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پس از مخالفت «پنس» با متمم  25قانون اساسی ،روند استیضاح آغاز شد

واشنگتن دی سی شــاهد اقدامات شدید
امنیتی به مناسبت مراسم تحلیف جو بایدن،
رئیس جمهور منتخب آمریکاست گفته شده
حداقل  ۱۰هزار گارد ملی مســلح در شــهر
مســتقر شــدهاند و نردههایی که فردی قادر
به باال رفتن از آنها نیســت اطراف ساختمان
کنگره و کاخ ســفید گذاشته شده و بناهای
یادبود ملی بسته شدهاند.اقدامات ویژه امنیتی
زودتر از موعد مقرر و به دنبال حمله حامیان
ترامپ به ساختمان کنگره در جریان نشست
تایید ریاستجمهوری بایدن اعمال شدهاند.
پس از حادثه شــورش هــواداران ترامپ
در  ۱۷دیماه و یورش به ســاختمان کنگره
آمریکا که به کشــته شــدن  ۶نفر و مجروح
شدن تعداد زیادی منجر شد ،برکناری ترامپ
پیش از پایان یافتن دوره او ،در دســتور کار
نمایندگان عمدتا دموکرات قرار گرفت.
ابتدا آنها کوشــیدند تا مایک پنس معاون
رئیس جمهوری را متقاعد ســازند با استفاده
از متمم  25قانون اساســی ،رئیس جمهوری
آمریکا را برکنار کند و اختیارات را در دست
گیرد .این درخواســت با وجود تصویب یک
قطعنامه دربــاره آن ،با مخالفت پنس مواجه
شد .نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا گفته بود که پس از تصویب درخواست
از معــاون رئیس جمهور بــرای فعال کردن
متمــم  ۲۵قانون اساســی ،وی باید طی ۲۴
ساعت به این درخواست پاسخ دهد.
ترامپ هم به جای پذیرش مسئولیت آنچه
که در چهارشــنبه گذشته در پایتخت آمریکا
رخ داد ،ســخنرانی و اقدامــات خود را کامال
مناســب خواند .او در عیــن حال تهدید کرد
استیضاح وی منجر به برافروخته شدن خشم
بیشتر خواهد شد.
اما مخالفان وی معتقدنــد که همه آنچه
که در چهارشــنبه رخ داد به واسطه فراخوان
او و حمایتهــای وی رخ داده اســت .ایــن
موضوع فقــط در میــان دموکراتها مطرح
نیســت و جمهوریخواهان هم بــه آن باور
دارند .حمایت لیز چینی دختر معاون رئیس
جمهوری پیشــین آمریکا و همچنین خشم
میچ مککانل رهبر اکثریت جمهوریخواهان
در سنا نمونه بارز آن است.
اســتعفای ســه عضو کابینه در اعتراض
به این مســاله هــم ،حکایت از باور ســران

فعالسازی روند عزل ترامپ در واشنگتن

جمهوریخــواه بــرای پایــان دادن به دوره
سیاسی ترامپ دارد که میتواند در همراهی
با استیضاح تبلور یابد.
مجلس نماینــدگان در نظر دارد تا ترامپ
را به اتهام «تحریک برای شورش» استیضاح
کند.
رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا شــب
گذشــته نــام  ۹عضــو دموکــرات مجلس
نمایندگان را برای هدایت محکمه استیضاح
دونالــد ترامپ رئیس جمهوری چهل و پنجم
آمریکا معرفی کرد.
در صورتی که استیضاح ترامپ رای بیاورد،
او تنها رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که
 ۲بار و از  ۲مجلس متفاوت اســتیضاح شده
اســت.پس از آن نوبت به محکمه سنا خواهد
رســید که ریاســت آن را رئیس دیوان عالی
آمریکا برعهده خواهد گرفت.
رئیسجمهــوری آمریکا یــک بار پیش از
ایــن به اتهام کمک گرفتــن از اوکراین برای
پیروزی در انتخابات  2016استیضاح شد اما
نمایندگان سنا او را تبرئه کردند.
در ادامــه روند کنونی اســتیضاح رئیس
جمهوری فعلــی آمریکا که روزهــای پایان
ریاســتش را ســپری می کنــد ،پرونده به
ســنا فرســتاده خواهــد شــد و برکنــاری
رئیسجمهــوری به رای دو ســوم اعضا نیاز

تماس پوتین با اردوغان درباره قره باغ

رئیسجمهوری روســیه دیروز ،چهارشنبه تماس تلفنی را با رجب طیب
اردوغان در خصوص مذاکراتش با رئیسجمهوری آذربایجان و نخســت وزیر
ارمنستان برقرار کرد.
به گزارش روســیا الیــوم ،کاخ کرملین اعــام کرد ،والدیمیــر پوتین،
رئیسجمهوری روســیه امروز تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان ،همتای
ترکیــهای خود برقرار کرد و او را در جریــان نتایج دیدارش با الهام علیاف،
رئیسجمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان قرار داد.
پوتین خاطرنشــان کرد :علیاف و پاشــینیان در این دیدار بر تالش در
جهت برقراری روابط عادی بین آذربایجان و ارمنستان تاکید کردند.

دارد .در صورتــی که ترامپ محکوم شــود،
محکومیت ،ســنا میتواند طــرح محرومیت
مادامالعمر ترامــپ از منصبهای انتخابی را
نیز به رای بگذارد.
او همچنیــن از امتیازهایی که طبق قانون
به رئیسانجمهوری سابق تعلق می گیرد ،از
جمله حقوق بازنشستگی ،بیمه درمانی و تیم
محافظتی محروم خواهد شد.
چنیــن اتفاقی در تاریخ سیاســی آمریکا
بیســابقه است و باید دید که آیا دموکراتها
که نیمی از سنا را در اختیار دارند ،می توانند
رای الزم را جمع کنند یا خیر.
تارنمای تاگس شــاو وابســته به شــبکه
اول تلویزیــون آلمان در این رابطه نوشــت:
دموکراتهــا مــی خواهنــد اواخــر امروز
چهارشــنبه به وقــت محلی ،به اســتیضاح
علیــه ترامپ رأی دهنــد .در این میان چند
جمهوریخواه از طرح آنها حمایت می کنند.
پس از حمله طرفــداران دونالد ترامپ به
پایتخت  ،هر روز جمهوریخواهان بیشتری از
ترامپ دور می شوند.
برخی از آنها اعــام کردهاند که همراه با
دموکراتها به استیضاح وی رای خواهند داد.
«لیز چنــی» نماینده جمهوری خواه و دختر
معاون پیشین رئیس جمهور (دیک چنی) در
توضیح علت حمایت خود از این اســتیضاح

گفته است که هیچ وقت چنین خیانت بزرگی
توســط یک رئیــس جمهور ایــاالت متحده
صورت نگرفته است.
وی به سوگندی اشــاره کرده که روسای
جمهور باید بر اساس قانون اساسی یاد کنند
و ترامپ در تشــویق هجوم به پارلمان ،آن را
زیر پا گذاشته است .چنی که رهبر جمهوری
خواهــان در مجلس نمایندگان اســت تاکید
کرده برای برکنــاری رئیس جمهور از قدرت
خود استفاده خواهد کرد.
همچنیــن «جــان کاتکــو» و «آدام
کینزینگــر» دیگر نماینــدگان جمهوریخواه
اعالم کرده اند که به اســتیضاح رای خواهند
داد .شــبکه تلویزیونی ســی ان ان به نقل از
منابع جمهوری خواه گزارش داده که دســت
کم  ۲۰نماینده از ایــن حزب می خواهند با
دمکراتها همکاری کنند.
از آنجــا کــه دموکراتهــا در مجلــس
نماینــدگان اکثریــت کرســیها را دارند ،
تصویب این طــرح و ارجاع آن برای تایید به
مجلس ســنا قطعی به نظر می رسد .در سنا
برای محکوم کردن ترامپ اکثریت دو ســوم
آرا الزم است.
برای انجام این کار نیز بیش از  ۱۰سناتور
جمهــوری خــواه باید در کنــار دموکراتها
باشند .تا کنون شماری از جمهوریخواهان در

