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عالجتحریم،عقبنشینینیست
رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:

ادامه از صفحه اول
ایشانافزودند:دههسومذیالحجهنیزبامناسبتهایی
از جمله مباهله ،دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه
اولرابهمبارکیودودههبعدراآنچنان کهموجبرضایالهی
و خوشبختی ملت است ،سپری کنند.
حضرتآیتاهللخامنهایدیدارهایمردمیرااز دلخوشیها
ودلبستگیهایپرجاذبهخودخواندندوخاطرنشان کردند:
این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی کرونا این دلخوشی
را نیز سلب کرده است.
ایشان در همین زمینه افزودند :قرار بود این دیدار به صورت
تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت و کمک مؤمنانه
انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اجتماع
بیش از 10نفر ممنوع است متأسفانه این دیدار تصویری
هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران برشمردند و
افزودند :امروز نیز که مجموعههای درمانی اعم از پزشکان
پرستاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود در خدمت بیماران
کرونا هستند ،الزم است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی
و عمومی به یاری آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم در
دوران کروناافزودند:البتهدراینمیانعدهایدچارآسیبها
و مشکالت جدی شده اند که باید با گسترش نهضت کمک
مؤمنانه مردمی به کمک این قشرها شتافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات قرآنی ،مردم را
به حضور پرنشاط و فعالتر در این مسابقه معنوی دعوت
کردند و افزودند :سبقت در کار خیر از دستورات مؤکد و مکرر
الهی در قرآن مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران به
کارهای خیر نیز می شود.
رهبر انقالب این گونه کارها را معنای واقعی انقالبی گری
خواند و افزودند :اطعام ماهمحرم نیز میتواند با رعایت کامل
دستورالعملهایبهداشتیبهشکل کمکمؤمنانهبهدست
خانوادهها برسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالشهای جدی
علمی در کشور برای شناخت ویروس کرونا و راههای مقابله
و درمان آن افزودند :این گونه تالش ها در همه ابعاد باید
گسترش یابد.
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان ،تحریمهای آمریکا را
جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و افزودند :دشمن
خبیث از این تحریمها که همه ملت را نشانه گرفته اهداف
مختلفی دارد.
ایشان «خسته کردن و به ستوه آوردن ملت» را هدف
کوتاهمدت تحریمها برشمردند و گفتند :دشمن می خواهد
مردمراآشفته کندتادر خیابانهادر مقابلحکومتبایستند
بههمینعلتمداماز تابستانداغسخن گفتهومی گویداما
ا کنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.
«ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت کشور بهخصوص
در بعد علمی» هدف میان مدت آمریکاییهاست که رهبر
انقالب با تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت هم به دنبال
به ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است
چرا که در آن صورت ،ادامه حیات برای یک کشور ،امکان
پذیر نخواهد بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای «قطع رابطه جمهوری اسالمی
با مرا کز و جریانهای مقاومت در منطقه» را هدف جنبی
آمریکاییها از تحریم ایران دانستند و در جمع بندی این
بخش از سخنانشان گفتند :به فضل الهی و با هوشیاری
ملت ،دشمن در تحقق همه این اهداف نا کام مانده و به
قول ما ایرانیها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقالب افزودند :البته کشور دچار مشکالتی است که
بخشی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها و
بخشی هم به کرونا باز می گردد اما همانگونه که شماری از
اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف می کنند
دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در
جنایت تحریم دست یابد.
ن کهبهموازاتجریانتحریم،
رهبرانقالباسالمیباتأ کیدبرای 
یک جریان «تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن واقعیات
هموجوددارد ،گفتند:هدفاینجریان،ضربهزدنبهروحیه
مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج تحریم است.
حضرتآیتاهللخامنهایبااشارهبهسخنانمداوممقامهای
آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانههای وابسته به آنها
برای واژ گون نشان دادن واقعیات ایران افزودند :هدف
دشمن ،گرفتن نشاط و امید از ملت بهویژه جوانان است تا
ن گونه القا کنند که کشور به بن بست رسیده و امکان حل
ای 
مشکالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانه های
غربی در طول  41سال گذشته خواندند و خاطر نشان کردند:
در این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطور کلی انکار و یا در مورد
آن سکوت می شود اما ا گر نقطه ضعفی باشد ،دهها و حتی
صدها برابر بزرگنمایی می شود.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس غلط دادن برای رفع
تحریمها نیز گفتند :در این خط تبلیغاتی گفته میشود ا گر
میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه بیایید و ایستادگی
نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس غلط را تکرار
می کنند اما این خط بر روی ا کثریت ملت ایران با شناختی
که از دشمن و غرض ورزی او دارند  ،مؤثر نیست.
ن که جریان تحریف
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأ کید بر ای 
واقعیات به مقاصد خود نرسیده است ،خاطر نشان کردند:
ا گر جریان تحریف شکست بخورد ،قطعا جریان تحریم هم
شکست خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ اراده
ها است و ا گر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند ،بر اراده
دشمن غلبه خواهد کرد.
نکتهدیگری کهرهبرانقالباسالمیبهآناشاره کردند،استفاده
ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی علمی کشور بود.
ن کهتحریمیکجنایت
حضرتآیتاهللخامنهای گفتند:باای 
بزرگ است اما مردم بهویژه جوانان ،مسئوالن ،دانشمندان
و فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکا به نفس
ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند :تولید جت
آموزشیوقطعاتحساسوظریف،راهاندازیچندهزارشرکت
دانشبنیان،ساختپاالیشگاهستارهخلیجفارسبهدست
سپاه ،اقدامات بزرگ در پارس جنوبی ،طرح های وزارت نیرو
درزمینهآبوبرق،طرحهایوزارتراهوتولیداتشگفتانگیز
دفاعی ،همه در دوران تحریم انجام شده است.

حضرتآیتاهللخامنهاییکیدیگرازآثاردورانتحریمراتمرین
جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند :به علت
آنکهنفت کشور کمترفروشمیرود،جداسازیاقتصادازنفت
خام بهطور طبیعی درحال روی دادن است که این موضوع
باید با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد.
رهبرانقالب اسالمیدر پاسخبهاینسؤالمهم که«آیاتحریم
ها قابل عالج است؟» گفتند :تحریم ها قطعا قابل عالج است
اماعالجآن،عقبنشینیو کوتاهآمدندرمقابلآمریکانیست
زیرا عقب نشینی موجب پیشروی متجاوز می شود.
ایشان افزودند :خواسته امروز آمریکا از ایران ،کنار گذاشتن
کامل صنعت هسته ای ،کاهش بسیار شدید توان دفاعی و
ِ
رها کردناقتدار منطقهایاستاماپذیرفتناینخواستهها
قطعا موجب عقبنشینی آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی
نیز حکم نمی کند که برای توقف متجاوز ،خواسته های او
را اجابت کنیم.
رهبرانقالباسالمیبااظهار تأسفاز تکرار حرفهایدشمن
مبنی بر فایده نداشتن صنعت هسته ای از زبان عده ای در
داخل گفتند:صنعتهستهاینیاز قطعیفردای کشور برای
تولید برق است و امروز باید به فکر فردا باشیم.
ن کهباوجودخسارات
حضرتآیتاهللخامنهایباتأ کیدبرای 
فراوان برجام ،اصل صنعت هسته ای حفظ شده است،
درخصوص ادعای آمریکاییها برای مذا کره با ایران ،خاطر
نشان کردند :من علت مذا کره نکردن باآمریکاییها را بارها
گفته ام اما برخی یا متوجه نمی شوند و یا وانمود می کنند
که متوجه نشده اند.
ایشانتأ کید کردند:هدفاصلیآمریکاییهاازادعایمذا کره

روزشمار برای  ۱۷آذر روز فرهنگی هشتگرد
جلسه کمیسیونفرهنگیشهرداریوشورایاسالمیشهرباحضورعلیشجریپوررئیس کمیسیون
واعضا در سالنجلساتشهرداریبرگزار وضمنبرنامهریزیجهتمناسباتپیشروبرنامههای
شهرداریجهتدههمحرموروز فرهنگیهشتگردپیشنهادوبررسی گردید.
شجریپوربااشارهبهاعیادپیشروخواستارمشارکتدرطرحمواساتوهمدلیو کمکبهنیازمندان
شد و از تهیه  ۱۰۰بسته حمایتی جهت توزیع در سطح شهر خبر داد،وی با تأ کید بر استفاده بهینه از
ظرفیت های شهری و زیرساخت های موجود بر برنامه ریزی برای سیاه پوش نمودن و همکاری با
هیئتمذهبیتأ کید کردوافزود:در سال ۹۹کهباشیوعبیماری کروناهمراهبودبخشیاز برنامههای
فرهنگی کهنیاز بهاجتماعداشتندتعطیلومحدودیتهایحاصلاز اجرایپروتکلهایبهداشتی
سبب شده تا نتوان آن چه را که در تقویم فرهنگی سال پیش بینی شده است اجرا نمود.
وی تصریح کرد:رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی از شرایط مهم برگزاری
برنامههایعزاداریدر دههمحرمامسالخواهدبودوامیدواریممردمفهیمهشتگردنیزبارعایت
اینتوصیهها کمافیسابقیاریگرمسئوالندر کنترلشیوعبیماری کروناباشند.
رئیس کمیسیونفرهنگیشورایاسالمیهشتگرددر ادامهبهبرنامهریزی گسترده کمیسیونبرای
برگزاریوبزرگداشتروزفرهنگیهشتگردسخن گفتوافزود:درسال گذشتهوبنابرپیشنهادپروفسور
مالصالحیوباتصویباعضایمحترمشورایاسالمی۱۷آذر سالروزثبت کاروانسرایینگیامامدر
آثار ملیبهعنوانروز فرهنگیهشتگردمعرفیشدونیاز استتابااستفادهاز ظرفیتهایموجوددر
شهرستان برنامههای ویژهای برای آن پیشبینی و در صورت مساعد بودن شرایط اجرا گردد.
شجریپور گفت:تدوین کتابهشتگردحاویاطالعاتیارزشمندازتاریخچهشهر،مشاهیرومعرفی
اینشهرتوسطدکترحسینعسگرییکیدیگراز برنامههایآغاز شدهدر سال۹۸بودهوامیدواریم
بتوانیمدر روز فرهنگیهشتگرداز این کتابباارزشنیزرونمایی کنیم.
تهیه و نصب المان های مناسب در شهر  ،زیبا سازی و دیوار نویسی از جمله موارد دیگری مطرح
شده در این جلسه بوده است.
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمیآ گهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  12001774هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در
واحدثبتی حوزه ثبت ملک نکاتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید موسی رخش
بهار فرزند سید حسین به شماره ملی  4999278146مقدار 5دانگ و24سیر و8مثقال
مشاع ازششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک باب مغازه به مساحت
64-50متر مربع قسمتی از پال ک  28اصلی به کالسه  45-99واقع در اراضی اومال
وقلعه سر بخش 9ثبت نکا خریداری شده از سید حسین رخش بهار مالک رسمی محرز
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود تا
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت 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 1399-5-11
تاریخ انتشارنوبت دوم 1399-5-25
م الف 19903312
محمدمهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا

هیاتموضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره12001796هیاتاول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکنکاتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیمحمد
مهدی هراسانی فرزند رمضان به شماره ملی  4999654261ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  17-70متر مربع قسمتی از پال ک
 57اصلی به کالسه  484-98واقع در اراضی نکا بخش  18ثبت نکا خریداری شده
از محمود هراسانی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دونوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایندبدیهیاستدر صورتانقضاءمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-5-11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-5-25
م.الف 19903201

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آ گهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  12002096هیات اول
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحدثبتی حوزه ثبت ملک نکاتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمدباقری
والمدهیفرزندقربانعلیبهشمارهملی4999529785مقدار5دانگو24سیرو8مثقال
مشاعازششدانگعرصهباانضمامششدانگاعیانیکقطعهزمینبابنایاحداثیبه
مساحت189-78مترمربعقسمتیاز پال ک28اصلیبه کالسه115-99واقعدر اراضی
اومالوقلعهسربخش 9ثبتنکاخریداریشدهاز سیدجوادباقریمالکرسمیمحرز
گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود تا
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت
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 1399-5-11
تاریخ انتشارنوبت دوم 1399-5-25
م الف 19903363
محمدمهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمیآ گهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  2009373هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در
واحدثبتی حوزه ثبت ملک نکاتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قربانعلی شعبانی
اطربی فرزند حسین به شماره ملی  2181440344ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت 73-11متر مربع قسمتی از پال ک  57اصلی به کالسه
337-95واقعدر اراضینکابخش18ثبتنکاخریداریشدهاز محمدباقریوسفیمالک
رسمیمحرز گردیدهلذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهی
میشودتادرصورتی کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض
برثبت 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 1399-5-11
تاریخ انتشارنوبت دوم 1399-5-25
م الف 19903311
محمدمهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نکا

گرفتنتواناییهایحیاتیملتایراناست.البتهرئیسجمهور
فعلیآمریکاهمبهدنبالبرخیمنافعشخصیوانتخاباتیاست
همچون استفاده تبلیغاتی از مذا کره با کره شمالی.
ایشان با تأ کید بر این که جمهوری اسالمی ایران با همه
کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذا کره می
کند،افزودند:عالجتحریمها،عقبنشینیومذا کرهبادشمن
نیست بلکه عالج واقعی آن ،تکیه بر توانایی های ملی ،وارد
کردن جوانان به میدان و احیای ظرفیت های فراوان کشور
ودر یک کالمعملبهارکاناقتصادمقاومتی یعنیدرونزایی
و برون گرایی است.
رهبر انقالب اسالمی تأ کید کردند :ما امکانات و توانایی های
داخلی و ظرفیت های بین المللی فراوان داریم که باید با
مدیریت جهادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت در بیایند.
ن کهجمهوریاسالمی
حضرتآیتاهللخامنهایباتأ کیدبرای 
ایراندوستانمؤثریدردنیادارداماتکیهواقعینظاماسالمی
بهخداومردماست ،گفتند:تکیهبرامکاناتواستقاللداخلی،
هم دشمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد .آن کسی
که برای منافع خودش حاضر است کاالیی را که در داخل
تولید می شود از خارج وارد کند ،در واقع خیانت می کند و با
وجود تأ کیدهای مکرری که شده است اما همچنان واردات
کاالهایی که در داخل تولید می شوند ،ادامه دارد.
آخرین نکته ای که رهبر انقالب اسالمی درخصوص تحریم ها
توخالی دیگران» بود.
گفتند «دل نبستن به وعده های
ِ
حضرتآیتاهللخامنهای گفتند:درسال۹۷وبعدازخروجآمریکا
ازبرجام،متأسفانه کشور،ماههامعطلوعدههایاروپاییها
ی کهمعطل کردن
باقیماندواقتصاد کشور شرطیشددر حال 

اقتصاد به وعده های دیگران ،بسیار مضر است.
ایشان افزودند :اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم
های آمریکا نکردند و آنچه که به نام INSTEXنیز مطرح
کردند ،بازیچهای بود که محقق نشد.
رهبرانقالباسالمیدر جمعبندیاینبخشاز سخنانخود
تأ کید کردند:عالجتحریمها،فعال کردنظرفیتهایداخلی
است که نیازمند مجاهدت است.
حضرتآیتاهللخامنهایدربخشدیگریازسخنانشانبااشاره
به گرانیهاومشکالتجدیخانوارهادرتأمینمعیشت ،گفتند:
کارهای الزم برای رفع این مشکالت را در جلسات خصوصی
با مسئوالن از جمله آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم و باز
ی کنیم.
هم به دستگاههای مسئول تأ کید م 
رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش اقتصاد
را «مهار نوسان قیمتها ،ایجاد ثبات در بازار و حفظ
حالت
ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند :این
ِ
هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن
قیمتارزبرای کشورمضراستوافرادآشنابهمدیریتهای
اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاههای
اجرایی و در مواردی دستگاه قضائی قابل مهار است.
ایشان افزودند :در قضیه ارز ،بانک مرکزی تالشهای زیادی
انجام میدهد که ا نشاءاهلل موفق خواهد شد البته
گزارشهای مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاسی و امنیتی
در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که
در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن میزنند،
جد ا مقابله شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای مسئله «هدایت نقدینگی به

