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۱۹ ایستگاه کیفیت هوای تهران در 
شرایط آلوده

بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران  هوای  هم اکنون  کیفیت  میانگین  تهران 
۱۴۹ و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
است و ۱۹ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند. 
اطالعات  آخرین  اساس  ایسنا، بر  گزارش  به 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ۲۸ آذرماه، 
کیفیت هوا در ایستگاه های شریف )منطقه ۲(، 
تربیت مدرس )منطقه ۶(، ستاد بحران ) منطقه 
۷(، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، 
شهرداری مرکز منطقه ۱۲، پیروزی )منطقه ۱۳(، 
پارک شکوفه )منطقه ۱۴(، پارک قائم )منطقه 
۱۸(، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ 
در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.کیفیت 
هوا در اقدسیه )منطقه ۱(، شهرداری منطقه ۲، 
پونک، شهرداری منطقه ۴، میدان امام خمینی 
)منطقه ۱۲(، مسعودیه ) منطقه ۱۵(، شهر ری 
در شرایط  منطقه ۲۲  )منطقه ۲۰(، شهرداری 

ناسالم برای گروه های حساس است.
تهران  دانشگاه  ایستگاه  در  هوای  کیفیت 
)منطقه ۶( قابل قبول است.شهرداری منطقه 
۱۹ با شاخص ۱۷۸ آلوده ترین ایستگاه سنجش 

کیفیت هوای تهران بوده است.
میدان   ،)۸ )منطقه  گلبرگ  ایستگاه های  در 
فتح )منطقه ۹(، اتوبان محالتی )منطقه ۱۴(، 
شهرداری منطقه ۱۶، شادآباد )منطقه ۱۸(،  ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که آالینده شاخص 
این روزهاست، به عنوان آالینده شاخص هوای 
پایتخت ثبت نشده است.سازمان هواشناسی در 
این شرایط جوی نسبت به اجتناب از حضور در 
فضای باز برای تمامی گروه ها را توصیه می کند.

الزم به ذکر است از کیفیت هوای ۱۴ ایستگاه 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  به  متعلق 
اطالعاتی از ۱۰ ایستگاه آن در جدول شاخص 
کیفیت هوا برای شاخص ذرات معلق کمتر از 
۲.۵ میکرون ثبت نشده است.گفتنی است که 
شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی 
تقسیم بندی می شود. بر اساس این تقسیم بندی 
از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا 
“قابل قبول)سالم( یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا 
“ناسالم برای گروه های حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ 
هوا “ناسالم برای همه گروه ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا 
“بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا 

“خطرناک” است.

قصه تلخ قطع درختان جنگلی سال هاست در کشور ما ادامه 
دارد و به حکایتی تکراری تبدیل شده که متاسفانه به دلیل قوانین 
قدیمی و خاک خورده، قاچاقچیان چوب را برای تبر زدن به ریشه 
درختان جسورتر می کند. سود قاچاق چوب در برابر جریمه های 
ناچیزی که درصورت لو رفتن در انتظارشان است آنقدر بزرگ است 
که اصال ایجاد بازدارندگی برای قاچاقچی چوب ندارد و کار را به 
جایی رسانده که قاچاقچیان چوب با چوب و قمه به جان نگهبانان 
ایست و بازرسی جنگلبانی حمله می کنند که ویدئوی آن چند روز 

گذشته در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
جنگل های  از  توجهی  قابل  مساحت  روزانه  آمار ها  اساس  بر 
کشورمان کم می شود که بخش عمده ای از کاهش این مقدار از 
جنگل به خاطر قاچاق چوب توسط چوب خوار های قاچاقچی که 
همانند کرم های چوب خوار به جان جنگل افتاده اند رخ داده است. 
قاچاقچیان آن قدر عجیب و غیر قابل باور جسور و بی پروا شده 
اند که حتی برای قاچاق چوب از سیاهی شب یا راه های مخفی هم 
استفاده نمی کنند و به نگهبانان ایست و بازرسی جنگلبانی هجوم 

