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سوریه کشــور همپیمان روسیه است و تنها 
بازمانــده از دوران اتحاد جماهیر شــوروی 
سابق اســت.پس از فروپاشی شوروی سابق، 
همپیمانان این کشور نیز یکی پس از دیگری 
در معادالت آمریکا هضم شدند و گرایش های 
غربی پیدا کردند. سوریه تنها کشور بازمانده 
همپیمان روسیه در منطقه غرب آسیا است 
که 9 سال است درگیر جنگی است که برای 
تجزیه و نابودی این کشور تدارک دیده شده 
بــود. در تفاوفات ایدئولوژیک میــان ایران و 
روســیه در بحران سوریه تردیدی نیست، اما 
حفظ ســوریه و تمامیت ارضــی آن از نقطه 
مشترکاتی است که تهران و مسکو بر آن تأید 
دارند.روســیه و آمریکا تضادهای بسیاری با 
یکدیگر دارند که باعث شده تا جنگ سرد که 
از زمان شــوروی سابق با آمریکا وجود داشته 
اکنون نیز ادامه داشــته باشد. چندی پیش 
سفیر روسیه در تل آویو مشکل منطقه غرب 
آسیا را رفتار و سیاست های رژیم صهیونیستی 
اعالم کرده بود، او در مصاحبه با رســانه های 
اسرائیلی این موضوع را مطرح کرد که باعث 
اعتراض رژیم صهیونیستی و احضار به وزارت 
خارجــه این رژیم شــد. هر چند مســکو از 
سخنان سفیر خود در تل آویو حمایت کرد و 
از اقدام رژیم صهیونیستی ابراز شگفتی نمود، 
اما روســیه هیچگاه نسبت به حمالت ارتش 
رژیم اسرائیل به خاک سوریه قاطعانه موضع 

گیری نکرده است.

اشتباه راهبردی روسیه 
در قبال سوریه
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آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 33- 99/1 

بشماره نیاز 2099001224000031

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران

ت دوم
نوب

شرکت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات افزایش ظرفیت پست 230/63 کیلوولت 
هزار سنگر آمل را برابر شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه 
واگذار نماید که مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند.
شرایط مناقصه: 

1- ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 4 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه.
2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی . 

3- مدت انجام کار معادل 6  )شش( ماه می باشد 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بعدد 988/250/716 ریال نهصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و 
پنجاه هزار و هفتصد و شانزده ریال تمام می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی وجه نقد و یا یکی 
از موارد مندرج در تصویب نامه شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 هیات وزیران )برابر شرح 

مندرج در اسناد مناقصه( ارائه گردد
مورخ  چهارشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  شرایط  واجد  شرکتهای  از 
1399/11/08 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به 
آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و پس از اخذ کپی از کلیه مدارک و شرایط اسناد مناقصه آنها را 

ممهور به مهر و امضا نموده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
تا  و حداکثر  تنظیم  مناقصه  اسناد  در  مندرج  براساس شرایط  را  پیشنهاد خود  بایستی  می  متقاضیان 
پایان وقت اداری ساعت 15/35 روز یکشنبه مورخ 1399/11/26 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( بارگذاری و عالوه بر ان فیزیک پاکات بارگذاری شده را عینا بهمراه ضمائم مربوطه حداکثر یک 
ساعت قبل از زمان بازگشایی مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه ای مازندران واقع 
در ساری، میدان امام خمینی )ره( در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.  الزم بذکر است فقط پیشنهاد 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق   از  را  مناقصه  اسناد  و  مدارک  که  شرکتهایی 
دریافت و پس از تکمیل ، مهر و امضاء بر روی سایت مذکور بارگذاری نموده و مشخصات خود را بطور 

کامل ثبت و درج کرده باشند مورد قبول و بازگشایی خواهد شد .
کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 در محل سالن وحدت 

شرکت برق منطقه ای مازندران )طبقه دوم( بازگشایی خواهد شد 
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

مراتب در سایت معامالت توانیز به ادرس www.tavanir.org.ir  نیز درج گردیده است .
نوبت اول 1399/11/6
نوبت دوم 1399/11/8

شرکت برق منطقه ای مازندران

شکست آمریکا نه ترامپ
این روزها با پایان کار ترامپ و آمدن بایدن و برنامه او برای بازگشــت امریکا به 
برجام، رســانه های خارجی، برخی رسانه های داخلی و البته مسئولین تیترهایی 
در گزارش های خود به کار می برند و اظهاراتی که مطرح می کنند، ســعی دارند 
پایان دوره ترامپ و دست نیافتن رئیس جمهور پیشین آمریکا به اهداف خود علیه ایران 

را شکست ترامپ از ایران و نه امریکا معرفی کنند. 
متاســفانه به نظر می رسد بسیاری از دولتمردان و صاحبنظرانی که دراین مورد ابزار نظر 
می کنند بدون توجه به این امر از شکســت ترامپ سخن می گویند و این موضوعی است 
که رســانه های غربی به دنبال جا انداختن آن هستند. کافی است به گذشته بازگردیم، 
هشــتم ماه مه ســال ۲۰۱۸ بود که دونالــد ترامپ پس از ماه هــا گمانه زنی به یکی از 
اصلی ترین وعده های رقابت های انتخاباتی خود در عرصه سیاســت خارجی  یعنی خروج 
از برجام جامه عمل پوشاند و با اعمال تحریمهای بیشتر و تهدید سایر کشورها، سیاست 
فشار حداکثری در برابر ایران را  ادامه داد. ترامپ در مناظره های انتخاباتی سال ۲۰۱۶، 
توافق هســته ای با ایران موسوم به برجام را یکی از بدترین توافق هایی دانسته بود که تا 
کنون در عمر خود دیده، ۱۶ ماه پس از ورود به کاخ سفید به حضور آمریکا در آنچه پیش 

از این از سوی ناظران سیاسی »توافق قرن« خوانده می شد، پایان داد.
ادامه صفحه ۸


