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 رسانه اسرائیلی: اسرائیل 
در حال فروپاشی است

ب��ا تش��دید بح��ران اصالحات قضایی و اختالف��ات داخلی رژیم 
صهیونیستی، یکی از رسانه های این رژیم اعالم کرد که دشمنان 
آن به دلیل اتفاقات داخلی جامعه اسرائیل تشویق می شوند. الون بن 
داوید، تحلیلگر امور نظامی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
اظهار کرد: س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان شرایط 
موجود در "اسرائیل" را به درستی تحلیل می کند. بن داوید گفت: 
ه��ر کس��ی که به م��ا نگاه کند، می فهمد جامعه اس��رائیل از هم 
پاشیده است. این تحلیلگر امور نظامی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی تاکید کرد: دشمنان اسرائیل به دلیل اتفاقاتی که در 
داخل جامعه اسرائیل در حال وقوع است، تشویق می شوند. گادی 
آیزنکوت، عضو کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( و رئیس سابق 
ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل این روزها یکی از 
خطرناک ترین دوره های امنیتی خود از زمان جنگ "روز غفران" 
)جنگ اکتبر ۱۹۷۳( را سپری می کند. در همین چارچوب شبکه 
هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، آویگدور لیبرمن، 
رئیس حزب "اسرائیل خانه ما" در مصاحبه ای رادیویی به شدت 
از کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و گفت: 
اسرائیل در حال حاضر با یک بحران معیشتی-اقتصادی مواجه 
بوده و در جهان منزوی شده است. لیبرمن افزود: هیچ کس برای 
نتانیاهو اعتباری قائل نیست و ما شاهد برخورد ایران و حزب اهلل 
هستیم که او را مورد تمسخر قرار می دهند زیرا می دانند نتانیاهو 
نه می تواند مردم اسرائیل را با هم متحد کند و نه قادر است یک 

ائتالف بین المللی ایجاد کند.
این اظهارات رس��انه ها و مقامات اس��رائیلی در حالی مطرح شدند 
که کنست بند "استثنا" را که یکی از مورد اختالف ترین بندها در 
اصالح ساختار دستگاه قضایی این رژیم است، در شور اول تصویب 
کرد. طبق پیش نویس اصالحات "قانون اساس��ی: دولت" که در 
قرائت اول به تصویب رسید، مشاور قضایی کابینه نمی تواند ناتوانی 

نخست وزیر در عمل به وظایفش و برکناری او را اعالم کند.

 پنتاگون: استفاده کره شمالی
  از بمب اتم یعنی پایان رژیم

س��خنگوی پنتاگون در بحبوحه نگرانی ها نس��بت به انجام یک 
آزمایش اتمی توس��ط کره ش��مالی تاکید کرد، هرگونه اس��تفاده 
از تسلیحات اتمی توسط کره شمالی، "پایان این رژیم منزوی" 
در پیونگ یان��گ خواه��د بود. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، پت 
ریدر، سخنگوی پنتاگون همچنین بار دیگر تاکید کرد که آمریکا 

همچنان متعهد به جلوگیری از هرگونه حمله است.
وی در کنفرانسی خبری گفت: فکر می کنم خیلی شفاف نشان 
داده ایم که اگر کره شمالی از سالح اتمی استفاده کند، پایان رژیم 
کره شمالی خواهد بود. پس از آنکه پیونگ یانگ قانون جدیدی را 
تصویب کرد که به گفته آن این کشور اجازه دارد در صورت لزوم 
از تسلیحات هسته ای به صورت پیشگیرانه استفاده کند، آمریکا 
نسبت به پیامدهای جدی هرگونه حمله اتمی توسط کره شمالی 
هشدار داد. وزارت دفاع آمریکا در استراتژی دفاع ملی خود که در 
اکتبر سال گذشته منتشر شد، اعالم کرد: هرگونه حمله اتمی توسط 
کره شمالی علیه آمریکا یا متحدان و شرکایش غیرقابل قبول است 
و منجر به پایان آن رژیم در پیونگ یانگ می شود. کره شمالی از 
آن زمان تاکنون دائما لفاظی های اتمی خود را افزایش داده و کیم 
جونگ اون، رهبر این کشور اوایل سال جاری میالدی خواستار 
رشد "سریع" زرادخانه اتمی کره شمالی شد.  سئول و واشنگتن 
همچنین گفته اند که کره ش��مالی ممکن اس��ت "هرلحظه" یک 
آزمایش اتمی انجام دهد و این کشور منزوی ظاهرا همه مقدمات 

برای یک آزمایش اتمی را تکمیل کرده است.

  رهبر سابق استرالیا: آکوس
 بدترین پیمان تاریخ است

نخست وزیر سابق استرالیا گفت که قرارداد کشورش با آمریکا و 
انگلیس برای خرید زیردریایی های هس��ته ای »بدترین قرارداد 
تاریخ« اس��ت. به گزارش پایگاه خبری پی ای مدیا، پل کیتینگ، 
نخست وزیر سابق استرالیا گفت که این زیردریایی ها کمک چندانی 

به ارتش استرالیا نخواهند کرد.
استرالیا این قرارداد را با هدف مقابله با افزایش قاطعیت و توان نظامی 
چین در منطقه هند-آرام امضا کرده اس��ت، زیرا زیردریایی های 
متعارف )غیرهس��ته ای( این کش��ور تا ۲۰۳۰ دیگر قدیمی شده و 
پاسخگوی نیازهای روز نخواهند بود. کیتینگ گفت: اگر چین به 
ما حمله کند، تنها راهش حمله در خشکی است. بدین شکل که 
یک ناوگان بزرگ با سربازان زیاد می فرستد تا کشور ما را اشغال 
کنند.   او مدعی شد که استرالیا می تواند این کشتی ها را با هواپیما 
و موشک نابود کند و نیازی به زیردریایی هسته ای نیست. کیتینگ 
گفت: اگر هشت زیردریایی بخریم، سه تا در دریا خواهند بود. سه 
زیردریایی می خواهند از ما در برابر قدرت چین دفاع کنند؟ واقعا؟ 

مزخرف است! مزخرف!
او که هم حزبی آنتونی آلبانیز، نخس��ت وزیر کنونی استرالیاس��ت، 
گفت که این قرارداد بدترین تصمیم حزب کارگر در ۱۰۰ س��ال 
گذشته است.  نخست وزیر سابق استرالیا همچنین هزینه گزاف 
این پیمان را به س��خره گرفت که به تخمین مقامات اس��ترالیایی 
بین ۲۶۸ تا ۳۶۸ دالر استرالیا خواهد بود و تا بیش از سه دهه به 
طول می انجامد. کیتینگ گفت: ۳۶۰ میلیارد می دهیم که هشت 
زیردریایی بگیریم. این احتماال بدترین قرارداد تاریخ باشد.  علی اف: 

فرصت خوبی برای صلح با ارمنستان وجود دارد
رئیس جمه��وری آذربایج��ان تاکید ک��رد که فرصت خوبی برای 
دس��تیابی به صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان وجود 
دارد. به گزارش خبرگزاری تاس، سرویس مطبوعاتی دفتر الهام 
عل��ی اف، رئیس جمهوری آذربایج��ان گفت که او حین مالقات 
با فرانک والتر اش��تاین مایر، رئیس جمهوری آلمان گفته اس��ت: 
فکر می کنم که ما فرصت خوبی برای رس��یدن به توافق داریم، 
خصوصا االن و بعد از نشست سوچی در اکتبر گذشته که آذربایجان 
و ارمنس��تان تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر را به رس��میت 

شناختند.

سياسي

گ�روه سياس�ی: در ادامه موج تنش زدایی ه�ای ميان ایران با 
كشورهای عربی گزارش ها حاكی از آن است كه علی شمخانی، 
در كن�ش ورزی ای جدی�د این بار راهی كش�ور امارات خواهد 
ش�د تا موج دوم صلح عربی را كليد بزند. پس از توافق ایران 
یا عربس�تان در 19 اس�فند به ميزبانی پکن، فضایی مثبت از 
تنش زدایی ميان تهران و جهان عرب برقرار ش�ده اس�ت. در 
این بين مهم تر از همه اظهارات وزیر دارایی ریاض اس�ت كه 
از آمادگی عربس�تان برای س�رمایه گذاری در ایران سخن به 

ميان آورده است. 
به گزارش تجارت، وزیر دارایی عربستان دیروز چهارشنبه گفت 
که مانعی برای س��رمایه گذاری کش��ورش با جمهوری اسالمی 
ایران وجود ندارد. »محمد الجدعان« وزیر دارایی عربستان در 
دومی��ن دوره کنفران��س بخش مالی گفت: بعد از توافق بین دو 
کشور، سرمایه گذاریهای عربستان در ایران ممکن است بسیار 

به سرعت اتفاق بیفتد.
وی افزود: فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری عربستان 
در ایران وجود دارد و موانعی برای س��رمایه گذاری با ایران در 
س��ایه برق��راری ثبات در منطقه و احت��رام به مفاد توافق وجود 
ندارد. الجدعان تصریح کرد که ایران همسایه ما بوده و هست 

و برای صدها سال خواهد بود.
وی خاطرنش��ان ک��رد ک��ه مادامی که به توافق��ات پایبند بوده، 
حق��وق حاکمیت��ی و عدم دخالت در امور داخلی و کنوانس��یون 
های س��ازمان ملل را رعایت کنیم، هیچ مس��ئله ای وجود ندارد 
که جلوی عادی سازی روابط و سرمایه گذاری را بگیرد. برای 

تمرکز بر توسعه اقتصادی، ما و آنها به ثبات نیاز داریم.
عالوه بر اظهارات این مقام ارش��د اقتصادی س��عودی ها، رئیس 
سابق سازمان اطالعات عربستان ابراز امیدواری کرد که توافق 
ایران و عربس��تان برای عادی س��ازی روابط میان دو کش��ور به 
تحوالت مثبت در منطقه خاورمیانه منجر شود. ترکی الفیصل، 

رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان سعودی در گفت وگو 
با خبرگزاری فرانس��ه درباره توافق عادی س��ازی روابط ایران و 
عربستان که با میانجی گری چین انجام شد، اظهار داشت: من 
فکر می کنم که این توافق روی مسائلی همچون یمن تاثیراتی 
داش��ته باش��د. امیدوارم در س��وریه که جنگ و خونریزی در آن 

همچنان ادامه دارد نیز چنین باشد.
این ش��اهزاده س��عودی با بیان اینکه تردیدهایی نس��بت به این 
توافق دارد، افزود: اما این تردیدها اهمیتی ندارند. این ش��ک و 
تردید کس��انی اس��ت که توافقنامه را امضا کرده اند. به نظر می 
رسد که هنوز این تردید وجود دارد که توافق چقدر می تواند زود 
اجرا شود. وی که در سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ رئیس سازمان 

اطالعات عربس��تان بوده اس��ت همچنین به نقش چین برای 
حص��ول تواف��ق تهران و ریاض اش��اره ک��رد و گفت: نه ایاالت 
متحده و نه اروپا نمی توانستند "میانجی صادق" باشند و مانند 
آنچه چین به آن کمک کرده است، توافق بین عربستان سعودی 
و ایران تضمین کنند. ترکی الفیصل ادامه داد: چین کسی بود که 
توانست این کار را انجام دهد زیرا روابط خوبی با هر دو کشور 
دارد. وی خاطر نش��ان کرد که چین ضامن توافق عربس��تان و 
ایران اس��ت که از س��وی پکن برای احیای روابط دیپلماتیک 

اعالم شد و این به معنای دوری از واشنگتن نیست.
اظهارات این مقام های کنونی و سابق سعودی در شرایطی ابراز 
می شود که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز 

پنجش��نبه ۲۵ اس��فندماه در پاسخ به سفر شیخ طحنون بن زاید 
آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به ایران و به 

دعوت رسمی همتای خود به ابوظبی سفر می کند.
شمخانی در سفر به امارات عالوه بر مذاکره با همتای اماراتی 
خود با مقامات بلند پایه این کش��ور نیز دیدار و پیرامون مس��ائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. در این سفر، 
مس��ئوالن عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی دبیر ش��ورای عالی 

امنیت ملی کشورمان را همراهی می کنند.
همزمان با این تحوالت، باراک راوید، یک روزنامه نگار منتقد 
نتانیاهو در توییتی مدعی شد: ایران از طریق چین با کشورهای 
اتحادی��ه ع��رب کانال مالی اختصاصی ایجاد کرده اس��ت. این 
روزنامه نگار در صفحه توییتر خود نوشت: »نشست زودهنگام 
ایران و کشورهای عرب در پکن برای بررسی ایجاد خط مالی 
جدید با میانجیگری چین برگزار خواهد ش��د. جزئیات این خط 

مالی همچنان نامعلوم است.«
روز ۱۹ اس��فندماه ۱۴۰۱ در بیانیه س��ه جانبه ای در پکن که به 
امضای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، »مساعد 
بن محمد العیبان« وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور 
امنیت ملی عربستان سعودی و »وانگ ئی« عضو دفتر سیاسی 
کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی 
امور خارجی حزب و عضو ش��ورای دولتی جمهوری خلق چین 
رس��ید، بر س��ر از سرگیری روابط دوجانبه بین ایران و عربستان 

سعودی توافق شد.
اع��الم تواف��ق ب��رای از س��رگیری روابط ایران و عربس��تان با 
میانجی گری چین با طیفی از حمایت ها و اس��تقبال ها از س��وی 
کشورهای منطقه و پیام نگرانی در بین سران رژیم صهیونیستی 
و اعالم آگاهی دولت آمریکا و ابراز امیدواری نس��بت به تاثیر 
مثب��ت آن در کاس��تن از تنش ه��ای خاورمیان��ه و پایان جنگ 

یمن همراه بود.

وزیر دارایی عربستان: آماده  سرمایه گذاری در ایران هستیم

عصر جدید روابط تهران و ریاض 

اخبار كوتاه

پوتین: روسیه برای موجودیتش، در اوکراین می جنگدتوافق تهران و ریاض »بسیار مثبت« است
دبیرکل اتحادیه عرب توافق ایران و عربس��تان را بس��یار مثبت توصیف کرد. به 
گزارش رای الیوم، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در نشست خبری مشترک 
با نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در بیروت اعالم کرد که 
نشست سران عرب ماه می در ریاض برگزار خواهد شد. وی توافق اخیر میان ایران 

و عربستان برای از سرگیری روابط را نیز »بسیار مثبت« توصیف کرد.
ابوالغیط تاکید کرد که نتایج اولیه این توافق ایجاد نوعی ثبات سیاسی و امنیتی 
میان دو کشور است اما تاثیر آن بر سایر موضوعات منطقه هنوز مشخص نیست. 

در پی س��فر بهمن ماه س��ید ابراهیم  رئیس��ی به پکن و گفتگوهای انجام ش��ده میان رییس جمهور چین با رییس 
جمهور کش��ورمان، دریابان ش��مخانی از روز دوش��نبه ۱۵ اس��فندماه در ش��هر پکن با هدف پیگیری توافقات سفر 
ریی��س جمه��ور، مذاکرات فش��رده ای را به منظور حل وفص��ل نهایی موضوعات فیمابین تهران-ریاض با همتای 

سعودی خود آغاز کرد.
در پایان این مذاکرات، روز  ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۱۰ مارس ۲۰۲۳ میالدی، بیانیه سه جانبه ای 

در پکن با امضای »علی شمخانی«، »مساعد بن محمد العیبان« و »وانگ ئی« صادر شد.

پوتین گفت: درگیری با اوکراین - و غرب - نه یک بازی ژئوپلیتیک صرف، که 
مبارزه برای موجودیت روس��یه اس��ت. به گزارش آرتی، والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه در جریان بازدید از یک کارخانه هواپیماسازی و دیدار با کارگران 
کارخانه در شهر اوالن اوده، مرکز جمهوری بوریاتیا روسیه با بیان اینکه وضعیت 
برای مسکو بسیار متفاوت است، گفت: برای شرکای غربی ما به اصطالح "شرکای 
ما" - در واقع، برای دش��منان ما، امروز آش��کارا می توان گفت که موضوع بهبود 
موض��ع ژئوپلتی��ک آنها اس��ت. برای ما، این مب��ارزه برای یک موضع ژئوپلیتیکی 

نیست، بلکه مبارزه ای برای موجودیت کشور روسیه است.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: مسکو نمی تواند جمعیت روس زبان را رها کند و برای جهان روسیه در اوکراین 
می جنگد. رئیس جمهور تاکید کرد: برای ما این مبارزه برای مردم ما است که در این سرزمین ها زندگی می کنند. 
ما یک کشور چند قومیتی هستیم. اما با این حال، این جهان روسیه است. اگر فرصت دارید با افرادی که از آنجا 
آم��ده ان��د صحب��ت کنی��د - م��ن با برخی از آنها مالقات کرده ام - آنها با من و ش��ما تفاوتی ندارند! آنها هم مثل ما 

هستند، آنها بخشی از ما هستند، چگونه می توان آنها را رها کرد؟« 

گروه سياسی:  به نظر می رسد نخست وزیر عراق پس از سال ها كشمکش ميان بغداد و 
دولت اقليم كردستان پيرامون اكثر مسائل مورد اختالف از جمله مناطق مورد مناقشه 
ميان اربيل و بغداد، اجرای بند 144 قانون اساسی درباره استان كركوک در كنار اختالفات 
عميق درباره قانون نفت و گاز و سهم اقليم از بودجه دولت فدرال، تالش دارد صفحه 
جدیدی از روابط مثبت بدون تنش را با اقليم بگشاید. او در این راستا به اربيل و سليمانيه 
سفر كرده است. به گزارش شبکه خبری رووداو، نخست وزیر عراق در مجمع سلیمانیه 
تاکی��د ک��رد: م��ا در برنامه دولت خود متعهد ش��دیم که به م��ردم خود خدمات ارائه دهیم 
و یک اقتصاد قوی و منس��جم ایجاد کنیم و بخش بیش��تری از این برنامه عملی ش��ده 
اس��ت. الس��ودانی گفت: توافق پیرامون پیش نویس قانون بودجه حرکتی جسورانه است 
و از شکس��ت های قبلی جلوگیری می کند و بیانگر چش��م اندازی اس��ت که برای اهداف 
اعالم ش��ده ما در خدمت به ش��هروندان ترس��یم شده است. بودجه کلید مهمی برای پیدا 
کردن راه حل مشکالت مختلف، دستیابی به اولویت ها برای رسیدگی به بیکاری، مبارزه 
با فقر و فساد و آغاز اصالحات اقتصادی است. وی تصریح کرد: ثبات مالی و سیاسی راه 
را برای سرمایه گذاری بهینه منابع اولیه کشورمان، تصویب قانون نفت و گاز و تفاهم با 
اقلیم کردستان عراق در این زمینه هموار می کند. نخست وزیر عراق در این مجمع گفت: 
»بیایید اصطالح »مشکالت حل نشده« را رها کنیم و به منظور رفاه پایدار و عادالنه برای 
همه عراقی ها، پروژه های پایدار و فرصت های مشترک اقتصادی را جایگزین آن کنیم. 
السودانی در ادامه افزود: خاطره دردناک جنایت شنیعی که رژیم دیکتاتوری علیه مردم 
کرد ما در شهر حلبچه مرتکب شده یک مناسبت غم انگیز است. ما دو روز پیش در دولت 
به پروژه تبدیل آن به استان رای دادیم. این کمترین چیزی است که ما می توانیم در قبال 
فداکاری های عظیم آنها ارائه دهیم. وی ادامه داد: دیدارهای ما در اربیل مثمر ثمر بود و 
من با جمعی از رهبران احزاب و نمایندگان تشکیالت مالقات کردم و بدون محدودیت 
صحبت کردیم، زیرا ما - در حرف و عمل - مردم یک کشور هستیم و سرنوشت واحدی 
داریم. السودانی افزود: ما مشتاقانه منتظر مشارکت های اقتصادی عمیق و پایدار هستیم 
ک��ه م��ا را ب��ا م��ردم برادر و دوس��ت گرد هم می آورد و تمایل ب��رای امنیت را با آنها تبادل 
می کنیم. تنها با همکاری اقتصادی موثر و ثمربخش، امنیت پایدار می تواند برقرار شود. 
وی تاکید کرد: ما هرگز نخواهیم پذیرفت که س��رزمین عراق نقطه آغازی برای تهدید 
امنیت همسایگان باشد و قانون اساسی ما را موظف کرده است که در امور دیگران دخالت 
نکنیم، همانطور که نمی پذیریم کرامت س��رزمین و حاکمیت ما از س��وی همس��ایگان یا 
دیگران تحت تأثیر قرار گیرد. نخس��ت وزیر عراق گفت: دولت او از همان ابتدا اهمیت 
ویژه ای به تقویت نیروهای گارد مرزی و افزایش تالش ها برای کنترل آن ها، جلوگیری 
از نفوذ و از بین بردن هر نیرویی که به دنبال بی ثباتی باش��د، داش��ته اس��ت، چه در منطقه 
کردس��تان و چه در هر نقطه دیگری از س��رزمین عراق. وی افزود: تاریخ عراق، موقعیت 
جغرافیایی، پتانسیل ها و توانمندی های اقتصادی و منابع انسانی آن، این کشور را واجد 
شرایط ایفای نقش محوری در خاورمیانه و جهان می کند. تا به یک مرکز منطقه ای تبدیل 
ش��ود. الس��ودانی گفت: تالش کردیم در برنامه دولت خود به مقابله با اثرات تغییرات آب 
و هوایی از طریق تعدادی از پروژه هایی که به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک 
می کنند، اولویت دهیم، از جمله این پروژه ها ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر، بازس��ازی 
مکان های بسته برای دفن زباله بهداشتی، پروژه های مبارزه با بیابان زایی، فناوری آبیاری 
و تصفیه آب س��نگین اس��ت. نخس��ت وزیر عراق در ادامه تصریح کرد: اخیراً قراردادهایی 
را برای پنجمین دوره صدور مجوز برای سرمایه گذاری گاز همراه و توقف سوزاندن آن 
به منظور کاهش انتشار کربن امضا کرده ایم و به توسعه پروژه هایی که گاز همراه را به 
منبع انرژی الکتریکی تبدیل می کند، ادامه خواهیم داد. نخست وزیر عراق تاکید کرد که 
در مساله دخالت ایران در امور عراق اغراق شده است و همه خواستار استقالل عراق در 
تصمیم گیری هستند.  وی گفت که از توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط 

استقبال می کنیم.ایران همسایه ماست و شراکت  هایی با هم داریم .
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تاریخ شروع و خاتمه دریافت اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار:  
تاریخ شروع دریافت اسناد:  از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲۴

تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تاریخ جلسه توجیهي: ساعت: ۱۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ )با ارایه معرفی نامه کتبی(

مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

نحوه توزیع و نشاني محل دریافت اسناد ارزیابي و مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد  مناقصه گران و ۵
گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

۶

نحوه بارگذاري اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه توسط مناقصه گران:  
اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکرشده، توسط مناقصه گران با درج امضاء الکترونیک در سامانه ستاد ایران )مندرج در بند 
۵ آگهی( بارگذاري گردد. همچنین مقتضی است، پوشه »الف« )اصل تضمین فرایند اجراي کار( عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت 

فیزیکي به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداري به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

۷
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه بانکي با اعتبار سه ماه و یا واریز وجه نقد به حساب تنخواه گردان اداره کل به شماره 
۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۲۳۴۵ نزد بانک مرکزی به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حروف: سی میلیارد  ریال( 

۸

تاریخ، زمان و محل گشایش اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه مناقصه گران:
روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۲:۳۰ در سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی
توضیح: در تاریخ مزبور، ابتدا پوشه اسناد ارزیابی کیفی باز شده و جهت بررسی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع می گردد. سپس شرکت هایی 

که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را اخذ نمایند به کمیسیون مناقصه اعالم مي گردد تا با حضور نمایندگان مناقصه گران )با دعوت کتبي( 
پوشه های »الف، ب و ج« آنان در تاریخ مورد نظرگشایش یابد.

۹

شرایط الزامي شرکت  در مناقصه: 
۱-ارایه مجوز الیروبی )گواهی صالحیت الیروبی( از اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی )سازمان بنادر و دریانوردي(.

 ۲-دارا بودن حداقل یک الیروب کاترساکشن دارای موتور الیروبی با توان حداقل hp ۱۶۰۰، یک دستگاه کاترساکشن با توان حداقل
 hp ۵۰۰ و یک دستگاه بیل مکانیکی دوزیست )به صورت ملکي یا استیجاري( با ارایه مستندات معتبر

۳-درج فعالیت الیروبی به عنوان موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه 
۴-ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵-ارایه سابقه انجام کار الیروبی )کاتری و یا هاپری( به میلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ۱۰ سال گذشته با ارایه رضایت نامه از کارفرمای مربوط.
۶-ارایه رضایت نامه از ادارات کل زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردي )از جمله این اداره کل( در صورت وجود سابقه انعقاد قرارداد در ۵ 

سال گذشته. )مطابق کاربرگ شماره ۱ مندرج در اسناد مناقصه(
۷-ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت )توسط حسابرسان حقیقی یا حقوقی رسمی( منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ )برابر اصل 

شده در دفتر اسناد رسمی(
۸-ارائه گواهی عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی ) با ارسال درخواست به نمابر امور مالی با شماره: ۰۲۱-۸۸۶۵۱۰۷۴(

۹-شرکت هایی که قرارداد آنها )در هر زمینه ای( توسط هر یک از ادارات سازمان بنادر و دریانوردی فسخ گردیده است، امکان حضور در این 
مناقصه را ندارند. 

گروه مشارکت : حضور مناقصه گران در قالب گروه مشارکت مورد قبول نمي باشد.۱۰


