در انتظار منجی

آغاز طرح « »۳۰۷۰در کشور

برخورد با عامالن چالشهای غیراخالقی

ایسنا :مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت ۳۰ :خدمت حضوری به غیرحضوری تبدیل میشود و در این صورت  ۷۰میلیون مراجعه
حضوری مردم به شعب و ادارات تأمین اجتماعی کاهش پیدا میکند .مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود :طرح « »۳۰۷۰در سراسر
کشور آغاز شده است .مصطفی ساالری ،درخصوص اجرای طرح ارائه خدمت غیرحضوری به بیمهشدگان گفت :در شرایط کرونا نیاز
بود که مراجعات مردم به شعب و کارگزاریها کاهش پیدا کند به همین دلیل طرح « »۳۰۷۰را دوشنبه هر هفته در تمام شعب ،ادارات
و کارگزاریها اجرایی میکنیم به طوری که از اکنون  ۳۰خدمتی که تاکنون به صورت حضوری ارائه میشد ،از این پس بیمهشدگان
میتوانند بدون مراجعه از آنها بهرهمند شوند .وی تأکید کرد :براساس برنامهریزیهای انجام شده ،تا پایان بهمنماه این برنامه به طور
کامل محقق خواهد شد؛ بر این اساس  ۷۵درصد از بار مراجعات مردم کاهش پیدا میکند.

نسلفردا :معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت :هر گونه تشویق و راهاندازی کانال با موضوع اجرای چالشهای مغایر با اخالق ،عفت
عمومی و شئونات عام رفتاری جرم است و پلیس فتا با دعوت کنندگان برخورد میکند .سرهنگ رامین پاشایی ،در تشریح این خبر اظهار
داشت :یکی از ویژگیهای بارز فضای سایبر ،ایجاد سرگرمی و راه اندازی چالشهای مختلف است .وی گفت :به تازگی در کشور چالشی
توسط تعدادی افراد به راه افتاده که کاربران را به رفتار زشت و ناپسند و مغایر عفت عمومی دعوت میکند و ضمن تشویش اذهان عمومی
باعث اعتراض شدید کاربران عادی و کنشگران حرفهای فضای مجازی شده است .سرهنگ پاشایی بیان داشت :در این راستا طی چند
روز اخیر افرادی که به عنوان سر شاخه اصلی تشویق کننده و ترغیب کننده اجرای این چالشهای غیر اخالقی بودند ،شناسایی و ضمن
دستگیری به مراجع قضائی معرفی شدند.
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ایســنا :اســتاندار تهران از احتمال اعمال
محدودیت منع تردد از ســاعت ۲۱به بعد در
تهران در صورت تصویب در ســتاد ملی کرونا
خبر داد .انوشیروان محســنیبندپی ،با اشاره
به اعمــال محدودیت منع تــردد در برخی از
کشورهای اروپایی برای کاهش دورهمیها و
شبنشینیها گفت :منع رفت و آمدها در این
کشورها از ساعت  ۹شب به بعد اعمال میشود.
وی افزود :این پیشنهاد در ستاد ملی مبارزه با
کرونا مطرح و بحث شد که زمان اجرای آن را در
اختیار رئیس قرارگاه عملیات ستاد کرونا یعنی
وزیر کشور قرار داده شده است.

ایرنا :ســخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت:
چهار فرآورده طبیعی با اجــزای گیاهی برای
بهبود عالیم کووید  ۱۹از کمیســیون قانونی
ســازمان غذا و دارو مصوبه گرفتند .دو مورد
آنها توانســتند مجوز تولید موقت  ۶ماهه را
اخذ کنند و دو داروی دیگر هنوز مجوز تولید
نگرفتهاند .کیانوش جهانپور افزود :هیچکدام از
این داروها داروی درمان کووید ۱۹نیستند اما
اثراتی برای بهبود عالیم این بیماری داشتهاند
که باید مراحل بررسی بیشتر را طی کنند .وی
گفت :نخستین داروی گیاهی از این مجموعه
یک اســپری دهانی با نام  ۱۶۰ PHRاست که
حاوی  ۶اسانس گیاهی است و با توجه به نتایج
کارآزمایی بالینی ارائه شده در صورت مصرف
به بهبود عوارض ریوی کووید  ۱۹شامل تنگی
نفس ،ســرفه و اکسیژنرسانی شریانی کمک
میکند.

