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مرزه��ای دریای��ی، زمینی و  ویژه هوای��ی کش��ور ب��رای قانون گ�زارش 
ش��کنان و متجاوزان نا امن است، این را هر کسی 
که حتی یکبار فکر تجاوز به کش��ور به سرش زده 
باش��د به راحتی می تواند حس کند، همانطور که 
همه دش��منان جمهوری اس��امی ایران می دانند 
که »دوران بزن و در رویی« تمام ش��ده اس��ت. بر 
همین اساس اس��ت که جمهوری اسامی ایران به 
عن��وان متولی امنیت خلیج فارس، نفت کش��های 
بریتانیایی ک��ه امنیت خلیج ف��ارس را با اقدامات 
خاف ع��رف بین المللی به خط��ر انداخته بودند، 
توقیف کرده اس��ت! اما برخی رس��انه های معلوم 
الحال این اقدام قانونی ایران را با اقدام خلف قانون 
بریتانیا در توقیف نفت کش ایران در جبل الطارق 
مقایس��ه و تاش دارند این اقدام ایران را مقابله به 
مث��ل بخوانن��د، در حالی که حق مقابل��ه به مثل 
کردن هنوز برای جمهوری اسامی محفوظ است.

متولیان نفت کش توضیح دهند
ام��ا در همین زمینه مدی��ر کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت نفتکش 
توقیف ش��ده انگلیس��ی گفت: نیروهای بازرس��ی 
ب��ه زودی ب��رای ارزیابی نفتکش انگلیس��ی اعزام 

می شوند.
اهلل م��راد عفیفی پور در خص��وص آخرین وضعیت 
نفتک��ش توقیف ش��ده انگلیس��ی اظهار داش��ت: 
نفتکش در لنگرگاه بندرعباس اس��ت و ما در حال 
ارزیابی وضعیت هستیم تا بتوانیم نیروهای بازرسی 
را جهت ارزیابی از ش��رایط نفتکش انگلیسی انجام 

دهیم.
وی با بیان اینکه این نفتکش 23 خدمه از کشورهای 
هند، روس��یه و لتون��ی دارد در بیان دالیل توقیف 
ای��ن نفتکش تصریح کرد: ای��ن نفتکش باعث بروز 
حادثه ای ش��ده و باید نسبت به آن پاسخگو می بود 
و اعام می کرد که این حادثه چه بوده اما این اتفاق 
نیفتاده اس��ت. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
هرم��زگان با بیان اینکه نفتک��ش به ارتباط مراجع 
ذیرب��ط در رابطه با این حادثه پاس��خ نداده اس��ت 
تاکی��د کرد: پس از این عدم پاس��خگویی، نفتکش 
مس��یر خود را به گونه ای تغییر داد که باعث ایجاد 

خطر در مسیر تردد سایر شناورها شده بود.
عفیفی پ��ور ی��ادآور ش��د: ب��ه همین دلی��ل برای 
ارزیابی های بیشتر حادثه مجبور شدیم نفتکش را 

به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت کنیم.

برخورد نفتکش انگلیسی با شناور صیادی
 مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان اما 
الوه ب��ر اعام خبر آغاز بررس��ی های کارشناس��ی 
حادثه نفتکش انگلیسی مربوط به نقض قوانین بین 
الملل��ی دریانوردی، گفت:در صورت لزوم و بر مبنای 
درخواست مقام قضایی ممکن است خدمه برای انجام 

مصاحبه های تخصصی و فنی فراخوانده شوند.
عفیفی  پور اظهار کرد: این شناور تانکر که عصر روز 

جمعه بیس��ت و هشتم تیرماه از آب های محدوده 
دریای عمان به س��مت بندر الجبیل عربستان در 
حرکت بود، در مس��یر تردد خود در تنگه هرمز، با 
یک فروند ش��ناور صیادی برخورد می کند. پس از 
دریافت گزارش هایی مبن��ی بر نقض قوانین بین 
المللی دریانوردی و عدم تمکین و پاس��خ ش��ناور 
مذکور نس��بت ب��ه تماس ه��ای ص��ورت گرفته، 
نفتکش انگلیس��ی ب��ا هماهنگی نی��روی دریایی 
سپاه پاسداران انقاب اس��امی به سمت لنگرگاه 
بندرعب��اس هدایت ش��د تا ابع��اد مختلف حادثه 
توس��ط کارشناس��ان اداره کل بنادر و دریانوردی 

هرمزگان به دقت بررسی شود.
وی یادآور ش��د: به منظور رعایت ضوابط ایمنی و 
استانداردهای بین المللی دریانوردی همه همکاری 

های الزم برای هدایت ایمن و دقیق تانکر »استینا 
ایمپرو« و لنگراندازی در موقعیت مناسب از سوی 

این اداره کل صورت پذیرفته است.

توضیحات سپاه
در همین راستا روابط عمومی نیروی دریایی سپاه 
پاس��داران انقاب اس��امی نیز به صورت شفاف و 
روش��ن برای مردم در اطاعیه ای اعام کرد: عصر 
جمعه 28 تیر یک فروند نفتکش انگلیس��ی با نام 
"stena impero" هن��گام عب��ور از تنگه هرمز 
به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی 
دریای��ی بن��ا ب��ه درخواس��ت اداره کل بن��ادر و 
دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری 

منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

حس��ین شیخ االس��ام کارش��ناس مس��ائل بین 
المل��ل درب��اره توقیف نفتکش انگیس��ی در خلیج 
ف��ارس نیز گفت: ای��ن نفتکش بر خ��اف قوانین 
بی��ن الملل��ی رفتار کرده ک��ه باید ای��ن کار انجام 
می شد. انگلیسی ها خیلی اشتباه بزرگی در توقیف 
زورمدارانه نفتکش��ی که نفت ایران را طبق قوانین 
شناخته ش��ده بین المللی حم��ل می کرد مرتکب 
ش��دند، ولی انگلیسی ها مثل بقیه کارهایشان عقل 
به خرج نمی دهند و بیش��تر از جلوی دماغ شان را 
نمی توانند ببینند و آینده نگر نیستند و باید بفهمند 
که نیاز ایران به جبل الطارق بسیار کمتر از نیاز آنها 
به خلیج فارس است؛ اگر بخواهند قلدرمآبی داشته 

باشند، حتما » تو سری« خواهند خورد.
همه موارد فوق نشان می دهد این رفتار جمهوی 
اس��امی تنها انجام وظیف��ه در قبال ایجاد امنیت 
در خلی��ج فارس رخ داده اس��ت و هن��وز با وجود 
بیان��ات مق��ام معظم رهب��ری مقابله ب��ه مثلی با 
اق��دام غیر قانونی انگلس��تان در توقیف نفت کش 

انگلیسیصورت نگرفته است.
گفتنی است، شناور Stena Impero یک تانکر 
نفتک��ش ب��ا قابلیت حمل مواد نفتی و ش��یمیایی 
است که 183 متر طول و 49هزار و 683 تن وزن 
دارد. این کشتی در س��ال 2018 میادی ساخته 
ش��ده  و با پرچم کشور انگلس��تان تردد می کند. 
این ش��ناور ظرفیت حمل 46 میلیون و 576 هزار 
لیتر مایعات )نفت یا مواد شیمیایی( را دارد. روزانه 
حدود 14 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر و 
وارد بازارهای جهانی می شود، همچنین *ساالنه 
حدود 50 هزار کشتی از این تنگه عبور می کند* 

که بیشتر آنها تانکرهای نفتی هستند.
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ایران اولین کشور خاورمیانه در دستیابی به کوانتوم است
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت: ایران اولین کشور خاورمیانه و جهان 

اسام خواهد بود که به فناوری کوانتومی دسته پیدا کرده است.
به��روز کمالون��دی در واکنش به برخ��ی اخبار درباره تعطیلی تأسیس��ات 
هس��ته ای فردو، اظهار داشت: این تأسیسات تعطیل نشده و مرکز ملی خاء در 
این مجموعه فعال بوده و تحقیق و توسعه را روی شیرآالت خاء انجام می دهد. 

شیرآالت خاء در صنایع پیچیده هس��ته ای کاربرد دارد و دیوید آلبرایت تحلیلگر 
هسته ای آمریکایی نیز در گزارش اخیر خود به پیشرفت این فناوری اذعان کرده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در ردیف کشورهای دارای فناوری کوانتوم گفت: اتفاق 
مهم و ارزش��مند دیگری که در س��ازمان انرژی اتمی در حال وقوع اس��ت. ورود به دروازه 
های انقاب فناوری دنیا یعنی کوانتوم بوده که در دهه های آینده تحول زیادی در توسعه 
ارتباطات و ساخت پردازشگرهای فوق سریع ایجاد خواهد کرد. مرکز ملی کوانتوم به زودی 

آزمایش ارتباط ذرات کوانتومی با فاصله بیش از یک متر را انجام خواهد داد.  مهر

ترامپ به هر چیزی متوسل می شود تا آبروی خود را بازیابد
کارشناس مسائل بین المللی درباره ادعای ترامپ در خصوص سرنگونی پهپاد 
کش��ورمان که تکذیب شد گفت: وضع ترامپ آنقدر در قضیه سرنگونی پهپادشان 

ذلیانه است که به هر چیزی متوسل می شود تا آبروی خود را بازیابد.
حسین شیخ االسام درباره ادعای ترامپ در سرنگون کردن پهپاد کشورمان و 
تکذیب این خبر توسط سپاه و انتشار فیلم پرواز این پهپاد، گفت: ترامپ در این باره 

بولتون را شاهد خود قرار داده است؛ »به روباه گفتند شاهدت کیه گفت ُدمم«.
وی افزود: آمریکایی ها خیلی دست پاچه هستند تا آبرویشان را در هدف قرارگفتِن پهپاد 
قبلی شان طوری ترمیم کنند. »الغریق یتشبث بکل حشیش« این مثال عربی یعنی کسی 
که در حال عرق شدن است به هر چوب پاره و هر چیز بی ارزشی در دریا دست می اندازد تا 
نجات یابد و این حکایت ترامپ است؛ وضع او آنقدر در قضیه سرنگونی پهپادشان ذلیانه 
است که به هر چیزی متوسل می شود تا آبروی خود را بازیابد. بولتون در این باره خبری به 

او داده و او هم بدون اینکه ارزیابی کند، استفاده کرده است.  تسنیم 

برجام نشان داد آمریکا دیگر تحریم ها را برنخواهد داشت
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: آثار روان��ی تحریم در اقتصاد 

کشور خنثی شده و بخش های مختلف اقتصادی حرکتی رو به رشد دارند.
علی آقامحمدی اظهار داش��ت: جنگ اقتصادی ب��ا آمریکا یک جنگ قطعی 
و بلندم��دت اس��ت و ما در موضوع برجام ماحظه کردی��م که آمریکا دیگر قصد 
برداشتن تحریم ها را از ایران ندارد؛ فقط وقتی در جایی مانند برجام با ما توافق کند 

بخش��ی از تحریم ها را برمی دارد که دوباره با یک امضای رئیس جمهور قابل برگشت 
اس��ت. وی با تاکید بر اینکه باید از زیر چتر تحریم بی��رون بیاییم، افزود: حمایت از تولید 

داخل به یک استراتژی در کشور تبدیل شده و قرار نیست موقتی و کوتاه مدت باشد. 
وی با بیان اینکه در وزارت صنعت باید در 12 زنجیره تولید به س��اخت داخل برسیم، 
گفت: قرار اس��ت قائم مقامی در زنجیره تولید و توزیع در وزارت صنعت منصوب ش��ود تا 
موضوع بازرگانی به صورت یکپارچه مورد پیگیری قرار گیرد و یک مسئول مستقیم داشته 

باشد. آقامحمدی افزود: آثار تحریم از لحاظ روانی برداشته و خنثی شده است.  فارس

معاون عملیات ستاد کل نیرو های مسلح: 
اخیرا ۳ عملیات  علیه پهپاد های متجاوز 

یکایی در خلیج فارس داشتیم آمر
معاون عملیات ستاد کل نیرو های مسلح  ن ا ر ا س��د از اخطار شدید سامانه پدافندی ایران به پا
س��ه تجاوز پهپادی آمری��کا در منطقه خلیج فارس خبر داد و 
گف��ت: هدف قراردادن پهپاد آمریکای��ی موازنه قدرت ما را در 

دفاع هوایی به موازات توان موشکی نیز ارتقا داد.
س��ردار سرتیپ مهدی ربانی با اش��اره به روند تغییر توان 
بازدارندگی ایران در مقابل تهدیدات دشمن در 4 دهه انقاب 
اس��امی اظهار داشت: کش��ورهای اروپایی در جنگ تحمیلی 
رژیم بعث عراق علیه ایران، صدام را به س��اح های ش��یمیایی 
مجهز کردند، کش��ورهای منطقه با دالره��ای نفتی به میدان 
آمده و از 19 کش��ور منطقه نیز به صورت مس��تقیم نیروهای 
انس��انی صدام را ی��اری کردند، ب��ه این ترتی��ب آن ها جنگ 

گسترده ای را به صورت نامتوازن به ما تحمیل کردند.
وی با بیان اینکه دشمن در این 8 سال و در مجموع در 4 
دهه گذش��ته به طور مکرر جبهه خود را در مقابله با ما تغییر 
داده است، گفت: دشمن مقطعی در جبهه نظامی، مقطع دیگر 
در جبهه فرهنگی، س��پس در عرصه محاصره اقتصادی تاش 
کرده و اخیراً نیز در عرصه فضای مجازی و عملیات روانی علیه 

ما اقدامات گسترده ای را انجام داده است.

معاون عملیات س��تاد کل نیرو های مسلح افزود: ما قدرت 
دفاعی با ثباتی را در کش��ور خود ایجاد کرده ایم که حداقل تا 
10 س��ال آینده با این ش��رایط که کشورهای مختلف در حال 
مس��لح کردن خود به ساز و برگ نظامی هستند به هیچ وجه 
نیروی زمینی دشمن چه منطقه ای و چه فرا منطقه ای قادر به 

مقابله با کشور ما نیست.
وی ادام��ه داد: از همان زمانی که صدام، ش��هرها و مردم 
مظلوم ما را با موشک مورد حمله قرار می داد، رفته رفته توان 

نیروهای خودی را افزایش دادیم.
سردار ربانی با بیان اینکه رفته رفته در چند دهه گذشته 
قدرت موش��کی ما ب��ه لحاظ دقت و ب��رد و تعیین نقاط آماج 
روی اهداف که همان مناطق دش��من، تجهی��زات، امکانات و 
پرنده های آنهاس��ت، به مرحله بازدارندگی رسید، خاطرنشان 
کرد: کش��ورهای منطقه در مقابل این قدرت عددی نیس��تند، 

تراز ما امروز تراز مقابله با کشور آمریکا است .
معاون عملیات ستاد کل نیرو های مسلح خاطرنشان کرد: 
همه این خروج��ی که آمریکایی ها از قرارداد برجام و تعهدات 
خود داش��تند ناش��ی از این اس��ت که ما در موازنه قدرت در 
بُعد موش��کی نقش برتر را نس��بت به آن ها به ویژه در قدرت 

منطقه ای ایجاد کرده ایم.
   س��ردار ربانی بیان کرد: اینکه دشمن تاکنون به ما حمله 
نک��رده فقط به دلیل این برآورد درس��ت اس��ت که نمی تواند 
پیش بینی کند هزینه در نبرد با ما چه فایده ای دارد و چه آثار 

و تبعاتی دامن گیر او خواهد ش��د. ب��ه تازگی هدف قراردادن 
پهپاد آمریکایی موازنه ق��درت ما را در دفاع هوایی به موازات 

توان موشکی نیز ارتقا داد.
وی در شرح سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سامانه سوم 
خرداد، اظهار داش��ت: آمریکایی ها با خروج از برجام و تشدید 
فش��ارهای اقتصادی، در منطقه خلیج فارس با پیشرفته ترین 
پهپادها شروع به شناسایی و فعالیت گسترده کردند. 3 نمونه ای 
که اتفاق افتاد به این ترتیب است؛ در 5 خردادماه امسال یک 
پهپاد پیش��رفته آمریکایی از پایگاهی در کویت پرواز کرد و در 
حدود 20 س��اعت در منطقه اف.آی.آر ما به پرواز درآمد، چند 
مرحله به فضای آب های سرزمینی ما نزدیک شد، به او اخطار 
دادند و هنگامی که به س��احل کشور ما نزدیک شد ساح های 
پدافن��دی ما روی این پهپاد هدف گیری ک��رده و به او اخطار 
دادند، آن ها این اخطار و قفل کردن سامانه ها روی پرونده خود 

را دریافت کرده و پهپاد خود را بازگرداندند.
معاون عملیات ستاد کل نیرو های مسلح ادامه داد: در 23 
خردادماه، همان پرنده از کش��ور دیگری برخاست و در مقابل 
کوه مبارک، به آب های س��رزمینی ما نزدیک شد و به محض 
عبور، س��امانه های ما روی او قفل کرده و چند ش��لیک اخطار 
به س��مت او انجام ش��د، در نهایت در 30 خ��رداد ماه یکی از 
پهپاده��ای پیش��رفته آمریکایی که به تعبیر خودش��ان عقاب 
آس��مان بوده و »همه چیز گریز« اس��ت ب��ا اطمینان کامل از 
یکی از پایگاه های کش��ور امارات برخاسته و در منطقه اف.آی.

ار ما چند س��اعت پرواز کرد و چند مرحله به فضای سرزمینی 
ما نزدیک ش��د، سرانجام در مرحله س��وم اخطار، مورد هدف 

موشک سوم خرداد بومی ساخته ما قرار گرفت.
وی تصری��ح ک��رد: آمریکایی ها تعبی��ر »جاروبرقی« را از 
این پهپاد داش��تند، زیرا در ارتف��اع حدود 50 هزار پا، تا عمق 
400-500 کیلومتر تمام ارتباطات الکترونیک، سامانه ها و هر 
فعالیت راداری را شناس��ایی می کن��د. بنابراین زدن این پهپاد 
جنبه ه��ای مختلفی دارد، یکی از این جنبه ها هدف قرار دادن 
اس��ت، اما اینکه این پهپاد پیشرفته ترین تکنولوژی رادار گریز 
دشمن محسوب می شود و در ارتفاع باالتر از پهپادهای معمول 
پ��رواز می کن��د و در 50 هزار پایی مورد ه��دف قرار می گیرد 

جنبه دیگری از قدرت ما را آشکار می کند.
س��ردار ربانی با بیان اینکه س��رنگونی ای��ن پهپاد موازنه 
ق��درت م��ا را در دفاع هوای��ی افزایش داد، تصری��ح کرد: دو 
روز پی��ش ترام��پ اعام کرد ک��ه یک پهپاد ایران��ی را مورد 
ه��دف قرار داده اند و هی��چ یک از مناطق ما این خبر را تأیید 
نکردند، آنها اکنون در ش��رایطی ق��رار گرفته اند که در مقابل 
این موازنه قدرت و ناتوانی برای پاس��خگویی، منطقه را دچار 
تزلزل کرده اند، اماراتی ها که پا به پای عربس��تانی ها در یمن 
ب��ا مردم مظلوم و بی دفاع این کش��ور می جنگیدند نیز اخیراً 
ادوات نظام��ی خ��ود را عقب کش��یده و در مجادله با خود به 
این نتیجه رس��یده اند که این جنگ بدون دس��تاورد چرا باید 

دنبال ش��ود؟

گفتم دوران بزن ودررو تمام شده
بای��د ق��در ش��خصّیت و هویّت خود را دانس��ت. 
دش��من تهدید میکن��د، همین چن��دروزه، دو نفر از 
مقام��ات رس��می آمریکا تهدی��د نظام��ی کردند؛)7( 
حاال کار به آن افرادی که مس��ئولّیتهای خیلی مهم و 
حّساس��ی ندارند، نداریم. من نمیفهمم مذاکره در زیر 
ش��بح تهدید چه معنایی دارد؟ مذاکره کنیم زیر شبح 
تهدید! مثل اینکه یک شمشیری باالی سر ]ما باشد[. 
ملّت ایران این جوری نیست؛ ملّت ایران مذاکره ی زیر 
س��ایه ی تهدید را برنمیتابد. چرا تهدید میکنند؟ چرا 
غلط زیادی میکنند؟ میگوید اگر چنین نش��ود، چنان 
نشود، ممکن است ما حمله ی نظامی به ایران بکنیم؛ 
اّوالً ک��ه غلط میکنید؛ ثانیاً من در زمان رئیس جمهور 
قبل��ی آمریکا -  آن وقت ه��م تهدید میکردند - گفتم 
دوران بزن ودررو تمام ش��ده؛ این جور نیس��ت که شما 
بگویید میزنیم و درمیرویم؛ نخیر، پاهایتان گیر خواهد 
افتاد و ما دنبال میکنیم. این جور نیست که ملّت ایران 
رها کند کس��ی را که بخواهد به ملّ��ت ایران تعّرضی 
بکن��د؛ ما دنبال خواهیم کرد. ای��ن معنا را همه توّجه 

داشته باشند.

 بیانات در دیدار جمعى از معلمان 
و فرهنگیان سراسر کشور
16 اردیبهشت 94

مخاطب شمایید

 حرف حقوقی را نشنوید
 باید پذیرای زبان نیروهای مسلح باشید

محسن هاش��می رئیس شورای ش��هر تهران 
نوشت:  زمانیکه استداللهای حقوقی و منطقی 
ایران درمورد غیرقانونی بودن  راهزنی دریایی انگلیس 
ش��نیده نمی شود، گوشهای آنان ناگزیر، شنونده زبان 
نیروهای مس��لح و توقیف متقابل  نفتکش انگلیس��ی 
خواه��د بود. ای��ران همواره نش��ان داده که مهمترین 
طالب صلح و امنیت در منطقه اس��ت اما امنیت نباید 

استثنا داشته باشد.

ظریف بیشتر از رئیس جمهور امریکا 
قدرت تصمیم گیری دارد

حس��ام الدین آشنا مش��اور رئیس جمهور به 
انگلیس��ی نوش��ت که ترجمه آن به فارس��ی 
بدین ش��رح اس��ت: واضح اس��ت که ظریف بیشتر از 
رئیس جمهور امریکا از قدرت تصمیم گیری برخوردار 
است؛ زیرا ایران هنوز چیزی را که او امضا کرده، اجرا 
می کند و امریکا چی��زی را که رئیس جمهورش امضا 

کرده، نقض می کند.

اقدام ایران در توقیف نفتکش  از مصادیق 
قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوش��ت: قاعده مقابله به مث��ل در حقوق بین 
الملل امری ش��ناخته شده است که در مقابل اقدامات 
خاف یک دولت مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، اقدام 
صحی��ح دولت ای��ران برای مقابله ب��ا جنگ اقتصادی 
نامش��روع و توقیف نفتکش ها از جمل��ه مصادیق این 

قاعده و منطبق با حقوق بین الملل است.

سیاست مجازی

دوران بزن و درویى تمام شده است

آرامش خلیج فارس با توقیف قانون شکنان بریتانیایی

فراخوان مناقصه عمومى (ارزیابى کیفى)

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

دوم
ت 
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
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شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

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. 

آگهى رد و تصدیق شرکت ورشکسته پروفیل آهن 1610

ماده 36 ق.ا.ت.و هر کس نسبت به صورت رد و تصدیق فوق اعتراض دارد ظرف بیست روز از انتشار آگهى حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم توقف 
(شعبه 15 حقوقى کرمانشاه) اقامه دعوى کند.

مهرداد کاظمى - سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگى کرمانشاه

قوه قضاییه جمهورى اسالمى ایران 
اداره تصفیه امور ورشکستگى 

اداره تصفیه امور ورشکستگى کرمانشاه
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