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استانداران براساس اولویتهای خود درباره آلودگی هوا برنامهریزی کنند
تهــران  -ایرنا  -وزیر کشــور با بیان اینکه
اســتانداران براساس اولویتهای خود درباره
آلودگی هــوا برنامهریزی کننــد ،گفت :هر
استان متناسب با شرایط و مقتضیات داخلی
روشهای متفاوتــی را میتواند اعمال کند
البته باید وزارت نفت ،نیرو و محیط زیســت
برنامههای خود را ابالغ کنند.
به گزارش ایرنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی روز
یکشــنبه در جلسه مدیریت مصرف سوخت
زمستانی کشور گفت :شــرایط اجتماعی ما
شرایط بسیار خاصی است از نظر اقتصادی،
کرونا و تهدیدها فشــارهای زیادی به مردم
وارد میشــود و مردم در نگرانی ،استرس و
اضطراب به سر میبرند.
وزیر کشــور افزود :سه مســاله در زمستان
میتواند به این اضافه و دغدغه مردم شــود.
یکی آلودگی هواســت که مردم به ویژه در
کالن شــهرها نگران آن هستند شاخصها
باالســت و این شاخصها موجب بیماری و
اضطراب میشود و نگرانیهای زیادی برای
مردم به وجود میآورد.
رحمانی فضلــی اظهار کرد :مســاله دیگر
موضوع خاموشی برق است که در چند استان

بهشکل موردی خاموشــی برق داشتیم اگر
مالحظه نشــود خاموشیها احتماال افزایش
پیدا میکند خود این خاموشــی نگرانیهای
زیادی برای مردم به وجود میآورد.
وی خاطرنشان کرد :مســاله دیگر کسری
سوخت است .االن سقف تولید گاز و گازوییل
و نفت کوره مشــخص است وقتی مصرف
بیشتر میشــود با کاهش مواجه میشویم
این جلســه برای این موضوع برگزار شد تا
راه حلهای کوتاه مــدت پیدا کنیم و آن را
رفع کنیم.رحمانی فضلی تاکید کرد :آنچه که
مشخص است باید همه تالش کنیم مصرف
را در کوتــاه مدت کاهــش دهیم .مصرف
خانگی رقم بسیار بزرگی به خودش اختصاص
داده و الزم اســت مصرف خانگی کنترل و

مدیریت شــود این هم بــدون همکاری و
مساعدت مردم میسر نخواهد بود.
وی تصریح کرد :در کاهش مصرف به دنبال
زندگی سخت مردم نیستیم اما مصرف بهینه
را از مردم میخواهیم .به گونهای که در منزل
خودشان آرامش داشته باشند و هم مصرف
به گونهای نباشد که در شرایط خاص مجبور
باشیم برخی مصرف را قطع کنیم و یا این که
به صورت طبیعی به قطع منجر شود.
وزیر کشــور با اشــاره به قانون پاک ،گفت:
قانونگذار در قانون پاک مواردی را پیش بینی
کرده است تا در بحث مصرف سوخت و هم
تردد خودرو دودزا و در نیروگاهها از استانداران
این قانون را اجرا شــود و بند به بند قانون
را اجرا کنند اجــرای این قانون به ما خیلی

کمک میکند که بتوانیم این مراحل را پشت
سر بگذاریم.
رحمانی فضلی افزود :برای تردد کامیونهایی
که در کالن شهرها دودزا هستند و مراعات
معاینــه فنی را نکردند و هر وســیله نقلیه
دیگری که رعایت معاینه فنی را نکرده است
و استاندارد ندارد باید ممنوعیت ایجاد کنیم.
وی اظهار داشــت :درباره مصرف مازوت در
شرایط بسیار خاص هستیم به گونهای نباشد
که ما با مشکالت بیشتری مواجه باشیم.وزیر
کشور خاطر نشان کرد :استانداران در استانها
اولویتهای شهرســتانهای خود را درباره
آلودگی هوا برنامه ریزی کنند.
رحمانی فضلی درباره نحــوه صرفهجویی
گفت :هر اســتان متناســب با شــرایط و
مقتضیات داخلــی روشهــای متفاوتی را
میتواند اعمال کند البته باید وزارت نفت ،نیرو
و محیط زیست برنامههای خود را ابالغ کنند.
وی افزود :هر استانی با مقتضیات و شرایط
خود میتوانــد روشهای خود را اعمال کند
که این روشها را اســتانداران در تبادلی که
دارند حتما منتقل کنند و به استانهای دیگر
تسری بدهند.

شماره مجوز 1399/5817

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره گ99/47/35

دستگاه مناقصه گزار  :شركت گاز استان ايالم
موضوع مناقصه :نصب 2400علمک در بخش زرین آباد و روستاهای تابعه
مبلغ كل برآورد 21,560,762,939 :ریال
مبلغ تضمين    1,079,000,000   :ریال
نوع تضمين  :ضمانتنامهبانكي  شركتدرمناقصهيافيشواريزي  بهحسابشماره 0112766916004بانك مليشعبهميدانامامحسن(ع)ايالمو یاسایرضمانتنامههای
معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 4آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره /123402ت 50659ه مورخه 94/9/22قید گردیده اند.
مدت زمان اجراي پروژه  150  :روز تقویمی
محل تامين اعتبار  :وام داخلی (بند ق)
آخرين مهلت فروش اسناد       1399/10/24:تاپایان وقت اداری
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات       1399/11/08 :تا ساعت  8:45دقیقه صبح
زمان گشايش پاكات        1399/11/08 :ساعت  9صبح
محل گشايش پاكات  :سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
* از بخشنامه شماره 94/158764مورخ 1394/7/13سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعيين برنده مناقصه استفاده می گردد.
شرايط متقاضيان :
-1داشتنشخصيتحقوقي
 -2كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرين تغييرات
 -3ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد  85و  91قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب  89/3/5وزیر کار
و امور اجتماعی .
-4داشتن امكانات  ،ماشين آالت و نيروي متخصص
 -5داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تأسیسات و تجهیزات با  حداقل رتبه   5با ظرفیت مجاز .
-6داشتنتجربه کافیمعتبرومفیدمرتبطباموضوعمناقصه
-7قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
 -8فروش اسناد به واجدین شرایط  ،تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس ir.setadiranسامانه ستاد صورت می پذیرد .
محل گشايش پاكات  :سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
محلتحویلضمانتنامه:دبيرخانهشركتگازاستانايالم
هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2.500.000ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره   0112766916004به نام شرکت گاز استان
ایالم واریز گردد.
آدرس :ايالم – چهارراه پيام نور – بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار
شركت گاز استان ايالم سايتWWW.Shana.irو  http://iets.mporg.irو WWW.ilam-nigc.irشماره تلفن0843-2235824
کد فراخوان جهت آگهی مذکور  33,899,558می باشد .نوبت چاپ اول                               1399/10/15 :نوبت چاپ دوم      1399/10/21 :روزنامه سایه
روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

استانداران براساس
اولویتهای خود
درباره آلودگی هوا
برنامهریزی کنند

صفحه1

انتقامشهیدسلیمانیگرفتهخواهدشد

بــا بیان اینکــه عامالن ترور ســردار
سلیمانی باید بدانند انتقام این شهید گرفته
خواهد شد ،گفت :قدرتهای فرامنطقهای
به دنبال ضعیف کردن ایران هستند.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از
روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ
«امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مســلح در مراسم گرامیداشت
سالگرد شــهید حاج قاسم سلیمانی که
در دانشگاه افســری و تربیت پاسداری
امام حسین برگزار شد ،با اشاره به اینکه
شما جوانان حزب اللهی در این دانشگاه
جمع شده اید تا کار آزموده شوید و بتوانید
مقدرات کشور را در دست بگیرید ،اظهار
داشت :شهید سلیمانی ابعاد متعددی دارد
که در این روزها درباره آنها ســخنهای
متعددی عنوان شده البته علی رغم همه
این سخنها باز هم کم است؛ اما یکی از
ابعاد شهید سلیمانی که کمتر درباره آن
مطلبی بیان شده ،مدیریت راهبردی این
شهید سرافراز است.
وی افزود :امروز بــدون تردید موقعیت
کشــورمان در طول چند دهه گذشــته

بی سابقه اســت؛ موقعیتی که در دوران
انقالب اســامی ایجاد شــده بی نظیر
و ممتاز اســت؛ بخشــی از این موقعیت
جغرافیایی اســت ،موقعیتی که دشمنان
دنبال آن هستند تا فرسایش ژئوپلتیکی
را برای ایران بوجود آوردند اما باید بدانند
این توطئه میسر نمیشود.
وزیر دفاع با اشــاره به موقعیت راهبردی
ایران ادامه داد :اینکه از ســوی دشمنان
عنوان میشود جمهوری اسالمی ایران
باید حضــورش را در منطقــه کم کند
بواسطه تضاد در منافعی است که دیگران
در این منطقه دنبال آن هستند؛ امروز در

منطقه شاهدیم که کشورهایی منافع خود
را در تبعیــت از قدرتهای فرامنطقهای
دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه هزینه استقالل ایران،
تحریم ،شهادت ،اسارت و جانبازی است،
اضافــه کرد :قدرتهــای فرامنطقه ای
دنبال این هستند تا ایران اسالمی ضعیف
و وابسته باقی بماند اما ما طی این سالها
نه تنها استقالل خود را حفظ کردیم بلکه
قدرت خود را نیز افزایش دادیم.
امیــر حاتمــی تصریح کرد :دشــمنان
گروههای تروریستی را در منطقه غرب
آسیا بوجود آوردند تا به خواستههای خود

برســند اما حضور راهبردی ایران مانع
تحقق خواستههای آنها شد.
وی در همین زمینه افزود :نظام ســلطه
همه توانمندیهای علمی ،تسلیحاتی و
مالی خود را برای حمایت از تروریستها
پای کار آوردند تا این منطقه یکپارچگی را
از دست بدهد و امنیت رژیم صهیونسیتی
تأمین شــود امــا علی رغــم همه این
تالشها سالحهای راهبردی ایران که
توســط نیروهای مقاومت مورد استفاده
قرار گرفت ،مانع تحقق اهداف آنها شد.
وزیر دفاع در ادامه عنوان کرد :سر فصل
خاصی برای دنبال کردن ایدههای شهید
سلیمانی در مبارزه با تکفیریها در وزارت
دفاع ایجاد کردیم و در حال دنبال کردن
آن هستیم.
وی تاکید کــرد :عامالن ترور ســردار
ســلیمانی باید بدانند انتقام این شــهید
گرفته خواهد شد البته انتقام بزرگ خروج
آمریکاییها از منطقه است با این وجود
عامالن و آمران به شــهادت رســاندن
سردار سلیمانی هم مجازات خواهند شد.

(تجديد مرتبه سوم) مناقصه شماره 9540248

شماره مجوز1399،5737 :

(خرید تعداد  110عدد تیوب کوره واکنش واحد های بازیافت گوگرد)

نوبت دوم

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
 -2نوع فراخوان  :عمومی .
 - 3نام ونشاني مناقصه گذار  :شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( )SGPCبه آدرس  :مشهد ،خیابان آبکوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره  ،255شرکت پااليش گاز
شهيد هاشمی نژاد  -دبيرخانه كميسيون مناقصات.
 تلفن دبير كميسيون مناقصات 051- 37288016 : تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات 051-37285024 : -4نوع و مبلغ تضمين شــركت در مناقصه  :تضمين هاي اعالم شــده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ  815.000.000ريال ( هشــتصد و پانزده میلیون
ریال ) (  .الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد).
 -5نحوه و مهلت دريافت اســناد  :متقاضيان مي توانند تا ســاعت  16مورخ  ، 99/10/25نســبت به دريافت اســناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) به آدرس   www.setadiran.irو با شماره فراخوان  2099092134000054در سامانه اقدام نمايند .الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه
از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
 -6آخريــن مهلــت تحويــل اســتعالم ارزيابــي كيفــي تكميــل شــده :متقاضيــان بعــد از دريافــت اســناد مناقصــه از ســامانه مذکــور
مي بايست حداكثر تا ساعت  16مورخ  ،  99/11/11اسناد مناقصه تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند.
الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه
ستاد)   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
-7محلوزمانگشايشپيشنهادات:پسازبررسیپيشنهادفنیشرکتها(ارزيابیفنی)،پاکتهایمالیشرکتهایواجدشرایطدرتاریخ،  99/12/27درمحلاتاقكنفرانس
اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد ،خيابان آبكوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره  ،255شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تایید شده
گشایش خواهد یافت .الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان تغيير وجود خواهد داشت.
توضيح مهم :با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفا ًتكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد.
بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقبا ًاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد خواهند نمود.

روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

