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ادامه از صفحه اول گزارش روز

 طالبان، مغضوب كابل يا دش��من قابل مذاك��ره؟ اوضاع 
امنيتي در افغانستان از كنترل نيروهاي امنيتي متفاوت 
افغان و البت��ه نيروهاي خارج��ي حاضر در اين كش��ور 
خارج ش��ده اس��ت. بازگش��ت مخوف طالبان به عرصه 
انجام عمليات هاي تروريس��تي براي گرفتن امتيازهاي 
سياس��ي، حتي امن ترين نق��اط كابل را ه��م در يك ماه 
اخير بارها لرزانده اس��ت. دونالد ترام��پ، رييس جمهور 
اياالت متح��ده در يكي از نادرتري��ن اظهارنظرهاي خود 
درباره افغانس��تان اعالم كرده ب��ود كه ديگ��ر مذاكره با 
طالبان ممكن نخواهد ب��ود، همزمان در ي��ك ماه اخير 
عمليات هايي كه طالبان مسووليت آن را برعهده گرفته 
بيش از 200 شهروند غيرنظامي را به كام مرگ فرستاده 
است. اوضاع امنيتي به اضافه سخنان رييس جمهور امريكا 
نشان از اين داش��ت كه حداقل در بازه زماني فعلي امكان 
هرگونه گفت وگو با طالبان چه به صورت دوجانبه و چه با 
ميانجي گري و چندجانبه از بين رفته است اما خبرگزاري 
آسوشيتدپرس، روز گذشته با انتشار خبري اختصاصي 
اعالم كرد كه مقام هاي دولت مركزي در افغانس��تان در 
يك ماه اخير حداقل دوبار ب��ا مقام هاي طالبان گفت وگو 
كرده اند. اقدامي ك��ه مي تواند نش��ان دهنده عدم گوش 

س��پردن كابل به اظهارنظرهاي رييس جمه��ور امريكا 
درباره ممنوعيت مذاكره با اين گروه تروريس��تي باش��د. 
خبرگزاري آسوشيتدپرس در بخش هايي از اين گزارش 
نوشته است كه وجود كانال هاي پشت پرده براي تماس 
دولت با طالبان نش��ان از تمايل كابل براي بازنگاه داشتن 
درهاي مصالح��ه با اين گ��روه تروريس��تي دارد. حضور 
نظامي امريكا در افغانس��تان وارد هفدهمين سال خود 
ش��ده و كابل و واش��نگتن همزمان به دنبال راهي براي 
كاستن از تعداد نيروهاي خارجي در افغانستان هستند. 
طالبان از مدت ها پيش يكي از ش��روط اصلي خود براي 
مذاكره يا متوقف كردن حمالت را خروج نيروهاي بيگانه 
از افغانستان خوانده بود و افكار عمومي امريكا نيز از اينكه 
حضور اين كشور در نبرد افغانستان تبديل به امري عادي 
شده به س��توه آمده اند. همزمان دولت در افغانستان نيز 
از شكاف هاي بس��يار جدي و در حال تعميق رنج مي برد 
و اين در حالي اس��ت كه طالبان با سوءاستفاده از همين 
شكاف ها در حال افزودن بر تصرفات زميني خود است و 
برحجم عمليات هاي تروريستي نيز افزوده است. اياالت 
متحده در چندم��اه اخير برحجم حم��الت هوايي عليه 
مواضع طالبان و ديگر گروه هاي شبه نظامي در افغانستان 
افزوده اس��ت. پس از مجموعه اي از حمالت تروريس��تي 
طالبان نيز، رييس جمه��ور امريكا زبان به انتق��اد از اين 

گروه گشود و تاكيد كرد كه ما خواهان گفت وگو با طالبان 
نيستيم. شايد در گذش��ته چنين سياستي وجود داشته 
اما ديگر گفت وگو با آنها سياس��ت ما نيست. با اين وجود 
خبرگزاري آسوشيتدپرس اعالم كرده كه رييس اطالعات 
افغانس��تان و مش��اور امنيت ملي اين كش��ور دو مقامي 
هستند كه همچنان به شكل جداگانه با طالبان گفت وگو 
را ادامه مي دهند. يك منب��ع آگاه در دولت كه در جريان 
گفت وگوهاي اخير اين دو مقام دولتي با طالبان است به 
آسوشيتدپرس گفته كه مش��كل اساسي اينجاست كه 
مشاور امنيت ملي و رييس اطالعات افغانستان با يكديگر 
درباره جزييات رايزني هاي شان با طالبان سخن نمي گويند 
و حتي جزييات اين گفت وگوها را در اختيار شوراي عالي 
صلح كه از س��وي دولت مامور هرگون��ه رايزني با طالبان 
است، قرار نمي دهند. با اين وجود يك عضو شوراي عالي 
صلح تاكيد كرده كه رييس اطالعات افغانستان همچنان 
كانال رايزني با طالبان را حفظ كرده است. حكيم مجاهد، 
عضو شوراي عالي صلح افغانستان به آسوشيتدپرس گفته 
است كه تهديدهاي دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت 
متحده ره به جايي نبرده است و نشانه هايي از تسليم شدن 
يا كوتاه آمدن از مواضع قبلي در طالبان ديده نمي ش��ود. 
آندرو ويلدر از كارشناس��ان مس��ائل آس��يا در موسسه 
امريكايي صلح در اين باره مي گويد: بازيگران متعددي در 

كابل با طالبان در تماس هس��تند اما اين تماس به شكل 
هماهنگ ش��ده انجام نمي گيرد و به همي��ن دليل ره به 
جايي نيز نخواهد برد. از سوي ديگر آقاجان معتصم، مرد 
شماره دو سابق طالبان كه همچنان رابطه بسيار خوبي با 
رهبر طالبان دارد هشدار داده كه استراتژي رييس جمهور 
امريكا در استفاده از نيروي نظامي براي به پاي ميز مذاكره 
كش��اندن طالبان تنها يك فاي��ده دارد و آنه��م افزايش 
عمليات هاي انتحاري خواهد بود. معتصم پيش از اين نيز 
گفته بود كه قصد دارد به پلي مي��ان دولت و طالبان بدل 
شود. معتصم تا س��ال 2010 از چهره هاي ارشد شوراي 
رهبري طالبان بود. اما در اين سال وي پس از آنكه تالشي 
را براي پيشبرد مذاكرات صلح ميان طالبان با دولت به كار 
گرفت، 12 بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت. گفته ش��د 
كه مقصر اصلي حمله به معتص��م، اعضاي طالبان بودند 
كه با هرگونه صلح ميان اين گروه و دولت مخالف هستند 
و البته بخشي از تقصير را هم به گردن آژانس جاسوسي 
پاكس��تان انداختند. افغانس��تان ادعا مي كند كه ميان 
سرويس هاي جاسوسي پاكس��تان با طالبان افغانستان 
پيوندهايي وجود دارد. معتصم در حال حاضر و پس از آن 
حمله با ماشين ضدگلوله رفت و آمد مي كند و هر فردي 
كه مايل به مالقات با وي باش��د پيش از حض��ور در اتاق 
مالقات بازرسي بدني مي شود. وي بخش عمده وقت خود 

را ميان افغانستان و تركيه سپري مي كند. وي در كابل با 
نيروهاي دولتي درباره گفت وگو با طالبان مذاكره مي كند 
و در تركيه با همكاران سابق خود در طالبان ارتباط برقرار 
مي كند تا شايد بتواند آنها را به مذاكره با دولت متقاعد كند. 
اواخر ماه ميالدي جاري، نمايندگان بيش از 10 كش��ور 
براي ش��ركت در دومي��ن دور مذاكراتي كه به پروس��ه 
كابل معروف اس��ت در پايتخت افغانستان دور هم جمع 
مي شوند. نخستين دور اين گفت وگوها در ماه ژوئن برگزار 
شد. در حال حاضر اشرف غني، رييس جمهور افغانستان 
با توجه به ميزان خش��ونتي كه طالبان در چندماه اخير 
نس��بت به غيرنظاميان به خرج داده با گزينه هاي اندكي 
براي برقراري صلح در كشور برخوردار است. دولت اشرف 
غني در بدنه خود نيز با مخالفت هاي جدي از سوي عبداهلل 
عبداهلل، معاون اجرايي رييس جمهور و والي شمال روبه رو 
است. بنابرگزارش هاي موجود، طالبان هر روز زمين هاي 
بيشتري را در افغانستان به خود اختصاص مي دهد. منابع 
اطالعاتي و آماري واشنگتن از جمله اداره بازرسي عمومي 
امريكا براي بازسازي افغانستان موسوم به سيگار نيز اعالم 
كرده اند كه نيمي از افغانس��تان يا در س��يطره مستقيم 
طالبان است يا تحت نفوذ اين گروه. برخي موسسه هاي 
ديگر مانند بي بي س��ي نيز اين رقم را ح��دود 70 درصد 
مي دانند. ماه گذش��ته ميالدي بود كه مس��ووالن اداره 
بازرسي عمومي امريكا براي بازس��ازي افغانستان اعالم 
كردند كه برخالف رويه اي كه در يك دهه گذشته وجود 
داشته اكنون دولت اياالت متحده از آنها خواسته كه آمار 
مربوط ب��ه موفقيت هاي طالبان يا شكس��ت هاي دولت 
در حفظ مناطق تحت اختيار را منتش��ر و علني نكنند. 
واشنگتن همچنين اسناد اطالعاتي شامل ميزان توانايي و 
قدرت نيروهاي امنيتي افغانستان را هم طبقه بندي كرده 
است. دونالد ترامپ، يك سال پيش استراتژي خود براي 
افغانس��تان را اعالم كرد و در آن از اضافه شدن بيش از 4 
هزار سرباز امريكايي تازه نفس به جبهه مبارزه با تروريسم 
در افغانستان رونمايي كرد. سايت متعلق به كنگره امريكا 
روز گذشته با انتشار مطلبي ادعا كرد كه واشنگتن هرآنچه 
مي توانسته براي بهبود اوضاع در افغانس��تان انجام داده 
و افزايش نيروهاي نظامي بيشتر كارساز نخواهد بود. در 
بخش هايي از اي��ن گزارش آمده اس��ت كه عمليات هاي 
خشونت باري كه در افغانستان پس از 17 سال همچنان 
ادامه دارد س��وال هاي بسيار جدي را نس��بت به توانايي 
نظامي امريكا ب��راي از بين بردن ريش��ه هاي بي ثباتي و 
ناامني در افغانستان مطرح مي كند. سياست خارجي بر 
اساس يك منطقه پيش مي رود و گاهي اوقات اين منطقه 
حكم مي كند كه بپذيريم جنگ هايي هستند كه نمي توان 
در آنها برنده ش��د. ژنرال مك مس��تر، مشاور امنيت ملي 
ترامپ يك بار در سخناني گفته بود كه مشكالتي وجود 
دارند كه هم قابل كنترل نيستند و هم از اهميت حاشيه اي 
براي منافع ملي امريكا برخوردار هس��تند، مشكالتي كه 
هزينه هاي مالي و معنوي كه براي آنها مي شود، ارزشش 
را ندارد. در مورد افغانس��تان درس��ت مانند نمونه ويتنام 
اصلي ترين سوال اين نيست كه آيا جنگ قابل برنده شدن 

است بلكه اين است كه آيا اين جنگ ارزشش را داشت؟ 

سارا معصومي

فرصت هاي كنفرانس عراق
مسووالن عراقي در سه س��طح پروژه هايي را مطرح كردند 
كه نخست طرح هاي بازس��ازي مناطق آسيب ديده است. 
دوم، طرح ه��اي خدمات��ي جدي��د و س��وم طرح هايي كه 
نيازمند س��رمايه گذاري در پروژه هاي جدي��د در مناطق 
جنگ زده اس��ت كه مي توان گفت سراسر ش��مال عراق را 
دربر مي گيرد. در اين جلسه ها عراقي ها قصد دارند تمام آنها 
را ارايه دهند. در زمينه انرژي برق عراق وضعيت مناس��بي 
ندارد و در زمينه مس��كن، پل ها، جاده ها و موض��وع دارو و 
صنايع اكثر كارخانه هاي صنعتي در مناطق مذكور از بين 
رفته اند و اين از جمله موضوعاتي است كه در اين جلسات 
ارايه مطرح مي شود. در مجموع هدف از بازسازي و نوسازي، 
ايجاد فضاي اش��تغال براي جوانان عمدتا درگير در جنگ 
با داعش بوده اس��ت كه در راس��تاي جلوگيري از گرايش 
آنها به تفكرات سلفي گري و داعش��ي اين اقدامات صورت 
مي گيرد. بانك جهاني و صن��دوق بين المللي پول از حدود 
يك سال و نيم پيش از برگزاري اين كنفرانس جلساتي را در 
خصوص پروژه ها با مسووالن عراقي برگزار كردند و بناست 
اين پروژه ها در اين نشست با طرف هاي عراقي نهايي شود 
و به طور عيني قصد دارند آن را به نتيجه برسانند و بايد در 
اين اجالس منتظر بمانيم كه چه قول هايي داده مي ش��ود 
و مهم ت��ر آنكه نبايد اجازه داد اين نشس��ت به سرنوش��ت 
نشست هاي گذش��ته دچار ش��ود و بايد طرفين به نتيجه 
عملي تري نسبت به گذشته دس��ت پيدا كنند. البته عراق 
كش��ور ثروتمندي اس��ت و در حال حاضر حداقل ساالنه 
يك ميليارد بشكه نفت صادر مي كند و درآمد نسبتا خوبي 
دارد و در زمين هاي كشاورزي وضعيت آبي مناسبي دارد. 
از نظر نيروهاي انس��اني نيروي جوان و فراواني دارند. اينها 
همگي شاخص هايي است كه مي تواند به عراق كمك كند 
تا سريع تر بحث بازسازي را به س��رانجام برسانند. موضوع 
مهم ديگر حضور شركت هاي ايراني است كه ما بايد تالش 
كنيم در دوره بازس��ازي حضور جدي و موثر داشته باشيم 
و حضور آقاي ظريف نش��ان دهنده همين امر است و بايد 
ارتباطات و پيگيري هاي بيش��تري در اي��ن زمينه صورت 
گيرد. اما بايد ديد كمك موثر ايران در چه حوزه اي اس��ت. 
آيا با كمك و وعده هاي مالي است يا به طور جدي و موثر با 
ش��ركت هاي قوي در عراق حضور پيدا كنيم و در بازسازي 
عمال به عراق كمك كنيم. نبايد ب��ه نحوي عمل كنيم كه 
يك وعده به عراقي ها بدهيم ولي در عمل با توجه به شرايط 
نتوانيم آن را عملي كنيم. به نظر من بهترين كمك به عراق 
اين است كه شركت هاي قدر ما و كساني كه حرف مي زنند 
و عمل مي كنند در ايام بازسازي در عراق حضور پيدا كنند. 
ما در دوران داعش و ناامني زماني كه نياز بود به امنيت عراق 
كمك شود در آنجا حضور پيدا كرديم و اكنون نيز شركت ها 
و مردم ما بايد از شرايط بازسازي در عراق بتوانند بهره برداري 
مناسب را ببرند. جمهوري اسالمي تاكنون كمك هاي عيني 
قابل مالحظ��ه اي در زمينه امنيت عراق انجام داده اس��ت 
و حق هم آن است كه مس��ووالن عراقي شرايط مناسبي را 
براي شركت هاي ايراني فراهم كنند تا در زمينه بازسازي نيز 

در عراق حضور پيدا كنند. 
 سفير پيشين ايران در عراق
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شركت برق منطقه اي گيالن در نظر دارد مناقصه احداث پست 230/63/20 كيلوولت GIS غرب رشت )EPC( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به 
شماره ثبت ستاد 200961097000029 و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي برگزار نمايد. كليه مراحل فرآيند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه، ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و گشايش پاكت ها از طريق س�امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. به پيشنهادهاي 
واصله خارج از س�امانه تداركات الكترونيكي دولت و همچنين به پيش�نهادهايي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر واصل ش�ود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير 

اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم مي شود: 
1- نام و نشاني مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي گيالن به نشاني رشت- خيابان امام خميني- چهارراه قدس- امور تداركات و قراردادها. 

 )EPC( غرب رشت GIS 2- موضوع مناقصه: احداث پست 230/63/20 كيلوولت
3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 96/11/29 به سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 3000000 ريال معادل سه ميليون ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به 

شماره 2175094402003 به نام برق منطقه اي گيالن، براي خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.
 EPC 4- شرايط پيمانكار: داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري رشته نيرو

5- مدت انجام كار: 30 ماه 
6- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 12/320/000/000 ريال معادل دوازده ميليارد و سيصد و بيست ميليون ريال به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا 

واريز وجه به حساب سيبا به شماره 2175094405008 به نام برق منطقه اي گيالن مي باشد. 
7- مهلت ارسال پيشنهادها: تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 96/12/13 مي باشد. 

8- تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 96/12/13 در دفتر مديريت عامل مي باشد. 
تذكر مهم: پيشنهادهندگان مي بايستي ضمن بارگذاري كليه مدارك پاكتهاي )الف، ب، ج( در س�امانه تداركات الكترونيكي دولت در مهلت مقرر، نسبت به 
ارس�ال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اس�ناد مناقصه، در پاكت الك و مهر شده تا س�اعت 10 صبح روز يكش�نبه مورخ 96/12/13 به دبيرخانه برق 

منطقه اي گيالن اقدام نمايند. 
9- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

10- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: تلفن مركز راهبري و پشتيباني 021-41934 

 آگهي مناقصه عمومي دو  مرحله اي
 به شماره 9611008

دفتر روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي گيالن 

وزارت نيرو
شركت سهامي برق منطقه اي 

گيالن 

نوبت اول

 شركت س�هامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نس�بت به خريد 3 دس�تگاه ديزل ژنراتور ) 2 دستگاه 125 کاوا و 1 دس�تگاه 550 کاوا ( ، 
ازطريق برگزاري مناقصه عمومی 2 مرحله ای اقدام نمايد. لذا ازش�ركتهاي واجد ش�رايط دراين مناقصه دعوت بعمل مي آيد، جهت دريافت 
اس�نادمناقصه به س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونس�بت به واريزمبلغ 000 ، 500 ريال بصورت 
الکترونيکی به شماره حساب 2175095402002 بنام ساير درآمد هاي ش�ركت برق منطقه اي هرمزگان ازتاريخ 96/11/26  لغايت 96/11/28 
اقدام ويک نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند . با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طريق 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار می گردد , الزم است در صورت عدم عضويت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت 
مذکورانجام ونس�بت به دريافت گواهی امضا, الکترونيکی اقدام نمايند . شرکت کنندگان می توانند جهت کس�ب اطالعات بيشتر با شماره   
4-33331700-076 داخلي2045 )آقای عباسی( حاصل فرمايند . ثبت شماره تلفن ,فکس وايميل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی 

می باشد . ضمنا" تاکيد می گردد اسناد بايستی به صورت فيزيکی نيز در روز برگزاری مناقصه به دبيرخانه اين شرکت ارائه گردد . 
توضيحات : 

1- مبلغ تضمين ش�ركت درمناقصه 300/000/000 ريال اس�ت كه بايد به صورت ضمانتنامه معتبربانكي و يا واريز نقدی به نف�ع خريدار درروز 
برگزاري مناقصه تسليم گردد.

2-دس�تگاه نظارت : معاونت  بهره برداری - دفتر فنی انتقال می باشد وش�رکتهای متقاضی می تواننددر خصوص سئواالت فنی خود با تلفن 
داخلی2340 )مهندس ارزانی ( ويا2060 )آقای مهندس محمودی ( تماس حاصل فرمايند.

3-حداكث�رمهلت تحويل اسن�ادبه دبيرخانه اين شركت تاساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ96/12/08  وزمان بازگشايی پاكات راس ساعت 
10 صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي اين شركت می باشد. 

4-به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقا ترتيب 
اثرداده نخواهدشد.

5-آگهي ما درسايت سامانه )www.setadiran.ir(بخش » ثبت نام/ پروفايل تامين کننده / مناقصه گر «  قابل مشاهده مي باشد. 

تجدید آگهي مناقصه عمومي دو  مرحله اي شماره  96-43
شناسه آگهي :  140389  

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

وزارت نيرو
شركت سهامي برق منطقه اي 

هرمزگان

آسوشيتدپرسازبرگزاريرايزنيها
ميانمقامهايدولتافغانستانوطالبانخبرداد

مذاكره دور از چشم ترامپ 


