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صبح روز گذشته بود که قطار مشهد به یزد در یک حادثه عجیب از ریل خارج شد و جان
 21تن از هموطنانمان را گرفت و  86تن دیگر را مصدوم کرد.
تاکنون علت اصلی سانحه لودری بوده که بر روی ریل قطار قرار داشت و برخورد لوکوموتیو
با آن باعث خروج واگنهای قطار مســافربری از ریل شــده است .امروز برای گرامیداشت
جانباختگان این حادثه ،از سوی دولت عزای عمومی اعالم شده است .مرحله امداد و نجات
نیز به پایان رسیده و هم اکنون کارشناسان مشغول بررسی علت حادثه هستند.
در همیــن زمینه رییس ســازمان امــداد و نجات جمعیت هالل احمــر از پایان عملیات
امدادرسانی عوامل این سازمان در محل حادثه واژگونی قطار مشهد  -یزد خبر داد .مهدی
ولیپور درباره عملیات امدادرســانی در حادثه قطار مشــهد  -یزد اظهارکرد :حدود ساعت
 ۵:۳۰صبح روز گذشته قطار مسافربری مشهد  -یزد درحال حرکت بود که در محدوده
طبس ،حوالی ایستگاه مزینو از ریل خارج شد.
به گفته رئیس ســازمان امدادونجــات جمعیت هاللاحمر با انتقــال همه مصدومین به
مراکز درمانی و رهاســازی پیکر جانباختگانِ حادثه ،با تشخیص فرمانده میدان ،عملیات
امدادرسانی از سوی هالل احمر در محل حادثه واژگونی قطار مشهد به یزد به پایان رسید.
رئیس جمهور ،رئیس قــوه قضاییه و رئیس مجلس جان باختن  21تن از هموطنان را به
بازماندگان تســلیت گفتند .هر یک از ســران قوا در پیامهای تسلیت خود عالوه بر تأیید
بر رســیدگی به مصدومین و خانــواده بازماندگان ،خواهان برخــورد قانونی با عوامل این
حادثه شــدند .وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی نیز پس از آگاهی از جریان سانحه قطار
بــه محل حادثه رفتند و از نزدیک در جریان امدادرســانی نیروهای امدادی قرار گرفتند.
رستم قاســمی ،وزیر راه پس از بازدید و بررسی ســانحه ،اعالم کرد خطای انسانی باعث
وقوع حادثه شده است.

پوتین و رئیسی درباره تحوالت برجام گفتوگو کردند

منابع رســانهای بعد از ظهر چهارشــنبه به وقت تهران از تماس روسای جمهور روسیه و
ایران درباره آخرین تحوالت برجام خبر دادند.
شــبکه خبری «ریا نووستی» به نقل از کرملین گزارش کرد که «والدیمیر پوتین» رئیس
جمهور روســیه و «آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی از
تالشهای دیپلماتیک برای دســتیابی به توافقات در مورد برنامه هســتهای ایران حمایت
کردند .کرملین جزئیات بیشــتری از تماس روســای جمهور ایران و روسیه گزارش نکرده
اســت .بر اساس این گزارش ،مذاکرات رفع تحریمها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه
شد .دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای
پیشرفت گفتوگوها بارها تالش کرده طرفهای مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و
ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند.
کشــورهای غربی و به ویژه آمریکا در ادامه عملیاتهای رسانهای و روانی خود بعد از وقفه
مذاکرات وین به توجیههای متفاوتی برای مقصرنمایی ایران به جای عمل به تعهداتشــان
جهت احیای برجام متوسل شدهاند .این کشورها ابتدا با متصل کردن موضوع مذاکرات به
جنگ اوکراین ادعا کردند که روسیه مانع از پیشبرد گفتوگوها شده است.
بعــد از آنکه «ســرگئی الوروف» ،وزیر امور خارجه روســیه در جریان ســفر «حســین
امیرعبداللهیان» ،وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که موضوع درخواست ضمانت مسکو
برای همــکاری با ایران پس از اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه گفتوگوها نیســت،
کشــورهای غربی به برجستهســازی یک موضوع ایران پرداخته و مدعی شدند درخواست
تهران برای حذف نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرســت سازمانهای اصطالحاً
تروریستی مذاکرات را به بنبست کشانده است .روز سه شنبه نیز سه کشور اروپایی بیانیه
مشترکی را در جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه جامع اقدام
مشــترک منتشــر کردند .در بخشی از این بیانیه آمده اســت« :فرانسه ،آلمان و انگلیس
مایل هســتند تا از گزارش اخیر رافائل گروســی ،مدیر کل و معاونش در خصوص مسائل
فنــی قدردانی کنند .ما از آژانس برای گــزارش دهیهای خود درباره تعهدات ایران تحت
برنامه جامع اقدام مشترک ،با وجود محدودیتهایی که برای راستی آزمایی و فعالیتهای
نظارتیاش در ایران ایجاد شده ،قدردانی میکنیم».

شهرداری قائم شهر ،در نظر دارد جهت اجراي زيرگذر حريم راه آهن عبور قائم محله قائم شهر با مشخصات
فني و عمومي را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید .متقاضیان می توانند به منظور
کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن  01142084056تماس حاصل نموده یا به
سایت شهرداری به آدرس  Ghaemshahr.irمراجعه و به منظور دریافت و خرید اسناد مناقصه به سامانه تدارک
الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند.
-1موضوع مناقصه :اجراي زیرگذر حریم راه آهن عبور قائم محله شهرستان قائم شهر با مشخصات فني و عمومي
-2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :قائم شهر  -خ کارگر  -عمارت شهرداری
-3محل اعتبار :از محل اعتبارات داخلی به شماره ردیف  210300-401060012112می باشد.
-4مدت انجام کار 8 :ماه ( هشت ماه) مي باشد.
 -5محل دریافت اسناد مناقصه  :سامانه تدارک الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمي
باشد.
 -6مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  1401/03/09لغایت  1401/03/26قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
 -7مبلغ كل برآورد  292/770/511/921 :ریال ( دویست و نود و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون و پانصد
و یازده هزار و نهصد و بیست و یک ) می باشد.
-8ميزان سپرده شركت در مناقصه%5 :بهای کل برآورد به مبلغ  14/638/525/597ریال ( چهارده میلیارد و
ششصد و سی و هشت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و پانصد و نود و هفت ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی
یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
-9به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء ،مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ،چک
شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10مدت اعتبار پيشنهاد قيمت :تا  3ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
-11نوع سپرده :ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه .
 -12مطابق ماده  8آیین نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری نماید یا پس از
ابالغ قانونی حداکثر تا  7روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی
منعقد خواهد گردید ودر صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت  7روز پس از ابالغ قانونی حاضر به انعقاد
قراردادنشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -13پیمانکار مي بایست گواهی صالحیت پیمانکاری و گواهي صالحیت ایمنی کار (موضوع مناقصه) را که داراي
اعتبار مي باشد  ،ضمیمه اسناد مناقصه نماید.
 -14زمان تحويل پيشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1401 /04/07مي باشد.
تذكر :متقاضیان ملزم می باشند کلیه فرآیند مناقصه اعم از خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات ( پاکتهای الف،
ب ،ج و پاکت ارزیابي کیفي) را از طریق سامانه ستاد دریافت و بارگزاری کنند و پاکت الف و پاکت ارزیابي کیفي
را عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور  ،به صورت فیزیکی نیز حداکثر در مدت زمان تعیین شده( مهلت تسلیم
پیشنهادها) پس از ثبت دبیرخانه ،تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.
-15زمان و محل بازگشايی پيشنهادات  :ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1401/04/08در دفتر شهردار قائم شهر
می باشد.
-16حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
 -17شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 - 18سایر اطالعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 -19پیمانکار مي بایست داراي حداقل ،رتبه  4راه و باند یا ابنیه باشد.
-20چاپ آگهی نوبت اول مورخ 1401 /03/09
كاظم عليپور
-21چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1401/03/19
شهردار قائم شهر

تد

حادثه مرگبار به وقت  5:30صبح

((آگهي شركت در تجديد مناقصه عمومی))
(( يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي))

نوب

اخــبــار

وم

قطعنامه شورای حکام علیه ایران از جنبه اجرایی
خاصیتی ندارد و تنها از نظر سیاسی است که شاید
اندکی برای آمریکا و اروپا مهم باشد.
شــورای حکام ســازمان بین المللی انرژی اتمی
به پیشــنهاد آمریکا و سه کشــور تروئیکای اروپا
قطعنامــهای را علیه ایران تنظیــم کرده و در آن
نســبت به فعالیتهای هســتهای ایــران واکنش
نشادن داده شده و ابراز نگرانی شده است.
در این میان یک جریان رسانه ای وابسته به غرب
درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران راه افتاده
است تا وانمود کند ،غرب خواهان مذاکره و توافق
است اما این ایران است که کارشکنی میکند.
همــگان میدانند و بر آن واقفنــد که آمریکا نابود
کننده برجام بــوده و با خروج خود از آن و پایبند
نبودن به تعهداتش ،باعث شد تا ایران نیز در چند
مرحلــه به کاهــش تعهدات برجامی خــود اقدام
کند امــا همچنان به بســیاری از بندههای توافق
پایبند است.
پس از وقفهای نســبتاً طوالنی در جریان مذاکرات
وین بــرای احیای برجــام ،آمریکا کــه از توافق
هســتهای با ایران خارج شده و حق قانونی در این
زمینه ندارد ،با همکاری دیگر شــرکای خود تالش
کردند قطعنامهای را در شــورای حکام آژانس بین
المللــی انرژی اتمی علیه ایران صادر کنند .پس از
آن که نیت و هدف آمریکا و اروپا از این اقدام برای
ایران آشکار شد؛ واکنش های مقامات و مسئولین
جمهوری اســامی ایران به طرف مقابل نشان داد
که ایران پاسخ متناسب و قاطع خواهد داد.
قطع دوربینهای آژانس در یکی از مراکز هستهای
ایران بخشی از پاســخی است که به اقدام شورای
حکام و آمریکا داده شد .حتی برخی از کارشناسان
و اشخاص پیشــنهاد خروج از ان پی تی را مطرح
کردند .هر چند برخی دیگر بر این اعتقاد هســتند
که خروج از «ان پی تی» تبعاتی برای ایران خواهد
داشــت و پرونده تازهای را علیه جمهوری اسالمی
خواهد گشود.
پیمــان ان پی تی معاهده منع گســترش ســاح
هســتهای اســت که ایران آن را در رژیم گذشته
پذیرفته و امضاء کرده است ،اما کشورهایی هستند
که آن را امضا نکرده و پایبند نیســتند .پنج کشور
عضو شــورای امنیت،رژیم صهیونیســتی ،هند و
پاکســتان،کره شمالی و ...به ان پی تی نپیوستهاند
در حالی که سالح هستهای دارند.
جمهوری اسالمی ایران رسماً اعالم کرده که در پی
ساخت سالح هستهای نیست و در دکترین نظامی
آن جایگاهی ندارد حتی فتوای رهبری نیز در این
زمینه بر تصمیم جمهوری اسالمی صحه میگذارد
که در تالش براس تســلیحات اتمی نیست .اما اگر
ایران از ان پی تی خارج شود ،این برداشت در میان
کشورها و رژیمهایی که در ماجرای هستهای فشار
وارد میکنند ،ایران قصد ســاخت سالح هستهای
دارد کــه چنین اتفاقی به نفع جمهوری اســامی
نخواهد بود و با توجه به غول رســانهای غرب،افکار
عمومی جهان نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
اکنون برخی از رسانه های خارجی همچون سی ان
ان ،بی بی ســی و الجزیره در گزارش هایی مدعی
شــدهاند که در قطعنامه ای که در شــورای حکام
از سوی آمریکا و سه کشــور عضو تروئیکای اروپا
تنظیم شده ،هرگونه قطعنامه احتمالی علیه ایران
در شــورای حکام به هیچ عنوان به شورای امنیت
ارجاع داده نخواهد شــد ،چون طرفین مذاکره می
خواهند برجام را احیا کنند.
این سیاست با توجه به نقش مخرب آمریکا ،رژیم
صهیونیســتی و اروپا علیه برجام ،از نظر آنها نوعی
امتیاز به ایران تلقی می شــود در حالی که روسیه
و چین با هر گونه قطعنامه در شــورای حکام علیه
ایران مخالفند و در صورت ارجاع موضوع هستهای
ایران به شــورای امنیت ،مســکو و پکن آن را وتو
خواهند کرد.
با توجه به موضع منطقی و قاطع جمهوری اسالمی
ایران در قبال مذاکــرات وین و بدعهدی آمریکا و
اروپا به نظر می آید که غرب به دســت و پا افتاده
اســت تا بار دیگر مذاکرات هسته ای ،برای احیای
برجام از ســر گرفته شود .دست غرب به جایی بند
نیســت ،تأثیر تحریمها خنثی شده و آنها اعتراف
می کنند که فشــار حداکثری علیه ایران کارساز
نبوده است.
گزینه دیگری از تحریم ها هم باقی نمانده که علیه
ایران اعمال شود ،گزینه جنگ نیز در توان و اراده
غرب دیده نمی شود و البته توانمندیهای نظامی
ایران عامل بازدارنده مقابل تهدید به جنگ است،
ابزار شــورای امنیت هم با وتوی روسیه و چین از
دســت آمریکا و سه کشــور تروئیکای اروپا خارج
است .اما این احتمال وجود دارد که با خروج ایران
از ان پی تی این دو کشــور نیز در شورای امنیت
همسو با غرب شــوند .غرب مجبور است به برجام
بازگــردد و تعهدات خود را اجــرا کند .راه دیگری
برای آمریکا باقی نمانده است.
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