
عربس�تان: حس��اب کاربری »فع��ال قطیفی« در 
توئیت��ی فاش کرد ش��مار نوجوانانی ک��ه از منطقه 
قطیف در عربستان سعودی به اعدام تهدید شده اند 
به ۱۱ نفر افزایش یافته است. حساب کاربری »فعال 
قطیفی« در توئیتی فاش کرد: تعداد نوجوانانی که 
از منطق��ه قطیف به اعدام تهدید ش��ده اند به ۱۱ 
نفر افزایش یافته اس��ت، با توجه به اینکه افس��ران 
گارد رژیم سعودی این نوجوانان را زیر شکنجه قرار 
می دهند از این رو نگرانی درباره س��امت جسمی 

آنان در زندان وجود دارد.

لیب�ی: قائم مق��ام نماینده ویژه س��ازمان ملل در 
امور لیبی با انتقاد از ادامه حمایت های کش��ورهای 
مختل��ف از طرف های لیبیایی اع��ام کرد، تحریم 
تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی به جوک تبدیل 
شده است. »اس��تفانی ویلیامز« قائم مقام نماینده 
ویژه س��ازمان ملل در امور لیب��ی که در کنفرانس 
خب��ری در مونی��خ صحبت می ک��رد، ب��ا انتقاد از 
بی توجهی کشورهای مختلف به تحریم تسلیحاتی 
س��ازمان ملل علیه لیبی گفت: »تحریم تسلیحاتی 

به یک جوک تبدیل شده است«.

کره ش�مالی: »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا 
در حاش��یه نشس��ت کنفران��س امنیت��ی مونیخ با 
همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود دیدار سه جانبه 
ترتی��ب داد. وزرای خارجه آمری��کا، کره جنوبی و 
ژاپن در ادامه رایزنی های س��ه کشور درباره مسائل 
مورد عاقه به ویژه مس��اله کره شمالی، این بار در 
یک نشست س��ه جانبه در سطح وزرای خارجه در 

شهر مونیخ آلمان گرد هم جمع شدند.

پاسخ نظامی به آمریکا به تعویق نخواهد افتاد
جنبش النجباء از اعضای س��ازمان الحشد الشعبی عراق تاکید کرد که عراق 
تس��لیم هیچ خواس��ته داخلی و خارجی برای انصراف یا به تعویق انداختن 
پاس��خ نظامی به ترور »ابومهدی المهندس« نائب رئیس الحش��د الش��عبی 
نخواهد ش��د. »نصر الش��مری« معاون دبیر کل و سخنگوی رسمی جنبش 
مقاومت اسامی النجباء در اظهاراتی گفت: »تصمیم به آغاز شمارش معکوس 
برای دستیابی به استقال و حاکمیت و پاسخ نظامی به نیروهای اشغالگر آمریکایی 
تصمیم��ی کاما عراقی است«.الش��مری اف��زود: »ما اجازه دخال��ت هیچ طرفی را 
نخواهیم داد و از پاس��خ به هر درخواست خارجی یا داخلی برای به تعویق انداختن 
آن حتی از سوی دوستانمان معذوریم با همه احترامی که برای همه شرکای خونی 
و عقیدتی خود داریم«.الشمری گفت: »عملیات پاسخ به آمریکایی ها با نام عملیات 

"شهید فرمانده جمال" خواهد بود«.

