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با گذشت دو سال از شکست گروه تروريستی داعش در عراق و 
سوريه، شواهد حاكی از سازماندهی مجدد نيروهای تروريستی 
داعش در عراق اس��ت، اتفاقی كه برخی از كارشناسان آن را 
خواسته امريکا برای رسيدن به اهداف خود در منطقه ارزيابی 

می كنند. 
زمانی كه در روزهای نخس��ت س��ال 2020 ميالدی پارلمان 
عراق در جلس��ه  فوق العاده  خود با رياست عادل عبدالمهدی 
نخست وزير مستعفی عراق، طرح خروج نيرو های آمريکايی از 
خاك عراق را بررسی كرد و رأی به اخراج نيروهای امريکايی 
داد، امري��کا اقدامات خود را  در اين باره از س��رگرفت. اخيراً 
منابع اطالعاتی كردی و غربی اعالم كردند: حمالت داعش در 
عراق افزايش يافته و اين گروه تروريس��تی تالش می كند تا 
مناطقی را كه از دو سال پيش در عراق از دست داده بازپس 
گيرد. اخيراً مهند العقابی مدير بخش اطالع رس��انی حش��د 
الش��عبی عراق نيز اعالم كرد تروريس��ت های داعش با كمك 
آمريکا از سوريه وارد عراق شدند. » ديمير ورونونکوف« معاون 
دبيركل س��ازمان ملل متحد و رئيس دفتر مبارزه با تروريسم 
نيز پيش از اين با اش��اره به اينکه حدود 27 هزار تروريس��ت 
خارجی در س��وريه و عراق مستقر هستند گفت: برای مقابله 
با اين شر بايد هشيار و متحد باشيم.  گروه تروريستی داعش 

پس از كشته شدن ابوبکر البغدادی در ماه اكتبر، سنگر خود 
را از دست داد، اما با اين وجود، عناصر داعش همچنان هسته 

اصلی تهديد تروريستی فراملی به شمار می روند.
وی ب��ا بيان اينکه تعداد تروريس��ت های حاضر در عراق بين 
20 تا 27 هزار نفر اس��ت، افزود: با توجه به انتقال تعداد زياد 
تروريس��ت ها به عراق و سوريه، آنها می توانند در كوتاه مدت، 

ميان مدت و بلند مدت تهديدی را به وجود آورند.
نبايد از نظر دور داشت كه عواملی مانند بن بست سياسی در 
عراق و عدم وجود اقتدار مركزی در عراق و سوريه، تنش های 
ايجاد ش��ده توسط آمريکا و وجود اختالف بين دولت مركزی 
و اقليم كردستان عراق از عوامل مهم فعال شدن مجدد گروه 

تروريستی داعش به شمار می رود.
شرايطفعلیداعش

بايد درنظر داش��ت كه عناصر مسلح داعش كه طعم شکست 
را چش��يده اند اينك با افزايش مهارت خود تالش می كنند تا 
شکست های گذشته را جبران كنند و اين انگيزه خطر داعش 
را بيش از پيش می كند. نيروهای داعشی اينك تکنيك ها و 
روش های بهتر و پول های بيشتری دارند و جالب آنجاست كه 
بنا به گفته مقامات عراقی هم اكنون با ارتباطاتی كه يافته اند  
می توانند خودرو، س��الح، مواد غذاي��ی و تجهيزات خريداری 
كنند و از فن آوری های پيشرفته تری برخوردار شوند. از سوی 
ديگر اي��ن گروه در حال احيای تفکر داعش��ی گری در ميان 

مردم عراق است چرا كه شرايط موجود عراق موجب افزايش 
بی ثباتی و ناامنی از يکسو و ضعف اقتصادی مردم شده است و 

همين عوامل می تواند موجب تقويت پايگاه داعش شود.
از س��وی ديگر برخی از مقام��ات اطالعاتی عراقی در اين باره 
گفتند: اكنون نوع متفاوتی از داعش آشکار شده است. آن ها 
ديگر نمی خواهند كنترل هيچ منطقه ای را بدس��ت گيرند تا 
هدف دست يافتنی و راحتی بشوند. آن ها در عوض مخفيانه 
در زي��ر زمين فعاليت می كنند. در ك��وه های حمرين عراق 
مخفي��گاه ها و غارهای زيادی وجود دارد كه كنترل بر آن ها 

برای ارتش عراق بسيار دشوار است.
از سوی ديگر خبرها حکايت از دستيابی نيروهای داعشی به 
گاز ش��يميايی خردل دارد. در حمله اخيرا داعش به اس��تان 
صالح الدين نيز نيروهای داعشی از تجهيزاتی مدرن استفاده 

كردند. 
 همراهیايرانبامردمعراق

در حال حاضر ايران يکی از اصلی ترين عوامل تضعيف قدرت 
داعش در منطقه به شمار می رود. فعاليتها و اقدامات درخشان 
شهيد س��ردار قاسم س��ليمانی در اين كش��ور و همکاری با 
نيروهای مردمی عراق در نابودی داعش چنان موثر و اثر گذار 
بود ك��ه مقامات نظامی عراق در اين باره اظهار داش��تند كه 
همکاری ايران با آنها موجب پيش��رفت های بسيار در مبارزه 

با داعش شد.
مردم عراق خرداد ماه س��ال 1393 به يکباره با موج عمليات 
داعش به كش��ور خود روبرو ش��دند و در مدت سه روز شاهد 
بودند كه تروريس��ت های اين گروه��ك با كمك عناصر رژيم 
بعث عراق نزديك به 45 درصد خاك اين كشور را به تصرف 
خود درآوردند. در آن برهه حساس ايرانيان بودند كه به حکم 
وظيفه انس��انی و اس��المی و اخالقی برادران مسلمان خود را 
تنها نگذاشتند. در حقيقت كش��ورمان در عراق برای مختل 
ك��ردن عمليات داعش، نه تنها  مس��تقيماً اين گروه را هدف 
قرار داد بلکه به مبارزه با ايدئولوژی داعش پرداخت و بر اتحاد 
تم��ام نيروهای عراقی در اين زمين��ه تاكيد كرد. اين موضوع 
كه با تاييد مرجعيت دينی عراق نيز همراه بود، تاثير بسياری 
بر نابودی نيروهای داعش��ی داشت. اقدامات ايران در عراق به 
قدری قابل توجه بود كه روزنامه واشنگتن پس��ت در باره آن 
نوش��ت: ايران ب��ا تدوين يك برنامه ضد ترور گس��ترده برای 
مبارزه با گروه تروريستی داعش از گسترش داعش و ديدگاه 
اي��ن گروه در عراق جلوگيری كرد و مانع از حمله به خاك يا 
شهروندان ايران شد. اين روزنامه افزود: رويکرد ايران در مبارزه 
با داعش عملی تر از رويکرد ائتالف به رهبری آمريکا است، زيرا 
به دليل مجاورت اين گروه تروريستی با ايران، تهران تهديد آن 
را شديدتر احس��اس می كند. همچنين راجر شاناهان ، مدير 
س��ابق مركز مطالعات جنگ زمينی ارتش استراليا گفته بود: 

ارائه پش��تيبانی لجستيکی و مش��ورتی برای نيروهای شبه 
نظامی عراقی كه با داعش در عراق نبرد می كردند به ويژه 
در اوايل جنگ توس��ط ايران بسيار حياتی بود. از خردادماه 
سال 93 تا آبان 96 كه س��ردار سليمانی به دنبال عمليات 
آزادسازی ش��هر »بوكمال« در سوريه رسما پايان داعش را 
اعالم كرد كارنامه جبهه های مبارزه با داعش پيش چش��م 
م��ردم منطقه و جهانيان ق��رار دارد و هيچ كس نمی تواند 

منکر اين موضوع شود. 
با اين وجود پس از شهادت سردار سليمانی بزرگترين چهره 
مبارزه با گروه های تروريس��تی در منطقه، نزد داعش و ساير 
گروه های تروريستی تکفيری اميدواری هايی برای بازگشت به 
دوران اوج و بازپس گيری قلمرو از دس��ت رفته ايجاد ش��ده، 
اميدی كه در آخرين بيانيه داعش در ارتباط با شهادت سردار 

سليمانی آشکارا روشن بود. 
 نشانههاوداليلنقشآفرينیامريکا 

س��ال گذش��ته بود كه ترامپ از تصميم خود برای بازگشت 
س��ربازان امريکايی در شمال سوريه خبر داد اما آبانماه همان 
سال بود كه وزارت دفاع آمريکا اعالم كرد نيروهای آمريکايی 
كه از ش��مال س��وريه خارج می ش��وند، وارد عراق می شوند. 
مقامات امريکايی در آن زمان علت اين امر را مقابله با داعش 

و نفوذ ايران در عراق عنوان كردند. 
تحركات اخير امريکا نيز نش��ان می دهد كه امريکا به دنبال 
قدرت گيری دوباره داعش در عراق است تا به اهداف خود از 
جمله تحت فشار قرار دادن ايران دست يابد، از اين رو دست 

به سناريو سازی زده است.
طی روزهای گذش��ته نيز 8 تن از س��ركردگان داعش توسط 
آمريکا از كردهای ش��مال سوريه "قسد" تحويل گرفته شدند 
و به "عين االس��د" عراق منتقل شدند. به نظر می رسد افراد 
انتخاب شده، در روزهای آينده عهده دار ماموريت های ويژه 

از سوی امريکا در عراق خواهند شد.
اين نيروها می توانند بخشی از مشکالت اطالعاتی امريکا در 
عراق و در شرايط جديد تجميع نيرو و امکانات نظامی امريکا 

در چند پايگاه محدود در اين كشور را مرتفع كنند.
از سوی ديگر كارشناسان بر اين باورند كه آمريکا و پايگاه های 
نظامی اين كشور در عراق، بهترين مکان برای آموزش نيرو های 
داعش و همچنين تجهيز كردن آن ها هستند كه امريکا از اين 

امر برای جانبخشی دوباره به داعش استفاده می كند.
امريکا مدتهاس��ت كه اين برنامه را در ذهن دارد،  ناگهانی و 
بی مقدمه آلمان در معرفی حزب اهلل لبنان به عنوان يك گروه 
تروريستی، حمله سنگين داعش به نيروهای حشدالشعبی و 
ارتش عراق در صالح الدين، ش��روع آشوب های لبنان پس از 
بازگش��ت سعد حريری از پاريس و فش��ارهای آمريکا و رژيم 
صهيونيستی به فرانسه برای معرفی حزب اهلل لبنان به عنوان 

گروه تروريستی، از جمله تحوالتی هماهنگ هستند كه نشان 
می دهد ك��ه امريکا به دنبال تضعيف مقاومت منطقه ای  از 
طري��ق احيای مجدد داعش اس��ت.  در اين ص��ورت امريکا 
بهتري��ن دليل را برای حضور در منطقه خواهد داش��ت تا از 
يك س��و به منافع خود در منطقه دست يابد و از سوی ديگر 
ايران را تحت فشار قرار دهد چرا كه صابون موشك های ايرانی 
در عين االس��د به تن آنها خورده است. در حقيقت اين  پروژه 
ای مشترك و هماهنگ برای تضعيف كل جريان مقاومت به 

رهبری ايران  است. 
در نبرد با داعش، ايران توانس��ت به از بين بردن داعش��ی ها 
كمك كند و يك محورمقاومت عليه اس��رائيل، عربس��تان و 
آمريکا ايجاد كند. تأس��يس اين محور مقاومت به عنوان يك 
پيروزی بزرگ استراتژيك برای ايران و شکست برای امريکا به 
شمار می رود. در اين راستا همچنين امريکايی ها تالش می 
كنند تا نشان دهند عراق با وجود آمريکايی ها امن خواهد بود. 
امريکا می خواهد داعش را در عراق نگه دارد تا مجوز حضور 
خود را در عراق تمديد كند. اين همان كاری است  كه مقامات 
امريکايی  در افغانستان انجام دادند . در حقيقت امريکا برای 
استفاده از اين كشور ، مانع از بين رفتن  القاعده و طالبان شد 
و اينك افغانستان را به پايگاهی برای حضور در منطقه مبدل 
ساخته است. بر اين اساس پروژه احيای داعش و انتشار مجدد 
آن در عراق از ديدگاه مقامات كاخ س��فيد می تواند در عمل 
دل مش��غولی جديدی برای گروه های مقاومتی باشد كه اين 
روزها به صراحت بر اش��غالگری امريکا در عراق و لزوم اخراج 

نظاميان امريکايی از كشورشان پافشاری می كنند.
و ب��ه نظ��ر می رس��د امريکا اي��ن آمادگ��ی را دارد كه برای 
س��نگ اندازی بر سر تصويب طرح ممنوعيت حضور نيروهای 

آمريکايی در عراق، داعش را دوباره به اين كشور برگرداند.
از س��وی ديگر ع��الوه بر تحت نظر گرفتن ايران ، روس��يه و 
كشورهای منطقه ، امريکا به دنبال آن است تا  با جان گرفتن 
دوب��اره داعش، اين گروه  به عن��وان تهديدی بالقوه ای برای 
ايران مطرح كند. يکی از اهداف امريکا در به شهادت رساندن 

سردار سليمانی نيز همين امر بود . 
امريکاي��ی ها  تمايلی به خالی كردن ميدان به س��ود ايران و 
قدرت گيری بيش��تر گروه های نظامی شيعی در عراق ندارند. 
ب��ه همين دليل آمريکا با فعال ك��ردن دوباره داعش و ايجاد 
ناامن��ی قصد دارد دليل و توجيهی ب��رای ادامه حضورش در 
عراق پيدا كند. نبايد فراموش كرد كه اين داعش بود كه جای 
پای آمريکا و ائتالف ادعايی آن را در منطقه باز كرد تا عالوه 
بر حضور در منطقه غرب آسيا و آن هم نزديك مرزهای ايران، 
ژس��ت حماي��ت از ملت ها و دولت ها در برابر »تروريس��م« را 
بگيرد؛ تروريسمی كه به باور بسياری از تحليلگران ظهور آن، 
نتيجه سياست ها و جنگ افروزی های آمريکا در منطقه است.

رسولاكرم)ص(: ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهی است كه خداوند در آن 
حسنات را می افزايد و گناهان را پاك می كند و آن ماه بركت است.
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پاکات (الف,ب و ج ) در سامانه الکترونیکى دولت تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/03/10 نسبت به ارسال اصل 
مدارك مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه 
شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 

اقدام نمایند. الزم بذکر تمامى فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت مى پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 

1398/03/11 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه 
و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره 

تلفن 021-41934تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 3 ماه  

 Tender.tavanir.org.irمتقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانى
یا سایت شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان به نشانى www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملى مناقصات 
به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهى است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن 

و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

فراخوان
مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 99-36 

روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى
(سهامى خاص)

شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى
برابر مجوزهاى شماره 98/313/389 مورخ 98/02/18 و   به صورت معین  انواع آشکار ساز خطاى شبکه هوایى  از خرید 615 دستگاه  موضوع مناقصه: عبارت است 
98/313/4085 مورخ 98/12/2 شرکت توانیر و مصوبه هیئت مدیره شرکت هاى توزیع خریدار براى 7 شرکت توزیع نیروى برق شامل (توزیع نیروى برق آذربایجان 

غربى – تبریز – اردبیل – کرمانشاه – کردستان – همدان و زنجان) و برابر استاندارد وزارت نیرو و بیست و هشت برگ مشخصات فنى پیوست اسناد مناقصه
- نظر به حجم مناقصه و زمانبندى تحویل ، شرکت هایى که داراى ظرفیت تولید متناسب و پروانه بهره بردارى میباشند میتوانند در مناقصه شرکت نمایند.

