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ایران به سمت رفاقت بیشتر با چین سوق داده میشود

شراکت دشمنان آمریکا با سیاستهای ترامپ

یک شــراکت فزاینده میان دشمن اصلی
خاورمیانهای آمریکا با ابرقدرت آسیایی توجه
دقیقی را در واشنگتن برانگیخته است .افشای
خبــر توافق تجــاری نظامی  25ســاله میان
ایــران و چین همانند طوفانــی ژئوپولیتیکی
واشــنگتن را در نوردید؛ یــک رقیب نوظهور
آمریکا در آســیا و یکی از دشمنان دیرینش
در خاورمیانه ،توانشــان را روی هم میگذارند
تا جایــگاه برتر ایاالت متحده در خاورمیانه را
تهدیــد کنند .اما واکنشها بــه این توافق در
ایران و چین بســیار هیجانی بــود .منتقدان
حســن روحانی ،رئیس جمهــوری ایران این
توافق را معاهــده ترکمانچای نوین نامیدند و
در پکن نیز یک ســخنگوی دولت در پاسخ به
ایــن ادعا که توافق با ایــران به جای انتقاد از
واشــنگتن نوعی گریز از آن است ،بدون ارائه
اطالعاتی درباره این توافق گفت« :ایران فقط
یکی از چندین کشوری است که چین با آنها
روابط دوستانهی عادی ایجاد میکند».
به گزارش دیپلماســی ایرانــی « ،مایکل
سینگ» (دبیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در

شورای امنیت ملی آمریکا) در نیویورک تایمز
نوشت که تردیدهای تهران و پکن بیانگر یکی
شدن دوستانه دو دشمن آمریکا نیست ،بلکه
نشاندهنده این اســت که هر یک از این دو
کشــور برای پیگیری روابط نزدیک با دیگری
با دو راهی روبه روســت – دو راهیهایی که
آمریکا میتواند از آنها به سود خود بهره ببرد.
در سالهای اخیر همزمان با گرفتار شدن
آمریــکا در تنشهای بیحاصل در خاورمیانه،
چیــن فعالیتهای اقتصــادی ،دیپلماتیک و
حتی نظامیاش را در منطقه گســترش داده
است .اهداف پکن آشــکار اما گوناگون است:
چین به دنبال تامیــن منافعش از جمله نیاز
شــدید برای واردات انــرژی و مقاصدی برای
مازاد سرمایه و نیروی کارش است.
در واقع این کشــور تــاش میکند طرح
کمربند – جــاده را پیش ببــرد ،طرحی که
هدف از آن دگرگون کردن نقشــه اقتصادی
منطقه طبــق اولویتهای چیــن و مقابله با
تالشهــای آمریکا برای محــدود کردن این
طرح است .کوتاه اینکه ،چین میخواهد خود

را در نگاه جهان – و مردم خودش – به عنوان
قدرتی بزرگ ترســیم کند که توانایی ستیز با
آمریکا را دارد.
با این حــال ،رهبران چیــن آگاهی دارند
ِ
بــزرگ اندکی توانســتهاند از
که قدرتهای
ماجراجوییهــای خاورمیانــه جان ســالم به
در ببرند و بــه ویژه آنها بــا گروهی از موانع
سهمگین روبه رو هستند .شکافهای سیاسی
عمیق منطقــه ،بی طرف مانــدن خارجیها
در بســیاری از مناقشــات منطقه را ناممکن
میکند .این ویژگی خطری برای چین اســت
که هدف دوســت ماندن با تمام کشــورها –
ایران ،اسرائیل ،کشــورهای عربی – را دنبال
میکند تــا با کمترین تعهدات به بیشــترین
مزایا دســت یابد .بر خالف این گرایش برای
حفظ توازن ،افشــای خبر توافق ایران با چین
ی چین
همزمان بود با نشست دوساالنه همکار 
و کشورهای عربی در اوایل ماه جاری میالدی
که خبر از عمیقتر شــدن دوستی چینیها با
رقبای عرب ایران را میداد.
نقشی که آمریکا در خاورمیانه ایفا میکرد
به اندازهای سهمگین و بازدارنده است که پکن
بدون نیاز به فراهم کــردن تمهیدات امنیتی
برای ســرمایه و شهروندانش در منطقه از این
ویژگی سود میبرد .چین به رغم برخورداری
از «گرگهای مبارز»ش همچنان به گزینش
ستیزهایش با واشنگتن ادامه میدهد.

کانادا بهدنبال اطالعات هواپیمای اوکراینی
وزیر امور خارجه کانادا بر لزوم انتشــار تمام دادههای
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی توسط ایران تاکید کرد.
به گزارش ایســنا« ،فرانســوا فیلیپ شــامپاین» در
توییتی با اشــاره به دیدار هیــات ایرانی با طرفین ذینفع
حادثه هواپیمای اوکراینی مدعی شد که ایران باید عواقب
حادثــه رخ داده را قبول کرده و بار دیگر بر لزوم انتشــار
تمام دادههای جعبه سیاه توسط ایران تاکید کرد.
در بیانیهای کــه پس از اولین دیدار هیــات ایرانی با
روزنامــه القدس العربی ،چاپ لندن نوشــت:
در ماههای اینده ،شــاهد تنش بزرگی در رابطه با
پرونده ایران و بویژه پرونده هستهای آن خواهیم
بود و این مهم در ســه ایستگاه بروز مییابد ،اول
از همه نشست اژانس بینالمللی انرژی هستهای
در ســپتامبر آینده برای بررسی همراهی یا عدم
همراهی ایران با خواستههای آژانس .ایستگاه دوم،
پایان مدت ممنوعیت واردات و صادرات ســاح
برای ایران است و ایستگاه سوم ،انتخابات آمریکا.
به گزارش انتخــاب،در ادامه این مطلب آمده
اســت :برای اســرائیل هر یک از این ایستگاهها،
همزمــان خطر و فرصت اســت و اکنون نتانیاهو
تالش میکند از ماههــای آیندهای که ترامپ در
قدرت اســت ،بهره برده و دســتاوردهایی داشته

گزینــه پکــن تاکنــون این بــوده که در
خاورمیانه با واشــنگتن ستیزی نداشته باشد،
مثال برای محافظت ایران در برابر تحریمهای
ثانویــ ه آمریــکا به جــز برخی انتقــادات و
ســرزنشهای دیپلماتیــک کار دیگری انجام
نداده اســت .از ایــن رو ،چین تــاش برای
رســیدن بــه دســتاوردهای راهبــردی در
خاورمیانه را بدون هیاهــو و محتاطانه انجام
میدهــد ،افزایــش نقش خود و بــه چالش
کشــیدن نقش واشنگتن بدون هیچ نمایش و
سروصدایی.
ایران نیــز دو راهیهای خــودش را دارد.
تهران تحــت کارزار فشــار حداکثری آمریکا
به هر آنچه دوســتانش بیابند ،نیاز دارد .چین
به جز برخــورداری از ثروت و قدرت ،همانند
ایران خواهان به چالش کشیدن نقش ایاالت
متحــده در نظم بینالمللی اســت و بنابراین
میتواند همتای کاملی برای تهران باشــد .اما
تاریخ ایران ،این کشور را نسبت به قدرتهای
خارجی بدگمان کرده اســت و «کمک»های
چین در سالهای اخیر – خرید حجم اندکی
از نفت ایران با تخفیفهای سنگین و زمینگیر
کردن تولیدکننــدگان داخلی ایران با واردات
کمهزینه – هیچ احســاس عالقهای در میان
مردم ایــران ایجاد نکــرده اســت .ایرانیها
نمیخواهند شــریک زیردست هیچ کشوری
باشــند و میخواهنــد خودکفا و همســطح

اوکراین بهدنبال غرامت حداکثری از ایران

طرفین ذینفع منتشر شده است ،بر پایبندی به تعهدشان
نسبت به تداوم همکاری تاکید کرده و از ایران خواستهاند
تا غرامت کامل حادثه هواپیمای  PS۷۵۲را پرداخت کند.
هیــات ایرانی و طرفین ذینفــع همچنین در خصوص
تدارکات جلسات مذاکرات آتی به گفتوگو پرداختهاند.
همچنیــن در این بیانیه از ایران خواســته شــده تا
مطابق با استانداردهای بینالمللی تحقیقاتی کامل ،بارز و
مستقل انجام دهد.

اوکرایــن اعالم کرده که دور آتی مذاکــرات در ماه اکتبر
برگزار خواهد شد.
کولبا مدعی شد :اگر مذاکرات با ایران ناموفق باشد ،به
دادگاه بینالمللی خواهیم رفت و شکی ندارم که عدالت را
اجرا میکنیم .این نقشه دوم ماست.
وی تصریح کرد :نقشــه اول مذاکــره با ایران ،پیدایش
راهحل تمام مشــکالت و پرداخت غرامت است .ما شاهد
بودیم که ایران مایل به مذاکراتی جدی و بنیادین است.

وزیر خارجه اوکراین اعالم کرد که این کشور به دنبال
دریافت غرامــت حداکثری از ایران بابت حادثه هواپیمای
اوکراینــی اســت .به گزارش ایســنا ،به نقــل از رویترز،
دیمیتــری کولبا ،وزیر خارجه اوکرایــن روز جمعه گفت:
مذاکرات شب گذشته تمام شد .این صحبتها  ۱۱ساعت
طول کشیده و در کل سازنده بوده است.
به نقل این مقام ارشــد اوکراینی طرفین بر ســر مفاد
جلسات آتی نیز به توافق رسیدهاند .دفتر دادستان عمومی

ماههای سرنوشتساز در پرونده هستهای ایران
باشد .ایاالت متحده فشار شدیدی بر آژانس وارد
میکند تا تصمیمهایی علیه ایران اتخاذ کند ،که
بر اســاس آن ،از ایران خواسته میشود به ناظران
آژانس اجازه بررسی دو جایگاه مشکوک به انجام
فعالیتهای هســتهای اش را بدهد .این نخستین
بار از زمان امضای توافق هستهای است که چنین
تصمیمــی گرفته میشــود .ایــن تصمیم باعث
برانگیخته شدن خشــم ایران شد .عالوه بر این،
فشــارهایی وجود دارد برای اینکه ایران پروتکل
الحاقی مربوط به عدم انتشــار سالح هستهای را
نقض کرده و موضوع به شــورای امنیت کشیده

شــود .اســرائیل و آمریکا این مســاله را فرصت
دیگری برای افزایش تحریمها علیه ایران میدانند.
بنابراین ،جلسه آژانس بینالمللی انرژی هستهای
ایستگاه مهمی محسوب میشود.
در ماه اکتبر آینده ،ممنوعیت خرید و فروش
ســاح ایران پایان مییابد .ایاالت متحده شروع
به تهیه پیش نویســی برای تمدید این قطعنامه
کرده است ،به این دلیل که پایان آن را خطری
برای امنیت و استقرار منطقه خاورمیانه میداند.
در ایــن میان ،دولت آمریــکا به دنبال فتح باب
مذاکرهای با ایران اســت که شــروط اســرائیل

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي با ارزيابي كيفي
به شماره مجوز 1399/2143

و آمریــکا را تامیــن کند .چه بســا مهمترین
ایستگاهی که ایران منتظر و نتانیاهو نگران آن
اســت ،انتخابات آمریکا در نوامبر آینده اســت.
اسرائیل تالش میکند از زمان باقی مانده حضور
ترامپ در کاخ ســفید اســتفاده کــرده و اقدام
مشــترکی با آمریکا برای لغو توافق هستهای و
وارد آوردن ضربه به ایران انجام دهد.
به این ترتیب ،ماههای آینده ،ماههای سرنوشت
ساز و داغی برای منطقه خواهد بود ،اما چرا جهان
عــرب در این میان هیچ موضعــی ندارد یا اینکه
در نهایت حامی ائتالف آمریکا و اســرائیل است؟
ن
وبت
دوم

اساسنامه در پاكت ب و پاكت ارزيابي كيفي قرارداده شود).
 -7تصوير اساســنامه شــركت(مناقصه گر) در پاكت ب و پاكت ارزيابي كيفي
قرارداده شود.
 -8ارائه تاييديه آخرين نمونه امضاء مديرعامل و رييس هيات مديره در پاكت
ب و پاكت ارزيابي كيفي.
 -9احراز امتياز حداقل 60براســاس معيارهــاي ارزيابي کیفی و توانمنديهاي
بهداشتي و زيست محيطي ( )HSEالزامي ميباشد.
 -10توزيع اســناد پس از انتشــار آگهي نوبــت دوم به مــدت 7روز از تاريخ
 99/05/11لغايــت  ،99/05/19مهلــت تحويل پاكتها به دبيرخانه كميســيون
مناقصات (الف ،ب ،ج و ارزيابي كيفي) تا ســاعت  12مورخ  ،99/06/01بازگشايي
پاكتهاي ارزيابي كيفي مورخ  99/06/02ميباشــد و تاريخ بازگشایی پاکتهاي
(الف،ب وج) متعاقبا اعالم خواهد شد( .هريك از پاكتهاي تضامين ،پيشنهاد فني
و مالي ميبايســت الك و مهر شــده با درج عنوان مناقصه و هر سه پاكت در يك
لفاف سربسته در مهلت و محل تعيين شده همراه با نامه به دبيرخانه مناقصات اين
شركت تحويل گردد).
 -11تذكرمهم :پس از طي مراحل قانوني ،پاكات الف ،ب وج مناقصه گراني مفتوح
خواهد شد كه حداقل امتياز الزم در ارزيابي كيفي و  HSEرا كسب كرده باشند.
 -12به پيشنهادهاي فاقدامضاء ،مشروط ،مخدوش و همچنين پيشنهاداتي كه
پس از مهلت مقرر درفراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .ارقام به ريال
و حروف  /عدد درج و فاقد خط خوردگي  /الك گرفتگي  ...باشد.
نوبت اول99/05/06 :
نوبت دوم99/05/11 :

روابط عمومي
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای شماره /08م99/
شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

این شــرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو
مرحلهای خريد یک دســتگاه سیســتم تصفیه روغن توربین بخار
نیروگاه بندرعباس به شماره فراخوان  2099001441000015اقدام
نماید.
لذا از شرکتهای واجد شــرایط در این مناقصه دعوت به عمل
میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نســبت به واریز
مبلــغ 1.090.000ریال (یــک میلیون و نود هــزار ریال) بصورت
الکترونیکی از تاریــخ  1399/05/07لغایت  1399/05/14اقدام
و یک نسخه از اســناد مناقصه را دریافت نمایند .با توجه به اینکه
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه پیشــنهاد
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار میگردد ،الزم
است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل
ثبت نام در ســایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء
الکترونیکی اقدام نمایند .ضمنا شــرکت کنندگان میتوانند جهت
کسب اطالعات بیشــتر با شــماره  076-33669855 :داخلی
 834تماس حاصل فرمایند.
توضیحات:
 -1مهلت ارسال پیشنهاد 1399/05/27 :ساعت  9صبح
 -2زمان بازگشــایی پاکات 1399/05/27 :ساعت 10:30
صبح

 -3مدت زمان اجراي كار  8:ماه شمسی
 -4مبلــغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار ســه میلیارد
و ششــصد و شــش میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار ریال
( )3.606.250.000ریال میباشــد كه بايــد به صورت ضمانتنامه
معتبر بانكي یا فیش واریزی به نفع كارفرما در روز برگزاري مناقصه
تســليم گردد( .فرمت ضمانتنامه شــرکت در فرآینــد ارجاع کار
میبایســت عیناً مطابق با فرمت مندرج در پیوست اسناد مناقصه
باشد ،بدیهی است در صورت عدم استفاده از فرمت مذکور مناقصه
گر از ادامه فرآیند مناقصه حذف میگردد).
 -5دستگاه نظارت دفتر فنی تولید میباشد و شرکتهای متقاضی
میتوانند در خصوص ســواالت خود با داخلی  816آقای مهندس
بهرامی و  824آقای مهندس دیرباز تماس حاصل فرمایند.
 -6هزينــه درج آگهيهــا بــه عهــده برنــده مناقصــه
میباشد.
 -7آگهــی مــا در ســایتهای پایــگاه ملــی مناقصــات
 ،www.iets.mporg.irســامانه تــدارکات الکترونیکــی
 www.setadiran.irدولــت و پایگاه اطالع رســانی معامالت
شــرکت مادر تخصصــی تولید نیــروی برق حرارتــی به آدرس
 www.tender.tpph.irقابل مشاهده میباشد.
شناسه آگهی925584 :