قانون جدید آمریکا علیه سوریه

چرایی انتخاب «ویلیام برنز» به ریاست سیا
سنا علناً با ترامپ مخالفت کرده اند اما نظری
در مورد استیضاح ندادهاند.
با این حال «آدام شیف» رئیس دموکرات
کمیته اطالعات مجلس نمایندگان در گفتگو
با ســی ان ان ابراز امیــدواری کرده که یک
زمین لرزه سیاســی در ســنا رخ دهد و آرا
بــرای اســتیضاح ترامپ به اکثریت برســد.
اشاره شیف به گزارشی نیویورک تایمز است
که گفته می شــود «میچ مک کانل» رئیس
اکثریــت جمهــوری خواه ســنا  ،در محافل
داخلــی اتهامات مطرح شــده علیه ترامپ را
موجه دانسته است.
این روزنامه با اســتناد به منابع نزدیک به
مک کانل  ،نوشــته وی خوشــحال است که
دموکراتها روند اســتیضاح را آغاز کردهاند
زیرا این امر می تواند جدایی حزب جمهوری
خواه از ترامپ و برائت از او را آسان تر کند.
طرح اســتیضاح دموکراتهــا همچنین
شامل ممنوع کردن ترامپ از مشاغل دولتی
آینــده در صورت امــکان اســت .این بدان
معناســت که وی در سال  ۲۰۲۴نیز مجاز به
نامزدی برای ریاســت جمهوری نخواهد بود،
موضوعی که باب میل بســیاری از جمهوری
خواهان بوده و مشــوقی برای حمایتشان از
استیضاح به شمار می رود.
ترامــپ اولیــن رئیس جمهــور در تاریخ
ایــاالت متحده خواهــد بود کــه دو پرونده
اســتیضاح علیه او به جریان افتاده است .وی
در نخستین طرح اســتیضاح که در بحبوحه
بحران کرونــا و تبلیغات انتخابات ریاســت
جمهوری  ۲۰۲۰از سوی دموکراتها مطرح
شــد ،توانســت از حمایت جمهوری خواهان
بهره مند شده و از برکناری بگریزد.
چهارشــنبه گذشــته همزمان با برگزاری
نشســت کنگره بــرای تأییــد آرای الکترال
انتخابــات  ۲۰۲۰آمریــکا ،ترامپ با ارســال
پیامهایی در توئیتر و فیسبوک حامیان خود
را به برگزاری تجمع اعتراضی در برابر کنگره
و اعتــراض به آنچه که وی تقلب در انتخابات
ریاست جمهوری میخواند ،دعوت کرد.
در یــورش ناگهانــی معترضان بــه نتایج
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به داخل
کنگره این کشــور پنج تن کشــته شــدند.
همچنین تاکنون پلیــس آمریکا بیش از ۸۰
نفر را در این اعتراضات بازداشت کرده است.

روایت هیالری از نقش عربستان در قتل خاشقچی

درحالی که تنها چند ماه از اجرای قانون سزار آمریکا علیه سوریه میگذرد،
گزارشها حاکی از این است که یک نسخه اصالح شده از این قانون وجود دارد
که به زودی به رأیگیری گذاشــته میشود و احتماال تحریمها علیه سوریه را
تشدید خواهد کرد .این مساله نشان میدهد که آمریکا تاکنون نتوانسته نتایج
سیاســی از اجرای این قانون به دست آورد .به گزارش روزنامه االخبار لبنان ،با
اینکه انتظار نمیرفت که آمریکا به هشدارهای سازمان ملل درباره خطر اوضاع
انسانی در سوریه توجه کند و تحریمهای اقتصادی را کاهش دهد ،در عین حال
نیز انتظار نمیرفت که به جای گوش دادن به آن هشــدارها پیشنویس قانون
جدیدی را مطرح کند که بر میزان تحریمهای این کشور بیفزاید.

هیالری کلینتون دولت ســعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی معرفی
کرد .به گــزارش آناتولی ،هیالری کلینتون ،وزیر خارجه اســبق آمریکا در
صفحه شــخصی خود در توییتر با قــرار دادن وبگاه «اپل تی وی» که تبلیغ
فیلــم «معــارض» ،زندگی «جمال خاشــقجی» روزنامه نــگار منتقد رژیم
ســعودی را تا لحظات قتل او روایت میکند ،رژیم ســعودی را مسئول قتل
خاشقجی دانست.
او نوشت :اگر این مستند را که «معارض» نام دارد ،ندیدهاید امیدوارم آن
را تماشــا کنید .این مســتند قدرتمند درباره ترور خاشقجی به دست دولت
سعودی ،اکنون در دسترس است.

بحث درباره خواهر اون
چــه اتفاقی برای کیم یــو جونگ ،خواهر
پرنفوذ رهبر کره شــمالی افتاده اســت؟ این
سوالی است که بســیاری از کارشناسان کره
شــمالی را این روزها به خود مشــغول کرده
است .خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی
مینویســد :در تصاویری که از حضور اعضای
رده بــاالی حــزب کارگان کره شــمالی در
نشست این روزهایش توسط خبرگزاری این
کشــور منتشر شــد خواهر کیم جونگ اون،
رهبر کره شــمالی که زمانی از وفاداران او به
شــمار می آمد نبود و همین غیبت سواالت
زیــادی را بوجود آورد .برخی میگویند ،کیم

جونگ اون شاید خواهرش را بابت شکستها
و ناکامیهای سیاست گذاری کلی تنزل رتبه
داده برخی نیز بر این باورند که شــاید رهبر
کره شــمالی نگران رشد ســریع خواهرش و
افزایش نفوذ او بوده در حالیکه خودش تالش
میکند تا قــدرت داخلیاش را در مواجهه با
چالشهای رو به رشــد اقتصــادی در داخل
کشور تقویت کند.
«او گیونگ-سوب» ،تحلیلگر موسسه کره
بــرای اتحاد مجدد ملی در ســئول میگوید:
شــایعاتی وجود دارد که خواهر کیم جونگ
اون وارث و جانشین برادرش شاید خطرناک

فراخوان مزایده عمومی

باشــد چون آنها مسائل مربوط به ماندن کیم
جونگ اون در مســند قدرت و امور بهداشتی
در داخل کره شمالی را مطرح کردهاند.
به همین دلیل است که رهبر کره شمالی
در حال کاســتن از قدرت گرفتن خواهرش
است.
این تحوالت شــگفت آور اســت چون به
شدت انتظار میرفت کیم یو جونگ که سال
گذشــته میالدی به عضــو علیالبدل کمیته
مرکزی حزب حاکم کره شــمالی بدل شده
بود ،عضویت کامــل آن را در جریان کنگره
حزب به دست بیاورد.

