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هر چند که افکار عمومی جهان و البته بسیاری از 
کشــورهای غربی معطوف به جنگ اوکراین شده 
اند و ســران غرب برآنند تا تمــام ابزارها را برای 
به زانو در آوردن روســیه به کار گیرند تا همچنان 
ســاختار یکجانبه گرایانه نظام سرمایه داری را در 
جهــان حفظ نمایند که همزمــان تحرکاتی قابل 
توجه از ســوی غربی ها در حــوزه مذاکرات وین 
میان ایران و گروه 1+4 در جریان است. در همین 
چارچوب نشریه وال استریت ژورنال با انتشار خبری 
مدعی شده که انریکه مورا معاون مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد که ایران 
را برای امضای متن نهایی توافق وین، بدون خروج 
نام سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی، 
متقاعد کند.انتشــار چنین اخبــاری ضمن آنکه 
تالشــی برای غیر قابل تغییر نشــان دادن موضع 
قلدرمآبانــه آمریــکا ایت، بر این امــر تاکید دارد 
که برای دســتیابی به توافق، ایران باید از مواضع 
اصولی خود عدول کند. نکته قابل توجه آن است 
که همزمان خبرگزاری رویترز نیز با انتشار خبری 
از نزدیک شــدن مذاکرات وین به شکست قطعی 
خبر داده است.مجموع این تحوالت نشان می دهد 
راهبرد رســانه ای غرب برای وادارســازی ایران به 
پذیرش درخواست های غیر حقوقی و زیاده خواهانه 
آمریکا بر دو پایه اصلی اســتوار شده است چنانکه 
از سویی تالش می شــود که موضوع ضرورت لغو 
تحریم های سپاه که یکی از خطوط قرمز جمهوری 
اسالمی است به عنوان گره اصلی در عدم دستیابی 
به توافق نشان داده شود و از سوی دیگر تهدید به 
بن بســت رسیدن مذاکرات در صورت اصرار ایران 

بر تحقق این شرط مطرح می شود.
ایــن در حالی اســت که موضوعات حل نشــده 
صرفا به عدم لغو تحریم های ســپاه مرتبط نیست 
و مســائل باقی مانده دیگری نیز وجــود دارد که 
آمریکا با لجاجت از حل وفصل آنها سر باز می زند. 
ایران ابتدا شــروط یک توافق خوب را اعالم کرده 
اســت که لغو تمام تحریم ها، راســتی آزمایی این 
لغو از سوی ایران، تضمین غرب برای تکرار نشدن 
بدعهدی های گذشــته و وارد نشــدن به مسائل 
موشکی و منطقه ای اساس آن را تشکیل می دهد 
که غرب عمال از اجرای آنها سر باز زده و به دنبال 
تحمیل برجامــی دیگر به ایران اســت که صرفا 

تامین کننده منافع غرب باشد. 
رویکرد مغرضانه غرب زمانی آشــکارتر می شــود 
که مجلس سنای آمریکا پنجشــنبه طرحی را با 
هدف حفظ تحریم های مرتبط با تروریســم علیه 
جمهوری اسالمی ایران را تصویب کرد.این طرح، 
بــا ۸۶ رأی مثبت و 1۲ رأی منفی تصویب شــد 
تا یکــی دیگر از اهداف آن یعنــی محدود کردن 

همکاری چین با ایران محدود شود.
طبق نتیجه منتشــر شده از رأی گیری درباره این 
طرح، فقط 1۲ سناتور دموکرات به این طرح رأی 
منفــی داده و ۳۹ دموکرات دیگــر از آن حمایت 
کردنــد که این نشــانگر همراهی دولــت آمریکا 
با اقدامات ضــد ایرانی کنگره اســت.رأی مثبت 
ســناتورهای آمریکایی به حفظ تحریم های بانک 
مرکزی ایران با هدف محدود کردن همکاری های 
پکن-تهران در حالی اســت کــه دولت جو بایدن 
مدعی اســت با حضور در مذاکرات وین قصد دارد 
به صورت متقابل با ایران به توافق هسته ای بازگردد 

که در عمل چنین اقدامی صورت نداده است. 
در ادامــه روند غیر ســازنده آمریکایی ها اکثریت 
باالی مجلس سنای آمریکا به الیحه آیین نامه ای 
پیشنهادی جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری خواه، 
مبنــی بر لزوم باقی ماندن ســپاه پاســداران در 
فهرست سازمان های تروریستی رای مثبت داد.این 
الیحه که با ۶۶ رای مثبت در مقابل ۲۳ رای منفی 
به تصویب ســنا رسید. همزمان با این اقدامات ند 
پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد 
که واشــنگتن برای ســناریوی شکست مذاکرات 
وین آماده اســت. این رویکردها در مجموع نشان 
می دهــد که طرف غربی به دنبال تکرار بازی مانع 
تراشی و متهم سازی اســت تا شاید در لوای این 
فشار دو جانبه به باج خواهی از ایران دست یابد. 

ایــن جوســازی ها در حالی اســت که حســین 
امیرعبداللهیــان  وزیــر امورخارجه ایــران اظهار 
داشــته اســت که مذاکرات وین متوقف نشــده 
بلکه در روندی دیگــر و از طریق تبادل پیام های 
مکتوب با آمریکایی ها به واســطه نماینده اتحادیه 
اروپا به منظور رفــع تحریم های یک جانبه علیه ما 
ادامــه ادامه دارد. این مواضع بیانگر آن اســت که 
ایران همچنان بر اصــل مذاکره تاکید دارد و این 
طرف آمریکایی  است که به سیاست باج خواهی ها 
و رفتارهای غیر منطقی ادامه می دهد و در صورت 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات این طرف غربی  است 

که باید پاسخگویی این شکست باشد.

مانع تراشی و متهم سازی

 رئیس جمهور
  درباره گرانی ها
 بامردم صحبت کند
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»  آگهی مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای 
سبز ناحیه یک الف و ب و 2 سطح شهر   «

نستهن مقدم
شهرداریاسوج

شهرداری یاسوج در نظر دارد بر اساس بند 5مجوز شماره 35مورخ 1400/12/22 شورای محترم اسالمی شهر یاسوج  آگهی 
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری در سه ناحیه ذیل سطح شهریاسوج  ناحیه یک الف و یک ب را به مدت 
شش )6( ماه از )تاریخ 03/01/ 1401 لغایت 1401/08/30  ( و ناحیه دو )2( را به مدت 5 ماه از تاریخ 1401/04/01  لغایت  
1401/08/30  از طریق مناقصه عمومی به شرکتها )پیمانکاران( واجد شرایط با شرایط زیر واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت 
های خدماتی واجد صالحیت در رسته حفظ و نگهداری فضای سبز دعوت به عمل می آید به بمنظور دریافت اسناد و شرایط 
مناقصه به سامانه ستاد ) تدارکات دولت ( www.setadiran.ir  مراجعه  و اسناد دریافت و تحویل نمایند و همچنین می 
توانند جهت  کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری یاسوج واقع در بلوار امام خمینی )ره( مراجعه و یا با تلفن 

33231019-074 تماس حاصل فرمایند .

* مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/02/12 تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/17   .
بارگذاری  www.setadiran.ir  مراجعه و  الکترونیکی  نام اوراق مناقصه : سامانه ستاد به آدرس  محل دریافت و ثبت   *

نمایید .
* مهلت ارسال پیشنهاد ها : تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/28   .

* - مبلغ تضمین  شرکت در فرایند کار 5% قیمت مبلغ براورد اولیه می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا 
واریز وجه به شماره حساب شبا  ir120610000000700792971296 سپرده پیمانکاران نزد بانک شهر بنام شهرداری 

یاسوج واریز گردد . 
* محل تسلیم پاکات :  پیشنهاد دهندگان می بایست اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت دربسته 

و مهر  و امضاء کرده به حوزه دبیر خانه شهرداری یاسوج  به آدرس بلوار امام خمینی )ره( تحویل و رسید دریافت نمایند .
* زمان عقد قرارداد تحویل کلیه اسناد می بایست با اسناد بارگذاری شده در سامانه دولت به امور قرارداد ها مطابقت داشته 

باشند .
* مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات : 10% مبلغ پیشنهادی و بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد که قبل از عقد قرارداد می 

بایست به شهرداری ارائه گردد .
: ساعت  16 عصر روزچهار شنبه مورخ 1401/02/28  در محل سالن اجتماعات شهرداری  بازگشایی پیشنهادات  تاریخ   *

یاسوج
* شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

* کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
* هزینه ها از محل اعتبارات و منابع داخلی شهرداری پرداخت می گردد .

*  سایر موارد شامل برآورد اولیه و شرایط مناقصه ضمیمه می باشد . 
* شرکت کننده جهت دریافت اسناد مناقصه از سامانه  مبلغ  1/000/0000ریال به حساب 700792971585  بنام شهرداری 

یاسوج نزد بانک شهر از طریق سامانه واریز نمایند. 
* کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت و ارسال اسناد و بازگشایی مناقصه  از طریق سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir  انجام میگیرد.

مبلغ کل برآورد اولیه شرح  خدمات
به ریال

تضمین فرایند ارجاع کارمعادل

مدت اجراءنوع ضمانت نامهمبلغ به ریال

6 ماهضمانت نامه بانکی یا سپرده27/441/103/8401/373/000/000عملیات   حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک قسمت » الف «

6 ماهضمانت نامه بانکی یا سپرده16/817/326/660841/000/000عملیات   حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک قسمت » ب «

5 ماهضمانت نامه بانکی یا سپرده21/739/636/3801/100/000/000عملیات   حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو

شناسه آگهی: )1311019(    م الف: 422

شماره مناقصه : 48/1400/78  
 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد  150 

 )یکصد و پنجاه(دستگاه رایانه همراه طبق مشخصات فنی
 و شرح مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد پیوست )تجدید شده( 

1- نام، نشانی و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
بانــك مســكن به نشــانی تهــران، خیابان نلســون مانــدال )آفریقا(، باالتــر از چهارراه اســفندیار، 
خیابــان ارمغــان شــرقی، پــاک 8، ســاختمان ادارات کل مرکــزی بانــک مســکن، طبقــه دوم، 

دبیرخانه کمیته عالی قبول معامات و مناقصات. تلفن: 26205738 و 75358231

2- نوع، كمیت و كیفیت خدمات )موضوع مناقصه(:
خرید تعداد 150 )یکصد و پنجاه( دســتگاه رایانه همراه طبق مشــخصات فنی و شــرح مندرج 

در اسناد مناقصه و قرارداد پیوست 

3- نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه:
مبلــغ 1.890.000.000 )یــک میلیــارد و هشــتصد و نــود میلیــون( ریــال كه الزم اســت به صورت 
ضمانت نامه بانكی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام 

اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.

4- توضیحات:
بانــک مســکن در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای فــوق را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شــد. زمان انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 1401/02/18 می باشد. 
بانک مسکن

ت اول
نوب

شکست سنگین حزب محافظه گار انگلیس 
در انتخابات محلی رقم خورد 

جانسون 
در آستانه سقوط
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