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى:
agahinaslefarda.ir
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رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت کشور هشدار داد:

کاهش70درصدی اهدای عضو نسبتبه سال گذشته

اجزای بیمار کرونایی را نمیشود به
فرد دیگری پیوند زد .بدون شک
پیوند اعضا آن قدر کاربزرگی است
که اگر بخواهیم درگیر صحبتهای
بچه گانــه بشــویم عظمت کار
کم میشود

عکس:تسنیم

کووید 19بیرحمانه در حال تاختوتاز اســت و همه
روزه تعداد زیادی را در سراسر جهان به چنگال مرگ
میکشد .دراین هیاهو بیمارانی هستند که نه بهدلیل
ابتال به کرونا که به خاطر امراض گوناگون دیگر ،یا نیاز به
پیوند عضو جانشان را از دست میدهند .این ویروس
کوچک فعالیت اکثرکشورها درزمینه پیوند اعضا را نیز
به شــدت مختل کــرده و باعث افزایــش مرگومیر
نیازمندان عضو شده است.
درهمین رابطه به ســراغ «مهدی شــادنوش» رئیس
مرکز مدیریت پیونــد و درمان بیماریهــای وزارت
بهداشت کشــور رفتیم تا اوضاع و احوال اهدای عضو
درماههای کرونایی کشــورمان را جویا شــویم .آنچه
درادامه میخوانید ماحصل این گفتوگوست.
کرونا در ایران چه اندازه برنامههای اهدای
عضو را تحتالشعاع قرار داده است؟
دراوج اینکه طی همه سالهای گذشته فعالیت پیوند
درکشورافزایش یافته بود و نهایتاً دربهمن ماه سال98
به باالترین میزان اهدا عضو رسیده بودیم ولی متاسفانه
به دلیل اختاللی که این ویروس در کار پیوند ایجاد کرد
به 70درصد تنزل پیدا کردیم .به عبارتی در شش ماهه
اول امسال نسبت به شش ماهه اول پارسال بنا به دالیل
مختلف به ویژه کووید 19تا االن یک سوم اهدا کننده
داشتیم و اهدا عضو به 30درصد کاهش پیدا کرده،یعنی
نسبت به سال قبل  70درصد کاهش داشته است.
یعنی پیوند عضو درکشورمان رو به توقف
است؟
خیر ،خوشبختانه درایام کرونا پیوند را زنده نگه داشتیم.
مث ً
ال درهمین ایام حدود  15قلب اهدایی را با پرواز جت
اختصاصی منتقل کردیم( .از نقاط مختلف کشورمثال
از مشهد به تهران از شیراز و تبریز و .)...الزم به ذکراست
در شرایط کرونایی اهدای عضو در ایران با پروتکلهای
بسیار سختگیرانه انجام میشود .درحالی که بسیاری
از کشــورهای دنیا که عمل پیوند انجام میدادند این

تولید  ۴داروی گیاهی
برای بهبود عالیم کرونا
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یک عضو هیئتعلمی

فعالیت را تعطیل کردند ولــی کادرپیوند ما درهمین
شرایط سخت تحریم و فشارهای اقتصادی ،با تمام توان
تالش میکنند تا حتی یک فرد نیازمند عضو از مرگ
حتمی نجات پیدا کند.
چه ســختگیریهای خاصی در فرایند
اهدای عضو صورت میگیرد؟
به دلیل مشــکالتی کــه این ویروس درســت کرده
هزینههای ما را چندین برابر کرده اســت .یعنی االن
فردی که دچار مرگ مغزی شــده و خانواده به اهدای
عضوش رضایت میدهند باید این فرد از نظر مبتال بودن
یا نبودن به کرونا بررسی شود؛ ضمن اینکه فامیلهای

درجه یک وی هم باید مورد آزمایش قرار بگیرند که این
افراد در دوهفته قبل آیا به ویروس مبتال بودهاند یا نه.
همه اینها هزینههای ما را چند برابر کرده اما به دلیل
نیاز بیماران و مشکالتی که وجود دارد همه این هزینهها
را دولت تقبل کرده و چندین برابر هزینه میکند.
شایعاتی مبنی بر تجارت عضو از بیماران
کرونایی خبرساز شــده بود که البته
قائلهاش جمع شد؛ اما در شبکههای مجازی مورد
بحث است و اینکه آیا به لحاظ علمی و پزشکی
چنین کاری شدنی است؟
وقتی اطرافیان بیمار کرونایی که فوت شــده و اصرار

