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گـــزارش

در اقدامی بحران ســاز كه برگرفته از سياســت جهانی 
آمريکا مبنی بر ناامنی سراســری برای حذف رقباست، 
اياالت متحده آمريکا از تاكيد تايوان مبنی بر اينکه تنگه 
جداكننده اين جزيره از چين يك آبراه بين المللی است، 
حمايت كرد و بار ديگر ادعای پکن برای حاكميت روی 

اين گذرگاه استراتژيك را زير سوال برد.
وزارت خارجه چين گفته است كه اين كشور "حاكميت، 
حقوق حاكميتی و صالحيت قضايی بر روی تنگه تايوان" 
دارد و اينکه "برخی از كشــورهای خاص تنگه تايوان را 
»آبراه بين المللی« می نامند، ادعای نادرســتی است."ند 
پرايس، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در رابطه با اين 
مساله به رويترز گفت: تنگه تايوان يك آبراه بين المللی 
اســت، بدين معنا كه تنگه تايوان منطقه ای اســت كه 
آزادی های درياهای آزاد، شــامل آزادی كشــتی رانی و 
پرواز بر فراز آن طبق قوانين بين المللی تضمين می شود.

ند پرايس گفــت: جهان عالقه پايدار بــه صلح و ثبات 
در تنگه تايــوان دارد و ما اين موضــوع را برای امنيت 
و شــکوفايی گســترده تر منطقه هنــد و اقيانوس آرام 
مهم می دانيــم.او نگرانی های اياالت متحــده در مورد 
"لفاظی های تهاجمی و فعاليت هــای قهرآميز چين در 
مورد تايــوان" را تکرار كرد و گفت كــه اياالت متحده 
"بــه پرواز، كشــتی رانی و عمليات هر كجــا كه قوانين 
بين المللی اجــازه دهد، از جمله عبــور از تنگه تايوان، 

ادامه خواهد داد."
پيــش از آن، ســخنگوی وزارت خارجــه تايوان موضع 
چين را "اســتدالل غلط" ناميد. ، ســو تسنگ-چانگ، 

نخســت وزير تايوان گفت كه اين تنگــه "به هيچ وجه 
دريای درون مرزی چين نيست."او به خبرنگاران گفت: 
جاه طلبی چيــن برای بلعيدن تايــوان هرگز متوقف يا 
پنهان نشده است. تنگه تايوان يك منطقه دريايی برای 

كشتی رانی بين المللی آزاد است.
همچنين ســخنگوی وزارت خارجــه تايوان تاكيد كرد: 
تايوان همواره به اقدامات كشــتی های خارجی در تنگه 
تايوان كه مطابق با قوانين بين المللی باشد، به ويژه عبور 
بی ضرر احترام می گذارد. ما ماموريت های كشــتی رانی 
آزادانه آمريکا بــه منظور ارتقای صلح و ثبات منطقه ای 
را درك كــرده و از آن حمايــت می كنيم.تنگــه تايوان 
منشــاء تنش نظامی گاه و بيگاه از زمان شــکل گيری 
تايوان؛ يعنی فرار دولت جمهوری چين شکســت خورده 
در 1949 بــه تايــوان پس از شکســت در يك جنگ 
 داخلی با كمونيســت هايی كه جمهــوری خلق چين را 

تشکيل دادند.
در ايــن ميان تنها چند هفتــه پس از آنکه چين پيمان 
امنيتــی با جزاير ســليمان امضا كرد، شــی جينپينگ 
فرمانی را در مورد اقدامات ارتش آزادی بخش خلق چين 
با ماهيت غيرنظامی امضا كرد. اين ســند به ارتش چين 
اجــازه می دهد تا در عمليات هايی كه ماهيت غيرنظامی 
دارد، شــركت كند. اين دســتور از 15 ژوئن به اجرا در 
خواهد آمد. در اين ميــان برگزار كنندگان جام جهانی 
فوتبال در قطر اعالم كردند كه ممکن اســت طرفداران 
تايوانی به عنوان شــهروند چين شناخته شوند، اقدامی 

كه تايوان آن را محکوم كرد.

تشدید تحرکات ضد چینی آمریکا با ادعاهای نادرست 
در حالی بحران اقتصادی و رشــد تــورم و كمبودهای 
غذايی و انرژی بسياری از كشورهای اروپايی و آمريکا را 
فرا گرفته است كه وزرای دفاع ناتو به همراه دبيركل اين 
ائتالف نظامی ديروز در شــهر »بروكسل« درباره ارسال 
تسليحات سنگين و كمك های نظامی بيشتر به كی يف 

تشکيل جلسه دادند. 
»لويد آســتين« وزيــر دفاع آمريــکا و همتايان وی در 
ناتو و ســاير شــركای اين ائتالف نظامی ديروز و امروز 
ه در شــهر بروكسل پايتخت بلژيك تشکيل جلسه داده 
تا در مورد ارســال كمك های امنيتی بيشتر به اوكراين 
و وضعيــت نيروهای ناتو در اروپای شــرقی با توجه به 
درگيری های كنونی، بحث و گفتگو كنند.نشســت ناتو 
در حالی برگزار می شــود كه درگيری ها در اوكراين در 
هفته های اخير به ويژه در شــرق اين كشــور سنگين تر 
شــده اند و اوكراين بر خواســته های خود مبنی بر نياز 
به تسليحات، به ويژه تســليحات سنگين افزوده است.
دبير كل ناتو روز ســه شــنبه گفت كه اوكراين نيازمند 
تســليحات سنگين بيشــتری در جنگ با روسيه است. 
همچنين مکــرون رئيس جمهوری فرانســه در جريان 
ســفرش به رومانی حضور نيروهای ناتو در اين كشور را 

يك "بازدارنده قدرتمند" خواند.
اين در حالی است كه بحران اقتصادی موجب شده تا بر 
اساس نتايج يك نظرســنجی در آمريکا يك سوم مردم 
اين كشور خود را جزو طبقه پايين جامعه دانسته و فقط 
دو درصد خود را در ميان طبقه باال و مرفه می بينند. در 
همين حال اداره آمار ســوئد اعــالم كرد كه ميزان تورم 

در اين كشــور در ماه گذشــته به 7.2 درصد رسيده كه 
باالترين ميانگين تورم در ســوئد از سال 1991 تاكنون 
است.موسســه ملی آمــار و مطالعات اقتصادی فرانســه 
نخستين برآورد خود از نرخ تورم 5.2 درصدی در ماه می 
امســال را تاييد كرد؛ رقمی كه حکايت از شکسته شدن 
نرخ تورم اين كشــور در 37 سال گذشته دارد. از سوی 
ديگر شــركت های ريلی انگليس در آســتانه بزرگترين 
اعتصاب بيش از ســی سال گذشــته كه هفته آينده در 
اين بخش صورت می گيرد، به مســافران هشــدار دادند. 
همچنيــن مخالفان در اعتراض بــه طرح دولت انگليس 
بــرای اخراج پناهجويان، در لنــدن تظاهرات كردند. در 
اين ميان از اوكراين خبر می رســد بنابــر اعالم كميته 
تحقيقات روســيه، اوكراين از سالح های ساخت فرانسه 
كه اســتفاده از آن ها ممنوعيت بيــن المللی دارد عليه 
اهالی دونتسك استفاده می كند. بعد از پيشروی زمينی 
نيروهای روس در شهر راهبردی »سيِورودونتسك« واقع 
در شرق اوكراين، اكنون از پيشنهاد مسکو به ملی گرايان 
اوكراينی برای تسليم شــدن در اين شــهر خبر می رسد. 
از ســوی ديگر آمريکا اعالم كرد كه نمی تواند تاييد كند 
كه چه زمانی ســوئد و فنالند قادر خواهند بود كه به ناتو 
بپيوندند.سفير روسيه در آمريکا اعالم كرد كه واشنگتن 
با ادامه كمك های تســليحاتی به اوكراين در حال دامن 
زدن به تنش ها است.مدودف معاون رئيس شورای امنيت 
فدراسيون روســيه در پيامی تازه گفت احتماالً اوكراين 
تــا 2 ســال ديگر از روی نقشــه جهانی حذف شــود و 

آمريکايی ها حتی به اين موضوع هم اهميت نمی دهند.

ناتو به دنبال استمرار جنگ اوکراین در میان بحران اقتصادی 

آمریکا و غرب گرایان به دنبال تکرار برجام 2015 هستند  

هیچ برای ایران
نشستی برای جنگ افروزی

وزرای دفــاع ناتو بــه همراه دبيــركل اين ائتالف 
نظامی ديروز در  بروكســل تشــکيل جلسه دادند. 
اين نشســت در حالی برگزار می شود كه محور آن 
را بررســی تحوالت اوكراين و ارسال تسليحات به 
اين كشــور تشــکيل می دهد. در همين چارچوب 
نيز جلســه گروه تمــاس دفاع اوكرايــن برگزار و 
نمايندگانی از نزديك به 50 كشــور كه همگی در 
حال حاضر نوعی كمك به اوكراين ارائه كرده اند در 
آن حضور داشتند. ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو، 
پيش از اين نشســت عنوان كرد كه نشست مذكور 
درباره تأمين و ارسال تسليحات سنگين به اوكراين 
بحث و گفتگو خواهد شــد. حاضران در نشســت 
مذكور در حالی مدعی حمايت از اوكراين شده اند 
كه نگاهی به روند جنگ از يك سو بيانگر آن است 
كه عمال حمايت های غرب نتوانســته دســتاوردی 
برای كی يف داشته باشد و امروز روسيه بخش های 
عمده ای از اين كشــور را در تصرف دارد و در عين 
حال به اذعان مقامات كی يف، تسليحات و مهمات 
اين كشــور رو به پايان است. از سوی ديگر جنگ 
اوكراين زمينه ســاز بحران های اقتصادی شديدی 
برای جهان از جمله بسياری از كشورهای اروپايی 
شده اســت بگونه ای كه حتی كشورهايی همچون 
آلمان نيز كه اقتصاد برتــر اروپا بوده اند اكنون در 
معرض بحران اقتصادی هستند. سازمان ملل نيز در 
باب پيامدهای ايــن جنگ بر امنيت قضايی جهان 
هشدار داده است. نکته مهم در اين عرصه آن است 
كه نشستی همچون نشســت ناتو در حالی برگزار 
شــده كه حاضران اشــاره و اقدامی برای رويکرد 
سياســی نداشــته و صرفا بر حــوزه نظامی تاكيد 
دارند. رفتاری كه بيانگر اصرار غرب بر ايجاد فضای 
بحران و تنش در جهان است در حالی كه در ظاهر 
ادعای اقدام برای صلح و امنيت را سر می دهد. اين 
جنگ افروزی زمانی آشــکارتر می شود كه از ابعاد 
اين نشســت را جلب رضايت تركيه برای پذيرش 
حضويت سوئد و فنالند در ناتو تشکيل می دهد كه 
تشديد كننده نگرانی های تركيه از تحركات نظامی 

غرب عليه امنيت ملی خويش است. 

سوریه گورستان متجاوزان خواهد بود
»ايمن سوســان« با بيان اينکــه تركيه با تجاوز به 
ســوريه مرتکب اشــتباه بزرگی خواهد شد، گفت 
ســوريه گورســتان متجاوزان خواهد بــود و ملت 
ســوريه عليه متجاوزان مقاومت می كنند در عين 
حال نماينده روسيه و ايران نيز درباره تکرار حمالت 

به سوريه به رژيم صهيونيستی هشدار دادند. 
معــاون وزير امور خارجه ســوريه به عنوان رئيس 
هيئت دمشق در هجدهمين دور نشست آستانه در 
نور سلطان پايتخت قزاقستان، گفت هيأت سوريه 
در اين نشســت، سياســت ها و عملکردهای رژيم 
تركيه در قبال سوريه را رسوا خواهد ساخت و ما به 
رژيم آنکارا درباره اجرای تهديداتش برای تجاوز به 
شمال سوريه هشدار می دهيم زيرا سوريه گورستان 
مهاجمان خواهد بود.»ايمن سوسان« با بيان اينکه 
سوريه همواره در نشست های آستانه شركت كرده 
است تا نگرانی های خود را در خصوص مجموعه ای 
از مســائل مربوط به تحکيم ثبات در سوريه بيان 
كند، خاطرنشــان كرد: اين نشســت با تهديدات 
»رجب طيب اردوغــان« رئيس جمهور تركيه برای 
آغاز عمليات نظامی در شمال سوريه همزمان شده 
اســت. ما معتقديم كه اجرای اين تهديد تغييری 
در كل روند تحوالت اســت و همه تفاهماتی را كه 
در گذشــته اعمال می شد، نابود می كند.يك منبع 
ميدانی سوری خبر داد كه تركيه در راستای ادامه 
تحركات خود در شــمال ســوريه، بيش از 2500 

تروريست به »اعزاز« منتقل كرد.

یادداشت 
ايــن روزها آمريکايی ها و غرب گرايــان داخلی در حالی بر 
لزوم بازگشــت ايران به ميز مذاكره مســتقيم و به نتيجه 
رسيدن وين اصرار می كنند كه تاكيد آنها بر عقب نشينی 
تهــران از حقوق حقه خود بيانگر تقــالی آنها برای تکرار 
برجام سال 2015 اســت كه به اذعان سيف رئيس بارنك 
مركزی روحانی حاصل آن برای ايران " هيچ" بوده است.

برجامی شــبيه آنچه در ســال 2015 نگارش و اجرا شد 
خواسته ای اســت كه اين روزها از سوی مقامات آمريکايی 
و عقبه غرب گرای  آنها در داخل كشــور مطرح می شــود 
در حالــی كه كليد واژه درخواســت های فرا برجامی ايران 
اساس اين رويکرد را در بر می گيرد. فرا برجامی از نگاه آنها 
يعنی درخواست ايران برای لغو تمام تحريم ها كه در اصل 
با خواســت آنها مبنی بر استمرار تحريم ها و لغو گوشه ای 
از تحريم ها به عنوان مولفه ای برای باز شــدن پرونده های 

ديگری همچون موشکی و منطقه ای مغايرت دارد. 
در اين چارچوب ســخنگوی وزارت خارجه آمريکا با تأييد 
اظهارات وزير خارجه ايران مبنی بر ارائه بسته پيشنهادی 
بــرای احيای برجــام گفت اين پيشــنهاد ايران شــامل 
درخواست های فرابرجامی می شود.»ند پرايس« سخنگوی 
وزارت امور خارجه اياالت متحده بار ديگر از وظايف اياالت 
متحده آمريــکا در قبال تعهدات برجامی، توپ را به زمين 
ايــران انداخت و گفت كه اگر ايران آماده كنار گذاشــتن 
خواســته های فراتر از برجام باشــد، واشــنگتن می تواند 

»بســيار ســريع« به توافق بازگردد.پرايــس در كنفرانس 
خبری خود در خصوص اظهارات »حسين اميرعبداللهيان« 
وزير امور خارجه جمهوری اســالمی ايران مبنی بر اينکه 
جمهوری اســالمی ايران، ابتکارهــای جديدی را با هدف 
احيای برجام پيشنهاد داده است، تلويحاً اين خبر را تأييد 
كرد اما از اظهار نظر مســتقيم در مورد پيشنهادات ايران 
خــودداری كرد.وی در ادامه تصريح كرد كه واشــنگتن و 
شركای اروپايی اين كشور آمادگی دارند توافق برجام را در 
وين به منظور پايبندی متقابل به برجام نهايی كنند و توپ 
را بــه زمين ايران انداخت و گفــت برای تحقق اين هدف، 
»تهران بايد تصميم بگيرد كه درخواســت های فرابرجامی 
خود راكنار بگذارد« و مدعی شــد كه پيشــنهادات جديد 
تهران شــامل خواســته های خارج از توافق 2015 باشد. 
الزم به ذكر اســت برجام 2015 در نهايت خسارت محض 
بوده اســت و به لغو تحريم ها منجر نشد حال آنکه اكنون 
خواســته ايران لغو تمام تحريم ها، راستی ازمايی اين لغو و 

نيز تضمين دادن غرب مبنی بر تکرار نشــدن بدعهد های 
گذشته است. 

در اين ميان در ادامه هراس آمريکايی ها از دســتاوردهای 
ايران، ســرگرد »راب لودويك« سخنگوی پنتاگون، گفت: 
»ارتش آمريکا به نظارت دقيــق ايران بر پيگيری فناوری 
پرتــاب فضايی ايران و چگونگی ارتباط آن با پيشــرفت ها 
در برنامه كلی موشــك های بالســتيك اين كشــور ادامه 
خواهــد داد.«وی در ادامــه برنامه هــای موشــکی ايران 
 را يکــی از نگرانی هــای اصلــی ارتش آمريــکا در منطقه 

عنوان كرد. 
آنتونی بلينکن، وزير امور خارجه آمريکا نبز مدعی شــده 
اگر ايران انتخاب كند كه به ســمت بازگشت به پايبندی 
به توافق پيش برود، جزئيات و شــرح كار برای انجام دادن 
آن وجود دارد. چيزی كه اتفاق افتاده، اين اســت كه ايران 
اساسا دنبال اين بود كه مسائل فراتری را وارد اين مذاكرات 
كند كه هيچ ربطــی به برجام نداشــتند. ايران همچنين 

اقداماتی مانند خارج كردن دوربين ها از تاسيســات اتمی 
انجام داده اســت و اين كار بازگشت به برجام را به مراتب 
ســخت تر می كند، چون اين دوربين ها برای راستی آزمايی 
توافق ضروری اند. اين توافق شايد موثرترين و سرزده ترين 
مقررات نظارت و بازرسی را نسبت به هر گونه توافق كنترل 
تسليحاتی داشــت. اگر ايران موجب از هم گسيختن اين 
بخش های كار هم شود، كار بازگشت به پايبندی به توافق 

را سخت تر می كند. 
در ايــن ميان امــا منابع عبری خبر دادند كه تماســهای 
بســياری برای ايجاد يك مجمع رسمی امنيتی بين رژيم 
صهيونيســتی، عربســتان ســعودی و برخی از كشورهای 
عربی صورت گرفته اســت. اين در حالی است كه ايران با 
توسعه مناسبات منطقه ای به دنبال بی اثر كردن تحريم ها 
و فشارهاســت چنانکه حجم مبادالت تجاری تركمنستان 
و ايران بدون احتســاب منابع انرژی طی 9 ماه گذشــته 
 حدود 1.1 ميليون تن محموله به ارزش 300 ميليون دالر

بوده است. 
در همين حال نشست دوره ای شورای هماهنگ كنندگان 
ملی ســازمان شــانگهای آغاز و پذيرش عضويت ايران در 
اين ســازمان از مهم ترين موضوعات مورد بررســی است. 
خبر ديگر آنکــه در ادامه اقتدار عملياتــی ايران، مقامات 
دريانوردی يونان بار ديگر درخواست برای آزادی 2 نفتکش 

توقيفی اين كشور در ايران و خدمه آن  را مطرح كردند.

آگهي مناقصه عمومي

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين در نظر دارد  پروژه  های ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئيات مندرج 
در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 1401/03/26 لغايت 1401/03/29
2- كليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكات از طريق درگاه سايت www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1401/04/12
4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد قيمت در روز دوشنبه مورخ  1401/04/13 راس ساعت 08:30 صبح می باشد.

5- ارسال پاكت الف )اصل تضامين شركت در مناقصه( به اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين )دبيرخانه ساختمان شماره1( الزامی است.
6- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.
8- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حكيم اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين  

اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir( در استان قزوين 02833241067 و مركز تماس 02127313131ميباشد.

آگهي نوبت اول 1401/03/26    آگهي نوبت دوم  1401/03/28

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين 

صالحيت مبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهرديف
مورد نياز

نوع مناقصهشماره مناقصهمبنای برآورد

احداث راه روستايی سروشان-نيارک 1
و زيرسازی و آسفالت راه روستايی قره 
چم و روكش آسفالت راه روستايی علی 
آباد-ماهين واقع در بخش طارم سفلی 

شهرستان قزوين

رتبه 5 راه5/664/000/000  113/278/900/071
 و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
مورخ 1391/08/14 موضوع 
فهرست بهای تجميع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو  مرحله ای-2001001316000023
تجديد

بهسازی، زيرسازی و آسفالت راه های 2
روستايی الموت شرقی شهرستان قزوين

رتبه 5 راه7/603/000/000  185/104/042/900
 و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
مورخ 1391/08/14 موضوع 
فهرست بهای تجميع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو  مرحله ای-2001001316000024 
تجديد

»آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي «

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

ت اول
نوب

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه هاي زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت)ستاد( واگذار 
نمايد.کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد 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 مناقصه در سامانه تاريخ 1401/03/26 مي باشد.
آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز سه شنبه تاريخ 1401/3/31

آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14:30 روز يكشنبه تاريخ 1401/4/12
زمان بازگشايي پاکت ها : ساعت 08:30 روز دوشنبه تاريخ 1401/4/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان، خيابان 22 بهمن، مجموعه اداري امير کبير، 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 03132647300

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 1456- 021
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی زنده رود )شماره 2001001281000007 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه: 17/032/465/021 ريال و بر اساس فهارس بهای سال 1401 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: 851/624/000 ريال 
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته نيرو

مدت اجرا: 3 ماه 
موضوع مناقصه : اجرای کلیه امور نقلیه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان )شماره 2001001281000008 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه: 22/520/769/630 ريال و بر اساس قيمت روز )اعتبار طرح جاری(
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار1/226/039/000 ريال 

رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: گواهی صالحيت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مدت اجرا: 12 ماه 

موضوع مناقصه : نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی چادگان ، اردستان ، مهاباد ، اسفرجان و فناوری )شماره 2001001281000010 در سامانه ستاد( 
)تجديد(

مبلغ برآورد اوليه: 10/363/920/000 ريال و بر اساس قيمت روز )اعتبار طرح جاری(
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: 518/196/000 ريال 

رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: گواهی صالحيت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
مدت اجرا: 12 ماه 

شناسه آگهی 1336906

علیتتماج

نیمچـه گزارش

منابع خبری رژيم صهيونيستی از آتش ســوزی كارخانه ای در جنوب تل آويو به 
دليل نشــت ماده ســمی آمونياك خبر دادند در عين حال پااليشگاه حيفا نيز با 

حريق همراه بوده است.
بامداد ديــروز كارخانه  ای در منطقه »روحــووت« )Rohvot( تل آويو به دليل 
نشت ماده سمی آمونياك، دچار حريق شده است.منابع خبری رژيم صهيونيستی 
می گويند كه چندين نفر بر اثر استنشاق آمونياك اين كارخانه كه در جنوب تل 
آويو واقع اســت، زخمی و راهی بيمارستان شدند.فلسطين اليوم گزارش داد كه 
گروه های امدادی بالفاصله برای رفع اين مشکل و برطرف كردن نشتی آمونياك 
از اين كارخانه وارد عمل شده اند.ارديبهشــت ماه ســال گذشــته نيز در يکی از 
مخازن آمونياك شــهر اشغالی حيفا حادثه نشتی رخ داده بود.پاييز سال گذشته 
نيز يك آتش سوزی بزرگ در منطقه صنعتی »ناهاريا« در اراضی اشغالی 1948 
به وقوع پيوســت كه تيم اطفای حريق قبل از اينکه دامنه اين آتش ســوزی به 

انبارهای آمونياك برسد، آن را مهار كردند.
در همين حال بروز اختالل در سيســتم كمپرســور يکی از واحدهای پااليشگاه 

بندر اشــغالی حيفا باعث وقوع آتش ســوزی در اين تأسيسات شد. در اين ميان 
هم پس از هشــدار وزير خارجه رژيم صهيونيستی به ساكنان اراضی اشغالی در 
خصوص ســفر به تركيــه، منابع عبری فاش كردند كه تل آويو به افســران خود 
دســتور داده است كه هر چه سريع تر خاك تركيه را ترك كنند.در اين ميان هم 
رســانه های اسرائيلی فاش كردند كه در جريان سفر پيش بينی شده »جو بايدن« 
رئيس جمهور آمريکا به ســرزمين های اشــغالی فلسطين و عربستان سعودی در 
اواسط ماه آينده، تشکيل يك ائتالف امنيتی با حضور تل آويو، رياض و كشورهای 

عربی اعالم خواهد شد.
در اين ميان اما شــبکه اســرائيلی كان در گزارشی اعالم كرد رژيم صهيونيستی 
با همکاری مصــر به دنبال صادرات گاز مايع به اتحاديه اروپاســت. گازی كه با 

سرقت از كشــورهای منطقه و فلسطين به دست آمده است. اين در حالی است 
كه بازرســان شورای حقوق بشر ســازمان ملل از آمريکا به علت تشکيل گروهی 
شامل 22 كشــور عليه تحقيقات اين سازمان درباره رژيم صهيونيستی به شدت 
انتقاد كردند.شــماری از خانواده های اسرای فلسطينی نيز در اعالم همبستگی با 
اسرای فلسطينی كه در زندان های رژيم صهيونيستی اعتصاب غذا كرده اند ديروز 

در مقابل دفتر صليب سرخ درقدس اشغالی تجمع كردند. 
مركز حقوق بشــری "الميزان" در گزارشــی بــا عنوان "غزه مکانــی غيرقابل 
ســکونت" اعالم كرد، "رژيم اشــغالگر 5418 فلسطينی را در غزه به قتل رساند 
كــه 23 درصد آنها كــودك و 9 درصد آنها زن بوده اند، عــالوه بر اين، در طول 
اين ســال ها هزاران غيرنظامی دچار جراحات و آســيب های مختلفی شــدند".

اشغالگران اســرائيلی در طول 15 سال گذشته حدود 3118 زيرساخت تجاری، 
557 واحد كارگاه، 2237 دستگاه خودرو را تخريب كرده و 12 هزار و 631 واحد 
 مسکونی را به شکل كامل ويران كرده و به بيش از 41 هزار واحد مسکونی ديگر 

نيز آسيب زدند.

سرزمین های اشغالی همچنان در آتش می سوزد

از کارخانه ای در تل آویو تا پاالیشگاه حیفا 


