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یک روزنامه آمریکایی در گزارشی با اشاره
به وجود برخی نشانه ها مبنی بر بهبود روابط
ایران و عربســتان تصریح کــرد :گفتوگوها
میان این دو قدرت منطقهای ،اگر به موفقیت
بینجامــد میتوانــد باعث کاهــش تنش در
چندین درگیری در سراسر خاورمیانه شود.
نیویــورک تایمز در گزارش خود نوشــت:
چهار ســال پیش محمد بن ســلمان ولیعهد
سعودی در یک مصاحبه تلویزیونی ،این ایده
را رد کــرد که کشــورش میتواند با توجه به
سوابق ،برخی نقاط توافق با ایران را پیدا کند.
او در این خصوص گفت :چگونه ارتباط برقرار
کنیم؟ نقاط مشــترکی که بتوانیــم با ایران
توافق کنیم ،تقریبا وجود ندارد.
اما اکنون ،شــاهزاده محمــد در حالی که
در تالش دیپلماتیک برای از بین بردن تنش
میان دو قدرت منطقه ای اســت ،میخواهد
این نقاط را پیدا کند.
در حالی که هنوز نشــانههای مشخصی از
تفاهم جدید بین عربســتان سعودی و ایران
ظاهر نشده و ممکن است مدت زیادی طول
بکشد ،اما اگر این اتفاق بیفتد حتی میتواند
منجر به سرد شدن درگیری ها در کشورهایی
مانند لبنان ،ســوریه ،عراق و یمن شــود که
دشــمنی ها در آنجا به اختالفات سیاســی و
درگیری مسلحانه دامن میزند.
ایــن روزنامه آمریکایی در ادامه با اشــاره
به برخی گزارشات ادعایی درباره رایزنیهای
تهران و ریاض در پایتخت عراق نوشــت :این
مذاکرات در بغداد در شــرایطی آغاز شد که
شــرایط به طور گسترده ای در خاورمیانه در
حال تغییر است .در حالی که منطقه با تغییر
سبک و سیاســت از رئیس جمهور ترامپ به
رئیس جمهور بایدن سازگار میشود ،به نظر
میرســد این تغییرات عربســتان سعودی را
برای دیپلماسی منطقه مشتاق تر کرده است.
در حالــی کــه آقــای ترامــپ از نزدیک
با کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس مانند
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی
متحد شــد و سیاست «فشار حداکثری» را با
هدف تحت فشــار قرار دادن و امتیاز گیری
از ایران دنبال کرد ،آقای بایدن روابط ایاالت
متحده با عربستان را سرد کرده و دیپلماسی
را با هدف بازگرداندن توافق بین المللی برای
محدود کردن برنامه هســته ای ایران از سر
گرفته است.
جو بایدن همچنین به شــدت از ســوابق
حقوق بشــر عربســتان ســعودی در جریان
مبــارزات انتخابات ریاســت جمهوری انتقاد
کرد و متعهد شد که رابطه آمریکا و پادشاهی
را دوباره ارزیابــی کند .وی پس از حضور در

نیویورک تایمز ادعا کرد

قرار مذاکره سفرای ایران و عربستان

دفترش دســتور آزادی ارزیابــی اطالعاتی را
صادر کرد که نشــان میداد شاهزاده محمد
به احتمال زیاد دســتور کشــته شدن جمال
خاشــقچی روزنامه نــگار مخالف ســعودی
را صادر کرده اســت ،اگرچــه وی از مجازات
مستقیم شاهزاده خودداری کرد.
ماه گذشته ،کاخ ســفید اعالم کرد که در
تالش برای عدم پشــتیبانی آمریکا از جنگ
فاجعه بار عربستان در یمن ،فروش سالحهای
تهاجمیبه عربستان را متوقف میکند .به نظر
میرسد عربستان سعودی رفتار خود را تغییر
داده تا با فضای جدید مطابقت داشته باشد.
نه ایران و نه عربستان سعودی مذاکرات را
به طور علنی تائید نکرده اند .مقامات سعودی
حتی آن را آشکارا تکذیب کردند اما مقامات
عراقی و ایرانی در محافل خصوصی وجود آن
را مورد تائید قرار دادند.
تحلیلگــران میگویند کــه تغییرات اخیر
در دولــت آمریــکا ،عالوه بــر کاهش تمرکز
واشــنگتن بر خاورمیانه ،موقعیت عربســتان
را تضعیــف کرده و آن را مجبور ســاخته تا
رویکردی کمتر جنگ طلبانه را درقبال ایران
در پیش بگیرد.
«یاســمین فاروک» محقق مدعو در بنیاد
کارنگی برای صلح بین المللی نیز که در حوزه
عربستان سعودی مطالعه میکند ،انتظار دارد

کــه اولویت اول دســتیابی به نوعــی توافق
امنیتی منطقه ای مانند گذشــته باشد .وی
اظهار داشت :آنها باید این کار را انجام دهند
قبل از اینکه به نقطه صحبت در مورد تقسیم
نفــوذ خود در منطقه برســند .صرف تصمیم
برای گفت وگوی مســتقیم با ایران نشــانگر
تغییر سیاست سعودی است ،با توجه به اینکه
ســعودی ها قب ً
ال از بحث درباره یمن با ایران
خودداری کرده بودند ،زیرا آنها دخالت ایران
در آنجا را غیرقانونی میدانستند.
برنامه ریزی برای ادامه مذاکرات
روزنامه نیویورک تایمز در بخشــی از یک
گزارش درباره اخبار اخیر مربوط به مذاکرات
انجام شده میان ایران و عربستان سعودی در
عراق نوشــت :نه ایران و نه عربستان سعودی
به صورت علنــی مذاکرات را تایید نکرده اند.
مقامات سعودی حتی به طور علنی آن را رد
کرده انــد .وجود این مذاکــرات به طور غیر
علنی توســط مقامات عراقــی و ایرانی تایید
شد .تحلیل گران میگویند که تغییرات اخیر
در دولــت آمریکا که شــامل کاهش تمرکز
طوالنی مدت واشنگتن بر خاورمیانه میشود،
باعث شده است سعودی ها در تعهد آمریکا به
دفاع از آن تردید کنند و این موضوع موجب
تضعیف جایگاه عربســتان سعودی شده و آن
را واداشته است موضعی در قبال ایران اتخاذ

گفتوگوی جو بایدن و رئیس موساد درباره ایران
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که رئیس جمهور
آمریکا و رئیس سازمان جاسوسی موساد در دیدار با یکدیگر
درباره بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای رایزنی کرده اند.
به گزارش ایســنا به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل ،جو
بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با هیئت
اطالعاتی -امنیتی رژیم صهیونیستی که چند روزی است در
واشنگتن به سر میبرند ،دیدار کرده است.
بنابر گزارش رســانههای عبری زبان ،در این دیدار که از
پیش برنامه ریزی نشــده بود ،یوسی کوهن رئیس سازمان
جاسوســی رژیم صهیونیستی (موســاد) و مقامات شورای
امنیت ملی آمریکا نیز در کنار بایدن حضور داشته و دو طرف
درباره تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت به توافق
هسته ای با ایران گفتوگو کرده اند.
همچنیــن در این گــزارش ها آمده اســت که پیش از
دیدار رئیس موساد با رئیسجمهور آمریکا ،بنیامین نتانیاهو

کند که کمتر خصمانه است.
در ادامــه این گزارش ،نیویــورک تایمز با
مطرح کردن ادعــای مقامات ایرانی و عراقی
که نمیخواســتند نامشان فاش شود ،نوشت:
طبق گفته ی دو مقام عراقی ،یک مقام ایرانی
و یک مشــاور دولت ایران که نمیخواستند
نامشــان فاش شــود چــون مجاز بــه ارائه
اطالعات به رسانه ها نبودند ،در این مذاکرت
که اولین بار توســط فایننشال تایمز گزارش
شد ،مقامات ارشــد امنیتی ایرانی و سعودی
حضور داشــته اند .مشــاور دولت ایران گفت
کــه مذاکرات با حضور خالد الحمیدان رئیس
ســازمان اطالعات عربستان ،ســعید ایروانی
معاون دبیر شــورای عالــی امنیت ملی ایران
برگزار شده است.
به ادعای این روزنامه ،این مقامات گفتند
که دو کشــور موافقت کردهانــد مذاکرات در
ماه مه در بغداد و احتماال میان ســفیران این
کشورها ادامه پیدا کند.
نیویورک تایمز ادامــه داد :وقتی از دولت
سعودی در این باره پرســیده شد ،بیانیه ای
منتشــر کرده و گفت «از هــر فرصتی برای
پیش برد صلح و ثبات در منطقه» اســتفاده
میکند ،در صورتی که ایران «حســن نیت
نشــان دهد» و «فعالیتهای بدخواهانه اش
را کاهش دهد».

نخستوزیر رژیم صهیونیســتی در تماس تلفنی با کوهن
مواردی را به او یادآوری کرده اســت تا به جو بایدن انتقال
دهد اما این موضوعات در گزارش ها مشخص نشده است.
تایمز آو اسرائیل در ادامه نوشت که دیدار کوهن و بایدن
از پیش برنامهریزی نشده بود و در زمان سفر هیأت مقامهای
اطالعاتی  -امنیتی رژیم صهیونیستی به واشنگتن تصمیم
برگزاری آن گرفته شد.
این سفر در حالی انجام شده است که مذاکره کنندگان
ایران و گــروه  ٤+١این روزها در وین در حال رایزنی درباره
چگونگی بازگشــت آمریکا به توافق هسته ای و احیای آن
هستند.
اسرائیل مدعی است که احیای برجام منجر به دستیابی
ایران به تسلیحات اتمیخواهد شد.
این در حالی است که تمام فعالیتهای اتمیتهران تحت
نظر آژانس انرژی اتمیو پروتکل الحاقی است.

شــهرداري اصفهان در نظر دارد جهت پــروژه (خريد ورق آلومينيوم به ضخامت  2میلیمتر جهت اجراي فالشــينگهاي ســقف پروژه
ســالن اجــاس ( )1400-03-01بــا مبلغ بــرآورد اولیــه  4.500.000.000ریال و مــدت اجرای  1ماه و ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ
 225.000.000ریال) از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.
تذکرات
شــرکت کنندگان ملزم به ارائه اســناد و مدارك و ســوابق كاري خود قبل از تهيه اسناد میباشند ،برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل
10درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكي ،اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به شهرداري تسليم نمايد.
واجدين شرايط میتوانند از تاريخ  1400/02/16لغايت  1400/02/27همه روزه به جزء روزهاي تعطيل به حوزه معاونت عمران شهري واقع در
خيابان كاوه ابتداي اتوبان دكتر چمران مراجعه و با ارائه معرفينامه كتبي شركت و ساير مدارك نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت  14روز سهشنبه مورخ  1400/02/28میباشد.
شهرداري اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي  http://www.isfahan.irمراجعه نمایید.

فراخوان مناقصه عمومیهمزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحلهای
حساب  100امام

این گزارش میافزاید :هر یک از دو کشور
احتماال درخواستهای بزرگی از طرف دیگر
خواهد داشــت .مقامات و تحلیل گران ایرانی
گفته اند که ایران میخواهد موضوع مناقشه
یمــن را حل کند و اطمینــان یابد حوثی ها
نقشی در تقسیم قدرت در دولت یمن دارند.
ایران همچنین از عربستان سعودی میخواهد
از کارزار فشار آوردن در راستای خارج کردن
نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه دست
بردارد و البی کردن برای تحریم ها علیه ایران
را متوقــف کند و روابط با اســرائیل را مانند
دیگر کشورهای عربی عادی سازی نکند.
در ادامه گــزارش نیویــورک تایمز آمده
است :طبق گفته سجاد جهاد یکی از اعضای
بنیــاد قرن که یک گروه تحقیقاتی مســتقل
است ،سعودی ها میخواهند راهی برای پایان
دادن به جنگ یمن پیدا کرده و تحرکات شبه
نظامیان تحت حمایت ایران در عراق را که به
اهداف سعودی حمله کرده اند و پهپادهایی را
از عراق به سمت عربستان سعودی روانه کرده
اند متوقف کنند.
به گزارش ایســنا ،پیش از ایــن روزنامه
فایننشــال تایمز در گزارشــی به نقل از سه
منبع آگاه مدعی گفتوگوی مستقیم مقامات
ارشــد ایران و عربستان در بغداد پس از پنج
ســال قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور
شد.
در ایــن گزارش آمده اســت :هدف از این
مذاکرات که دور اول آن ماه جاری (میالدی)
در پایتخــت عراق انجام شــده ،اصالح روند
روابط میان دو کشور بوده است و اولین گفت
وگوی سیاســی مهم میان دو کشور از سال
 ٢٠١٦به شمار میآید.
این روزنامــه آمریکایــی همچنین آورده
بــود که دور اول این مذاکرات روز نهم آوریل
برگزار شــده و دو طرف درباره موضوع یمن
و آنچه حمالت انصاراهلل به عربســتان خوانده
شــده بحث و گفتوگو کرده اند که به گفته
ایــن منابع آگاه ،ایــن دور از مذاکرات مثبت
بوده است.
فایننشــال تایمز در ادامه مدعی شــد ه
بود که هیئت ســعودی به سرپرستی رئیس
اطالعات عربســتان در این رایزنی ها حضور
داشــته و دو طرف قرار است هفته آینده بار
دیگر با یکدیگر دیدار کنند.
بنابر ادعای این روزنامه ،نخست وزیر عراق
انجام این مذاکرات را تسهیل کرده است.
فایننشال تایمز در امه این ادعا در خبری
متناقض اعالم کرد که یک مقام ارشد دولت
عربستان وجود هر گونه مذاکره با ایران را رد
کرده است.

نو

بت

پروژه فاز 1و 2انبوه سازی مسکن یاس  7شهرستان مهاباد

بنیــاد مســکن انقــاب اســامیآذربایجان غربی درنظر دارد تکمیل اســکلت ،ســفت کاری و دیــوار حائل بتنی پــروژه فاز 1و 2انبوه ســازی مســکن یاس 7

شهرســتان مهابــاد را بــه پیمانــکاران دارای صالحیت از طریــق مناقصه عمومیهمزمان بــا ارزیابی کیفی (فشــرده) از طریق ســامانه الکترونیکی دولــت به آدرس
 www.setadiran.irواگذار نماید.

مدت قرارداد

ردیف
1

تکمیل اسکلت و اجرای سفت کاری و دیوار حائل بتنی پروژه فاز 1و2
انبوهسازی مسکن یاس  7شهرستان مهاباد

 16ماه

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه

وزیر امورخارجه درفضای مجازی نوشــت :عرایــض بنده ذرهای از عظمت
شــهید سلیمانی و نقش بیبدیل او در بازآفرینی امنیت ایران ،منطقه و جهان
نمیکاهد اگر میدانســتم جملهای از آن انتشــار پیــدا میکند ،حتما چون
گذشته آن را بر زبان نمیآوردم.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از اداره کل اطالعرســانی و امور سخنگویی
وزارت امــور خارجــه ،محمد جواد ظریف در ســحرگاه نوزدهم ماه مبارک
رمضان در پســت اینســتاگرامیبا تسلیت فرا رســیدن ایام شهادت موالی
متقیان نوشــت :یک هفته ای اســت که در پی پخش برداشت و تحلیل تلخ
این دانشجوی روابط خارجی از یک برهه تاریخی—آن هم صرفا برای انتقال
صادقانه تجربیات به مســووالن آینده و بدون هیچگونه قصدی برای انتشــار
وســیع و یا حتی محدود آن—احساسات پاک عاشقان شهید واالمقام سردار
ســپهبد قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید و به خصوص شیر دخترش زینب
خانم –که برایم همچون فرزندان خودم عزیز اســت—جریحهدار شده است.
برخی هم تالش کردهاند از این شــرایط ناگوار وســیلهای بــرای برهم زدن
همدلــی میان آحاد مردم دالور این مرز و بــوم و یا ابزاری برای اهداف کوتاه
سیاسی بسازند.
وزیر امورخارجه در ادامه یادآور شد :از همه بزرگوارانی که در این روزها -با
علم به عشق و همراهی دیرینم با شهید سلیمانی -با حمایت و روشنگریهای
خود بنده را مرهون لطفشان قرار دادهاند سپاسگزارم.
ظریف تاکیــد کرد :عرایض بنده—که هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعیت
آن ندارم—ذرهای از عظمت شــهید سلیمانی و نقش بیبدیل او در بازآفرینی
امنیــت ایران ،منطقه و جهان نمیکاهد .ولی اگر میدانســتم جملهای از آن
عرایض انتشــار عمومیپیدا میکنــد ،حتما همچون گذشــته آن را بر زبان
نمــیآوردم .نه برای اینکه مردم را محرم نمیدانــم ،بلکه از آن جهت که در
جهــان به هم پیوســته کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن ســاخته و در
آشفتهبازار سیاست ،اغیار را محرم نمیشمارم.
وی یادآور شد :هر چه داریم از این مردم است و همانگونه که برادرم شهید
حاج قاســم جانــش را فدای این مردم نمود ،من هم اگــر آبرویی دارم آنرا با
افتخار فدای همین مردم میکنم که :ما را سریست با تو که گر خلق روزگار /
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
ظریف بار دیگر تاکید کرد :در ســحرگاه ضربت خوردن شــاه مردان و به
هنگام اعمال شــب قدر ،همه کســانی که به باور خودم به من تهمت و افترا
زدهبودند را بخشیدم .امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به
ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند.
رو سینه را چون سینهها هفت آب شو از کینهها
وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
پولیتیک

درخواست آزادی نازنین زاغری توسط لندن

وزیــر امورخارجه انگلیس با ادعای اینکه از نظــر او نازنین زاغری به طور
غیرقانونی در ایران زندانی شده است ،خواستار آزادی او شد.
به گزارش ایســنا« ،دومینیک راب» ،وزیر امورخارجه انگلیس دیروز (یک
شــنبه) در گفتوگو با شــبکه بی.بی.ســی درباره نازنین زاغری شهروند دو
تابعیتی که در ایران در حبس به ســر میبرد ،اظهاراتی مداخله جویانه مطرح
کرد و خواستار آزادی او شد.
راب در این مصاحبه مدعی شــد که از نظــر او و طبق قوانین بین المللی،
زاغری به صورت غیرقانونی زندانی شــده اســت و ایرانی ها آشــکارا ملزم به
آزادی او هستند.
وی در ادامه ادعاهای بی اساس و مداخله جویان خود نسبت به نحوه رفتار
با نازنین زاغری انتقاد کرد و آن را مصداق شــکنجه خواند که توسط ایران یا
دســت کم بخشی از نظام ایران اسیر بازی موش و گربه شده است و آنها از او
برای اعمال فشار بر بریتانیا استفاده میکنند.
وزیر امورخارجه انگلیس همچنین درباره بدهی لندن به ایران ،به مذاکرات
هســته ای که در حال حاضر با ایران در حال انجام اســت و انتخابات ریاست
جمهوری پیش رو در این کشور اشاره کرد و گفت :این در واقع چیزی نیست
که در حال حاضر مانع ما میشود ،بلکه مسئله گسترده تری است.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه ،انگلیس پذیرفته که به دلیل قرارداد فروش
تانکهای چیفتن به ایران بدهکار اســت اما ظاهرا به خاطر تحریمهای آمریکا
با محدودیتهایی برای پرداخت این بدهی مواجه است.
چندی پیش جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای بیش از دهمین بار
به تعویق افتاد تا بار دیگر وضعیت شکایت ایران از انگلیس برای دریافت 400
میلیون پوند از این کشــور برای قراردادی که متعلق به زمان پیش از انقالب
اسالمیاست نامعلوم باقی بماند.

روابط عمومیبنیاد مسکن انقالب اسالمیآذربایجان غربی

آگهی فراخوان عمومیارزیابی کیفی مناقصهگران

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی
ی دو مرحلهای ســرامیک بال (ســاخت
جهت برگزاری مناقصه عموم 
داخل) به شــماره  2000092416000011را از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکــی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه
جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/02/13
میباشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومیپس از برگزاری فرآیند ارزیابی
کیفی و ارســال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصهگران ارسال

نوبت اول

شناسه آگهی1129814 :

خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :ساعت 18:30 :روز
دوشنبه تاریخ 1400/02/20
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :ساعت 18:30 :روز
سهشنبه تاریخ 1400/03/04
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :آدرس استان فارس– شهرستان
مهر– شركت پااليش گاز پارسيان (کدپستی )7445139611 :و تلفن
 36الي 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تمــاس 021 -41934 :دفتر ثبــت نــام 88969737 :و
85193768
تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/13 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/02/18 :

آگهی مناقصه (نوبت دوم)
مناقصه عمومییک مرحلهای به روش معمولی (ویژه سازندگان داخلی)

(سهامیخاص)
• مشخصات مناقصه:

موضوع مناقصه :خرید

( )9838017 RING GASKETو ( )9738091 INNER TUBE

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا /مناقصه

مبلغ برآورد (ریال/ارز)

-1شرکت ملی حفاری ایران

9838017

24.456.000.000

-2شرکت ملی حفاری ایران

9738091

35.000.000.000

شرکت ملی نفت ایران

• روش ارزیابی کیفی مناقصهگران:

روش ارزیابی

 براساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود ،انجام میگردد(.حداقل امتیاز .)50
داشتن تجربه و دانش در زمینه مناقصه مورد نظر و ارائه مدارک الزامیاست(.داشتن سابقه ساخت کاالی مشابه که به تایید مدیریت پژوهش ،فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران ،شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه رسیده باشد

• نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه:

525,700,000

تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی معتبر سه ماهه و یا اصل فیش بانکی واریزی به حساب  0105658214008نزد بانک ملی بنام بنیاد مسکن انقالب
اسالمیآذربایجان غربی
• مهلت دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  9صبح مورخ  1400/02/11تا ساعت  9صبح مورخ 1400/02/16
• مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری پاکتهای ارزیابی ،الف ،ب و ج تا ساعت  9صبح مورخ 1400/02/27
• زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی :ساعت  10صبح مورخ 1400/02/27
• زمان بازگشایی پاکتهای مالی :ساعت  14بعدازظهر مورخ 1400/02/27
• مناقصه گر یا نماینده ایشان با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات شرکت فرمایند.
• اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه فیزیک پاکتها به نشانی آذربایجان غربی – ارومیه – ابتدای
بلوار باهنر بنیاد مسکن انقالب اسالمیآذربایجان غربی – طبقه همکف واحد امورقراردادها و کنترل پروژه و دبیرخانه اداره حراست مراجعه فرمائید .تلفن تماس -33851586
044-33820160-33851587
• آدرس و شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
• دفتر ثبت نام8896737 :و ( 85193768اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه در بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده /مناقصه گر موجود
است).
تاریخ انتشار نوبت اول - 1400/02/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/02/13 :

شرکت ملی گاز ایران
شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

دوم

تکمیل اسکلت و اجرای سفت کاری و دیوار حائل بتنی

موضوع

دلنوشته ظریف برای خانواده سردار سلیمانی

دارد .ما برای ادامه کارها هفت ه آینده گردهم میآییم.
همچنین سید عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده
ایران در وین در مورد آخرین روند مذاکرات مربوط به احیای
برجام گفت :با توجه به ورود به نگارش متن در برخی حوزهها،
طبیعتا کمیروند کند شــده  ،با ایــن وجود روند رو به جلو
است .وی پس از نشست وین در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که آمریکاییها گفتهاند ،بخشهایی ازتحریمها را لغو خواهند
کرد و آیا ایران این موضع را قبول دارد ،اظهار داشت :اگر دو
طرف مواضع یکدیگر را قبول داشــتند که نیازی به مذاکره
نبود  .مذاکره در خصوص همین اختالف نظرهایی است که
وجود دارد  .این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه «این
قدر مذاکره میکنیم که این مواضع به هم نزدیک شــود و
خواســتههای ما مبتنی بر مواضع قطعی نظام تامین شود»
تصریح کرد :اگر تأمین شــود ،توافق خواهد بود و اگر تامین
نشود طبیعی است که توافقی هم در کار نیست.

آگهي مناقصه 1400-03

شهرداري اصفهان

ویژه

روایت دیپلمات اروپایی درباره برخی اختالفات در وین
یک منبع دیپلماتیک اروپایی روز شــنبه اعالم کرد که
امیدوار بود این هفته در گفتوگوهای وین پیشــرفتهایی
بیشتر از آنچه که حاصل شده ،به دست بیاید.
ک منبع دیپلماتیک
به گزارش ایسنا ،به نقل از ینت نیوز ،ی 
اروپایی روز شنبه اظهار کرد :ما کار زیاد داشته و زمان کمیدر
اختیار داریم .امیدوار بودیم که این هفته به پیشــرفتهای
بیشــتری برســیم .ما هنوز درخصوص مهمترین مسائل به
تفاهم نرسیدهایم .وی در ادامه مدعی شد که موفقیت در این
ن شده نیست.
گفتوگوها همچنان امکانپذیر است اما تضمی 
به گزارش ایســنا ،انریکه مورا ،معاون مســئول سیاست
خارجه اتحادیه اروپا و دبیر سیاسی سرویس اقدامات خارجی
اروپا پس از جلســه روز شنبه کمیسیون مشترک برجام در
توییتی نوشت :کمیسیون مشترک سومین هفت ه گفتوگوها
در وین را به پایان رســاندند .پیشرفتهای متوسطی حاصل
شد اما جزئیات بیشتر ،پیچیدگیهای بیشتری را نیز به همراه

دریافت اسناد
توسط شرکت

تحویل اسناد
به شرکت

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا  10روز پس از آن ادامه خواهد داشت

محل دریافت

آدرس :اهواز بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کاال –گروه مناقصات تلفن تماس 061- 34148795

نحوه دریافت

 -1ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 190.000ریال به حساب شماره  4001114004020491نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران شماره شبا:
()IR 520100004001114004020491
 -2درخواست رسمیمتقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

آخرین مهلت
محل تحویل

 14روز پس از آخرین روز دریافت اسناد
اهواز -بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت  – Bاتاق  -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات -شماره تماس 061-34148580 – 34148569

• تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغ تضمین

 1.223.000.000ریال تقاضای 9838017

مبلغ تضمین

 1.750.000.000ریال تقاضای 9738091

انواع تضامین قابل قبول

مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین

	ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
	اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  4001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
	(شماره شبا)IR 350100004001114006376636 :
	 سایر تضامین درج شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659ت  123402 /مورخ  94/09/22مورد قبول و پذیرش میباشد.
 90روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

تذکر :با توجه به بخشنامه شماره  98/138665مورخ  98/04/03معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه  SETAD.IRمیباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/12:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/02/13:
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• کانالهای اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

http://sapp.ir/nidc_pr

www.nidc.ir

