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حال و روز رفقای ترامپ خوب نیست

تمدید معافیت عراق از تحریمهای ایران

دلواپسی درباره احیای برجام از ریاض تا تلآویو

پیروزی «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات در انتخابات
اخیــر آمریکا و اظهارات وی پیرامون بازگشــت به برجام،
مجددا هراس به دل دشــمنان منطقــهای ایران از جمله
اســرائیل و برخی دول عرب افکندهاست؛ هراسی که باعث
شده به انحای مختلف برای تغییر دیدگاه بایدن بکوشند.
به گزارش ایرنا ،توافق هســتهای ایران و  ۵+۱که بعدها
به  ۴+۱تقلیل یافت ،ســالها به یکی از بزرگترین دغدغه
دشمنان ایران در منطقه تبدیل شدهبود .آنان پس از ورود
ترامپ به کاخ سفید و متعاقب آن خروج آمریکا از برجام به
نابودی این توافق خوشبین بودند .حاال با انتخابات آمریکا
و شکست ترامپ ،خوشحالی آنان بار دیگر رنگ باخته چرا
که تیم بایدن همواره بر اهمیت برجام تاکید دارد.
بایدن پیشتر گفتهبود که در صورت پیروزی در انتخابات
به توافقها و سازمانهایی که ترامپ خارج شده بازخواهد
گشــت .با این حال ،او درباره بازگشت به برجام نیز تاکید
دارد در صورتــی که ایران به تعهــدات اولیهاش در برجام
برگردد ،او هم آمریکا را به این توافق بازخواهد گرداند.
همزمان با تاکید بایدن بر بازگشــت به برجام« ،آنتونی
بلینکــن» مشــاور وی نیز بارها در اظهــارات خود تاکید
کرده که بایدن در صورت پیــروزی در انتخابات به دنبال
«توافقی قویتر» با ایران خواهد بود .از نگاه ناظران توافق
قویتری که بلینکــن از آن صحبت میکند نشــانگر آن
اســت که احتمال تالش بایدن برای گفت وگو در مسائل
غیرهستهای از جمله موضوعات منطقهای وجود دارد.
در ارتباط با سرنوشت برجام در دولت دموکرات بایدن،
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشــورمان در پیام
توییتری نوشت :اگر ایاالت متحده آمریکا خواهان پیوستن
دوبــاره به برجام باشــد ،آمادهایم تا در خصوص شــرایط
احیای عنوان «مشــارکتکننده در برجــام» برای ایاالت
متحده مذاکره کنیم.
ظریف اجرای تعهدات از سوی ایران را منوط به اجرای
تعهدات طــرف مقابل کرده که دو ســال پیش به صورت
یکجانبــه توافق را ترک کرد .وزیر امورخارجه در پیام خود
اضافه کرد :اگــر ایاالت متحده تعهداتــش را آن طور که
در قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت آمده اجرا کند ما هم
تعهداتمان ذیل برجام را اجرا میکنیم.

برخالف دوره ترامپ و اجرای سیاســت فشار حداکثری
علیه ایران ،کارشناســان شانس رسیدن تهران و واشنگتن
به دیدگاهی مشــترک را دور از ذهــن نمیبینند .همین
موضــوع باعث شدهاســت که مقامات برخــی دول عربی
منطقه و رژیم صهیونیســتی از بایدن تقاضای تجدیدنظر
در متن توافق را داشتهباشند.
بــه تازگی «ترکی الفیصل» رئیس پیشــین ســازمان
اطالعات سعودی و ســفیر پیشین این کشور در آمریکا از
بایدن خواســته که در هر مذاکره احتمالی جدید با ایران،
متحدان منطقهای واشنگتن را نیز در نظر بگیرد .همچنین
وی خطاب به بایدن ادعا کرد :اشــتباهات و کاســتیهای
توافق قبلی نباید تکرار شــود ،هر توافق غیرجامعی ،صلح
دائمی و امنیت را در منطقه ما محقق نخواهد کرد.
تقاضای آل ســعود از بایدن برای اعمال فشار بر ایران
در حالی صورت میگیرد کــه آنها در دوره ترامپ از هیچ
کوششی برای انزوای ایران دریغ نکردند .شورای همکاری
خلیج فارس به رهبری عربســتان ماه گذشــته (مهرماه)

در آســتانه لغو تحریمهای تســلیحاتی ایران در قطعنامه
 ۲۲۲۳۱از شــورای امنیت سازمان ملل درخواست تمدید
تحریم تســلیحاتی ایران را کرد .این سازمان در بیانیهای،
ایــران را به مداخله در کشــورهای همســایه متهم و بر
ضرورت تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران تاکید کرد.
تــاش دولتهــای عربــی منطقه با شکســت آمریکا
در صحن شــورای امنیت و پایانیابی زمــان تحریمهای
تسلیحاتی پنج ساله ،راه به جایی نبرد .آنها اینک دست به
دامان بایدن شدهاند به امید آن که رییس جمهوری جدید
امریــکا همان راهی را که «بــاراک اوباما» رفته بود ،نرود؛
راهی که پایان آن احیای مجدد برجام و پایبندی دو طرف
توافق به مفاد آن است.
در کنار موضعگیری عربستان ،مواضع مقامات اسراییل
نیز قابل توجه اســت .به تازگی «ران درمر» سفیر اسرائیل
در واشــنگتن در نشســتی با حضور همتایــان اماراتی و
بحرینی خود گفتهاســت که بایدن در صورت بازگشت به
برجام مرتکب خطایی بزرگ خواهد شــد .ســفیر اسرائیل

ابــراز امیدواری کرد که رئیس جمهــوری منتخب آمریکا
با مالحظۀ خاورمیانۀ جدیــد پس از امضای توافقات صلح
میان اســرائیل ،امارات و بحرین بکوشد به جای بازگشت
به برجام ،روند عادیســازی مناســبات اســرائیل و دیگر
کشورهای خاورمیانه را ادامه بدهد.
از طرفی «زاخی هانگبی» وزیر همکاریهای منطقهای
اســرائیل نیز با بیان اینکه مواضع بایــدن در مورد توافق
هســتهای ایــران میتواند به جنگ بین اســرائیل و ایران
منجر شــود ،گفت :بایدن مدتهاست که علنا میگوید به
توافق هستهای با ایران باز خواهد گشت .من این را چیزی
میدانم که در نهایت منجر به رویارویی اســرائیل و ایران
خواهد شد.
این مقام اســراییلی در حالی از احتمــال رویارویی با
ایران ســخن به میان آورده که آنها در دولت ترامپ تالش
زیادی را برای بسترسازی یک جنگ تمام عیار بین تهران
و واشــنگتن به کار بستند .آنها در پی آن بودند که هزینه
تقایــل با ایــران را بر دوش ترامپ و دولــت جمهوریخواه
آمریکا قرار دهند که در این زمینه ناموفق بودند.
سران رژیم صهیونیستی که با خروج آمریکا از برجام به
هدف خود نزدیک شدهبودند ،منتظر اقدام متقابل ایران و
خروج تهران از توافق هســتهای بودند اما برخالف امید و
انتظار آنان ،این موضوع محقق نشد.
اکنون زمان آن رسیده که مقامات رژیم صهیونیستی به
مطالبات جهان پاســخ گویند که چرا اسراییل تا کنون به
عضویت «پیمان منع گســترش سالحهای هستهای» (ان.
پی.تی) در نیامده و با وجــود برخورداری از بیش از ۲۰۰
کالهک هستهای ،اجازه بازید به بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را نمیدهد.
حال اینکه ایران افزون بر الحاق به ان.پی.تی ،تاسیسات
و فعالیتهای صلح آمیز هستهای خود را همواره در معرض
بازرســان آژانس قرار دادهاســت .در همین ارتباط بود که
اخیــرا «مجید تخت روانچی» نماینده دائم کشــورمان در
ســازمان ملل متحد با رد هرگونه محدودســازی فعالیت
صلحآمیز هستهای ایران ،تاکید کرد که «فعالیت هستهای
ســعودی و همچنین اســرائیل باید شــفاف شود و تحت
نظارت آژانس انرژی اتمی درآید».

جوزپ بورل:

احیای برجام آسان نخواهد بود

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا
دیدگاهش را درباره مسیر جو بایدن رئیس جمهور
منتخب آمریکا برای تعامل با ایران و بازگشــت به
توافق هسته ای بیان کرد.
به گزارش ایســنا ،مجله تایم درباره انتخابات
آمریکا و تاثیر آن بر تعامالت این کشــور نوشت:
بایدن گفته اســت که دوباره به توافق هســتهای
 ۲۰۱۵ایران که شــامل  ۱۲سال مذاکره با ایاالت
متحده ،اتحادیه اروپا ،سازمان ملل ،روسیه و چین
نشریه اینترنتی آسیا تایمز در گزارشی تاکید
کرد که کارزار فشــار حداکثری آمریکا علیه ایران
بطور کامل شکســت خورده و با این حال دولت
ترامپ در تالش است تا کار آشتی دولت بایدن با
ایران را دشوار سازد.
آسیا تایمز می نویسد که مایک پمپئو وزیر امور
خارجه آمریکا نگران بی اثر شــدن «کارزار فشار
حداکثری» او توسط دولت آتی جو بایدن ،در حال
اعمال تحریمهای جدید علیه ایران اســت و الف
می زند که سیاستهای تنبیهی دولت ترامپ علیه
ایران موفقیت آمیز بوده اســت .در واقع دولت در
حال خروج از قدرت دونالد ترامپ در حال افزایش
تحریم و تنش برای مسدود کردن راه دولت بایدن
برای آشتی دوباره با ایران است.
این گزارش با اشاره به تحریمهای جدید اعمال

شکست کامل فشار آمریکا علیه ایران

شــده علیه ایران می افزاید :این تحریمهای تازه
در حالی است که فهرست بلند باالی تحریمها تا
کنون نتوانسته ایران را برای امتیاز دادن تحت فشار
بگذارد .پمپئو در دو ســال و نیم گذشته فهرست
بلندی از خواسته ها برای گنجاندن در یک توافق
جدید هسته ای تهیه کرده اما دولت ایران به این
درخواستها جواب نداده است.
با هــر معیاری و همچنین طبــق اذعان خود
پمپئو ،فشار آمریکا بطور کامل شکست خورده هر
چند لطماتی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
به بیان دیگر  ،علیرغم ادعاهای پمپئو مبنی بر

آگهی برگزاری فراخوان عمومی انتخاب مشاور (ارزیابی کیفی و فنی)
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان(سهامی خاص)

اســت ،خواهد پیوســت .ترامپ در سال ۲۰۱۸
ایاالت متحده را از توافق بیرون کشــید و درواقع
کل توافــق را نابود کرد .ســپس ایــاالت متحده
تحریمهای سختگیرانهای را اعمال کرد ،صادرات
نفت ایران ،مایه حیات اقتصادی آن را متوقف کرد
و هر شرکتی را که در ایران سرمایهگذاری انجام
میدهــد را تهدید به ممانعت از فعالیت تجاری و
اقتصادی در آمریکا کرد .این تهدید شــرکتهای
عظیــم اروپایی ،از جمله خودروســاز فرانســوی

آسیا تایمز بررسی کرد

اینکه تحریــم ها «ابزار مهم امنیت ملی» بوده اما
در واقعیت این اقدام موجب افزایش ریسک اشاعه
هسته ای شده اســت .این یک واقعیت راهبردی
است که انتظار می رود دولت بایدن از طریق تدابیر
آشــتی جویانه به آن بپردازد .در این حال پمپئو
به زعم خود تالش مــی کند تا با افزایش اندازه و
مقیاس تحریم هــا  ،کار دولت بایدن برای تغییر
مسیر در خصوص ایران را دشوارتر سازد.
بایــدن در صورتی که بخواهــد به چهارچوب
توافق هسته ای برجام و تبعیت از قطعنامه ۲۲۳۱
شــورای امنیت بازگردد ،می تواند با اســتفاده از

فراخوان شماره2099092421000042 :

شــرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره طراحی
 1900کیلومتر گازرسانی به نقاط پراکنده شرق استان هرمزگان را به روش QCBS
و انعقاد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مشاور واجد شرایط به
شرح ذیل واگذار نماید:
 -1موضوع خدمات مشاوره :ارائه خدمات مشــاوره طراحی  1900کیلومتر
خطوط انتقال ،تغذیه ،توزیع و شبکه نقاط پراکنده شرق استان هرمزگان
 -2مدت قرارداد 365 :روز تقویمی
 -3نـــام و نشـــانی مناقصهگزار :شرکت گاز استان هرمزگان به نشانی:
بندرعباس -بلوار گاز -شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان
 -4مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان :پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
 -5مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان :حداقل  14روز پس از اتمام مهلت
دریافت اسناد فراخوان
 -6به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمیگیرد.
 -7به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل حذف پیشنهادات نامتناسب
استفاده میگردد.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان
(نوب
تد
وم)

شماره مناقصه 82912

شماره مجوز 1399/4820

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شــرایط با مشــخصات و شــرایط ذکر شــده بــه روش مناقصه عمومی و از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولت  برگــزار نمایــد .کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبل ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شرح مختصر کار:
ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

احداث ایستگاه  TBSروستای بیشه بنه هزار جریب (ساختمان و برقی) تجدید مناقصه

2099091578000174

215/145/000

4/302/899/021

2

احداث ایستگاه  TBSروستای لیمونده هزار جریب (ساختمانی و برقی) تجدید مناقصه

2098091578000175

196/095/000

3/921/889/590

3

احداث ایستگاه  TBSآکرد هزار جریب (ساختمانی و برقی) تجدید مناقصه

2098091578000176

265/919/000

5/318/366/952

 -1محل تامین اعتبار :منابع داخلی
 -2محل اجرای پروژه :در محدوده گاز استان مازندران
 -3نوع تضمین فرآیند ارجاع کار :تضمین معتبر براســاس آییننامه تضامین معامالت دولتی
مصوبه هیات وزیران به شــماره /123402ت  50659هـ مورخ  1394/9/22و اصالحات بعد از آن
در خصوص کارهای پیمانکاری
 -4تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :ساعت  10صبح روز دوشنبه  99/9/10میباشد.
 -5مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت :ســاعت  14:30روز چهارشنبه تاریخ
99/9/12
 -6مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:30روز شنبه تاریخ ( 99/9/22ضمنا اصل تضمین
شرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرانه حراست
گردد)
 -7زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 99/9/23
 -8مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه میباشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
 -9شرایط متقاضی:
 داشتن گواهی صالحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه با ظرفیت آزاد و مجاز داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی ثبــت نــام و اخــذ کــد اطالعرســانی پایــگاه ملــی مناقصات بــا مراجعــه بــه ســایت  http://iets.mporg.ir
 ارائه صورتهای مالی حسابرســی شــده منتهی به  98/12/29برای پیشنهادهای باالی  10برابرنصاب معامالت متوسط باشد الزامی است .با رعایت ماده  4آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی

پژو -ســیتروئن و توتال غول انرژی را مجبور به
رها کردن سرمایهگذاریهای بزرگ در ایران کرد.
جوزپ بورل ،مسئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپا با وجود تعهد بایدن به توافق هستهای ایران
در گفتوگو با مجله تایــم میگوید که «احیای
آن اکنون آســان نخواهد بود ،بــه این دلیل که
امضاکنندگان میتوانند در مــورد لغو مجدد آن
توسط رئیسجمهور آینده ایاالت متحده محتاط
باشند» .

مسائل هسته ای و غیرهسته ای را جدا کنند زیرا
رویکــرد کلی به اعتقاد کارشناســان راه به جایی
نخواهد برد و حل مساله هسته ای را هم پیچیده
خواهد کرد .مشکل رویکرد کلی و تمامیت خواهانه
علیه ایران این است که واقعیت بازدارندگی متقابل
در واشــنگتن و تهران که مورد حمایت روسیه و
چین هــم قرار دارد را نادیــده می گیرد .همانند
روابط آمریکا با چین و روســیه ،تنــش زدایی و
بازدارندگی می تواند نتیجه بخش باشد و کانالهای
دیپلماتیک صرف نظر از مناقشه های بین دو طرف
می تواند ایجاد شود .کلید حل مساله ،تنظیم روابط
و مناقشه ها و اعمال منطق و پیش بینی پذیری در
آنها است ،بجای اینکه همانند رویکرد دولت ترامپ
با شیوه های تقابلی و لفاظی اجازه دهیم مناقشه
ها از کنترل خارج شوند.

و تقویت حسابرسی.
 حداقل نصاب پیشــنهاد دهنده در این مناقصهها به هر تعداد مناقصهگر میباشد )مالک تعیینتعداد مناقصهگر بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف میباشد)
 قیمتها متناســب با کاالی ســاخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(.در صورتیکه کاال مشــابهتولید داخل دارد)
 متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « »9فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،میتواننددر مهلت تعیین شده فوقالذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه  نمایند.
 شرکت کنندگان در مناقصه ،میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستادارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالعرسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت میباشد
و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
 به پیشــنهادات شــرکتهای دارای هیات مدیره مشــترک موثر در انجــام مناقصه تر تیب اثرداده  نخواهد شد.
 جهــت کســب اطالعات بیشــتر در ســایت شــرکت گاز اســتان مازنــدران بــه آدرس www.nigc-mazandaran.irو پایــگاه ملــی اطالعرســانی مناقصــات کشــور بــه آدرس
 http://iets.mporg.irمراجعه نمایید.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانهمرکز تماس 021-41934 :و 021 -57895000
دفتر ثبت نام 88969737 :و 95193768
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/02 :

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

وزارت خارجــه آمریکا معافیت عــراق از تحریم های ایران را  45روز دیگر
تمدید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واشنتگتن پست ،دولت «دونالد ترامپ»
طول مدت معافیت از تحریم های ایران برای عراق را که این کشور را قادر می
سازد به واردات انرژی از ایران ادامه دهد ،کاهش داد.
معافیــت از تحریم هــا معموال  120روز به طول مــی انجامند که پس از
افزایش فشــار بر ایران توســط مایک پمپئو وزیر اموز خارجه این کشور ،این
مدت به  60روز کاهش یافت.
یک ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت که پمپئو این
معافیت را به مدت  45روز دیگر تمدید کرده است و این اقدام دولت ترامپ را
با تصمیم نهایی تمدید یا لغو کلی این معافیت ها پیش از پایان دوران ریاست
جمهوری دونالد ترامپ در  20ژانویه مواجه می سازد.
این ســخنگو ادامه داد :وزیر امور خارجــه معافیت از تحریم ها برای عراق
را تمدید کرد تا این کشــور بتواند جهت واردات بــرق از ایران تبادالت مالی
مربوطه را انجام دهد .ایــن معافیت اطمینان ایجاد می کند که عراق قادر به
تامین نیازهای کوتاه مدتش دز زمینه انرژی است ،در حالی که گام هایی در
راستای کاهش وابستگی به واردات ایران بر می دارد.
عراق با واردات گاز و برق از ایران یک ســوم نیازهایش در زمینه انرژی را
تامین می کند.
پولیتیک

آبرامز تاکید کرد

پرهیز ترامپ از درگیری نظامی در خاورمیانه
نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بــر اینکه ترامپ هیچ قصدی
بــرای ایجاد درگیــری و تنش جدید در خاورمیانه نــدارد ،تهدیداتی را علیه
کشورمان مطرح کرد.
به گزارش ایسنا« ،الیوت آبرامز» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت
وگو با العربیه مدعی شــد :دونالد ترامــپ قصد ندارد که درگیری جدیدی در
منطقــه ایجاد کند و او اخیرا خارج کــردن برخی نیروهای آمریکایی از عراق
و افغانســتان را اعالم کــرد اما ما به خوبی می دانیم کــه ایران فعالیت های
خطرناکــی در منطقه دارد و این امر را به وضوح در عراق دیدیم .فکر کنم که
این مساله برای همگان روشن باشد.
رویداد

حمایت مشروط گزینه وزارت خارجه بایدن از برجام

وزیر امور خارجه احتمالی دولت بایدن گفت که به شرط مذاکره درباره برنامه
موشکی ایران و نقش ایران در منطقه از بازگشت آمریکا به توافق هستهای(برجام)
حمایت میکند .به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز« ،کریس کونز»
ســناتور آمریکایی و وزیر امور خارجه احتمالی در دولــت «جو بایدن»  ،رئیس
جمهور منتخب آمریکا روز جمعه گفت که تنها در صورتی از بازگشــت به توافق
هســتهای حمایت میکند که راهی برای محدود کردن برنامه موشــکی ایران و
حمایتش از نیروهای نیابتی در منطقه وجود داشــته باشد .کونز با تاکید بر این
که او فقط موضع خودش را بیان میکند ،گفت که «واشنگتن پس از این که از
بازگشــت به برجام حمایت کند ،راهی رو به جلو در زمینه محدود کردن برنامه
موشــکی آن ها و حمایتشــان از نیروهای نیابتی نیاز خواهد داشت .این دو باید
همزمان اتفاق بیفتند .به گزارش ایســنا ،اظهارات این ســناتور آمریکایی در پی
این مطرح می شــود که بایدن وعده داده اســت با روی کار آمدنش ،در صورت
«بازگشت ایران به پایبندی کامل به تعهدات هسته ای اش» به توافق هسته ای
باز می گردد .بایدن همچنین گفته اســت که در صورت بازگشت آمریکا به این
توافق ،موضوع برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه نیز باید در مذاکرات
در چارچوب این توافق مطرح شود .این در حالی است که مقامات کشورمان تاکید
کرده اند برای توافق هســته ای پیش از این مذاکرات الزم انجام شده است و این
توافق با پشتوانه قانونی قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت سازمان ملل به امضای
طرفین رسیده است که آمریکا نیز عضوی از آن بود .سعید خطیبزاده ،سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان در نشســت خبری اخیر خود گفت :برجام اقدام جامع
مشترکی است که بین ایران و گروه  ۵+۱امضا شده است .البته آمریکا به مشارکت
خود در این برنامه پایان داده اســت .مذاکره در مورد این برنامه مشترک چندین
ســال به طول انجامید و بعد از این مذاکرات جمع بندی شــد و برای اجرا مهر و
موم شــد .وی ادامه داد :برجام باید در چارچوب خود برجام اجرایی شــود .طرف
های اروپایی باید به تعهدات خود بازگردند و باید بپذیرند که خسارت عظیمی به
ایران از بابت عدم تعهدات آنها وارد شده است و اگر آمریکا نیز میخواهد به این
مسیر برگردد باید به اجرای تمام و کمال برجام بدون کم و کاست آن بازگردد و
این مسیر اجرای برجام است و برجام چیزی نیست که قابل مذاکره مجدد باشد.

«خاموش کردن المپهای اضافی ،سادهترین راه صرفهجویی در مصرف برق است»

(نوب
تا
ول)

 -8حداقل رتبه قابل قبول جهت شــرکت در مناقصه :رتبه دو طراحی
انتقال خطوط نفت و گاز یا رتبه دو شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز و ارائه
گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار ،رفاه و امور اجتماعی.
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا تهیه
فهرست مشاوران دارای صالحیت ،ارسال درخواست پیشنهاد ( ،)RFPارائه پیشنهاد
مشاوران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مشاوران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
همچنین مناقصهگران میتوانند جهت کســب اطالعات بیشتر به نشانی شرکت
(ردیــف )3دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  07632197236تماس حاصل
نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/04 :

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شرکت گاز استان مازندران
سهامی خاص

اختیارات ریاســت جمهوری و صدور چند دستور
ریاســتی تحریم های دولت ترامپ علیه ایران را
معکوس کند .این درحالی است که مقامات ارشد
ایران هــم بر امکان پذیر بودن بازگشــت آمریکا
به برجام تاکید کرده انــد ،هر چند دولت ترامپ
بدون اعتنا به توصیه های دادگاههای عالی جهانی
همچنــان به تحریم ایران ادامه داده و در بحبوحه
شــیوع کرونا قوانین حقوق بشــری را هم به طور
گستاخانه ای نقض کرده است.
از سوی دیگر ،بایدن و تیم سیاست خارجی او
این گزینه را خواهند داشــت تا مشابه دولت اوباما

شماره مجوز۱۳۹۹.۴۷۹۲ :
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شرکت برق منطقهای خراسان

آگهی مناقصه عمومي یک مرحلهای
همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با شماره ش99/21/

شناسه آگهی1047578 :

شرکت برق منطقهای خراسان در نظر دارد «عملیات بهینه سازی ساختمانی پستهای محدوده امور اتوماسیون» را از طریق برگزاری مناقصه
عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) ،به پیمانکار حائز شرایط ،واگذار نماید.
شماره فراخوان در سامانه ستاد

موضوع مناقصه

مدت اجرا

مبلغ تضمین شرکت در
فرایند ارجاع کار (ریال)

محل اعتبار

۲۰۹۹۰۰۱۱۲۳۰۰۰۰۳۷

بهینه سازی ساختمانی پستهای محدوده
امور اتوماسیون

 18ماه

1.259.056.502

منابع داخلی
(غیرعمرانی)

* شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
الف) دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری با حداقل پایه  5ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و ظرفیت آزاد.
ب) دارا بودن گواهينامه صالحيت ايمني معتبر از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي.
* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
مناقصهگران حایز شرایط میتوانند پس از ثبتنام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و واریز الکترونیکی مبلغ  1,000,000ریال به حساب مندرج
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران (مشاور) فایل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
از ساعت  10روز شنبه مورخ  99/09/01تا ساعت  10روز یک شنبه مورخ 99/09/09
*تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی ،اسناد مناقصه و محل تحویل پاکت تضمین:
از پیشنهاد دهندگان تقاضا میگردد؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک (اسناد ارزیابی کیفی ،پاکت الف ،ب و ج) را درسامانه تدارکات الکترونیکی
دولت حداکثر تا ســاعت  10روز سهشــنبه به تاریخ  99/09/25بارگذاری نمایند .همچنین اصل پاکت الف با شــرایط درج شده دراسناد مناقصه
درپاکت الک و مهرشده تا ساعت  11صبح روز سهشنبه به تاریخ  99/09/25پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق به آدرس :مشهد – انتهای بلوار
وکیلآباد – نرسیده به دو راهی شاندیز – طرقبه – سمت راست  -شرکت برق منطقهای خراسان – به امور تدارکات و قراردادها تحویل نمایند.
*تاریخ و محل گشایش پاکات:
ساعت  12:00روز سهشنبه به تاریخ  99/09/25در محل امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقهای خراسان.
* متقاضیان باید جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر منتخب در سامانه
ستاد ( )www.setadiran.irموجود میباشد.
* در صورت نیاز به دریافت توضیحات بیشتر ،متقاضیان میتوانند با مشاور (شرکت منیران -آقای سلطانی) به شماره  051 – 38717200یا با
امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقهای خراسان به شماره ( 051-36103614خانم شکوری) و فاکس 051-36103629تماس حاصل
نمایند.
* به پیشنهادها و مستندات فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پیشنهاددهنده موظف به ارایه تضمین معتبر و قابل تمدید مطابق آییننامه تضمین درمعامالت دولتی میباشد و پیشنهادهای فاقد سپرده،
سپردههای مخدوش ،سپردههای کمترازمیزان مقرر ،چک شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد درج شده است.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاههای اطالعرسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات
پایگاه اطالعرسانی مناقصات شرکت برق منطقهای خراسان
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»

م/الف5928 :

http://tender.tavanir.org.ir
http:/iets.mporg.ir
www.krec.ir
www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقهای خراسان

