
تحرکات مشکوک برای موج 
سواری بر استعفا حریری 

س��عدحریری در حالی از نخست وزیری لبنان استعفا داد 
که برخی محافل رس��انه ای و سیاس��ی تالش کردند تا از این 

اقدام برای دمیدن در آتش بحران لبنان بهره گیرند. 
پ��س از ۱۲ روز اعت��راض مردم��ی و تظاه��رات خیابانی 
در لبن��ان، دی��روز س��عد الحریری نخس��ت وزیر این کش��ور 
با اعالم این که به بن بس��ت رس��یده است،اس��تعفای خود را 

تقدیم میش��ل عون رییس جمهور این کش��ور ک��رد. این امر 
مطرح اس��ت که حریری با این اس��تعفاء عمال بار مشکالت و 
نارس��اییهای اقتصادی را که ریش��ه در نظ��ام طائفی و وجود 
فس��اد در سیاستمداران سنتی این کش��ور و وابستگی انها به 
برخی کش��ورهای غربی و عربی منطقه دارد، بر عهده میشل 
ع��ون و گروههای حامی وی قرار دادjجربه حاصل از تحوالت 
لبن��ان در دو دهه اخیر نش��ان می دهدک��ه اعتبار قابل توجه 
حزب اهلل و رهبر هوش��مند آن سید حسن نصراهلل که اهلیت 
سیاسی و س��المت اقتصادی آن برای مردم لبنان به قطعیت 
رس��یده در ش��رایط حال حاضر می تواند مانع ش��کل گیری 
تشتت اجتماعی در لبنان شده و در جلوگیری از تاثیر گذاری 

اراده ه��ای فرا ملی در تحوالت اینده لبنان نیز بس��یار تعیین 
کننده باشد. در این میان در یک جوسازی تحریک آمیز شبکه 
س��عودی الح��دث ادعا کرد که  فؤاد المخزومی از ش��خصیت 
های س��نی نزدیک به حزب اهلل، احتماال مامور تشکیل کابینه 
خواه��د ش��د. همچنین س��میر جعجع رئیس ح��زب القوات 
اللبنانیه از اس��تعفای سعد الحریری نخس��ت وزیر این کشور 
اس��تقبال کرد.ولید جنبالط رئیس حزب سوسیالیست ترقی 
خ��واه لبنان نیز گفته : همه را به گفتگو دعوت می کنم. نمی 
خواهیم لبنان را در نبرد بین محورها در منطقه درگیر کنیم. 
ولید جنبالط تاکید کرده اگر حریری تصمیم بگیرد به نخست 
وزیری بازگردد، از او حمایت می کنم. در یک جوس��ازی برای 

بحران سازی الحدث مدعی شد س��عد الحریری نخست وزیر 
لبنان پس از اعالم اس��تعفای خود، احتماال این کشور را ترک 
می کند. این اخبار موجب ش��د تا هواداران س��عد الحریری با 
آتش زدن الستیکها ش��ماری از جاده ها را در بیروت بستند. 
الزم به ذکر است تظاهرات لبنانی ها با انسداد مسیرهای اصلی 
و مشکالت ترافیکی در سیزدهمین روز اعتراضات این کشور با 
وجود تالش های مداوم نیروهای امنیتی و ارتش برای گشودن 
این مس��یرها ادامه دارد.بخش��ی از جاده های شمال به جنوب 
لبنان به خصوص اتوبانی که بیروت را به ش��مال این کش��ور 
وصل می کند، به دلیل جمع ش��دن آب  باران مسدود شده که 

در پی آن تردد خودروها با مشکل مواجه شده است.

سردار فدوی: 
دشمنان دریافته اند که گزینه نظامی علیه ایران 

نتیجه ندارد
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: توانمندی های نظامی ما امروز حتی با ۵ سال گذشته قابل 
قیاس نیست. دریادار پاسدار علی فدوی در آیین افتتاحیه دوره آموزشی رزم مقدماتی آموزشگاه 
شهید مدرس نیروی زمینی سپاه با تسلیت ایام عزای ال اهلل و بیان اینکه راه مقاومت و آزادی 
خواهی ائمه معصومین )ع( را باید ادامه داد، گفت : به برکت انقالب اسالمی هر ساله دل ها و 
قدم های عاشق و دلداده در اربعین حسینی به سمت و سوی سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین روانه می شود. وی افزود: با پیروزی انقالب اسالمی دشمنی استکبارجهانی 
به س��رکردگی آمریکا با ما کلید خورد؛ دشمنان علیه انقالب اسالمی انواع توطئه ها را به کار 

گرفتند، اما با تدابیر پیامبر گونه حضرت امام )ره( و هوشمندی مردم تمامی آنها خنثی شد.
دریادار فدوی با بیان اینکه دشمنان دریافته اند که گزینه نظامی علیه ایران نتیجه ندارد و تالش 
می کنند با روش های دیگر در مقابل حق خواهی های ما بایس��تند، گفت: آنها امروز تالش 
می کنند به گروه های مقاومت ضربه بزنند و با ایجاد رعب و وحشت نظام مقدس جمهوری 
اس��المی را از آرمان هایش عقب برانند، اما همواره نتیجه ای جز شکس��ت و ناکامی برای آنها 

حاصل نشده است.  سپاه نیوز
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 به آستین چپ مانتوی دختر وزیر 
که اختالس شده

دادس��تان فردیس: اگر موضوع ب��ی احترامی به آرای 
مردم و مردم س��االری و جوسازی رس��انه های معاند 

نظام نبود، درب شورا را تاکنون ...
نقطه چین باال را با یکی از گزینه های نامناس��ب زیر 

پر کنید.
الف( گل گرفته بودم.

ب( آتش زده بودم.
ج( جوش داده بودم.

د( یک گزینه نامناسب دیگر که عفت قلم را مخدوش 
می کند.

قاضی مسعودی: دادگاه رسیدگی به پرونده دختر وزیر 
به اتمام رسید.

با توجه به قاطعیت دستگاه قضا در رسیدی که پرونده 
متهم��ان اقتصادی و بی اعتنایی آنان به نس��بت های 
فامیلی مجرمان، به نظر ش��ما کدام یک از احکام زیر 

صدار خواهد شد؟
الف( عذرخواهی از ش��بنم خان به دلیل گرفتن وقت 

باارزش ایشان
ب( تهی��ه یک بلیت یک س��فره به یکی از ش��هرهای 

بدآب و هوای کانادا
ج( مج��ازات یک راننده اس��کانیا و تنبیه یک خلبان 

توپولوف
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

وکی��ل ش��بنم نعم��ت زاده: به ط��ور طبیع��ی وقتی 
کلیدواژه های��ی مانند ویالی لواس��ان، قاچ��اق و دارو 
در کن��ار هم ق��رار بگیرند در مردم تأثی��ر دارد و فکر 

می کنند حتماً اتفاقی افتاده است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( مردم باید به اشد مجازات برسند.
ب( مردم غل��ط می کنند چیزه��ای مربوط به دختر 
وزی��ر را به همدیگر ربط بدهن��د. رعیت را چه به این 

غلط ها؟
ج( علم قطعا بهتر از ثروت اس��ت اما دختر وزیر بودن 

از هر دوتایش بهترتر است.
د( اختالس و س��وءئ  استفاده مالی چند صد میلیارد 
تومانی برای بعضی ها حکم آس��تر چپ مانتویشان را 

دارد و بس!

ننجون

هیچکدام از سیل بندها در خوزستان 
بازسازی نشده است

نماینده مردم ش��ادگان در مجلس ش��ورای اس��المی 
اعالم کرد که هیچکدام از س��یل بندها در خوزس��تان 

بازسازی نشده است.
حجت االس��الم مجی��د ناصری  ن��ژاد نماین��ده مردم 
ش��ادگان در مجلس شورای اس��المی گفت: احساس 
می کنم عمدی در عملکرد دس��تگاه های مسؤول برای 
عدم خدمت رس��انی به مناطق سیل زده وجود دارد تا 
این مناطق بار دیگر در زمس��تان امسال دچار باران و 

سیالب شود.
وی افزود: در حالی که بارندگی های سال جاری شروع 
شده و ما شاهد ریزش های جوی در خوزستان هستیم 
هیچکدام از س��یل بندها در خوزستان بازسازی نشده 
و دیگ��ر نه با س��یل بلکه با اندک افزایش س��طح آب 
رودخانه هم خس��ارت هایی سنگین تر از سیل پارسال 

به شادگان و شهرهای اطراف آن وارد می شود.
نماینده مردم ش��ادگان در مجلس ش��ورای اس��المی 
اظهار داش��ت: سال گذشته به دلیل سیالب ها و وجود 
گل و الی در زی��ر پل ه��ای جاده های��ی ک��ه از روی 
تاالب ه��ا عبور می کنند زیر این پل ها بس��ته ش��ده و 
آب ب��اال آم��ده و جاده را خراب کرده اس��ت و هر چه 
من درخواس��ت کردم که زیر ای��ن پل ها از گل و الی 
خالی ش��ود فایده ای نداشت و ما ش��اهد خسارات به 
این پل ها بودیم. ناصری نژاد خاطرنشان کرد: از سوی 
دیگر هیچ یک از رودخانه ها الیروبی نش��ده است و ما 
در بارندگی های امس��ال با مشکالت جدی تری مواجه 

خواهیم بود.  فارس

اخبار

رهبر انقالب درگذشت سید جعفر مرتضی را تسلیت گفتند
رهبر انقالب اس��المی در پیامی درگذشت حجت االسالم سید جعفر مرتضی را 

تسلیت گفتند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در پیامی درگذش��ت 

حجةاالسالم سیدجعفر مرتضی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به  ش��رح زیر اس��ت: خبر درگذشت عالم خدمتگزار 
و پرتالش جناب حجةاالس��الم والمس��لمین آقای س��یدجعفر مرتضی در لبنان را با 
تأس��ف دریافت کردم. این عال��م بزرگوار با تألیفات وزین و پرحج��م و محققانه ی خود 
در تاریخ صدر اس��الم که از نگارش��ی ش��یوا و قلمی قدرتمند برخوردار اس��ت، خدمت 
بزرگ��ی به دنیای اس��الم تقدیم کرده و نیاز فرهنگی مهّمی را برآورده س��اخته اس��ت. 
اینجانب به خاندان مکّرم و بازماندگان ایش��ان و به جامعه ی علمی لبنان تسلیت عرض 
 می کنم و رحمت و مغفرت الهی و حشر با اجداد طاهرین را برای وی مسألت می نمایم. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مردم از بی عدالتی نگران هستند نه تحریم ها
رئیس س��ازمان حفاظت و اطالعات وزارت دف��اع گفت: مردم از تحریم ها نگران 

نیستند، آنچه موجب نگرانی شده بی عدالتی ها است.
سردار مجید خادمی در یادواره ۳۲ شهید روستای پسوجان شهرستان سیرجان 
گفت: ش��هدا نصرت الهی را رویت کردند و اگر ما هم پای خون ش��هدا بایستیم 

آن نصرت همیشه ساری و جاری است.
رئیس س��ازمان حفاظت و اطالعات وزارت دفاع گفت: نفوذ س��رویس های اطالعاتی 
دش��منان در همه بخش های فرهنگی، اقتصادی و سیاس��ی در جبهه های سخت و نیمه 
سخت و نرم افزار بسیار بود تا بتوانند ایران اسالمی را شکست دهند اما امروز این نظام و 
ملت به قدرت منطقه تبدیل شده  و صاحب لشکر اسالمی است که با هر قدرتی شکست 
نخواهد خورد. خادمی افزود: مردم از تحریم ها نگران نیستند، آنچه موجب نگرانی است 
بی عدالتی است که باید برطرف شود زیرا تحریم ها گرچه مشکالت اقتصادی را به وجود 

آورد اما نتوانست آسیب به قدرت ما بزند.  روابط عمومی وزارت دفاع

راه اندازی خط تولید جت یاسین به زودی
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه خلبانان و کارشناسان ما با همکاری 
کارشناسان فنی صنعت هوایی در ساخت هواپیمای یاسین تالش کردند، افزود: 
به حمداهلل این جت آموزش��ی با موفقیت پرواز آزمایشی را انجام داد و ان شاءاهلل 

در آینده نزدیک خط تولید آن کار خود را آغاز می کند.
امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با اش��اره به پیش��رفت های متعددی که در 
صنعت هوایی صورت گرفته اس��ت، گفت: ما در صنعت هوایی حرکت بس��یار خوبی 
را برای رش��د و توس��عه فناوری هوایی آغاز کرده ایم که ساخت جنگنده »کوثر« و جت 

آموزشی »یاسین« نمونه هایی از این پیشرفت ها محسوب می شود.
فرمان��ده نی��روی هوای��ی ارتش با بیان اینک��ه تحریم ه��ای ظالمانه انگیزه م��ا را باالتر 
می برد، گفت: دش��منان بدانند که تحریم های ظالمانه هیچ مانعی در مس��یر پیش��رفت 
 ما ایجاد نخواهد کرد و در واقع حرکت ما را در مس��یر پیش��رفت تس��ریع می بخش��د. 

 روابط عمومی ارتش

بعد از آن که اطالعات س��پاه پاسداران انقالب اسالمی توانست 
در یک عملیات پیچیده، روح اهلل زم مدیر کانال معاند آمدنیوز 
را بازداش��ت کند، موجی از س��ردرگمی در فضای رس��انه ای 
دش��منان جمهوری اس��المی در موضوع نحوه بازداش��ت وی 

ایجاد شد.
در کنار این س��ردرگمی، برخی از رس��انه ها ت��الش کردند با 
اعالم نحوه بازداش��ت زم، خود را به عنوان یک مرجع خبری و 
رسانه ای با داشتن منابع معتبر معرفی کنند. تالشی که بیشتر 
از آنکه برای اطالع رسانی باشد، نشان از ترس و عصبانیت آنان 

از بازداشت شاه مهره اطالعاتی بود.

شبکه »سی.ان.ان«: زم در هنگام بازداشت حامل 
اطالعات مهمی بوده است

شبکه »سی.ان.ان« با بازتاب خبر بازداشت روح اهلل زم مدعی 
شد: سازمان های اطالعاتی ایران )اطالعات سپاه پاسداران( زم 
را که از فعاالن رسانه ای اپوزیسیون بوده در یکی از کشورهای 

همسایه بازداشت و وی را به داخل کشور منتقل کرده اند.
این شبکه آمریکایی ادامه داد: همراه مدیر کانال آمدنیوز رایانه 
و تلفن همراه وی بوده اس��ت که اطالعات بس��یار مهمی را در 

اختیار مقام های اطالعاتی ایرانی قرار می دهد.

»لوفیگارو« در تالش برای ایجاد اختالف میان ایران و 
مرجعیت عراق

»لوفیگارو« طی گزارش��ی با اش��اره به وج��ود برخی منابع در 
دولت فرانس��ه مدعی ش��د: زم از طریق زن جوانی که توسط 
اطالعات س��پاه پاسداران در ش��بکه وی نفوذ کرده بود، برای 

سفر به عراق و دیدار با آیت اهلل سیستانی ترغیب شده بود.
»لوفیگارو« افزود: روح اهلل زم بعد از س��فر به عراق و در نجف 

اشرف بازداشت و به ایران منتقل شده است.
ام��ا در یک��ی دیگر از نکات گزارش این نش��ریه فرانس��وی به 
بحث تبادل زندانیان میان تهران و پاریس اش��اره شد و در آن 
بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی و دوست فرانسوی آن در ایران 
مطرح ش��د و لوفیگارو از احتمال همکاری سرویس اطالعاتی 

فرانسه برای بازداشت زم خبر داد.
این خبرهای »لوفیگارو« به سرعت توسط دفتر آیت اهلل سیستانی 
و مقام ه��ای اداری در نجف تکذیب ش��د. در کنار این موضوع، 
عدم موضع گیری مقام های دولتی و قضائی در مورد بحث تبادل 
زندانیان خط بطالنی بر نظریه تبادل زندانی لوفیگارو کش��ید تا 

فضای سردرگمی در رسانه ها بیشتر و بیشتر شود.

اپوزیسیون ها به جان هم افتادند
»بی.بی.س��ی« نیز از قافله رسانه ها عقب نماند و خبرنگار این 
بنگاه خبری س��لطنتی انگلیس به نق��ل از برخی منابع موثق! 
در درون دول��ت عراق اظهار داش��ت: مدیر کان��ال آمدنیوز در 
بدو ورود به عراق و در فرودگاه بغداد بازداش��ت و به ماموران 
ایرانی تحویل داده ش��د. این خبر دقایقی بیشتر روی خروجی 
رس��انه ها قرار نگرفته بود که ش��یرین نجفی ادمین دوم کانال 
معاند آمدنیوز با شبکه سعودی ایران اینترنشنال گفتگو کرد و 

با رد این ادعا، از دیدارش با زم در عراق خبر داد.
همین موضوع س��بب ش��د رویکرد برخی رس��انه ها به سوی 
اته��ام زنی به نجفی تغییر کند تا بتوانند برای معمای پیچیده 
بازداشت روح اهلل زم یک جواب منطقی پیدا کرده و خود را از 

سردرگمی نجات دهند.

»دیلی میل« هم با بن بست تکذیب مواجه شد
برخی رس��انه ها همچون »دیلی میل« نیز از قافله گمانه زنی ها 
عقب نماندند و با برخی ش��ایعات همراه ش��دند. این رسانه با 
اش��اره به فرود اضطراری هجدهم مهرم��اه هواپیمای »فالی 
دبی« در فرودگاه شیراز به وجود برخی شایعات در شبکه های 
اجتماعی ایرانی اشاره کرد که معتقد هستند، زم در این پرواز 

بوده و بازداشت شده است.
ادعای »دیلی میل« دقیقا مش��ابه س��ازی بازداشت زم همانند 
بازداش��ت عبدالمالک ریگی بود که در اس��فند س��ال ۱۳۸۹ 
توسط س��ربازان گمنام امام زمان )عج( بازداشت شده بود اما 
با بیانیه رسمی شرکت هوایی فالی دبی و رد بازداشت مسافر 

این خط در ایران، این ادعا نیز رد شد.
اما ش��اید جالب ترین نکته گزارش این رسانه را در نشر میزان 
بازدی��د خبر بازداش��ت زم در خود کانال آمدنیوز دانس��ت که 
نشان می دهد دیلی میل از بازدید دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری 

این خبر شگفت زده شده است.

تالش »رویترز« برای طرح تبادل زندانیان از سوی 
تهران و پاریس

»رویترز« نیز که همیش��ه با اعالم اخباری به نقل از منابعی از 
درون ایران سعی می کرد اخباری خاص را ارائه کرده و هر بار 
نیز ادعاهایش توس��ط مسئوالن رد می شد، این بار اما دست به 

عصا عمل کرد.
این رس��انه تنها به بازداشت زم اشاره و به نقش وی در جریان 
ناآرامی ه��ای دی ماه ۱۳۹۶ اش��اره کرد. رویت��رز همچنین با 
انتش��ار بیانیه محکومیت بازداشت زم توس��ط وزارت خارجه 
فرانس��ه از احتمال تب��ادل زندانیان از س��وی تهران و پاریس 

خبر داد.

شکست پروژه عربستان برای اختالف افکنی بین 
ایران و عراق

رس��انه »العربیه« وابسته به خاندان سعودی نیز از قافله عقب 
نماند و سعی کرد با انتشار اخبار مربوط به بازداشت زم، برای 

ایجاد شکاف در رابطه تهران و بغداد تالش کند.
»العربیه« ب��ا تاکید بر اطالعات اختصاصی که به این رس��انه 
رس��یده، مدعی ش��د: یکی از نهادهای امنیت��ی عراق روح اهلل 
زم را در ف��رودگاه بغ��داد توقیف و بعد از ی��ک روز در اختیار 

اطالعات سپاه قرار داده است.
این رس��انه عربس��تانی برای این که نش��ان دهد که اطالعات 
ارزشمندی دارد، ادامه داد: زم چند روز قبل از سفر به عراق به 
کنس��ولگری این کشور در پاریس مراجعه کرده و ویزای ورود 

در گذرنامه فرانسوی وی ثبت شده است.
»ایندیپندنت« نیز همس��و با خبر »العربیه« تصریح کرد: روح 
اهلل زم در ع��راق ربوده نش��ده، بلکه مقام ه��ای عراقی به وی 
اج��ازه خروج از ف��رودگاه ندادند ت��ا بعد از ی��ک روز و بنا بر 
تواف��ق اس��ترداد مجرمین که پیش تر میان ته��ران و بغداد به 

امضا رسیده بود، به نیروهای اطالعاتی سپاه پاسداران تحویل 
داده شد.

تکذیب ادعای »العربیه« و »ایندیپندنت« توسط 
همکاران زم

این ادعا اما مغایر با ادعای همکاران روح اهلل زم بود که مدعی 
بودند وی در اربیل بازداشت شده است. مازیار مدیر فنی کانال 
آمدنیوز در گفتگو با رس��انه های متعدد مدعی شد که نفر دوم 
این کانال )شیرین نجفی( با فرستادن عکسی که از وجود ۱۵ 
میلیون یورو کمک مالی به این رسانه معاند به زم، باعث شده 
اس��ت روح اهلل زم برای سفر به عراق ترغیب و نهایتا در اربیل 
بازداش��ت شود. روزنامه »نیویورک تایمز« نیز با اشاره به بیانیه 
سپاه پاس��داران در مورد بازداش��ت روح اهلل زم تنها به گفتن 
این نکته بس��نده کرد که احتماال روح اهلل زم در یک عملیات 
پیچیده اطالعاتی به داخل کش��ور کش��انیده شده و در نهایت 

بازداشت شده است.

بازداشت زم در اربیل عراق
تلویزی��ون لبنانی »المیادین« در گزارش��ی نوش��ت: روح اهلل 
زم برای یک جلس��ه کاری با برخ��ی رابطین خود در ایران به 
اقلیم کردس��تان عراق س��فر کرده و در اربیل توسط نیروهای 

اطالعاتی سپاه پاسداران بازداشت شده است.
ب��ا توجه به گ��زارش »المیادی��ن« و صحبت ه��ای همکار زم 
می ت��وان به این نتیجه رس��ید ب��ه احتمال زی��اد مدیر کانال 
آمدنیوز در اقلیم کردس��تان بازداشت شده است. این موضوع 
که برخالف ادعاهای رس��انه ها در مورد اطالع داشتن از نحوه 
بازداش��ت مدیر کانال آمدنیوز ب��وده و می توان گفت که آنچه 
در واقعیت رخ داده با آنچه آنها می دانند بس��یار متفاوت است 
و این موضوع در نهایت موجب سردرگمی بیشتر این رسانه ها 

شده است.
زم در اعترافات خود با اش��اره ب��ه اینکه هیچ گاه فکر نمی کرد 
بازداش��ت ش��ود و اذعان به این موضوع که ای��ن اتفاق آخر و 
عاقبت همه معاندان نظام جمهوری اس��المی اس��ت، این پیام 
را به تمامی رس��انه های زنجیره ای معان��د مخابره می کند که 
تمامی توطئه ها و پروژه هایی که آنان علیه کشور، نظام و ملت 
ایران داش��ته اند به مانند توهم اطالعاتی درباره بازداشت مدیر 
آمدنیوز محکوم به شکس��ت ب��وده و اقدامات آنها هیچوقت به 

نتیجه نمی رسد.  مهر

چه پروژه هایی شکست خورد؟
سردرگمی رسانه های زنجیره ای ازبازداشت زم

آگهى مناقصه 98/20

(دو مرحله اى)
  FTTH 2 موضوع: اجراى حفارى و کابلکشى خاکى فیبر نورى فاز

(میدان سرگل-بلوار معلم-صفارى- رشتیان و خیابان شمسى پور جنوبى شهرستان رشت)
( میدان سرگل-  FTTH فاز 2  نورى  فیبر  و کابلکشى خاکى  اجراى حفارى  پروژه  نظر دارد  ) در  (منطقه گیالن  ایران  شرکت مخابرات 
بلوار معلم-صفارى- رشتیان و خیابان شمسى پور جنوبى شهرستان رشت) را از طریق برگزارى تشریفات مناقصه عمومى به شرکتهاى 

پیمانکارى واگذار نماید.  
برآورد کلى هزینه خرید و اجراء جمعا : بمبلغ 3/259/096/000 ریال مى باشد .

هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه: 
کلیه شرکت هاى واجد الشرایط براى شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ 200/000 ریال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات 
بنام شرکت مخابرات ایران نمایند و سپس جهت دریافت اسناد مناقصه یا از طریق مراجعه حضورى به واحد قراردادهاى مخابرات منطقه 
 : آدرس  به  اینترنتى  هاى  پایگاه  به  مراجعه  طریق  از  یا  و  سوم  طبقه  مرکزى-  ساختمان  رشت-گلسار-  گیالن-   : آدرس  به  گیالن 

 و http://IETS.MPORG.IR اقدام نمایند.
توجه : کلیه شرکت کنندگان در مناقصه مى بایستى نسبت به تحویل و یا ارسال یک نسخه تصویر فیش واریزى 200/000 ریالى براى تهیه و 
خرید اسناد مناقصه اعم از حضورى و یا غیر حضورى از طریق سایت هاى مذکور را بهمراه مشخصات کامل شرکت ، قبل از اتمام آخرین روز 
تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد مناقصه، به واحد قراردادها اقدام نمایند. ضمنا تحویل اصل فیش واریزى بهمراه سایر مستندات درخواستى 

در پاکت (ب) اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه مخابرات گیالن توسط کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزامى مى باشد. 
سپرده شرکت در مناقصه :

 به مبلغ 131/000/000  ریال مى باشد که بصورت ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى و در وجه شرکت مخابرات ایران مى باشد. 
(ضمنا به پیشنهاد هاى فاقد سپرده / مخدوش و یا  کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
 آخرین تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهى حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/08/18 مى باشد. 
آخرین مهلت تحویل پاکات  مناقصه : تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/08/28 تحویل به دبیرخانه خواهد بود. 

تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مناقصه : پاکتهاى شرکت کنندگان در مناقصه راس ساعت 14/00 روز چهارشنبه مورخ 98/08/29  مى باشد. 
مکان بازگشایى پاکات مناقصه : سالن کنفراس مخابرات منطقه گیالن واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزى بازگشائى خواهد شد .

حد نصاب بازگشایى پاکات مناقصه : حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات گیالن .
زمان اجراى پروژه : بمدت 180 روز کارى مى باشد .

(رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى کشور الزامى است) 
توجه: 

الف)) به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. در ضمن مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن 

را بصورت مکتوب به پیشنهاد دهنده اعالم خواهد کرد. 
ب)) ضمنا حضور نماینده تام االختیار شرکت با ارائه معرفینامه معتبر در جلسه روز بازگشایى پاکت مناقصه بالمانع مى باشد. 

تلفن :32132330  - 32132331 – 32132328 – 32132348 - فکس : 32132325 
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