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند در قبال ارائه اعالمیه واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب سیبا 0105592677009 نزد بانک ملى شعبه برق ارومیه ( کد 5133 ) 
به آدرس ارومیه ـ خیابان سربازان گمنام ( برق سابق ) ـ نرسیده به چهارراه مخابرات ـ شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى ، واحد تدارکات تلفن 31104397 جهت 
دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند . ضمنا» اسناد مناقصه در سایت هاى اطالع رسانى معامالت صنعت برق ( شرکت توانیر ) ،شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى 

و سایت ملى اطالع رسانى مناقصات به ترتیب به آدرس : WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir .org.ir و iets.mporg.ir قابل مشاهده است .
-عالقمندان به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایتهاى مذکور مى توانند با واریز مبلغ 500000 ریال به حساب فوق الذکر و ارسال قبض بانکى و درخواست خرید اسناد 

به امور تدارکات خریدار ، و با هماهنگى نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ کل سپرده شرکت در مناقصه جمعًا 2/250/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال بشرح جدول ذیل میباشد.

توضیح 1 : تعیین برنده مناقصه بصورت موردى (براى هر یک از اقالم موضوع مناقصه) بوده و میزان سپرده شرکت در مناقصه نیز موردى محاسبه گردیده است.
توضیح 2 : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهاى معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ) تهیه و تسلیم نماید و به 

پیشنهاد هاى فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج نوبت دوم فراخوان در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 99/02/25

مهلت ومحل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 13 ( یک بعد ازظهر) روز سه شنبه مورخ 99/3/6 به اداره دبیرخانه شرکت توزیع برق آذربایجانغربى. 
ارزیابى کیفى: گشایش پاکات ( د) ارزیابى کیفى مناقصه گران روز چهارشنبه مورخ 99/3/7 خواهد بود.

توضیح 3: با توجه به اینکه ارزیابى کیفى مناقصه گران توسط کمیته فنى و بازرگانى انجام خواهد شد لذا درصورت کسب حداقل امتیاز ارزیابى نسبت به افتتاح پاکات 
داده  عودت  المفتوح  ذیربط  پیشنهاددهندگان  مناقصه  پاکات  قبول  قابل  امتیاز  و عدم کسب حداقل  اینصورت  غیر  در  اقدام خواهد شد  پیشنهاددهندگان  مناقصه 

خواهدشد.
توضیح 4: حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابى کیفى 60 و حداکثر امتیاز 100 مى باشد.

زمان ومحل برگزارى مناقصه : زمان بازگشائى پاکت هاى الف وب راس ساعت 14 ( دو بعدازظهر ) روز شنبه مورخ 99/3/12 در محل ساختمان مرکزى شرکت توزیع 
نیروى برق آذربایجانغربى(مناقصه گزار).

بازگشایى پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) مناقصه گران پس از بررسى هاى فنى وبازرگانى خواهدبود . زمان برگزارى آن در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع مناقصه 
گران خواهد رسید.

توضیح 3 : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

به تعداد (دستگاه)عنوان کاالردیف مناقصه  در  شرکت  سپرده 
ریال

201930/000/000آشکار ساز خطاى شبکه هوایى (نصب بر روى فاز و ارتباط از راه دور دو یا چند مداره)1

4141/320/000/000آشکار ساز خطاى شبکه هوایى (نصب بر روى فاز و ارتباط از راه دور تک مداره)2

2/250/000/000جمع (ریال)

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى تامین کاال 008/ت ك آج/98

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى

دوم
ت 
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

                                          اکچویتور ولو ورودى
MODEL: G 2014 SR2 CW                                                                                                                              
OPERATING PRESSURE 81PSI                                                                                                                   

شرایط عمومى:
کلیه اسناد و مدارك کاال بایستى به تایید کارشناس برسد.

اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.
2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/175/000/000 ریال 

4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى مالى ، ارائه سوابق 
کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداکثر 
ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 
ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.

((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره تدارکات و امورکاال
فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897

فاکس: 3504 داخلى 06152622273

شماره مجوز: 1399.590

جانبخشی به داعش  برای گستردن
فرش قرمز در عراق

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی


