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سازمان هواشناسی هشدار داد که از تردد 
غیرضروری خودداری کنید

افزایش آلودگی هوای تهران و کرج
نسبت  با هشدار  هواشناسی کشور  سازمان 
غلظت  افزایش  با  همراه  جو  پایداری  به 
آالینده های جوی از امروز )۹ دی ماه( در تهران 
و کرج، کاهش تردد خودروها و پرهیز از تردد 
ایسنا،  گزارش  به  کرد.  توصیه  را  غیرضروری 
هشدار  صدور  با  کشور  هواشناسی  سازمان 
آلودگی سطح نارنجی و با اشاره به پایداری جو 
همراه با افزایش غلظت آالینده های جوی از روز 
جمعه )۹ دی ماه( تا روز یک شنبه )۱۱ دی ماه( از 
سکون هوا و کاهش کیفیت هوا در تهران و کرج 
خبر داد.از این رو افزایش شاخص های آلودگی 
هوا، افزایش غلظت آالینده ها، کاهش کیفیت 
وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها و در 
صورت عدم مهار منابع آالینده ثابت و متحرک 
در مناطق پرتردد تا حد بسیار ناسالم پیش بینی 

می شود.
کشور  هواشناسی  سازمان  اساس  همین  بر 
نسبت به کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت 
واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آالینده، تاکید 
گروه ها،  تمام  برای  غیرضروری  تردد  عدم  بر 
و ورزشی در فضای  فیزیکی  فعالیت  از  پرهیز 
باز و اتخاذ تدابیر مدیریتی الزم برای جلوگیری 
از افزایش غلظت آالینده ها تا حد بسیار ناسالم 

توصیه کرده است.
و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس  چنین  هم 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعالم کرد 
که طی پنج روز آینده در شهرهای صنعتی کرج، 
تهران، اصفهان، اراک و تبریز پایداری نسبی هوا 
سبب افزایش غلظت آالینده های جوی و کاهش 
در  ضیائیان  صادق  شد.  خواهد  هوا  کیفیت 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس تحلیل 
امروز  پیش یابی هواشناسی  نقشه های  آخرین 
مازندران  و  گیالن  استان های  در  دی ماه(   ۹(
اینکه  بیان  با  می دهد.وی  رخ  پراکنده  بارش 
شنبه )۱۰ دی ماه( در ارتفاعات زاگرس جنوبی و 
جنوب استان فارس افزایش ابر و بارش پراکنده 
در  آینده  روز  پنج  داد، گفت: طی  رخ خواهد 
شهرهای صنعتی کرج، تهران، اصفهان، اراک و 
تبریز پایداری نسبی هوا سبب افزایش غلظت 
آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد 
و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس  گفته  شد.به 
روزهای  هوا،  وضع  مخاطرات  بحران  مدیریت 
دوشنبه و سه شنبه )۱۲ و ۱۳ دی ماه( در برخی 
مناطق جنوب شرق کشور وزش باد شدید دور 
از انتظار نیست. همچنین امروز دریای عمان و 
دریای خزر مواج است. ضیائیان درباره وضعیت 
تهران  آسمان  کرد:  اظهار  تهران  استان  جوی 
حداقل  با  غبارآلود  و  صاف  دی ماه(   ۱۰( شنبه 
دمای صفر و حداکثر دمای ۸ درجه سانتی گراد 
و در روز یکشنبه )۱۱ دی ماه( صاف و غبارآلود در 
بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد با حداقل 
سانتی گراد  درجه   ۸ دمای  حداکثر  و   ۱ دمای 

پیش بینی می شود.

ابهام در سرنوشت کودکانی که در 
 کرونا »پدر و مادر« خود را از

دست دادند 
براساس آمارهای وزارت تعاون ۱۴ هزار و ۶۱۳ 
کودک سرپرست خود را به واسطه ابتال به کرونا 
از دست  داده اند، در این راستا مدیرکل کودکان 
و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درخصوص 
کودکانی که هردو سرپرست خود )هم پدر و هم 
مادر( را به دلیل کرونا از دست داده اند می گوید: 
والدین  دادن  دست  از  سبب  به  کودکی  هیچ 
به مراکز نگهداری بهزیستی وارد نشده است. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمستان سال 
گذشته )۱۴۰۰( گزارشی ارائه کرد که با استفاده 
از داده های متوفیات ناشی از کرونا که از وزارت 
با  و  اخذ  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان ترکیب  شد، 
وضعیت خانوارهای دارای کودک و خانوارهای 
زن سرپرست آسیب دیده از کرونا را بررسی کرده 
بود؛ گزارشی که خالصه آن نشان می داد ۱۴ هزار 
و ۶۱۳ کودک زیر ۱۸ سال، سرپرست خود را به  

واسطه ابتال به کرونا از دست  داده اند.
در هر هزار کودک، ۱۰.۲ کودک در پرو، ۵.۱ 
در  کودک   ۳.۵ جنوبی،  آفریقای  در  کودک 
کودک   ۲.۳ برزیل،  در  کودک   ۲.۴ مکزیک، 
در کلمبیا، ۱.۵ کودک در ایاالت متحده آمریکا، 
۱.۱ کودک در آرژانتین و یک کودک در روسیه 
تا   ۲۰۲۰ زمانی  بازه  در  را  خود  والدین  از  یکی 
۲۰۲۱ از دست  داده اند.این نرخ برای ایران ۱.۷ 
کودک به ازای هر هزار کودک است و بر این 
اساس، کشور ما در میان ۲۰ کشور بررسی شده 
در قاره های مختلف، در جایگاه ششم قرار دارد. 
به تعبیر دیگر، تعداد کودکان یتیم شده در بازه 
پیشی  فوت شده  افراد  تعداد  از  مذکور  زمانی 

گرفته است.
 از این میزان، تعداد کودکانی که پدر خود را 
ازدست داده اند بین ۲ تا ۵ برابر بیشتر از کودکانی 
است که مادر خود را ازدست  داده اند. در این 
راستا، سعید بابائی، مدیرکل کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال 
که آیا در دوران شیوع ویروس کرونا کودکانی 
که هردو سرپرست خود )هم پدر و هم مادر( 
را از دست داده و به مراکز نگهداری بهزیستی 
تحویل داده شده باشند نیز وجود داشته است؟ 
به ایسنا می گوید: هیچ کودکی به سبب از دست 
دادن والدین به مراکز بهزیستی وارد نشد.وی 
می افزاید: در طول دوران کرونا کودکانی بوده اند 
که یک یا هر دو والد خود را از دست داده اند، 
اما فرهنگ مردم ما به گونه ای است که همیشه 
این کودکان را در کانون خانواده و  از  حمایت 
فامیل در دستور کار خود قرار می دهند و کمتر 
پیش می آید که کار نگهداری آنان به بهزیستی 

سپرده شود.

، دور جدید  یورونیوز  به گزارش  در همین حال 
شیوع گستردۀ ویروس کرونا در چین از اواخر ماه 
نوامبر آغاز شد؛ یعنی زمانی که سرانجام پکن در پی 
اعتراضات سراسری سیاست سخت گیرانۀ »کووید 
صفر« را به کناری گذاشت. این موسسه همچنین 
پیش بینی کرده است که در ۱۳ ژانویه ابتال به کرونا 
در این کشور به اوج خود برسد و روزانه ۳ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر به کووید۱۹ مبتال شوند.»ایرفینیتی« 
معتقد است که آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا 
در چین نیز در ۲۳ ژانویه به اوج خود خواهد رسید و 
به این ترتیب روزانه ۲۵ هزار نفر در این کشور جان 
خود را از دست خواهند داد. به این ترتیب شمار 
تلفات کرونا در چین از ماه دسامبر تا این تاریخ به 
۵۸۴ هزار نفر خواهد رسید.کارشناسان »ایرفینیتی« 
همچنین معتقدند که با ادامه روند موجود، تا پایان 
آوریل ۲۰۲۳ میالدی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در 
سراسر چین جان خود را به دلیل ابتال به این بیماری 

از دست بدهند.
چین: داده های ما کامال شفاف است

در همین حال اما مساله مهم این است که آمار 
گزارش شده از سوی »ایرفینیتی« با آمارهای رسمی 
کارشناسان  و  است  متفاوت  بسیار  چین  دولت 
معتقدند که با وجود اصرار مقامات پکن مبنی بر 
واقعیات  با  آنها  گزارش های  آمارهایشان،  درستی 
عصر  چین  بهداشتی  ندارد.مقامات  همخوانی 
پنج شنبه بار دیگر تاکید کردند که داده هایشان درباره 
شمار مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ همیشه شفاف 

بوده است.
بر همین اساس، دولت چین شمار کشته شدگان 
کرونا در این کشور از اوایل ماه دسامبر را ۱۰ نفر 
اعالم کرد و در ۲۸ دسامبر نیز اعالم کرد که شمار 
کل کشته شدگان این ویروس در چین از زمان آغاز 
همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ میالدی تا کنون، ۵ 
هزار و ۲۴۶ نفر بوده است.بررسی ها نشان داده که 
در واقع، از نظر مقامات بهداشتی پکن، تنها افرادی 
قربانیان کرونا محسوب می شوند که بطور مستقیم 
بر اثر نارسایی تنفسی ناشی از کووید۱۹ جان خود 
را از دست داده باشند. به این ترتیب آمار مرگ و 
میر رسمی دولت چین، فوت شدگانی را که دچار 
بیماری های دیگری بودند حتی اگر تست کرونای آنها 
مثبت باشد، شامل نمی شود.این در حالی است که 
در سایر کشورها، همه بیمارانی که تا ۲۸ روز پس از 
مثبت اعالم شدن تست کرونای آنها فوت می کنند، 

قربانیان کرونا محسوب می شوند.
سویه های تاز در ایران 

در همین حال نخستین موارد ابتال به زیر سویه های 
جدید اومیکرون با نام های BQ۱ و XBB در ایران نیز 
شناسایی شد که از آغاز احتمالی موج هشتم کرونا 
وزارت  سخنگوی  آئین،  پاک  پدرام  دارد.  حکایت 
بهداشت در همین باره گفته است که با شناسایی 
اومیکرون  جدید  سویه های  زیر  به  ابتال  مورد  سه 
این  باالی  انتقال  سرعت  به  توجه  با  و  کشور  در 
زیرسویه ها، احتماال در روزهای آینده شاهد افزایش 

آمار ابتال به اومیکرون خواهیم بود.
سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم این که کرونا در 
هیچ جای دنیا تمام نشده است، از مردم خواست تا 
»همه افراد باالی ۱۸ سال که دارای بیماری زمینه ای 
بوده و ۶ ماه از آخرین واکسن آنها گذشته، هر چه 
کنند«.  اقدام  یادآور  دُز  تزریق  به  سریع تر نسبت 
مراکز  به  مردم  مراجعه  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
واکسیناسیون روزانه کمتر از پنج هزار نفر است، این 

رقم را ناکافی دانست.
از سوی دیگر عضو کمیته علمی کشوری مقابله 
این که بیماری زایی سویه های  با اشاره به  با کرونا 
جدید کرونا مشابه امیکرون پایین است، در عین 
حال به سرایت پذیری باالی آن اشاره و تاکید کرد: 
با توجه به رفت وآمدها و مسافرت ها باید نظارت و 

کنترل کافی از مبادی مرزی صورت گیرد؛ زیرا عدم 
نظارت می تواند جرقه ای از افزایش ابتال به بیماری 
در کشور باشد. دکتر محمد وجگانی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت بروز کرونا، گفت: در 
حال حاضر صحبت هایی از سویه جدیدی از کرونا 
مطرح است که مقداری فرانسه و آمریکا را درگیر 
 XBB کرده است. این صحبت ها در مورد سویه های
و BQ۱ مطرح است به شکلی که در فرانسه ۶۰ درصد 
و در آمریکا حدود ۳۵ درصد مبتالیان جدید به سویه 

BQ۱ کرونا مبتال می شوند.
اهمیت رصد مبادی مرزی

هر  در  موجی  هر  بروز  کلی  طور  به  افزود:  وی 
کشوری باید به دقت رصد شود؛ چراکه کرونا نشان 
داد که انتقال بیماری به جامعه جهانی به سرعت 
باالیی اتفاق می افتد؛ بنابراین با توجه به رفت وآمدها 
و مسافرت ها باید نظارت و کنترل کافی از مبادی 
مرزی صورت گیرد؛ زیرا عدم نظارت می تواند جرقه ای 
از افزایش ابتال به بیماری در کشور باشد. چیزی که 
اندکی نگرانی ها را کاهش داده است این است که 
مرگ و میر حاصل از ابتال به این سویه های جدید 
کمتر است، اما این نباید سبب غفلت شود و باید 
بدون آنکه به جامعه استرس وارد کنیم، به رصد و 

مراقبت ادامه دهیم.
احتمال افزایش مبتالیان کرونا در روزهای آتی

وی افزود: BQ۱ هم درست مانند سویه BA۵ از 

زیرسویه های فرعی امیکرون است که همین سبب 
این سویه هم  کارشناسان  نظر  اساس  بر  می شود 
بیماری زایی در حد امیکرون داشته باشد؛ هرچند که 
فراگیری باالیی دارد و این سبب می شود احتماال در 

روزهای آتی با افزایش موارد مواجه شویم.
او تاکید کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا دائم 
در حال جهش است، ممکن است در حین افزایش 
 BQ۱ موارد ابتالیی که به دنبال شیوع زیرسویه های
با  همزمان  می کنیم،  مشاهده  کشور  در   XBB و 
جهش های خطرناک مواجه شویم که این احتمال 

نباید نادیده گرفته شود. 
عالئم مبتالیان به سویه های جدید کرونا

این ایمونولوژیست، ادامه داد: کسانی که قبال به 
امیکرون مبتال شده اند ایمنی نسبتا مناسبی در برابر 
BQ۱ و XBB دارند و در صورت ابتال به این سویه ها 

هم عالئم خفیف تری تجربه خواهند کرد.
سویه های  به  ابتال  کلی  طور  به  کرد:  تاکید  وی 
جدید BQ۱ و XBB عالئم خفیفی به همراه داشته 
و کشندگی باالیی هم ندارد.او درباره پیش بینی ها 
از احتمال بروز موج هشتم کرونا در کشور، تصریح 
کرد: دو پیش بینی و سناریو وجود دارد؛ اول آنکه 
آتی رخ می دهد و دوم  موج هشتم ظرف ماه های 
اینکه با توجه جهش های بیماری، واکسیناسیون و 
ایجاد ایمنی در جامعه، دیگر موجی از بیماری را 

شاهد نباشیم. 

او با اشاره به اینکه در ایران هنوز آمار مبتالیان 
کرونا پایین است، تصریح کرد: بر اساس اطالعات 
موجود، میزان مبتالیان روزانه عدد بسیار کمی است 
که در این میان هم تعداد کمتری بستری شده و 
فوت می کنند؛ بنابراین به نظر می رسد در ایران به 
لطف خداوند هنوز مشکل خاصی نداریم اما، احتیاط 

هرگز نباید فراموش شود.
اهمیت تزریق دز یادآور واکسن کرونا

وجگانی با تاکید بر اهمیت تزریق دزهای یادآور 
واکسن،  تصریح کرد: منتظر اعالم جزئیات تزریق 
واکسیناسیون  از سوی کمیته ملی  واکسن  مجدد 
کرونا هستیم اما کسانی که بیماری زمینه ای دارند 
و سالمندانی که بیش از شش ماه از تزریق دز قبلی 
واکسن شان گذشته است، ضرورت دارد که نسبت 
به تزریق واکسن اقدام کنند.وی افزود: بر اساس 
با نظر می رسد همان واکسن های  آخرین بحث ها 
قدیمی کرونا ) واکسن هایی بر پایه ویروس ووهان، 
دلتا و...( هنوز می تواند ایمنی زایی مناسبی ایجاد 
کند؛ بنابراین همچنان توصیه به تزریق واکسن های 
در دسترس است. او در خاتمه با تاکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی،  بیان کرد: با توجه به شیوع 
بیماری های تنفسی در این فصل، اجتناب از درهم 
تنیدگی جمعیت و استفاده از ماسک در اماکن پر 
ازدحام هنوز هم راهکار مهمی برای پیشگیری از بروز 

بیماری هایی نظیر کرونا و آنفلوآنزا است.

بررسی وضعیت ایران در مواجهه با جهش های جدید کرونا

ونا خیزش موج هشتم کر
خیزش کرونا حاال دیگر اصال مساله ای دور از ذهن نیست و به نظر می رسد بار دیگر جهان کمی آرام گرفته را نگران خود کرده است.این در حالی است که 
 Airfinity شمار مرگ و میر »روزانه« مبتالیان کووید در چین به ۹ هزار نفر رسیده است؛ این نتیجه بررسی های انجام شده توسط مرکز تحقیقات بهداشتی
مستقر در بریتانیا است که روز جمعه اعالم شد.ارزیابی های این مرکز همچنین افزایش تقریبا »دو برابری« مرگ و میرهای ناشی از ابتال به کرونا در چین 

طی یک هفته اخیر را نشان می دهد که نتیجه گسترش سریع این عفونت در سراسر پرجمعیت ترین کشور جهان است.

دور جدید 
شیوع گستردۀ 

ویروس کرونا 
در چین از 

اواخر ماه نوامبر 
آغاز شد؛ 

یعنی زمانی 
که سرانجام 
پکن در پی 
اعتراضات 
سراسری 
سیاست 

سخت گیرانۀ 
»کووید صفر« 

را به کناری 
گذاشت

باســتناد رونوشت ســند شــماره 103494 مورخ 1401/05/26 
ــناد  ــر اس ــند 140111452622000043 دفت ــه س ــا شناس ب
رســمی 8 چابهــار آقــای اکبــر خشــش فرزنــد کیــا ششــدانگ 
ــه  ــد( ب ــوس هن ــان اقیان ــون ماهی ــادی )ت ــج صی ــت لن مالکی
ــد  ــی فرزن ــد فرهان ــای حمی ــه آق ــت 4/3695 را ب ــماره ثب ش

محمــد انتقــال قطعــی داده اســت.
ــی  ــران آگه ــی ای ــون دریای ــاده 25 قان ــه اســتناد م ــب ب مرات

مــی گــردد.
شناسه آگهی : 1419001   م الف : 856  

نوبت اول : 1401/09/16  نوبت دوم : 1401/09/26
نوبت سوم : 1401/10/10 

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان9425

اداره کل بنادر و دریانوردی
 استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر

آگهی نقل و انتقال شناور لنج صیادی
به شماره ثبت 4/3695 - چابهار

نوبت سوم
باســتناد رونوشــت ســند شــماره 182234 مــورخ 88/12/26  
دفترخانــه اســناد رســمی 2 بوشــهر آقای عبدالرســول ســفائی 
فرزنــد علــی ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ مالکیــت لنــج 
بــاری بــه شــماره ثبــت 25178 – چابهــار را بــه آقــای عبداله 

باشــی فرزنــد خــذر انتقــال قطعــی داده اســت.
ــی  ــران آگه ــی ای ــون دریای ــاده 25 قان ــه اســتناد م ــب ب مرات

مــی گــردد.
شناسه آگهی :  1430468    م الف : 1003

نوبت اول : 1401/10/10    نوبت دوم : 1401/10/21     
نوبت سوم : 1401/11/01 
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اداره ثبت و بازرسی شناورها - بندر چابهار
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی
 استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر

آگهی نقل و انتقال شناور لنج باری
به شماره ثبت 25178 - چابهار

نوبت اول

آگهی تجدید  فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با  ارزیابی کیفی )یکپارچه( مناقصه گران

9758

ــروز رســانی سیســتم کنتــرل نیــروگاه شــرکت پاالیــش گاز  ــی کیفــی )یکپارچــه( ب ــا ارزیاب شــرکت پاالیــش گاز پارســیان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلهــای همزمــان ب
پارســیان بــه شــماره 2001092416000075 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ارایــه پیشــنهاد 
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار فراخــوان در 

ســامانه تاریــخ 1401/10/08 مــی باشــد .
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 30: 18  روز پنج شنبه تاریخ 1401/10/15

آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت 30: 18  روز پنج شنبه تاریخ 1401/10/29
بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی: ساعت 00 : 19 روز  پنج شنبه تاریخ 1401/10/29

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00 : 10 روز دوشنبه تاریخ 1401/11/17
برآورد مناقصه: 13.000.000.000

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 650.000.000  ریال
ــف: بــه آدرس: اســتان فــارس–  ــه پاکــت هــای ال اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارای

ــش گاز پارســیان - کــد پســتي:  7449184831  شهرســتان مهــر– شــرکت پاالی
شماره تماس: 36 الي 071-52724134

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  : 41934- 021 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
نوبت اول:   1401/10/10                   نوبت دوم:   1401/10/12

شناسه آگهی : 1431634

نوبت اول

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان 

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه ی شماره 58 -1401 یک مرحله ای
موضوع مناقصه : سیستم اتصال زمین 19 مورد ایستگاه تقلیل فشار شامل تهیه مصالح،حمل و اجرابطور کامل

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اولیه   16/284/166/000  )شانزده میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون و یکصد و شصت و شش هزار( ریال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 814/208/000  )هشتصد و چهارده میلیون و دویست و هشت هزار ( ریال مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 360 روز مي باشد .

4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.
5- متقاضیان حداقل باید داراي رتبه  5  نیرو باشند.

6- حداقل امتیاز ارزیابي کیفي مناقصه گران 65 مي باشد.
7- قیمت متناسب پیشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزیابي مالي و قیمت متناسب صنعت نفت ) فرایند دامنه ی قیمت(، تعیین مي گردد.

8- در صورت عدم ارائه گواهی ایمنی توسط پیمانکاران، امکان تایید صالحیت آن شرکت در مناقصه ی فوق، میسر نمی باشد.
متقاضیــان شــرکت در مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت 5 روز از ســاعت 15/00 روز چهــار شــنبه بــه تاریــخ 1401/10/04  مهلــت دارنــد نســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــي کیفــي بــه ســایت ســامانه تدارکاتــي 

الکترونیکــي دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه نمایند.
مهلت بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی ،حداکثر تا ساعت 09/00 روز یک شنبه به تاریخ 1401/10/25 از طریق سامانه ی ستاد خواهد بود. 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081
WWW. nigc-hm . ir        : آدرس اینترنت

شناسه آگهی : 1431865    م الف : 1556  
نوبت اول : 1401/10/10   نوبت دوم : 1401/10/12
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روابط  عمومي شرکت گاز استان همدان

نوبت اول

شرکت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان همدان

سهامي خاص


