
صفحه 7

سرمقاله

محمد   صفری
m.director80@yahoo.com

8Vol.18  No.5074   July 19.2019 صفحه  قیمت: 1500 تومانشنبه 29 تیر 1398  16 ذوالقعده 1440  سال نوزدهم  شماره 5074 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

امامی کاشانی :

آمریکا هیچ زمانی این قدر ذلیل نبوده است
امیرعبداللهیان :

هدف از طرح معامله قرن تجزیه منطقه است
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صفحه 5

انحراف
 از قانون

استقالل بودجه 
راهکار رهایی از 
فشارهای جناحی

سردار سالمی 
در جزایر سه گانه مطرح کرد 

آمریکایی ها به خاط��ر ضرباتی که از جمهوری 
اسالمی ایران خورده اند در صدد تالفی هستند 
اما به خاطر ضربات گیج کننده ای که دریافت 

کرده اند نمی دانند چگونه تالفی کنند.
جمه��وری اس��المی ای��ران با اقت��دار نظامی و 
سیاس��ی ک��ه در منطقه و حت��ی فرامنطقه ای 
دارد، توانس��ته است بدون آن که هزینه زیادی 
صرف کن��د، آمریکا را در وضعی��ت آچمز قرار 
دهد. تاکنون ضربات ایران به آمریکا در منطقه 
بر اس��اس راهبرد تدافعی بوده است که از این 
پس با هش��داری که سرلش��کر سالمی فرمانده 
کل س��پاه پاسداران داده اس��ت، این راهبرد به 

تهاجمی تغییر خواهد یافت.
 فرمانده کل س��پاه پاس��داران که از جزایر سه 
گانه ای��ران در خلی��ج فارس بازدی��د می کرد، 
گفته است؛ »در صورت خطای دشمن، راهبرد 
دفاعی ایران به راهبرد تهاجمی تغییر وضعیت 

می دهد.« 
سرنگونی پهپاد فوق پیش��رفته »گلوبال هاک« 
با ش��لیک یک فروند موشک س��وم خرداد که 
ساخت ایران است، یک واکنش دفاعی بود، این 
پهپاد وارد حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران 
ش��ده بود و پس از بی توجهی به هش��دارهای 
نیروهای مسلح کش��ورمان هدف قرار گرفت و 

سرنگون شد. 

صدا و سیما و فشارهایی که احزاب 
می آورند؛

توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق بار دیگر 
غرب را رسوا کرد

صفحه 3

دلسوزی برای 
قاچاقچیان، تقدیر 
از دزدان دریایی 

آقای ترامپ 
نتوانستید  بزنید

ادامه صفحه 2 

صفحه 2

ادعای دروغ ترامپ در سرنگونی پهپاد ایران
سیاست روز اما و اگرهای خصوصی 
سازی در کشور را بررسی می کند؛
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صفحه 2

                                                    
ش�رکت نف�ت فالت قاره ایران در نظر دارد نس�بت به انجام ارزیابی کیفی جه�ت خرید/ تامین کاالی موردنیاز خود از طریق مناقصه عموم�ی دومرحله ای اقدام نماید. 

بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.
FL/SZ_9740407-FLS :1� شماره مناقصه

VALVES :2� موضوع مناقصه
3� آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

4� آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.
5� توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش�رکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 211/500/000 ریال با اعتبار 3ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش�ابه در صورت کسب حداقل 

امتیاز قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور
6� متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.

7� متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942657�021 تماس حاصل نمایند.
8� محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مس�جد بالل، نرس�یده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه 9، اتاق 16�9، کمیس�یون 

مناقصات.
9� مناقصه گرانی که از ابتدای سال 1397 در مناقصات مشابه )در حدود مناقصه حاضر( توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی وحداقل امتیاز الزم را کسب نموده 

اند، نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
ت دومشماره مجوز: 139802173

نوب

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

)سهامی خاص( 

فراخوان مناقصه عمومى (ارزیابى کیفى)

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ول
ت ا
نوب

مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره م م /98/0078 مربوط به پروژه مشاور و خدمات نیروى انسانى بصورت حجمى
الف- شرح مختصر خدمات: 

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد جهت نظارت عالیه و کارگاهى موثر بر فرآیند اجراى طرحهاى نگهداشت و افزایش تولید 28 مخزن منتخب شرکت ملى مناطق نفتخیز 
جنوب (ناحیه گچساران) از توانمندى شرکتهاى مهندسى مشاور داراى شرایط مندرج ذیل استفاده نماید.

ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام کار
محل اجراى خدمات در اهواز و محدوده شرکت بهره بردارى نفت و گاز گچساران و مدت انجام آن 24 ماه مى باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/101/697/000/000 ریال مى باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضى
حداقل رتبه 1 رشته نفت و گاز گرایش تاسیسات باال دستى و روزمینى

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاى بومى استانى مى باشد.
داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 

(5 درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات مى باشد)
- ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى با اعضاى جامعه حسابداران رسمى الزامیست.

هـ - محل ، زمان و مهلت دریافت مدارك مناقصه گران
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم ، آمادگى خود را بصورت کتبى  به یکى از آدرس هاى ذیل الذکر اعالم و همزمان 

نسبت به دریافت مدارك ارزیابى کیفى وفق بند «ج» ماده 12 قانون برگزارى مناقصات (ارزیابى کیفى) اقدام نمایند.
ضمنًا مى بایستى ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارك ارزیابى کیفى برابر اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس هاى ذیل در 
مقابل رسید تحویل گردد. بدیهى است کارفرما این حق را براى خود محفوظ میدارد به مدارکى که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مى گردد، ترتیب اثر ندهد . ضمنا پس از بررسى هاى 

الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.
نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: اهواز ، کوى فدائیان اسالم ، خیابان پارك 4 (روبروى  امور مسافرت) مجتمع ادارى امور حقوقى و قراردادها ، اتاق کنترل و توزیع اسناد 
قراردادها (اتاق شماره 1) و یا تهران ، میدان آرژانتین ، ابتداى خیابان بیهقى ، پالك 28 ، ساختمان مرکزى یازدهم ، شرکت ملى نفت ایران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگى امور حقوقى 

و قراردادهاى مناطق نفتخیز جنوب.
همزمان ارائه معرفى نامه و کارت ملى براى متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.

تذکر : حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى مى باشد.
1398,2426

WWW.NISOC.IR
 WWW.IETS.MPORG.IR

 WWW.shana.ir

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و به مدت »دو سال« 
به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف: خدمات مورد نیاز:
تامین خودروهای سواری و عمومی کارکنان

ب: محل انجام خدمات:
منطقه الوان

ج: مدت خدمات مورد نیاز: دو سال
د: شرایط متقاضی:

1� توانایی ارائه ضمانتنامه »شرکت در فرآیند ارجاع کار« به مبلغ 3/418/000/000 )سه میلیارد و چهارصد و هجده میلیون( ریال.
2� توانایی ارائه ضمانتنامه »اجرای تعهدات« به میزان 10% مبلغ کل قرارداد و نیز کسر 10% از هر یک از پرداخت های قراردادی جهت تضمین حسن انجام کار.

3� داشتن امکانات، توانایی و تخصص در موضوع مناقصه
4� داشتن گواهی تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان الزامی می باشد.

ه�: سایر شرایط:
1� به تقاضای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2� شرکت نفت فالت قاره ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود. از 
کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی حاضر درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مشروحه ذیل به نشانی تهران، 
خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج، خیابان خاکزاد، شماره 12، شرکت نفت فالت قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها تلفن: 23942511 ارائه و همزمان 

حضورا نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
1� اساسنامه شرکت.

2� آگهی های ثبت، تاسیس و تغییرات روزنامه رسمی
3� اعالم آمادگی و معرفی نامه شرکت متقاضی جهت دریافت اسناد.

4� ارائه گواهی تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان الزامی می باشد.
ضمنا می بایستی ظرف مدت 14 روز از تاریخ پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی اطالعات مورد درخواست به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. 

محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد.
تبصره: متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در روز آگهی حاضر به سایت اینترنتی این شرکت

 به نشانی WWW.IOOC.IR مراجعه نمایند.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1/98/044ت
جهت تامین خودروهای سواری وعمومی کارکنان در منطقه الوان

شماره مجوز: 139802384

ت اول
نوب

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

)سهامی خاص( 

آگهى مناقصه شماره 16 /98/گ53   (یک مرحله اى)
کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات:  3,208,617

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه: احداث و احیا 6 ایستگاه CPS حفاظت کاتدیک سطح استان شامل: احداث ایستگاه CPS هاى میدان شاهد روانسر- هیبت ا... سنقر- قلعه 

شاهین سرپل ذهاب/بازسازى ایستگاههاى سبزه میدان- فردوسى کرمانشاه و مطهرى کنگاور.
شرکتهاى متقاضى داراى گواهى نامه صالحیت پیمانکارى در رشته هاى تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز مى توانند درصورت داشتن ظرفیت مجاز کارى ، از 
تاریخ درج آگهى الى 98/05/12 ضمن واریز مبلغ 300,000 ریال به حساب شماره IR 250100004001124703027275 بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به 
نام شرکت گاز استان کرمانشاه با شناسه واریز 355124756292560828521000112401 به نشانى کرمانشاه، میدان آزادى ابتداى بلوار شهید بهشتى شرکت 
گاز استان کرمانشاه  طبقه اول اتاق 214 مراجعه و با ارائه تصویر گواهینامه هاى صالحیت پیمانکارى و صالحیت ایمنى پیمانکاران و نیز اعالم آمادگى کتبى فرم 

استعالم ارزیابى کیفى و سایر اسناد مناقصه را دریافت دارند.
آخرین مهلت بازگرداندن اسناد پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/05/27 مى باشد.

تاریخ بازگشایى پیشنهادات پس از ارزیابى کیفى و مشخص شدن لیست شرکتهاى داراى صالحیت از طریق دعوتنامه کتبى به اطالع مناقصه گران رسانیده 
خواهد شد.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه 13,259,975,333 ریال مى باشد .
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 750,000,000 ریال است که باید مطابق آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى و سایر دستورالعملهاى مرتبط با آن به همراه 
سایر اسناد مناقصه ارائه گردد. مناقصه گران مى توانند سپرده نقدي را نیز بعنوان تضمین شرکت در مناقصه IR 250100004001124703027275 بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران با شناسه واریز 311124756292560888521000112401 به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز و رسید آنرا دریافت و  ارائه نماید. 

، الکترونیکى  رسانى  اطالع  پایگاه  به  بیشتر  اطالع  کسب  جهت  توانند  مى  گران  مناقصه 
(WWW.NIGC-KSh.ir)  مراجعه نمایند. 

عبور از 
راهبرد 

دفاعی به 
تهاجم 

8 8 0 0 6 6 7 7 روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد


