فجرنامه
بازخوانی جنایات پهلوی به مناسبت دهه فجر()1

کارتل تولید ،توزیع و ترانزیت
مواد مخدر در دربار پهلوی

مصطفی هدایی
ی کرد،
رژیم پهلوی که از  1304تا  1357بر سرمایههای کشور حکمرانی م 
مجموعهای از فسادها و جنایاتی را در خود به یادگار گذاشت که با پیروزی انقالب
اسالمی،اینرژیممافیاییووابستهبهغرببرایهمیشهنابودشد.پساز42سال
از سقوط پهلوی ،جریانی در رسانهها سعی دارد تا با بزک کردن و تطهیر حکومت
رضاشاهومحمدرضا،آندورانرادورهپیشرفتوتوسعه کشوردرتمامیابعادنشان
دهد و با به تصویر کشیدن تصاویر و کلیپهایی از برخی از خیابانها ،میدانها،
جشنها و  ،...انقالب اسالمی را واپسگرا و مخالف پیشرفت معرفی کنند.
ایندرحالیاست کهدرنزدیکبهنیمقرنزمامداریپهلویهادرایران،بحرانهای
زیرساختیدرتمامیابعادبه گزارشتاریخنگارانوجودداشت.لیستبلندباالیی
از جنایاتوفسادهایخاندانپهلوینشانگر،خاندانیجنایتکار ومافیاییدارد.
دراولینشمارهازپروندهجنایاتپهلویبهموضوعقاچاقموادمخدرمیپردازیم.
ی کرد که
پهلویبزرگترین کارتلتوزیعوترانزیتموادمخدر در ایرانرامدیریتم 
ن گیر کشور بوده است.
تبعات گسترش و توزیع مواد مخدر تا به امروز گریبا 
در کنار جنایاتی مانند قتل عام ،کشتار مردم ،جنایات سازمانیافته ،آدمربایی
و قاچاق انسان ،روسپیگری و  ...معضالت اجتماعی ناشی از اعتیاد ،جامعه را به
دره فساد و بزهکاری پرتاب کرده بود.
یکی از کار ویژههای انقالب اسالمی مبارزه آهنین با تولید ،توزیع و ترانزیت مواد
مخدر بود،اقداماتی کهدر دورهپهلویباحضور اعضایاینخانداندر حوزهمواد
مخدر ب ه کلی کنار گذاشته شده بودند.
رضا میرپنج؛ بنیان گذار حکومت پهلوی خود معتاد به تریا ک بود .در دوره
پهلوی اول فروش و استعمال مواد مخدر بهعنوان تهدید برای جامعه محسوب
نمیشد و خشخاش کشت و تولید فراوان میشد .استعمال این ماده در میان
اعیان بهتدریج به طبقات پایین جامعه نیز کشیده شد و کشور را وارد وادی
خطرنا ک اعتیاد کرد.
در دوره پهلوی دوم ،قاچاق سازمانیافته انواع مواد مخدر توسط اعضای
ی گرفت و آبروریزی بینالمللی برای
خاندان پهلوی بهصورت گسترده صورت م 
ایران به همراه داشت .حسن قریشی از نزدیکان دربار و شاه به دلیل نگهداری
و حمل مواد مخدر دستگیر شد و باعث شد تا حکومت ایران متهم به قاچاق
مواد مخدر به اروپا شود .در کنار این گزارش روزنامه لوموند فرانسه درباره نقش
اشرف پهلوی؛ خواهر شاه در قاچاق مواد مخدر ،پشت پرده کارتل مواد مخدر
را در ایران به تصویر کشید .اشرف پهلوی بارها چمدانهای مملو از هروئین را
از فرودگاههای اروپایی انتقال میداد و به خاطر مصونیت دیپلماتیک ،پلیس
فرودگاه قادر به مقابله با آن نبود ولی یکبار در زوریخ چمدانهای هروئین یک
افتضاح بینالمللی بههمراه داشت.
روزگاری که فقط اسما با مواد مخدر مبارزه میشد ،اعضای خاندان پهلوی رسما
مروج استعمال آن در میان اقشار مختلف جامعه بهویژه قشر تحصیل کرده و
جوان بودند.
کارتل قاچاق مواد مخدر در خاندان پهلوی شامل اشرف ،غالمرضا ،محمودرضا
و حمیدرضا میشد .اقدامات جسورانه اشرف در ترانزیت مواد به خارج از کشور
و همچنین مدیریت توزیع گسترده و ارتباط با سر شبکههای قاچاق در داخل
و خارج حتی شاه رابه وحشت انداخته بود .غالمرضا پهلوی در برابر افسران
شهربانی که برحسب وظیفه به مبارزه با قاچاق مواد مخدر میپرداختند ،با
ی کرد.
پرخاش و توبیخ رفتار م 
حمیدرضا پهلوی که خود نیز معتاد به هروئین بود ،به تولید هروئین در داخل
ع کنندگان آن در منطقه
کشور پرداخت و به یکی از مهمترین تولیدکنندگان و توزی 
و جهان تبدیل شد .فردوست در بخشی از کتابش آورده است « :اشرف قاچاقچی
بینالمللی بود و بهطور مسجل عضو مافیای آمریکاست .او به هر جا که میرفت
ی کرد آن را
ی کرد و کسی هم جرئت نم 
دریکی از چمدانهایش هروئین حمل م 
بازرسی کند».
اشرفپهلوی کهحسینفردوستاورا«شیطاناشرف»نامنهادهبود،یکقمارباز
حرفهای بود و مشاغل باالی مملکت از سفارت تا وزارت را با گرفتن مبالغ کالن و
ی کرد.
استفاده از رانت دربار دستبهدست م 
مجله اشپیگل در گزارشی از کشت مواد مخدر در ایران از وجود  12هزار هکتار
کشتزار خشخاش متعلق به خاندان سلطنتی پرده برداشت .بخش عمدهای از
قاچاق مواد مخدر با مدیریت اعضای خاندان پهلوی و سران و مقامات رژیم بود و
دستگاههایامنیتی،اطالعاتیوشهربانینیزبهراحتیاز کنار گزارشهایمرتبط
ی گذشتند.
با ترانزیت و توزیع مواد در داخل م 
تریا ک ،هروئین ،ال اس دی ،کوکائین و دهها مواد مخدر دیگر در دوره پهلویها
در میان جوانان توزیع و مصرف میشد و جوانان ایرانی بهجای تالش به سمت
علماندوزی و توسعه کشور در چنگال اعتیاد ،فساد و هرز ه گی گرفتار شده بودند.
جنایاتی که پهلویها نقش اصلی را در گسترش آن داشتند و به بیان دیگر کارتل
و مافیای انحصاری تولید ،توزیع و ترانزیت مواد مخدر در اختیار دربار پهلوی
قرار داشت.

خبر
فرهنگی ،سخنگوی هیئترئیسه مجلس:

کمیسیون تلفیق با حذف رانتها
منابع آن را به مردم اختصاص داد
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :کمیسیون تلفیق الیحه
بودجه با حذف برخی رانتها منابع آن را بهصورت کاال یا نقدی در اختیار مردم
قرار داد.به گزارش مهر ،محمدحسین فرهنگی ،سخنگوی هیئترئیسه مجلس
شورای اسالمی روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه مجلس در هفتههای
گذشته الیحه مهم شوراهای حل اختالف را بررسی و به شورای نگهبان ارسال
کرد ،افزود :شوراها نقش زیادی در آیین دادرسی داشته و باعث کاهش هزینهها
ی کند.
شده و از بسیاری از اطاله دادرسیها جلوگیری م 
سخنگوی هیئترئیسه مجلس اظهار داشت :همچنین اثرات گستردهای در
امور مربوط به دستگاه قضائی کشور دارند که این تغییرات ازنظر رئیس جدید
قوه قضائیه در قالب الیحه به مجلس واصل شد.
فرهنگی گفت :مجلس برخی اصالحات در مورد این الیحه را انجام داد که در
صورت تبدیل آن به قانون دائمی ثباتی را برای قوه قضائیه ایجاد و همچنین
برای نظام دادگستری مسیرهای جدید و چشماندازهای روشنی را ترسیم و از
ی کند .الیحه ،مواد متعددی داشت و امیدواریم با همکاری
حالت قبل خارج م 
دولت و قوه قضائیه به سرانجام برسد و مجلس هم در ادامه فرآیند تأثیرات خود
را خواهد گذاشت.
ویبااشارهبهدستور کار هفتهجاریمجلس ،گفت:مجلسضمنبررسیدستور
عادیدرروزیکشنبهازروزسهشنبهواردبررسیبودجهمیشود ،کمیسیونهای
روزهای یک شنبه و دوشنبه مباحث مربوطه را خواهند داشت.
سخنگویهیئترئیسهمجلستأ کید کرد:هرطرحوالیحهایدرمجلسدومسیر
برای بررسی دارد اما بودجه بااینکه دارای احکام اختصاصی در آییننامه داخلی
است ،اما تفاوتی با سایر طر حها و لوایح ندارد و کلیات آن تأیید و یا رد میشود.
فرهنگی افزود :کمیسیون تلفیق تالشهای بسیار و ویژهای برای حذف برخی
رانتها و همچنین برخی مسائلی که میتوانست موجب نگرانی باشد مانند
بحث دارو ،نهادههای دامی و مواد خورا کی داشت و آنها را با مسئولیتهای
مشخص در اختیار دستگاههای مرتبط ذیربط و عوامل آن قرار داد همچنین
در مراحل دیگر الزم بود رانت را حذف کند که این کار را انجام و منابع آن را در
اختیار مردم قرار داد.
وی تأ کید کرد :البته راهکاری که کمیسیون تلفیق ارائه کرد این بود که این کمک
تبدیل به کاال شود و در اختیار مردم قرار گیرد اما با توجه به ابهاماتی که وجود
داشت زمینه برای اینکه بخشی در تلفیق و بخشی موکول به صحن شود و نهایی
شود ،فراهم شد اما وجه مشترک این است که یا بهصورت کاال یا نقدی در اختیار
مردم قرار گیرد.سخنگوی هیئترئیسه مجلس به فرآیند بررسی بودجه در
صحن مجلس پرداخت و خاطرنشان کرد :مجلس پس از تصویب کلیات بودجه
وارد جزئیات شده و در جزئیات روال آییننامه مشخص است و مانند سابق در
صحن بررسی میشود.
فرهنگی با بیان اینکه البته احتمال دیگر رد است که در رد برخالف سایر لوایح و
ی گردد و دولت دو
طر حها از صحنه رسیدگی حذف نمیشود بلکه به دولت برم 
هفته فرصت دارد آن را بازنگری کرده و در صورت بازنگری و ارسال به صحن این
بار بهجای ارجاع به کمیسیونها یا کمیسیون تلفیق بودجه بهصورت مستقیم
در صحن بررسی میشود ،افزود :چنانچه در صحن بررسی و تأیید شد ،جزئیات
ً
آندر کمیسیونتلفیقومجددادر صحنبررسیمیشوداماا گرمجلسدر همان
مرحله هم با کلیات موافقت نکرد ،فرصتی باقی نیست و بهصورت سه دوازدهم
در مجلس تصویب خواهد شد یا دولت ا گر الیحه ارائه کرد ،دولت محدودیت به
سهدوازدهمراندارد.ویاظهار داشت:اینمسیررسیدگیبهبودجهازنظرشکلی
است که در آینده و هفته جاری تکلیف آن را روشن خواهیم کرد.
فرهنگی در مورد سه شیفته شدن جلسات علنی مجلس برای بررسی الیحه
بودجه ،گفت :بررسی بودجه بهصورت سه شیفت در اختیار هیئترئیسه است
و مجلس در سایر جلسات علنی حدا کثر میتواند  ۴ساعت داشته باشد اما در
مورد بودجه حداقل  ۴ساعت است یعنی میتواند در شیفت دوم و هم بهصورت
سه شیفته بررسی شود و به پیشرفت بحثها بستگی دارد و ا گر کند باشد در سه
شیفت بررسی خواهد شد.
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بررسی اظهارات وزیرامورخارجه جدید آمریکا درمورد بازگشت ایران به برجام؛

گروکشی؛استراتژیهمیشگیآمریکا

حانیهمسجودی
ادامه از صفحه اول

وزیرامورخارجهجدیدآمریکا:ایرانبهتعهدات
برجامعمل کند،آمریکانیزبازمیگردد
درحال حاضر نیز اظهارنظر آنتونی بلینکن ،وزیر
امورخارجهجدیدآمریکامصداقهمینموضوع
است .او در نشست خبری اخیر خود اظهار کرد:
بایدن بسیار شفاف است .ا گر ایران به تعهدات
خود ذیل توافقنامه هستهای عمل کند ،آمریکا
نیزبرمیگردد.
دقت کنید!ابتداتأ کیدبربازگشتایرانوسپس
بازگشت آمریکا به برجام است .همان گزینهای
کهدرسطرهایباالتربهآناشاره کردیم.بنابراین
مسیر و استراتژی جدید آمریکا که سالهاست
ی کند ،مجدد درحال ساختن
با آن گروکشی م 
«ایستگاههایمعطلی»علیهایراناست.
پاسخ ظریف به بلینکن :هرگز شکست
حدا کثریترامپرااز یادنبرید
محمدجوادظريف،وزیرامورخارجه کشورماننیز
درپاسخبهاظهاراتوزیرامورخارجهجدیدآمریکادر
حسابرسمیتویيترخوداینگونهنوشت«:بررسی
واقعیتهابرایوزیرخارجهبلینکن:
ایاالتمتحده:
 برجام را نقض کرد انتقال مواد غذایی و دارو را برای ایرانیهامسدود کرد

 پایبندان به قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت راموردتنبیهقرار داد
اما ایران در مقابل و در طول مدت این افتضاح
کریه:
بهبرجامپایبندماند تنها تدابیر جبرانی از قبل پیشبینیشدهاتخاذ کرد
حاال چه کسی باید گام نخست را بردارد؟ هرگز
شکستحدا کثریترامپراازیادنبرید».بنابراین
این آمریکاییها بودند که بدعهدی کردند و
علیرغم بدعهدی غربیها ،ایران به تعهداتش
پایبند بوده و حتی میتوان گفت که جمهوری
اسالمی ایران تا االن هم زیادی منتظر اجرای
تعهدات طرفهای برجامی بوده است.البته
وزیرامورخارجهدولتبایدنادامهمسیراحتمالی
آمریکا برای بازگشت به برجام را روشنتر کرده و
مانند کشورهایاروپاییازجملهانگلیس،آلمان
و فرانسه تأ کید کرده که پس از بازگشت ایران به
برجام،ازآنبهعنوان«بستریبرایمذا کراتآتی
جهت توافق گستردهتر» که دیگر نگرانیهای ما
و متحدانمان را شامل شود ،استفاده میکنیم.
دراین بند از صحبتهایش نیز به عبارت «دیگر
ی کند.منظور او
نگرانیماومتحدانمان»اشارهم 
افزایشقدرتنفوذونظامیایراندر غربآسیاو
پیشرفتتوانموشکینیروهایمسلحایراناست.
حقوحقوقی کهطبیعیوشاملتمام کشورهای

زیرپرچمسلطهآمریکاخواهدشد،اماجمهوری
اسالمیایران،خیر.
رهبرانقالب:بهمامیگویندموشکنداشته
باشید؛بهشماچهربطیدارد
اما دولتمردان غربی باید بدانند که جمهوری
اسالمی ایران تا زمانیکه لغو تمام تحریمهای
وعده دادهشده در برجام و تعهدات دیگری

سفر وزیر امورخارجه به منطقه قفقاز جنوبی و روسیه بررسی شد؛

اتحاد ایران با کشورهای منطقه
علیهمداخلهگرانفرامنطقهای

گروه سیاسی
محمدجواد ظریف ،وزیر امورخارجه کشورمان
از اواسط هفته گذشته یک سفر چندروزه را به منطقه
قفقاز آغاز کرد .سفری که بعد از تنشهای اخیر منطقه
قرهباغ میتواند اثرات مثبتی برای هماهنگی بیشتر بین
کشورهای منطقه قفقاز داشته باشد .ظریف در حالی سفر
به منطقه قفقاز جنوبی و روسیه را آغاز کرد که با توجه به
شرایط کنونی حا کم بر روابط بینالملل این سفر از سوی
کارشناسانبهدقتموردارزیابیقرار گرفت کهاینموضوع
نتیجهاهمیت گفتوگوهاونیزدیدارهایظریفدراینسفر
است.سفراخیرظریفبه کشورهایروسیه،ترکیه،جمهوری
آذربایجان و ارمنستان و گرجستان میتواند گام مهمی
در جهت تقویت روابط منطقهای و اقتصادی کشورهای

شركت ملی گاز ایران
شركت گاز استان كردستان
(سهامی خاص)

که طرفهای غربی موظف به اجرا هستند،
محققوملموسنشود،هیچ گاماجراییوحتی
غیراجراییدرراستایآغازاجرایتعهداتبرجامی
برنخواهدداشت.ازطرفدیگرنگرانیهایآمریکا
ومتحدانشان کهوزیرامورخارجهدولتبایدنبه
آناشاره کردنیزبههیچوجه،قابلمذا کرهنیست
وبهطبقفرمایشاترهبریبهآنهاربطیندارد.

فوق و همچنین در راستای اجرای مدل  ۳+۳یعنی ایران،
روسیه،ترکیهوارمنستان،آذربایجانو گرجستانانجامشده
باشد.از طرفی سفر وزیرخارجه کشورمان به گفته بسیاری
از کارشناسان به « تور دیپلماسی و تبیین جایگاه واقعی
ایران در منطقه » تعبیر شده است.سفر وزیر امور خارجه
بعد از سفر «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور
خارجه کهدرمیانهجنگقرهباغانجامشدهبوددومینسفر
دیپلماتیکمهمایرانبهمنطقهقفقاز است که گرجستان
همبهاینسفراضافهشدهاست.باتوجهبهتنشهایاخیر
در منطقه قرهباغ ،برخی مالحظات منطقهای و تحوالتی
در روابطایرانبین کشورهایآذربایجانوارمنستانایجاد
شد.همانزمانتأ کیدایرانبرحفظامنیتملی کشورمانو
ن کهسفروزیرخارجه
جمهوریآذربایجانبود.اماباوجودای 

ایران با اهداف مشخص و
برنامهریزیشدهبهکشورهای
یادشدهصورت گرفته،امااین
سفرفرصتمغتنمیرانیزبرای
بسطو گسترشروابطوطرح
مسائلموردعالقهطرفیندر
نبهیجادمیکند
دیدارهایدوجا ا
کهبهنظرمیرسدتااینجای
کار ظریف توانسته از این موقعیت ایجادشده بهرهبرداری
خوبی داشته باشد.محمدجواد ظریف در آغاز سفرش
ضمن تشریح اهداف این سفر به کشورهای شمال غربی
ایران ،گفت:اینسفردربارهتحوالتمنطقهبهویژهمسئله
نالمللی
قرهباغ،موضوعبرجام،روابطدوجانبهوموضوعاتبی 
ازجملهسوریه،افغانستانویمنونیزرایزنیباوزیرامورخارجه
روسیه در این موارد خواهد بود.ظریف همچنین به این
موضوع اشاره و تأ کید کرد که ،تهران خواهان تشکیل
«اتحادیه همکاری  ۶جانبه در منطقه است» و آنگونه که
از شواهد دیده میشود این موضوع مهمترین هدف سفر
منطقهای وزیر خارجه ایران به کشورهای حوزه قفقاز به
شمار میرود.حال به نظر میرسد طرح تشکیل اتحادیه

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره )99-19
جهت برگزاری  5مورد مناقصه عمومی احداث ساختمانهای
پست امداد گاز در سطح استان و سردرب ورودی ساختمان ستاد

6جانبه در میان برخی کشورهای شمالی ایران در شرایط
کنونی حا کم بر جهان ،از اهداف ویژهتری نسبت به مابقی
موضوعاتی که به آنها اشاره شد ،برخوردار است و ا گر این
پیشنهادجامهعملبپوشدواجراییشود،بایددرآیندهای
نهچندان دور منتظر نتایج مثبت آن بود.
طبیعتاهمکاریهایمنطقهایپسازشکلگیریوضعیت
کنونی در واشنگتن و تغییر و تحوالتی که ایجاد شده و آن
چیزی که در بحران قرهباغ رخ داد نهتنها برای ایران بلکه
برای کشورهای منطقه و فرامنطقهای از اهمیت بسیاری
برخورداراست.همانطور که کارشناسانپیشبینی کردند
ی گفتودر ایرانهمتصور
آنچه کهبایدندر موردبرجامم 
میشد،محققنشدوباوجوداینشرایط،زمینههاییایجاد
میشود تا در پرتوی رویکرد تیم بایدن در ارتباط با ایران و
نوعبرخورددیپلماتیکباایرانزمینهتعاملاروپایمتحد
م گیران
باآمریکانسبتبهایرانافزایشیابد.ظریفوتصمی 
موجود در ایران سعی کرده و اندیشیدهاند که علیرغم
ظواهر موجود از سوی بایدن در مسئله هستهای و شعار
بازگشت به برجام ،این احتمال وجود دارد که تحریمهای
جدیدی اضافه نشود ،اما تحریمهای مؤثر هم برداشته
نخواهد شد .بنابراین در این سفر زمینه هماهنگی بیشتر

ردیف

موضوع مناقصه

2

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر
كانی سور از توابع شهرستان بانه

1

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر
صاحب از توابع شهرستان سقز

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر صاحب از توابع
شهرستان سقز به مساحت زیربنای  252مترمربع در  2طبقه

3

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر بابا
رشانی از توابع شهرستان بیجار

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر بابا رشانی از توابع
شهرستان بیجار به مساحت زیربنای  226مترمربع در2طبقه

5

اجرای نمای دیوار ظلع غربی و سر درب
ورودی اصلی ساختمان ستاد و نمای
ساختمان HSE

اجرای نمای دیوار ضلع غربی و سر درب ورودی اصلی
ساختمان ستاد و نمای ساختمان HSE

4

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر
آرمرده از توابع شهرستان بانه

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر كانی سور از توابع
شهرستان بانه به مساحت زیربنای  206مترمربع در  1طبقه

احداث ساختمان پست امداد گاز درشهر آرمرده از توابع
شهرستان بانه به مساحت زیربنای  162مترمربع در  2طبقه

مبلغ برآورد ( ریال)

مدت اجرای كار( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

11.000.000.000

12

2099091688000106

9.000.000.000

12

2099091688000107

10.000.000.000

12

2099091688000108

5.000.000.000

3

2099091688000109

15.000.000.000

مورد گفتوگوقرار گرفتهاست.باایناوصافایرانمیتواند
از فرصت پیشآمده ،بیشترین بهره را برای اتحاد هرچه
سریعتر و بهتر با کشورهای منطقه قفقاز ببرد.
اقدامی کهدرشرایطفعلیوباتوجهبهتغییرریاستجمهوری
درآمریکامیتواندقدرتجمهوریاسالمیایرانرادرتقابل
با کشورهای غربی بیشتر کند .مسلم است که هرچه
ایران با کشورهای همسایه اتحاد بیشتری داشته باشد،
میتواندنیازهایخودرارفعوباقدرتبیشتریدرمذا کرات
احتمالی چانه بزند .بااینحال کشورهای فرامنطقهای
درصددهستندتاباایجادتنشهایمختلفازجملهاعزام
نیروهایتروریستیدرزمانرخداد کوچکترینآشوبیبه
منطقه،ایجادشکافهایفرهنگیوعقیدتیبین کشورها
فاصلهبیندازند.اماباتوجهبهاهمیتایرانبهامنیتملی
ومنطقهایوفراهمبودنفرصتهایتجاریواقتصادی
و سیاسی با کشورهای مذکور ،میتوان راه را بر کشورهای
بیگانه بست .حال این مسیر آغاز شده و انتظار میرود به
دیدارهایدیپلماتیکختمنشود.دستگاهدیپلماسیباید
اقداماتوسفرهایدیپلماتیکخودرابهمرحلهتأثیرگذاری
و ایجاد روابط تجاری بینجامد ،اقدامی که ایران بیش از
هرزمان دیگری به آن احتیاج دارد.

نوبت اول

شركت گاز استان كردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تداركات
الكترونیكی دولت ( ستاد) برگزار نماید.
 -1نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار  :شركت گاز استان كردستان واقع در  :سنندج -میدان جهاد  -ساختمان مركزی شركت گاز استان كردستان
 -2موضوع مناقصات :
12

رهبر فرزانه انقالب ماهها پیش از سرکار آمدن جو
بایدن در آمریکا ،مردادماه سال جاری درمورد
مذاکرهباآمریکاتأ کیدکردند«:اینکهدشمنمیگوید
بیاییدمذا کره کنیم،یعنیاینکهشمابیاییدپشت
میزمذا کرهبنشینیدومابهشمابگوییمبایدشما
موشکنسازید،شماهمبایدقبول کنید؛ا گرقبول
کردید که خب پدرتان درآمده؛ یعنی خودتان را

بیدفاع کردهاید؛ ا گر قبول نکردید ،همین آش
است و همین کاسه؛ باز هم دعوا ،باز هم تحریم،
بازهمتهدید؛مذا کرهیعنیاین؛دلیلاینکهبنده
ی کنیم،ایناست که
می گویمباآمریکامذا کرهنم 
اینمذا کره[نتیجهندارد]؛ ّ
البتهاوسودمیبرداز
مذا کره».ایشان همچنین در آذرماه سال جاری
درموردیاوهگوییهای کشورهایاروپاییدرمورد
مذا کرهبرسرتوانموشکیومنطقهایخطاببه
آمریکاییها واروپاییها گفتند« :بهما میگویند
موشک نداشته باشید؛ به شما چه ربطی دارد،
شما اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهارنظر
کنید.بهبیگانگاننمیتواناطمینان کردوبهامید
گشایشآنهابود.رهبرانقالبهمچنینفرمودند:
«وضعآمریکا کهمشخصنیستواروپاییهاهم
دائمدرحالموضعگیریضدایرانهستند.آنها
درحالیکهخودشانبیشتریندخالتهاینادرست
ی گوینددرمنطقه
رادرمسائلمنطقهدارند،بهمام 
دخالتنکنیدودرحالیکهانگلیسوفرانسهدارای
موشکهای مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در
اینمسیرقراردارد،بهمامیگویندموشکنداشته
باشید».بنابراینفرمایشاترهبری،اوضاعفعلی
و اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی که طبق
سخنان رهبری درست از آب درآمد و استراتژی
آنهاهمانیشد کهانتظارمیرفت،بایدبهراحتی
پروندهمذا کرهباآمریکارابستوازتعللووادادگی
در سالهای اخیر درس گرفت.

2099091688000105

 -3پیمانكاران كه دارای شرایط الزم بوده و آمادگی اجرای مناقصه  /مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی به سامانه تداركات الكترونیك دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .
 -4شرایط اولیه متقاضیان :
 -4-1داشتن شخصیت حقوقی
 -4-2داشتن گواهینامه صالحیت در رشته ابنیه متناسب با برآورد مناقصه
 -4-3داشتن ظرفیت كاری خالی متناسب با پایه و رشته كاری
 -4-4داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت كار و رفاه اجتماعی
 -4-5ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معامالت بزرگ
 -4-6داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر
 -4-7حسن سابقه
 4-8توان مالی و پشتیبانی
 -5نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی مناقصه گران  :كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
 -6مهلت دریافت و پاسخ اسناد استعالم ارزیابی كیفی مناقصه گران از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) :
 - 6-1تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ 1399/11/11ساعت  8می باشد.
 -6-2مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/16ساعت  19می باشد.
 -6-3مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی روز پنجشنبه تاریخ  1399/11/30ساعت  19می باشد.
 -7اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط كه امتیاز مناسب را در ارزیابی كسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ
استعالم ارزیابی كیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد.
 -8جهت كسب اطالعات بیشتر در خصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  087-33783625-9امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.
 -9داشتن كد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران كد
توضیح:اینآ گهیدر شبكهاطالعرسانینفتوانرژی(شانا)بهآدرسwww.shana.irپایگاهملیاطالعرسانیمناقصاتبهآدرسhttp://iets.mporg.irوسامانهتداركاتالكترونیكدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.ir
درج گردیده است.
شماره مجوز1399،6492 :
تاریخ انشار نوبت اول99/11/12 :
تاریخ انشار نوبت دوم99/11/14 :

روابط عمومی شركت گازاستان كردستان

آ گهی مناقصه عمومی ( -نوبت دوم) – چاپ اول
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط وا گذار نماید :
پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صالحیت

مدت اجرا (ماه)

تكمیل فاز دوم كمربندی دوم شرقی حد فاصل میدان آیت اله فاضل تا میدان شهید
باباجانیان

266/843/424/059

8/036/868/481

راه(حداقل رتبه )4

12

• تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی و منابع داخلی می باشد .
 -1برآورد بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند سال  99می باشد.
 -2متقاضیان محترم می توانند از ساعت  8صبح روز یكشنبه مورخ  99/11/19تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ  99/11/28با مراجعه به سامانه ستاد ،اسناد را دریافت و پس
از بررسی ,پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب  0105707039007نزد بانک ملی واریز و به
همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  99/11/29لغایت ساعت  14روز شنبه مورخ  99/12/09به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد از ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  99/11/29لغایت ساعت  14روز شنبه مورخ  99/12/09می باشد.
بازگشایی پا کات رسیده در تاریخ  99/12/10روز یكشنبه راس ساعت  14می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  011- 35156225می باشد.
http://www.babolcity.ir
تاریخ انتشار99/11/12 :
شناسه آ گهی 1086997
خ ش99/11/12 :

سید مجتبی حكیم
شهردار بابل

آ گهی مجمع عمومی
کانون هماهنگی دانش صنعت
و بازار زنبورعسل
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته و غیر پیوسته کانون هماهنگی
دانش صنعت و بازار زنبورعسل دعوت می شود در جلسه مجمع
عمومی که در ساعت  ۱۰الی  ۱۲مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶در محل سالن
جلساتموسسهتحقیقاتعلومدامی کشوربهآدرس:کرج،خیابان
شهیدبهشتی،روبرویدهقانویالیاول،تشکیلمیشود،حضور
به هم رسانند  .قابل ذکر است جلسه به صورت وبینار با لینک
 Vc.areeo.ac.ir/ch/asrijنیز تشکیل می گردد .
دستور جلسه :
گزارش هیات مدیره و بازرس
گزارش مالی توسط خزانه دار کانون
تعییین هیات مدیره و بازرسین
تعیین مکان جهت دفتر مرکزی کانون
تعیین روزنامه رسمی جهت آ گهی
اعضای پیوسته ای که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات
هیا ت مد یر ه و با ز ر سین می با شند ا صل د ر خو ا ست
خود را به شماره  ۰۹۱۲۲۶۳۳۶۵۴واتس آپ و یا به ایمیل
 zanboor.kanoon@gmail.comارسال نمایند
اعضایی که به هر دلیل امکان حضور در جلسه را ندارند تقاضا
می شود فرم وکالت نامه را از طریق واتس آپ دریافت نموده ،
تکمیل و به یکی از اعضای پیوسته که در جلسه شرکت می کنند
تحویل نمایند .
برای هماهنگی حضور و کسب هر گونه اطالعات بیشتر با ایمیل
 zanboor.kanoon@gmail.comتماس بگیرید .
تاریخ انتشار99/11/12 :
خ ش99/11/12 :

هیاتمدیره کانون

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوقالعاده هیات امنا انجمن خیریه
حمایت از بیماران خاص شهر قدس
به شماره ثبت 82
و شناسه ملی 10187000965
بدینوسیله از كلیه هیات امنا محترم انجمن دعوت به عمل میآید تا در مجمع مذكور كه
در ساعت  10مورخ  1399/12/02به آدرس استان تهران – شهرستان قدس – خیابان
امامزاده–انتهایبلوار –جنب كوچهمسجدامامحسنمجتبی(ع)–پالك257تشكیل
میگردد ،حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1تغییر محل قانونی انجمن
 -2كاهش تعداد اعضای هیاتمدیره
تاریخ انتشار99/11/12 :
هیاتمدیره
خ ت99/11/12 :

