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اخــبــار
امیر سرتیپ صباحی فرد:

پدافند هوایی ارتش از نمادهای خودباوری در کشور است
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :پدافند هوایی ارتش باطراحی و ســاخت انواع
سامانههای راداری و موشکی به یکی از نمادهای خودباوری در کشور تبدیل شده است.
امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش در جمع فرماندهان
و کارکنان منطقه پدافندهوایی شــمالغرب با بیان اینکه آسمان کشور تحت سیطره کامل
پدافندهوایی اســت ،اظهار داشــت :پدافندهوایی در تعامل با شــرکتهای دانش بنیان با
تولید و ســاخت انواع سامانههای راداری و موشکی ،بازدارندگی فعال را برای کشور ایجاد
کرده اســت که دوست و دشــمن به آن اذعان دارند .وی بااشاره به اینکه پدافند هوایی با
تمرکز بر دانش بومی و اتکا به جوانان متخصص این مرز و بوم توانســته اســت به یکی از
نیروهای موفق در بومیســازی تجهیزات و تســلیحات دفاعی و نطامی دســت پیدا کند،
افزود :پدافندهوایی ارتش با طراحی و ساخت انواع سامانههای راداری و موشکی به یکی از
نمادهای خودباوری در کشور تبدیل شده است .فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش تصریح
کرد :شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور امنیت پایدار را برای آسمان جمهوری اسالمی
ایجاد کردهاست که اجازه رخنه و نفوذ را به هیچ پرندهای نمیدهد.

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
(سهامی خاص)

نام سازمان مزایده گذار :شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شماره مزایده138/01/2 :
شرح مختصر موضوع مزایده :اجاره بخشی از اراضی ایستگاه اینچه برون جهت پارکینگ به مدت سه سال
مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت  12:00روز چهارشنبه مرخ  1401/02/28با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به نشانی  www.setadiran.irاز طریق لینک مربوط در سامانه فوق  ،اسناد مزایده را دریافت نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهاد :حداکثر تا ساعت  12:00صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/03/11از طریق سامانه فوق
میزان سپرده شرکت در مزایده 154/816/596 :ریال (یکصد و پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و شانزده هزار و پانصد و نود و شش ریال)
زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها :ساعت  10:00صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/03/12
کلیه فرآیند برگزاری مزایده در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی  ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
م الف 10924
اداره کل تدارکات و پشتیبانی

عضــو کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس گفت :توضیحــات وزرای مربوطــه درباره
هدفمندســازی یارانهها مــردم را آگاه کرد ،اما اثرگذاری اینکــه رئیس دولت جزئیاتی از
شرایط موجود را ارائه کند بیشتر خواهد بود.
فرهاد طهماســبی نماینده مردم نیریز در رابطه بــا توضیحات اخیر رئیس جمهور درباره
هدفمندســازی یارانهها و اصالح ارز ترجیحی ،گفت :تصمیــم در رابطه با این موضوع بر
عهده دولت و اختیارات آن در دســت رئیسجمهور اســت که با اشراف و اطالع کافی از
شــرایط و همچنین با بهرهگیری از نظرات کارشناســان و متخصصان اقتصادی ،بهترین
مجری برای چنین برنامههای حیاتی به شــمار میرود .وی تصریح کرد :نکته این اســت
که باید با اطالعرســانی درســت و کافی به مردم ،شــایعاتی که در این بــاره در جامعه
پراکنده میشــود پایان یابد چراکه رئیسجمهور در رأس امور به هر آنچه که مطرح کرده
عمــل میکند و دولت نیز تصمیمات تیــم اقتصادی را اجرا خواهد کــرد .نماینده مردم
نیریز در مجلس شــورای اسالمی درباره ضرورت صحبت مستقیم رئیس جمهور با مردم،
بیان کرد :قطعاً ارتباط شــخص اول اجرایی کشــور با جامعه در چنین شرایطی میتواند
نگرانیهایی که برای مردم در این مدت ایجاد شــده را برطرف کرده و آرامشــی نسبی را
فراهم سازد .طهماسبی تاکید کرد :البته توضیحات و اظهارات وزرای مربوطه نیز در رابطه
با هدفمندســازی یارانهها و اصالح ارز ترجیحی تا جایی مردم را آگاه کرد و توانســت تا
حدی موضوع را شــفاف کند ،اما قطعاً اثرگذاری اینکه رئیس دولت جزئیاتی از تصمیمات
و شرایط موجود را ارائه کند بیشتر خواهد بود.
وزیر امور خارجه تاجیکستان:

صفحه جدیدی در روابط ایران و تاجیکستان گشوده شده
وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکســتان اظهار داشــت :روابط بین دو کشور بسیار خوب
اســت ،اما در حد انتظارات از دو ملت برادر ،هم زبان و هم تاریخ نیســت .مهرالدین تاکید
کرد صفحه جدیدی در روابط دو کشور گشوده شده است.
سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در آستانه برگزاری پنجمین
اجالس کمیســیون مشترک کنسولی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان ،در
مالقات با علیرضا بیگدلی معاون کنسولی ،امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه اظهار
داشــت :روابط بین دو کشور بســیار خوب است ،اما در حد انتظارات از دو ملت برادر ،هم
زبان و هم تاریخ نیســت .مهرالدین تاکید کرد صفحه جدیدی در روابط دو کشور گشوده
شده است.

شرکت شهرک های صنعتی
استان خراسان جنوبی

« فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی »
« توان اجرای پیمانکاران(ارزیابی فشرده) »

ت
نوب

نماینده مجلس:

گفتگوی «رئیسی» با مردم ثاثیرگذار است

آگهی مزایده

نوبت اول

ول
ا

عرصه سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران
هفته گذشته روزهای پر کاری را سپری کرد که از
سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه تا سفر تمیم
امیر قطر در کنار ســفر «آلنا دوهان» گزارشگر
ویژه ســازمان ملل در بررسی آثار اقدامات قهری
یکجانبه به تهران و  ...در این تحوالت قابل توجه
هستند.
در این میان آنچه بیش از ســایر تحوالت بازتاب
یافته ســفر انریکه مورا معاون مســئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای آنچه استمرار
مذاکرات برجامی نامیده شــده اســت میباشد.
ســفری که پس از آن بورل مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیه اروپا در باب از ســرگیری و به
نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز خوش بینی کرده و
اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانهای ادعای اســتفاده
از تمام ظرفیتها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات
را مطرح داشــته اســت .این رویکرد به اصطالح
مثبت غربیها به این ســفر و مذاکرات در حالی
صورت میگیــرد که در باب مواضع غربیها چند
نکته قابل توجه است:
نخست آنکه در ورای این ادعاهای به ظاهر مثبت
بایــد رویکرد عملی نیز بر اســاس چارچوبهای
مذاکراتی کــه در دور هفتم مذاکرات از ســوی
ایران مطرح شــد صورت گیرد .اینکه غرب برای
جلوگیــری از افزایش بهای نفــت به دلیل جنگ
اوکرایــن از تعامل با ایران بگویــد چنانکه بورل
اخیرا اعالم کرد ایران ظرفتی از انرژی اســت که
نمیتوان نادیده گرفت ،قطعا نمیتواند کارکردی
در روند مذاکرات داشته باشد.
در این چارچوب غرب از یک ســو باید پایبندی
خود به اصول مذاکراتی یعنی لغو تمام تحریمها،
راســتی ازمایی این لغو از ســوی ایران و تضمین
تکرار نشــدن بدعهدی های گذشــته غرب و در
نهایت خودداری از بازکردن پرونده زیاده خواهی
موشــکی و منطقه ای را در عمل نشان دهد .و از
سوی دیگر موضعی قاطع و صریح در برابر اقدامات
خصمانه آمریکا علیه ایران و مذاکرات اتخاذ نماید
که محکومیت اقدام اخیــر کنگره در باب تحریم
بانک مرکزی و حفظ ســپاه در لیست تروریستی
آمریکا گامی مقدماتی در این راه میتواند باشد.
دوم آنکه مفهوم هر اقدامی برای به نتیجه رسیدن
مذاکرات در بیانیه اتحادیــه اروپا باید به صورت
شفاف معنا و عنوان گردد .تجربه نشان داده است
که غرب همواره به دنبال فرصتی بوده تا از شرایط
داخلی ایران برای باج خواهی مذاکراتی بهره گیرد
و در ایــن راه نیز با بوقها و بنگاههای رســانهای
خویش تالش نمود تا فضایی غبارآلود را در داخل
ایران ایجــاد و یا به برخی اعتراضات به مســائل
اقتصــادی و اجتماعی دامن زده و با دادن ظریب
سیاســی و امنیتی به آنها سیاست فشار و مذاکره
را اجرا نماید .در همین چارچوب نیز غرب همواره
کوچکتریــن تغییر اقتصادی در ایران را با رویکرد
بحران اقتصادی و سرنوشت نامعلوم اقتصاد تعریف
و تفسیر نموده و برآن بوده تا فضایی التهاب آمیز
را در کشور ایجاد و یا به اعتراضهای معیشتی و
اقتصادی مردم دامن زند.
اکنــون با توجه به اصالحات اقتصادی و مســائل
پیرامون آن که برخی اعتراضهای خیابانی را نیز
به همراه داشــته این امر مطرح است که منظور
غرب از اســتفاده از تمام ظرفیتها ،دامن زدن و
جهتدار کردن این اعتراضهای مردمی به سمت
مســائل امنیتی و سیاسی است تا در لوای آن به
باج گیری در پای میز مذاکره بپردازد.
غــرب باید بــه صورت شــفاف عنــوان دارد که
منظــور آن از تمام راهکارها چیســت و در عین
حال به جای دخالت و جهتدار ســاختن مســائل
داخلی ایران در چارچــوب وظایف خویش یعنی
لغو تحریمها گام بردارد .ابهام در صداقت رفتاری
غرب زمانی آشکارتر میشود که دیروز انگلیس با
صدور بیانیهای ایران هراسانه ،خواستار خودداری
اتباعش از ســفر به ایران به خاطر مسائل امنیتی
شده است و فرانسه نیز سرپرست سفارت ایران در
این کشور را با ادعاهای واهی احضار کرده است.
بــه تقدیر میتوان گفت کــه رضایتی که غرب از
ســفر مورا و استمرار مذاکرات مطرح است دارای
پیش شــرطها و مولفههایی است که در صورت
اجرایی نشــدن آنها عمال غرب نمیتواند انتظاری
برای بهبود روند مذاکرات داشــته باشــد چرا که
خطوط قرمز ایران مشــخص اســت و تنها راه به
نتیجه رســیدن مذاکرات تــن دادن غرب به این
خطوط قرمز است.
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شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی (مناقصه گزار) به نشانی شهرستان بیرجند -خیابان محالتی -خیابان هفتم
تیر) در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از محل
اعتبارات منابع داخلی و بصورت نقدی تا سقف تأمین اعتبار شده در تأییدیه اسناد ارجاع کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره
فراخوان  2001001298000003واگذار نماید .لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی (حداقل پایه  5در رشته ابنیه) با در نظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت
آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از روز شنبه مورخه  1401/02/24تا روز چهارشنبه مورخه  1401/03/04به سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
نام پروژه

محل اجرا

نوع قرارداد

احداث ساختمان

شهرستان

بصورت سرجمع و

آتش نشانی

شهرک صنعتی
فردوس

فردوس

براساس بخشنامه شماره
 96/1299188مورخ

 96/05/04ابالغی سازمان

مدت

مبلغ برآورد (ریال)

پیمان

براساس فهرست بها

 9ماه

39,549,704,341

سال 1401

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه (ریال)

1,977,000,000

تاریخ تحویل اسناد
و پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

روز پنجشنبه

روز شنبه

ساعت 14:30

ساعت  8صبح

مورخه 1401/03/19مورخه1401/03/21

برنامه وبودجه

تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای
سه ماه دیگر در وجه شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی یا واریز تقدی به حساب شماره  ، 4001109806376406شماره شبای
 IR 320100004001109806376406نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه واریز  969294720100000000000000294720خواهد بود.
هزینه خرید اسناد مناقصه :مبلغ ( 2.000.000دو میلیون) ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره  4001109804019958و شماره شبای
 IR 820100004001109804019958نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه واریز  326109880294720811200000400000خواهد بود .و
تصویر فیش واریزی در پاکت الف قرار داده شود.
محل تحویل اسناد وپیشنهادات :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران)
الزم است پاکت (الف) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ایران به صورت فیزیکی به آدرس :خراسان جنوبی -بیرجند -خیابان محالتی -خیابان هفتم
تیر -پالک  -39دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل شود .ضمن ًا به پشنهادات خارج از سامانه که صرف ًا به صورت
فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
محل گشایش پیشنهادها اتاق کنفرانس شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی(طبقه دوم) خواهد بود.
شناسه آگهی 1315365
نوبت اول  ، 1401/2/24نوبت دوم 1401/2/25

شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی

