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روانشناسی
نگرانیها در مورد بیماری کرونا را چگونه از بین ببریم

توکل ،مسیر قدرت و ایمنی جان و روح

مرضیه ربیعی /سردبیر

mr3150110@gmail.com

پارهای از اوقات انســان چنــان دچار
اضطراب و نگرانی میشود که آشفتگی
ذهنی به او اجازه کشف ماهیت موضوع را
نمیدهد .در این حالت فرد فقط نگران و
وحشــتزده اســت و از مبتال شدن به
بیماری یا هر اتفاق دیگری میترســد
بدون این که به درستی بداند چه اتفاقی
در حال رخ دادن اســت و مدتها ذهن
آدمی را آزار میدهد و از پیدا کردن راه
حل و درست فکر کردن انسان را باز میدارد .در این صورت پایههای سالمت
روانی انســان را به لرزه میاندازد .برای رویارویی با این نوع نگرانی باید این
سؤالها را از خود بپرسید چه کارهایی را که انجام دهم میتواند برایم خطرساز
باشد؟ بدترین عارضهای که ممکن است برایم رخ دهد چه میتواند باشد؟ بعد
از بررسیها به این نتیجه میرسیم که اوالً احتمال وقوع بسیار کم است و دوم
این که در صورت بروز این احتمال اگر با روحیه و قوی باشیم میتوان بر آن
چیره شد .ترس و اضطرابی که وجود ما را میگیرد شاید بدتر از روبهرو شدن
با بیماری است و نکته مهمتر این که در مورد امری که هنوز رخ نداده نباید
اینقدر آشــفته بود .راهکار برای بهتر زندگی کــردن ،رعایت تمام اصول
بهداشــتی و توکل بر خدا از مهمترین کارهایی است که باید انجام داد ولی
نگرانی به جز آسیب زدن به خود و خانواده چیز دیگری را در بر نخواهد داشت.
تمرین صبر و بهبود روابط ،پذیرش تغییرات جدید ،تقویت حس خوشحالی،
امید و انگیزه ،توجه به دستورالعملهای بهداشتی ،تبدیل خانه به محل امن
و آرام ،داشتن خواب خوب ،مطالعه و ورزش ،دوری از موقعیتهای استرسزا،
تمرینات ذهنی و آرامبخش و در عین حال جدی گرفتن بیماری از توصیههای
روانشناسان است .در پایان این نکته نیز مهم است که انسانهایی که به خدا
توکل میکنند معموالً انسانهایی قوی و با اعتماد به نفس باال هستند چرا که
خداوند را حامی و پشتیبان خود میدانند و همواره احساس اقتدار میکنند
نه ضعف و به این نکته توجه دارند که در جهان هستی خدای رحمان محور
است و کل کائنات حول محور وجودی او میگردند و همه چیز در تسخیر و
تحت فرمان این محور عمل میشود.

رودریگو طلبه برزیلی که سالها در ایران تحصیل کرده به همراه حجتاالسالم خلیللو که طلبه ایرانی است ،این روزها و با شیوع کرونا کمک مؤمنانه
را در محلههای فقیرنشین برزیل انجام میدهند .منبع :مهر

آموزش

همدلی
در وبینار «مبانی گویندگی و صدا» بررسی خواهد شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا

نسل فردا /گروه استانها دومین جلسه کارگاه مجازی وبینار «مبانی گویندگی و صدا»  16اردیبهشت با حضور فائزه
 news@ naslefarda.netفتاحی گوینده و مجری برگزار میشود .مدیر فرهنگسرای رسانه در این رابطه گفت :با توجه
به اینکه کارگاههای گویندگی همیشه با مخاطبان خوبی روبهرو بوده و درخواستهای زیادی
جهت برگزاری آن وجود دارد به خاطر شرایط حاضر و شیوع ویروس کرونا ،ادامه برگزاری این کارگاهها به صورت مجازی برنامهریزی
شده است .فاطمه شفیعی با بیان اینکه مردم با وجود شرایط اخیر به آموزشهای مجازی روی آوردهاند ،افزود :نخستین جلسه کارگاه
مجازی گویندگی سهشنبه  26فروردین با حضور فائزه فتاحی گوینده و مجری اجرا شد که مورد استقبال مخاطبان زیادی حتی از
استانهای دیگر قرار گرفت .وی افزود :دومین کارگاه رایگان وبینار «مبانی گویندگی و صدا» نیز از سوی فرهنگسرای رسانه وابسته
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ،روز سهشنبه  16اردیبهشت از ساعت  17با حضور فائزه فتاحی گوینده و
مجری در فضای مجازی پخش خواهد شد که مباحثی شامل وبینار گویندگی و اجرا ،اصول مهم گویندگی و اجرا ،ویژگیهای صدا،
بهداشت و پرورش صوت تدریس میشود .گفتنی است؛ عالقهمندان برای شــرکت در این کارگاه مجازی میتوانند پس از ورود به
 skyroom.online/ch/esf-farhang/fanو کروم گزینه میهمان را انتخاب کرده و از این برنامه به صورت رایگان استفاده کنند.

یداله شاهچراغی  /گروه استانها «یکی از موفقیتهای بسیج همراهی و با مردم بودن است» .این مطلب را مسعود
matboatshahreza@gmail.comاکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا طی یک نشست خبری به مناسبت
رزمایش کمک مؤمنانه اظهار داشت و گفت :روحیه بسیجی درست و به موقع عمل
کردن است .مسعود اکبری با اشاره به فرمان مواسات و همدلی مقام معظم رهبری اظهار داشت :بنا به تدابیر و فرمایشات مقام معظم
رهبری ،کمک به محرومان بیش از پیش مبنای برنامههای بسیج قرار گرفت تا رزمایش سراسری «کمک مؤمنانه» در نواحی،
حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج سراسر کشــور و نیز شهرستان شهرضا اجرا شــود .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا
خاطرنشان کرد :بسیج با همت مردم و با پیشگامی در فرمان مقام معظم رهبری در عرصه مبارزه با ویروس کرونا ،این همدلی ،کمک
و نوعدوستی را در ماه مبارک رمضان بیش از پیش نشان داد .وی در ادامه افزود :در هر زمینهای که بسیج با پشتوانه مردمی حضور
داشته ،صحنه موفقیتآمیزی به وجود آمده است .وی با اشاره به رزمایش کمک مؤمنانه و تشکیل قرارگاه مواسات در شهرستان
افزود :هدف از اجرای رزمایش مواسات ،رسیدگی و دلجویی از نیازمندان و آسیبدیدگان از کروناست و این امر باعث توسعه رزق
و روزی و مأیوس شدن دشمنان میشود.

اصول مهم گویندگی

ﺷﻤﺎره  2099001403000009ﻣﻮرخ  99/2/3ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺷﻤﺎره  16ﺳﺎل 99

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺟﺮاﺣﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﺎرورى و ﻧﺎﺑﺎرورى اﺻﻔﻬﺎن
دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 6:30ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ،ﻣﻮرخ
 1399/02/30ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺘﺎق دوم ،ﺟﻨﺐ ﮐﻮى ﺑﻬﺸﺖ  ،ﺷﻤﺎره23
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ  :ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮق اﻟﻌﺎده-1:ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮه

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد  ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ  ،اﺻﻞ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ) ﺑﺮاى
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ ( و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ) ﺑﺮاى اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ (  ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ زﯾﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
 15روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/02/31در ﻣﺤﻞ  :اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن-ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى-ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد -ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﺮان-ﺧﯿﺎﺑﺎن 18
ﺷﺮﻗﻰ-ﭘﻼك-951ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  - :اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
.1398/12/29
 ﺑﺮرﺳﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﻰ  ،ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 29اﺳﻔﻨﺪ 1398و ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ. اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ  1399و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اﯾﺸﺎن. اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ .1399 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎى ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ و ﭘﺎداش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه. -اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ

ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺪﯾﺮﯾﺖوﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰىاﺳﺘﺎناﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 2099003705000002را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(
ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir:اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 99/2/16ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎﯾﺖ :ﺳﺎﻋﺖ 19روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/2/20ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد :ﺳﺎﻋﺖ 19روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/2/30
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/2/31
اﻃﻼﻋﺎ ت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ا راﯾﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى اﻟﻒ:
آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺘﺎق دوم ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس021-41934:
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮان دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  www.setadiran.irﺑﺨﺶ »ﺛﺒﺖ ﻧﺎم /
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه  /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ« ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ831933 :

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  8252و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861147912

قوی بودن بسیج به خاطر حضور مردم در صحنههای مختلف است

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ) ﻧﻮﺑﺖ اول(

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺟﺮاﺣﻰ ﻣﺤﺪود
ﺑﺎرورى و ﻧﺎﺑﺎرورى اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 10255

ﺷﻨﺎﺳﻪ832206 :

خبرگزاری  CNNدر گزارشــی عنوان کرد که در هر  ۴۴ثانیه ،یک آمریکایی به
علت کرونا جان میدهد .این موضوع سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در
خبرآنالین شد.

ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و ﻧﮕﻬﺪارى از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎب
را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﻰ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻋﻤﻮﻣﻰ( از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و داراى
رﺗﺒﻪ آب ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ داراى ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرى و رﺷﺘﻪ
ﮐﺎرى واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ،ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش ،ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج -ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻣﻌﺎدل39,700,000 :رﯾﺎل
ب -ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺎدل  6,794,000,000 :رﯾﺎل
ه( ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
د -ﻣﺪت اﺟﺮاى ﮐﺎر 12 :ﻣﺎه
و -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ وارﯾﺰ و ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ وارﯾﺰ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻞ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر در اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده،
ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﻣﺨﺪوش ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ،ﭼﮏ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮداده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ز( ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت آﺗﻰ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖ داراى ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﯾﺖwww.abfaazarbaijan.ir :
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

ﻧﻮ
ﺑﺖ

دوم

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ﻫﺎى ذﯾﻞ را ﺑﺎ روش ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه و داراى ﻣﺠﻮز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irواﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

در ﻣﺤﺪوده

1

واﮔﺬارى ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ در ﺳﻄﺢ
ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  - 99/017اق

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻰ )رﯾﺎل(
)رﯾﺎل(

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

در ﻣﺤﺪوده ﺳﺘﺎد
و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى
ﺗﺎﺑﻌﻪ

9,074,835,000

454,000,000

داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ از وزارت
ﮐﺎر ،رﻓﺎه و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ

22,136,948,170

1,107,000,000

3

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزى و ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﯿﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  - 99/019اق )ﺗﺠﺪﯾﺪ(

داراى ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ
 22,136,948,170رﯾﺎل در رﺷﺘﻪ
راه و ﺑﺎﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﯿﺎن

11,493,553,691

575,000,000

داراى ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ
 11,493,553,691رﯾﺎل در رﺷﺘﻪ
راه و ﺑﺎﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

4

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزى و ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ -99/020اق )ﺗﺠﺪﯾﺪ(

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ

8,202,688,741

411,000,000

داراى ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ
 8,202,688,741رﯾﺎل در رﺷﺘﻪ راه
و ﺑﺎﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

2

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزى و ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع
آﺳﺐ دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  - 99/018اق )ﺗﺠﺪﯾﺪ(

اﻟﻒ:ﻧﻮعﺗﻀﻤﯿﻦ:
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﻣﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﯾﺎ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  IR380100004078042007925531ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪى ﺣﺪود 60روز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(
ب :آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت:
 -1اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره 1اداره اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
 -2ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ
 -3زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از روز دوﺷﻨﺒﻪ 99/02/15ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ 19روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/02/17
 -4ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 19روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/02/27
 -5زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت :ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/02/28
 -6ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ اﺻﻞ آن را در ﭘﺎﮐﺖ )اﻟﻒ( ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺑﻪ آدرس ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )ب( ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﯾﺎدآورى -1 :ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد و از ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬى )ﺑﻪ ﺟﺰ ردﯾﻒ (6
ﺧﻮددارى ﮔﺮدد.
 -2ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻻى ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس017-32232031:
اداره اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول99/02/15 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/02/16 :

