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گـــزارش
واکنش امیرعبداللهیان به جوسازی آمریکایی ها 

مذاکرات وین با تبادل پیام های مکتوب ادامه دارد 
وزير امــور خارجه جمهوری اســالمی ايران 
ضمن تاكيد بــر لزوم تغيير رفتار آمريکايی ها، 
گفــت كه مذاكــرات وين متوقف نشــده و از 

طريق تبادل پيام های مکتوب ادامه دارد.
امور خارجه  اميرعبداللهيان« وزير  »حســين 
جمهوری اسالمی ايران، در گفت و گو با خبرنگار 
شــبکه يمنی »المســيره« گفت: »مذاكرات 
وين متوقف نشــده، بلکــه در روندی ديگر به 
منظور رفــع تحريم هــای يك جانبه تحميلی 
عليه مــا و از طريق تبــادل پيام های مکتوب 
با آمريکايی ها به واســطه نماينده اتحاديه اروپا 
اضافه  همچنين  دارد.«اميرعبداللهيــان  ادامه 
كــرد: »هدف ما از اين گفت و گوها دســتيابی 
به يــك توافق قوی و دائم اســت. ما از طرف 
آمريکايی خواســتيم كه واقع نگر باشــد. رفع 
تحريم هــا در تمامی حوزه ها و گرفتن ضمانت 
اقتصــادی جزء مهم ترين نکاتی اســت كه در 
دســتور كار مذاكراتی ما قــرار دارد.«وی در 
پايان بيان كرد: »من فکــر می كنم كه طرف 
آمريکايی به خوبی خطوط قرمز ايران را درك 
كرده اســت. ما به گفت و گوها ادامه می دهيم. 
به محض رســيدن به نقطه توافق، نماينده ما 

در مذاكرات تغييرات نهايی را در توافق اعمال 
خواهد كرد.«

همچنين اميرعبداللهيان در گفت وگوی تلفنی 
با همتای ايرلنــدی گفت: دولت آمريکا ضمن 
اصالح رفتار غيرقانونی ترامپ، در مسير ابتکار 
سياسی گام بردارد. ما ضمن توجه به خطوط 
قرمز خود، مسير ديپلماسی را برای رسيدن به 
نقطه توافق نهايی ادامه می دهيم.وزير خارجه 
ايرلند در گفت وگوی تلفنی با اميرعبداللهيان 
افزايش تنش هــای بين المللــی را در نتيجه 
جنگ در اوكراين نگران كننــده خواند. وزير 
امور خارجه جمهوری اســالمی ايران در اين 
گفت وگــو در خصوص بحــران اوكراين گفت: 
تاكنون دو بار حامل پيام وزير خارجه اوكراين 
به همتــای روس خود بــوده ام. مــا مخالف 
جنــگ و آوارگی انســان ها در اوكراين، يمن، 
فلســطين، افغانستان و ســاير مناطق جهان 
هستيم و معتقديم برای تحقق صلح و امنيت 
پايدار بايد در مســير راه حل های سياسی گام 
برداشت. اميرعبداللهيان با اشاره به سفر اخير 
وزير خارجه ايرلند به تهران و ضمن تشــکر از 
تالش های سازنده او گفت: جمهوری اسالمی 

ايران عالوه بر ابتکارات سياســی، وجود اراده 
الزم برای رســيدن به يك توافق خوب، قوی 
و پايــدار را در مذاكرات لغو تحريم ها بارها در 

عمل نشان داده است. 
وزير امور خارجه كشــورمان همچنين تصريح 
كــرد: اكنون ايــن طرف آمريکايی اســت كه 
بايد با رويکردی واقــع بينانه، به اصالح رفتار 
غيرقانونــی ترامپ مبادرت ورزد و در مســير 
ابتکار سياســی گام بردارد و ما ضمن توجه به 
خطوط قرمز خود، مســير ديپلماسی را برای 

رسيدن به نقطه توافق نهايی ادامه می دهيم.
الزم به ذكر است اكثريت باالی مجلس سنای 
آمريکا به اليحه آيين نامه ای پيشنهادی جيمز 
لنکفــورد، ســناتور جمهوری خــواه، مبنی بر 
لزوم باقی ماندن ســپاه پاسداران در فهرست 
ســازمان های تروريســتی رای مثبت داد.اين 
اليحــه كه بــا 66 رای مثبــت در مقابل 23 
رای منفــی به تصويب ســنا رســيد از دولت 
بايدن می خواهد در صورت بازگشــت آمريکا 
به برجام، سپاه پاسداران همچنان در فهرست 
ســازمان های تروريستی وزارت خارجه آمريکا 

باقی بماند.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

ت اول
نوب

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی در نظر دارد اجرای عملیات پروژه 
های بیابان زدایی استان خراسان رضوی به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران دارای گواهی صالحیت از 
سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته های آب یا کشاورزی و حداقل رتبه ۵ را با جزئیات مندرج در 

اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید .

کلیه مراحل مناقصه و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. کلیه متقاضیان شرکت در فراخوان در 
صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( 

برای کلیه صاحبان امضای مجاز و ُمهر سازمان اقدام الزم را به عمل آورند.
 زمان انتشار در سامانه : ساعت 11 روز پنج شنبه مورخ 1401/2/1۵

مهلت دریافت اسناد : ساعت 1۹ روز سه شنبه مورخ 1401/2/20
مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 1۹ روز شنبه مورخ 1400/2/31

زمان بازگشایی: ساعت 30 :12 روز دوشنبه مورخ 1401/3/2
آدرس مشهد مقدس، بلوار وکیل آباد ،نبش وکیل آباد 30 ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

خراسان رضوی امور پیمانها ،تلفن: 4 - 38680681  داخلی : 341 و 340
شناسه آگهی 1312177    م الف/ 1234

محل عملیاتعنوان عملیاتشماره فراخوانردیف
حجم عملیات 

)هکتار(
مبلغ برآورد به ریال

12001000208000009

احداث چاله به همراه 
تعویض خاک و آماده سازی 

بستر و ایجاد تشتک به 
منظور کاشت نهال

شهرستان خواف - 
اراضی سنگان

2۵019/9۵۵/000/000/-

22001000208000010
سنواتی  مراقبت  و  آبیاری 

در مناطق نهال کاری شده

شهرستان سرخس - 
مناطق آبمال ،دق بهلول 
، کالته گلزار و چاله زرد

۵009/382/823/۵68/-

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
دانشگاه گیالن در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد حفاظت فیزیکی خود با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

را به شرکت توانمند و صاحب صالحیت در زمینه مورد نظر که دارای شرائط زیر باشد واگذار نماید:
1- مناقصه گران باید سابقه کار مشابه در 5 سال اخیر داشته باشند.

2- مبلغ قرارداد مشابه ارائه شده حداقل 20/000/000/000 ریال )معادل دو میلیارد تومان( در یک فقره قرارداد باشد.
3- رضایت نامه کتبی عملکرد از کارفرمایی که نمونه کار آن را به عنوان کار مشابه اعالم شده است ارائه نمایند.

4- چنانچه مناقصه گر سابقه کار با دانشگاه را داشته باشد عالوه بر رضایت نامه از سازمان های دیگری که قرارداد آن به عنوان کار مشابه 
ارائه شده است، ملزم است رضایت نامه دانشگاه گیالن را نیز ارائه نماید.

5-  دارای گواهی صالحیت رتبه یک دارای اعتبار از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا باشد.

-  محل اجرای قرارداد : دانشگاه گیالن و واحدهای تابعه واقع در  رشت ، صومعه سرا، سنگر
-  شماره تماس هماهنگی جهت بازدید :  مستقیم  33690594 - 013و 8- 33690274- 013 داخلی  2092 آقای کیائی

  www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی  -
-  مهلت دریافت اسناد از سامانه : از ساعت 12 ظهر مورخ 1401/02/15 تا ساعت 14 مورخ  1401/02/19

-  آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : تا ساعت 14 مورخ 1401/02/29
-  تاریخ بازگشایی پاکتها : ساعت 11 صبح مورخ   1401/02/31    محل بازگشایی پاکتها : رشت -  بزرگراه خلیج فارس -  دانشگاه گیالن 

- مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه
- محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی : دبیر خانه کمیسیون معامالت دانشگاه گیالن واقع در : رشت -  بزرگراه خلیج فارس ) کیلومتر 

5 جاده رشت به قزوین(- مجتمع دانشگاه گیالن- طبقه سوم - دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه
درصورت عدم تحویل پاکت الف تا ساعت 9  صبح روز شنبه  1401/02/31 پیشنهاد مناقصه گر در فرایند مناقصه بازگشایی  * تذکر : 

نخواهد شد.
* تذکر : شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و 

دانشگاه می تواند با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
  www.setadiran.ir محل تحویل پاکتها به صورت الکترونیکی : سامانه تدارک الکترونیکی دولت به نشانی

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

محل تامین اعتبارمدتمبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد ریالی اولیهعنوان مناقصه

ملی4.021.000.00010 ریال80.402.060.090قرارداد حفاظت فیزیکی

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
دانشگاهگیالن در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد نقلیه خود را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه، به شرکت 

توانمند و صاحب صالحیت در زمینه مورد نظر که دارای شرایط زیر باشد واگذار نماید.
1-مناقصه گران می بایست در 5 سال اخیر سابقه کار مشابه داشته باشند.

2-مبلغ قرارداد مشابه ارائه شده می بایست حداقل 15/000/000/000 ریال )معادل  1/500/000/000 تومان( در یک فقره قرارداد باشد.
3-رضایت نامه کتبی عملکرد از کارفرمایی که نمونه کار آن را به عنوان کار مشابه اعالم نموده است الزامی است.

4-چنانچه مناقصه گر سابقه کار با دانشگاه را داشته باشد عالوه بر رضایت نامه از سایر سازمانهایی که قرارداد آن را به عنوان کار مشابه 
ارائه نموده است می بایست رضایت نامه ی دانشگاه گیالن را نیز ارائه نماید.

5-دارای گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاییدیه صالحیت ایمنی باشد.

-محل اجرای قرارداد: دانشگاه گیالن و واحدهای تابعه واقع در رشت، صومعه سرا و سنگر
-شماره تماس هماهنگی جهت بازدید 33690274-013 داخلی 5160 آقای کارگشا

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد سامانه تدارکات دولت به نشانی-
-مهلت دریافت اسناد از سامانه از ساعت 12 ظهر مورخ 1401/02/15 تا ساعت 14 مورخ 1401/02/19

-آخرین مهلت پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 1401/02/29
-تاریخ بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح مورخ 1401/02/31 

-محل بازگشایی رشت بزرگراه خلیج فارس دانشگاه گیالن
-مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه

-محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی: دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه گیالن واقع در رشت بزرگراه خلیج فارس-کیلومتر 5 
جاده قزوین به رشت-مجتمع دانشگاه گیالن-طبقه اول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه

توجه: درصورت عدم تحویل پاکت الف تا ساعت 9 صبح 1401/02/31 پیشنهاد مناقصه گر در فرآیند مناقصه بازگشایی نخواهد شد.
توجه2:شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه 

می تواند با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کند.
www. setadiran.ir  محل تحویل پاکتها به صورت الکترونیکی: سامانه تدارک الکترونیکی دولت نشانی

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه  است.

محلتامیناعتبارمدتمبلغتضمینشرکتدرمناقصهبرآوردریالیعنوانمناقصه

ملی10ماه49/979/156/5802/500/000/000قراردادانجامامورنقلیه

فراخوان برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن

ت دوم
نوب

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي 
مربوطه، مناقصه عمومی يک مرحله اي خرید 1 دستگاه تراش CNC مورد نیاز هنرستان های سطح استان گیالن به شرح ذيل از 
محل اعتبارات طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايهاي جهت استفاده در سطح استان برگزار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي واجد شرايط و 
توليد و تامين کنندگان ذيصالح که امكانات الزم و صالحيت و سوابق اجرائي و تخصصي مورد بحث را دارا مي باشند دعوت بعمل مي 
آيد با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اسناد جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی 
دولت )ستاد( اقدام نمايند. توضيح اينكه کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومي، تحويل اسناد و 
مدارك، ارسال دعوتنامه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت 
مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 

1401/02/10 و شماره فراخوان 2001003118000008 ميباشد. 

