
تولس��ي گبرد از ژانويه 2013 عض��و مجلس نمايندگان 
امريكا شده و از 11 ژانويه امسال هم آمادگي خود را براي 
نمايندگي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري 
2020 اعالم كرده است. او در پيام ويدئويي اخير خود به 
شدت به سياست هاي دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
تاخته و گفته اس��ت: »ترامپ مي گويد م��ا هيچ گاه 11 
سپتامبر را فراموش نمي كنيم، اما اين خود ترامپ است 
كه در نقش برادر بزرگ القاعده و بزرگ ترين محافظ آن 
در سوريه ظاهر شده است. او كسي است كه كشور ما را به 
فاحشه بزرگ ترين حامي القاعده يعني سعودي ها تبديل 
كرده است.« اين سخنان گبرد مي تواند به لحاظ مبارزات 
انتخاباتي تا اندازه  اي جنبه تبليغاتي داشته باشد اما با در 
نظر گرفتن اتفاقاتي كه در كنگره افتاده است، بايد گفت 
حمله او به رابطه ترامپ با سعودي ها جنبه شخصي ندارد 
و منعكس كننده طيف قابل توج��ه از نمايندگان امريكا 
در كنگره اس��ت. اين طيف به همين رويكرد بود كه روز 
پنج شنبه چهارم آوريل طرح قطع حمايت از عربستان در 
جنگ يمن را در مجلس نمايندگان به تصويب رساند اما 
ترامپ براي دومين بار مصوبه كنگره را وتو كرد تا معلوم 
شود برگ برنده اي در امريكا دارند كه با آن مي توانند حتي 

مانع اجرايي شدن مصوبه كنگره شوند. 
   از جنگ تا قتل

اين نخس��تين باري نيس��ت كه نمايندگان كنگره براي 
ممانعت از همكاري امريكا در جنگ يمن دس��ت به كار 
شده اند. بيش از يك سال قبل بود كه سه سناتور نخستين 
گام ها را در اين زمينه برداش��تند و با تنظيم قطعنامه اي 
خواستار قطع حمايت امريكا از عربستان در جنگ يمن 
شدند. برني سندرز يكي از اين سناتورها بود كه در آن موقع 
گفته بود: »امريكا در حالي در جنگ يمن به طور مستقيم 
و غيرمستقيم حضور دارد كه اين حضور مجوز اعالم جنگ 
و استفاده از نيروي نظامي در جنگ يمن را از سوي كنگره 
دريافت نكرده است. بر همين اساس اين حضور غيرقانوني 
اس��ت. كنگره بايد از طريق پيش نويس قانوني بر نقش 
قانوني خود تأكيد كند.« اين تالش در مجلس رأي نياورد 
و حمايت قابل توجه سناتورهاي جمهوريخواه از ترامپ سد 
راه آن شد اما اين تالش بعد از اين و طي تصويب بودجه 
نظامي امريكا در مجلس سنا به صورت ديگري به نتيجه 
رسيد. مجلس سنا در اوايل ماه آگوست در جريان تصويب 
بودجه وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( حمايت از عمليات 
ائتالف سعودي عليه يمن را مشروط به رسيدن كمك هاي 
بشردوستانه از جمله غذا، دارو و سوخت به مردم يمن و 
كاستن خسارت به غيرنظامي ها و تأسيسات زيربنايي كرد. 
اين روند با قتل جمال خاشقچي كنسولگري سعودي  ها در 
دوم اكتبر شدت بيشتري پيدا كرد به نحوي كه تعدادي از 
سناتورهاي جمهوريخواه هم به صف دموكرات ها پيوستند 
تا سندرز اين بار بتواند قطعنامه خود را به تصويب برساند. 
ميزان حمايت از اين قطعنامه به حدي بود كه حضور جيمز 

ماتيس، وزير دفاع وقت و ماي��ك پمپئو، وزير خارجه در 
مجلس سنا هم نتوانست مانع تصويب قطعنامه شود و در 
نهايت با 54 رأي مثبت در مقابل 46 رأي منفي به تصويب 
رس��يد. به اين ترتيب، جنايت هاي جنگي سعودي ها در 
جنگ يمن و قتل وحشتناك خاشقچي دست به دست 
هم داد تا جبهه متحدي در مجلس س��نا عليه حاكميت 
س��عودي و به خصوص محمد بن سلمان، وليعهد و وزير 

دفاع آل سعود ايجاد شود. 
   مهار رئيس جمهور

تركيب مجلس سنا بعد از انتخابات ميان دوره اي ماه نوامبر 
به نفع دموكرات ها تمام ش��د تا با جابه جا شدن اكثريت  
كرسي ها راه تصويب قطعنامه سنا در اين مجلس هموار 
ش��ود. اين قطعنامه در چهارم آوريل و با 247 رأي مثبت 
در مقابل 175 رأي منفي به تصويب رس��يد و با توجه به 
تصويب قبلي مجلس س��نا مصوبه كنگره به كاخ س��فيد 
رفت تا به امضاي رئيس جمهور امريكا برسد و قانوني شود. 
ترامپ اين كار را نكرد و با وت��وي مصوبه كنگره در عمل 
حداقل تالش هاي ممكن براي جلوگيري از جنايت هاي 
جنگي سعودي ها در امريكا را خنثي كرد. اين كار او چند 
روزي بعد از پيام ويدئويي گبرد ثابت كرد او در سخنانش 
محق بوده و ترامپ امريكا را در گرو سعودي هاي قرار داده 
است. در واقع، قصد سندرز و همكارانش در سنا و همچنين 
اعضاي مجلس نمايندگان از اين مصوبه مهار كردن ترامپ 
در اقدامات جنگي  اش اس��ت تا اينكه امري��كا را از باتالق 
جنگ يمن نجات دهند. آنها براي رس��يدن به اين هدف 
مصوبه خود را بر محور قانوني گذاش��ته اند كه در س��ال 
1973 و در مورد اختيارات رياست جمهوري تصويب شده 
بود. كنگره در آن سال و در بحبوحه تنش هاي داخلي بر 
سر جنگ ويتنام،قانوني را به تصويب رساند كه اختيارات 
رئيس جمهور را ب��راي اعزام نيروهاي مس��لح به خارج از 
كش��ور و انجام عمليات ه��اي نظامي مح��دود مي كرد و 
نمايندگان كنگره هم در مصوبه خود به بندي از اين قانون 
استناد كرده اند كه به اعضاي دو مجلس سنا و نمايندگان 
اجازه مي دهد تا درخواست عقب نشيني نيروهاي امريكايي 
از جنگ را مطرح كنند. اعضاي كنگره به اين وسيله قصد 
مهار ترام��پ را دارند كه نيرو و امكان��ات امريكا را بي قيد 
و شرط در اختيار س��عودي ها در جنگ يمن گذاشته كه 
جداي از بي نتيجه بودن اي��ن جنگ، جنايت هاي ائتالف 
سعودي در اين جنگ هم به لحاظ اخالقي و هم سياسي 
دامن شركاي سعودي و از جمله امريكايي ها را هم مي گيرد. 
اعضاي كنگره مي خواهند با مهار ترامپ از حاال امريكا را 
نجات دهند، تالشي كه در اروپا هم ديده مي شود و آلمان به 
همين دليل صادرات تسليحات خود به عربستان را از نوامبر 
گذشته متوقف كرده، هر چند دالرهاي نفتي سعودي ها 
براي ديگر كشورهاي غربي بس��يار وسوسه انگيزتر از آن 
است كه اين مالحظات اخالقي يا حتي سياسي مانع آنها 

براي فروش سالح به عربستان شود. 

   ماه عسل هسته اي
وتوي ترامپ تنها اقدام جدي اش براي حمايت از حاكميت 
سعودي نيست بلكه او در اين دو سال تمام سعي خود را كرده 
است تا اين حمايت را در تمام زمينه هاي ممكن انجام دهد 
و حتي وقتي مجلس سنا در قطعنامه اي محمد بن سلمان 
را عامل قطع خاش��قچي اعالم كرد، ترام��پ در مقابل آن 
ايستاد. نكته جالب توجه اينجاست كه آن قطعنامه از سوي 
هم حزبي ترامپ، باب كروكر به مجلس تقديم شده بود و به 
همين جهت هم ترامپ با او وارد لفاظي هاي تند توئيتري 
شد. عالوه بر اين اقرار سازمان سيا به نقش بن سلمان در 
اين قتل هم ترام��پ را راضي نك��رد و او همچنان با القاي 
شك و شبهه نسبت به اين موضوع سعي در حمايت از بن 
سلمان داشت. اوج اين حمايت در انجام معامالت هسته اي 
با عربستان بود كه حتي اعضاي كنگره هم اطالعات چنداني 
از چگونگي اين معامالت ندارند و به همين دليل هم ماركو 
روبيو و تيم كاين از دو حزب جمهوريخواه و دموكرات طرحي 
را تنظيم كرده اند كه از دولت امريكا مي خواهد تا همكاري 
خود با سعودي ها در زمينه هسته اي را علني كند. بلومبرگ 
با انتش��ار تصاوير و اسنادي از ساخت نخس��تين رآكتور 
هسته  اي عربستان در جنوب غربي شهرك علم و فناوري 
ملك عبدالعزيز در رياض خبر داده و اين احتمال را داد كه 
سعودي ها در آينده اي نزديك قادر خواهند بود غني سازي 
اورانيوم يا پلوتونيوم كنند. كريستف زيدو، تحليلگر مجله 
آلماني اشپيگل در اين مورد مي نويسد: »در وضعيت فعلي 
تضميني براي كنترل اين رآكتور از سوي آژانس بين المللي 
انرژي هسته اي نيست. در واقع، عربستان با وجود امضاي 
معاهده منع گسترش تسليحات اتمي اما پروتكلي را در سال 
2005 امضا كرده كه مي تواند بر مبناي آن مانع دسترسي 
كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به سايت هاي 
اتمي اش شود.« مسئله اي كه اينجا مطرح مي شود نحوه 
كنترل فعاليت هسته اي سعودي هاست كه معامله مخفيانه 
ترامپ با آنها و انتقال تجهيزات هسته اي به عربستان اين 
س��ؤال را براي تحليلگر اش��پيگل مطرح كرده است: »آيا 
عربس��تان حق دارد كاري را انجام دهد كه ايران مجاز به 
انجام آن نيس��ت؟« به نظر مي رس��د ترامپ و بن سلمان 
در چنان ماه عسل هسته اي هستند كه بايد گفت ترامپ 
مجوز چنين كاري را به وليعهد جاه طلب سعودي ها داده و 
همين هم نگراني ها را در واشنگتن افزايش داده است. وتوي 
ترامپ تنها قطعنامه كنگره در مورد جنگ يمن را بي اعتبار 
نكرده است بلكه ترامپ با اين وتو سعي كرده تا از حاال مانع 
اقدام هاي بعدي اعضاي كنگره نسبت به معامله هسته اي با 
سعودي ها شود. به اين صورت است كه سيستم قانونگذاري 
امريكا در مقابل س��وداگري رئيس جمهور اين كش��ور و 
معامالتش با سعودي ها تا آن حد فلج شده كه نه مي تواند 
مانع از مشاركت امريكا در جنايت هاي جنگي سعودي ها 
شود و نه مانع دسترسي آل سعود به بمب اتم تا اينكه جلوي 

سوق يافتن منطقه به يك فاجعه اتمي را بگيرد. 

قرار بود هيئتي 250 نفره 
رضا حسيني
      دورنما

روز پنج ش��نبه 18 آوريل 
كابل، پايتخت افغانستان را 
به مقصد دوحه، پايتخت قطر ترك كند اما ناگهان برنامه به 
هم خورد و به قول برخي از اعضاي اين هيئت، از سوي رياست 
جمهوري افغانستان با آنها تماس گرفته شد تا خبر به تعويق 
افتادن سفر به اطالع آنها برسد. برنامه اين بود كه هيئت كابل 
براي دومين دور از گفت وگوها با هيئت اعزامي از سوي گروه 
طالبان عازم دوحه ش��ود. دور نخست گفت وگوها در اوايل 
فوريه و در مس��كو بود ك��ه در جريان آن هيئ��ت 90 نفره 
افغانس��تاني با رياس��ت حامد كرزاي، رئيس جمهور سابق 
افغانس��تان و چهره هاي نامداري مثل محمد حنيف اتمر، 
يونس قانوني، عطا محمد نور و محمد محقق با هيئت 10 نفره 
طالبان به سرپرستي شيرمحمد عباس استانكزي نشست دو 
روزه اي داشتند. آن نشست چندان به مذاق دولت افغانستان 
خوش نيامده بود اما بعد از دو ماه سرانجام راضي به فرستادن 
هيئت 250 نفره اي به دوحه شد كه تعليق سفر اين هيئت در 
دقيقه 90 پرسش هاي زيادي نسبت به قصد و تصميم دولت 

و سرانجام مذاكرات بين االفغاني به وجود آورد. 
   سال جنگ 

در حالي مذاكرات و نشست هاي بين االفغاني براي مسكو و 
دوحه برنامه ريزي شد كه افغانستان طي يك سال گذشته 
تجربه تلخي از جنگ داش��ت. آمارها حكايت از تش��ديد 
فعاليت نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان در يك سال 
گذشته دارد به نحوي كه فرماندهي مركزي نيروي هوايي 
امريكا از شليك 7362 گلوله توپ و خمپاره در يك سال 
گذشته گفته در حالي كه آمار سال قبل 4361 و سال 2015 
هم 947 بوده است. اين آمار تأييدي است بر سخنان ژنرال 
اسكات ميلر، فرمانده نيروهاي امريكايي و ناتو به بي بي سي 
در ماه نوامبر كه گفته بود نيروهاي امريكايي و ناتو در برابر 
طالبان رويكرد تهاجمي تري را اتخاذ خواهند كرد و دليل 
اين كار را تغيير در وضعيت ميداني براي حمايت از نيروهاي 
افغاني دانسته بود. اين حرف او اشاره اي به ميزان باالي تلفات 
نيروهاي ارتش، پليس و امنيتي افغان بود كه محمد اشرف 
غني، رئيس جمهور افغانستان در ماه ژانويه و طي اجالس 
داووس پرده از آن برداشت. اين آمار از قبل طبقه بندي بود 
و چيزي در مورد آن گفته نمي شد تا اينكه اشرف غني در 
اين اجالس از كشته شدن 45هزار نيروي امنيتي افغانستان 
گفت كه جاي نيروهاي ناتو بعد از خروج آنها در سال 2014 
را گرفته بودند. طرف مقابل هم تشديد جنگ را در دستور 
كار قرار داده بود كه حمله همه جانبه اين گروه به شهر غزني، 
مركز استان غزني و چند شهر پيراموني آن در اوايل آگوست 
نمونه كاملي از حمالت حساب شده طالبان بود كه نيروهاي 
آن توانستند در عين ناباوري مدتي اين شهر استراتژيك را 
به تصرف خود در آورند. اين جداي از شروع زودتر از معمول 
حمالت بهاره افغانستان است كه در 28 فوريه و 11 مارس 
دو پايگاه مهم نظامي در واليت هاي هلمند و بادغيس واقع 
در جنوب و شمال افغانستان را هدف حمالت خود قرار داد و 

تلفات سنگيني را بر نيروهاي دولتي وارد كرد. 
   سال مذاكره

تشديد جنگ تنها چيزي نبود كه افغانستان در يك سال 
گذشته پشت سر گذاشت بلكه مذاكرات با طالبان به نحو 
بي س��ابقه اي افزايش يافته بود. آمارها از ميزان ديدارهاي 
مختلف با نمايندگان طالبان از سوي هيئت هاي ديپلماتيك 
خارجي و حتي نشست مسكو نشان از وجهي تناقض آميز 

داشت و نشان مي داد همه طرف هاي درگير در افغانستان 
تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد جنگ نگذاشته اند بلكه 
به همين ميزان هم نظر به سبد مذاكره داشته اند. در اين 
ميان امريكا با شش دور مذاكره مستقيم با طالبان بيشترين 
ميزان مذاكرات با اين گروه را داشته است هر چند مدعي 
شده دولت افغانس��تان را در جريان مذاكراتش با طالبان 
گذاشته است اما نش��انه هاي حاكي از عدم رضايت دولت 
وحدت ملي چيز ديگري مي گويد. زلمي خليل زاد، ديپلمات 
كهنه كار امريكايي افغاني تبار به عنوان فرستاده ويژه امريكا 
براي صلح، سرپرستي هيئت امريكايي را در اين مذاكرات 
به عهده داشت و نارضايتي دولت افغانستان از او و مذاكرات 
مس��تقيمش با طالبان به جايي رسيد كه حمداهلل محب، 
مشاور اشرف غني در امور امنيت ملي در 14 مارس مدعي 
شد كه خليل زاد مي خواهد از طريق صلح با افغانستان به 
رياست جمهوري افغانستان برسد. يك سوي ديگر مذاكرات 
با ميانجيگري مسكو بود.روسيه دو مسير مذاكرات را دنبال 
كرد؛نخست برگزاري نشست هايي مشترك با كشورهاي 
چين، ايران، پاكستان و حتي جمهوري هاي آسياي مركزي 
براي پيگيري روند صلح در افغانستان و دوم برقرار كردن 
ارتباط با گروه هاي افغاني و از جمله طالبان كه نتيجه آن 
نخستين دور مذاكرات بين االفغاني در مسكو شد. روسيه با 
اين دو روش نه تنها توانست براي خود موقعيتي در مذاكرات 
صلح افغانستان دست و پا كند بلكه موفق شد براي نخستين 
بار ديداري بين شخصيت هاي برجسته افغانستان و هيئتي 
بلندپايه از سوي طالبان ترتيب دهد؛كاري كه پيش از اين 
انجام نشده بود و مسكو با اين دس��تاورد، شروع مذاكرات 

مستقيم بين االفغاني را به نام خود ثبت كرد. 
  غايب بزرگ

شكي نيست سال گذشته چندان سال موفقي براي اشرف 
غني نبود، زيرا نه تنها حمالت طالبان انتقادهاي تندي را 
متوجه او كرد تا آنجا ك��ه باعث جدايي محمد حنيف اتمر 
از او ش��د بلكه غايب بزرگ در جريان مذاكرات نيز بود. در 
واقع، طالبان چ��ه در مذاكرات خود با خلي��ل زاد و چه در 
نشست مس��كو خط مبنايي خود را حفظ و با به رسميت 
نشناختن رئيس جمهور و دولت افغانس��تان سعي كرد تا 
نه به عنوان يك گروه شورش��ي، بلكه از موضع نمايندگي 
طيفي از جامعه افغانس��تان وارد اين دست مذاكرات شود. 

اين استراتژي طالبان تا اينجاي كار جواب داد و بايد گفت 
خلي��ل زاد به نمايندگ��ي از امريكا عماًل و از طريق ش��ش 
دور مذاكرات اين اس��تراتژي را تأييد كرده است. نشست 
مس��كو نيز مهر تأييد ديگري بر اين استراتژي بود كه نه با 
دست نماينده امريكا بلكه از سوي نمايندگان افغاني بر اين 
استراتژي زده شد. مش��كل كار اينجاست كه اشرف غني 
به عنوان رئيس جمه��ور جايي در اين قاعده ن��دارد و اين 
باعث مي شود او براي انتخابات رياس��ت جمهوري در 28 
س��پتامبر آينده كارت صلح را در دست نداشته باشد بلكه 
اين نشست ها بيشتر فرصت بهره برداري هاي سياسي براي 
رقباي او فراهم كند. نشست دوحه نيز چنين نتيجه اي براي 
اشرف غني دارد و به همين جهت هم نزديك به دو ماه طول 
كشيد تا او و مشاورانش حاضر به فرستادن هيئت 250 نفره 
متشكل از نمايندگان حكومتي، سياستمداران غيردولتي، 
نمايندگاني از جريان هاي سياسي، اعضاي جامعه مدني و 
رسانه ها به دوحه شوند. طالبان اين فهرست بلندباال را به باد 
انتقاد گرفت و با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: »تهيه كنندگان 
فهرست در كابل بايد درك كنند اين يك كنفرانس منظم و 
پالن شده در يك كشور دوردست خليجي است، نه مراسم 
عروسي يا مهماني در كدام تاالر كابل.« برخي از شخصيت ها 
و جريان ها مثل عطاء محمد نور و شبكه فعاالن جامعه مدني 
و حقوق بشر با حكومتي خواندن اين فهرست به آن انتقاد 
كرده اند؛چراكه برخي از اشخاص نزديك به اشرف غني مثل 
عبدالسالم رحيمي رئيس دفتر غني، امراهلل صالح معاون 
رحيمي و برخي از وزرا و والي هاي حكومتي در اين فهرست 
ديده مي شوند. به نظر مي رسد غني خواسته است اين بار 
در حاشيه نماند و با فرس��تادن افراد حكومتي به دوحه به 
نوعي كارت مذاكره و صلح را به دست بياورد. گفته مي شود  
مخالفت طالبان با حضور نمايندگان حكومتي در اين هيئت 
باعث تعليق سفر آنها شده است و حتي باز گفته مي شود 
شايد تغييراتي در تركيب اين هيئت داده شود. در هر صورت، 
به نظر مي رسد اشرف غني نه تنها از قافله صلح عقب مانده 
است بلكه حتي با جا دادن افراد خود در هيئت اعزامي هم 
نمي تواند جايي پشت ميز مذاكره در سطح مشورتي داشته 
باشد. اين غيبت قابل توجه او در قاعده جنگ و صلح نمي تواند 
به نفع هدفش براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 

آينده و رسيدن به دومين دور رياست جمهوري باشد. 
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رقص با برادر بزرگ القاعده!
ترامپ برگ برنده سعودي ها در امريكاست

ساز ناکوك طالبان براي کنار زدن کابل از روند صلح

نوبت دوم

به شماره ثبت سامانه تدارکات دولت« ستاد» : 2098001224000005

 شرکت برق منطقه اى مازندران درنظردارد خرید 10 دستگاه انواع شارژر 125 و110 ولت را برابر شرایط ذیل و به 
شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید، که مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت 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.
شرایط مناقصه:

1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 276,250,000 ریال مى باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکى، واریز وجه و یا یکى 
از موارد مندرج در تصویب نامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران(برابر شرح مندرج 

در اسناد مناقصه) ارائه گردد.
2. مدت تحویل کاال 2 ماه خورشیدى(شمسى) مى باشد.

از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1398/01/31 لغایت روز 
چهارشنبه 1398/02/04 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و  
پس از اخذ کپى از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آن ها را ممهور به مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد 

قیمت ارائه نمایند.
متقاضیان مى بایستى پیشنهاد خود را به همراه اسناد مناقصه دریافتى از سایت و سایر مدارك مندرج در اسناد 
مناقصه تنظیم و حداکثر تا « ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1398/02/15 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» 
بارگذارى و عالوه بر آن فیزیک پاکات بارگذارى شده را عینا به همراه ضمائم مربوطه حداکثر تا یک ساعت قبل از 
زمان بازگشایى مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه اى مازندران واقع در سارى -میدان امام 
خمینى(ره) در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.الزم به ذکر است فقط پیشنهاد شرکت هایى که مدارك و اسناد 
مناقصه را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت« ستاد» دریافت و پس از تکمیل ،مهر و امضاء بر روى 
سایت مذکور بارگذارى نموده و مشخصات خود را به طور کامل ثبت و درج کرده باشند،مورد قبول و بازگشایى 

خواهد شد.
کلیه پیشنهادات واصله رأس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/17 در محل سالن وحدت شرکت برق 

منطقه اى مازندران(طبقه دوم)بازگشایى خواهد شد.
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند، مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
این آگهى صرفا جهت اطالع در سایت معامالت توانیر به آدرسwww.Tavanir.org.ir و سایت شرکت برق منطقه اى 

مازندران به آدرس WWW.mazrec.co.ir/tender نیز درج گردیده است.
روابط عمومى شرکت برق منطقه اى مازندران
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"سبقت و سرعت غیر مجاز یعنى بازى  با زندگى خود و دیگران"

دكتر سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
      رویکرد


