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جنجالی که ترامپ بــرای ماندن در قدرت در 
امریکا به راه انداخت نشان داد که دموکراسی 
که این کشــور از آن ســخن می گوید و خود 
را مظهــر آن می شناســد و به دیگران توصیه 
می کند تنها در فیلمهای هالیوودی این کشور 
جریــان دارد و در اصــل روش دیگری در این 

کشور حاکم است. 
با این وجود معلوم نیست که چرا برخی تمایل 
دارند که این کشور را مدینه فاضله تصور کرده 
و حتی چنین افتضاحــی در انتقال قدرت در 
امریکا را بازهم نشــانه خویشــتنداری دولت 

مداران این کشور تلقی کنند؟! 
عبــاس عبدی فعال اصالح طلــب در این باره 
نوشــت: »گرچه اتفاقات چهارشــنبه ۶ ژانویه 
حیرت انگیز بود، ولی نحوه مقابله نظام سیاسی 
ایاالت  متحــده با ماجرا نیز در نوع خود جالب 
بود. این برخورد نشــان  دهنده اعتماد به نفس 
نظام سیاسی است. هنگامی که تظاهرکنندگان 
حتی به کنگره کشــور هم وارد می شــوند، در 
مقابله با آن، به نســبت خویشتنداری خود را 
حفظ می کنند و تاکنون نیــز در برابر مواضع 

غیرقانونی ترامپ بردبارانه برخورد کرده اند.«
اما آنچه که در کنگره امریکا به وقوع پیوســت 
در حقیقت رویکردی بود که اســاس حقیقتی 
اســت که پشت تبلیغات رســانه ای ابرقدرتی 
امریکا پنهان شــده و چنین فرمولی نه تنها به 
ترامپ و دیگر دولتمردان در داخل این کشور 
تجویز می شود، بلکه برای پیچیدن نسخه دیگر 

کشورها نیز بکار می رود. 
 خشونت عریان و سیستماتیک 

این درحالی اســت که مدتها جریان خشونت 
سیاســی به شکل آشــکاری برای مردم ایران 
مشخص شده است. مردم ایران مدتها است که 
واکنش دولتمردان آمریکا در اعتراضات مردمی 
را دیده انــد اما ماجرای چهارشــنبه گذشــته 
شــاهکاری در دل آمریکا در ایــن باره بود. به 
نحوی که این خشــونت عریان و سیستماتیک 
به حدی بود که تحلیلگر  آتالنتیک در مطلبی 
بــه قلــم Anne Applebaum در ایــن باره 
نوشــت: آمریکایی ها دموکراسی را در فیلم ها 
و کتاب هایشــان ترویج کرده اند ولی گویا این 

موضوع فقط مربوط به همان فیلم ها است.
این نویســنده با اشــاره به اینکــه مهمترین 
ســالحی که ایاالت متحده آمریکا تاکنون به 
کار گرفتــه، دفاع از حاکمیــت قانون و قدرت 
افزود: آمریکایی ها توانستند  دموکراسی است، 
در طی دو قرن و نیم با اســتفاده از بحث های 

به ظاهر متمدنانه اهداف خود را پیش برند. 
وی با بیان اینکه این چهره مطلوب امریکا طی 
چهار سال گذشته بســیار آسیب دیده است، 
خاطرنشــان کرد: آمریکایی ها رئیس جمهوری 
را انتخاب کردند که از به رســمیت شناختن 
روند انتقال قــدرت دموکراتیک امتناع ورزید. 
تصاویری که از واشــنگتن در سراســر جهان 
منتشــر می شــود، به مراتب بیشتر از تصاویر 
جوانــان معترض به جنگ ویتنام در دهه های 
گذشته اســت و این موارد به اعتبار آمریکا به 
عنوان کشــوری با سیستم دموکراتیک پایدار، 
آســیب  رســاند. وی افزود: حوادث واشنگتن  
نشــان دهنده اختالف سیاست و اختالف نظر 
رفتار پلیس نبود بلکه آنها اعتبار دموکراسی را 

زیر سوال بردند. 
 مقایسه اغتشاشات ریاست جمهوری در 

سال 88 ایران و سال 99 امریکا 
اما درست عکس ماجرا در کشورهای خاورمیانه 
در جریان اســت، به شکلی که هرگاه آشوب و 
اغتشاشی در این کشورها با تحریک دولت های 
غربی صورت می گیــرد، آن را به آزادی بیان، 
فشــار حکومت هــا و این قبیل مســائل ربط 
می دهند و در این میــان گروهی از طرفداران 
جریان غربی مانند اصالح طلبان در ایران ژست 
حمایت از آزادی بیان را می گیرند. نمونه ای از 
ایــن اقدام که بارها از ســوی اصالح طلبان به 
چشــم می خورد و اتفاقاً شباهتی هم با وقایع 

امریکا دارد، انتخابات ریاســت جمهوری سال 
88 بود کــه اصالح طلبان با صدور بیانیه ای از 
اغتشاش گران و آشوب طلبان حمایت کردند و 
حکومت را به خویشتن داری در برابر آشوب ها، 
تخریب اموال عمومی و برهم زنندگان امنیت 
ملی توصیه کردند؛ در صورتی که هیچ حکومتی 
در منطق سیاسی خود اجازه نمی دهد تا عده ای 
اغتشاش گر با جوالن دادن در خیابان ها، امنیت 
ملی و امنیت عمومی را با هدف زیر سؤال بردن 

اقتدار حکومت، به خطر بیندازد.
در حقیقت دشمنان نظام ازجمله امریکایی ها و 
جناح وابسته بهغرب و حتی برخی کشورهای 
وابســته به این جناح در خلیــج فارس که از 
منافــع امریکا حمایت می کنند، از یک ســو و 
از ســوی دیگر معاندین و مخالفین نظام مانند 
منافقین، همواره دســتور اغتشاش، تخریب و 
ایجاد رعب و وحشــت و غیره را به عوامل خود 
در کشو مرتباً دنبال می کنند تا با ایجاد چند 
روز درگیری و آشــوب و پس از ســرکوب این 
اغتشاشات توسط نیروهای پلیس، از آن برای 
رسیدن به اهدافشــان استفاده کنند و در این 
میان سران اصالح طلبان نیز  دست به کار شده 
و شروع به موج سواری بر روی اعتراضات مردم 
می کنند.  در این میان رسانه های این جریان 
نیز همانگونه که در سال 88 با آن روبرو بودیم 
شروع به جریان سازی کرده و جریان اصالحات 
را دغدغه مند و دلسوز مردم معرفی می کنند. 

 بیماری واگیر دار 
اما چنین رفتاری از سوی دولتمردان امریکایی، 
مانند بیماری واگیر دار، پــای خود امریکایی 
ها را نیــز گرفت. در حقیقت سیاســتمداران 
امریکایی خــود دچار و گرفتار بالیی شــدند 
که بر ســر دیگران پیاده می کردند. مهم ترین 
شــباهت انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا و 88 ایران، 
رفتــار کاندیداهای بازنده دو انتخابات اســت. 
زمزمه های تقلّب پیــش از برگزاری انتخابات 
و اعالم پیــروزی قبل از پایان شــمارش آراء 
اتفاقی بود که ســال 88 از ســوی کاندیدای 
میرحســین  یعنی  انتخابات  شکســت خورده 
موســوی و هــواداران او رخ داد و در انتخابات 
۲۰۲۰ آمریــکا نیز از ســوی دونالــد ترامپ 

رئیس جمهور این کشور صورت گرفت.
با این تفاوت کــه ترامپ، اعالم پیروزی نهایی 
نکرد و مدعی شد که در آستانه پیروزی نهایی، 
آراء او به طرز عجیبی به ســمت رقیب برگشته 
است. رفتار دو طرف، شباهت های دیگری نیز 
دارد، از جمله اینکه موســوی و ترامپ هر دو 
زیر بار نتیجه انتخابات نرفتند، با این تفاوت که 
در سال 88 موسوی حاضر نشد به ساختارهای 
قانونی رجوع کند، اما ترامپ بارها اعالم کرده 
اســت که به نهادهای قانونی کشــور شکایت 
خواهد برد. امــا اگر از شــباهت های رفتاری 

موســوی و ترامپ که بگذریم، به تناقض هایی 
می رسیم که در مورد این دو رویداد شاهد آن 
بودیــم. یکی از این تناقضات رفتار رســانه ای 

دنیای غرب در قبال انتخابات امریکا بود. 
واکنش رسانه های بیگانه در مورد این اقدامات 
کــه با رهبــری ترامپ انجام شــد،  انتخابات 
توســط ترامپ بود. رفتاری که در تناقض۱8۰ 
درجه ای با رویه ای اســت که همین رســانه ها 
نسبت به انتخابات سال 88 ایران از خود نشان 
دادند. مردم ایران هنوز جمله معروف هیالری 
کلینتون وزیر خارجه آمریکا در زمان انتخابات 
88 ایران  مبنی بر اینکه »توییتر می خواســت 
برای یک سری تعمیرات کارش را متوقف کند 
اما از او خواستیم فعاًل این کار خود را به تعویق 
بینــدازد!« به خوبی اثرگــذاری و جهت گیری 
رســانه های آمریکایی را نســبت به انتخابات 

ریاست جمهوری ایران نشان می داد. 
این در حالی است که همین رسانه ها به محض 
اینکه ساز مخالف ترامپ و ادعای تقلب از سوی 
او را دیدند کامالً  آشــکارا بــه بایکوت او روی 
آوردند و حتی پخش زنده ســخنان او را قطع 
کردند.توییتر به توییت های ترامپ برچســب 
»اطالعات نادرست« زد و او را تهدید به تعلیق 

حساب کاربری کرد.
فیس بــوک نیز صفحه ای که بــرای اعتراضات 
خیابانی تشــکیل شــده بود و طی ۲۲ ساعت 
۳۰۰ هزار عضو جذب کرده بود مســدود کرد. 
صفحه ای که چه بســا، طی چند روز فعالیت، 
ده ها میلیون عضو جذب می کرد و زمینه خوبی 
را برای اغتشاشــات خیابانــی فراهم می آورد. 
اتفاقی که در ســال 88 به راحتی در ایران رخ 
داد و فیس بوک و توییتر نه تنها مانع از چنین 
فعالیت هایی نشدند، بلکه به چنین اقداماتی نیز 
پر و بال دادند تا جایی که ایران را 8 ماه درگیر 
آشــوب و التهاب کردند. به گفته رهبر معّظم 

انقالب، کشور را تا لبه پرتگاه پیش بردند. 
 روشنگری رهبر انقالب 

اگر چه اردوگاه اصالح طلبان تالش بســیاری 
کــرده و می کند تا چهره واقعی امریکا و آنچه 
در این کشور می گذرد برای رسیدن به اهداف 
خود بپوشــاند اما، رهبر انقالب مدتها پیش در 
این زمینه دست به روشــنگری زده و در این 
باره تاکید کردند: »در سال های اخیر، کسانی 
مغرضانه و با خط  دهی آمریکا یا ســاده لوحانه 
تالش کرده اند با چشم پوشی بر تجربیات مکرر 
ملت، چهــره ای بزک کرده از آمریکا ترســیم 
و ایــن گونه وانمود کنند کــه اگر آمریکایی ها 
روزی دشمن ایران بوده اند، امروز دست از آن 

توطئه ها کشیده اند«.
ایشــان در بخشــی دیگر از فرمایشــات خود 
تاکیــد کردند: اینهــا )آمریکا و کشــورهای 
اروپایی( مذاکره هم که میکنند، مذاکره شــان 

آمیخته ی بــا دغل و فریب کاری اســت؛ این 
کسانی که پشــت میز مذاکره ظاهر میشوند، 
آن جنتلمن های پشــت میز مذاکــره، همان 
تروریســت های فرودگاه بغداد هســتند، اینها 
همانها هستند؛ تفاوتی نمیکنند؛ لباس عوض 
میکنند؛ این دســت چدنی  اســت که پوشش 
مخملی و دستکش مخملی را بیرون می آورد و 
خودش را نشان میدهد، َوااّل باطن، همان باطن 
است؛ هیچ تفاوتی ندارد. اینها نمیتوانند کسانی 

باشند که انسان به اینها اطمینان پیدا کند.«
 دلدادگی به دشمن 

 در ایــن میان مواضع اصــالح طلبان جالب و 
حیرت انگیز اســت و نشــان می دهد که آنها 
همچنــان در دامن رژیمی کــه رو به نابودی 
اســت غش کرده و همچنان از سیاســت های 
امریکا تعریف و تمجید می کنند. این نشان می 
دهد که  اصــالح طلبان چقدر با واقعیت های 
بدیهی در سیاست خارجی بیگانه بوده و حتی 
به خود زحمت نمی دهند که نگاهی به سرتیتر 

رسانه های مطرح آمریکایی داشته باشند. 
و البتــه بی توجهی رســانه ها و فعالین اصالح 
طلب به کشــته شــدن یک زن توسط پلیس 
آمریــکا، باز هم ثابت کــرد که این طیف هیچ 
اعتقادی به مسئله »حقوق زنان« ندارد؛ یکروز 
شهردار ســابق اصالح طلب را که همسر دوم 
خود را با ســالح گرم به قتل رســانده، در حد 
»قهرمان« باال می برنــد و روز دیگر از پلیس 
آمریکا که یک زن را به قتل رسانده، تعریف و 

تمجید می کنند.
»احمد نادری« نماینده مردم تهران در مجلس 
در این باره  نوشــت: »می خواســتند لیبرال 
دموکراســی را بعنوان الگو و سرنوشت حتمی 
حکمرانی برای ســاخت بهشت زمینی معرفی 
کنند. آمریکای بدون روتــوش امروز، واقعیت 
پایان تاریخ مطلوب غرب پرستان وطنی است.

همچنین حمید رضا ترقی عضو حزب مؤتلفه 
اســالمی در گفتگو با سیاست روز در این باره 
گفت: اصالح طلبان  از دولتی حمایت می کنند 
کــه  ۱۱ روز از عمرش باقی مانده و در نهایت 
ضعف به سر می برد با این حال در مقابل تمام 
کنگره امریکا و بخش قابل توجهی از مردم  این 
کشــور که رأی به نامزد رقیب دادند، مقاومت 

می کنند و در مقابل آنها قرار گرفته اند. 
وی با اشــاره به اینکه نمی تــوان از این گروه 
انتظاری بیش از این داشــت، افــزود: در نظر 
داشــته باشــید که هنوز حاکمیت امریکا در 
دســت دولت ترامپ قرار دارد. بنابراین دلیل 
خویشتنداری نســبت به تظاهر کنندگانی که 
خود همه از ســوی ترامپ دعوت شده بودند 
و از جمله عناصر وابســته به دولت محســوب 
می شــوند و علیه بخش دیگــری از حاکمیت 
امریکا شروع به اغتشاشــات کرده اند، واضح و 

آشکار است. دولتی که خودش علیه حاکمیت 
کشور  اقدام کرده بایستی با اغتشاشگرانی که از 
عناصر وابسته به خود هستند با خویشتنداری 

رفتار کند. 
کارشــناس مسائل سیاســی خاطرنشان کرد: 
رفتار اصــالح طلبان نیز ماننــد دولت ترامپ 
است. شاهد بودیم که در اغتشاشات ۱8 تیر از 
آنجا که عوامل اغتشاشگر به این گروه وابسته 
بــودن و تاج زاده وزیر وقت کشــور و دولت با 
این گــروه همراهی می کردند دولت نه تنها با 
اغتشاشــگران برخورد نکرد بلکه حتی مجوز 
داد تا کامیون های ســنگن وارد دانشگاه شده 
و دانشــجویان با استفاده از سنگ به نیروهای 
پلیس حمله کنند، چرا که این شــورش علیه 
حاکمیت از ســوی اصالح طلبان هدایت می 
شــد. ترقی با بیان اینکه رفتــار هر دو جریان 
چــه در امریکا و چه اصالح طلبــان در ایران 
کاماًل مشابه اســت، اظهار داشت: اینکه دولت 
اصالح طلب از این گروه فتنه گر حمایت کرد، 
موضعــی در حمایت از خود بــوده و دلیل بر 

حقانیت این دولت ها محسوب نمی شود. 
عضو حزب مؤتلفه اســالمی با اشاره به اینکه 
حمایــت این گروه بــه نوعی قانون شــکنی 
محسوب می شود، گفت: آنها در حقیقت حاضر 
به پذیرش رأی مردم که در صندوق های رأی 
ریخته شده است نیست و دمکراسی را تا زمانی 

می پذیرند که به نفع آنان باشد. 
وی افــزود: اصــوالً عناصــر لیبــرال در دنیا، 
دمکراســی را برای خودشــان می خواهند نه 
دیگــران و این حمایــت از رفتــار امریکا در 
حقیقت حمایت اصالح طلبان از رفتار خودشان 
است که با همان شیوه و کیفیت اکنون توسط 

ترامپ انجام شد. 
تحلیلگر مســائل سیاســی خاطرنشــان کرد: 
اصالح طلبا در طول سالهای 9۶ تا 99 همواره 
به دنبال شــورش و  ایجــاد جنبش اجتماعی 
مخالــف نظام به بهانه هــای مختلف  بودند و 
انتظار داشــتند که نظام بدون واکنش در برابر 
این شورش ها و اغتشاشــات عمل کند تا آنها 
بســتری برای براندازی نظام از سوی بیگانگان 
شــوند. این رفتار جزو ذات اصالح طلبان است 
و منشاء خیر خواهی برای مردم محسوب نمی 
شــود. وی تصریح کرد: خیرخواهی برای مردم 
این است که آزادی و حقوق مردم در انتخابات 
و ... رعایت شود و طرفداران تفکر اصالح طلبی 
مانند ترامپ چون حقوق مردم را ضایع کردند، 
امروز هــم می خواهند با حمایــت از ترامپ و 
فشار بر نظام و شوراندن مردم از اقدامات خود 

رفع اتهام کنند. 
عضــو حــزب مؤتلفه اســالمی هشــدار داد: 
همچنین دفــاع از عملکرد ترامــپ می تواند 
اقدامی برای زمینه ســازی برای ایجاد آشوب 
در انتخابات ۱4۰۰ باشــد که این امر هشیاری 

مردم را می طلبد. 

 خویشتنداری معنا کنیم 
در نهایــت نبایــد فرامــوش کــرد معنــای 
خویشــتنداری و بردباری آنجا بود که تصمیم 
برای حصر سران فتنه در بهمن 89 بعد از  ۲۰ 
ماه اتخاذ شد. سران فتنه گرچه با ادعای تقلب 
در انتخابات و پدید آوردن آشــوب و اغتشاش  
پــس از انتخابات و تحمیل قطعنامه ۱9۲9 به 
مردم ایران، خیانتی نابخشودنی مرتکب شدند 
و هیچگاه نیز از اقدامات خود ابراز پیشــمانی 
نکردند اما به این دالیل نیز حصر نشدند. همه 
به یاد دارند آنها در ســال 89 و پس از ناکامی 
در کودتای مخملی که سران فتنه بازیگر اصلی 
این توطئه امنیتی بودند، به این سرنوشت دچار 
شــدند. بنابراین بهتر است اصالح طلبان مرغ 
همسایه را غاز معرفی نکنند و خویشتنداری را  

درست معنا کنند.

رسول اکرم )ص(: هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار 
آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

دریادار تنگسیری:
 تسلط و اشراف کاملی در

 خلیج فارس داریم
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه 
ضمن ارائه روایتــی از عملیات 
پهپاد  الشــه های  جست وجوی 
آمریکایــی گلوبال هاوک گفت: 
امنیت کامل  خلیج فــارس در 
است و اگر این امنیت را نیرویی 

بخواهد به هم بزند، فرامنطقه ای ها هستند. 
دریادار پاسدار علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه در ســالگرد بازداشــت تفنگداران 
دریایــی آمریکا درخصوص امنیــت خلیج فارس و 
تحوالت منطقه آمریکا اظهار داشــت: خلیج فارس 
در امنیت کامل اســت و اگر این امنیت را نیرویی 
بخواهد به هم بزند، فرامنطقه ای ها هســتند که از 
 جاهــای دور به خانه ما در خلیــج فارس آمده اند.
وی افزود: امروز ما یک تسلط کامل بر خلیج فارس 
و اشــراف کاملی در کل خلیج فارس داریم. حضور 
دائمی برادران بسیج دریایی ما باعث شده که ما یک 
اشــراف کامل را از لحاظ نیروی انسانی در منطقه 
داشته باشیم؛ ضمن اینکه رصد اطالعاتی ما با رادار ها 
 و سامانه های الکترونیک و الکترواپتیک وجود دارد.
دریادار تنگســیری ضمن بیان اینکه وقتی دشمن 
از ورودی تنگه هرمــز وارد می شــود، مــا رصــد 
می کنیم و قانــون کنترل بانــد را انجام می دهیم 
و در داخــل بــه آب های مــا اصاًل نمــی آید و تا 
زمانی که خارج شــود در رصــد اطالعاتی ما قرار 
دارد، تصریــح کــرد: ما هر بار که آمــاده رزمایش 
می شــویم، دشــمن توان عملیاتی و موشــکی و 
 شــناوری ما را می بیند و همین ها بازدارنده است.
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه با تاکیــد بر اینکه 
بازدارندگی سیاسی نیست و باید فقط مقابل دشمن 
صف آرایــی کنیم، گفت: اگر صــف آرایی کردیم و 
توانی فراتر از آنها به صحنه آوردیم، این موجب عقب 
نشینی دشمن می شود و خیال نکنیم که از لحاظ 
 سیاسی می توانیم موجب عقب نشینی دشمن شویم.
دریــادار تنگســیری با تاکیــد بر اینکــه رزمنده 
هایی کــه در جبهــه هــای دریایــی صف آرایی 
می کنند ســایه جنــگ را از کشــور دور می کنند، 
اظهــار داشــت: ایــن رزمایش هــا و آمادگی هایی 
کــه روز بــه روز بــه رخ دشــمن می کشــیم اثر 
 گذاشــت و این ســایه جنگ را از ملت ما دور کرد.
وی در پاســخ به ســوالی پیرامــون تحرک های 
منطقه ای کشــورهایی چون امارات و بحرین اظهار 
داشت: آمریکایی ها در راهبرد امنیت خلیج فارس 
مانده اند و ما در مرحله اول دشمن را در راهبردش 
 متوقف کرده ایم و خلیج فارس محل امنی هســت.
فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: آمریکا باید 
از منطقه خلیج فارس برود و راهی غیر از خالی کردن 
منطقه ندارد و آمریکایی ها در آینده نمی توانند در 
منطقــه دوام بیاورند و خلیج فارس متعلق به ایران 
و کشــورهای جنوب خلیج فارس اســت و خانه ما 
 و کشــورهای مســلمان جنوب خلیج فارس است.
دریــادار تنگســیری در ایــن برنامه در پاســخ به 
پرسشــی پیرامــون توقیــف نفتکش کــره ای که 
اخیراً توســط نیروی دریایی سپاه انجام شد اظهار 
داشــت: این کشــتی بنا بــه درخواســت بنادر و 
دریانــوردی هرمزگان و حکم قــوه قضاییه توقیف 
 شــد و ما هــم مجری حکــم قوه قضاییــه بودیم.
وی افــزود: آلودگی را در جنوب غربی تنب کوچک 
در زمان تاریکی هوا انجام داده و صبح که منطقه را 
رصد کرده اند متوجه این موضوع شــده اند و از آن 
 مسیر فقط این کشتی عبور کرده بود و متوقف شد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه ادامه داد: این کشتی 
مســئله زیســت محیطی در منطقه ایجاد کرده و 
حکم قضایی دارد و بنا به درخواست سازمان بنادر 
 و دریانوردی هرمزگان این کار صورت گرفته است.
دریادار تنگسیری در پاسخ به سوالی پیرامون سابقه 
آلودگی زیســت محیطی در خلیج فارس نیز اظهار 
داشــت: هم آلودگی سابقه داشته و هم یک کشتی 
یکی از سکوهای نفتی ما را تصادم و خراب کرد  و ما 
 این کشتی را گرفتیم و از آن خسارت دریافت کردیم.
وی افــزود: یک کشــتی هندی آلودگی زیســت 
محیطی ایجاد کرده بود که ما گرفتیم و ما ســابقه 
زیادی از کشتی هایی داریم که تخلف کرده بودند و 
آنها را گرفتیم و کشتی انگلیسی هم چندین تخلف 
را انجام داده بود و »ای آ اس «اش را خاموش کرده 
بــود و جواب ما را نمی داد و از مســیری به داخل 
 می آمد که مسیر خروجی هست و اینها تخلف است.

گزارشخبر
نگاهی به طرفداری اصالح طلبان از وقایع آمریکا  
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آگهی مناقصه
»ارزیابی کیفی«

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

ت دوم
نوب

1( مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي 
2( موضوع مناقصه : تکمیل گازرسانی به روستاهای محور عارفی از توابع شهرستان مشهد و بینالود 

)تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان مکانیکال ، برق ، نصب و راه اندازی 1 مورد ایستگاه تقلیل فشار T.B.S مسطح شهری به ظرفیت m 3 / hr  5000 ، انجام عملیات اجرایی شبکه 
تغذیه فوالدی به طول تقریبی 8600 متر ، شبکه توزیع فوالدی به طول تقریبی 50 متر ، شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی 12300 متر و نصب انشعابات پلی اتیلن به تعداد 750 

انشعاب در مدت 180 روز تقویمی با استفاده از از 1 اکیپ کامل فوالدی و 2 اکیپ کامل پلی اتیلن بطور مجزا و مستقل از یکدیگر( 
2( شرایط اولیه متقاضیان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار 

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي 
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي

3( دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی : از سایت مذکور از ساعت 08:00 مورخ 99/10/20 تا ساعت 14:30 مورخ 99/10/27 اعالم شده در سامانه ستاد
4(  بارگذاری اسناد استعالم ارزیابي کیفي به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن : در سایت مذکور تا ساعت 14:30 مورخ 99/11/14 اعالم شده در سامانه ستاد 

5(  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق مصوبة شماره 123402/ ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن مي باشد. 
6( یادآورد مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

7(  رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي 
مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد.

 شایان ذکر است دسترسي به متن این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051 - فاکس 
37640036- 051 تماس حاصل شود. 

شماره مجوز 1399/5959 اصالحیه آگهي مناقصه شماره 99-۳9

شركت توزيع نیروي برق سیستان و بلوچستان

ت دوم
نوب

شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

كليه متقاضيان مناقصه شماره ۹۹-۳۹ 
به  روز  سياست  روزنامه  در  االت  يراق  انواع  خريد  موضوع  با   ۹۹-۳۹ شماره  مناقصه  شده  چاپ  های  آگهی  پيرو 
تاريخهای 26 و 27 آذر سال جاری ,   بدينوسيله به اطالع می رساند مواعد مناقصه ياد شده تغيير يافته است , مقتضی 

نسبت به سامانه ستاد مراجعه نموده و ضمن دريافت , اسناد مناقصه جديد را جايگزين اسناد مناقصه قبلی نمايد. 
در ضمن مواعد اعالم شده در آگهی های قبلی بشرح ذيل اصالح می گردد.
مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد تا تاريخ 1۳۹۹/10/24 تمديد می گردد.

شنبه  سه  روز   15 ساعت  تا  قيمت  پيشنهادات  پاكات  اصل  ارسال  و  ستاد  سامانه  در  پيشنهادات  بارگزاری  مهلت 
1۳۹۹/11/07 تمديد گرديد.

به ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1۳۹۹/11/0۸  اين مناقصه  پاكات پيشنهاد قيمت  بازگشايی  تاريخ تشکيل جلسه 
موكول گرديد.

در ضمن ساير شرايط آگهی چاپ شده قبلی به قوت خود باقی است.