سمت تولید» و همچنین «رفع موانع جهش تولید» را از
دیگر اولویتهای اقتصاد کشور خواندند و گفتند :عدهای از
کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه قوه ،کارگروهی را
برای شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند.
رهبرانقالباسالمیاصالحاتاساسیدراقتصاد کشوررا«اصالح
ساختاربودجه»«،اصالحنظامبانکی»«،ارتقاسرمای ه گذاری
و اشتغال» و «بهبود محیط کسب و کار» برشمردند و گفتند:
این موارد دو سال قبل و همزمان با تشکیل جلسه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابالغ شد که البته با
وجود تالشها پیشرفت قابل توجهی نداشته است البته
مهم این است که ما میدانیم چه میخواهیم و به دنبال
چه برنامهای هستیم.
ایشان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساسی برای آینده کشور
دانستند و با تأ کید بر این که بر اثر ایمان مذهبی و اعتماد
مردم به نظام ،ثبات ملت خوب است ،افزودند :مسئولین
هم باید با کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان دهند و از
تردید و نگرانیهای مضر اجتناب کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،مشکالت دشمن اصلی یعنی
آمریکا را بسیار بزرگ و غیرقابل مقایسه با مشکالت ایران
مشکالتامروزآمریکامثل
خواندندوبابرشمردنمصادیقیاز
ِ
فاصله طبقاتی عجیب ،تبعیض نژادی ،مشکالت اقتصادی
و بیکاریهای گسترده ،مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا
ی و قتل و
و مدیریت اجتماعی ضعیف که منجر به بیرحم 
شکنجه به دست پلیس آمریکا میشود ،گفتند :امروز آمریکا
در سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشانتأ کید کردند:حوادثجاریآمریکاآتشزیرخا کستری
است که شعلهور شده و ا گرچه آن را سرکوب کنند اما دوباره
شعلهور میشود و نظام کنونی آمریکا را از بین میبرد چرا
که فلسفه سیاسی و اقتصادی این نظام غلط و محکوم به
نابودی است.
رهبر انقالب اسالمی سخنان مکرر مقامهای آمریکایی علیه
ایران را نشاندهنده سردرگمی آنها دانستند و افزودند:
مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است .آمریکاییها
به دنبال پیدا کردن دشمن هستند بنابراین گاهی از ایران
اسم میبرند و گاهی از روسیه و چین ،اما امروز رژیم آمریکا
دشمنی بزرگتر از ملت خود ندارد و همین دشمن آن رژیم
را به زانو درخواهد آورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأ کید مجدد بر صبر ،ثبات و کار
جهادی افزودند :دولت در اواخر دوران مسئولیت خود قرار
دارد البته در طول این هفت سال هر چه توانستند تالش
کردند و در برخی بخشهای دولت نیز واقعا کارهای خوبی
انجام گرفت ،پس از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان به مسئله عزاداری
در محرم اشاره و تأ کید کردند :در عزاردایها معیار آن چیزی
است که ستاد ملی کرونا اعالم می کند .بنده هر چه آنها
الزم بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه و تأ کید من به همه
عزاداران ،هیئات ،منبریها و مداحان نیز این است که
ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود ،چرا که ا گر همین
مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود ،فاجعهای بزرگ
پدید خواهد آمد.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جديد هشتگرد اعالم کرد:

اختصاص  ۹۸۰میلیارد ریال برای تکمیل زیرساختهای شهر جدید هشتگرد
عضوهیئتمدیرهشرکتعمرانشهرجدیدهشتگردازپیگیری
و همکاری شرکت عمران با دستگاههای خدمات رسان و
اختصاص  ۹۸۰میلیارد ریال برای تکمیل زیرساختهای
شهر جدید هشتگرد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد؛
مهدیرضیئیاظهار داشت:مجلسدر بندبتبصره۸قانون
بودجهسال  ۹۹بهشرکتعمرانشهرهایجدیداجازهداده
تا از منابع خود شامل تهاتر زمین ،تسهیالت بانکی و فروش
عرصهبرایتکمیلزیرساختها،پروژههایزیربنایی،روبنایی
و ابنیه واحدهای باقی مانده مسکن مهر استفاده کند که بر
همیناساسشرکتعمرانشهرجدیدهشتگرد۴۷۰میلیارد
ریال برای مساعدت در تکمیل زیرساختهای مسکن مهر
شهر جدید هشتگرد اختصاص داده است.
وی گفت :طی نشستی که با مدیران کل ادارات برق و آبفای
استان البرز صورت گرفت مقرر شد از محل فروش اراضی به
وزارت نیرو کمک شود تا پروژه شهری از جمله مسکن مهر هر
چه سریعتر تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
رضیئی تصریح کرد :تمامی منابع حاصل از فروش عرصه
مسکن مهر نیز صرف خدمات زیربنایی و روبنایی سایتهای
مسکن مهر میشود.
ویبابیاناینکهدرجهت کمکبهتأمینانشعاباتوشبکهبرق
مبلغ  ۲۵۰میلیارد ریال به وزارت نیرو اختصاص خواهیم داد.
رضیئی با اشاره به اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای اتمام
پروژههای مسکن مهر اظهار کرد :شرکت عمران شهرجدید
هشتگرد برای اتمام این پروژهها تاجایی که امکانات داشته
باشد ،کوتاهی نمیکند.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد
ن که اداره آبفا برای تکمیل
اظهار داشت :با توجه به ای 

دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی
ایرانشهر

نیم مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر و مخزن
تصفیه آب در فاز  ۷به اعتباری بالغ بر  ۵۱۰میلیارد ریال
نیاز دارد این شرکت طبق توافق انجام شده با پرداخت
ه کاره در سطح
این مبلغ سعی بر اتمام پروژههای نیم 
شهر را دارد.

ویدرپایانبااشارهبهسیاستهایوزارتراهوشهرسازی
مبنی بر استفاده از تمامی امکانات و منابع در شهرهای
جدید برای ساخت و تکمیل زیرساخت های مسکن
مهرازافتتاح۳هزارو۳۱۲واحدمسکنمهردرشهرجدید
هشتگرد تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد.

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت بیمارستانها،
تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت کالت و فونداسیون کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در نظر دارد اجرای عملیات احداث اسکلت بیمارستانها ،تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت کالت و فونداسیون کتابخانه مرکزی را از طریق مناقصه عمومی ،یک مرحلهای
به بخش خصوصی طبق شرایط اسناد مناقصه وا گذار نماید .لذا متقاضیان واجد الشرایط جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  https://setadiran.irمراجعه نمایند.
موضوع مناقصه

احداث اسکلت بیمارستان محلی پیشین شهرستان راسک

شماره مناقصه

99-04-06

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار
1/080/650/000

احداث اسکلت بیمارستان محلی زرآباد شهرستان کنارک

99-04- 07

1/042/650/000

احداث اسکلت بیمارستان محلی آشار شهرستان مهرستان

99-04-09

1/076/700/000

احداث اسکلت بیمارستان محلی اسپکه شهرستان نیکشهر

احداث اسکلت بیمارستان محلی بزمان شهرستان ایرانشهر
احداث فونداسیون کتابخانه مرکزی شهرستان ایرانشهر
احداث اسکلت بیمارستان  32تختخوابی قصرقند

تکمیل سازه و دیوار محاطی مرکز خدمات جامع سالمت کالت سرباز

99-04-08
99-04-10
99-04-11

99-04-12

99-04-13

1/034/700/000
1/034/250/000
611/850/000

1/300/000/000
1/300/000/000

 فروش اسناد مناقصه :از تاریخ نشر آ گهی مورخ  99/5/11لغایت 1399/5/20 : جلسه توجیهی :راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1399/5/15به نشانی :سیستان و بلوچستان ،شهرستان ایرانشهر ،بلوار امام خمینی (ره)  ،نبش امام  ، 46ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیایرانشهر ،دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه
 مهلت دریافت پیشنهادات :از تاریخ  1399/5/21لغایت حدا کثر تا ساعت  19مورخ 1399/6/1 جلسه بازگشایی پا کات مناقصه :راس ساعت  10صبح مورخ 1399/6/2«بدیهی است به پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار میبایست به صورت واریز نقدی به حساب سپرده  66352800نزد بانک رفاه کارگران شعبه خاتم االنبیاء (ص) ایرانشهر یا ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما (ذی نفع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی ایرانشهر) در پا کت الف به همراه سایر پا کات مناقصه ارائه گردد.
 قیمت اسناد ،نحوه واریز وجه و محل دریافت اسناد مناقصه :جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ ( 400/000چهارصد هزار ریال) به حساب شماره  2138532636001به نام درآمد وجوه اختصاصی درمانی غیر قابل برداشت دانشگاهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در سامانه ستاد واریز نموده و جهت دریافت اسناد مناقصه با مراجعه به نشانی الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  https://setadiran.ir :به دریافت
اسناد اقدام نموده و پا کت (الف) که ال ک و مهر موم شده به دبیرخانه محرمانه دانشگاه ارسال گردد.
 به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. محل تحویل پیشنهادات  :شرکت کنندگان در مناقصه میبایست پیشنهادات خود را در موعد مقرر به نشانی ایرانشهر -بلوار امام خمینی – نبش امام خمینی  46ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر -دبیرخانه محرمانهواحد حراست تحویل و رسید دریافت نمایند.
شماره تماس جهت هماهنگی  05437213891دفتر امور حقوقی -سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است و جهت اطالع میبایست نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند *** .هزینه چاپ آ گهی در روزنامه های کثیراالنتشار
بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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