روزنامه واشنگتن پست نوشــت رئیس جمهوری منتخب ایاالت متحده با
انتخاب «ویلیام برنز» برای تصدی ریاســت سازمان «سیا» بعنوان فردی که
از رسواییهای ارتش آمریکا در رابطه با شکنجه یا حمالت هواپیماهای بدون
سرنشــین به دور بوده ،در تالش اســت تا به صفحه سیاه و تاریک «سیا» در
طول تاریخ معاصر پایان دهد.
«دیوید ایگناتیوس» نویســنده روزنامه واشــنگتن پست با انتشار مقالهای
درباره انتخاب برنز برای ریاست سازمان «سیا» در دولت آینده آمریکا نوشت:
انتخاب این دیپلمات کهنه کار برای ریاســت ســیا به این معناست که بایدن
شخصی را انتخاب کرد تا بتواند قضاوتی مستقل در نحوه مدیریت این دستگاه
بزرگ اطالعاتی آمریکا داشته باشد .این مقاله می افزاید :احتماال یکی از دالیل
انتخاب برنز این بوده است که وی به عنوان یک شخصیتی غیرحزبی شناخته
شــده باشــد که قبال در «جاهای دشوار» مانند روســیه و خاورمیانه فعالیت
میکرد و روابط نزدیکی با کشــورهایی داشــته که از نزدیکترین شرکای سیا
بودهاند .در همین ارتباط ،نشریه «فارین پالیسی» با انتشار مطلبی در این باره
نوشــت :جناح مترقی حزب دموکرات بایدن را برای انتخاب برنز تحت فشــار
قرار داده است.
استراتژیک

اعزام ناو «شارل دوگل» به مدیترانه

وزیر دفاع فرانســه اعالم کرد که ناو هواپیمابر فرانســوی شارل دوگل به
زودی در دریای مدیترانه و اقیانوس هند برای شــرکت در عملیات «شامال»
مستقر خواهد شد .وی مدعی شد این عملیات برای مبارزه با داعش در عراق
و ســوریه است .به گزارش خبرگزاری فرانسه افزود :ناو هواپیمابر شارل دوگل
برای شــرکت در عملیاتی موســوم به «شــامال» در عراق و سوریه به زودی
عازم شرق مدیترانه خواهد شد .عملیات شامال بخشی از عملیات ائتالف ضد
داعش به رهبری آمریکا اســت که نیروهای فرانسوی برای مبارزه با تروریسم
انجام می دهند.
فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه روز گذشته اعالم کرد که این ناو هواپیمابر
در نیمه نخست سال ۲۰۲۱میالدی برای انجام مأموریتی در دریای مدیترانه
و اقیانوس هند مســتقر خواهد شد .وی در شورای امنیت ملی تصریح کرد:
مأموریت بعدی ناو هواپیمابر شارل دوگل ،تقویت سیستم دفاعی ما به عنوان
بخشی از عملیات شامال خواهد بود .پارلی با ابراز نگرانی از بازسازی داعش
گفت فرانسه بر این باور است که این گروه تروریستی هنوز در عراق و سوریه
حضور دارد .شامال نام عملیاتی است که از  ۲۰سپتامبر (۲۰۱۴مهر )1383
به مشارکت نیروهای مسلح فرانسه در ائتالف بینالمللی علیه داعش در جنگ
های عراق و ســوریه داده شده اســت .این عملیات توسط دولت فرانسه به
عنوان عملیاتی در تاریخ  ۱۹سپتامبر  ۲۰۱۴و به درخواست دولت عراق آغاز
شده است .در این عملیات ارتش فرانسه با پشتیبانی هوایی از نیروهای مسلح
محلی ،بر مقابله با گروه تروریســتی داعش تمرکز دارد .در سپتامبر ،۲۰۱۵
عملیات برای خنثی ســازی اردوگاه های آموزشــی داعش به خاک ســوریه
گســترش یافت .مأموریت ناو هواپیمابر «شــارل دوگل» فرانســه در دریای
مدیترانه شرقی همچنین در فضای تنش ها با ترکیه به ویژه به دلیل اختالف
نظر در مورد سوریه ،لیبی ،درگیری بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره
باغ و از همه مهم تر پیرامون مناقشه دریایی در مدیترانه صورت میگیرد.
جامعه جهانی

نگرانی درباره پاندمی جدید

جهان بر کووید ۱۹-و راههای درمان آن متمرکز اســت ،اما دانشــمندان
درمــورد ویروس دیگری به نام «نیپا» تحقیــق میکنند تا اطمینان یابند که
همهگیری دیگری را رقم نزند .به گزارش بیبیســی ،نرخ مرگ و میر ناشــی
از آلودگی به ویروس نیپا تا  ۷۵درصد اســت و واکســنی برای آن ســاخته
نشده است .آسیا از شــمار باالیی بیماریهای عفونی نوظهور برخوردار است.
مناطق گرمسیری ،تنوع زیستی باالیی دارد ،به این معنی که این مناطق مامن
مجموعه بزرگی از عوامل بیماری زا هستند؛ امری که احتمال پیدایش ویروس
جدیدی را افزایش میدهد .رشد جمعیت انسانی و افزایش تماس بین انسان و
حیات وحش در این مناطق نیز فاکتورهای خطر را باال میبرد.
دانشــمندان با نمونه برداری از خفاشها ،ویروسهای جدیدی را کشــف
کردهاند .دانشمندان عالوه بر کشــف ویروس کرونا ،همچنین به بیماریهای
مرگبار دیگری پی بردند که میتواند به انسان سرایت شود.
یکی از این ویروسها نیپاست .نرخ مرگ و میر ناشی از شیوع این ویروس
از  ۴۰تا  ۷۵درصد متغیر اســت .خفاشهــای میوه خوار ،میزبان طبیعی این
ویروساند .به گفته واچاراپلوسادی محقق تایلندی ،نگرانی زیادی از این بابت
وجود دارد ،زیرا درمانی برای بیماری ناشی از ابتال به این ویروس وجود ندارد
و میزان مرگ و میر آن نیز باالست .هر ساله سازمان جهانی بهداشت فهرستی
از عوامل بیماری زا را که باعث وضعیتهای اورژانســی بهداشــتی میشوند،
بررســی میکند تــا در مورد اختصاص بودجههای تحقیقاتی و توســعه خود
اولویت بندی کند .این سازمان بر عواملی متمرکز میشود که بیشترین میزان
خطر بر سالمت انســان را دارند ،عواملی که از پتانسیل همه گیری برخوردار
هســتند و واکسنی برایشان موجود نیست .ویروس نیپا در فهرست  ۱۰عوامل
بیماری زای این ســازمان قرار دارد .دالیلی برای خطرناک بودن این ویروس
وجود دارد.
دوره طوالنــی مدت نهفتگی این بیماری (حتــی تا  ۴۵روز در یک مورد)
بدان معناست که فرصت کافی برای یک میزبان آلوده به ویروس وجود دارد تا
آن را گسترش دهد حتی با وجودی که از بیماری خود مطلع نیست.

فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحلهاي (شماره)99/13 :

شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره یک قطعه زمین جهت استفاده پارکینگ عمومی ،از طريق برگزاري
فراخوان عمومی ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط در قالب قرارداد
اجاره بدون اخذ ســرقفلی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل میآید مطابق جدول زمانبندي ذيل به
سامانه مذکور به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید0 .الزم است
مزایدهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
دريف

موضوع پروژه

شماره فراخوان

موقعيت مكاني

مدت
قرارداد

مبلغ پایه اجاره بها به صورت
ماهیانه (ریال)

مساحت زمین
(متر مربع)

مبلغ تضمین
شرکت در
فراخوان

1

اجاره یک قطعه زمین جهت استفاده پارکینگ
عمومی

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰

خیابان شهدا بازار میوه
فروشان پارکینگ عمومی
دریابیگرد

/1یک سال

38/000/000

 1400مترمربع

40/000/000

توضيحات:
 -1تاريخ فروش اسناد :كليه متقاضيان ميتوانند حداكثر تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخه  1399/11/01از طریق
مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد فراخوان را دريافت نمايند.
 -2مهلت تحويل پاکت (ارائه اسناد فیزیکی پاکت الف الزامی است :).تا ساعت  14روز یکشنبه مورخه 1399/11/12
از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت
 -3تاريخ بازگشايي پيشنهادها :راس ساعت 10روز سه شنبه مورخ 1399/11/14
 -4مكان بازگشايي :شهرداري مركزي بوشهرروبروي ميدان شهرداري.
 -5ساير جزئيات و شرايط در اسناد فراخوان درج شده است.
 -6حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزايده آزاد است.
 -7ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir :درج گرديده است.
 -8در صورتيكه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -10هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان ميباشد.
روابط عمومي و امور بینالملل شهرداري

P.M.O

(نوبت دوم)

رديف
1
2

P.M.O

شــرح
نام دستگاه مناقصهگزار :اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن
نشــاني دســتگاه مناقصهگزار :اســتان گيالن– بندرانزلي– خيابان شــهيد مصطفــي خميني نمابــر  013-44423902تلفن كارشــناس برق و تاسیســات
 013– 44992314كارشناس حقوقی و قراردادها 013-44992406

3

موضوع مناقصه :اجرای عملیات بهینهسازی مصرف انرژی و استقرار استاندارد مدیریت انرژی  iso50001در مجتمع بندری بندرانزلی

4

مهلت دريافت اسناد از سامانه و مهلت بارگذاري در سامانه توسط مناقصهگزار:
تاريخ شروع دريافت اسناد :از ساعت  12ظهر روز چهارشنبه تاريخ 99/10/24
تاريخ خاتمه دريافت اسناد :تا ساعت  12روز پنجشنبه تاريخ 99/11/2
مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران تا ساعت  12روز یکشنبه تاريخ 99/11/12

5

نشــاني محل دريافت اسناد مناقصه :كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات و گشایش پوشههای مناقصه گران از طريق درگاه
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ايران) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام
در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن021-41934 :

6

نحوه بارگذاري اسناد مناقصه توسط مناقصهگران:
كليه اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده ،توسط مناقصه گران به صورت الكترونيكي به سامانه ستاد ایران (مندرج در بند  5آگهی) ارسال گردد ،همچنین مقتضی
است ،پوشه الف (اصل تضمين فرايند اجراي كار) عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت فيزيكي قبل از تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه به دبيرخانه دستگاه مناقصه
گزار واقع در طبقه همكف ساختمان اداري به نشانی مندرج در بند  2آگهی (با اخذ رسيد) تحويل گردد.

7

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار :تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه و يا واريز نقدي به حساب شماره
 4101064571212345نزد بانك مرکزی به مبلغ1،180،000،000ریال به حروف( :یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال) میباشد.

8

مبلغ برآوردي موضوع مناقصه ) 23.564.492.625( :ریال (بیست و سه میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و ششصد و بیست و
پنج ریال) ميباشد.

9

تاريخ ،زمان و محل گشایش اسناد مناقصهگران :روز یک شنبه تاريخ  99/11/21راس ساعت  03:31در سالن جلسات اداره كل واقع در طبقه چهارم ساختمان اداری به نشانی
مندرج در بند  2آگهی

10

11

ت در مناقصه:
شرايط الزامي شرك 
 -1داشتن حداقل رتبه  5در رشته تاسیسات و تجهیزات یا حداقل رتبه  5در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه
 -2ارائه رضايت نامه از ادارات كل زيرمجموعه ســازمان بنادر و دريانوردي (از جمله اين اداره كل) در صورت وجود ســابقه انعقاد قرارداد در پنج سال گذشته (مطابق با
فرم شماره دو پیوست)
-3ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی پيمانكاري معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -4ارائه سابقه اجرای دو قرارداد هریک حداقل با مبلغ  10میلیارد ریال در پنج سال گذشته در زمینه موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه مرتبط با قراردادهای مربوط
از کارفرمای قبلی (مطابق فرم شماره دو پیوست)
تبصره :مبالغ هریک از قراردادها با نسبت نصاب معامالت سال انتهایی به سال مورد نظر به روزرسانی میشود.
 -5مرتبط بودن موضوع فعاليت شركت در اساسنامه با موضوع مناقصه
-7ارائه فرم اظهارنامه ظرفیت آماده بکار (مطابق فرم شماره سه پیوست)
روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن