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

به طور کلی مصلحت اعراب در این مســاله کدام
اســت؟ شــکی نیســت که مصلحت کشورهای
عربی آن اســت کــه خاورمیانه خالی از ســاح
هستهای باشد و در وهله اول ،باید اسرائیل از این
سالح خالی شــود ،که امنیت منطقه را به خطر
میاندازد .این لحظات تاریخی مســتلزم آن است
که کشورهای عربی یک استراتژی اتخاذ کنند که
اســاس آن مذاکره با ایران و رسیدن به توافقی بر
سر خلع سالح هستهای اسرائیل است ،به شرطی
که ایران همچنان به اصل دست نیافتن به سالح
هستهای پایبند باشــد .چطور میتوانیم از ایران
بخواهیم برنامههای هستهای اش را متوقف کند،
در حالی که اســرائیل خود صدها بمب اتمی در
اختیار دارد؟

ویژه

گسترش تحریمهای آمریکا علیه ایران
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیهای با طرح این ادعا که برنامه
هستهای ،موشکهای بالستیک و برنامههای نظامی ایران تهدیدی برای صلح
و ثبات خاورمیانه هستند ،اقدام به گسترش تحریمهای فلزات علیه ایران کرد.
طبق این بیانیه  ۲۲فلز آلومینیوم  ،۳۱۹آلومینیوم  ،۱۱۰۰آلومینیوم ،۲۲۵
آلومینیوم  ،۶۰۶۱آلومینیوم  ،۶۰۶۳آلومینیوم  ،۶۰۸۲آلومینیوم  ،۷۰۷۵آلیاژ
برنز آلومینیوم  ،UNS C63600اکسید آلومینیوم ،فوالد  ،۳۰۲فوالد ،۴۱۳۰
فوالد ضدزنگ  ،۳۲۱فوالد ضدزنگ  ،۳۱۶فوالد  ،A877فوالد  ،A228فوالد
 ،52100-100Cr6فــوالد ماراجینــگ  ،۳۵۰فــوالد ماراجینگ  ،۳۰۰مس
بریلیم ،CuZn38Pb1 -UNS C37000 ،مس تنگستن و پودر آلومینیوم
با خلوص باالی  ۹۸درصد در لیست جدید تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
پافشاری پمپئو بر تمدید تحریم تسلیحاتی
همچنین« ،مایک پمپئو» ،وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه
در سنا مدعی شد که ایران یک کشور متخاصم محسوب شده و قربانی چیزی
نیست.
وی با اشــاره به کمپین فشار حداکثری علیه ایران مدعی شد که از ماه مه
 ،۲۰۱۸ایــاالت متحده  ۹۰درصد درآمد نفتی ایران که به ادعای وی «صرف
تروریسم و فعالیتهای هستهای نامشروع میشد» را کاهش داده است.
پمپئو همچنین مدعی شد که آمادگی نظامی آمریکا در قبال ایران افزایش
یافته است.
وزیر امور خارجــه آمریکا با تاکید بر لزوم تمدید تحریمهای تســلیحاتی
شــورای امنیت علیه ایران مدعی شد که اگر این تحریمها تا پایان  ۱۸اکتبر
تمدید نشــوند ،ایران آزادانهتر به «خرابکاری» در سراســر خاورمیانه و جهان
ادامه خواهد داد.
یاهونیــوز در خبری به نقل از پمپئو نوشــت که ایــاالت متحده به زودی
قطعنامــه خود در خصوص تمدید تحریمهای تســلیحاتی علیه ایران را ارائه
میدهد و از تمام ابزار خود برای تمدید این تحریمها استفاده خواهد کرد.
پولیتیک

انگیزه ایران از نمایش حمله به ناو آمریکایی

روزنامه قطری العربی الجدید چاپ لندن نوشت :روز سه شنبه تهران اعالم
کرد کــه رزمایشهای عظیمــی را در منطقه خلیج فــارس و تنگه هرمز به
مشارکت نیروهای دریایی و هوایی وابسته به سپاه پاسداران برگزار میکند.
بــه گزارش انتخاب  ،در ادامه این مطلب آمده اســت :این رزمایشهای ایران
دالیــل فراوانی از نظر زمان بندی ،ابعاد و مضامینــش دربردارد ،عالوه بر اینکه
تهران تالش میکند از ایــن طریق پیامهایی را متوجه طرفهای متعددی کند
که در مقدمه انها ایاالت متحده آمریکاست ،به این دلیل که رزمایشهای مذکور
در شرایط عادی انجام نمیشود ،چرا که اوال این رزمایشها در بحبوحه تنشهای
موجود بین ایران و ایاالت متحده در خصوص تمامی پروندههای داغ بین دو طرف
بویژه در موضوع هستهای و نقش منطقهای ایران ،برگزار میشود .از یک سو ،دولت
ترامپ در چارچوب سیاسی تالش میکند بیشترین فشارها را بر تهران وارد کند ،تا
بار دیگر پرونده ایران را به سازمان ملل بکشاند ،همانطور که پیش از امضای توافق
هستهای در ســال  ۲۰۱۵چنین کرد و از سوی دیگر ،قواعد درگیری در منطقه
بین دو طرف ،شاهد تغییرات سریعی است ،بویژه در عراق و سوریه .چرا که برای
اولین بار ،جنگندههای آمریکایی در عصر پنجشنبه متعرض هواپیمای مسافربری
ایران در آسمان سوریه شدند و این اقدام ،نمیتواند از تالشهای آمریکا و اسرائیل
برای خروج ایران از ســوریه دور باشد .در وهله دوم ،آنچه بر اهمیت رزمایشهای
ایران میافزاید ،اجرای آن در یک منطقه استراتژیک حساس است ،که از دو سال
پیش شاهد درگیریها و برخوردهایی بین ایران و ایاالت متحده و هم پیمانان آن
است .در مرحله بعد ،آنچه بر حضور بحران با واشنگتن در مرکز رزمایشها تاکید
میکند ،اجرای این مانور توســط نیروهای ایرانی ،با هدف شــبیه سازی نابودی
ناوهای آمریکایی است ،که نشان دهنده تهدید مستقیم ایران علیه حضور آمریکا
در آبهای خلیج فارس اســت .طی دو سال گذشــته تهران به تهدیداتی علیه
جنگندههــا و ناوهای دریایی آمریکا در خلیج فــارس ،در صورت تعرض انها به
اهداف ایرانی ،عادت کرده است.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع
«واگذاری امور خدمات ساختمان و نگهداری فضای سبز(نیمه دوم سال »)99

شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه هرمزگان

نام دستگاه مناقصه گزار :شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه هرمزگان
موضوع مناقصه:
احداث حوضچه ،ســاپورت بتني و فنس كشــي جهت انشــعاب خطوط لوله
فرآوردههاي نفتي در منطقه ويژه
تاريخ مهلت و نشاني محل دريافت تحويل اسناد مناقصه:
پس از انتشــار آگهي نوبت دوم در روزنامه وخالصه اســناد قابل برداشــت از
سايتهاي http://setadiran.ir :و  http://iets.mporg.irويا براي دريافت
كامل اســناد مناقصه و اســناد ارزيابي كيفي به دبيرخانه كميسيون مناقصات به
نشــاني هرمزگان – بلوارپاسداران – جنب اسكله شهيد باهنر -شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه هرمزگان مراجعه نمايند.
شمارههاي تماس 76 :و 076-33513275
 -1نوع و مبلغ تضميــن فرايند ارجاع كار :ضمانت نامــه بانکی (به جز
پســت بانک) به مبلغ ( 493/820/000چهارصد و نود و ســه ميليون و هشتصد
و بيســت هزار) ريال طبق «آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي» به شــماره
/122402ت 50659/مورخ  94/09/22به نام شــركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران منطقه هرمزگان.
 -2مبلغ برآورد  9/876/338/962ريال
 -3مدت اجراي كار  180روز ( 6ماه) ميباشد.
 -4داراي حداقل سابقه كاري مرتبط.
 -5دارابودن گواهينامه تاييدصالحيت ايمني وگواهينامه تعيين صالحيت كار از
اداره كل تعاون و كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان( .تصوير گواهينامهها درهردو
پاكت ب و پاكت ارزيابي كيفي قرارداده شود).
 -6ارائه آگهي مربوط به شخص يا اشخاصي كه طبق آخرين تغييرات درروزنامه
رســمي مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شــركت ميباشد( .تصوير آخرين تغييرات

کشورهایی مانند روسیه و چین باشند.
هر آنچــه به چالشهای گســترش روابط
چین و ایران بیافزایــد میتواند فرصتی برای
آمریکای نگران از مشارکت بین این دو باشد.
آمریکا در هر گام باید هدف تشــدید دودلی و
دوراهیهای هر یک از این دو کشور را دنبال
کنــد .مثال آمریــکا میتواند تاکیــد کند که
وابســتگی ایران به چین – عالوه بر پرهزینه
بودن – گزینهای سیاســی است و اگر تهران
بخواهــد درباره بلندپروازیهای هســتهای و
سیاســتهای منطقهایاش ســازش کند ،در
به روی ســایر کشورهای جامعه بینالملل نیز
باز است .واشــنگتن همچنین باید از شرکای
منطقــهای هم کمک بگیرد ،کشــورهایی که
چهبسا بخواهند از مزایای روابط خوب با پکن
بهرهمند شــوند و رویارویی با چین در صورت
فروش تسلیحات به ایران یا سرمایهگذاری در
این کشور را به واشنگتن واگذار کنند.
اشتباه نکنید! با وجود تردیدها و دوراهیها،
روابــط چین و ایران برای هر دو کشــور مهم
اســت چرا که آنها را به اهدافشان میرساند:
توانافکنی چین به سمت غرب و رهایی ایران
از فشار تحریمهای آمریکا .اما گرچه گسترش
همکاریهای ایران و چین گریزناپذیر اســت،
ایاالت متحده باید کاری کند که این گسترش
همکاری نه برای تهران و نه برای پکن آســان
نباشد.
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سازمان فضایی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع
«واگذاری امور خدمات س�اختمان و نگهداری فضای س�بز( نیمه دوم سال  »)99به شماره  2099004068000001را از
طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخ�وان ارزیابی کیفی از دریافت و
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه
محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  99/05/11می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از
برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 99/05/14
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :تا ساعت  9:00روز چهارشنبه تاریخ 99/05/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :تهران،خیابان ولیعصر،خیابان شهید سلطانی (سایه)،شماره -34شماره تماس
22029729
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 8969737 :و 85193768
م.الف1498:

آگهي مناقصه عمومی دومرحلهای همراه با ارزیابی كيفي
شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت و گاز پارس

ن
وبت
اول

مناقصه شمارههاي WSD-0219866 , WSD-0219869 ,WSD-0219870 , WSD-0219871

شــرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خریــد  44قلم تجهيزات
بازرسي فني مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومی و دو مرحله
ای طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
شرايط و مدارک الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ي تغييرات
ب ) اساســنامه ،اظهارنامه ثبت شــركت و آخرين آگه 
(مندرج در روزنامه رسمي)
ج ) ارائه کد اقتصادی ،شناسه ملي
د) صورتهاي مالي حسابرســي شده مربوط به حداكثر سه سال
گذشته
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت ميگردد بالفاصله پس
از چاپ آگهي اول و حداكثر ( 3ســه) روز پس از انتشار آگهي نوبت
دوم به نشاني اينترنتي  ،setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي
دولت مراجعه نموده و نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
الزم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي مناقصهگران ،اسناد
مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد .بديهي است
ارايه مــدارك هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شــركت در
مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
• نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم پژوهش و فناوري
وزارت نفت ،به شــماره  97/213943مــورخ  ،1397/5/10كليه
خريدهاي شــركتهاي تابعه وزارت نفت در تمامي ســطوح معامله
بايستي از طريق سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت ()EP

صورت پذيرد ،انعقــاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمينكنندگاني
كه نام آنها در فهرست بلند سامانه مذكور قرار دارد ،امكانپذير است.
بنابراين مناقصهگر موظف به انجام تشــريفات الزم جهت قرارگرفتن
در فهرست سامانه مذكور تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات
ناشي از عدم رعايت مقررات فوق ،متوجه مناقصهگر خواهد بود.
• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي :دو هفته
پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي
• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه :متعاقبا به اطالع واجدين
شرايط خواهد رسيد.
• آخريــن مهلت تحویل پیشــنهاد و تاریخ گشــایش
پیشنهادها :طبق تاریخهای مندرج در اسناد مناقصه.
• الزم به ذکر است پیشــنهادهاي ارائه شده توسط مناقصهگران
میبایست حداقل تا  3ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشــتر ،متقاضيــان ميتوانند به وب
سايت شركت نفت و گاز پارس به آدرس  www.pogc.irو يا سايت
 www.shana.irمراجعــه و يــا بــا شــماره تلفــن
 5و  021-83762604تماس حاصل نمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/13 :
شماره مجوز1299/2128 :

شركت نفت و گاز پارس
روابط عمومي

