملی به شــماره حســاب
 ۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۷۳۴نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گاز ایران  -منطقه یک انجام گیرد).
مدت اعتبار پیشنهادها  :پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت  ۳ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات
معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا  ۳ماه دیگر قابل تمدید باشد.
کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرسWWW . setadiran . irانجام
خواهد شد.
روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز

خبر

برایرفعتحریمبهوحدتنیازمندیم
ســخنگوی دولت گفت :بزرگترین نیاز برای رفع آثار تحریم ،یکپارچگی و وحدت و شــنیدن
صداهای آرام و امیدبخش در داخل کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی ربیعی سخنگوی دولت طی یادداشتی به مناسبت میالد حضرت
مسیح (ع) نوشت :وقت ذکر حدیث مسیح« ،برادرم عیسی» میگفت رسولاهلل و امیرالمؤمنین.
تابلوی همجواری مسجد
در همه قرون تمدنی اسالمی این مناسبات برادرانه را میشد در رؤیت
ِ
و کلیســا در خیابانهای اصفهان ،استانبول و سمرقند و باکو و ارومیه تا بالکان و آن سوی رود
دانوب دید .امروزه اما «هویتهای مرگبار» در اشکال گوناگون خود ،آن میراث ملموس تمدنی
را در معرض مخاطره قرار دادهاند.هویتها چگونه مرگبار میشوند و آنچنان که در نمونه داعش
دیدیم در قالبی به ظاهر مذهبی و یا آنچنان که در قالب شعار «آمریکا اول» ترامپ دیدیم ،زندگی
را ،صلح را در آن سوی خط تقسیمبندی میان «ما» و «آنها» به پرسش میگیرند؟ آمارتیاسن در
کتاب «هویت و خشونت» ،سازوکار تبدیل و تقلیل هویتهای مذهبی و یا قومی به یک هویت
تکواره را با تحلیلی درخشان نشان داده است :دفاع از هویتی انحصاری برای اهداف خشونتآمیز،
از خالل «تأکید و انگیزشی گزینشی به پوشاندن و در محاق بردن دیگر وابستگیها و پیوندها
میپردازد( ».هویت و خشونت ،ترجمه فریدون مجلسی ،ص )۲۰۲
ایــن هویتهای مرگبار هســتند که با «غیرســازی کاذب»« ،پلهای رابطــه» را تبدیل به
«دیوارهای جدایی» میکنند و با برساختن هویتهای افراط گرایانه ،چه در قالب داعشیسم و
صهیونیسم یا افراطیگری آن سوی دنیا که در شکل حاد خود در ترامپیسم خالصه شده است،
زیســت صلحآمیز مردمان منطقه از هر دین و آئینی را تهدید میکند.ایران برخاســته از تمدن
ایرانی  -اسالمی ما با بهره از همان آموزههای دینی مداراجویانه و مسالمتگرایانه از ابتدا کوشید
یاریگر همان روح همزیستی در منطقه باشد که قرنهاست در ایران جاری است .برای عبور از
عصر تکهویتیهای مرگبار در همه اشکال داعشی و غیرداعشی ،در منطقه منادی این بودهایم
که «صلح در دســترس است».این رخداد آرزومندانه در این روزهای یأسآلود دستیافتنیتر از
همیشه است؛ تنها اگر یکبار دیگر همه انواع بشر و پیروان ادیان ابراهیمی به سنتها و بنیادهای
حقیقی اعتقادات و سنت انبیا خود بازگردند .اکنون جهان در هر گوشهای از بیعدالتی ،خشونت
و تبعیض آزرده است و تلختر اینکه بسیاری از این رفتارهای انسانستیزانه به نام دین و در لوای
مناسک ظاهری ادیان انجام میگیرد.آنچه امروز بنیادگرایی دینی خوانده میشود و مظاهر خود
را در خشونت باور نکردنی داعش از یک طرف و نژادپرستی رژیم اسرائیل و شهوت جنگهای
بیپایان در آمریکا و با حمایت مسیحیان اونجلیکال از طرف دیگر نشان داده و دهههای آغازین
قرن بیست و یک را تاریک کرده است ،در واقع نه بنیادگرایی بلکه تحریفی کمنظیر از جوهره و
پیام آسمانی ادیان الهی در خدمت برخورد جعلی تمدنهاست.با بازگشت به آموزههای مشترک
ادیان الهی که خیر فردی و جمعی ،عدالت ،آزادی ،برادری ،رواداری و اعتدال در کانون و مخرج
مشترک همه آن ادیان قرار دارد ،میتوان سعادت و صلح را بار دیگر تجربه کرد .این رجعت به
بنیادهای دین و دینپیرایی از تمام آلودگیها و تحریفها ،بیش از هر جای دیگری در منطقه ما
که مملو از ستیزهای اجتماعی و بینالمللی است ،ضرورت دارد.چنین تجربهای را ما قرنهاست
در ایران تجربه میکنیم .دیروز در جمع هموطنان مسیحی خودمان در مراکز سالمندان و خیریه
چیلویان و ساهاکیان بودم؛ مشارکت ایرانیان در کمک به نیازمندان فارغ از تعلقات دینی را در یک
مرکز هموطنان مسیحی شاهد بودم که جلوهای از این همزیستی و همدلی است؛ این همزیستی
را در سراسر شهرهای ایران و جمع عبادتگاههای همه ادیان در خیابان  ۳۰تیر تهران که نماد
همزیستی و تمدنی است میتوانیم مشاهده کنیم.
امروز نیاز فقط همبســتگی بینادیانی نیست بلکه باید از همبستگیهای مذهبی نیز در داخل
کشور مراقبت کنیم که دستخوش تحرکات افراطیها قرار نگیرد .در این دوره تاریخی بینظیر
که خشونتگرایی و افراطیگرایی ترامپیسم سالهاست که زندگی ایرانیان از هر دین و قومی
را با تلخی روبهرو کرده است ،ما نیازمند جامعهای پر از عطوفت ،مهربانی و مدارا هستیم و اتفاق ًا
سیاستمداران و سیاستگذاران باید پیشتاز آن باشند.امروز نیازمند دم مسیحایی برای همزیستی
توأم با مدارا و اعتدال و زدودن تحریم هستیم .بزرگترین نیاز برای رفع آثار تحریم ،یکپارچگی
و وحدت و شــنیدن صداهای آرام و امیدبخش در داخل کشور است .این با گفتوگوی بزرگ
اجتماعی که بارها بدان اشاره کردهام میسر خواهد شد؛ گفتوگویی که با همدلی و همزیستی
تاریخی میتواند ما را به جریانی تأثیرگذار در صلح منطقهای و نیز همزبانی و همراهی ملی برای
گذر عزتمندانه از دوران تحریم و رسیدن به جامعهای سرشار از رشد و توسعه و آزادی و شادابی
رهنمون کند.

«آگهی اعالن عدم افراز»
به موجب تصمیــم اداری شــماره ۱۳۹۹/۰۹/۰۲-۱۰۹/۱/۹۹/۱۲۱۱۹
اداره ثبــت اســناد و امالک منطقه یــک ارومیه ،تصمیم به غیر قابــل افراز بودن
ششــدانگ پالک ثبتی  ۶فرعی از  -۳۴۲۳اصلی واقع در بخش  -۴ارومیه اتخاذ
گردیده است لذا بدینوسیله و به استناد ماده  ۶آئین نامه قانون افراز و فروش
امالک مشاع ،به آقایان/خانمها خانمها و آقایان :زیبا  -فریبا  -مینا  -محسن  -کاظم
 مهدی  -جعفر  -يوسف  -الماس  -حمید  -لطیف  -شبنم  -ازلم شهرت همگیخیامیان و خانم زیور جوانشیر خیامیان و خانم عایشه سورلو مالكين مشاعی پالک
مذکور ،ابالغ تا چنانچه نســبت به نظریه و تصمیم ابرازی ثبت اعتراضی داشــته
باشندوفقمقرراتماده ۲قانونمذکوراعتراضخودراظرفمدتدهروزپساز
ابالغبهدادگاهشهرستانتقدیموگواهیالزمدایربرتقدیمدادخواستاعتراض
اخذ و جهت ضبط در پرونده به این اداره تسلیم دارند و اال پس از انقضاء مدت ده
روز و عدم وصول اعتراض این تصمیم قطعی بوده و برای طرفین الزم االجراست.
-۳۱۰۷۸۵۹صادقیان
على عبدل زاد اوصالو  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه

آگهیتغییراتشرکتمهندسینمشاوربلرودپارسسهامی
خاص به شماره ثبت 536404و شناسه ملی14008078384
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 08/05/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :خانم سیده مریم
بنی هاشمی ترشیزی به شماره ملی  ،0077878825آقای امیر
صمدی به شــماره ملی 0070909466و خانم زهره حسینی به
شماره ملی 0651966302به عنوان اعضای هیئت مدیره برای
مدت دو ســال انتخاب شــدند - .آقای رجبعلی صمدی به شماره
ملی 0651591521به ســمت بازرس اصلی و آقای امید رجا به
شــمارهملی 2420442504بهســمتبازرسعلیالبدلبرای
مدتیکســالمالیانتخابشــدند-.ترازنامهوحســابسودو
زیان شــرکت منتهی به سال 1398مورد تصویب قرار گرفت- .
روزنامهکثیراالنتشاراعتدالجهتدرجآگهیهایشرکتتعیین
شــد.ســازمانثبتاسنادوامالککشــورادارهثبتشرکتهاو
موسساتغیرتجاریتهران()1067646