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از  1401/02/10 الی 1401/02/15
مهلت تحويل اسناد مناقصه تكميل شده و ارائه پيشنهادها )بارگذاری در سامانه ستاد ( : تا ساعت 19 روز يكشنبه 1401/02/25

زمان تسليم تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: تا پايان ساعت اداری روز يكشنبه مورخ   1401/02/25 
)محل تسليم ضمانتنامه : دبيرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان گيالن (

تاريخ و ساعت بازگشايی پاکتهای مناقصه : روز دوشنبه  1401/02/26  ساعت  9  صبح
مدت اعتبار پيشنهادها: تا مدت 90 روز از تاريخ گشايش پاکت های پيشنهاد قيمت 

تاریخ درج آگهی در روزنامه :    نوبت اول : 1401/02/10      نوبت دوم : 1401/02/15      
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: رشت پيچ خيابان سعدی اداره کل نوسازي مدارس استان گيالن واحد قراردادها و 
تلفن 32129002 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تماس با مرکز 1456-021 دفتر ثبت نام تهران 

88969737-021 و دفتر ثبت نام استان گيالن 013-33251136   

برآورد ریالیروش تامین اعتبارتعدادشرح کاالردیف
کار  ارجاع  تضمین  مبلغ 

)ریال(

1CNC 9/900/000/000495/000/000نقد1 دستگاهدستگاه تراش

واکنش روسیه به حمایت رژیم صهیونیستی از نئونازی های اوکراینی 

الوروف: هیتلر نیز اصالتی یهودی داشته است
همزمان با حمايت های رژيم صهيونيستی  از اوكراين و نئونازی های مقيم 
اين كشور،سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه، در گفت وگو با شبکه 
ايتاليايی »مدياســت« در پاسخ به اين ســؤال كه به چه دليل در حالی  
كه »ولوديمير زلنســکی« رئيس جمهور اوكراين خود يك يهودی است، 
روســيه می گويد الزم به »نازی زدايی« اوكراين است، گفت كه هيتلر نيز 

اصالت يهودی داشته است.
رژيم صهيونيســتی با انتقاد شديد از »سرگئی الوروف« وزير امور خارجه 
روســيه اعالم كرد كه اظهارات وی در خصوص حمايت صهيونيست ها از 
نئونازی های اوكراين، زمانی كه درباره »ولوديمير زلنسکی« رئيس جمهور 
اوكراين با اصالت يهودی صحبت می كرد، يك اشــتباه »غيرقابل بخشش 
اســت« كه »وحشت ناشــی از هولوكاســت نازی ها« را ناديده می گيرد.

وزارت خارجه روســيه با تأييد اظهــارات الوروف مبنی بر يهودی بودن 
هيتلر، رژيم صهيونيســتی را به حمايت از نئونازی هــای اوكراين متهم 
كــرد.وزارت خارجه روســيه در بيانيه ای اعالم كرد كــه اظهارات »يائير 

الپيد« وزير خارجه رژيم صهيونيســتی »ضدتاريخی« اســت و »تا حد 
زيادی، دليل حمايت دولت فعلی اسرائيل از رژيم نئونازی در كی يف« را 
توضيح می دهد«.مسکو به نکته الوروف اشاره كرد مبنی بر اينکه اصليت 
يهودی بودن زلنســکی مانع از اداره اوكراين توسط نئونازی ها نمی شود.
در بيانيه وزارت خارجه روســيه همچنين آمده اســت: »ضديهوديت در 
زندگی روزمره و در سياســت متوقف نشده است و برعکس )در اوكراين( 
پرورش يافته است«.»ماريا زاخاروا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه 

نيز  گفت، »مزدوران اسرائيلی« در جنگ اوكراين حضور دارند.
الزم به ذكر اســت همزمــان با تنش در روابط تل آويو و مســکو، هيأتی 
متشکل از مقامات ارشد جنبش مقاومت اسالمی فلسطين )حماس( برای 
رايزنی با مقامات روســيه عازم مسکو شــد. در اين ميان در ادامه بحران 
سران رژيم صهيونيســتی خانواده های كشته شدگان نظامی صهيونيست 
كه در سخنرانی »نفتالی بنت« نخست وزير رژيم صهيونيستی حاضر شده 

بودند او را هو كرده و به وی فحاشی كردند.

گـــزارش