افغانستان نیازی به آمریکا ندارد 
غنی در دیدار با رئیس مجلس آمریکا در خصوص کاهش نظامیان آمریکایی 
گفت: در حال حاضر 94 درصد عملیات ها از سوی نیروهای امنیتی افغانستان 
انجام می شود و نظامیان ما این ظرفیت را دارند که از وطن و مردم خود دفاع 
کنند.»اش��رف غنی« رئیس جمهور افغانستان در خصوص کاهش نیروهای 
آمریکایی و تاثیر آن بر وضعیت منطقه و افغانس��تان گفت: در حال حاضر 94 
درصد عملیات ها از س��وی نیروهای امنیتی افغانس��تان انجام می شود و نظامیان ما 
این ظرفیت را دارند که از وطن و مردم خود دفاع کنند. همچنین اس��پر وزیر دفاع 
آمریکا گفت: واشنگتن و طالبان درباره مسائل مختلفی به توافق رسیدند و در صورت 
پیش��رفت قرار اس��ت آمریکا بخش عمده ای از ماموریت خود را در افغانستان تعلیق 
کند. »مایک اسپر« افزود: در حال رایزنی با طرف های مختلف هستیم و تاکنون زمان 

مشخصی برای آغاز طرح کاهش خشونت در افغانستان مشخص نشده است.

تنها ابراز نگرانی کافی نیست
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ، از شیوه 
تصمیم گیری بر پایه اتفاق آرا در سیاست خارجی این سازمان انتقاد و تاکید 
کرد کشورهای اروپایی باید در مسائل بین المللی بیشتر اقدام کنند. »جوزپ 
ب��ورل« در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که دولتهای اتحادیه اروپا باید اراده 
بیشتری برای مداخله در بحرانهای بین المللی داشته باشند یا اینکه با خطر فلج 
شدن سیاست خارجی شان مواجه شوند.  اتحادیه اروپا بزرگترین بلوک تجاری جهان 
اس��ت اما در اغلب موارد در ایجاد یک صدای واحد در سیاس��ت خارجی با شکس��ت 
مواجه شده  است چرا که ملزومات تصمیم سازی سیاست خارجی آنها نیازمند اجماع 
همه اعضا اس��ت. کشورهای اتحادیه اروپا در مسائل مختلف جهانی از لیبی گرفته تا 
ونزوئا دچار ش��کاف هستند. جوزپ بورل افزود: »اتحادیه اروپا باید تمایل و اشتیاق 

الزم را برای قدرت گسترش دهد و این فقط به معنای قدرت نظامی نیست.« 

علی تتماج

ترکیه که توافقاتی همچون آس��تانه و سوچی را با جمهوری 
اسامی ایران و روسیه برای حل بحران سوریه منعقد کرده 
و متعهد به اجرای اقدامات س��ازنده در این عرصه بوده، طی 
هفته های اخیر این توافقات و اصول بش��ر دوس��تانه را کنار 
نهاده و اقدام نظامی گسترده علیه سوریه را در پیش گرفته 
اس��ت. گزارش ها نش��ان می دهد که ترکیه با اعزام نظامیان 
و حمای��ت  از گروه های تروریس��تی در حال بحران س��ازی 
در ادلب اس��ت و عما مانعی بر س��ر عملیات س��وریه برای 

پاکسازی این منطقه از تروریست ها است. این بحران سازی 
در حالی صورت می گیرد که منابع خبری از سفر اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه به روس��یه پیرامون تحوالت س��وریه حکایت 
دارد. با توجه به ش��رایط جاری در منطقه این سوال مطرح 
می ش��ود که روسیه آیا همپای ترکیه در ادلب رفتار خواهد 
کرد و اهداف این س��فر چه خواهد بود؟ نکته قابل توجه آن 
است که در حالی که مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه 
ترکی��ه در پیامی توئیتری دیدار خود با الوروف در حاش��یه 
کنفرانس امنیتی مونیخ را مثبت توصیف کرد اما تداوم اظهار 
نظرهای متضاد مقامات روسیه و ترکیه در خصوص عملیات 
ادلب نشان دهنده شکاف عمیق دیدگاههای دو کشور در این 
رابطه اس��ت. الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعام کرد که 
پیروزی بر تروریس��ت ها در ادلب امری اجتناب ناپذیر است 

ولی اردوغان رییس جمهور ترکیه با ادبیاتی تهدید آمیز گفته 
اس��ت که نیروهای ارتش سوریه باید تا پایان فوریه از ادلب 
عقب نشینی کنند الوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنانی 
در کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به اختاف نظر مسکو و 
آنکارا در خصوص تداوم عملیات ارتش س��وریه درادلب این 
منطقه را یکی از آخرین پناهگاه های تروریس��م در کش��ور 
جنگ زده سوریه توصیف کرد و اظهار داشت: روسیه روابط 
خوب��ی با ترکیه دارد اما برخی مواقع با این کش��ور اختاف 
خواهد داشت. مسکو آشکارا از عملیات شدید سوریه بر علیه 
تروریس��تها در ادلب حمایت می کند و این مسئله موجب 
افزایش تنش��ها میان مسکو و آنکارا بدلیل پشتیبانی ترکیه 
از نیروهای مخالف نظام س��وریه در ادلب شده است. استان 
ادلب س��وریه در کنترل طیفی از تروریستهاست که هیأت 

تحریر الشام از گروههای وابسته به القاعده بر آنها تسلط دارد.
در همین حال مقامات نظامی روسیه بارها تاکید کرده اند که 
راهکار پایان بحران منطقه و ایجاد امنیت سراسری حمایت 
از نظام س��وریه در مبارزه با تروریسم است و همگان باید در 
کنار آن قرار گیرند. با توجه به این مواضع می توان گفت که 
دیدگاه روس��یه با ترکیه در قبال ادل��ب متفاوت بوده بویژه 
اینکه مس��کو بر لزوم پایبندی به تعهدات آستانه و سوچی 
تاکید دارد که محور آن را عدم دخالت منفی در امور سوریه 
تشکیل می دهد. بر این اساس دیدار امروز مقامات روسیه و 
ترکیه را می توان نوعی وزن کشی درونی برای اتمام حجت 
در قبال ادلب دانست بویژه اینکه روسیه تسلیم شدن در برابر 
ترکیه را تسلیم آمریکا شدن می داند و حاضر به چنین عقب 

نشینی از مواضع خود نخواهد بود. 

یادداشت

گزارش
رئی��س جمه��ور ترکیه با رد نقض تواف��ق کاهش تنش در 
سوریه گفت، اگر تاش های دیپلماتیک با روسیه با شکست 

مواجه شود، کشورش دست به اقدام نظامی می زند.
»رجب طی��ب اردوغان«، گفت، ترکی��ه توافق کاهش تنش 
در س��وریه را نقض نکرده اس��ت اما در قبال اقدامات دمشق 
نیز ساکت نمی ماند. اردوغان پس از بازگشت از پاکستان در 
فرودگاه گفت، زمانی که نیروهای ترکیه در منطقه ادلب سوریه 
توسط نیروهای دولتی سوری محاصره شده اند، آنکارا نمی تواند 
سکوت اختیار کند.او در جمع خبرنگاران گفت وگوهای انجام 
ش��ده با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه را مثبت 
دانس��ت و گفت اظهارات آمریکایی ها درخصوص حمایت از 
ترکیه در ادلب »قابل اتکا نیست«. او پیش تر نیز در روز شنبه 
گفته بود: »ایجاد راه ح��ل در ادلب ضروری بوده و باید نظام 

س��وریه را مجبور به عقب نش��ینی به مرزهای توافق سوچی 
کنیم و اگر این موضوع تا پایان ماه جاری به س��رانجام نرسد 
با دستان خودمان آن را اعمال خواهیم کرد«.»مولود چاوش 
اوغل��و« وزیر امور خارجه ترکیه نیز اتهامات وارده از س��وی 
مسکو درخصوص اقدامات انجام شده در ادلب و نقض توافق 
با ایران و روسیه را رد کرد و گفت اگر تاش های دیپلماتیک 
با مقامات روس��ی شکست بخورد، کش��ورش دست به اقدام 
نظامی خواهد زد. همچنین  »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور 
خارجه ترکیه در دیدار با »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه 
روسیه تاکید کرد که آتش بس پایدار باید در ادلب برقرار شود. 

خبر دیگر از تحوالت س��وریه آنکه ارتش س��وریه پنج پهپاد 
متجاوز را که قصد داشتند »پاالیشگاه حمص« را هدف قرار 

دهند، هک کرد و آنها را به زمین نشاند.
 خبرگزاری رس��می سوریه »س��انا« گزارش کرد که ارتش 
س��وریه پنج پهپاد متجاوز را که قصد داش��تند »پاالیشگاه 
حمص« )غرب ش��هر حم��ص مرکز س��وریه( را هدف قرار 
دهند، هک کرد و آنها را به زمین نش��اند.برخی گزارش های 
خبری حاکی از آن اس��ت که این حمات پهپادی در پاسخ 
به پیشروی های اخیر ارتش در دو استان حلب و ادلب انجام 
شده است.نیروهای ارتش سوریه همچنین  دیروز با پاکسازی 

ش��هرک »معرة النعس��ان« بر پایگاه هوایی »تفتناز« که در 
کنترل ارتش ترکیه  است، تسلط آتش باری پیدا کردند

این در حالی است که ترکیه به بهانه افزایش تنش ها در ادلب 
ی��ک کاروان نظامی دیگر متش��کل از 30 خودروی زرهی را 
وارد خاک س��وریه کرد. وبگاه خب��ری »بلدی« گزارش کرد، 
یک کاروان نظامی جدید ترکیه ای متشکل از 30 خودرو،  ،از 
گذرگاه »کفرلوس��ین« )شمال( وارد خاک سوریه شد. ارتش 
سوریه روزهای پنجشنبه و جمعه در پیشروی های  خود چند 
روستای استان حلب )ش��مال( را آزاد کرد و شمار زیادی از 
تروریست های وابسته به گروهک هیأت تحریر الشام )جبهه 
النصره س��ابق( را در روس��تای »کفر حلب« پاکسازی کرد و 
سپس پیشروی های خود را به جنوب غربی استان حلب ادامه 

داد و خود را به سه کلیومتری شهر ارتاب رساند.  

وسیه به ادلب  نگاه ر
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دبیر کل حزب اهلل لبنان در س��خنرانی به مناسبت 
چهلم حاج قاسم س��لیمانی گفت، آمریکا مسئول 
هم��ه جنگ ها در منطقه اس��ت و م��ردم باید در 
همه حوزه ها و در همه اش��کال مقاومت، به مقابله 
برخیزن��د، چون راه��ی جز مقاوم��ت همه جانبه 

مقابل این طاغوت نیست.
ح��زب اهلل لبن��ان دی��روز در چن��د ش��هر لبنان، 
ب��رای بزرگداش��ت ش��هداء مقاومت لبنان س��ید 
عباس موس��وی، ش��یخ راغب حرب و حاج عماد 
مغنیه و همچنین در چهلم ش��هید س��پهبد حاج 
قاس��م س��لیمانی و ش��هید ابومهدی المهندس و 
همراهانشان مراسم یادبودی برگزار و »سید حسن 
نص��راهلل« دبیر کل حزب اهلل لبنان، در بخش��ی از 

این مراس��م س��خنرانی کرد. نصراهلل گفت، انقاب ای��ران بر خاف همه 
جنگ های نظامی، امنیتی، اقتصادی، روانی و رس��انه ای، به لطف خدا و با 
ایس��تادگی مردم مؤمن در همه حوزه ها و در همه مراحل ، پایداری کرد. 
در سالروز پیروزی انقاب، تشییع شهدا، حاج قاسم سلیمانی و ابومهندی 
المهندس و س��ایر همراهانشان پیامی قوی برای دوست و دشمن فرستاد. 
پیام برای دشمن این بود که ناامید شود؛ دشمنی که روی سقوط انقاب 
و فروپاشی نظام جمهوری اسامی از درون حساب کرده بود، همانطور که 
جان بولتون انتظار داش��ت که انقاب، س��ال چهلم خود را نبیند و جشن 
س��ال نو میادی را در تهران بگیرند. پیام برای دوستان از همه مظلومان 
گرفته تا مس��تضعفان این بود که بدانند که آنها تکیه بر قلعه ای اس��توار، 
قدرتمند و سرافراز دارند که هر چه خطرات علیه ش بیشتر شود، صابت 
این قلعه نیز بیشتر خواهد شد.نصراهلل در ادامه به تشییع باشکوه شهدای 
مقاومت در سال های گذشته بخصوص امسال در تشییع پیکر شهید قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس در ایران و عراق اشاره کرد و گفت، خیلی 
از این مردم حاج قاس��م را نمی شناختند. این همه محبت جوشان از کجا 
آمده اس��ت؟ هنگامی که وصیت حاج قاسم را می خواهیم می بینیم که ما 
مقابل مجاهدی هس��تیم که غ مردم و امتش را داش��ت... آنها اولیاء خدا 
بودن��د که همه عمر خ��ود را در راه خدای تبارک و تعالی هزینه کردند و 

خدا نیز آنها را عزت داد.
نص��راهلل گف��ت: مهم تر از همه موض��ع فلسطینی هاس��ت. از مردم گرفته 
تا گروه های مقاومت و س��ازمان آزادی بخش فلس��طین که یکپارچه باید 
موضع بگیرند. ش��اید در درون خودشان اختافاتی داشته باشند و برخی 
به فلس��طین از بحر تا نهر و برخی به مرزهای ۱9۶۷ معتقد باش��ند، اما 
همه در پایتختی قدس و حق بازگشت آوارگان مشترکند. این سنگ بنای 
اصل��ی ب��رای مقابله با طرح ترامپ اس��ت.نصراهلل گفت، با ش��هادت حاج 
قاس��م و ابومهدی، منطقه وارد مرحله ای جدید شده است. امروز ما مقابل 
تقابلی جدید هس��تیم که هیچ مفری از آن نیس��ت. اگر ش��ما فرار کنید، 
دشمن حمله می کند چون اوست که آغاز کرده و حقوق را مصادره کرد و 
محاصره می کند... آمریکا آمده که با همه مردم این منطقه مقابله کند که 
تاکنون نپذیرفته اند که تس��لیم شوند. وقتی که آمریکا اینطور فرماندهان 
ما را با این وحش��ی گری می کش��د و قدس را به صهیونیست ها می دهد و 
حقوق س��وری ها در جوالن و حقوق لبنانی ها را زیر پا می گذارد، اوس��ت 
که اعام جنگ کرده، خون می ریزد و خطوط قرمز را می ش��کند. ما باید 

واکنش نشان بدهیم و نباید واکنش دیرهنگام یا ضعیف باشد.

نصراهلل گفت، مبارزه با نماد استکبار و استعمار و 
س��ر افعی و نماد ظلم است. دولت امریکا بهترین 
مصداق ش��یطان و تروریس��یم و وحش��ی گری و 
افساد فی االرض و استکبار است. کنفرانس مونیخ 
را دیدید که مای��ک پامیئو با اروپایی ها و حتی با 
چین چطور صحبت می کرد. چین کشور کوچکی 
نیست. تا االن هیچ دولتی روی زمین وحشی تر از 
این دولت آمریکا نیست. ببینید چطور با دوستان 
و متحدانش صحبت می کند، نه قانون می شناسد 
ن��ه ارزش های آس��مانی نه هیچ چی��زی دیگر. با 
صراحت و روش��نی ترامپ ای��ن نوع رهبری را در 
دنی��ا دارد اجرا می کند. ما تحوالت داخلی آمریکا 
را دنبال می کنیم تا کنون چنین وضعیتی که ناسزا 
می گویند و همه چیز را به هیچ می گیرند، وجود نداشته است. ببینید که 
چطور قراردادها و خواس��ته های خود را دیکته می کنند و کرامت و عزت 
و مقدسات و نفت و منابع و آزادی و اینده منطقه را زیر پا می گذارند. در 
مقابل چنین آمریکا و اس��رائیلی هی��چ گزینه ای جز مقاومت وجود ندارد. 
فقط از مقاومت مسلحانه س��خن نمی گویم بلکه تمام شکل های مقاومت 

را می گویم.
نصراهلل گفت، آمریکا مسئول هست یا خیر؟ حمایت از اسرائیل را ببینید. 
دیروز پامپئو در نهادیی که پایبند قوانین بین المللی اس��ت، به همه حمله 
کرد. امروز اگر فلسطین بخواهد از اسرائیل شکایت کند، با تهدید و فشار 
آمریکا روبه رو می ش��ود. در همه حمات اس��رائیل، آمریکا مسئول است. 
در همه جنگ هایی که اس��رائیل علیه لبنان مرتکب شده، آمریکا حمایت 
کرده و مس��ئولیت کامل بر عهده اوس��ت. امروز در غزه، محاصره، کشتار 
روزانه، آواره ش��دن میلیون ها فلس��طینی که اس��رائیل مس��بب آن است، 
آمریکا مس��ئول اس��ت.نصراهلل گفت، آمریکا برای تحمیل برنامه ها، سلطه 
و طرح هایش به هر ابزاری که در دسترس��ش باش��د، دست دراز می کند. 
اگر نیاز به جنگ مس��تقیم داش��ته باشد اقدام می کند. اگر نیازمند جنگ 
نیابتی یا ترور داش��ته باشد، اقدام می کند. اگر نیاز باشد تحریم می کند یا 
سراغ پرونده های حقوق یا جنگ روانی و رسانه ای و جنگ نرم می رود. ما 
هم باید در همه این حوزه ها مقابله کنیم. نباید فقط به مقاومت مسلحانه 
بس��نده کنیم. ما نیازمند تقابل در سراسر منطقه هستیم و از همه ابزارها 
باید اس��تفاده کنیم و مقابل این نماد اس��تبداد و استکبار و وحشی گری 
بایس��تیم. مثا در محاکم حقوق��ی باید اقدام کنیم. ام��روز حادثه یازده 
سپتامبر را بببینید که دارند پیگیری حقوقی می کنند و از عربستان خدا 
می دان��د که چقدر پول می خواهند بگیرند. س��وری ها، ایرانی ها، عراقی ها، 
پاکس��تانی ها، افغانس��تانی ها و بقیه باید دنبال کنند.  مردم باید در همه 
حوزه ها به مقابله با »این طاغوت« برخیزند و حتی پیگیری حقوقی کنند. 
یکی از اش��کال مقاومت، بایکوت کردن است. نصراهلل افزود: مسئولیت ما 
چیس��ت؟ مس��ئولیت ما االن این است که یک، الحش��د الشعبی را حفظ 
کنیم. امروز همه می دانیم که آمریکا می خواهد الحشد را حفظ کند چون 
این گروه ضامن بقای عراق و وحدتش اس��ت. برخی کشورهای منطقه ای 
هم قدرت عراق را در الحشد می دانند. دوم، اخراج کردن آمریکا از منطقه 
است. شما باید با هر وسیله که می توانید این هدف را محقق کنید. نباید 
این هدف را فراموش کنید. آمریکایی ها میخواهند با گذش��ت زمان این را 

از ذهن همه پاک کنند.

 –

شرکت برق منطقه اى مازندران درنظردارد لوازم فرسوده و اسقاطى خود را براساس دسته بندى(پارت) 
انجام شده به شرح ذیل شامل: 1-انواع آهن آالت ،پیلون ، قرقره ، مقره ...   2-انواع سیم، کابل  3-انواع 

لوازم برقى و متفرقه 
برابر شرایط ذیل و به شرح اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومى به فروش 
رساند. پیشنهاددهندگان جهت شرکت در مزایده مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 لغایت 
نسبت   (www.setadiran.ir) به  «ستاد»  سایت  به  مراجعه  1398/12/06 ضمن  مورخ  شنبه  سه  روز 
همراه  به  شده  امضاء  و  مهر  به صورت  را  شده  دریافت  اسناد  و  نموده  اقدام  مزایده  اسناد  دریافت  به 
مورخ 1398/12/17  روز شنبه  ادارى «ساعت 15:35»  وقت  پایان  تا  درخواستى حداکثر  مدارك  سایر 
شده  بارگذارى  پاکات  فیزیک  آن  بر  عالوه  و  بارگذارى  دولت«ستاد»  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  در 
را عینا به همراه ضمایم مربوطه حداکثر یک ساعت قبل از زمان بازگشایى مندرج در اسناد مزایده به 
آدرس شرکت: سارى-دبیرخانه شرکت برق منطقه اى مازندران و گلستان تسلیم و رسید آن را دریافت 
دارند. پیشنهادات واصله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» رأس ساعت 8:30 صبح روز 

دوشنبه مورخ 1398/12/19 باتوجه به شرایط مزایده گشایش خواهد شد . 
در  مقرر  انقضاء مدت  از  بعد  که  پیشنهاداتى  و  ، مشروط، مخدوش  امضاء  و  مهر  فاقد  پیشنهادهاى  به 

فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مکان هاى مورد بازدید: ارائه رسید دریافت اسناد مزایده مذکور از سامانه ستاد جهت صدور معرفى نامه 

بازدید از انبار الزامى مى باشد .
1-انبار مرکز: آدرس : سارى -میدان خزر - انبار شرکت برق منطقه اى مازندران

امام-ابتداى جاده کیاکال-روبروى پست 230 کیلوولت  انتقال مرکز: آدرس: قائمشهر - میدان  2-انبار 
قائمشهر-امور انتقال برق مرکز

چهل  بابکان-«انبار  نساجى  بابل-روبروى  به  آمل  قدیم  جاده   7 کیلومتر  آدرس:  مرکز:  انتقال  3-انبار 
شهید آمل».

قال- آق  ترمینال-جاده  گرگان-میدان  گلستان-شهرستان  استان  گلستان:آدرس  انتقال  امور  4-انبار 
کیلومتر یک -امور بهره بردارى انتقال گلستان.

5-انبار امور انتقال غرب: آدرس : استان مازندران-شهرستان نوشهر-کمربندى نوشهر-جنب پست 63 
کیلوولت نوشهر-امور بهره بردارى انتقال غرب.

شرکت کننده ها جهت شرکت در مزایده ، مى بایست براى هریک از دسته بندى هاى انجام شده«پارت» 
یک قیمت پیشنهادى ارائه نمایند . بدین صورت که پیشنهاددهنده ها مى توانند براى هر تعداد از دسته 
بندى هاى انجام شده قیمت پیشنهادى خود را ( به تفکیک دسته بندى صورت گرفته) ارائه نموده و براى 
هر قیمت پیشنهادى نیز ضمانت نامه متناسب با آن (مطابق جدول 1 اسناد مزایده)تهیه و همراه پیشنهاد 
خود ارسال نمایند . ذکر این نکته ضرورى است که پیشنهاددهنده ها حتما مى بایست قیمت پیشنهادى 
خود را به همراه ضمانت نامه براى هریک از دسته بندى هاى(پارت) انجام شده در پاکت جداگانه تهیه و 

ارسال نموده و بر روى پاکت حتما شماره و نام دسته بندى( پارت) قید گردد.
درج  رسانى  اطالع  جهت  صرفا   www.Tavanir.org.ir آدرس  به  توانیر  معامالت  سایت  در  مراتب 

گردیده است.

شرکت برق منطقه اى مازندران 

ترکیه همچنان در توهم سلطه بر سوریه 
 

دبیر کل حزب هللا در مراسم چهلم شهدای مقاومت تشریح کرد

مقاومت مردمی محور اخراج آمریکا از منطقه 


