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دیدار وزیرخارجه ایران با مقامات قطری
حسین امیرعبداللهیان در بدو ورود به دوحه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر دیدار کرد و در مورد اهداف این ســفر گفت: در این سفر با امیر این 
کشور و همچنین همتای خود در مورد مسائل دو جانبه، بین المللی و منطقه 

ای رایزنی و گفتگو خواهیم کرد.
وزیــر امور خارجه در این دیدار با اباغ ســام رئیس جمهور کشــورمان،  
آخریــن تحوالت روابط دو کشــور در حوزه های مختلف سیاســی،  امنیتی 
تجاری و اقتصادی، را مورد بررسی قرار داده و زمینه ها و ظرفیت های موجود 
برای گسترش مناســبات دو کشور در حوزه تعامات اقتصادی را مورد تاکید 
قرار داد و ضرورت شــکل گیری همکاری های فی مابین در حوزه اقتصادی با 

توجه به مزیت های موجود در کشورمان را خواستار گردید.
امیر عبداللهیان همچنین با تشریح رویکرد دولت سیزدهم در حوزه روابط 
با همسایگان، تبادل هیئت ها درسطوح عالی دو کشور به منظور رایزنی های 

فیمابین را مورد تاکید قرار داد.
وزیــر امور خارجه کشــورمان در این دیدار دیــدگاه منطقه ای و آمادگی 
جمهوری اسامی ایران در زمینه توسعه تعامات با کشورهای منطقه در فرمت 

های دو یا چند جانبه را مورد تاکید قرار داد.
آخرین تحوالت گفتگوهای وین در زمینه رفع تحریم های ظالمانه، مسائل 
و موضوعات مرتبط با افغانســتان و یمــن نیز از جمله دیگر موضوعات مطرح 
شــده از سوی وزیر امور خارجه  کشورمان در این دیدار بود که امیر قطر نیز 

دیدگاه کشورش در حوزه این موضوعات را تبیین کرد.
شــیخ تمیم بن حمــد آل ثانی امیر دولت قطر همچنیــن در این دیدار با 
تاکیــد بر اهمیت روابط فی مابین و همچنین همکاری های دو طرف در حوزه 
مسائل منطقه، عاقمندی کشورش برای گسترش همکاری ها را مورد تاکید 

قرار داد .
همچنیــن ، وزیــر امورخارجه در دیــدار با همتای قطری خود، توســعه 
مناســبات با همسایگان را اولویت اصلی جمهوری اســامی ایران عنوان کرد 
و بر ضرورت گســترش همکاری های اقتصادی و ســرمایه گذاری با توجه به 
ظرفیت هــا و مزیت های جمهوری اســامی ایران و هماهنگی در زمینه تبادل 

هیئت های عالیرتبه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور خارجه، دور اول گفت وگوهای حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشور آغاز 
شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به دوحه سفر کرده 
است امروز پس از دیدار با امیر قطر، دو دور دیدار و گفتگو با شیخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی معاون نخســت وزیر، وزیر امور خارجه قطر برگزار کرد و 

در خصوص موضوعات مورد عاقه دوکشور به تبادل نظر پرداخت.

ویژه

تاکید تخت روانچی بر بازگشت الواح هخامنشی
 از آمریکا 

سفیر ایران در ســازمان ملل گفت: حدود ۹۰ سال پیش الواح هخامنشی 
برای مطالعه با قرار امانت سه ساله به موسسه شرق شناسی شیکاگو رفته و از 

آن زمان تا امروز متاسفانه بصورت کامل بازگردانده نشده است.
به گزارش ایســنا، مجید تخت روانچی، ســفیر جمهوری اسامی ایران در 
ســازمان ملل با یادآوری اینکه این الواح بخشــی از فرهنگ و تاریخ کشور و 
متعلق به مردم ایران اســت خاطرنشان کرد: آمریکا هر بار به بهانه ای این کار 
را بــه تعویق می اندازد در حالیکه خودآمریکایی ها هم قبول دارند این الواح به 

صورت امانت به آمریکا آمده، ولی بطور کامل بازگردانده نشده است.
بر اســاس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود ۹۰ سال پیش لوح هایی 
در تخت جمشــید یافت می شــود و قرار می گذارند آمریکایی ها سه ساله به 
امانت ببرند و بازگردانند، اما این الواح هنوز بطور کامل بازگردانده نشده است.

روانچی خواست ایران را »روشن« خواند و تاکید کرد: امانت باید به صورت 
کامل، مرتب و سالم برگردد و تحویل دولت ایران شود.

پولیتیک

گروه سیاســی – مهدی یزدی: منابع 
نزدیک بــه مذاکرات اعام کردنــد، با وجود 
گذشــت بیش از پنج هفته از شروع مذاکرات 
احیــای برجام در ویــن، طرف های برجامی و 
آمریکا نه تنها نســبت به پذیرش پیشنهادات 
و ایده های ایــران تعلل و تاخیر دارند بلکه از 
ارایه ساز و کارها برای تامین نظرات ایران در 
رابطه با لغو تحریم ها، تضمین توافق و راستی 

آزمایی از اجرای تعهدات طفره رفته اند.
مذاکرات در روز دوشنبه به روال روزهای 
قبل با دیدار هیات ایرانی با نمایندگان ســه 
کشــور اروپایی، رییس هیات مذاکره کننده 
چین و روســیه به طــور جداگانه و نیز دیدار 

باقری و مورا ادامه یافت.
شــمارش معکوس برای ایجــاد توافق در 
وین به انتهای  خود نزدیک شــده است. این 
را می توان در اظهارات همه طرف های مذاکره 
کننــده مســتقر در هتل  »کوبــورگ « این 
شهر نشــان گرفت. حاال نگرانی ها از احتمال 
بی نتیجــه بــودن مذاکرات به چشــم اندازی 
انجامیده که دیر نیســت اعضای گروه »پنج 
+ یــک« دوبــاره دور یک میز بنشــینند و 
چانه زنی هــا بــر ســر توافق نهایــی به طور 
مســتقیم و بی واســطه میان اعضــا و خاصه 

تهران و واشنگتن به دست آید. 
تجربه مذاکرات ویــن، مصداقی دوباره بر 
ایــن واقعیت خواهد بود که سیاســت امری 
ســیال اســت و نمی توان بــرای آن تکلیف 
دائمی و مطلــق تعیین کرد. تصورات ذهنی و 
بسته با سیاســت به عنوان هنر و فن عملی، 
فاصله بســیار دارد. سیاســت ، واقــع بینی، 
انعطاف پذیری و فهم عملگرایانه را می طلبد. 
از این رو امروز همه مخالفان داخلی و خارجی 
برجام که  مذاکره را محکوم و بی نتیجه بودن 
آن را سرنوشتی محتوم می خواندند، در انفعال 

قرار گرفته اند. 
آنچه اکنــون اهمیــت دارد، ایجاد امکان 
برای بازگشــت ایران به جامعه جهانی است. 
مهم نیســت این فرصت از ســوی کارگزاران 
چه جریان سیاســی و با چه ســابقه فکری و 
کارنامه عملی ایجاد می شــود. همه آنان که 
دل در گرو منافع و امنیت ملی دارند، فارغ از 
وابســتگی و یا همدلی با گرایش های سیاسی 
و جناحی، الزم اســت از مذاکرات جاری در 
وین حمایت کننــد و توافق هر چند محدود 
و اندک را فرصتی موقعیت ســاز برای کشور 
در برون رفت از تهدیدهای فوری و مشکات 

گریبانگیر کشور و مردم به حساب آورند. 
وضعیت انجماد در برجام که سبب دوری 
ایران از جامعه جهانی و اســتمرار تحریم های 
فرســاینده شــد، تنها مزایایی را در برداشت 

که ســوداگران، رقیبان و مخالفان توانمندی 
ایران در همه عرصه ها از آن نســیب برده اند. 
هنر دیپلماسی، بیرون رفتن از بن بست هایی 
است که ضمن پرهیز از گزینه جنگ، تعامل 
سازنده را میان منافع و گرایش های متعارض 
در جامعه جهانــی ایجاد می کند. همین مهم 
اســت که »عملگرایی« را در هنر دیپلماسی 
برجسته ساخته اســت. عملگرایی به معنای 
دور شــدن از ارزش ها و آرمان ها نیست، بلکه 
رویکــردی واقع گرایانه در خدمــت به ایجاد 
فرصت برای خنثی ســازی تهدیدهای فوری 

است. 
ارزش گــذاری بر توافــق  احتمالی وین را 
باید در نتایج آن تعیین کرد. نتایج، بی تردید 
محصــول میــزان خبرگی و هنــر چانه زنی 
ایرانی با طرف هایش خواهد  مذاکره کنندگان 
بود. زود هنگام است در این باره  قضاوت کرد؛ 
زیرا کف و سقف توافق احتمالی هنوز در پرده 
ابهام اســت. هرچه در این باره گفته می شود، 
احتمال هایی اســت که در گمان های ناظران 

بازتاب دارد.
ادامه میدان داری روس ها 

در مذاکرات وین
میخائیــل اولیانــوف نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللــی در وین در صفحه 
نوشــت:  وین  مذاکرات  دربــاره  توییتــرش 
بــه خاطــر برخــی از گمانه زنی هــا، نیاز به 
شفاف سازی اســت. مذاکرات وین بر حسب 
ضرورت در »ســاختارهای گوناگونی« برگزار 
می شود. شرکای برجام بدون آمریکا، شرکای 
برجــام بدون ایــران و با آمریــکا،  تروئیکای 

اروپا]آلمــان، انگلیس و فرانســه[ بــا ایران، 
آمریکا با روسیه، ایران با روسیه، چین با ایران 

و دیگر اشکال. هیچ کسی جا نمی ماند.
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در ویــن در صفحه توییترش دربــاره دیدار 
شرکای برجام با آمریکا در غیاب ایران نوشت: 
ایران(  برجام)بدون  دوشنبه، شرکای  شامگاه 
و آمریکا دوبــاره دیدار کردند تا یادداشــت 
هایشــان را مقایســه کنند. با در نظر داشتن 
برخــی کنایه هایی که در ایــن زمینه وجود 
دارنــد، تاکید می کنم که شــرکای برجام، از 
جملــه ایران، در بســیاری از مواقع در غیاب 

آمریکا دیدار می کنند. 
اولیانوف در پیام دیگری از دیدار با رابرت 
مالــی، نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران و 
مذاکــره کننده ارشــد آمریــکا در وین خبر 
داده و نوشت: نشســت دیگری میان روسیه 
و آمریــکا در جریان مذاکــرات وین. گفت و 
گوی دوجانبه مــا با یکی بودن هدف هدایت 
می شود)که احیای برجام است( و بسیار عمل 
گرایانه اســت. این رویه باید یــا دیگر زمینه 
های منافع مشترکمان نیز تعمیم داده شود. 

او همچیــن در پیام های دیگری به دیدار 
با رئیس هیات مذاکره کننده آلمان در وین، 
مذاکره کننده ارشــد ایران و نماینده اتحادیه 
اروپا در مذاکرات وین اشــاره کرد که ارزیابی 
کلــی امور و مســائل حل نشــده جریان در 
مذاکرات و روش های سرعت بخشی به روند 
مذاکرات از موضوعات این دیدارها بوده است. 
دور هشتم مذاکرات وین در حال حاضر در 

وین در جریان است.

در ایــن میان ، ســرگئی ریابکوف معاون 
وزیر امور خارجه روســیه پــس از برگزاری 
مذاکرات روســیه و آمریکا دربــاره مذاکرات 
احیــای برجام)توافــق هســته ای( در وین 
گفــت: مذاکرات وین ســرعت گرفتــه اند. 
ما بر ایــن باوریم  احتمال رســیدن به یک 
راهــکار در چارچوبی کــه در دورهای قبلی 
ایجاد شــده اســت، از جمله شش دوری که 
تا ۲۰ژوئن)۲۰۲۱( برگزار شد، افزایش یافته 
اســت. این امر مثبتی اســت. تمامی طرفین 
برای حل کردن مشــکات باقی مانده از خود 

آمادگی نشان می دهند. 
ریابکــوف همچنین دربــاره احیای برجام 
بیان کرد، طرح های متعددی برای رســیدن 
به هدف نهایی که احیای توافق هسته ای به 

شکل اصلی آن است، امکان پذیرند. 
به گفتــه این دیپلمات ارشــد روســی، 
»)احتماال( رویکرد گام به گام مبتنی بر عمل 
متقابل، برای رســیدن به هــدف نهایی مورد 

استفاده قرار گیرد.« 
معاون وزیر امور خارجه روســیه با تاکید 
بر این که هیچ ضرورتــی برای تعیین کردن 
نهایی  گیــری  تصمیم  ضرب االجلی جهــت 
در زمینه توافق هســته ای نمی بیند، درباره 
احیای برجام گفت: مایلم تاکید کنم اقدامات 
مقدماتی احتمالی قرار نیســت توافق مبنا را 
که باید تماما اجرا شــود، بــا ]توافقی دیگر[ 
جایگزین کنند. روســیه در حین کمک های 
سیاسی و دیپلماتیک به ایرانی ها، آمریکایی 
ها و اروپایی هــا]در جریان مذاکرات[ بر این 

اساس پیش می رود. 

به گزارش ایسنا، اظهارات ریابکوف درباره 
احیای برجام  هم زمان با برگزاری هشتمین 

دور از مذاکرات وین مطرح می شود. 
شرکای برجام به تازگی بدون حضور ایران 
بــا هیات آمریکایی در ویــن برای گفت و گو 
پیرامون مسائل باقی ماند و مقایسه یادداشت 

ها دیدار کرده اند. 
نماینده روسیه در وین نیز با مذاکره کننده 
ارشد آمریکا در وین دیدار کرده و درباره امور 

جاری در مذاکرات گفت و گو کرده اند.
گفت وگوی چین و عربستان

 درباره برجام
شــبکه العربیه درباره دیــدار وزرای امور 
خارجه چین و عربســتان نوشت، فیصل بن 
فرحان، وزیر امور خارجه عربســتان سعودی 
و وانگ یی همتــای چینی اش درباره ماهیت 
برنامه هســته ای ایــران و مذاکــرات جاری 

مربوط به آن تبادل نظر کردند.
العربیه افــزود، بن فرحان، دوشــنبه ۱۰ 
ژانویــه اعام کرد،  بن فرحــان  و وانگ یی 
گفت وگوهایی را درباره برنامه هسته ای ایران 
و موضوعــات مطرح شــده در مذاکرات وین 

انجام داده اند.
خبرگزاری شینهوا نیز درباره دیدار وزرای 
امور خارجه چین و عربستان نوشت: وانگ در 
این دیدار درباره مسئله هسته ای ایران گفت، 
چین از کشــورهای خلیج فــارس در زمینه 
ایجاد بســترهای گفتمــان چندجانبه و در 
دســت گرفتن امور برای انجام دادن اقدامات 
ابتکاری در زمینه مســائل منطقه ای حمایت 

می کند.
 بنــا به اعــام وزارت خارجه ســعودی، 
بن فرحان در چارچوب ســفری رســمی در 
شــهر ووشــی در جنوب چین گفت وگوهای 
فشــرده ای را با وزیر خارجه این کشور انجام 
داده است. در این گفت وگوهای رسمی روابط 
دوستی سعودی و چین و راهکارهای تقویت 
آن در همــه زمینه های همکاری و هماهنگی 

مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
بن فرحان و وانگ یــی همچنین با طرح 
دیدگاه هــای دو کشــور در مــورد تحوالت 
منطقه ای و بین المللــی و تاش های مربوط 
به آنها، بر لــزوم حمایت از امنیت و ثبات در 

افغانستان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی)واس(، 
دو طرف درباره بسیاری از مسائل منطقه ای و 
بین المللی مورد اهتمام مشترک که مهمترین 
آنهــا، ارتقای امنیت و ثبــات در خاورمیانه و 
تاش برای تحکیم صلح از ســوی دو کشور 
دوســت در منطقه و جهان اســت، به رایزنی 

پرداختند.

زمزمه تفاهم در وین از زبان روس ها بلند شده است

احتمال احیای گام به گام برجام
شرکای برجام با آمریکا بدون حضور ایران تشکیل جلسه دادند

راهبرد بی رحمانه بایدن در خاورمیانه
»استیون کوک« در فارن پالیسی نوشت: جو بایدن به یک استراتژی برای خاورمیانه 
نیاز دارد. حداقل این چیزی است که تعدادی از تحلیلگران در نشریات مختلف از جمله 
مطلب حاضر در مورد آن بحث کرده اند. این اتهام که یک دولت »راهبردی برای فان 
موضوع ندارد« اغلب منعکس کننده تفاوت های ایدئولوژیک نویســنده با مقامات کاخ 
ســفید در آن زمان است نه فقدان واقعی یک اســتراتژی. این انتقاد در واقع بیان این 

مطلب است که دولت، سیاست مورد عاقه من را دنبال نمی کند.
بــه گزارش انتخاب ؛ در ادامه این مطلب آمده اســت که بــه نظر من، بایدن برای 
خاورمیانه استراتژی دارد. یعنی او و مشاورانش مشکات منطقه ای، تاقی آنها با منافع 
واشنگتن، منابع در دسترس آمریکا و هزینه های دنبال کردن انواع سیاست ها را بررسی 
کرده اند. نتیجه ی این تاش ها، یک استراتژی است که می تواند به عنوان »عمل گرایی 
بی رحمانه« توصیف شود. جای تعجب نیست که چرا فعاالن حقوق بشر و ستیزه جویان 

از اوضاع گایه دارند.
عمل گرایی بی رحمانه شاید در سیاست های دولت بایدن در سوریه و یمن واضح 
تر باشــد. بر اســاس اظهارات رئیس جمهور در دوران نامزدی اش برای ریاســت کاخ 
سفید، می توان انتظار داشت که او نقش فعال تری در سوریه داشته باشد. اینطور نبود 
که بایدن و هریس در ســال ۲۰۲۰ طرحی مفصل برای مقابله با جنگ داخلی سوریه 
ارائه کنند، اما زمانی که بایدن به عنوان نامزد ریاســت جمهوری در مورد این موضوع 
صحبت کرد، رویکرد قوی ای در این زمینه به نمایش گذاشت. بایدن، دونالد ترامپ را به 
دلیل درک نکردن محیط ژئوپلیتیک مورد حمله قرار داد و گفت که قصد ترامپ برای 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به نفع اسد و ایران است و همچنین اسرائیلی ها را 
برای امنیت خود به روس ها وابســته می کند. البته، به ندرت پیش می آید که لفاظی 
های دوران انتخابات یک فرد با سیاســت های عملی اش پس از پیروزی در انتخابات 

همسو بماند.
به جای رویکرد جنگ طلبانه در قبال سوریه که بایدن در زمان مبارزات انتخاباتی از 
خود نشــان داد، او ظاهراً به این نتیجه رسیده است که تنش زدایی به بهترین وجه در 
خدمت مجموعه ای از اهداف ژئواستراتژیک واشنگتن است که هم مربوط به درگیری 
سوریه و هم به صورت گسترده تر با جنگ داخلی در ارتباط است. این رویکرد، مبتنی 
بر اذعان ضمنی این موضوع اســت که رئیس جمهور بشار اسد پیروز شده و هیچ کس 

نمی تواند در مورد آن کاری انجام دهد. تیم بایدن ظاهراً بر این باور است که با کنار آمدن 
با این واقعیت، ایاالت متحده شانس بیشتری برای ارائه ی کمک بیشتر به مردم سوریه 
که به آن نیاز دارند، کمک به لبنانی های فقیر، تغییر روابط با روسیه که اکنون باید بیش 
از هر موضوع دیگری به مسئله ی اوکراین بپردازد و جدا کردن سوری ها از ایران دارد.

به منظور رسیدن به این اهداف، زمانی که ملک عبداهلل، پادشاه اردن با رئیس جمهور 
ســوریه تماس گرفت یا وزیر خارجه امارات با او در دمشــق در اوایل نوامبر دیدار کرد، 
دولت بایدن انتقاد شــدیدی به این موضوع نکرد یا اصًا انتقادی نکرد. به نظر می رسد 
طرح رهبر اردن برای احیای حاکمیت و وحدت سوریه با دیدگاه کلی بایدن همسویی 

دارد، اگرچه کاخ سفید طرح پادشاه اردن را رسماً تأیید نکرده است.
بنا به گزارش ها، دیپلمات های آمریکایی در تاش برای اســتفاده از خط لوله گاز 
عربی برای ارسال گاز مصر به لبنان از طریق اردن و سپس سوریه شرکت داشتند. آنان 
تاش داشــتند به لبنانی هایی که با مشکل برق به صورت متناوب مواجه بودند، امداد 

رسانی کنند.
این موضوع باعث شده است که اعضای کنگره از هر دو حزب که به دنبال پاسخگویی 
اسد در قبال جنایات جنگی هستند، بسیار متعجب شدند که چرا دولت بایدن در حالی 
که کشــورهای عربی از جمله مصر، الجزایر، بحرین، عمان، لبنان و تونس به عاوه ی 

امارات متحده عربی و اردن به بازسازی سوریه مشغول هستند، بیکار نشسته است.
نیازی نیســت با آنچه دولت در سوریه انجام می دهد موافق باشید تا تأیید کنید که 
یک استراتژی اساسی در این زمینه وجود دارد. عمل گرایی بی رحمانه بایدن در سوریه 
در جســتجوی راه هایی برای افزایش جریان کمک ها، تأمین منافع آمریکا در مبارزه با 
تروریسم، مقابله با اشاعه ی تسلیحات هسته ای، حصول اطمینان از امنیت اسرائیل و 
البته حقوق بشــر است. آیا این استراتژی علت اصلی مشکات را درمان می کند؟ خیر. 
آیا در مورد دالیل دولت بایدن برای اتخاذ این استراتژی می توان تردید کرد؟ بله حتما. 
هر ناظر عینی باید بپذیرد که اسد هرگز با حسن نیت با موضوع کمک ها برخورد نکرده 
است و اغلب در راستای کنترل مخالفان خود و حفظ ظرفیت هایش برای ادامه سیاست 
های بدخیمش عمل کرده اســت. البته شاید استراتژی بایدن استراتژی بدی باشد، اما 

او یک راهبرد دارد.
یمن مکان دیگری است که عملگرایی بی رحمانه بایدن در آن آشکار است. 

سازمان بنادرو دريانوردی
 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره 

بازرسی و نظارت بر طراحی، ساخت، نصب ، راه اندازی و تحويل يک دستگاه ريچ استاكر
 به شماره سامانه ستاد : ۲۰۰۰۰۰۳۲۹۲۰۰۰۰۵۷ 

       بدینوسیله به اطالع می رساند سازمان بنادر و دریانوردي در راستاي ایفاي وظایف و باستناد آیین نامه بند "هـ" ماده )29( 
قانون برگزاری مناقصات )آئین نامه خرید خدمات مشاوره( در نظر دارد یک فقره فراخوان خرید خدمات مشاوره  " بازرسی و 
نظارت بر طراحی، ساخت، نصب ، راه اندازی و تحویل یک دستگاه ریچ استاکر به شماره ثبت سامانه 2۰۰۰۰۰۳292۰۰۰۰۵۷ " را از 
میان شرکت هاي مشاور واجد شرایط توانمند و متخصص و مرتبط با موضوع فراخوان برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های دارای 

صالحیت دعوت بعمل می آید با رعایت سازوکار ذیل نسبت به شرکت در فرآیند مذکور اقدام نمایند:
1- با مراجعه به سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( به نشاني اینترنتي www.setadiran.ir، جهت دریافت فایل اسناد 
و مدارك و فرم هاي مربوطه )RFQ( اقدام نموده و در مهلت تعیین شده کلیه اسناد تكمیل شده را در سامانه “ستاد” بارگذاري 

نمایند.
2- از آنجاییكه فرآیند برگزاري فراخوان مذکور در سامانه"ستاد" صورت مي پذیرد ، الزم است دریافت و ارسال اسناد صرفًا 

از طریق سامانه ستاد صورت گیرد ، در غیر این صورت امكان شرکت در ادامه فرآیند براي شرکت هاي متقاضي وجود ندارد. 
۳- چنانچه شرکت هاي متقاضي پیش از این در سامانه مذکور ثبت نام نكرده اند ، مي بایست مراحل ثبت نام و دریافت گواهي 

امضا الكترونیک)توکن( را انجام دهند. 
4- جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضا الكترونیک )توکن( با شماره هاي درج شده در قسمت پشتیباني سامانه ستاد تماس 

حاصل نمایید.
۵- داشتن گواهي صالحیت انجام خدمات مشاوره )داراي اعتبار( از سازمان برنامه و بودجه کشور درج شده در جدول ذیل براي 

کلیه شرکت کنندگان در هر یک از فرآیندهاي مربوطه الزامي مي باشد. 
6- با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتكل های بهداشتی، جلسه پرسش و پاسخ از طریق بستر اینترنت و سامانه 
" skyroom “ به آدرس ذیل برگزار می گردد و شرکت های مناقصه گر می بایست جهت ورورد به سامانه از طریق گزینه میهمان 

و بدون نیاز به نام کاربری و کلمه عبور اقدام نمایند.
https://www.skyroom.online/ch/pmo/mohandesi-tajhizat

الزم به ذکر است پس از ورود به سیستم، با ضربه برروی نام میهمان، نام شرکت به همراه نام نماینده تام االختیار ) که قباًل در 
نامه روی سربرگ اصل شرکت به این اداره کل گردیده است( را وارد نمایید. همچنین درصورت بروز هرگونه مشكل در ارتباط 

با نحوه دسترسی و استفاده از سامانه مذکور با شماره 849۳2۳۵1-۰21 تماس حاصل فرمایید.

موضوع خريد خدمات 
مشاوره

تاريخ  انتشار 
آگهی فراخوان

مهلت 
دريافت 

جلسه پرسش 
و پاسخ

مهلت 
گواهي صالحيتبارگذاري

بازرسی و نظارت بر 
طراحی، ساخت، نصب و 
راه اندازی و تحویل یک 

دستگاه ریچ استاکر

ساعت ۰8:۰۰ 
صبح

روز یكشنبه
مورخ

14۰۰/1۰/19 

ساعت 14:۰۰ 
روز دوشنبه

مورخ
14۰۰/1۰/2۷ 

ساعت 1۰:۰۰ 
صبح

روز یكشنبه
مورخ

14۰۰/11/۰۳

ساعت 14:۰۰
روز چهارشنبه 

مورخ
14۰۰/11/1۳ 

1 - ۳ پایـه  حداقـل   
بندرسـازی و سازه 

های دریایی 
2 - 2 پایـه  حداقـل 

بازرسی فنی

دکتر  خیابان  کودك،  جهان  چهارراه  از  بعد  حقانی،  بزرگراه  ابتدای  ونک،  میدان  تهران،   : دهنده  آگهي  مشخصات  و  نشانی 
شهیدي، پالك 1 ، ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی  دورنگار :   886۵1191-21 )98+(     تلفن:    21-849۳2۳۵1 )98+(

شناسه آگهی: 12۵212۵
م.الف:۳۳64

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 2201/1400/37

شــرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه )دریافت استعام ارزیابی کیفی، ارائه اسناد ارزیابی کیفی، دریافت مابقی اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت، مهر و امضاي اسناد مناقصه، بازگشایی پاکت ها( بصورت 

الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.
1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربایجان غربي

2- موضوع مناقصه: پروژه مقاوم سازی ساختمان نیمه کاره منطقه دو شهر ارومیه شرکت گاز استان آذربایجان غربی
3- محل اجرای پروژه: شهرستان ارومیه

4- استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فني و استانداردهاي پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 
5- شرایط متقاضیان:

- داشتن شخصیت حقوقی 
- داشتن گواهي صاحیت معتبر پایه پنج و یا باالتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار
- توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 

 www.setadiran.ir 6- نحوه دریافت اسناد مناقصه: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
7- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۹ تاریخ 1400/11/06

8- آخرین مهلت زمانی ارائه و بارگذاری اسناد مناقصه: ساعت ۹ تاریخ 1400/11/16
9- زمان بازگشایی اسناد مناقصه و پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۹:3۰ تاریخ 1400/11/16

10- شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: 2000091931000257
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شـماره123402/ت 50659ه مـورخ 94/9/22 هیات وزیران و اصاحیه هاي بعدي آن خواهد بود. 

12- اطالعــات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطاعات بیشــتر یا در صورت داشــتن هرگونه ابهام درخصوص اســناد مناقصه، با تلفن 
شماره33477170-044 تماس یا از طریق نمابر شماره 33444475-044 مکاتبه نمایند.

آدرس: دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه، خیابان مولوي، شرکت گاز استان آذربایجان غربي، طبقه اول، اتاق ۱۰۲ 
مسئولیت اطاع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد.

@ WAZARGAS براي آگاهي از اخبار،  آگهي هاي مناقصه، مزایده و عملکرد شــرکت گاز اســتان آذربایجان غربي مي توانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس
مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان آذربایجان غربی

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1256957

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25


