
آمریکا، مهره سوخته 
صهیونیست جهانی!

ضرب��ات پنالتی ی��ا هم��ان Spot kick به  نوعی 
روش حذف تیم ها در مس��ابقه فوتبال اس��ت و در 
بازی های��ی که به  ص��ورت حذفی برگزار می  ش��ود 
و باید حتماً برنده داش��ته باش��د ت��ا هنگامی که به 
دقیق��ه نود می رس��د و پ��س از 30 دقیق��ه اضافه 
مس��اوی می ش��ود و کار به ضربات پنالتی می کشد 
و تیم ه��ا ناچار به زدن آن می ش��وند، هر تیمی که 
تعداد بیش��تری از ضربات را به گل تبدیل کند و بر 

دیگری پیشی گیرد برنده است. 
ام��روز دوران ح��ذف آمریکا از صحن��ه جهانی فرا 
رس��یده اس��ت زیرا بیش از نیم قرن توس��ط البی 
صهیونیست به بازی گرفته شد تا دشمنان فراوانی 

برای خود ذخیره کند. 
هدف نهایی البی گرگ ه��ا در آمریکا که همگی از 
صهیونیس��ت های افراطی و قس��م  خورده اسراییل 
هس��تند بازی ب��رد برد در صفحه ش��طرنج غرب و 
بخص��وص آمریکا بود ت��ا هر آنچ��ه اندوخته دارد 
برای استحکام رژیم صهیونیستی در سرزمین های 
اشغالی هزینه کند که پس از اتمام آن نوبت آبروی 
نداشته ای بود تا دولت ترامپ روی میز قمار بگذارد. 
برجام می توانس��ت آمریکا را فریب دهد تا از موضع 
برتر به آن بنگ��رد درحالی که تجاوز به این قرارداد 
جهانی نوعی ورود به باتالق بدون بازگشت بود که 
ترامپ این اشتباه بزرگ را پذیرفت و امروز در ادامه 
دست به خطای تازه ای زد تا بدون داشتن پشتوانه 
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای دال بر ادامه 
تحریم ه��ا به این نهاد جهانی ببرد اما فکر نمی کرد 
یاران گرمابه و گلس��تان قدیمی یعنی جامعه اروپا 
پنالتی های برجام را ب��ه دروازه آمریکا گل کنند و 
تنها یک ی��ار گل کوچک که جزی��ره ای در دریای 

کاراییب است با او همراه باشد. 
تاریخ بازی های مکارانه ای را طی می کند تا ناباورانه 
باشد زیرا انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک، استونی، 
اندون��زی، ویتن��ام، آفریقای جنوب��ی، تونس، نیجر 
و س��نت وینسنت دست رد به س��ینه پدر معنوی 
خ��ود یعنی ایاالت  متحده می زنند و با رأی ممتنع 
به قطعنامه ابقاء تحریم های ایران پس از گذش��ت 
هفتاد سال از تاریخ ایجاد سازمان ملل متحد برای 

اولین بار جلوی این یانکی زورگو را می گیرند. 
اگرچه دو کش��ور مطرح و عضو دائم شورای امنیت 
یعنی چین و روس��یه به ای��ن قطعنامه رأی منفی 
می دهن��د تا س��رجمع آراء ممتنع، ای��ن ابرقدرت 
پوش��الی را ب��ه زباله دان تاریخ حوال��ه دهند. امروز 
آمری��کا را می ت��وان یک وامانده تمام عیار دانس��ت 
ک��ه یال و کوپال خود را از دس��ت  داده و متکی به 
مینی کشورهایی چون دومینیکن برای رأی مثبت 
و امارات برای عادی س��ازی روابط با رژیم اسرائیل 
اس��ت. وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایاالت  متحده 
نی��ز که مقام اول ابتال و مرگ  و میر کرونایی جهان 
را یدک می کش��د تأسف بار است زیرا بیش از چهل 
میلیون گرس��نه در ص��ف دریافت غ��ذای رایگان 
ایس��تاده دارد و میلیون ها نفر نیز بیکار و خانه های 

خود را از دست  داده اند. 
ب��ه  هم  ریختگی آمریکا نه  تنها نظام امپریالیس��تی 
آن را س��رگردان کرده بلکه وزیر امور خارجه را نیز 
در ب��ه  در یارگیری در گوش��ه و کنار جهان نموده 
تا ش��اید بتواند از مسیرهای غیرقابل نفوذ همچون 
مکانیسم ماشه برای ادامه تحریم در ایران استفاده 
نماید که دیدیم بار دیگر سازمان ملل متحد رو در 
روی سیاس��ت های زورگویانه ایس��تاد و اجازه نداد 
مفاد قطعنامه ۲۲3۱ لوث شود و بدون دلیل موجه 
و از سوی کشوری که از آن خارج شده است مورد 
تهدید قرار گیرد. این همان فرصت مناس��بی است 
که صهیونیس��ت جهان��ی در انتظ��ار آن بود که تا 
رئیس رژیم آن ابوعطا بخواند و امارات را عدد فرض 
نکند که در مقابل دریافت سالح های پیشرفته تر از 
آمریکا تن به عادی س��ازی دیپلماتیک با اس��راییل 
بدهد. حاال این ترامپ است که وقت چندانی برای 
پایان یافت��ن حکومت خود و عم��ر ایاالت  متحده 
نمی بیند و ناچار می ش��ود ب��ه رجزخوانی پرداخته 
تا عربس��تان س��عودی، عمان، قطر و کویت را هم 
تحت فشار ایجاد سفارتخانه اسراییل در کشور خود 

قرار دهد.

بدهی انگلیس به موضوع برخی از 
زندانیان ربطی ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ارتباطی 
بین موضوع بدهی انگلیس به ایران با مباحث برخی 
از زندانی��ان وجود ندارد. ابوالفضل عمویی در واکنش 
ب��ه اقدام برخی افراد که ت��الش دارند موضوع بدهی 
انگلیس به ایران را ب��ه آزادی یک زندانی دوتابعیتی 
)نازنین زاغری( ربط دهند، گفت: بدهی دولت انگلیس 
به دولت ایران بابت خرید تانک های چیفتن و مربوط 
ب��ه پیش از انقالب اس��ت و این بدهی کاماًل روش��ن 
است و هیچ گونه شبهه ای درباره آن وجود ندارد. وی 
بیان کرد: حتی در دادگاه های این کش��ور هم طرف 
انگلیس��ی محکوم شده است و بر این اساس باید این 
بدهی را به ایران پرداخت کند. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: این 
موضوع حق ملت ما اس��ت و باید این حق بازگردانده 

شود. . فارس
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بر اس��اس تقوی��م زمان��ی انتخاب��ات مرحله 
دوم مجل��س ک��ه آخرین انتخاب��ات قرن ۱۴ 
شمسی اس��ت؛ تبلیغات یک هفته ای نامزدها 
از پنجشنبه در ۱۱ حوزه انتخابیه شروع شده 

اس��ت و تا س��اعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲0 
شهریور تبلیغات به پایان می رسد.
 رعایت پروتکل های بهداشتی

بر اساس مصوبات س��تاد ملی مدیریت کرونا، 

تبلیغ��ات نامزدها با رعای��ت کامل پروتکلهای 
بهداش��تی انجام می شود؛ بدین منظور، در هر 
استان، رؤس��ای دانش��گاه های علوم پزشکی 
با حکم اس��تاندار عضو س��تاد انتخابات استان 
ش��ده اند. عالوه ب��ر آن و به منظ��ور کنترل و 
نظارت دقیق بر برنام��ه های تبلیغی نامزدها، 
کمیسیون تبلیغات در استانها با حضور معاون 
سیاس��ی اس��تاندار و رییس س��تاد انتخابات 
اس��تان، رییس هیات نظ��ارت و مدیرکل صدا 

و سیمای استان تشکیل شده است. 
نامزدها ستاد تبلیغاتی نخواهند داشت ولی می 
توانند مرکزی برای رتق و فتق امورات اجرایی 
و س��اماندهی نمایندگان خود در ش��عب اخذ 
رای داشته باش��ند. همچنین بر اساس قانون، 
نامزدها می توانند ب��ا هماهنگی فرمانداران و 
بخش��داران از ظرفیت هایی که ش��هرداران و 
دهیاران در شهرها و روستاها فراهم می کنند 
ب��رای نصب آثار تبلیغی خود اس��تفاده کنند. 
آثار تبلیغاتی نامزدها نباید بیش از ۵0 در ۷0 
سانتی متر باش��د. ضمناً توزیع اقالم تبلیغاتی 
که بین مردم دس��ت به دست می شود و باعث 

ابتالی مردم به ویروس کرونا می گردد ممنوع 
است و قطعاً جلوگیری خواهد شد.

 ایجاد ستاد انتخاباتی ممنوع
در ای��ن دوره ب��ر اس��اس دس��تورالعمل های 
بهداش��تی، بج��ای تجمع��ات و گردهمای��ی 
نامزدها و هوادارانش��ان، فرصتی فراهم شده تا 
نامزدها با همکاری صدا و سیما برنامه تبلیغی 
تولید کنند و از ش��بکه استانی در قالب برنامه 
های تلویزیون��ی و رادیویی پخش نمایند. این 
تصمیم به منظور پرهیز از تجمعات غیرضرور 
ب��رای مهار کرونا و قط��ع زنجیره انتقال اتخاذ 
شده است. دستورالعمل ویژه ای نیز تدوین شد 
که به اس��تانداریها و فرمانداریها ابالغ گردید. 
دبیر س��تاد انتخابات کش��ور در مورد اهمیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی پیش از این بیان 
داشته بود که در این دوره ۲۲ نفر از نامزدهای 
انتخابات ب��رای ورود به مجلس یازدهم رقابت 
خواهند کرد؛ از نامزدها و هوادارانشان خواست 
به پروتکل های بهداش��تی توجه عمیق داشته 
باش��ند، با فرمانداریها و بخش��داریها همکاری 
کنند و از هر نوع فعالیتی که موجب تش��دید 

بیماری کرون��ا و ابتالی مردم می ش��ود جداً 
پرهیز نمایند.

 ۱۱ حوزه انتخابیه در ۲۴ شهر و ۹ استان 
کشور انتخابات برگزار می کنند

لنجان، بیجار، دهلران، سمیرم، کرج، اسالم آباد 
غرب، کردکوی، کرمانشاه، اهواز، میانه و زنجان 
حوزه های انتخابیه ای هس��تند که در ۹ استان 
کش��ور انتخابات در آنها به دور دوم کش��یده 
ش��ده است. در ابتدای امر قرار بود مرحله دوم 
انتخابات در حوزه های انتخابیه عنوان شده در 
روز ۲۹ فروردین ۹۹ برگزار ش��ود اما با توجه 
به درگیری کشور با ویروس کرونا، مرحله دوم 
انتخابات مجلس یازدهم در تاریخ ۲۱ شهریور 

۹۹ برگزار خواهد شد.
طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
۱۱ نماین��ده از میان ۲۲ نفر از نامزدهایی که 
بیش ترین آراء را در مرحله اول کسب کرده اند 
انتخاب خواهند شد و در این مرحله از انتخابات 
حد نصابی برای آراء بدست آمده وجود ندارد و 
هر کس که باالترین رای را بدست آورد راهی 

بهارستان خواهد شد.  فارس

نفوذیدرلباسایرانشناس
حسین اصغری | پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

۱۸ شهریور، سالروز درگذشت جالل آل احمد، از پرچم داران جریان روشنفکری است. وی 
در طول زندگی خود دچار دگردیسی فراوانی شد و در نهایت خود را خسی دید در میقات 
و در کتاب »خسی در میقات« چنین نوشت: دیدم که تنها »خسی« است و به »میقات« 
آمده اس��ت و نه »کس��ی« و به »میعادی«. جالل که جریان روشنفکری اصیل و مردمی 
را از غربت در آورد به دلیل پرداختن به مسئله غرب زدگی و حمله به غرب زدگان، مورد 
هجمه روشنفکران غرب زده قرار گرفت؛ غرب زدگانی که خواسته یا ناخواسته، پیاده  نظام 

اجرای سیاست های غرب استعماری در ایران بودند. 
مسئله »نفوذ استعمارگران«، آغاز حرکت غرب گرایی و غرب زدگی در شرق از جمله ایران 

بود که الزم است مورد توجه قرار گیرد.
ش��ناخت تاریخ ایران منهای مسئله اس��تعمار امکان پذیر نیست. تا قبل از دوران صفویه 
پادشاهان و حکمرانان ظالم در حد دیکتاتور و مستبد بودند اما پس از صفویه که استعمار 
فعالی��ت خ��ود را در جهان آغاز کرد در ایران نیز تغییراتی ش��روع ش��د. در دوران قاجار 
اس��تعمار نفوذ خود را آغاز کرد و در دوران حکومت پهلوی توانس��ت بر ایران تسلط پیدا 
کند. نفوذ و س��لطه استعمار با اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی با 
ش��یوه های مختلف و از طریق لشکرکشی آش��کار و پنهان تحقق می پذیرد. یکی از این 
روش ها و مراکز نفوذ غرب اس��تعمارگر به ش��رق و از جمله ایران، مراکز شرق شناسی و 
ایران شناسی است که شرق شناسان و ایران شناسان تحت عناوین مختلف به عنوان لشکر 
پنهان اس��تعمار، وارد کش��ورهای مختلف از جمله ایران شدند و در جهت تأمین منافع 
کش��ور متبوع خود اقدامات مهمی انجام دادند که البته خس��ارات بسیاری را برای کشور 
هدف نظیر ایران برجای گذاش��تند. مراکز شرق شناس��ی که با هدایت و رهبری سیاست 
خارجی کش��ورهای استعمارگر و زیر نظر وزارت امور خارجه آن ها فعالیت می کردند سه 
هدف عمده را مدنظر داشتند: شناخت منطقه برای سلطه و استعمار، از بین بردن هویت 
فرهنگی و سیاس��ی و مذهبی و آداب و س��نن ملی، جایگزین فرهنگ خودشان. در این 
زمینه انگلستان سابقه طوالنی دارد؛ به عنوان نمونه انگلیسی ها ابتدا به عنوان جهانگرد به 
ایران آمدند )در حقیقت نفوذ کردند( و به جمع آوری اطالعات پرداختند نظیر »شاردن« 
یا »برادران شرلی«؛ نکته جالب توجه این است که شاردن اگرچه فرانسوی است اما برای 
انگلس��تان کار می کرد، هنگامی که از ایران می رود مدت ۱0 س��ال در انگلستان می ماند 
و ۱۴ جلد کتاب درباره ایران می نویس��د. افراد نفوذی غرب در ایران در اش��کال مختلف 
فرهنگی، علمی، سیاس��ی، نظامی و اجتماعی شروع به فعالیت کردند و افراد مختلفی را 
جذب سیستم خود کرده و عماًل مسیر حرکت کشور را در اختیار گرفتند؛ به عنوان نمونه 
از افراد نفوذی سیستم غرب در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد: میس لمبتون که 
از جاسوس��ان حرفه ای انگلستان بود که از س��ال ۱3۱6 به ایران آمد و تا بعد از کودتای 
۲۸ مرداد در ایران ایفای نقش کرد. وی مسلط به پنج زبان بود و زبان فارسی را با تمام 
لهجه های آن به بهترین شکل صحبت می کرد. او که از خود چهره ای ایران شناس، مردم  
دوست، طرفدار حقوق حیوانات، عاشق زنان و دختران و رسومات ایرانی نشان می داد از 
جمله سران و رهبران تشکیالت جاسوسی انگلستان در ایران بود که در وقایعی که منجر 
به کناره گیری رضاشاه از سلطنت شد و نیز کودتای ۲۸ مرداد نقش مهمی ایفا کرد. فرد 
دیگری که مأمور اینتلیجنت س��رویس و مأمور تقویت بهائیان در ایران بود ادوارد براون 
است که توانست افراد مختلفی از جمله تقی زاده را جذب کند و در وقایع دوران مشروطه 
به ایفای نقش بپردازد.  »سر پرسی سایکس« انگلیسی، رئیس پلیس جنوب در ایران که 
در قتل عام مردم خوزس��تان و بوش��هر و دشتستان و دلوار و ... جنایات زیادی را مرتکب 
ش��د از جمله افراد دیگری اس��ت که بیش از 60 جلد کتاب درباره تاریخ ایران، اسالم و 
تش��یع نوشته اس��ت و کتاب تاریخ ایران او، اساس تاریخ نگاری اس��تعماری ایران است، 
ریچارد کاتم نیز از جمله مأموران سازمان سیا است که در وقایع دوران کودتای ۲۸ مرداد 
نقش داشته است و هم اکنون به عنوان ایران شناس مطرح است. چنان چه مالحظه شد 
مأموران نفوذی غرب و عوامل استعمار، در پس چهره های فرهنگی و علمی و با عناوینی 
نظیر ایران شناس، وارد کشور شدند و جهت تحقق اهداف کشور استعمارگر متبوع خود 
تالش کردند. در این میان عده ای ش��یفته و ش��یدای غرب شدند و به عنوان پیاده  نظام 
تحق��ق اهداف غرب در ایران درآمدند.  جالل آل احمد در تعریف از غرب زدگی می گوید: 
غرب زدگی عین طاعون زدگی است، طاعون زدگی چگونه مردم و جامعه را نابود می کند، 
مثل وبا  زدگی اس��ت که به عنوان بیماری وارد س��رزمینی می ش��ود و جان انس��ان های 
زیادی را می گیرد، مثل برق  زدگی است که تمام آب بدن و خون انسان خشک می شود، 
وقتی غرب زدگی وارد ایران می شود جامعه را عموما و روشنفکران را خصوصا بی خاصیت 

می کند به  حدی که مثل موم در دست حاکمیت غرب است. 
آن ها هرگونه که می خواهند از او اشکال مختلف درمی آورند. به عنوان نمونه افراد مختلفی 
را می ت��وان در تاریخ ایران نام برد که ش��اخصه های افراد غرب زده هس��تند و در این راه 
به سیس��تم غرب و نابودی ایران اس��المی اقدامات ش��ایان توجهی انجام دادند از جمله 
محمد علی فروغی )وابس��ته به انگلستان بود و می گفت ما مثل کت می مانیم و این کت 
هیچ کاری نمی تواند بکند، وقتی یک دست وارد کت شود آن وقت آن کت می تواند کاری 
را انجام دهد. آن کت ما هس��تیم و آن دست انگلستان(، ناصرالملک، آخوندزاده )روسی 
بود و آثارش پیرامون سه محور غرب، ایران باستان و ضدیت با اسالم و قرآن و پیامبر)ع( 
بود(، تقی زاده، طالبوف، پورداود، سعید نفیسی، کسروی، پیرنیا، ولی اهلل نصر، علی امینی، 
منصور، قوام الس��لطنه، علی اصغر حکمت، وثوق الدوله، امیراس��داهلل علم، منوچهر اقبال، 
محمد مقدم، خانلری، علی دش��تی، محمد معین،  احس��ان طب��ری )زمان حزب توده(، 

عبدالحسین زرین کوب )در اوایل و در کتاب دو قرن سکوت(، هویدا و شریف امامی.

کسانیکهدوماسفندرایندادهاند
میتواننددرانتخاباتروزجمعه

شرکتکنند
س��خنگو و دبیر س��تاد انتخابات کش��ور گفت: 
کس��انی که در دور اول انتخاب��ات مجلس رای 
دادند می توانند در دور دوم نیز در همان حوزه 
رای دهند. همچنین افرادی که رای ندادند، می 

توانند در دوم شرکت کنند.
سید اس��ماعیل موسوی س��خنگو و دبیر ستاد 
انتخاب��ات کش��ور اظهار کرد: بیس��ت و نهمین 
جلس��ه س��تاد انتخابات کش��ور با موضوع برگزاری انتخاب��ات مرحله دوم 

مجلس شورای اسالمی در یازده حوزه انتخابی در ۹ استان برگزار شد.
موسوی با اشاره به اینکه انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسالمی روز 
جمعه این هفته، ۲۱ش��هریورماه، برگزار خواهد ش��د، گفت: تدارکات الزم 
اندیشیده شده و پیش بینی های الزم انجام شده است. مدیرکل انتخابات 
وزارت کش��ور تصریح ک��رد: انتخابات روز جمعه در اس��تانهای آذربایجان 
ش��رقی، اصفهان، ایالم، البرز، زنجان، خوزس��تان، کردس��تان، کرمانشاه و 
گلس��تان برگزار خواهد شد. موسوی افزود: از ساعت ۸ صبح عوامل شعب 
اخذ رای آمادگی دارند تا مردم ش��ریف حوزه های انتخابیه ای که تعیین 
نمایندگان آنها به مرحله دوم کشیده است، مراجعه و در انتخابات شرکت 

کنند. دبیر س��تاد انتخابات کش��ور ب��ا تاکید به رعای��ت کامل پروتکلهای 
بهداش��تی در برگزاری این انتخابات، خاطرنش��ان کرد: با توجه به ش��یوع 
ویروس کرونا و مسائل پیرامونی آن، پروتکل های بهداشتی را با همکاری 
مس��ئوالن وزارت بهداشت و شورای نگهبان تهیه و به استانها ابالغ کردیم 
و همه عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی مس��تقر در ش��عبه های اخذ رای 
پروتکلهای بهداش��تی را رعایت خواهند کرد. همچنین ش��عب اخذ رای را 
از ش��ب قبل ضدعفونی می کنیم. موس��وی از مردم خواست تا در ساعات 
اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند. همچنین رای دهندگان همراه خود 
ماس��ک، دستکش و خودکار ش��خصی داشته باش��ند تا از انتقال ویروس 
منحوس کرونا جلوگیری شود و بتوانیم انتخابات سالمی را برگزار کنیم.  

س��خنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص شرایط افرادی که می توانند 
رای دهند، گفت: کس��انی که در دور اول انتخابات مجلس شورای اسالمی 
یعنی ۲ اس��فندماه ۱3۹۸؛ در حوزه های انتخابیه مربوطه شرکت کرده و 
رای دادن��د می توانند در دور دوم نیز در همان حوزه رای دهند. همچنین 
افرادی که در انتخابات اس��فندماه سال گذشته، در هیچ یک از حوزه های 
انتخابی شرکت نکرده و رای ندادند، هم می توانند در این انتخابات شرکت 

کنند و به نامزدهای مورد نظر خود رای دهند. 
وی در ادام��ه تاکی��د کرد: رای دهن��دگان به همان ح��وزه هایی که قبال 

مراجعه کرده اند، بروند تا امکان رای دهی مجدد آنها فراهم شود. 
موس��وی در پای��ان ابراز امیدواری ک��رد: با همکاری ای ک��ه میان عوامل 
اجرای��ی و نظارتی وجود دارد و همچنی��ن همکاری نامزدهای انتخاباتی و 
مردم عزیز انتخابات س��المی برگزار و نتیجه آن را در اس��رع وقت به مردم 

اعالم کنیم.   وزارت کشور

امام علی )ع(: دو نعمت است که ارزش آن ها را نمی داند، مگر کسی که آن 
ها را از دست داده باشد : جوانی و تندرستی.

یادداشت

خبر

گزارش
3روزتاانتخاباتمرحلهدوممجلس

نامزدها چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک ۱6  تلفن: 6-۸۸0۱3۸۷0  نمابر: ۸۸00۷۵۷۵  

 کدپستي: ۱۴3۸63۴۸۷۱  شاپا: 3۹۴۷ - ۲00۸ 

 سازمان آگهي ها: ۸۸0066۸۸ 
 چاپ: کارگر 66۸۱۷3۱6 

مناقصه عمومى یک مرحله اى 
برون سپارى شعبه توزیع برق احمد سرگوراب

شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن

ول
ت ا
نوب

شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى واگذارى عملیات برون سپارى بهره بردارى و اتفاقات و خدمات مشترکین شعبه توزیع برق احمدسرگوراب 
(حوزه امور توزیع برق شفت) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/6/19 میباشد.
1-نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار:شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن (سهامى خاص)به نشانى رشت-بلوار امام خمینى-باالتر از میدان مصلى با شناسه ملى 10861644926 و کد اقتصادى 

411334896794 و به شماره ثبت 2952 با کدپستى 67749- 41888
2-موضوع مناقصه:واگذارى عملیات برون سپارى بهره بردارى و اتفاقات و خدمات مشترکین شعبه توزیع برق احمدسرگوراب

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:تضمین قابل قبول خریدار برابر بند 14برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

 http://www.setadiran.ir 4-محل دریافت اسناد مناقصه:از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به نشانى
5-قیمت خرید اسناد مبلغ 500000ریال(پانصد هزارریال)میباشد که از طریق سامانه ستاد و بصورت الکترونیکى قابل پرداخت مى باشد.

6-مهلت دریافت اسناد:از تاریخ 1399/6/19 لغایت تاریخ 1399/6/24
7-زمان و محل تحویل پیشنهادها:از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1399/7/5 میباشد.

تبصره:پاکت الف شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه)عالوه بر بارگذارى در سامانه فوق میبایست بصورت فیزیکى حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1399/7/5 تحویل 
اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن گردد.

8-زمان گشایش پاکات مناقصه:پاکات مناقصه به تاریخ 1399/7/5 از ساعت 15:00 با حضور شرکت کنندگان در مناقصه در سالن جلسات توزیع نیروى برق استان گیالن بازگشایى میگردد.
تبصره:حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه ى بازگشایى پاکات با ارائه معرفى نامه کتبى بالمانع است.

9-تضمین انجام تعهدات قرارداد:10 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
10-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور 021-41934

11-شماره تلفن هاى تماس:33606571-33663006-013 و 021-33621750
12-مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام  پیشنهادات مختار مى باشد.

13-هزینه چاپ آگهى در روزنامه برعهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن)میباشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه هاى اینترنتى شرح زیر مراجعه فرمایید:

      http://www.setadiran.ir        http://www.gilanpdc.ir          http://tender.tavanir.org.ir     http://iets.mporg.ir           :آدزس اینترنتى
    tadarokat@gilanpdc.ir :پست الکترونیکى
نوبت اول: 99/6/18               نوبت دوم:99/6/19

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارشماره فراخوان در سامانه ستادشماره مناقصهشرح مناقصهردیف

برق * توزیع  شعبه  مشترکین  و خدمات  اتفاقات  و  بردارى  بهره  سپارى  برون  عملیات  واگذارى 
احمدسرگوراب (حوزه امور توزیع برق شفت)

99 -502099005104000049982/000/000

مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى
 به شماره آگهى به شماره 99/17 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ول
ت ا
نوب

دارد   نظر  در  تهران  استان  فاضالب  و  از آب  نمایندگى  به  تهران  استان  فاضالب جنوبغربى  و  شرکت  آب 
مناقصه اجراى کارهاى باقى مانده ساختگاه مخزن 10 هزار متر مکعبى  شهر پرند را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2099050139000055را  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،06،19 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  10:00 مورخ  99،06،19  الى 99،06،24 ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،07،06
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت 9 صبح تاریخ 99،07،07 در ذیحسابى آبفاى استان تهران مى باشد. 

مبلغ برآورد اولیه : 92،751،634،741 ( نود و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و سى و چهار 
هزار و هفتصد و چهل  و یک )ریال 

سه  و  سى  و  میلیون  پنج  و  پنجاه  و  پانصد  و  میلیارد  (چهار   4،555،033،000  : مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ 
هزار ) ریال 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- 
تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى 

جنوبغربى استان تهران - دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 5 رشته آب یا 5 ابنیه و سابقه کارهاى مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهى نامه صالحیت 

ایمنى صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت کنندگان الزامى مى باشد. 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران
www.nww.ir : سایت مهندسى کشور 8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz