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟

031 - 32274793 - 32274792 021 - 88016649 - 88356308

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى(

ﻧﻮﺑﺖ اول

-1ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار  :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
-2آدرس ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔـﺰار :اردﺑﯿـﻞ  -ﺷﻬـﺮك ادارى ﺑﻌﺜﺖ ) ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن (  ،ﺷﺮﮐـﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑـﺮق اﺳﺘـﺎن اردﺑﯿـﻞ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى 045 - 33741601 -9
-3ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :واﮔﺬارى ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﯿﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ )اﻣﻮرﻫﺎى ﮔﺮﻣﻰ  -ﺑﯿﻠﻪ ﺳﻮار-
ﭘﺎرس آﺑﺎد  -اﺻﻼﻧﺪوز ( ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ ) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ( ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ اﻋﻼﻣﻰ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ) داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮو رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ) ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ( 5در رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراى
ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﻰ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح (
-4ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ  1,170,000,000رﯾﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
-5ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ  www.aped.irﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ودرﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
-6ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد:
ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﯿﺒﺎى ﺷﻤﺎره  0103815822001دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اردﺑﯿﻞ
-7ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/08/24ﻟﻐﺎﯾﺖ روزﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/08/29در اوﻗﺎت ادارى وﻏﯿﺮ ادارى
-8ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14ﻇﻬﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/9/9اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
) اردﺑﯿﻞ  -ﺷﻬﺮك ادارى ﺑﻌﺜﺖ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  5613643355ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .
-9ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :اﺗﺎق ﺟﻠﺴﻪ واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
-10زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﻪ اول ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/9/10ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
-11زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻰ ) ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ (  :در ﺟﻠﺴﻪ اول ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎ ن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .
-12ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﻰ آزاد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
-13ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در دو ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮔﺮدد.
-14دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
-15ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء  ،ﻣﺸﺮو ط  ،ﻣﺨﺪوش ) ﻻك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮرده (  ،ﺑﺪون ﻻك و ﻣﻬﺮ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت
ﻣﻘﺮر در ﻓﺮاﺧﻮان واﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-16ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده  ،ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ وارﯾﺰ و ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ وارﯾﺰ وﺟﻪ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﻣﺨﺪوش
ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر  ،ﭼﮏ ﺷﺨﺼﻰ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-17ﺑﻬﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ) ﺑﺼﻮرت اﻋﺪاد و ﺣﺮوف ﺗﻮأﻣﺎن ( ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻮد .
-18ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .
-19ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -20ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ آدرس  :ﺳﺎﯾـﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ  www.tavanir.org.irو ﺷﺒـﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت ﮐﺸﻮر
 http/iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ

میکنند در برگه جواز دفن ننویسید مرگش دراثر کرونا
بوده تا بتوانند مث ً
ال کنار مادربزرگش دفن کنند و به هیچ
عنوان چنین اجازهای داده نمیشود و این اجساد میرود
با آن شرایط خاص دفن میشود ،یا وقتی اص ً
ال نمیشود
به فرد کرونایی دســت زد ،آن وقت چطور میشــود
اجزایش را برداریم و به فرد دیگری پیوند بزنیم اص ً
ال با
عقل جور درمی آید؟ بنابراین تاکید میشود اجزای یک
بیمار کرونایی را به هیچ عنوان نمیشود به فرد دیگری
پیوند زد .بدون شک پیوند اعضا آن قدر کاربزرگی است
که اگر بخواهیم درگیر صحبتهای بچه گانه بشــویم
عظمت کار کم میشود.

دانشگاه بینالمللی اهلالبیت(ع):

امام زمان(عج) با عاشورا
به عالم معرفی میشود

[ ]...مصطفوی تاکید کرد :بانــوان باید در جریان
اربعین ،حدود شرعیای که برای آنها حکم واجب
دارد رعایت کنند اما میبینیم اینگونه نیســت و
استدالل آنها نیز این است که «زیارت امام حسین
است و ما آمدهایم که زائر اباعبداله (ع)باشیم ».اما
زیارت امام حسین (ع) با همه فضیلتهایی که برای
آن ذکر شده ،واجب نیست بلکه مستحب است .اما
رعایت حدود شرعی واجب است و انسان باید آنچه
را که بر او واجب شمرده شده انجام دهد.کارشناس
مرکز تخصصی مهدویت گفــت :ندای امام مهدی
در مقام معرفی خود به عالم بــا حضرت اباعبداله
(ع) اســت .حضرت میفرمایند« :أَال یا أَ َ
هلالْعالَم
إ ِ َّن َج ِّدیال ْ ُح َسین قتلوه َعطشاناً ».این معرفی هم
با واســطه وجود مبارک امام حسین علیهالسالم و
هم با عاطفیترین اتفاق جریان عاشــورا که طلب
آب اســت اتفاق می افتد .امام عصر (ع) با حضرت
اباعبداله(ع) خود را معرفــی میکنند .این معرفی
حضرت حجت(عج) در ســطح عالم توســط امام
حسین علیهالســام ،امروز در حال تحقق است.
شــما میبینید خبرگزاریها و رســانههای غربی
و صهیونیســتی چگونه از جریان اربعین گزارش
میدهند .هرچند بســیار مایل هســتند که برآن
سرپوش بگذارند اما چارهای ندارند و مجبورند این
موج میلیونی را به شکلی حتی شده با ایجاد اخالل
گزارش دهند.
رونق اربعین ،بشارتی است برای سپاه
بزرگ آخرین حجت خدا (عج)
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی اهل بیت(ع)
گفت :آنهــا خود معترفند که شــیعه بــا دو بال
«عاشورا» و «مهدویت» زنده مانده و حرکت میکند.
امروز اربعین همان بال عاشورایی و مقدمهای برای
یک حرکت خودجوش جهانی اســت .این حماسه
عظیم بدون ورود دولتها رخ داده و همانطورکه
در رابطه با شرایط آســتانه ظهور در روایات داریم
که دلها باید به سوی امام زمان (عج) کشیده شود
و امام مهدی باید به جهانیان معرفی شــوند ،امروز
این معرفی به واسطه خون امام حسین (ع)در حال
انجام است .مغناطیس وجود حضرت اباعبداله (ع)
جاذبهای دارد که مردمــان را جذب میکند و این
توجه مردم به سوی سید الشــهدا مقدمهای است
برای جلب توجه و قلب جهانی به آخرین منجی خدا.
رونق پیدا کردن شگفت انگیز اربعین ،بشارتی است
برای ســپاه بزرگ آخرین حجت خدای متعال که
البته با همه عظمت و شکوه ،نیاز به مقدمه سازی،
انتقال معارف ،فرهنگ سای و آسیبشناسی دارد.

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ
واﮔﺬارى ﺑﺼﻮرت اﺟﺎره ﺑﺎزارﭼﻪ داﺋﻤﻰ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻى داﺧﻠﻰ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﻬﺮدارى ﻫﺸﺘﮕﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره /22/1245ش ﻣﻮرخ  1399/6/25ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى
ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ واﮔﺬارى ﺑﺼﻮرت اﺟﺎره ﺑﺎزارﭼﻪ داﺋﻤﻰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻى داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪت  3ﺳﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
درﯾﺎﻓﺖ اوراق ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ اول آﮔﻬﻰ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﻫﺸﺘﮕﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى
 026-44222022-4ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ..ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول  ،دوم ،ﺳﻮم
ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  5درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 0105612974005ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻫﺸﺘﮕﺮد ﮐﺪ  2658ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺎﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت وﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﺪرج ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ﻣﺠﺰا )اﻟﻒ-ب-ج( ﻻك و ﻣﻬﺮ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/9/8ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
ﭼﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻮﺑﺖ اول  99/8/20ﭼﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم 99/8/27

دارﯾﻮش ﯾﮕﺎﻧﻪ  -ﺷﻬﺮدار ﻫﺸﺘﮕﺮد

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ را  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ردﯾﻒ
1

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎرى ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎى ﺑﺮق 121
و دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل

ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﯾﺎل(

1827/99

1399/09/10

08:30

1,979,000,000

ﻣﺪت درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/08/20ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/08/26ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(
ﻣﺪت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  :از روز ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/08/27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺗــﺎ ﺳﺎﻋﺖ  07:30ﺻﺒﺢ روز دو ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/09/10
ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(
ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﻰ از ﻃﺮق ذﯾﻞ(1 :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
(2ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰى (3ﮔﻮاﻫﻰ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﻰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﺷﺮﮐﺖ (4ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري
ﺳﭙﻬﺮ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0101673314007ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ  .ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده  ،ﻣﺨﺪوش و ﺳﭙﺮده ﻫﺎي
ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر و ﭼﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
 -1ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا و ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 3 6273011-13داﺧﻠﯽ  4274و  4275واﺣﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -3اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﻪ آدرس  http://tender.tavanir.org.irو در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﯾﺮان
ﺑﻪ آدرس  http://iets.mporg.irو ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرس  WWW.epedc.irﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
 -4ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء و ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺸﺮوط و ﻣﺨﺪوش و ﯾﺎ ﺑﺪون ﺳﭙﺮده ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﯾﺎ ﻻك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻻك ﻏﻠﻄﮕﯿﺮ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه واﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ارﺳﺎل ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ .
 -6آدرس  :اﺻﻔﻬﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ -ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  -دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
 -7ﻻزم اﺳــﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋــﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳــﺎﯾﺖ ﺗــﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳــﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس
 www.setadiran.irو درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ راﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
* اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  - :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس- 12141914دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  33999818و 3319189
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  -اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎ

