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ظریف در دهلی نو:

عدهای تالش میکنند به تنشها در منطقه دامن بزنند

وزیر امور خارجه کشــورمان در واکنش به
برخی از اقدامات مشــکوک رخ داده در منطقه
اظهار کرد :از قبــل پیشبینی کرده بودیم که
عدهای بخواهند با انجام برخی از اقدامات ،تنش
در منطقه را دامن بزنند.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریف صبح
روز سهشنبه بعد از دیدار با همتای هندی خود
در دهلی نو در ارتباط با محورهای گفتوگوی
خود با این دیپلمات ارشد هندی ،گفت :جلسه
بسیار خوبی داشــتیم .در این جلسه در مورد
آخریــن تحوالت برجــام و اقدامات جمهوری
اســامی ایــران در این زمینــه توضیحاتی را
ارائه کردیم ،مواضع ایران را تبیین کردیم و ما
همان طور که برای شرکای نزدیکمان از جمله
روســیه مواضع خود را تشریح کرده بودیم ،در

این دیدار نیز به تبییــن مواضع خود در مورد
بحث برجام و مسائل مربوط به آن پرداختیم.
وی ادامه داد :در این جلسه وزیر امور خارجه
هند بر اهمیت اجرای برجام توسط همه طرفها
به نحوی که منافع ایران از برجام تأمین شــود
تاکیــد و اظهار کردند که باید اقدامات الزم در
این زمینه صورت بگیرد .ما نیز تاکید کردیم که
اقداماتی که ایران انجام داده است در چارچوب
برجام است.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان همچنین با
بیان اینکه در این دیدار در مورد مسائل منطقه
رایزنی و گفتوگو کردیــم ،اظهار کرد :در این
جلســه در مورد مسائل منطقه و سیاستهای
خطرناکی که افراد تنــدرو در داخل حکومت
آمریــکا و در منطقه تــاش دارند که تحمیل

نماینــده ایران در ســازمان ملل با بیــان اینکه هیچکس
از درگیری در منطقه ســود نمیبرد ،گفت :ایران پیشــنهاد
گفتوگو بر پایه فشار و زور را نمیپذیرد.
به گزارش ایسنا ،مجید تخت روانچی نماینده کشورمان در
سازمان ملل در گفتوگو با شبکه سیانان در پاسخ به سوالی
درباره ادعای آمریکا مبنی بــر اینکه «تحرکات تهدیدآمیز»
از ایران در خلیج فارس مشــاهده کــرده و یک ناو هواپیمابر
را بــه منطقه اعزام کرده اســت ،گفت :ایــن اطالعات کام ً
ال
جعلی هســتند .تمامی آنها اطالعاتی ساختگی بر اساس یک
دستور کار کوته بینانه است که توسط افرادی در منطقه ما و
واشنگتن دنبال میشود .آنها این اتهامات ساختگی را مطرح
میکنند تا داستانهای جعلی روایت کنند.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه باتوجه به تنشها
میان تهران و واشنگتن آیا ممکن است ایران بهطور مستقیم
یا نیروهــای تحت حمایتــش منافع آمریــکا را در منطقه،
ازجملــه در عراق یا لبنــان هدف قرار دهد ،اظهار داشــت:

کنند ،صحبت شــد ،نگرانیهــا از اقدامات و
خرابکاریهای مشکوکی که در منطقه در حال
رخ دادن اســت وجود دارد و ما قب ً
ال پیشبینی
کــرده بودیم که عدهای تالش خواهند کرد که
با انجــام اینگونه اقدامات به تنشها در منطقه
دامن بزنند.
ظریــف خاطرنشــان کرد :در این جلســه
همچنین در ارتباط با موضوع انرژی ،اســتفاده
از چابهار ،تحوالت افغانستان و اهمیت مبارزه
با تروریســم در این کشــور رایزنی و گفتوگو
کردیم .وزیر امور خارجه کشورمان روابط بین
ایران و هند را بسیار خوب عنوان کرد و گفت:
در حال حاضر میزان تجارت دو کشور در سطح
باالیی اســت و دو کشور تالش دارند که آن را
تداوم دهند.وی اظهار کرد :نظرات ایران و هند

در مورد بسیاری از مسائل منطقه و بینالمللی
به یکدیگر نزدیک است و قطعاً این گفتوگوها

نماینده ایران در سازمان ملل:

تحت فشار گفتوگو نمیکنیم

ما روابط خوبی با همســایگان خود داریــم .ما بهترین روابط
را با همســایهمان عراق داریم و در امــور داخلی آن دخالت
نمیکنیم .عراق یک کشــور مستقل اســت و ما با دولت این
کشور روابط خوبی داریم.
این مقام کشــورمان در پاسخ به ســوالی درباره گزارش
برخی رســانهها مبنی بر اینکه پنتاگون قصد دارد  ۱۲۰هزار
نیرو برای مقابلــه با ایران به خاورمیانه اعــزام کند ،تصریح
کرد :از نظر ما اینها جنگ روانی اســت .مــا به هیچ وجه به
دنبال ایجاد درگیری نیستیم چراکه هیچکس از وقوع چنین
درگیری در منطقه نفع نمیبرد به جز چند نفر که دربارهشان
صحبت کردم؛ افرادی در واشنگتن و برخی کشورهای منطقه.
روانچی در پاســخ به این سوال که مقصود رئیس جمهور

آمریــکا از این حرف که در اظهاراتی خصمانه گفته بود «اگر
ایران کاری انجام دهد ،آســیب بزرگی خواهد دید» چیست،
تصریح کرد :باید از خود او ســوال کنید .ایران از روابط خوبی
با همســایگان خود برخوردار است .ما در منطقه خودمان ،در
خلیج فارس هستیم نه خلیج مکزیک .ما تنها از منافع خود و
ایمنی و امنیت خلیج فارس دفاع میکنیم.
نماینده کشورمان در سازمان ملل همچنین درباره تصمیم
جدید ایران برای کاهش تعهدات برجامیاش یک سال پس از
خروج آمریکا از این توافق تصریح کرد :برجام حاصل ســالها
مذاکره میان ایران و چندین کشور است.
پســاز خــروج آمریکا از ایــن توافق دیگــر طرفها از ما
خواســتند تا برای پاسخ دادن عجله نکنیم .م انیز همین کار

و تبادل نظرها برای تداوم روابط دو کشور مفید
است.

را کردیم .ما صبور بودیم .ما یک ســال صبر کردیم اما دیدیم
که نتیجهای حاصل نشــد .بنابراین ،تصمیم گرفتیم که برای
 ۶۰روز دو مــورد از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآوریم.
تا ببینیم چه میشود.
تخت روانچی در پاسخ به این سوال که آیا ایران به دنبال
دستیابی به تســلیحات هستهای است ،قاطعانه گفت ،خیر و
افزود :ما به دنبال ســاح هستهای نیستیم زیرا خالف دین و
اعتقاد ماست .رهبری ایران فتوا داد که این خالف دین است.
همچنین تســلیحات هستهای هیچ جایی در دکترین دفاعی
ایران ندارد.
وی دربــاره اظهارات رئیس جمهــور ترامپ که گفته بود
ایــران برای مذاکره تنها باید یک تماس تلفنی بگیرد و اینکه
آیا ایران پیش شــرطی برای مذاکره دارد ،خاطر نشان کرد:
آمریکا هم اکنون در حال فشار آوردن بر ایران است و چگونه
انتظار دارد که پیشنهاد مذاکره را تحت این فشارها بپذیریم.
ایران گفتوگو بر پایه فشار و زور را نمیپذیرد.

اروپاییها باز هم زمان میخواهند

اجرای اینستکس در موعد مبهم

درحالیکــه اروپاییها بارها اعــام کردهاند که
دنبال راهاندازی ســاز و کار مالی با ایران هستند،
هنوز این وعده محقق نشده که ایران برای محقق
کردن وعدههای آنها دو ماه زمان درنظر گرفته اما
آنها در آخرین اظهاراتشــان چهار ماه زمان بدین
منظور خواســتهاند ،حال آنکــه رئیسکل بانک
مرکــزی از اروپا خواســته کارش را بــا صادرات
کاالهای اساسی و دارو به ایران آغاز کند.
به گزارش ایسنا ،پس از خروج آمریکا از برجام

در اردیبهشــت پارسال و بازگشت تحریمهای این
کشور علیه ایران ،قدرتهای اروپایی عضو برجام به
حمایت از این قرارداد ادامه داده و بر پایبندی ایران
و سایر اعضا به آن تاکید کردند.
پس از این اتفاقات ،کشــورهای اروپایی ضمن
حمایت از تصمیم ایران برای پایبندی به برجام از
سیاستهای یکجانبه آمریکا انتقاد و اعالم کردند
که کانالی را برای تجارت کشورهای اروپایی با ایران
راهاندازی خواهند کرد.

قول راهاندازی  SPVتا آبان ماه
در ابتدا فدریکا موگرینی ،مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیه اروپــا از راهانــدازی کانال مالی
موســوم به  SPVبرای تجارت با ایران از آبان ماه
سال گذشته خبر داد که طبیعتاً این اقدام محقق
نشد .پس از آن پایان سال  ۲۰۱۸میالدی دومین
تاریخی بود که برای راهاندازی این کانال اعالم شد
و باز هم قول اروپاییها قول نبود.
در نهایــت اروپاییها حدود ســه مــاه پیش،
از راهانــدازی یک ســاز و کار مالی برای تجارت با
ایران خبر دادند و در همین راستا شرکتی با عنوان
«اینســتکس» ( )INSTEXبه میزبانی فرانسه،
مدیریت آلمان و نظــارت انگلیس ثبت و از ایران
نیز خواسته شد تا شرکت متناظر آن را در ایران به
ثبت برســاند .این کار حدودا ً یک ماه پس از اعالم
اروپاییها انجام شــد و شرکت «ساتما» به عنوان
شرکت متناظر اینستکس در ایران به ثبت رسید،
اما عم ً
ال این کار نیمهتمام ماند.

خردهفرمایشهای اروپا
در دورهای اروپاییها انجــام تجارت با ایران را
تلویحاً به پذیرش قوانین  FATFتوسط کشورمان
منوط کردند و این در حالی است که این خواسته
اروپاییها اندک ارتباطی با برجام نداشت.
البته برخی کارشناســان بانکی ایــران بر این
باورند که ایران باید دیر یا زود عضو  FATFشــود
و در صورتی که این اتفاق نیفتد ،بانکهای اروپایی
(خصوصی و دولتی) و نه دولتها با بانکهای ایران
کار نخواهند کرد .حال با گذشــت دو ماه از ثبت
شرکت «ساتما» در ایران هنوز خبری از همکاری
اروپاییها در راستای این ساز و کار مالی نیست و
این در حالی اســت که آمریــکا نیز با عدم تمدید
معافیتهای خرید نفــت از ایران به دنبال کاهش
درآمدهای کشــورمان و تحت فشار اقتصادی قرار
دادن دولــت و مردم ایران اســت .از این رو ،عمل
کردن اروپاییها به قولشان اکنون بیش از هر زمان
دیگری در اولویت است و برای اینکه این کشورها

خرازی در مصاحبه با لوموند:

رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی ایران،
تصمیم تهران را برخالف توافق هســتهای ندانست
و از اتحادیــه اروپا به عنوان طــرف اصلی این توافق
بینالمللی خواست از منافع خود در برابر آمریکا دفاع
کند .به گــزارش ایرنا ،این مطلب را «کمال خرازی»
در ســفر اخیر به پاریس و در گفــت وگو با روزنامه
فرانسوی لوموند عنوان کرد.
وی در پاســخ به ســئوال خبرنگار لوموند درباره
خواســتههای دقیق ایران از اروپاییهــا گفت :اروپا
مکانیسمی به نام ‹اینســتکس› ایجاد کرده تا روابط
تجــاری خود با ایــران ،با وجــود تحریمهای بانکی
آمریکایی را حفظ کند .این مکانیسم در فرانسه ثبت
شده اما اقدامی فراتر از آن انجام نشده است.
خرازی تصریح کرد :ســاختار متناظر این راهکار
نیز ،در ایران آماده کار است و همه مسووالن آن نیز
در تهران منصوب شده اند .به نظر میرسد که دو ماه
باید برای آغاز اولین نقل و انتقاالت مالی کافی باشد.
وزیر خارجه ســابق ایران در پاسخ به این سئوال
خبرنگار لوموند مبنی بر اینکه «اروپاییها خرید نفت
از ایران را متوقف کرده اند و اینســتکس نیز به شما
اجازه میدهد فقط محصوالت و اقالم بشردوســتانه
دریافت کنید .آیا این برای شما کافی است؟» گفت:
شرکتهای اروپایی هنوز هم میتوانند از ایران نفت
بخرند .برخی از این کشورها هیچ منافعی در آمریکا
ندارند ،از این رو ترســی از تحریمها ندارند .ایتالیا و
یونــان خریدهــای نفتی خود را متوقــف کردند در

اندیشکدههای مهم فرانسه ،با تشریح دالیل تصمیم
اخیر تهران مبنی بر تعلیق برخی تعهدات برجامی به
سئواالت آنان پاسخ داد.
خرازی همچنین در این سفر با «ماریل دو سارنز»
رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه
مالقات کرد.
شــورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته در
ســالروز خروج آمریکا از برجام در بیانیه ای خطاب
به کشورهای عضو برجام از کاهش تعهدات ایران در
برجام خبر داد و اعالم کرد :جمهوری اســامی ایران
در راســتای صیانت از امنیــت و منافع مردم ایران و
در اعمال حقوق خود منــدرج در بندهای  26و 36
برجام ،از امروز  18اردیبهشت 98برخی اقدامات خود
در توافق برجام را متوقف میکند.
در بیانیه شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان
که طی نامههای جداگانه از ســوی حجت االســام
والمســلمین حســن روحانی رئیــس جمهوری و
رئیس شــورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای
عضو برجام اعالم شده ،به کشــورهای باقیمانده در
برجام  60روز بــرای اجرای تعهدات خود به ویژه در
حوزههای بانکی و نفتی فرصت داده ،و تاکید شــده
است :هر زمان که خواستههای ما تامین شود ما نیز
به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را
از سر خواهیم گرفت ،اما در غیر این صورت ،جمهوری
اســامی ایران مرحله به مرحلــه تعهدات دیگری را
متوقف خواهد کرد.

آگهی مزایده عمومی

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری قزوین

پافشاری حکیم روی میانجی گری
بین ایران و آمریکا

یک نماینده عراقی با اشــاره به سفر قریب الوقوع وزیر خارجه کشورمان به
بغداد گفت که عمار حکیم به نخســت وزیر این کشور و امیر کویت پیشنهاد
داده است تا میان تهران و واشنگتن میانجی گری کنند.
به گزارش ایســنا« ،حســن فدعم» نماینده جریان حکمت ملی عراق که
ریاست آنرا عمار حکیم برعهده دارد در گفت وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم
گفت« :عمار حکیم ،رئیس ائتالف اصالح و ســازندگی در پارلمان عراق ابتکار
عملی در رابطه با تنش میان آمریکا و تهران ارائه داده و از دولت عراق خواسته
تا اقداماتی عملی برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران اتخاذ کند».
وی افزود« :در رابطه با پیشنهاد عمار حکیم اتفاق نظر سیاسی وجود دارد
تا جایی که این ابتکار عمل به موضع رســمی عراق تبدیل شده است و عادل
عبدالمهدی ،نخســت وزیر عراق این پیشنهاد را با مایک پمپئو ،وزیر خارجه
آمریکا در سفر اخیرش به بغداد مطرح کرد».
این نماینده عراقی با اشاره به اینکه بغداد میتواند میان تهران و واشنگتن
نقش میانجیگر ایفا کند افزود :عمار حکیم همچنین از امیر کویت خواســته
که با توجه به روابط خوب این کشور با ایران و آمریکا از موقعیت خود استفاده
کند و میان این دو کشور میانجیگری کند.
نماینــده جریان حکمت ملی عراق همچنین گفت که محمد جواد ظریف،
وزیر خارجه ایران نیز به منظور بحث در رابطه با مساله سفر اخیر مایک پمپئو
به عراق به زودی به بغداد سفر میکند.
به گزارش ایسنا ،عمار حکیم ،رئیس ائتالف اصالح و سازندگی عراق اخیرا ً
سفری به کویت داشته اســت و با مقامات عالی رتبه این کشور از جمله امیر
کویت دیدار و در رابطه با تحوالت منطقه بحث و تبادل نظر کردند.
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا هم اخیرا ً در ســفری غیرمنتظره و تحت
تدابیر شــدید امنیتی به بغداد ســفر کرد .او به خبرنگاران گفت :هدف از این
ســفر این بوده که به مقامهای عراقی نشان دهد که آمریکا از استقالل عراق
حمایت میکند .پمپئو پیش از دیدارهایش با مقامات عراقی اظهار کرد که در
این مالقاتها به این موضوع خواهد پرداخت که «هرگونه حملهای از ســوی
ایران و گروههای وابســته به آن علیه نیروهــای آمریکایی در عراق ،بر دولت
عراق نیز اثرگذاری خواهد داشت».
پولیتیک

درخواست محاکمه کری به جرم ارتباط با ایران
یک ســناتور آمریکایی در نامهای به دادستان کل آمریکا خواسته است تا
بررســی کند که آیا جان کری قانون لوگان را نقض کرده و آنگونه که ترامپ
ادعا کرده با ایران تماس داشته است یا خیر.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از واشــنگتن اگزمینر ،مارکو روبیو ،ســناتور
آمریکایی ،روز دوشــنبه نامهای به ویلیام بار ،دادستان کل آمریکا نوشته و در
این نامه درخواست کرده است تا درباره موضوع نقض قانون لوگان توسط جان
کری ،وزیر امور خارجه سابق آمریکا تحقیق شود.
دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهور آمریکا اخیــرا ً ادعا کرده کــه جان کری
«گفتوگوهایی مخفیانه» با ایران داشته و «سعی کرده است تا مخفیانه توافق
هســتهای را نجات دهد ».مارکو روبیو در این نامه مطرح کرد :همانطور که
میدانید اقدامات جان کری ،وزیر امور خارجه سابق آمریکا از زمان ترک سمت
به دلیل اینکه به توافق هستهای مربوط بودهاند ،مورد بررسی قرار گرفته شده.
مردم آمریکا ســزاوار آن هســتند که بدانند قوانین کشورشان علیرغم جایگاه
سابق هر شخصی اجرا میشوند یا خیر .وزارت دادگستری باید تصمیم بگیرد
که آیا اقدامات اخیر جان کری که به برنامه جامع اقدام عمل مشترک [برجام]
مربوط هستند به طور بالقوه قانون لوگان یا قانون آشکار سازی ارتباط مقامات
رسمی کشور با حکومتهای خارجی را نقض میکند یا خیر.
براساس قانون لوگان هر شهروند (یا مقام غیرمسئول) آمریکایی ،اگر بدون
اجازه مقامات این کشــور با کشور متخاصم رابطه برقرار کند و یا در سیاست
خارجی کشورش دخالت کند مجرم محسوب میشود.
روبیو پیش از این نیز در ســال  ۲۰۱۸درخواســت جلساتی برای بازجویی
جان کری را از دادستان کل آمریکا داشته است.

فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكار (يك مرحلهاي)

تصمیم ایران برخالف توافق هستهای نیست
حالیکه آمریکا به آنها معافیتهایی را از تحریمها قائل
شده بود.
وی افزود :این نشــان میدهد کــه این تصمیم
(نخریدن نفت) سیاسی اســت .پرداختهای ترزیق
شده در قالب اینســتکس باید به عنوان آغازی برای
خریدهای ایران از اروپا باشد.
خرازی گفت :گفته شــده که اینستکس در وهله
نخســت برای این منظور خواهد بود که ایران بتواند
اقالم دارویی و اقالم غذایی خریداری کند .این سخن
برای ما رضایتبخش نیســت .به این معنا که ما فکر
میکنیــم این راهکار باید اجازه دهد همه نوع نقل و
انتقال صورت گیرد.
وی تصریح کرد :بنابراین برای چه اروپا نیز متقابال›
هیچ فشاری روی آمریکا اعمال نمیکند؟ اروپا باید از
منافع خود دفاع کند.
به گــزارش ایرنا ،رئیس شــورای راهبردی روابط
خارجی در ســفر اخیر خود به فرانسه با «دوشارت»
وزیر امور خارجه پیشین فرانسه کشور دیدار و گفت
وگو کرد.
در این دیدار بر ضرورت تعمیق روابط دو کشــور
در ابعاد مختلف با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی
که میتواند به عنوان زیربنای اصلی توسعه و تعمیق
همکاریها در تمامی زمینهها مورد بهره برداری قرار
گیرد ،تاکید شد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین
در این ســفر در نشســتی با حضور مسووالن برخی

بدانند که صبــر ایران در مقابل وعدههای بیعمل
اروپاییها به سر آمده ،ایران نیز ضمن توقف فروش
اورانیوم غنیشده و آب سنگین ،در بیانیهای اعالم
کرده اســت که «دو ماه به اروپاییها برای تأمین
مطالبات ایران به ویژه در زمینههای نفتی و بانکی
فرصت داده میشود و در صورتی که این مطالبات
تأمین نشــود ،ایران نیز مرحله به مرحله تعهدات
خود را کاهش میدهد».
توپ در زمین اروپا!
به تازگی عبدالناصــر همتی  -رئیسکل بانک
مرکزی با اشاره به تکرار مداوم جمالتی نظیر «دنبال
ساز و کار مالی بودن» از سوی مسئولین اروپایی،
این گزاره را گزارهای تکراری و نخنما شده خواند و
تاکید کرد که ســادهترین کار برای عملیاتیکردن
فعالیت ســاز و کارهای «اینستکس» و «ساتما»،
برداشت نفت توسط شرکتها و نهادهای اروپایی یا
اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی
برای شروع صادرات به ایران است.
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ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده ( )30آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری
تهران ،بهره برداری از دو مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره ،براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل،
به افراد واجد شــرایط واگذار نماید .متقاضیان میتوانند جهت دریافت اســناد مزایده ،تا ده روز بعد از انتشار آگهی به درگاه

(پورتال) شــهرداری قزوین ( )www.qazvin.irو یا پايگاه ملي اطالعرســاني مناقصات ( )iets.mporg.irو یا در وقت

اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی ســازمان واقع در بلوار دانشــگاه بینالمللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت

بهشت ،فرهنگسرای بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمایند.
ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در
مزایده

1

واگذاری زمین فوتسال واقع در ناحیه
منفصل دانش

42/000/000

اجاره یک
سال

2/100/000

2

واگذاری مجموعه ورزشی شهید
دکتر رفیعی واقع در ناحیه منفصل
چوبیندر -خیرآباد

192/000/000

اجاره یک
سال

9/600/000

روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

شرکت ملی نفت ایران

نوبت اول

شماره مجوز1398/963 :

مناقصه عمومي يك مرحلهاي خدمات حجمي سرويس دهي آبدارخانه
ساختمانهاي شركت ملي نفت ايران به شماره97- 34
شــركت ملي نفت ايران در نظر دارد خدمات حجمي ســرويس دهي آبدارخانه
ســاختمانهاي شركت ملي نفت ايران را طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق
برگزاري مناقصه عمومي به صورت يك مرحلهاي به شركتهاي ذيصالح و واجد
شــرايط واگذار نمايد .ازمتقاضياني كه داراي شرايط ذيل ميباشند ،درخواست
ميگردد از زمان چاپ آگهي دوم تاحداكثر  5روز پس ازدرج آن ضمن به همراه
داشتن درخواست كتبي شركت در مناقصه و معرفي نامه نماينده شركت ،جهت
دريافت اســناد ارزيابي ،تكميل و عودت آن در مهلت تعيين شده در اسناد ،به
امور قراردادها و برآورد مقادير به نشاني تهران -خيابان حافظ –نبش خيابان رود
ســر  -ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران -طبقه  -11اتاق 1105
مراجعه و در صورت لزوم با شماره تلفن  61625041تماس حاصل نمايند.
الف -شرايط مناقصهگران
 -1داشتن شخصيت حقوقي مستقل
 -2داشــتن تجهيزات و امكانــات و تخصص الزم و توانايــي انجام كار مطابق
استانداردهاي رايج در صنعت نفت
 -3داشتن توانايي مالي و فني كافي جهت اجراي موضوع پيمان
 -4داشــتن توانايــي ارائــه ضمانتنامــه شــركت در فراينــد ارجــاع كار به
مبلغ000ر000ر624ر5ريال
 -5داشتن شناسه ملي و شماره اقتصادي
 -6انطباق موضوع مناقصه با موضوع فعاليت شركت مندرج در اساسنامه
 -7ارائه آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات شركت
 -8ارائه گواهي صالحيت معتبر مرتبــط با موضوع مناقصه از مراجع ذيصالح
(با اعتبار زماني كافي)
ب -شرايط و مشخصات كار و شركت در مناقصه
مديريت توسعه منابع انساني
		
 -1شــرح مختصر عمليات مورد نظر :خدمات حجمي سرويس دهي آبدارخانه
ساختمانهاي شركت ملي نفت ايران
معاونت امور پشتيباني  -امورقراردادها و برآورد مقادير
		
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/25 :
ايران
نفت
ملي
شركت
ساختمانهاي
 -2محل اجرای عملیات :تهران-
روابط عمومي شركت ملي نفت ايران
		
نوبت دوم98/2/29 :
تاریخ انتشار

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

 -3مدت اجراي عمليات :يك سال شمسي ميباشد.
 -4برآورد اوليه اجراي كار000:ر000ر200ر 206ريال
 -5زمــان و محــل ارائه پاكات پيشــنهاد قيمــت :روزچهارشــنبه
مورخ1398/04/12بــه نشــاني تهران خيابان حافظ -نبش خيابان رود ســر-
ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران  -طبقه  2اتاق  217ميباشد.
 -6زمان و محل بازگشايي پاكات :روز سه شنبه مورخ 1398/04/18تهران
خيابان حافظ -نبش خيابان رودسر -ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت
ايران -طبقه  2سالن جلســات میباشد (.الزم به ذكر است در صورت هر گونه
تغيير زمان دقيق جلسه بازگشايي كتبا به مناقصه گران اطالع داده خواهد شد).
ج -مدارك مورد نياز
-1ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي1396
 -2ارائه گواهي تاييد صالحيت فعاليت در محل اجراي پيمان بر اساس دستور
العمل شماره  14971مورخ  88/02/18وزارت كار و امور اجتماعي
 -3ارائــه گواهي تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري صادر شــده توســط وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
 -4ساير موارد دراسناد ارزيابي درج گرديده است.
پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران
و انجام ارزيابي ،اســناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.
بديهي اســت درصورت عدم انطباق موضوع فعاليت شــركت با موضوع مناقصه
و همچنيــن عدم رضايت كارفرما از عملكرد مناقصهگر ،مدارك شــركت مزبور
مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .ارائه مدارك و فرمهاي استعالم ارزيابي تكميل
شده از ســوي مناقصهگران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در
مناقصه ايجاد نخواهد كرد .همه آگهيهاي ســتاد شــركت ملي نفت ايران در
سايت  www.nioc.irقابل مشاهده است.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و
یک مرحلهای شماره  /98/001م ا

جهت تامین خدمات راهبری ،مراقبت ،تعمیر و نگهداری ساختمان مرکزی در
ســتاد تهران و انبار ترانزیت کاال در کرج شــرکت نفت فالت قاره ایران در نظر
دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شــرح کار تدوین شده از طریق مناقصه
عمومی و به مدت «دو سال» به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
الف :خدمات مورد نیاز:
تامین خدمات راهبری ،مراقبت ،تعمیر و نگهداری ســاختمان مرکزی در ستاد
تهران و انبار ترانزیت کاال در کرج
ب :محل اجرای خدمات:
تهران
ج :مدت خدمات مورد نیاز
دو سال
د :شرایط متقاضی:
 -1توانایــی ارائــه ضمانتنامــه «شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار» به مبلغ
( 737/500/000هفتصد و ســی و هفت میلیون و پانصــد هزار) ریال و انجام
تعهدات قراردادی طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.
 -2توانایــی ارائه «ضمانتنامه انجام تعهدات» به میــزان  10درصد مبلغ کل
قرارداد و نیز کسر  10درصد از هر یک از پرداختهای قراردادی جهت تضمین
حسن انجام کار.
 -3داشــتن گواهی تایید صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
تهران برای دریافت اسناد ارزیابی الزامیست.
هـ :سایر شرایط:
 -1به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج دراین آگهی
و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2شــرکت نفت فالت قاره ایران در رد یا قبول هریک یا تمام پیشــنهادات در

«نوب
ت اول»
شماره مجوز1398/915 :

چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.
متقاضیان واجد صالحیتی که دارای شرایط به شرح فوق بوده و آمادگی جهت
انجــام خدمات را دارا میباشــند میتوانند ظرف مــدت ده روز از تاریخ آگهی
نوبت دوم جهت دریافت اســناد ارزیابی به همراه مدارک مشروحه ذیل حضورا
به نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع شهید
مدرس ،خیابان تورج ،خیابان خاکزاد ،شماره  ،12شرکت نفت فالت قاره ایران،
طبقه پنجم ،امور قراردادها مراجعه نمایند.
 -1اساســنامه شرکت (تصویر صفحه اول اساســنامه که موضوع شرکت در آن
ذکر شده باشد).
 -2معرفینامه معتبر شرکت متقاضی جهت دریافت اسناد.
 -3گواهی تاییــد صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران
مرتبط با موضوع مناقصه.
ضمنا میبایســتی ظرف مدت  14روز پس از آخریــن مهلت دریافت مدارک
ارزیابی کیفی اطالعات مورد درخواســت به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل
گردد .محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.
نشــانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از مســجد بالل ،نرسیده به تقاطع شهید
مدرس ،خیابان تورج ،خیابان خاکزاد ،شماره  ،12شرکت نفت فالت قاره ایران،
طبقه پنجم ،امور قراردادها تلفن23942511 :
تبصره :متقاضیان میبایســت جهت اطالع از تاریخ دقیق تحویل پیشنهادات
به کمیســیون مناقصات و نیز کسب اطالعات بیشتر در روز آگهی نوبت دوم به
سایت اینترنتی این شرکت به نشانی  WWW.IOOC.CO.IRمراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/26 :
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