می برند.
برخی  نیز به دنبال خشکاندن عمدی و تدریجی درختان هستند 
آن هم به خاطر وسوسه قیمت و قاچاق چوب درختان جنگلی البته 
برخی هم به دنبال جنگل خواری و الحاق این زمین های جنگلی 
بدون درخت و گیاه به زمین های زراعی خود هستند. یکی از فعاالن 
رسانه و محیط زیست مازندران از شیوه عجیب خشکاندن درختان 
در منطقه دودانگه ساری پرده برداشت، روش کرت زنی که در آن 
آوند های درختان از تنه قطع می شود تا آب و منابع غذایی از ریشه 
به ساقه و برگ ها نرسد و درخت نیز آرام آرام خشک شود. در این 
روش به فواصل کوتاه بخش هایی از درخت قطع می شود تا ارتباط 

ریشه و ساقه از بین برود و رفته رفته درخت خشک شود.
چندی پیش خبر خشکاندن سریع درختان در جنگل های شمال 
به ویژه مناطق جنگلی نور به وسیله اسید در فضای مجازی خبر 
ساز شد. قاچاقچیان چوب با پاشیدن اسید بر تنه درختان باعث 
خشک شدن درخت می شوند و بعد از آن که درخت خشک شد با 
خیال راحت و بدون نگرانی به تکه کردن درخت و فروش آن اقدام 
می کنند بر اساس گزارش مهر دست کم روزانه بیش از پنج اصله 
از درختان قطور جنگل نور بدون هیچ نظارتی با اسید خشکانده و 

قاچاق می شوند.
این در حالی است که اخیرا نیز  فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی کشور با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص 
کنترل قاچاق چوب از ابتدای سال جاری تا کنو، اظهار کرد: میزان 

قاچاق های انجام شده ۱۰ درصد بیش از آمار کشفیات است. 
پدیده  درباره  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  اکبری  رضا  سرهنگ 
قاچاق چوب و مقابله با آن اظهارکرد: قاچاق یک پدیده پیچیده 
و چندوجهی است که مقابله با آن نیازمند نگاه ملی، حاکمیتی، 

برنامه عملیاتی و راهبردی است.
وی در ادامه در واکنش به انتقاد برخی از کارشناسان از طرح 
تنفس  طرح  با  آن  مغایرت  درختان،  برداشت  و  نشانه گذاری 
جنگل ها و هموار کردن بهره برداری غیرقانونی از جنگل تاکید کرد: 
این موضوع مربوط به زمان بهره برداری بود که پس از اعالم طرح 
تنفس در جنگل های هیرکانی دیگر قطع و حملی به غیر از درختانی 
که در مستثنیات واقع است، صورت نمی گیرد که آن هم بر اساس 
فرایند تعریف شده از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 

به صورت بسیار محدود انجام می شود.
اکبری با تاکید بر اینکه به هیچ وجه مجوز قطع و حمل درختان در 
جنگل ها، اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی صادر نمی شود، 
گفت: دو دسته اقدامات ایجابی و سلبی در زمینه کنترل قاچاق 
چوب توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انجام می شود که از 
جمله اقدامات ایجابی می توان به راه اندازی سامانه مدیریت حمل و 

بهره برداری چوب اشاره کرد.
عدم صدور مجوزهای کاغذی  برای جلوگیری از جعل مجوزهای 

حمل چوب
به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور بسیاری از 
تخلفات در راستای جعل مجوزهای کاغذی حمل صورت می گیرد 
که با ایجاد و بهره برداری از این سامانه، تمام مجوزهای حمل 
چوب به صورت هوشمند و سامانه ای صادر می شوند و دیگر مجوز 
کاغذی صادر نمی کنیم. ماموران و نیروهای حفاظتی نیز که در 
ایستگاه های بازرسی مستقر هستند، صرفا از طریق سامانه حمل و 

بهره برداری چوب استعالم مجوز را می گیرند.
وی ادامه داد: خودروهای حامل چوب در صورت داشتن مجوز 
به مسیر خود ادامه می دهند. در غیر این صورت به عنوان کاالی 
قاچاق شناخته، مجرمان دستگیر و خودروی آن ها نیز به پارکینگ 
انتقال می شوند تا پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی تشکیل 

شود.
اکبری با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات ایجابی، زراعت چوب 
جهت تامین بخشی از نیاز چوب در کشور است، افزود: نیاز چوبی 
کشور حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون متر مکعب برآورد شده است که حدود 
۵ میلیون متر مکعب  از چوب های باغی و نیم میلیون متر مکعب 
از زراعت چوب و نیم میلیون متر مکعب نیز از واردات محدود 
تامین می شود که در مجموع ۶ میلیون متر مکعب از نیاز کشور 

تامین می شود.
به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور از جمله 
اقدامات ایجابی دیگر، راه اندازی تلفن های ۱۳۹ ملی و ۱۵۰۴ استانی 
است که به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو هستند و در صورت دریافت 
انجام  را  الزم  بررسی های  مردم،  سوی  از  چوب  قاچاق  گزارش 

می دهند.
وی افزود: در سامانه پیامکی و در اپلیکیشن استعالم چوب نیز با 
ثبت شماره خودرو، وضعیت قاچاق چوب مشخص می شود که در 
صورت داشتن مجوز قانونی، این افراد به مسیر خود ادامه می دهند 
و در غیر این صورت به عنوان قاچاق چوب برخورد قانونی می شود.

ایجاد ایستگاه های بازرسی سیار در مسیرهای مواصالتی
اکبری درباره اقدامات سلبی نیز گفت:از جمله دیگر اقدامات 
سلبی، گسترش و ایجاد ایستگاه های بازرسی است و تالش می کنیم 

طی چندماه باقی مانده از سال جاری، طبق برنامه های پیش بینی 
شده، ایستگاه های بازرسی سیار که به صورت کانکس های چرخدار 
بیشترین میزان  هستند، طراحی و در مسیرهای مواصالتی که 
قاچاق در آن ها صورت می گیرد، مستقر شوند که در صورت تغییر 
مسیر قاچاق  امکان تغییر مکان استقرار کانکس مقدور باشد. این 

اقدام تاثیر چشمگیری بر کاهش میزان قاچاق خواهد داشت.
جنگل های  در  چوب  قاچاق  با  مقابله  راستای  در  افزود:  وی 
هیرکانی و سایر استان ها، رزمایش هایی با همکاری نیروهای بسیج 
و سپاه از ابتدای سال برگزار شده که تاثیر زیادی در مقابله با قاچاق 
قاچاق  محموالت  همچنین کشف  قاچاقچیان  دستگیری  چوب، 

چوب داشته است.
به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور ادامه داد: 
اولویت ما اقدامات پیشگیرانه است که حتی یک درخت هم قطع 

نشود و اگر هم درختی قطع شد، اجازه قاچاق چوب را ندهیم .
حدود ۵۰۰۰ فقره تشکیل پرونده در زمینه قاچاق چوب از ابتدای 

سال جاری
وی افزود: هوشمندسازی و  اقداماتی همچون نصب دوربین های 
پایشی در ورودی و خروجی جنگل ها و مردمی سازی حفاظت از 
منابع طبیعی از جمله دیگر اقدامات است که در این زمینه نیز 
۲۱۰هزار نفر همیار طبیعت داریم که حدود ۵۰ هزار نفر از این 
افراد، همیاران محافظ هستند و در راستای مقابله با زمین خواری، 

تصرف، حریق و قاچاق چوب فعالیت می کنند.
اکبری ادامه داد: یکی از راهبردهای اساسی در حفاظت از منابع 
طبیعی مردمی کردن حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است. با 
این شیوه از ظرفیت و مشارکت جوامع محلی و نیروهای مردمی در 

راستای حفاظت بهره می بریم.
وی به موضوع هوشمندسازی به عنوان یکی دیگر از اقدامات 
حفاظتی اشاره کرد و گفت: اخیرا پنج استان مجهز به دوربین های 
حفاظتی شده اند و این استان ها به سازمان منابع طبیعی و یگان 
حفاظت لینک هستند تا از عرصه های منابع طبیعی محافظت 
توسط  مواصالتی،  مسیرهای  در  چوب  قاچاق  در صورت  کنند. 

دوربین های حفاظتی و پایشی رصد می شوند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با ارائه یک آمار هشت 
ماهه از ابتدای سال جاری درباره قاچاق چوب اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰۰ فقره پرونده صرفا در راستای قاچاق 
افزایش ۱۵  آمار نشان دهنده  این  چوب تشکیل شده است که 
درصدی تشکیل پرونده است همچنین طی هشت ماه اخیر حدود 

۶۰ هزار اصله و حدود ۵۰۰۰ متر مکعب چوب کشف شده است.
اکبری درباره تفاوت میزان کشفیات با میزان قاچاق های انجام 
شده تصریح کرد: هرگز نمی توان برآورد دقیقی از میزان قاچاق های 
انجام شده داشت اما اولویت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور انجام اقدامات پیشگیرانه است و در تالشیم که هیچ درختی 
قطع نشود و با وجود محدودیت نیروهای حفاظتی و انسانی حتی 

اگر درختی قطع شود هم نمی گذاریم قاچاقی صورت گیرد.
وی در پایان تصریح کرد : با وجود دوربین های حفاظتی که در 
ورودی و خروجی جنگل ها و محورهای مواصالتی وجود دارد نیز 
نمی توان ادعا کرد ۱۰۰ درصد قاچاق  چوبی که صورت می گیرد، 
آمار  از  بیشتر  درصد  قاچاق ۱۰  میزان  حدودا  و  می شود  کشف 
کشفیات است که همیشه آمار نامشخصی وجود دارد که به طور 

دقیق به آن دسترسی نداریم.

تشکیل 5000 پرونده  تازه »قاچاق چوب« در سال جاری

زخم ناسور  قاچاق بر پیکر جنگل های ایران
سال هالی اخیر روند نابودی جنگل ها سرعت بیشتر به خود گرفته است و حاال دیگر به صورت روزانه مساحت قابل توجهی از 
جنگل های کشورمان کم می شود که بخش عمده ای از کاهش این مقدار از جنگل به خاطر قاچاق چوب توسط چوب خوار های 

قاچاقچی که همانند کرم های چوب خوار به جان جنگل افتاده اند رخ داده است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه 
قریب به ۶۰۰ هزار نفر از معلمان در قالب اجرای قانون نظام رتبه بندی، ارزیابی 
شدند و »کارنامه رتبه« برایشان تولید شده است، گفت: قانون نظام رتبه بندی 
معلمان، مبتنی بر اسناد باالدستی و عین سندتحول است، اما باید در اجرا دقت 
کنیم و همه همکاران را ببینیم. به گزارش ایسنا، محسن زارعی در نشست ارائه 
و نقد الگوی اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد با اشاره به بند ۱۳ سیاست های 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری  ایجاد تحول در آموزش و پرورش  کلی 
گفت: در این بند تکلیفی مبنی بر استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی 

و تضمین کیفیت در آموزش و پرورش به ما سپرده شده که در سندتحول 
بنیادین آموزش و پررش نیز مورد تاکید است.زارعی افزود: البته که این آزمون 
نیز سال ها اسیر نظام سنجش دیگری تحت عنوان کنکور قرار می گرفت و دانش 
آموز خودش را برای کنکور آماده می کرد و برای سال ها گزارش داده می شد که 
میانگین معدل دانش آموزان در امتحانات نهایی  ۱۲ است و وضعیت ما در 
این حوزه خوب نیست، زیرا آینده  دانش آموز در نظام دیگری رقم می خورد 
و خودش را برای همان آماده می کرد. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت 
نظام آموزش و پرورش ادامه داد: مسئله مهم دیگر، نیروی انسانی است. در 
بند ۵ ماده ۳ سیاست های کلی ایجاد تحول بر استقرار نظام ارزشیابی و سنجش 
صالحیت های عمومی مبتنی بر شاحص های آموزشی و فرهنگی تاکید شده 
است. در سند ۲ از راهکار ۱۰ اهداف عملیاتی سند نیز تاکید شده که سال ها 

معطل باقی مانده بود و با تصویب نظام رتبه بندی محقق شد.
وی افزود: در طول سال ها از زحمتی که همکاران می کشیدند غافل بودیم. بر 
اساس مدرک تحصیلی و اینها ارتقاءهایی رخ می داد اما اینکه در عرصه عمل و 
در کالس درس چه می کند را هیچ وقت ارزش گذاری نمی کردیم. اکنون فرصتی 
فراهم شده تا ارزش کار همکارمان را ببینیم و در این نظام شایستگی ها ارزشش 
را لحاظ کنیم. وی به فرایند نظام رتبه بندی اشاره کرد و گفت: همکاران ما ابتدا با 
خوداظهاری شایستگی های خود را اعالم کردند و مدارک و مستندات را بازگذاری 
کردند. دو کار می توانستیم انجام دهیم، یا باید کانون ارزیابی می گذاشتیم و 
حضوری دعوت می کردیم و دوم اینکه رفتار همکاران در موقعیت واقعی کالس 
درس را از سوی مدیران مدارس بسنجیم که راهکار دوم اجرایی شد.  قریب 
به ۶۰۰ هزار نفر ارزیابی شدند و کارنامه رتبه برایشان تولید شده است. گام 
نهایی، بازخورد شایستگی ها است که می خواهیم به همکاران بدهیم. این نظام 
ارزیابی می تواند در  جذب و ورودی ها، ارتقای مدیران عملیاتی، میانی و ارشد 

هم کمک کند.

صدور کارنامه برای تعیین رتبه ۶۰۰ هزار معلمدر راستای اجرای نظام رتبه بندی صورت گرفت

بسیاری از 
تخلفات در 

راستای جعل 
مجوزهای 

کاغذی حمل 
صورت می گیرد 

که با ایجاد و 
بهره برداری از 

این سامانه، تمام 
مجوزهای حمل 
چوب به صورت 

هوشمند و 
سامانه ای صادر 

می شوند و دیگر 
مجوز کاغذی 

صادر نمی کنیم

اداره کل راه وشهرســازی اســتان هرمــزگان در نظــر دارد جهــت انجــام  خدمــات اســتعداد یابــی وامــکان ســنجی  اراضــی ،  طــرح  تفصیلــی وتفکیکــی ،مطالعــات فــاز1 و2آمــاده ســازی 
درمحــدوده وحریــم شــهر ،  وپایــش طــرح تفصیلــی بشــرح جــدول ذیــل و بــر اســاس مشــخصات فنــي منضــم بــه اســناد ارزیابــي را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولت)ســتاد 

ایــران( برگــزار نمایــد:

مبلغ تضمين شركت در برآورد اوليه  شهرستاننام پروژه
مناقصه )ريال (

مدت اجراي 
پروژه)ماه(

انجام  خدمات استعداد يابی وامکان سنجی  اراضی ،  
طرح  تفصيلی وتفکيکی ،مطالعات فاز1 و2آماده سازی 

درمحدوده وحريم شهر ،  وپايش طرح تفصيلی

بندرعباس-          
بر اساس آيين نامه تضمين حدود 70ميليارد ريالحاجی آباد-خمير

12ماهمعامالت دولتي

1- نوع فراخوان: فراخوان ارزیابي کیفي جهت  انتخاب مشاور بصورت همزمان
2- نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

3- موضــوع مناقصــه : انجــام انجــام  خدمــات اســتعداد یابــی وامــکان ســنجی  اراضــی ،  طــرح  تفصیلــی وتفکیکــی ،مطالعــات فــاز1 و2آمادهســازی درمحــدوده وحریــم شــهر ،  
وپایــش طــرح تفصیلــی زمــان و محــل توزیع/فــروش

شروع توزيع اسناد ارزيابی : روز     دوشنبه      مورخ 28/ 1401/09  ساعت 14
- زمان پايان توزيع اسناد ارزيابی : روز  سه شنبه مورخ 06 / 10 /1401 ساعت 14

4- محل دريافت اسناد ارزيابی : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد ایران ( انجام می گردد.
5- مهلت تحويل اسناد از سوي مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد ایران (

- مهلت و زمان  ارسال پيشنهادات : روز   سه شنبه مورخ 20  / 10 /1401 ساعت  14 
6- موارد الزامي و مهم:

الف- ارائه گواهي صالحیت الزامي است. 
7- شرايط مناقصه گران:  الف( داشتن شخصیت حقوقي         ب( داشتن ظرفیت خالي             ت( داشتن رتبه مرتبط با حوزه  شهرسازی پایه1

8- تاريخ بازگشايي پاكت ها: روز  چهارشنبه مورخ 21/  10   /1401 ساعت 10 در محل اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان
جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید :

Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir 
شناسه آگهی : 1427236

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان9610

فراخوان عمومی انتخاب مشاور
به روش کیفیت وقیمت  بصورت فشرده) 1401-98(
) موضوع ماده 7 آيین نامه اجرايي نظام مستند سازي(

نوبت دوم

شرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی اریان
اداره کل راه و شهرسازی استان رهمزگان منطقه ساری

نوبت اول
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر 
اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند. به 

پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ميدان 
حمل ونقل 

دولت  الکترونیکی  تدارکات  وسامانه   /http://iets.mporg.ir مناقصات:  الكترونيكي  سايت  طریق  از  رسانی  اطالع   -1
 setadiran.ir

2- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط : از تاريخ 1401/09/28 لغايت پایان وقت مقرر در سامانه 
ستاد 1401/09/30 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir قابل دريافت می باشد.

3- مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را تا پایان وقت مقرر در سامانه ستاد از تاريخ 1401/10/01 لغايت 1401/10/13  
به آقای خضوعی  اداره پیمان و رسیدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  واقع در یاسوج - میدان حمل 
ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند. همچنین پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت 

مقرر بارگذاری شوند.
4- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 1401/10/14 راس ساعت 9 صبح 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.
اینترنتی سامانه  در  آنان  صالحیت  و  رتبه  که  نمایند  شرکت  فوق  مناقصات  در  میتوانند  پیمانکارانی  تنها   -5 

 www.sajar.mporg.ir دارای اعتبار باشد  و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذاری کرده باشند.

6- الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه، پاكت الف  در لفاف مناسب الك و مهر شده به بایگانی فنی اداره پیمان و 
رسیدگی تحویل نمایند. 

7- مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.
8- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

9- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند.

اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد - اداره پيمان و رسيدگي تاريخ انتشار نوبت اول:1401/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/09/30

برآورد اوليه برمبناي محل اجراشرح پروژهرديف
فهرست1401 )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
صالحيت مورد نيازفرآيندارجاع كار )ريال(

5راه و باند29,404,994,7731,480,000,000دنااصالح نقاط پرحادثه تقاطع تمنک و چنار برم1

33,000,000,0001,650,000,000بويراحمدبازسازی و راه اندازی ماشين آالت راهداری2

37,705,500,0001,890,000,000استانتهيه و خريد رنگ سرد ترافيکی همراه با گالسپيد و تينر3


