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از مذاکــرات ویــن خبری نیســت! دلیل آن هم 
روشــن اســت، آمریکایی ها خواهان بازگشت به 
برجام نیســتند و اروپا نیز تــوان اجرای تعهدات 

خود را در قبال توافق هسته ای با ایران ندارد.
مذاکرات وین چند هفته اســت به تعویق افتاده 
و با توجه به ســکوت معنا داری که در فضای آن 
حاکم شده این برداشــت می شود که نتیجه آن 
روشن است و در واقع ایران خود را معطل وعده ها 
و قــول های پوچ اروپا و آمریکا نکرده و به اجرای 

تصمیمات و اقدامات خود ادامه می دهد.
حتی ســفر انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات 
وین به ایران نیز یک اتفاق مهم نیست و تنها بهانه 
ای  برای نشــان دادن این وجهه اســت که اروپا 

همچنان خواهان مذاکره و توافق است.
آمریــکا نیز با وجــود دولتی ضعیــف که رئیس 
جمهــوری پیر و فرتــوت دارد و هر بار گاف های 
مستهزئی از او سر می زند، مقبولیت دولت آمریکا 
را زیر سئوال برده است. آمریکایی ها با برجام قرار 
نبود باعث رونق اقتصــادی، آن هم با آزاد کردن 
دارایی های توقیف شــده ایران و گشایش در داد 
و ســتد و مبادالت بانکی شوند، بلکه آن را ابزاری 
می دانستند برای فشار و تهدید بیشتر تا به دیگر 
اهــداف خود دســت یابند. حتی آمریــکا در پی 
پذیرفتن ایران هسته ای هم نبود، در واقع آمریکا 
و اروپا هیچگاه فعالیت های صلح آمیز هســته ای 

جمهوری اسالمی را به رسمیت نشناختند.
بن بست موجود در مذاکرات وین که اکنون دیده 
می شــود، بن بستی است که سال ها است وجود 
دارد. این بن بســت تازه نیست، از همان زمان که 
مذاکرات سعد آباد با تروئیکای اروپا وجود داشت، 

بن بست نیز تعبیه شده بود.
با وجودی کــه میان ایران و تروئیــکای اروپایی 
توافق شــده بود، آمریکا بازی را به هم زد و اروپا 
نیز در تبعیــت از آن از توافقی که با ایران انجام 
داده بود خارج شــد و پس از آن با دســتور رهبر 
انقالب، پلمب مراکز هســته ای که برای راستی 
آزمایی و حسن نیت ایران انجام شده بود برداشته 
شد.از دهه 80 تا کنون مذاکرات هسته ای ایران 
ادامه دارد و در هر مقطعی نیز مانع اصلی آمریکا 
بوده است. اکنون نیز ایاالت متحده گرچه خود را 
مشتاق بازگشــت به برجام نشان می دهد؛ اما در 
طــول این مدت، گام مثبتی بــرای احیای برجام 
برنداشته در حالی که ایران با حضور در مذاکرات 

وین حسن نیت خود را به اثبات رساند.
آمریکا به خاطر خوی ابرقدرتی که باعث سیاست 
استعماری و استکباری او است، قرار نیست پایبند 

به اصول و قوانین بین الملل یا پیمان ها باشد.
تنهــا را وادار کردن آمریکا بــه تمکین در قبال 
قوانین بین المللی و پیمان ها، قدرت افزایی است.
جمهوری اسالمی ایران با تولید قدرت توانسته تا 
ایاالت متحده را از رسیدن به برنامه ها و اهدافی 

که در سر داشت محروم کند.
افزایش فعالیت هسته ای صلح آمیز و رسیدن به 
علم و تکنولوژی و بهبود شــرایط اقتصادی که با 
اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت آغاز شــده، 
توانایی ایــران را باال می برد و بــه همین خاطر 

قدرت چانه زنی را نیز افزایش می دهد.

هیچ خبری نیست

آمادگیبرایسویههایجدیدکرونا
حفظشود
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صفحه 5

برایتأمینکاالهایاساسیمردممشکلیوجودندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: برای تأمین کاالهای اساســی مردم مشکلی وجود ندارد و 

البته تغییر قیمت ها باعث شده که تقدم و تأخر در توزیع کاالهای به وجود آید.
محمد مخبر ظهر روز گذشته به منظور بررسی نحوه توزیع و قیمت کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم از بازار مواد پروتئینی و میدان میوه و تره بار شهرســتان اسالمشهر بازدید کرد.
مخبر در این بازدید که با همراهی اســتاندار تهران انجام شد، ضمن گفت وگوی صمیمانه 
با مردم و کســبه این بازار به طور مســتقیم از چگونگی تغییر قیمت ها و فراوانی و توزیع 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه لبنیات، روغن، مرغ و تخم مرغ پس از اجرای طرح 

مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه مطلع شد.
معــاون اول رئیس جمهور در این بازدید میدانی که بیش از دو ســاعت به طول انجامید، 
پس از شــنیدن مشــکالت و درد و دل های مــردم و اصناف مختلف با اطمینان بخشــی 
نســبت به توزیع و فراوانی کاالها در سطح کشور، دستورات الزم را برای حل مشکالت و 

درخواست های آنان صادر کرد.
مخبر در حاشــیه این بازدید در گفت وگویی با خبرنگاران با اشــاره به اثرات اجرای طرح 
مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها بر زندگی مــردم تأکید کرد: یارانه ای که به بخش 
زیادی از مردم داده شــده، بیشــتر از هزینه خانوار است و البته دولت در تالش است تا با 

فراهم کردن تمهیدات الزم هیچ هزینه اضافه ای به اکثریت مردم تحمیل نشود.
وی دربــاره وضعیت توزیع و فراوانی کاالهای اساســی مورد نیاز مردم خاطر نشــان کرد: 
برای تأمین کاالهای اساســی مردم مشکلی وجود ندارد و البته تغییر قیمت ها باعث شده 
کــه تقدم و تأخر در توزیع کاالهــای به وجود آید اما ظرف روزهای آینده به نقطه مطلوب 
خواهیم رســید.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر در توزیع مرغ مشــکلی 
نداریم و روغن نیز در سطح کشور در حال توزیع است و کاالهای مورد نیاز مردم با فوریت 

در دسترس ایشان خواهد بود.

 جمهوریخواه و دموکرات 
سر و ته یک کرباس

ادامه صفحه 8
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شناســه آگهی )1314667(     م الف 553

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی  )فشرده( یك مرحله ای
 اجرای سردرب و تکمیل كاسه و محوطه سازی استادیوم 15000 نفری ایالم

1- شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور در نظــر دارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی كیفــی )فشــرده( یــك مرحلــه ای اجــرای ســردرب 
و تکمیــل کاســه و محوطــه ســازی اســتادیوم 15000 نفــری ایــام بــه شــماره 2001001091000005 را از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( 
برگــزار نمایــد. كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاكت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت 
قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه 

در ســامانه مــورخ 1401/02/25 می باشــد. 

2- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع كار: مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار 7/483/000/000 ریــال )هفــت میلیــارد و چهارصــد 
و هشــتاد و ســه میلیــون ریــال( و مطابــق مفــاد منــدرج در ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir و اســناد 

مناقصــه می باشــد.

3- بــرآورد هزینــه اجــرای كار: اجــرای پــروژه بــر اســاس فهــارس بهــای ســال 1401 برابــر 179/146/877/252 ریــال )یکصــد و هفتــاد و نــه میلیــارد و یکصــد 
و چهــل و شــش میلیــون و هشــتصد و هفتــاد و هفــت هــزار و دویســت و پنجــاه و دو ریــال( می باشــد. شــایان ذكــر اســت ضریــب ارتفــاع در ایــن بــرآورد 

)فهارس بهای ســال 1401( محاســبه نشــده اســت.
 براســاس بنــد 1 و 2 بخشــنامه 94/30593 مــورخ 94/03/05 موضــوع دســتور العمــل مبلــغ ظرفیــت مجــاز پیمانــكاران بــرای شــركت در مناقصــه، 

ارزیابــی كیفــی و ارجــاع كار مــاك عمــل خواهــد بــود.

4- مدت و محل اجرا: 9 ماه شمسی، استان ایام، شهرستان ایام
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8:00 الی 19:00 مورخ 1401/02/25 لغایت 1401/03/02

6- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 می باشد.
7- زمـان و محـل بازگشـایی پاكت هـا: سـاعت 09:05 صبـح روز یکشـنبه مـورخ 1401/03/22 در كمیسـیون مناقصـه در مجموعـه ورزشـی انقـاب )تـاالر 
 www.setadiran.ir نصـرت( پاکت هـای ارزیابـی کیفـی و )الـف و ب و ج( از طریـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس

بـاز و خوانـده می شـود.

8- رتبه مورد نیاز: 
الف( گواهینامه صاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 4 ابنیه، داشتن رتبه های باالتر بامانع می باشد. 

ب( داشتن گواهینامه معتبر صاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

9- اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار: شـرکت توسـعه و نگهـداری اماکـن ورزشـی کشـور بـه آدرس: تهـران - خیابـان ولیعصـر )عـج( - ابتـدای اتوبان 
آیت اله هاشـمی رفسـنجانی )نیایش( - مجموعه ورزشـی انقاب - سـاختمان شـركت توسـعه و نگهداری اماكن ورزشـی كشـور.

10- اطالعـات تمـاس مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه: مهندسـین مشـاور فرآینـد معمـاری بـه نشـانی: تهـران  
خیابـان شـریعتی - پایین تـر از حسـینیه ارشـاد - دشتسـتان یکـم - پـاک 6 - طبقـه سـوم - واحـد 5 - تلفـن:  22887851-6 - 22887857

11- زمـان و محـل ارائـه پاكـت الـف: اصـل ضمانتنامـه معتبـر شـركت در فرآینـد ارجـاع كار تـا سـاعت 13:00 بعدازظهـر روز شـنبه مـورخ 1401/03/21 
بـه دسـتگاه مناقصه گـزار بـه آدرس تهـران - خیابـان ولیعصـر )عـج( - ابتـدای اتوبـان آیـت الـه هاشـمی رفسـنجانی )نیایـش( - مجموعـه ورزشـی انقـاب - 

سـاختمان شـركت توسـعه و نگهـداری  اماكـن ورزشـی دبیرخانـه تسـلیم نمـوده و رسـید آن را دریافـت نمائیـد.

12- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 021-41934
13- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 بازگشایی پاكت های مناقصه با حداقل دو شرکت کننده و یا بیشتر انجام خواهد شد.
 هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

 درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
   http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات 

www.tanavar.ir شركت توسعه ونگهداری و اماكن ورزشی كشور 
www.setadiran.ir )سامانه تداركاتی الكترونیكی دولت )ستاد 

شرکت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور
                   مدیر امور پیمان ها و رسیدگی فنی

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران 
)نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد اجرای پروژه عملیات احداث ساختمان شماره دو دانشکده دندانپزشکی بیرجند 
را به شرح ذیل براساس فهارس بهای پایه سال 1401 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت های واجد 
شرایط دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

به آدرس www.setadiran.ir  جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی : روز دوشنبه مورخه 1401/03/02

مهلت و مکان ارسال پاسخ استعالم ارزیابی : تا ساعت 10:00 روز دوشنبه 1401/03/16  -  از طریق سامانه ستاد ایران و ارسال 
فیزیکی اسناد به دبیرخانه دانشگاه .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار آیت ا.. غفاری - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - 
مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه - تلفن : 056-32395120-4

به شماره 3000484877  را   21 توانید عدد  دانشگاه می  پیمانکاری  و  مناقصات ساختمانی  پیامکهای  دریافت  توجه: جهت 
ارسال فرمایید.

شناسه آگهی 1317413

محل اجرای شماره فراخوانردیف
پروژه

متراژ تقریبی  
)مترمربع(

1401 مشخصات کلی پروژهمدت اجرا فهرست  براساس  تقریبی  مبلغ 
ریال

شهرستان 12001030259000023
بیرجند 

دانشکده 9 ماه 2700 دو  شماره  ساختمان  احداث 
دندانپزشکی بیرجند

280/000/000/000

برای تأمین 
کاالهای اساسی مردم 
مشکلی وجود ندارد

معاوناولرئیسجمهور:


