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محدودیتهای جدید هنوز به کاهش ترددها منجر نشده است

ظرفیت تولید میلیونی واکسن
کرونا در کشور فراهم شده است

عدم تناسب شرایط تهران با یک شهر کرونازده
به گزارش ایسنا ،علیرضا زالی در حاشیه آغاز پویش بزرگ
پاندمی امید و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزارشهای
میدانی از روز گذشته در تهران کماکان نشان میدهد که
محدودیتها به آن شکلی که مد نظر ماست منجر به تقلیل
ترددهای درون شهری نشده است ،گفت :یافتههای ترافیکی
شهر و صحنههای میدانی حاکی از آن است که هنوز ریتم
مورد لزوم و مطلوب ما در کنترل اپیدمی در شهر تهران
حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه البته هنوز برای قضاوت عجوالنه است
و باید زمان بگذرد تا بتوانیم آثار این طرح را ببینیم ،گفت:
طبیعتا ً آثار این محدودیتها اگر موفق ،موثر و کارا باشد؛ در
حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا  ۴۰روز دیگر و در زمینه کاهش
سیر بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص می شود .تنها
موردی که ممکن است اثر بخشی آن زودتر دیده شود در
مراجعات سرپایی حوزه بهداشت و درمان خواهد بود که آن
هم بین  ۱۴تا  ۱۵روز دیگر دیده میشود و دلیل آن نیز دوران
نهفتگی این بیماری است.
محدودیتهای دو هفتهای الکدان نیست
زالی با بیان اینکه طرح محدودیتهای دو هفتهای طبیعتا ً
یک طرح با محدودیتسازی نسبی تلقی میشود ،گفت:
طبیعتا ً این طرح به عنوان الکدان محسوب نمیشود و
تفاوتهای متعددی با آن دارد ،در الکدان تعطیلی مطلق
شهر و عدم فعالیت ادارهها و دفاتر و سیستم حمل و نقل
عمومی مدنظر است ،بنابراین طرح فعلی محدودیتهای دو
هفتهای در تهران نباید با الکدان اشتباه گرفته شود.
وی با بیان اینکه طرح فعلی یک طرح با محدودیتهای نسبی
است ،گفت :امکان ارزیابی آن در حال حاضر مشکل است،
چراکه تازه روز دوم اجرای آن است و بررسیهای میدانی ما نیز
حاکی از آن است که کماکان به تقلیل حرکتها و ترددهای بین
شهری و درون شهری منجر نشده و ما هنوز نگران هستیم .به
عبارت دیگر همچنان میبینیم که حمل و نقل عمومی فعال
است و تعداد زیادی از شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی
استفاده میکنند و شهر کماکان شلوغ است و متاسفانه شرایط
شهر تهران در حال حاضر متناسب با یک شهر کرونا زده نیست.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه
امیدواریم در روزهای آینده با اعمال جدیتر محدودیتها
شاهد تغییرات بیشتری باشیم ،گفت :برای اینکه بتوانیم
قضاوت دقیقی داشته باشیم نیازمند تحلیل آماری هستیم که
آن هم به گذشت زمان نیاز دارد.
عدم اجرای ابالغیه یک سومی کارمندان در بخش دولتی و
خصوصی تخلف محسوب میشود
زالی همچنین در پاسخ به وضعیت اجرای ابالغیه فعالیت

نوبت دوم

رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با تاکید بر اینکه کماکان استان و شهر تهران یک شهر قرمز با شرایط کامال ً

بحرانی تلقی میشود ،گفت :آثار محدودیتهای دو هفتهای در حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا  ۴۰روز دیگر و در زمینه کاهش
سیر بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص میشود.

اطالع
یهای
رسان 
الزم در رابطه
با این پویش و
نحوهمشارکت
خیرین از طریق
حوزه روابط
عمومیستاد
فرماندهی
مقابله با کرونا،
رسانهها و
فضای مجازی
اعالم میشود
یک سوم کارمندان در بخشهای دولتی و خصوصی ،عنوان
کرد :همانگونه که بارها از سوی وزیر کشور ،وزیر بهداشت و
سخنگوی ستاد ملی به صراحت تاکید شده ،این محدودیت
در تهران هم شامل بخش دولتی ،هم دستگاههای عمومی غیر
دولتی و هم دستگاههای خصوصی میشود و همه شهروندانی
که از عدم اجرای این طرح شکایت دارند می توانند در
شهرستانهای استان تهران مستقیما به فرمانداری شهرستان
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اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط

احداث باند دوم کمربندی غربی
زاهدان با شماره 99/10

527/240/604/132

13/245/000/000
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واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شــركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند.
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شماره مجوز . ۴0۴3:

شماره مجوز1399 / ۴71۵:

آگهي مناقصه عمومي

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

 -3کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیــک دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی
مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .
 -4تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد  :روز یکشنبه مورخه 99/9/2
 -5مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه ستاد  :روز پنجشنبه مورخه 99/9/6
 -6جهــت تســریع در رونــد بررســی اســناد  ،کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت عــاوه بــر ارســال مــدارک بصــورت الکترونیکــی در ســامانه
ســتاد  ،پاکــت حــاوی اســناد ارزیابــی کیفــی تکمیــل شــده را حداکثــر تــا ســاعت  8صبــح مــورخ  99/9/22بــه اداره کل راه و شهرســازی سیســتان و
بلوچســتان بــه آدرس  :زاهــدان  ،میــدان شــهداء دبیرخانــه اداره کل تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد .
 -7مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسامی قابل پرداخت می باشد .
 -8شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934 :
 -9اطاعات این مناقصه در پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد .
نوبت اول  99/09/02 :نوبت دوم 99/09/03 :
م الف  657 :شناسه آگهی 1047775 :
اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

نوبت اول

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) ،بزرگترین برنامه این مجموعه در
حوزه کرونا را ساخت واکسن اعالم کرد و گفت:
ظرفیت تولید میلیونی واکسن کرونا در کشور
فراهم شده است.
به گزارش ایرنا ،سید مصطفی سیدهاشمی
گفت :کارخانه تولید واکسن در ایران آماده
شده تا این محصول فناورانه به محض گذراندن
مراحل مختلف ساخت واکسن از جمله مرحله
انسانی ،وارد تولید انبوه شود .تحقیقات روی
 ۶نوع واکسن کرونا آغاز شده که سه نوع آن
از سایرین جلوتر بوده و در سازمان بهداشت
جهانی هم ثبت شده است .این سه نوع
واکسن با موفقیت مرحله حیوانی خود را
طی کردند و اطالعات آنها در اختیار وزارت
بهداشت قرار گرفته است .منتظر هستیم
وزارت بهداشت مجوز ورود به مرحله انسانی
این واکسن را هم صادر کند تا بتوانیم تزریق
انسانی را انجام دهیم .پیشبینی میشود در
آینده نزدیک یک واکسن کرونا با استفاده از
سلول کشته شده وارد مرحله انسانی شود .اگر
واکسن این تستها را هم با موفقیت پشت سر
بگذارد ،نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد.
وی اعالم کرد :کیتهای ایرانی تشخیص
سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن با سعی و تالش
محققان این مجموعه تولید شده است که با
این کار امکان افزایش تست کرونا و بیماریابی
سریعتر در کشور فراهم میشود.
سیدهاشمی ،کاهش زمان پاسخگویی و کم
ی های این
شدن هزینه تست را از جمله ویژگ 
محصول فناورانه اعالم کرد و گفت :پاسخگویی
به تست کرونا از حدود  ۷۲ساعت به ۲۰
دقیقه رسیده که رخداد مهمی است .موسسه
دانشبنیان ستاد فرمان امام نسبت به تولید
کیت تشخیصی کرونا اقدام کرده و چند میلیون
کیت تحویل وزارت بهداشت داده است.

نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی

 -1نام کارفرما  :اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
 -2شرح مختصر و کلی موضوع :
شماره مناقصه در سامانه
ردیف
ستاد

و در تهران به فرمانداری استان تهران و یابه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی به عنوان ستاد فرماندهی مقابله با کرونا
در تهران اعالم کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر یک هزار و  ۱۰۰مورد
شکایت در این رابطه واصل شده ،گفت :همه این شکایات به
استانداری و فرمانداری ارسال شده و در حال پیگیری است.
زالی با تاکید بر اینکه به هرحال این ابالغیه یک سومی باید

به صورت کامل اجرا شود و هیچ عذری پذیرفته نیست ،عنوان
کرد :در مواردی که دستگاه دولتی یا خصوصی و یا عمومی
غیردولتی خواستار افزایش ظرفیتی بالغ بر این باشد باید
درخواست خود را با دالیل توجیهی به استانداری یاد ستاد
کرونا تهران ارسال کند؛ در غیر این صورت از نظر ما عدم
اجرای این ابالغیه موجه نیست و تخلف محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به شکلگیری و آغاز طرح محله محور
مقابله با کرونا با مشارکت بسیج ،عنوان کرد :این طرح از چند
روز گذشته در برخی از محالت تهران شروع شده و تحقق
و موفقیت آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت،
همراهی و همگامی مردم خواهد بود.
وی ضمن تشکر از تحمل و شکیبایی مردم و شهروندان
استان تهران در طول پاندمی ،گفت :ادامه این مسیر سخت
و پر فراز و نشیب که متاسفانه به یک فرآیند فرسایشی تبدیل
شده ،کماکان نیازمند حضور پرشور مردم در این عرصه بوده
و بدون تجلی حضور مردم در عرصه بیماریابی و به خصوص
شکستن زنجیره انتقال ،همه کارها و برنامهها ابتر میماند.
وی با اشاره به این مسئله که بیش از هر زمان دیگری
نیازمند استمرار مشارکت و کمک مردم جهت محرومیتزدایی
و فقرزایی هستیم ،ادامه داد :در همین راستا بیش از هر
زمان دیگری نیازمند استمرار مشارکت و کمک مردم جهت
محرومیتزدایی و فقرزایی به عنوان یکی از آثار تلخ استمرار
بیماریهای پاندمیک هستیم ،باید فرهنگ ادامه مقابله با
کرونا در حوزه اجتماعی و حوزه الگوی نوین زیستی در شهر
تهران و استان تهران؛ هم بین مسئولین کشور و هم مردم
و شهروندان عزیز نهادینهسازی شود تا بتوان با کمک و
همگرایی و همدلی بر این ویروس غلبه پیدا کنیم.
رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه
آن چیزی که امروز میتواند به ما کمک کند تحلیل دقیق
میدانی اپیدمی است ،گفت :در همین راستا چندین تیم
پژوهشی فعال هستند و در انتهای هر هفته تحلیل دقیقی
از وضعیت بیماری در تهران ،به خصوص با آغاز اعمال
محدودیتها و تغییراتی که در ساز و کارهای مربوطه اجرا
میشود ،به وزارت کشور و وزارت بهداشت منعکس میکنند،
لذا در رابطه با ادامه ،تعلیق و یا تشدید محدودیتها تصمیم
مقتضی اتخاذ میشود.
زالی همچنین با اشاره به آغاز طرح اهدای  ۵۰۰۰بسته
سالمتی ویژه اقشار محروم از محل مشارکت هموطنان در
پویش نذر سالمتی و همچنین آغاز پویش بزرگ پاندمی امید،
اظهار کرد :اطالعرسانیهای الزم در رابطه با این پویش و نحوه
مشارکت خیرین از طریق حوزه روابط عمومی ستاد فرماندهی
مقابله با کرونا ،رسانهها و فضای مجازی اعالم میشود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره گ 99/36/35

به پيشــنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشــنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده

نخواهد شد.
رديف

1

كميت و كيفيت

شرح پروژه

احداث بزرگراه یاسوج  -سپیدان قطعه عملیات اجرایی
 -2ب کیلومتر  15+000الی  18+300مطابق برآورد و
نقشه های اجرایی
(دو مرحله ای) (تجدید مناقصه)

محل اجرا

برآورد اوليه برمبناي
فهرست بهاي 99
(ريال)

مبلغ تضمين
شركت در مناقصه
(ريال)

یاسوج  -شیراز

141436185856

5529000000

حداقل صالحيت
مورد نیاز
رتبه  5راه و
ترابری

دســتگاه مناقصه گزار و نشاني :اداره كل راه و شهرسازی استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ضلع جنوبي ميدان
شهيد فهميده

 -1آدرس سايت اینترنتی مناقصات :سامانه ستاد www.setadiran.ir :و پایگاه ملی مناقصات/http://iets.mporg.ir :

 -2زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط  :از تاريخ  99/9/2لغايت  99/9/9ساعت  14:30از طريق
سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir :قابل دريافت مي باشد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان ایالم

دستگاه مناقصه گزار  :شرکت گاز استان ایالم
موضوع مناقصه :ساختمان گاز ناحیه سیروان
مبلغ کل برآورد  :برآورد به هنگام مطابق بخشنامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به شماره 100/ ۶40۵مورخ 1389/02/04
مبلغ تضمین  1,273,000,000:ریال
نــوع تضمیــن  :ضمانــت نامــه بانکــی شــرکت در مناقصــه یــا فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره  01127۶۶91۶004بانــک ملــی شــعبه میــدان امــام حســن (ع) ایــالم و یــا ســایر ضمانتنامــه هــای معتبــر
و یــا ترکیبــی از آنهــا کــه در جــدول شــماره  4آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی شــماره /123402ت  ۵0۶۵9ه مورخــه  94 / 9 /22قیــد گردیــده انــد.
محل تامین اعتبار  :از محل منابع داخلی
مدت زمان اجرای پروژه  3۶۵ :روز تقویمی
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  1399 / 10 / 17:تا ساعت  8:4۵دقیقه صبح
آخرین مهلت فروش اسناد 1399/10/04 :تا پایان وقت اداری
محل گشایش پاکات  :سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم
زمان گشایش پاکات 1399 / 10 / 17:ساعت  9صبح
شرایط متقاضیان :
 -1داشتن شخصیت حقوقی
 -2کپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات
 -3ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد  8۵و  91قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب  89/3/۵وزیر کار و امور اجتماعی .
 -۴داشتن امکانات  ،ماشین آالت و نیروی متخصص
 -۵داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه با حداقل رتبه  ۵با ظرفیت مجاز .
 -۶داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
 -7قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
 -۸فروش اسناد به واجدین شرایط  ،تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس  setadiran.irسامانه ستاد صورت می پذیرد .
محل گشایش پاکات  :سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم
محل تحویل ضمانتنامه  :دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ  2,۵00,000ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره  01127۶۶91۶004به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد.
آدرس :ایــالم  -چهــارراه پیــام نــور  -بلــوار تعمیــر کاری نبــش خیابــان اســتاد شــهریار شــرکت گاز اســتان ایــالم ســایتWWW.Shana.irو http://iets.mporg.irوWWW.ilam-nigc.ir
شــماره تلفــن 0843- 223۵824
 کد فراخوان جهت آگهی مذکور  27 ،0۵7 ،1۵2می باشد.نوبت چاپ اول 1399/09/03 :
نوبت چاپ دوم  1399/09/09 :روزنامه جمله
7912

ذكر شده و به شرح مشــخصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

 -3مناقصه گران مي بايســت پاكات اسناد و پيشنهادهای خود را حداكثر تا ســاعت 14:30مورخ  99/9/22بصورت

الكترونيكي در سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نموده و پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) را به صورت فيزيكي والک

و مهر شــده به اداره حراست اداره كل راه و شهرسازی واقع در یاسوج -ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده  -دبیرخانه
حراست تحويل و رسيد دريافت دارند.

 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  99/9/23راس ساعت  8:00صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران

و يا نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

 -5تنهــا پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شــرکت نمایند کــه رتبه و صالحیت آنان در ســامانه اینترنتی
 www.sajar.mporg.irدارای اعتبار باشد .

 -6مناقصه گران مكلفند نسبت به تكميل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره كل راه
و شهرسازي  ،كه در چك ليست منضم به اسناد مناقصه درج گرديده اقدام نمايند.درصورت عدم تكميل و ارائه اسناد
درخواستي مسئوليت به عهده مناقصه گر مي باشد.

 -7مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر
مي باشد.

 -8ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
آگهی نوبت اول99/9/2 :
آگهی نوبت دوم99/9/3 :

اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه وبويراحمد  -اداره پيمان و رسيدگي

