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سیاست روز وضعیت تامین کاالها در روزهای پایانی سال را بررسی می کند؛

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

ظریف شاخص های کشور نرمال را به عربستان 
یادآوری کرد

وزیر خارجه کش��ورمان در واکنش به اظهارات مقامات س��عودی نوشت که یک کشور نرمال 
چگونه باید باشد؟ از جمله اینکه کنسولگری خود را به کشتارگاه تبدیل نمی کند.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان در صحفه توئیتر خود نوش��ت: »کشورهای عادی 
کشتارگاه هایشان را به جای کنسولگری جا نمی زنند، کشورهای عادی به همسایگانشان حمله 

نمی کنند، باعث ایجاد بحران های بشردوستانه نمی شوند و از مذاکره سرباز نمی زنند.«
به نظر می رس��د ظریف این توئیت را در واکنش به اظهارات اخیر مقامات سعودی نوشته که 
مدعی شده بودند برای مذاکره با ایران آماده هستند به شرط اینکه همانند یک کشور عادی 
رفتار کند. وزیر خارجه کش��ورمان در ادامه توئیت خود آورده اس��ت:  »با تمام این اوصاف ما 

هیچ پیش شرطی برای مذاکره تعیین نمی کنیم.«

قی��ام میلیونی مردم عراق علیه نیروهای اش��غالگر 
آمریکایی که روز گذش��ته ظهورو بروز یافت، وعده 
صادقی است که رهبر معظم انقالب اسالمی نوید آن 
را داده ان��د. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی پس از ترور سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی به دست نیروهای تروریست آمریکایی در 
عراق، انتقام نهایی خونخواهی این ش��هید بزرگوار 
را اخ��راج آمریکا از منطقه اعالم کردند. مردم عراق 
از همه اقش��ار و قومیت ها دیروز در راهپیمایی روز 
میلیونی خود، خواهان اخراج نیروهای آمریکایی از 
سرزمینشان شدند. آمریکایی ها پس از حمله به عراق 
و اش��غال این کش��ور به بهانه سرنگونی رژیم صدام 
که یک رژیم وابس��ته به آمری��کا بود، عراق را تحت 
س��یطره خود قرار دادن��د و از آن زمان تاکنون این 
کش��ور روی آرامش و امنیت را به خود ندیده است. 
تاراج و یغمای منابع نفتی عراق و ایجاد پایگاه های 
نظامی در این کش��ور ،تجزیه عراق و ایجاد امنیت 
بیشتر برای رژیم صهیونیستی از اهداف مهمی است 

که آمریکایی ها آن را دنبال می کنند.
جمهوری اس��المی ایران با فرماندهی سردار دالور 
ایران اسالمی ش��هید حاج قاسم سلیمانی توانست 
توطئه ب��زرگ آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و رژیم 
س��عودی را که ب��رای منطقه تدارک دی��ده بودند، 
خنثی کند. سوریه و عراق دو کشوری بودند که در 
این توطئه هدف ق��رار گرفتند و اگر اهداف آمریکا 
برای غرب آس��یا پیاده می شد، اوضاع منطقه بسیار 
وخیم می گشت. جمهوری اس��المی ایران خواهان 
حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی عراق اس��ت 
و ب��رای این هدف نی��ز تالش های زی��ادی کرده و 
توانس��ته این خواس��ته را که خواس��ته مردم عراق 
اس��ت، محقق کند. نکت��ه قابل توج��ه آنکه دیروز 
رس��انه های غربی و اروپایی که س��عی در کم رنگ 
جلوه دادن تظاهرات میلیونی مردم عراق بودند نیز 
نتوانس��تند قیام مردم عراق علی��ه حضور نیروهای 
آمریکایی در کشورش��ان را کتم��ان کنند. راه حل 
مشکالت منطقه غرب آسیا، اخراج نیروهای خارجی 
ب��ه وی��ژه آمریکایی ه��ا از منطقه اس��ت، با نگاهی

کم آبی دیگر شعار نیست.»(#هر هفته-الف-ب-ایران)

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله اي وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 

(سهامى خاص)

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : اجراي طرح مخزن 200 مترمکعبی دزك بندرعباس

مبلغ برآورد اولیه:  3/921/903/888 ریال (سه میلیارد و نهصد وبیست و یک میلیون و نهصد و سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت 
ریال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال ).

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 آب
مبلغ خرید اسناد : مبلغ 5/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد 

مناقصه 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 15 تاریخ 98/11/5 ساعت 15 تاریخ 98/11/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 15 مورخ 98/11/27
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ98/11/30

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان 
در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم (70)بازگشایی خواهد گردید.
آدرس  به   ( ستاد   ) دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از   را  مناقصه  اسناد  باشند  می  موظف  دهندگان  پیشنهاد 
www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي 

pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزیابی کیفی 
تلفن   ( هرمزگان(امورقراردادها  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  شریعتی–  بیمارستان  جنب  ناصر-  بندرعباس   -بلوار  آدرس: 
87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی : WWW.Abfa Hormozgan.com     اطالعات 
سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                        

شناسه آگهى 746200                                                

«پیام ایمنى: بیایید ایمن فکر کنیم ، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم»

فراخوان مزایده عمومى 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در نظر دارد مزایده به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
انجام خواهد شد و الزم است شرکت  الکترونیکى دولت (ستاد)  از طریق درگاه سامانه  اسناد  از دریافت و تحویل  کلیه مراحل فراخوان مزایده 
کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق 

سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/11/6 مى باشد.

- تضمین شرکت در مزایده مى بایست به صورت ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1398/11/12

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1398/11/23
- تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مزایده: ساعت 10 روز چهارشنبه 1398/11/23

- متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند.
- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار: مشهد ، انتهاى خیابان فدائیان اسالم ، کدپستى 9173695636 ، تلفن تماس 8-33412024-051 و نمابر: 

051-33435888
- اطالعات تکمیلى در اسناد مى باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبرى و پشتیبانى): 021-41934
- جهت کسب اطالعات مى توانید به آدرس سایت هاى زیر رجوع نمایید:
www.setadiran.ir :(ستاد) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

شناسه آگهى: 746242
م الف/ 8409

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

@siasatrooz

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
ت اول

نوب

شماره مجوز :1398.6582

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FLS-9830018/FL-JM :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: خرید شانزده دستگاه کولر گازی ضد انفجار

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــب حداقل امتیاز  ــابه در صورت کس ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 403/300/000 ریال با اعتبار 3 ماهه  قابل تمدید برای یک دوره مش 5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش
قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور.

6ـ 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.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942614ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک 12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1396 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س
ــرکت در مناقصه کفایت می کند. تکمیل جداول ارزیابی  ــته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت ش نیازی به ارائه مجدد مدارک نداش

الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

آغاز دومینوی اخراج 
آمریکا از منطقه 

میلیون ها عراقی فریاد پایان حضور ایاالت متحده در کشورشان سر دادند
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