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آخرين دور مذاكرات بين 1+5 و ايران هش��ت 
ماه پيش انجام ش��د و نش��ان داد روند آغاز شده از 
استانبول و سپس بغداد به يك نقطه تكاملي براي 
طرح جامع از س��وي اي��ران در گام هاي پنج گانه 
رسيد و با اينكه آمريكا احساس مي كرد، مي تواند 
ادبيات يكس��ويه خود را در مذاكرات تحميل كند، 
ناچ��ار به يك توقف براي بازنگري در تاكتيك ها و 
بهينه س��ازي روش هاي خود شد. آمريكايي ها در 
ارزياب��ي هاي خود چنين نتيجه گيري كرده بودند 
كه تحريم ها و منطق فش��ار اقتصادي و سياسي و 
تبليغاتي، كارآمدي الزم را نداشته و گفتمان ايران 
حاكي از اس��تواري در مطالبات حقوق هسته اي و 
غني س��ازي است، لذا موج جديدي از تحريم هاي 
به اصطالح فلج كننده در دس��تور كار كاخ س��فيد 
قرار گرفت. البته اين رويكرد، از س��ويي نيز مرتبط 
با رايزني هاي مستمري بود كه بين آمريكا و رژيم 

صهيونيستي در جريان بود.
صهيونيست ها با به كارگيري تمامي توان خود 
و البي صهيونيس��تي و جمهوريخواهان، خواستار 
تعري��ف يك خط قرم��ز در مس��ير فعاليت هاي 
هسته اي ايران براي قطعي شدن برخورد نظامي با 
ايران بودند و براي اين كار قابليت غني سازي 20 
درصدي را به عنوان آستانه توانمندي ساخت بمب 
تفس��ير مي كردند و ل��ذا آن را نقطه تهديد فوري 
ب��راي خود و آمريكا عنوان م��ي كردند. آمريكايي 
ها كه قصد نداشتند در دام هاي صهيونيستي قرار 
گيرند و در دوره حكومتي اوباما، به دنبال خروج از 
عراق و افغانستان و كاهش رويكردهاي جنگي بودند 
ت��ا هزينه هاي جديدي در بحران مالي و اقتصادي 
برخودتحمي��ل نكنند، تعريف و تفس��ير ديگري از 
»آس��تانه« داش��تند. از نگاه آمريكايي ها ، خطر زماني 
اس��ت كه غني سازي با ساخت كالهك و وسيله پرتاب 
كننده و يا حمل كننده، همراه باشد و براي اين كار دوره 
زماني دو تا س��ه س��ال را پيش بيني كرده و اين مدت 
را براي تصميم گيري و اقدام خود كافي مي دانس��تند. 
ول��ي در عين حال براي جلوگيري از چنين ش��رايطي، 
افزايش تحريم ها و گس��ترده كردن آنها را براي مقابله 
با برنامه هسته اي ايران الزامي ارزيابي كردند. به همين 
دليل در هش��ت ماه گذشته، حداقل پنج تحريم جديد 
اقتصادي را، فرمول دستيابي به نتيجه قرار دادند. با اينكه 
اين تحريم ها و فش��ارهاي اقتصادي غيرقانوني، اثراتي 
در اقتصاد ايران بجا گذاش��ت، ولي اراده ملي و مردمي 

همچنان مقاوم و پايدار باقي ماند. 
نماد اين ايس��تادگي در تظاهرات 22 بهمن 
و مواضع مقامات و اقدامات فني گس��ترش يافته 
هس��ته اي تبل��ور يافت. از آنجا ك��ه مولفه هاي 
گوناگوني بر رويكرد و سياست هاي آمريكا تأثير 
م��ي گذارن��د و روند تح��والت خاورميانه، افزايش 

مذاكره در ع�رف آمريكائى ها و قدرتهاى 
سلطه گر به معناى اين است كه بيائيد بنشينيم 
گفتگ�و كنيم تا ش�ما حرف م�ا را قبول كنيد 
- هدف مذاكره اين اس�ت - بيائيد بنش�ينيم 
حرف بزنيم تا باالخره نتيجه ى اين حرف زدن 
و گفتگو كردن اين باشد كه مطلبى را كه شما 
قب�ول نميكرديد، حاال قبول كنيد. همين حاال 
در تبليغاتى كه آمريكائى ها در مورد مذاكرات 
راه انداخته ان�د - ك�ه چن�د وقت اس�ت البد 
ميشنويد - و سر و صدا و هياهو دارند كه بله، 
با ايران مذاكره ى مستقيم كنيم، چه كنيم، در 
همين حرفهاى امروزش�ان هم اين معنا كاماًل 
خودش را نشان ميدهد: بيائيم بنشينيم تا ايران 
را قانع كنيم كه از غنى سازى دست بردارد؛ از 
انرژى هسته اى دست بردارد. هدف اين است. 
نميگويند بيائيم بنش�ينيم مذاكره كنيم 
تا ايران ادله ى خودش را بيان كند، ما از فشار 
روى مسئله ى هسته اى دست برداريم، از تحريم 
دست برداريم، از دخالتهاى امنيتى و سياسى 
و غيره دست برداريم؛ ميگويند بيائيد مذاكره 

كنيم تا ايران حرف ما را قبول كند!
خب، اين مذاكره كه به درد نميخورد؛ اين 
مذاكره كه به جائى نميرس�د. حاال گيرم دولت 
ايران قبول كرد، رفتند نشستند با آمريكائى ها 
مذاكره كردند. وقتى هدف اين اس�ت، اين چه 
مذاكره اى است؟ خب، معلوم است كه ايران از 
حقوق خودش دست بردار نيست. هر جائى كه 
در اثناى مذاكره ببينند طرف مقابل يك حرف 
منطقى اى ميزند و آنها كم مى آورند، در مقابل 
ايران همان جا مذاكره را قطع ميكنند؛ ميگويند 
ايران حاضر نيست حرف بزند! شبكه هاى خبرى 
و سياسى هم دست آنهاست؛ تبليغات ميكنند. 

اين را ما تجربه كرديم.
بيانات در ديدار مردم آذربايجان  ، 
28بهمن 1391 

* از آنجا كه مولفه هاي گوناگوني بر رويكرد و سياست هاي آمريكا 
تأثير مي گذارند و روند تحوالت خاورميانه به شكل بديهي براي 
آمريكا چالش ساز است سير زمان نيز به زيان آمريكا، به پيش 

مي رود، لذا به يكباره، درخواست مذاكرات جديد و حتي دوجانبه 
با ايران از زبان ديپلماسي آمريكايي شنيده شد.

مذاكرات دو روزه ايران و 1+5 هش�تم و نهم اس�فند ماه جارى در آلماتى قزاقستان در 
حالي پايان يافت كه  غرب در اين دور از مذاكرات از مواضع پيشين خود كوتاه آمده است 
.  سايت بصيرت در تحليلى به قلم هادى محمدى به بررسى مواضع احتياط آميز  غرب در 
اين دوره از مذاكرات پرداخته و تاكيد كرده است : تحريم هاي غربي عليه برنامه هسته اي 
ايران تنها بهانه اي است تا راهبرد تسليم پذير كردن ايران را محقق كند ، حفظ اهرم تحريم 

و بازي با بخش هاي غير موثر و غيرمتوازن يك تاكتيك مذاكراتي است.

نگراني از ابعاد بحران اقتصادي در آمريكا و چالش 
هاي جهاني با قدرت ها و ترس از خسارت جايگاه 
آمريكا در نظام بين الملل و معادالت قدرت، به شكل 
بديهي براي آمريكا چالش ساز است سير زمان نيز 
به زي��ان آمريكا، به پيش م��ي رود، لذا به يكباره، 
درخواست مذاكرات جديد و حتي دوجانبه با ايران 
از زبان ديپلماسي آمريكايي شنيده شد. آمريكايي ها 
كه تا به حال از زمان دادن براي اثرگذاري و نتيجه 
بخش شدن سياست فشار حرف مي زدند اين بار، 
از فوريت مذاكره و ارائه پيشنهادهاي جديد سخن 
گفتند، البته در فضاس��ازي هاي رسانه اي، همواره 
از ادبيات استكباري و يكسويه و اينكه فرصت هاي 
ديپلماتي��ك كاهش مي ياب��د و يا اينكه ايران بايد 
از بين تعامل و تقابل يكي را برگزيند و ... س��خن 
مي گفت. با همه جنجال تبليغاتي در مورد بس��ته 
پيشنهادي خود كه مشوق هايي نيز در نظر گرفته 
شده، در نشست دو روزه آستانه قزاقستان، معلوم 
ش��د كه به بخش��ي از طرح گام به گام ايران در 
مسكو، به شكل بسيار ناقصي پاسخ گفته اند و به 
قول خودشان، مشوق هاي غيرمتوازن با خواسته 
هاي شان را ارائه كردند. در اين بسته، كاهش برخي 
تحريم ها كه ارتباطي با تحريم هاي نفتي و بانكي 
ندارد در مقابل توقف غني س��ازي 20 درصدي در 
فوردو مطرح ش��د و وعده داده اند كه تحريم هاي 
جديد از سوي اتحاديه اروپا عليه ايران اعمال نمي شود. 
تيم مذاكره كننده ايراني با استقبال از آغاز تغيير ادبيات 
و رويكرد غربي، فرمول و پيش��نهادات جديدي به تيم 
1+5 مطرح كرد و در دور دوم مذاكرات آلماتي كه پس 
از رايزني و مشورت هاي تيم غربي در بعد از ظهر روز 
اول انجام شد، توافق كردند كه موضوعات مطرح شده 
در يك نشس��ت كارشناسي بين معاونان دكتر جليلي 
و خانم اش��تون در روزهاي پاياني اسفند، بررسي و در 
نشست بعدي آلماتي در 16 فروردين، به تصميم گيري 

و توافق برسد.
از آنج��ا كه تحريم ه��اي غربي عليه برنامه 
هس��ته اي ايران تنها بهانه اي اس��ت ت��ا راهبرد 
تسليم پذير كردن ايران را محقق كند، حفظ اهرم 
تحريم و بازي با بخش هاي غير موثر و غيرمتوازن 
يك تاكتيك مذاكراتي است. دليل عقب نشيني از 
ادبيات يك طرفه در منطق مذاكره و نرمش جديد 
در آلماتي اين اس��ت كه از يك سو با شاخص هاي 
متضاد با اهداف خود در محيط ملي ايران روبه رو 

مواضع احتیاط آمیز غرب مشکوک است

شده اند و نتيجه فشار و منطق تحريم- مذاكره را در 
ايران دريافت نكرده اند و ثانياً با اميد به اثرگذاري در 
روندهاي انتخاباتي و امكان تسليم پذير كردن ايران، 
ارائ��ه نرمش هاي جزئي و بي اثر را مبناي حركت 
جديد خود قرارداده اند تا مردم و اقتصاد ايران را با 
س��ير توافقات كوچك مرتبط كرده و بدون اعطاي 
امتياز واقعي، موثر و متوازن، نتيجه و كاركرد تحريم 
و س��پس توافق هاي كوچك را در محيط سياسي 
داخلي ميسر بسازند. آنها اميدوارند از طريق فرمول 
ارائه شده، چنين القا كنند كه امكان توافق با آمريكا 
وجود دارد و توافق با آمريكا نيز به معني گش��ايش 
در كارها است. آنچه جالب است اينكه آمريكايي ها 
نه تنها چن��د روز پيش از آغاز مذاكرات آلماتي 
تحريم هاي جديدي عليه ايران مصوب و اجرا كردند، 
بلكه در كنگره آمريكا نيز طرح هاي تحريمي جديدي 
در حال آماده سازي است و ديپلماسي آمريكا براي 
الزام كشورهاي جهان به اجراي تحريم هاي غربي 
عليه ايران در حال تالش مستمر است. آخرين نمونه 

اين كار كه همزمان با مذاكرات آلماتي دنبال شد، 
س��فر معاون خزانه داري آمريكا به عراق است كه 
به شكل غيررسانه اي انجام گرفته و خواستار عدم 
همكاري عراق با ايران و س��وريه شده است. طرح 
جدي��د تحريمي آمريكا كه در حال آماده س��ازي 
است، همانند سياس��ت هاي تحريمي عليه صدام 
و ب��ا عنوان نفت در مقابل غذا يا كاال آماده تصميم 
گيري اس��ت. جالب اينكه چندين كش��ور غربي و 
هم پيم��ان آن در صف ديدار از اي��ران قرار دادند 
تا با مطرح ك��ردن فضاي همكاري جديد با ايران، 
خود را تأمين كننده كاال براي ايران معرفي كنند، 
حال آنكه مشكالت اقتصادي و بحران مالي و تأثير 
سياس��ت هاي تحريمي، آنها را به تهران كش��انده 
است ولي در ژست جديد، اين نياز خود را به ايران 
مي فروشند. استفاده از سايت فوردو و به ويژه نصب 
سانتريفيوژهاي نسل جديد كه چندين برابر نسل 
قبلي در توليد كمي و كيفي، كارآيي دارد و پيش از 
مذاكرات آلماتي در اين سايت نصب شد، به شدت 

بر محاسبات غربي ها اثرگذاشته است.
نشست و مذاكرات دو روزه در آلماتي و توافقات 
اوليه صورت گرفته، يك نقطه آزمون براي راستي 
آزمايي رفتار و سياس��ت هاي غربي است، اگر چه 
از منظر ديگر اين نشس��ت، آغاز مرحله جديدي از 
سياس��ت هاي آمريكا و غرب محس��وب مي شود.
تغييرگري »سيمور« و جايگزيني آن با» آينهور« 
كه كارشناس خلع سالح است وقتي در كنار رفتار 
مشكوك آژانس و اصرار بر پارچين و بازرسي هاي 
گسترده و سرزده از برخي مراكز قرار گيرد، نشان 
مي دهد كه آمريكايي ها در خوشبينانه ترين حالت، 
مباحث مربوط به صنايع موشكي را نيز به موازات 
مس��ئله هسته اي ايران فعال خواهند كرد. اگر چه 
آمريكايي ها چني��ن توجيه مي كنند كه اين كار 
نيز در رديف سياس��ت بازدارندگي براي جلوگيري 
از ساخت بمب هسته اي است، ولي واقعيت اين است 
كه از يكسو به كاركرد تحريم ها در سياست هاي ملي 
ايران اميد چنداني ندارند و از سوي ديگر گسترش 

و افزايش تحريم ها را به مثابه استقبال از درگيري 
با اي��ران ارزيابي مي كنند كه نه آمريكايي ها و نه 
شرايط جهاني به هيچ وجه آن را قابل قبول و قابل 
تحمل نمي داند، لذا فعال كردن يك عرصه موازي 
با برنامه هسته اي براي حفظ راهبرد فشار و تحريم 

را ضروري مي دانند.
از آزماي��ي  راس��تي  ب��راي  ديگ��ر  نگاه��ي  در 

 سياس��ت هاي غربي در مذاكرات آلماتي، پيگيري 
عناوين زير به ارزيابي نهايي كمك خواهد كرد. از يكسو 
بايد ديد مواضع رس��مي و اعالمي در غرب چگونه دنبال

 مي شود. از سوي ديگر در كنار نوع رفتارهاي قبلي 
ك��ه با تحريم هاي جديد دنبال مي ش��ود، به نوع 
همكاري آنها در نشست كارشناسي و نشست بعدي 
آلمات��ي )فروردي��ن 92( بايد توجه داش��ت.آنچه در 
سياست هاي رسمي و علني ايران مورد تأكيد است 
اينكه حقوق هس��ته اي و به ويژه حق غني سازي 
ايران در هرگونه مذاكرات پيش��نهادي بايد اساس 
قرار گيرد و هرگونه بس��ته مذاكراتي ضمن توازن 
در موضوع��ات متقابل و موثر بودن، بايد به ش��كل 
همزمان و همگام به اجرا درآيد. اين فرمول بديهي ترين 
چهارچوب براي دس��تيابي به يك نتيجه برد- برد و پايان 
دادن به سياست هاي يكطرفه است. نكته مهم در حاشيه 
نشست آلماتي و يا مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 نوع 
عكس العمل واكنش برخي بازيگران اس��ت. رژيم 
صهيونيستي با نگراني به هر نوع توافق و سطح آن 
در مذاكرات نگاه مي كند و از تمامي ابزارها و البي هاي 
صهيونيستي در آمريكا و اروپا و ... براي مديريت اين 
توافقات احتمالي و يا به شكست كشاندن آن استفاده 
مي كند. كش��ورهاي مرتجع عرب و ديكتاتور هاي 
هم پيمان با آمريكا نيز از ش��كل گيري يك فضاي 
منطقي و طبيعي در مذاكرات ايران و 1+5 جلوگيري 
مي كنند، چرا كه هر نتيجه مثبت مذاكراتي را تير 
خالص براي خ��ود مي دانند.آنچه قابل توجه اس��ت 
اينكه فراواني مراكز فكري و شخصيت ها و رسانه ها و 
نخبگاني كه با حجم قابل مالحظه از حقوق هسته اي 
ايران و ضرورت متوازن س��ازي رفتار آمريكا سخن 
مي گويند و يا ادامه تحريم ها را مانع اصلي مذاكرات 
و هرگونه توافق تلقي مي كنند در كشورهاي غربي 
رو به فزوني اس��ت. حتي جك استراو، وزير خارجه 
اسبق انگليس برضرورت اعتمادسازي با ايران سخن 
م��ي گويد و براي اولين بار در BBC »از حق غني 
س��ازي هسته اي ايران« حرف مي زند.اگر موضوع 
پيشنهاد اعتمادسازي متقابل شش ماهه در مذاكرات 
آلماتي را جدي بگيريم در آزمون و راستي آزمايي 
سياست هاي غربي، مسير آساني را بايد طي كنيم، 
چرا كه اين اعتمادس��ازي از طريق ادامه سياس��ت 
فشار، تحريم و مذاكره حاصل نمي شود و در حداقل 
شرايط، بايد شاهد تعليق در رويكردهاي تحريمي 
غرب باشيم، در يك ماه آينده، اين آزمون و راستي 
آزمايي به نتايج خود خواهد رس��يد و آمريكايي ها 
و اروپايي ها نش��ان خواهند داد كه با تغيير ندادن 
رويكرد و نپذيرفتن همكاري بجاي تقابل و براندازي 
عمل مي كنند يا به دنبال رويه و منطق جديد براي 

احترام به حقوق هسته اي ايران هستند. 

مذاکره در عرف
 آمریکایی ها 

* دليل عقب نشيني از ادبيات يك طرفه در منطق مذاكره و نرمش جديد در آلماتي اين است كه از 
يك سو با شاخص هاي متضاد با اهداف خود در محيط ملي ايران روبه رو شده اند و ثانيًا با اميد به 

اثرگذاري در روندهاي انتخاباتي و امكان تسليم پذير كردن ايران، ارائه نرمش هاي جزئي و بي اثر را 
مبناي حركت جديد خود قرارداده اند تا بدون اعطاي امتياز واقعي، موثر و متوازن، نتيجه و كاركرد 

تحريم و سپس توافق هاي كوچك را در محيط سياسي داخلي ميسر بسازند.

سیاسی
Siyasi @kayhannews.ir

* تحريم هاي غربي عليه برنامه هسته اي ايران 
تنها بهانه اي است تا راهبرد تسليم پذير كردن 
ايران را محقق كند ، حفظ اهرم تحريم و بازي با 
بخش هاي غير موثر و غيرمتوازن يك تاكتيك 

مذاكراتي است. 

ش�ركت نفت و گاز اروندان )خريدار( در نظر دارد نس�بت به انجام موضوع فوق از طريق شركتهاى داخلى واجد صالحيت اقدام نمايد. 
بدين وس��يله از كليه ش��ركتهائی كه دارای شرايط ذيل می باشند دعوت می گردد اس��ناد و مدارك خود را براساس استعالم ارزيابی كيفی، برای 

ارزيابی و تعيين صالحيت به اين امور ارسال نمايند.
الف- شرايط متقاضى و معيارهاى ارزيابى كيفى:

1-دارا بودن رضايت نامه/ تشويق نامه از مشتريان قبلی
2- دارا بودن توان مالی كافی

3-استانداردهای توليد
4-نظام كيفيت و نحوه تضمين محصوالت و قطعات مصرفی

5- ظرفيت توليد
ب- موضوع: 

فروشنده متعهد به تامين تله سنگ، حمل و تحويل آنها به خريدار در واحد بهره برداری ميدان نفتی  دارخوين )واقع در منطقه عملياتی دارخوين 
در فاصله 35كيلومتری شمال خرمشهر( می باشد.

تضمين شركت در مناقصه 175/000/000 ريال است.
متقاضيان می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاريخ درج آگهی نوبت دوم، همراه با نامه درخواس��ت كه ش��ماره 
و موضوع مناقصه در آن قيد ش��ده باش��د، برای دريافت استعالم ارزيابی كيفی به خرمش�هر، بلوار آيت اهلل خامنه اى، نبش ناصرخسرو و يا  
)تهران، خيابان خالد اسالمبولى، خيابان پنجم، پالک 20، طبقه دوم( امور حقوقى و قراردادهاى شركت نفت و گاز اروندان مراجعه 

كنند.
پس از تكميل استعالم ياد شده، شركت كنندگان در ارزيابی بايد پرسشنامه كامل شده ومستندات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از 

آخرين مهلت دريافت اسناد به اين شركت تحويل دهند.
بديهی است انتشار اين آگهی صرفا به منظور شناسايی وارزيابی متقاضيان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر 
هيچگونه حقی برای متقاضيان در مقابل اين ش��ركت ايجاد نمی كند. ضمنا هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه اس��ت. متقاضيان در صورت 

داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره تلفن  88724245-021 تماس بگيرند.

 روابط عمومی شرکت نفت وگاز اروندان
WWW.AOGC.ir:آدرس سایت

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
مناقصه شماره 91/180 م م

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت و گاز اروندان

)سهامى خاص(

نوبت دوم

ش�ركت نفت و گاز اروندان )خريدار( در نظر دارد نس�بت به انجام موضوع فوق از طريق شركتهاى داخلى واجد صالحيت اقدام نمايد. 
بدين وس��يله از كليه ش��ركتهائی كه دارای شرايط ذيل می باشند دعوت می گردد اس��ناد و مدارك خود را براساس استعالم ارزيابی كيفی، برای 

ارزيابی و تعيين صالحيت به اين امور ارسال نمايند.
الف- شرايط متقاضى و معيارهاى ارزيابى كيفى:

1-دارا بودن رضايت نامه/ تشويق نامه از مشتريان قبلی
2- دارا بودن توان مالی كافی

3-استانداردهای توليد
4-نظام كيفيت و نحوه تضمين محصوالت و قطعات مصرفی

5- ظرفيت توليد
ب- موضوع: 

موضوع مناقصه، خريد و خدمات پس از فروش بسته تزريق مواد شيميائی سرچاهی، حمل و تحويل آنها به خريدار واحد بهره برداری ميدان نفتی 
دارخوين )واقع در منطقه عملياتی دارخوين در فاصله 35كيلومتری شمال خرمشهر( می باشد.

تضمين شركت در مناقصه 566/000/000 ريال است.
متقاضيان می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول و حداكثر تا مدت 5 روز از تاريخ درج آگهی نوبت دوم، همراه با نامه درخواس��ت كه ش��ماره و 
موضوع مناقصه در آن قيد شده باشد، برای دريافت استعالم ارزيابی كيفی به خرمشهر، بلوار آيت اهلل خامنه اى، نبش ناصرخسرو و يا )تهران، 

خيابان خالد اسالمبولى، خيابان پنجم، پالک 20، طبقه دوم( امور حقوقى و قراردادهاى شركت نفت و گاز اروندان مراجعه كنند.
پس از تكميل استعالم ياد شده، شركت كنندگان در ارزيابی بايد پرسشنامه كامل شده ومستندات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت دو هفته از 

آخرين مهلت دريافت اسناد به اين شركت تحويل دهند.
بديهی است انتشار اين آگهی صرفا به منظور شناسايی وارزيابی متقاضيان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر 
هيچگونه حقی برای متقاضيان در مقابل اين ش��ركت ايجاد نمی كند. ضمنا هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه اس��ت. متقاضيان در صورت 

داشتن هرگونه سوالی می توانند با شماره تلفن  88724245-021 تماس بگيرند.

 روابط عمومی شرکت نفت وگاز اروندان
 WWW.AOGC.ir : آدرس سایت

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
مناقصه شماره 91/181 م م شركت ملى نفت ايران

شركت نفت و گاز اروندان
)سهامى خاص(

موضوع: خرید و خدمات پس از فروش بسته تزریق مواد شیمیایی سرچاهی

نوبت دوم
ش�ركت پااليش نفت امام خمينى)ره( ش�ازند درنظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق تجديد مناقصه 

عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
1( موضوع تجديد مناقصه:

الف( شرح مختصر كار:

ب( شرايط متقاضى:
1 - داش��تن ش��خصيت حقوقی، توانايی مالی، تجربه كافی، س��وابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه موردنظر و گواهی حس��ن انجام كار از 

كارفرمايان قبلی.
2 - داشتن امكانات و نيروی انسانی ماهر و متخصص.

3 - داشتن شماره اقتصادی، شناسه ملی و همچنين دارا بودن گواهينامه های موردنياز جهت انجام خدمات درخواستی.
4 - توان ارائه تضمين ش��ركت در مناقصه )درصورت قرار گرفتن در فهرس��ت كوتاه اين ش��ركت( و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات به 

ميزان ده درصد مبلغ پيشنهادی )درصورت برنده شدن(.
2( نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خمينی)ره( شازند واقع در استان مركزی، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند.

3( مهلت و محل دريافت فرم هاى استعالم ارزيابى كيفى:
متقاضيانی كه دارای ش��رايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضی ش��ركت در مناقصه فوق الذكر می باشند می توانند به مدت 5روز 
كاری پس از انتش��ار نوبت دوم آگهی )س��ه روز پس از درج آگهی نوبت اول چاپ می ش��ود( طی س��اعات اداری از س��اعت7 صبح لغايت 15:30 
عص��ر ضمن ارس��ال تقاضای اع��الم آمادگی جهت مناقصه مذكور، فرمهای اس��تعالم ارزيابی كيف��ی را از طريق پايگاه اينترنتی اين ش��ركت به 
آدرس:  WWW.IKORC.IRدريافت و يا به نش��انی: اراك- كيلومتر20 جاده بروجرد- س��ه راهی ش��ازند- شركت پااليش نفت امام خمينی)ره( 
شازند- ساختمان مركزی- طبقه دوم- امور پيمانها و حقوقی- اتاق 233 مراجعه نمايند. ضمناً تلفكس شماره3673701- 0861 و تلفن شماره 

3491095- 0861 آماده پاسخگوئی می باشد.
4( محل و زمان تحويل اسناد ارزيابى كيفى )تكميل شده توسط متقاضيان(:

مهلت تحويل اسناد ارزيابی كيفی تكميل شده توسط مناقصه گران، حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضای اعالم آمادگی می باشد. 
ضمناً محل تحويل فرمها و مدارك تكميل شده، امور پيمانها و حقوقی شركت پااليش نفت امام خمينی)ره( شازند به نشانی مندرج در ماده»3« 
می باشد. بديهی است به مدارك ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر 
يك يا كليه پيشنهادهای رسيده را دارا می باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقی برای متقاضيان ايجاد نمی كند. الزم بذكر 

است دستگاه مناقصه گزار حداقل يكماه پس از وصول اسناد ارزيابی كيفی نسبت به اعالم اسامی واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
WWW.IKORC.IR         :آدرس اينترنتی
WWW.SHANA.IR                                   

»آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران«
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند )سهامی عام(

مبلغ تضمين شركتمدت زمان انجام كارموضوع تجديد مناقصهشماره مناقصهرديف
 در مناقصه)ريال(

48،500،000 ماه شمسیطراحی، خريد و نصب بانك باتری 91/15UPS )تجديد(1

 روابط عمومى شركت پااليش نفت امام خمينى)ره( شازند

نوبت »دوم« شماره مجوز:553948

م الف2388

نام و نش�انى شركت مناقصه گزار: شركت پتروشيمی اروند )سهامی 
خاص( به نشانی خوزستان بندر امام خمينی)ره( منطقه ويژه اقتصادی- 

سايت3- تلفن های تماس 06522626475- 06522626476
شرح مختصر موضوع مناقصه: اجرای عمليات سرويس دهی 
در بخش اتوبوس��رانی و تاكس��يرانی كاركنان بصورت روزكار و 
نوب��ت كار و همچنين س��اير خدم��ات مربوط به اي��اب و ذهاب 

پرسنل مجتمع پتروشيمی اروند.
مبلغ تضمين ش�ركت در مناقص�ه: 200/000/000 ريال به 
ص��ورت ضمانت نامه معتبر بانكی و يا واريز وجه نقد   به حس��اب 
جاری 6094200030 بانك تجارت شعبه منطقه ويژه اقتصادی 

ماهشهر به نام پتروشيمی اروند.
مبلغ خريد اسناد مناقصه: 250/000ريال.

مناقصه گران ابتدا ارزيابی كيفی ش��ده )ارائه حداكثر س��ه فقره 

مفاصا حس��اب كار مشابه تا س��قف مبلغ برآوردی الزامی است( 
و پس از كس��ب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابی كيفی در 
مراحل بعدی مناقصه ش��ركت می نماين��د. مناقصه گران موظف 
و مكل��ف به رعايت كامل مفاد ش��رايط عمومی پذيرش مناقصه 
)دعوتنام��ه( می باش��ند در غي��ر اينص��ورت و بنا به تش��خيص 

كميسيون مناقصات، پاكات آنها بازگشايی نخواهد شد.
مهلت دريافت اس�ناد مناقصه و فرم ه�اى ارزيابى كيفى: 
پس از انتشار نوبت دوم اين آگهی در روزنامه به مدت سه روز.

مح�ل دريافت: امور حقوقی و پيمان های پتروش��يمی اروند به 
نشانی مندرج در فوق.

مهلت تكميل و تحويل فرم هاى اس�تعالم و پيش�نهادات 
مالى: در اسناد مناقصه ذكر شده است.
مبلغ برآورد: 46/266/999/600ريال.

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی شماره 91/313 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پتروشیمی اروند )سهامی خاص(

روابط عمومى شركت پتروشيمى اروند تفکر      توکل      تالش م الف5379
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موضوع مناقصه:
فرماندهى آ.ت.د رشت در نظر دارد كه نسبت به 
احداث و گس�ترش ساختمان اورژانس خود 
در محل بيمارس�تان ولى عصر)عج( به متراژ 

300 متر مربع از طريق مناقصه اقدام نمايد.
شرايط، مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:

داوطلب��ان ش��ركت در مناقص��ه جهت دريافت اس��ناد 
مناقصه می بايس��ت ت��ا ده روز از تاري��خ درج آگهی در 
س��اعات اداری به آدرس رش��ت فلكه هفتم آذر )نيروی 
دريايی( فرماندهی آم��وزش تخصص های دريايی يگان 
مهندسی و تاسيسات دايره طرح و برنامه مراجعه نمايند.

مبلغ س��پرده ش��ركت در مناقصه برای هر پيشنهاد 
مبل��غ 10/000/000 ريال بوده كه بايد به حس��اب 
5151574411008 نزد بانك س��په ش��عبه پيامبر 

اعظم رشت به حساب اين فرماندهی واريز گردد.
هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اين فرماندهی در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات 
مختار خواهد بود.

به پيش��نهادات فاق��د امضاء، مخ��دوش، فاقد فيش 
واريزی در وجه اين فرماندهی بابت تضمين ش��ركت 

در مناقصه مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ضمن��ا جه��ت اط��الع بيش��تر از چگونگی ش��رايط 
واگذاری و نيز دريافت اس��ناد مناقصه با شماره تلفن 

3239954-0131 تماس حاصل فرمايند.

آگهی مناقصه
موضوع: تامین تله سنگ نيروى دريايى


