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ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران امــروز در رأس هیأتی عالی رتبه از مقامات 
سیاســی و اقتصادی کشــورمان برای شرکت در 
ششمین اجالس سران کشــورهای حاشیه خزر 
به ترکمنســتان ســفر می کند. رئیس جمهور در 
این ســفر عالوه بر شرکت و سخنرانی در اجالس 
سران کشورهای حاشــیه خزر، با روسای جمهور 
کشــورهای حاضر در اجــالس از جمله والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار و گفت وگو 
خواهد داشــت. این سفر و حضور در اجالس خزر 
در شــرایطی صورت می گیرد کــه این حضور از 

چند منظر قابل توجه است.
 نخســت آنکه تعیین رژیم حقوقــی دریای خزر 
میان جمهوری اســالمی ایران، روسیه، قزاقستان، 
جمهــوری آذربایجان و ترکمنســتان بــه عنوان 
همســایگان خزر سالهاســت که در جریان است 
و مذاکرات بســیاری در ایــن زمینه صورت گرفته 
است. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مردادماه 
ســال ۱۳۹۷ در پنجمین اجالس سران کشورهای 
ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان توسط 
سران کشــورهای مذکور امضا شــد که بر اساس 
آن کشــورهای اطراف آن با در نظر گرفتن فضای 
همکاری، حســن همجواری و تفاهم متقابل بین 
طرف ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گســترش 
روابط مبتنی بر حســن همجواری بین طرف ها، با 
در نظــر گرفتن این واقعیت کــه دریای خزر برای 
طرف ها دارای اهمیت حیاتی است و اینکه فقط آنها 
از حقوق حاکمه نســبت به دریای خزر و منابع آن 
برخوردار هستند،  بر حل مسائل مربوط به دریای 
خزر در صالحیت انحصاری طرف ها تاکید کرد. در 
همین حال طرفین بر لزوم غیر نظامی ماندن خزر 
و مقابلــه با تحرکات نظامی غرب تاکید نمودند که 
در شــرایط کنونی که ناتو با ادعای جنگ اوکراین 
بــه دنبال توســعه طلبی در منطقه اســت تاکید 
همسایگان خزر بر این اصل امری ضروری می نماید. 
دوم آنکــه دیپلماســی دولت ســیزدهم در قالب 
همگرایی با همســایگان تعریف شــده و اســیای 
مرکزی و قفقاز نیز در آن نقشی مهم دارند. حضور 
روسای جمهور ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان 
در تهــران و امضای دهها توافقنامه همکاری میان 
طرفین نمودی از این همگرایی اســت. در همین 
حال جمهوری اســالمی تالش کــرده تا در قالب 
روابط دســته جمعی همچون اکو، شانگهای، دی 
8 ابعــاد تکمیلی این سیاســت را اجرایی نماید و 
حضور در اجالس سران دریای خزر می تواند بعد 
جدیدی از این همگرایی باشــد. نکته اساسی آن 
اســت که ایران در یک چهارراه  ترانزیت جهانی 
قرار گرفته که از یک ســو به شرق دور و از سوی 
 )CIS( دیگر به کشورهای مستقل مشترک المنافع
می رســد؛ همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا 
مســیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان 
می تواند کشــور را از نظر حمــل کاال و ترانزیت 
به یک قدرت جهانی تبدیــل کند. نکته مهم که 
زمینه ساز آن شــده تا حتی چین نیز ایران را به 
عنوان یکی از محورهای طــرح یک کمربند یک 
جاده، بداند و به دنبال همگرایی گسترده با تهران 
باشد، موقعیت جغرافیایی ایران است. ایران عالوه 
بر ارتباطات دریایــی، از ظرفیت ریلی خوبی هم 
برخوردار است به طوری که از چهار مسیر تعریف 
شــده برای ترانزیت ریلی در جهان، سه مسیر از 
ایران می گذرد. مسیر اول از طریق اروپای غربی به 
سمت روسیه، قزاقستان و چین تعریف شد. مسیر 
دوم از طریق اروپا به ترکیه، ایران، جنوب آســیا، 
جنوب چین و جنوب شــرقی آسیا و مسیر سوم از 
اروپا به ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و چین است. 
مســیر چهارم نیز از شمال اروپا به روسیه، آسیای 
مرکزی و خلیج فارس می گذرد. همچنین جمهوری 
اســالمی ایران به تمام راه های حمل ونقلی اعم از 
دریا، جاده، ریل و آســمان دسترسی دارد. برآورد 
شــده که اگر کشور به درآمد ترانزیت ٥٠  میلیون 
تن کاال دســت پیدا کنــد، می تواند از درآمدهای 
نفت بی نیاز شــود که در صورت اجرای دیپلماسی 

صحیح منطقه ای می توان به آن دست یافت. 
با توجه بــه این حقایق می تــوان گفت که فعال 
سازی همگرایی همسایگان خزر در شرایط کنونی 
که جهان با بحران غذایی مواجه اســت و از سوی 
دیگر غرب همچنان در توهم ابزار تحریم می باشد 
مولفه ای برای رفع نیازهای کشــور و نیز ارتقای 
جایگاه منطقه ای ایران اســت. هر چند که ایران 
از روی حســن نیت در مذاکــرات لغو تحریم ها 
در قطر شــرکت کرده اســت اما اساس سیاست 
ایران، همگرایی با همســایگان اســت که تاکنون 
دســتاوردهای بسیاری به همراه داشته و در سفر 
امروز رئیس جمهور به ترکمنســتان می تواند در 

ابعاد جدیدتری گسترش یابد.

گامی دیگر برای همگرایی

سرلشکر سالمی:

 رژیم  صهیونیستی 
قادر به دفاع از خود نیست
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رئیس جمهور:

 صندوق های قرض الحسنه
مصداق عمل خیر و کمک مومنانه به همنوعان است

رئیس جمهور گفت: امروز صندوق های قرض الحسنه با برخورداری از اعتماد مردم، مصداق 
عمل خیر و کمک مومنانه به همنوعان شناخته می شود.

در دیدار اعضای هیئت امنای صندوق های قرض الحسنه و معتمدین بازار با رئیس جمهور 
مهم ترین مســائل، مشــکالت و راهکارهای ایفای نقش این صندوق ها در کمک به دولت 
و کاهش مشــکالت مردم بررسی شد. حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی در این دیدار، 
با اشــاره به اینکه قرض الحسنه ریشــه در اعتقاد و باورهای مردم دارد، تاکید کرد: امروز 
صندوق های قرض الحسنه با برخورداری از اعتماد مردم، مصداق عمل خیر و کمک مومنانه 

به همنوعان شناخته می شود.
وی بــا قدردانی از خدمات صندوق های قرض الحســنه و تالش های خالصانه و ارزشــمند 
مدیران این صندوق ها افزود: صندوق های قرض الحسنه عالوه بر خدمات رسانی به قشرهای 
ضعیف و نیازمند، کمک دولت نیز محسوب می شوند و دولت نیز از این صندوق ها حمایت 
می کند. رئیس جمهور اجرای دســتورالعمل های شورای پول و اعتبار را برای حفظ سالمت 
عملکرد صندوق ها و برقراری انضباط مالی ضروری دانست و تاکید کرد: باید با بهره گیری 
از مشــورت های اعضــای امنای صندوق ها مراقبت شــود نام درخشــان این صندوق ها و 
خدمات آنها آســیب نبینــد و برای نظارت نیز از چهره های خوش نام و دلســوز مجموعه 
قرض الحسنه ها اســتفاده شود. رئیســی خطاب به مدیران صندوق های قرض الحسنه نیز 
گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور، صندوق های قرض الحسنه با افزایش و توسعه 

خدمات، نقش فعال تر و موثرتری در کمک به حل مشکالت ایفا کنند.

اسالمی:

 نصب سانتریفیوژهای جدید در فردو 
بر اساس برنامه اقدام راهبردی است

رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره انتشــار اخبــاری مبنی بر نصــب زنجیره های جدید 
ســانتریفیوژها در فــردو، گفت: این موضــوع در زمینه برنامه اقــدام راهبردی و تکمیل 

زنجیره ها مطابق اهداف قانون دنبال شده است.
به گزارش سازمان انرژی اتمی، محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی در حاشیه برگزاری همایش »توسعه کاربرد پرتوها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی« 
اظهــار کرد: در بخش های گوناگون نظیر حوزه کشــاورزی و صنایع غذایی اقداماتی برای 
اســتفاده از دانش هسته ای انجام شده است و خوشبختانه اکنون نیز شرایطی فراهم شده 
تا صنعت هسته ای در کل فرآیندهای مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بتواند نقش 
آفرینی کرده و مثمر ثمر باشــد زیرا متاسفانه تاکنون استفاده از ظرفیت هسته ای در این 
صنایع مغفول و ناشــناخته مانده اســت. وی تصریح کرد: برای پیشبرد اهداف، به معرفی 
سرفصل ها و بیان ظرفیت های ســازمان انرژی اتمی می پردازیم و همچنین به تبادل نظر 
درباره پروژه های تحقیقاتی انجام شــده در این صنایع و نیازهای لجســتیکی صنعت نفت 

خواهیم پرداخت.
رئیس ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد: راه حل های ناشی از به کارگیری فناوری  هسته ای 
می تواند به عنوان یک راه میان بر در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی در نظر گرفته شــود 
و این صنایع می توانند از این دانش در فناوری و انجام فرآیندها اســتفاده کنند. اســالمی 
تصریح کرد: فرصت بســیار مغتنمی برای این صنایع، ســازمان ها و شرکت های تابعه آنها 
فراهم شــده و با توجه به نقش شــرکت های دانش بنیان می توان به نتایج بسیار مطلوبی 

دست یافت.
وی خاطرنشــان کرد: ســاختار نوینــی پایه گــذاری کرده ایم به طوری که مــوارد مهم و 
متعددی در ســند جامع ۲٠ ساله دیده شده اســت و باید توجه داشت به عنوان یکی از 
سازمان های پیشــرو و با توجه به سند تحول دولت ســیزدهم توانسته ایم برای نخستین 
بار ســند »جامع توسعه هســته ای کشــور« را تدوین کنیم که حرکت اجرایی قدرتمند 
 و هدفمندی محســوب می شــود و بر اســاس آن ســازمان انرژی اتمی در همه محورها 

فعال خواهد شد.

صفحه 2

 از جاه طلبی ناتو
  تا اعتراف مکرون 
 به ناتوانی سعودی

 و امارات
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آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور
شماره : 12/عمران /1401

اداره ارتباطات و اطالع رسانی- بنادرو دریانوردی استان هرمزگان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات مشاوره  با موضوع ذیل را از روش QCBS به مشاور 
واجدشرایط واگذار نماید .

1- کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
2- موضوع: انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B و V بندر خلیج فارس

3- نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پایه موردنیاز : حداقل پایه 2 تخصص بندرسازی و سازه های دریایی از گروه راه و ترابری و 
حداقل پایه 2 تخصص خطوط انتقال نفت و گاز از گروه نفت و گاز

4- مبلغ برآورد پروژه : 000ر000ر000ر15 ریال
5- مدت اجراي کار : 10 ماه

6- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :
متقاضیان شرکت در فراخوان مي توانند  از تاریخ 1401/4/7 تا مورخ  1401/4/14 روز سه شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به 

سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز  بصورت غیر حضوری و بدون 

پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.
7- مهلت و محل بارگذاري اسناد توسط مشاور:

1401/4/22 در سامانه تدارکات الکترونیکی  14:00 روز چهارشنبه مـورخ  متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت 
دولت ) ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند .  

تبصره1 : کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابي کیفي تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاکت از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند 

بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
8- زمان و محل بازگشایي پاکت ارزیابي کیفي :

مهلت بررسی استعالم ها: یك هفته پس از آخرین روز بارگذاري پاکات الکترونیکي در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد 
ایران( .

- برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های 32123606-076 و 32123608-076 تماس حاصل فرمایید.
شناسه آگهی 1342245

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی

 اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان 

شناسه آگهی )1342741(     م الف 1331

 شــركت ســهامی بــرق منطقــه ای تهــران در نظــر دارد جهــت »خریــد ســیم هــادی و محافــظ هوایــی خــط 63 كیلوولــت تغذیــه پســت شــهرك 
صنعتــی قرچــك و خــط 63 كیلوولــت صفــا دشــت - كوثــر« از طریــق تجدیــد فراخــوان ارزیابــی كیفــی )بــه شــماره 2001001008000029 در ســامانه 

تــداركات الكترونیكــی دولــت( نســبت بــه شناســائی و ارزیابــی كیفــی مناقصه گــران در ســامانه تــداركات الكترونیــك دولــت اقــدام نمایــد. 
بدیــن وســیله از كلیــه ســازندگان داخلــی واجــد شــرایط )دارای ســابقه ســاخت تجهیــزات موضــوع مناقصــه( كــه دارای تاییدیــه شــركت توانیــر در زمینــه تهیــه ســیم هــادی 
و محافــظ هوایــی  و مایــل بــه شــركت در ایــن مناقصــه هســتند دعــوت می گــردد جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی كیفــی از تاریــخ 1401/04/09 الــی 1401/04/13 بــه ســامانه 

تــداركات الكترونیكــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و بــرای دریافــت اســناد كیفــی مناقصه گــران اقــدام نمایــد.
اســناد تكمیــل شــده بایســتی تــا پایــان مــورخ 1401/04/28 از طریــق ســامانه مذكــور www.setadiran.ir ثبــت گــردد. قابــل ذكــر اســت كــه بــه اســناد تحویــل شــده 

بعــد از تاریــخ مذكــور ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  
عالقمنــدان بــه شــركت در مناقصــه می بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی )توكــن( بــا شــماره هــای دفتــر ثبــت نــام 88969737 و 

27313131 تمــاس حاصــل نماینــد. 85193768 و مركــز تمــاس 
شــركت بــرق منطقــه ای تهــران پــس از بررســی اســناد و مــدارك واصلــه و اطالعــات منــدرج در پرسشــنامه در چارچــوب ضوابــط و مقــررات نســبت بــه ارزیابــی كیفــی 

شــركت ها اقــدام و ازشــركت های واجــد شــرایط جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بعمــل خواهــد آورد. 
بدیهی است ارائه مدارك و پرسشنامه های تكمیل شده هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد. 

ضمناً اطالعات فوق در شبكه اطالع رسانی www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( و پایگاه ملی مناقصات https://iets.mporg.ir موجود می باشد. 

روابط عمومی شركت برق منطقه ای تهران 

آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي  )مناقصه شماره 1401/21002 (
وزارت نیرو

رشكت ربق منطقه ای تهران

ازراهكارهایكاهشمصرف،بازبینینوارالســتیكدریخچالمیباشــد

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه: 

راز سربلندی ملت ایران راز سربلندی ملت ایران 
ایستادگی و نهراسیدن از ایستادگی و نهراسیدن از 
دشمنان استدشمنان است


