
االن نزديك ب�ه دو ماه اس�ت ك�ه نيروهاي 
خليفه حفتر دور جديد حمالت براي اشغال 
طرابلس، پايتخت ليبي را شروع كرده اند ولي 
تاكنون نتوانس�ته اند موفقيت الزم را كسب 
كنند. به نظرتان چه عواملي سبب شد حفتر 
به يكباره عمليات اش�غال طرابلس را شروع 
كند، به خصوص كه دولت وفاق ملي كه خليفه 
حفتر ب�ه دنبال س�رنگوني آن اس�ت تحت 
حمايت سازمان ملل اس�ت و دولتي مشروع 

قلمداد مي شود؟ 
درباره شروع دور جديد درگيري ها در ليبي دو گمانه زني 
و فرضيه وجود دارد؛ اول، بروز اختالفات بين خليفه حفتر، 
فرمانده ارتش ملي ليبي و دولت وفاق ملي به رهبري فائز 
الس��راج كه نه تنها بين اين دو نفر، بلك��ه اختالفات بين 
حاميان بين المللي آنها بر سر منابع نفت هم وجود دارد و 
برخي طرف ها از دولت وفاق ملي و تعدادي هم به رهبري 
عربس��تان س��عودي از خليفه حفتر حماي��ت مي كنند. 
س��ناريوي دوم كه به واقعيت نزديك تر است، اين است 
كه تالش حفتر و حاميان عربي و غرب��ي آن براي بر هم 
زدن روند طبيعي در ليبي به سمت انتخاباتي است كه به 
احتمال زياد به يك مردم ساالري ديني در اين كشور ختم 
مي شد. زماني كه خليفه حفتر عمليات خود عليه طرابلس 
را آغاز كرد، ليبي در آستانه اجالسي براي فراهم ساختن 
زمينه  هاي برگزاري انتخاباتي بود كه به تشكيل مجلس 
قانونگذاري و پس از آن تش��كيل دولت مي انجاميد. اگر 
عمليات حفتر آغاز نمي شد شرايط مساعدي براي تشكيل 
دولت مقتدر مبتني بر آراي مردم در ليبي فراهم مي شد 
اما عمليات حفت��ر روند طبيعي تش��كيل دولت مردمي 
را از بين برد و ش��رايط را دوباره وارد عرصه نظامي گري 
كرد. درخصوص اين س��ناريو، برخي به نگراني عربستان 
سعودي و امارات نسبت به برگزاري انتخابات مردمي در 
ليبي اشاره دارند و معتقدند كه اين كشورها به هيچ وجه 
خواس��تار برپايي انتخابات مردمي در منطقه نيستند تا 
دموكراسي هايي در جهان عرب شكل بگيرد و عربستان 
و امارات انگيزه زيادي داش��تند تا روند دموكراتيك را در 

ليبي برهم بزنند. 

زماني كه ژنرال خليفه حفتر فرمانده فعاليتش را در ليبي 
ش��روع كرد، درصدد بود قدرت را در اين كش��ور به  طور 
كامل قبضه كند ولي ش��رايط براي اين اقدام اصاًل آماده 
نبود؛ چراكه نيروي كاملي براي تصرف طرابلس در اختيار 
نداشت، اما اكنون ژنرال حفتر حمايت پارلمان شرق ليبي 
را نسبت به اقدامات و برنامه هايش پشت سر خود دارد و 
كشورهاي منطقه از جمله مصر و امارات نيز تسليحات و 
امكانات الزم را در اختيارش قرار داده اند لذا در ش��رايط 
فعلي اين آمادگي را پيدا كرده است كه به طرابلس حمله و 

خواسته هاي سه سال پيش خود را اجرايي كند. 
در صورت اش�غال طرابلس توس�ط نيروهاي 
خليفه حفت�ر، تحوالت ليبي به چه س�مت و 
س�ويي خواهد رفت؟ آيا با تحوالت اخير در 
ليبي و پررنگ ش�دن نقش ژنرال حفتر، اين 
كش�ور آنگونه كه برخي مي گويند به س�مت 

مدل حكومت نظامي مصر پيش مي رود؟ 
تا حد زيادي اينگونه است؛ در مصر شاهد بوديم كه پس از 
بركناري حسني مبارك انتخابات نيم بندي در اين كشور 
برگزار ش��د ولي ارتجاع عربي به هيچ وجه خواهان ادامه 
اين حكومت نبود به خصوص كه اين حكومت اخواني بود 
و وهابيت نسبت به قدرت گيري اين نوع تفكر نگران بود و 
سعي داشت تا اخوان المسلمين را در مصر شكست دهد. 
در مصر، دو عامل سبب كودتا شد. يكي اينكه ارتجاع عرب 
به عبدالفتاح السيس��ي، رئيس جمهور كنوني اين كشور 
كمك كرد تا از طريق كودتا قدرت را به دس��ت بگيرد و 
ديگري اينكه حكومت اخوان المس��لمين در مصر پيروز 
شده بود و كشورهاي منطقه از اين مسئله نگران بودند. در 
ليبي هم اين نگراني را داشتند كه دولتي با گرايش هاي 
اخوان المس��لمين روي كار بيايد و لذا ت��الش كردند تا 
طرحي شبيه آنچه در مصر به اجرا گذاشتند در ليبي هم 
آن را پياده كنند. مردم ليب��ي درصدد بودند تا انتخاباتي 
براي تشكيل مجلس مردمي و قانون اساسي جديد برگزار 
كنند، ولي غربي ها متوجه ش��دند كه ب��ا روي كارآمدن 
دولت مردمي ديگر جايي در ليبي نخواهند داش��ت و لذا 
حفتر به عنوان يك ابزار، ابتدا روند طبيعي تشكيل دولت 
مردمي را متوقف كرد. بنابراي��ن، ماهيت حكومت حفتر 

هم شبيه دولت السيسي در مصر و مبتني بر نظامي گري 
و سكوالريسم است. به  نظر مي رسد يكي از داليل حمله 
ژنرال حفتر به طرابلس اين اس��ت كه او مي خواهد پس 
از به دس��ت گرفتن زمام امور ليبی، انتخابات آينده را به 
 نحوي مديريت و هدايت كند كه گروه هاي اسالمگرا در 
آن حذف ش��وند؛ يعني روند تحوالت در ليبي به  گونه اي 
رقم بخورد ك��ه به  جاي اينكه يك حكومت اس��المي در 
اين كشور تشكيل ش��ود، يك دولت سكوالر قدرت را در 
اختيار بگي��رد. حكومتي كه حفت��ر مي خواهد در ليبي 
ايجاد كند مورد تأييد عربس��تان، امريكا و امارات است. 
حكومت مدنظر غربي ه��ا و ارتجاع منطقه، س��كوالري 
است كه هيچ سنخيتي با اسالم در ليبي ندارد ولي مردم 
اين كشور داراي زمينه هاي مذهبي و اسالمي هستند و 
درخواست اصلي آنها تشكيل حكومت مبتني بر اسالم و 

دموكراسي است. 
حمالت اخير خليفه حفتر به طرابلس پس از 
سفر او به عربستان سعودي و امارات صورت 
گرف�ت و گزارش هايي مبني ب�ر حمايت هاي 
مالي سعودي ها از نيروهاي حفتر منتشر شد. 
عربس�تان و امارات چه نقش�ي در اين ماجرا 
دارند؟ اهداف اين دو كشور از تشديد تنش ها 

در ليبي چيست؟ 
امارات و عربس��تان چند خ��ط مش��ي را در ليبي دنبال 
مي كنند. نخس��تين هدف آنها جل��ب رضايت غربي ها و 
انجام مأموريتي است كه سفارت هاي انگليس و امريكا در 
رياض و ابوظبي به آنها واگذار كرده اند. اين سفارتخانه ها 
خط مشي خود را به حكومت هاي منطقه تحميل مي كنند 
تا برنامه هاي آنها را تا شمال آفريقا به پيش ببرند. عامل 
ديگري كه تمايل عربس��تان و ام��ارات را براي حضور در 
شمال آفريقا ترغيب مي كند، جلوگيري از روي كار آمدن 
اخوان المسلمين در اين كش��ورها است. عربستان نگران 
قدرت گيري اخواني ها در منطقه است و هرگونه موفقيت 
اخوان المسلمين در كشورهاي ديگر، جايگاه و روحيه اين 
گروه را در منطقه تقويت و قدرتشان را بيشتر خواهد كرد و 
به همين دليل سعودي ها با اين تفكرات مقابله مي كنند. 
از طرفي، عربس��تان و امارات مخالف برگزاري انتخابات 

مردم ساالر ديني در كش��ورهاي عربي هستند و با توجه 
به حكومت هاي پادشاهي موجود در اين كشورها، دوست 
ندارند كه كشورهاي دموكراتيك در اتحاديه عرب حضور 
داشته باش��ند و اين تهديدي براي آنها به شمار مي رود. 
زيرا وجود دولت هاي دموكراتيك در جهان عرب مي تواند 
جذابيت هاي زي��ادي در داخل عربس��تان و امارات براي 
تغيير رژيم هاي پادش��اهي ايجاد كند. ب��ه همين خاطر 
عربس��تان و امارات خواهان اين هستند كه اجالس هاي 
اتحاديه عرب همچنان با حضور س��الطين عرب برگزار 
ش��ود نه با حضور رؤس��اي جمهوري كه منتخب مردم 
هستند. همچنين ائتالف عربي به رهبري سعودي ها در 
جنگ يمن درمانده ش��ده و برنده اين جنگ نشدند و به 
دليل اينكه اين دو كشور موفقيت مناسب و چشمگيري 
در منطقه ندارند، هم اكن��ون برنامه هاي خود را معطوف 
به شمال آفريقا كردند تا دولت هاي نظامي دست نشانده 

روي كار بياورند. 
هرچند غربي ها در ظاهر دولت وفاق ملي ليبي 
را به رس�ميت مي شناس�ند اما در هفته هاي 
اخي�ر رويكرد حمايت�ي خ�ود از دولت وفاق 
ملي را تغيير داده اند و در عمل از خليفه حفتر 
حمايت مي كنند. همچنانك�ه رئيس جمهور 
امريكا ب�ا خليفه حفتر تماس گرفته اس�ت و 
نيروهاي امريكايي خاك ليبي را ترك كرده اند 
كه به نظر مي رس�د اين اقدام دست نيروهاي 
ارتش ملي ليبي را براي اش�غال طرابلس باز 
مي گذارد. به نظرتان، غربي ه�ا چه برنامه اي 

براي آينده ليبي در سر دارند. آيا بار ديگر بر 
س�ر روي كار آوردن يك حكومت نظامي در 

ليبي به جمع بندي رسيده اند؟ 
تصور دنياي غرب بر اين بود ك��ه دولت وفاق ملي كه زير 
نظر سازمان ملل روي كار آمده، مي تواند پايه هايش را در 
ليبي مستحكم كرده و به دولتي مقتدر تبديل شود. ولي 
با گذشت چند س��ال، دولت وفاق ملي نتوانست جايگاه 
مس��تحكمي را در ليبي پي��دا كند و بر كل اين كش��ور 
مسلط ش��ود و دولت مورد نظر غربي ها در تأمين منافع 
استراتژيك و نفتي شان باش��د و لذا از دولت فائز السراح 
نااميد شدند. زماني كه اين دولت تحت نظر سازمان ملل 
تشكيل ش��د، هدف اين بود كه گروه هاي مختلف در اين 
دولت هضم شده و به صورت دولتي سكوالر و غيرمذهبي 
در شمال آفريقا مستقر شود تا مأموريت حفاظت از منافع 
غرب را داشته باشد و ضمن جلوگيري از روي كار آمدن 
سيس��تم هاي دموكراتيك در ليبي جريان نفت به غرب 
را نيز تضمين كند. اما با گذش��ت زمان دولت وفاق ملي 
از اهداف غرب دورتر ش��د و حوزه اقتدار اين دولت هم از 
طرابلس فراتر نرفت و نتوانس��ت به دولتي فراگير تبديل 
ش��ود. از نظر مردم هم چ��ون اين دولت دست نش��انده 
غربي ها بود مقبوليت و مش��روعيت الزم را پيدا نكرد و از 
لحاظ نظامي هم نتوانست به قدرتي بزرگ تبديل شود. 
بنابراين، دولت هاي غربي براي اجراي برنامه هاي خود به 
خليفه حفتر اميد بس��ته اند و لذا مي توان گفت كه ژنرال 
حفتر براي حمله به طرابلس از غربي ها چراغ  سبز گرفته و 
به  منظور سرپوش گذاشتن به نقش غربي ها در اين ماجرا، 

از امارات و عربستان استفاده شده است. 
غربي ها درصدد هستند با استفاده از قدرت حفتر، اهداف 
خود را به پيش ببرن��د و منافعي را ك��ه دولت وفاق ملي 
نتوانست عملي كند با اتكا به قدرت نظامي خليفه حفتر 
محقق كنند و در اين ميان كمك هاي زيادي به نيروهاي 
ارتش ملي ليبي كردند اما با اين حال اين نيروها نتوانستند 
چندان موفقيتي كس��ب كنند و براي اشغال طرابلس با 
مشكالتي مواجه هستند. امريكا دفتر فرماندهي نظامي 
مركزي در آفريقا دارد كه وظيفه اصلي آنها حفظ خطوط 
نفت در شمال آفريقا اس��ت و تأييد حفتر توسط امريكا 
براي حفظ نفت ليبي است. شمال آفريقا منطقه اي بسيار 
راهبردي براي غربي ها محسوب مي ش��ود و از نگاه آنان 
نبايد در اين منطقه حكومت اسالمي تأسيس شود، چون 
اگر حكومت در ليبي به دس��ت مردم بيفتد ديگر اجازه 

بهره برداري به واشنگتن را نمي دهند. 
تحوالت ليبي سبب تشكيل جبهه بندي هاي 
جديدي بين كش�ورهاي منطقه شده است. 
در يك طرف عربس�تان و امارات قرار دارند 
كه از حفتر حمايت مي كنند در س�وي ديگر، 
تركيه و قطر حامي دولت وفاق ملي هس�تند 
تا جايي كه تركيه اخي�راً تجهيزات نظامي به 
دولت ليبي ارسال كرده است. به نظرتان هدف 
تركيه از ورود به ميدان ليبي چيست؟ آيا اينها 
در راس�تاي مقابله با سياست هاي عربستان 
سعودي در آفريقا اس�ت يا اهداف ديگري در 

پشت اين حمايت هاي نظامي قرار دارد؟ 
تركيه و قطر از زاويه اخواني به قضيه نگاه مي كنند. حزب 
عدالت و توسعه در تركيه همسو با اخوان المسلمين است و 
به عبارتي شاخه اي از اخوان تلقي مي شود. بنابراين اين دو 
كشور هر جايي كه احتمال قدرت گيري اخوان المسلمين 
وجود داشته باشد حضور پيدا مي كنند و كمك مي كنند. 
موضوعات ديگري هم وجود دارند كه سبب شده تا تركيه 
به ليبي متمركز ش��ود. تركيه در زمان دولت عثماني در 
كشورهايي مثل ليبي و شمال آفريقا حضور گسترده اي 
داش��ت و دولت فعلي تركيه هم در سال هاي اخير تالش 
زيادي كرده است تا سياس��ت هاي نوعثماني را احيا كند 
و س��عي دارد مناطقي را كه در گذش��ته تحت حاكميت 
عثماني بودند دوباره در اختيار بگي��رد. از اين رو از زمان 
سقوط حكومت معمر قذافي در ليبي، تركيه تالش كرده 
تا حضور اقتصادي و سياسي در ليبي داشته باشد و االن 
هم كمك هايي كه به دولت وف��اق ملي انجام مي دهد در 
چارچوب زمينه س��ازي براي حضور اقتصادي در آينده 
ليبي است. ليبي ذخاير نفتي زيادي دارد و تركيه درصدد 
است تا در درياي مديترانه به راحتي از منابع نفتي ليبي 
بهره برداري كند و از اين دريچه آنكارا تالش مي كند تا به 
گروه هاي اخواني كمك كند و جلوي تس��لط كشورهاي 
عربس��تان و امارات و كش��ورهاي غربي مخالف تركيه، 
بايس��تد و با برنامه هاي آنها در ليبي مقابله كند. قطر هم 
در قالب رقابت هايي كه با ري��اض و ابوظبي دارد در ليبي 
حضور دارد. در مناطقي كه عربستان و امارات سعي كردند 
نقش آفريني كنند قطر هم تالش كرده تا با آنها رقابت كند 

و به طرف هاي مخالف سعودي كمك كند. 
به نظر مي رسد امريكا و غربي ها بار ديگر بر سر 
روي كار آوردن يك حكومت نظامي در ليبي 
توافقاتي كرده ان�د. در صورت روي كار آمدن 
چنين دولتي، واكنش م�ردم چه خواهد بود. 
با توجه به اينكه مردم ليبي هشت سال پيش 
براي رهايي از حكومت نظاميان معمر قذافي را 
از قدرت كنار زدند، آيا باز هم حاضر مي شوند 

زير سلطه قدرت نظاميان بروند؟ 
مردم به هي��چ وجه چني��ن حكومت��ي را نمي پذيرند و 
مقاومتي هم كه در طول هفته هاي گذشته از سوي مردم 
طرابلس انجام ش��د، نش��ان دهنده مخالفتشان با تسلط 
افرادي مثل حفتر بر ليبي است. نيروهاي حفتر تصورشان 
اين بود كه در مدت سه روز مي توانند با عمليات گسترده 
طرابلس را اش��غال كرده و بر كل ليبي تسلط پيدا كنند. 
بنابراين، ناكامي نيروهاي حفتر به نقش آفريني مردم ليبي 
برمي گردد؛ چراكه حفتر ني��روي قدرتمندي در اختيار 
ندارد و آن مقاومتي كه در برابر نيروهاي ارتش حفتر قرار 
گرفته است نيروي مردمي است و به رغم دادن تلفات زياد 
حاضر نشده اند طرابلس را به نيروهاي حفتر تسليم كنند. 
همين مسئله نشان مي دهد كه مردم ليبي نمي خواهند 
يك نيروي وابس��ته به ارتجاع عرب و غرب در اين كشور 
حكومت كند و دوست ندارند كه نظاميان بر منابع نفتي 

اين كشور مسلط شوند. 
با توجه ب�ه اينكه ق�رار اس�ت گفت وگوهاي 
سياس�ي بين دولت وفاق ملي و خليفه حفتر 
در آينده برگزار شود، اين مذاكرات به نتيجه 
الزم براي پاي�ان دادن به درگي�ري در ليبي 
ختم خواهد ش�د يا اينك�ه همچنان تنش در 
اين كش�ور عربي پابرجا خواهد ماند. با توجه 
به اينكه هري�ك از طرفين، خود را مش�روع 

قلمداد مي كنند؟ 
قب��ل از اينكه نيروه��اي حفتر عمليات علي��ه طرابلس 
را ش��روع كنن��د، ق��رار ب��ود گفت وگوهاي سياس��ي با 
پشتيباني سازمان ملل برگزار شود ولي با شروع عمليات، 
گفت وگوهاي سياس��ي بين حفتر و دول��ت وفاق ملي با 
عمليات نظامي متوقف شد و مناسبات خصمانه اي بين دو 
طرف ايجاد شده است و االن درگير جنگي هستند كه به 
آتش بس هم نرسيده است. با توجه به تحوالت هفته هاي 
اخير به نظ��ر نمي رس��د در كوتاه م��دت گفت وگوهاي 

سياسي از سر گرفته شود.
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 حفتر دنبال حكومت سكوالر نظامي 
در ليبي است

گفت وگو با جعفر قنادباشي، كارشناس ارشد مسائل آفريقا

غرب با روي كار آوردن خليفه حفتر، به دنبال تضمين انتقال جريان نفت است

 ماهي�ت حكوم�ت حفتر ش�بيه دولت 
السيسي در مصر و مبتني بر نظامي گري 
و سكوالريسم است و به  نظر مي رسد يكي 
از داليل حمله ژنرال حفتر به طرابلس اين 
اس�ت كه او مي خواهد پس از به دس�ت 
گرفتن زمام امور،  انتخاب�ات آينده را به 
 نحوي مديريت و هدايت كند كه گروه هاي 
اسالمگرا در آن حذف شوند. عربستان 
و امارات هم براي جلوگي�ري از روي كار 

آمدن اخوان المسلمين تالش مي كنند
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 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

 
 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، نرسیده به خیابان شهید مطهري، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

عمليات خليفه حفتر عليه 
روح اهلل صالحی
      گفت وگو

طرابلس، پايتخت ليبي، بار 
ديگر تنش ها در اين كشور 
را تش�ديد كرده و ليبي را در سراش�يبي بحران قرار داده 
است؛ تنش هايي كه با ورود كشورهاي خارجي و تشكيل 
جبهه بندي هاي جديد، دورنماي خاصي براي آينده سياسي 
مشاهده نمي شود. با گذشت هشت سال از سرنگوني معمر 
قذافي، ديكتاتور معدوم ليبي، درگيري ها در اين كشور نه 
تنها فروكش نكرده بلكه موج جديدي از تنش ها در ليبي به 
راه افتاده است كه مي تواند آتش جنگ داخلي را بار ديگر 
شعله ور كند. درگيري هاي اخير كه با عمليات ژنرال خليفه 
حفتر، فرمانده نيروهاي ارتش ملي ليبي به طرابلس شروع 
شد، شرايط را پيچيده كرد و برگزاري كنفرانس گفت وگوهاي 
ملي براي تش�كيل دول�ت را ب�ه تعويق انداخ�ت. جعفر 
قنادباشي، كارشناس ارشد مس�ائل آفريقا در گفت وگو با 
»جوان« مي گويد: »ماهيت حكومت خليفه حفتر هم شبيه 
دولت السيسي در مصر و مبتني بر نظامي گري و سكوالريسم 
است. به  نظر مي رس�د يكي از داليل حمله ژنرال حفتر به 
طرابلس اين است كه او مي خواهد زمام امور ليبي را به  دست 
گيرد و انتخابات آينده را به  نحوي مديريت و هدايت كند كه 
گروه هاي اسالمگرا در آن حذف شوند و يك دولت سكوالر 
قدرت را در اختيار بگيرد.« به گفته قنادباشي، »دولت هاي 
غربي براي اج�راي برنامه هاي خود ب�ه خليفه حفتر اميد 
بسته اند و درصدد هستند با استفاده از قدرت حفتر، اهداف 
خود را به پي�ش ببرند و منافع�ي را كه دول�ت وفاق ملي 
نتوانس�ت عملي كند با اتكا به قدرت نظامي خليفه حفتر 
محقق كنند.« براي بررسي تحوالت ليبي با قنادباشي به 
گفت وگو نشستيم تا به سؤاالتي در اين زمينه پاسخ دهيم. 

آگـهى مناقصه عمومى
  با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد پروژه عمراني خود به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي 
ذيربط را  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)  واگذار نمايد،  لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيت  كه داراي گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه 
هستند دعوت مي گردد مطابق جدول زمانبندي ذيل به سامانه مذكور به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارك  اقدام 

 نمائيد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
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مبلغ برآورد اوليه شماره فراخوانموضوع
(به ريال)

مدت 
قرارداد

آخرين مهلت 
خريد اسناد

آخرين مهلت 
تحويل پاكات

تاريخ بازگشايى 
پاكتها 

حداقل رتبه 
مورد نياز

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه

عمليات سيويل 1
300/000/000 ريالرتبه 5/ پنج ابنيه21398/03/111398/03/211398/03/22 ماه5/341/207/987 2098005701000004احداث ميدان شغاب 

توضيحات: 
1. محل وآخرين مهلت تحويل اسناد: اداره امور پيمان شهرداري بندر بوشهر- تا پايان 

وقت اداري مورخ درج شده در جدول.
2. پاكتهاي  مناقصه در ساعت10% صبح مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود.

3. تضمين شركت در  مناقصه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت 
نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي 
يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1003288684بانك شهر 

مركزي ارائه گردد. 
www. :4. ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس

Bushehr.ir درج گرديده است.
5. هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6. مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد مي باشد.

7. شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها 
مسترد خواهد شد.

8.  ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
9. محل دريافت و تحويل اسناد سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) و محل 
گشايش پيشنهادها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مركزى شهردارى 

بندر بوشهر مى باشد . 
10. اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاكت هاى الف و اسناد ارزيابى كيفى آدرس: بوشهر – ميدان شهردارى 

– شهردارى مركزى – طبقه دوم – اداره امور پيمان تلفن: 07733340571
11. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 

41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر


