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مردم ایران در ماجرای شیوع ویروس کرونا 
ب��ا وجود کمبوده��ا و کاس��تی هایی که از 
برخی س��وء مدیریت ها و تحریم ها حاصل 
ش��د، توانستند رفتار متناس��ب و به هنجار 
اجتماعی داش��ته باش��ند. همگان دیدند و 
خواندند و شنیدند که پس از شیوع ویروس 
کرون��ا در برخی کش��ورهای دنی��ا از جمله 
کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا، م��ردم چه 

رفتاری از خود بروز دادند.
غارت فروش��گاه ها، قاپیدن اقالم بهداشتی 
همچون ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی 
کنن��د از دس��ت یکدیگ��ر، تنها بخش��ی از 
رفتارهای اجتماعی نا به هنجاری اس��ت که 
از مردم دیگر کش��ورهای مبتال به ویروس 
کرونا س��ر زده اس��ت. کمبودهای ش��دید 
اقالمی چون دستمال کاغذی، مواد شوینده، 
ماس��ک، دس��تکش و ژل ها و محلول های 
ضد عفونی کننده در کش��ورهای اروپایی و 
آمریکا بسیار بیشتر و شدیدتر از ایران است. 
قصد توجیه برخی ضع��ف ها و کمبودها را 
نداریم بلکه بر اساس واقعیات موجود است 
که چنین مقایس��ه ای را انج��ام می دهیم 
تا به حقایقی دس��ت یابیم که نشان دهنده 
بس��یاری از تفاوت های گس��ترده و عمیق 
می��ان جامع��ه ایرانی ب��ا جامع��ه غربی با 

سیاست های لیبرال سرمایه داری است.

کرونا، مردم ایران و مردم 
دیگر کشورها

ادامه صفحه 2

آمریکا و ویروس کرونا

رئیس قوه قضاییه: 

تقویت توان بیولوژیکی کشور 
وری است ضر
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سرمقاله
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محمد صفری

آگهی  مناقصه عمومی - یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی 

شماره 98/1-86 

شرکت برق منطقه اى مازندران در نظر دارد ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه به شرکت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان در سال 1399 را برابر شرایط ذیل و بشرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد 
ارائه  تا  از دریافت اسناد مناقصه  برگزاري مناقصه  ، که مراحل  نماید  به پیمانکار واجد صالحیت واگذار  مناقصه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت « ستاد » به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  شرایط مناقصه : 

1- ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره ي کار و امور اجتماعی در زمان بازگشایی پاکات الزامی می باشد. 
2- ارائه گواهینامه تاییدصالحیت حرفه اي از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بابت مجوز ارائه خدمات در 

زمینه موضوع مناقصه بشرح تمام موارد ذیل الزامی میباشد.  
3- دریافت تٌاییدیه بابت لیست مشخصات کامل خودروهاي موردنظر شامل : نوع خودرو ، مدل خودرو ، شماره 
پالك شهربانی و سایر اطالعات از دستگاه مناقصه گزار « امور تدارکات و قراردادها» بهمراه بازدید از خودروها و 

قراردادن صورتجلسه تنظیمی درپاکت « ب» 
پیشنهاد مناقصه.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بعدد : 534/643/400 /3 ریال معادل «  سه میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون 
و ششصد و چهل و سه هزار و چهارصد ریال تمام » میباشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکى ، فیش واریزي و یا 
یکی از موارد مندرج در تصویبنامه شماره 123402/ت50659 هـ  مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران (برابر شرح 

مندرج در اسناد مناقصه) ارائه گردد.
مورخ  چهارشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  میگردد  دعوت  ازشرکتهاي  واجد  شرایط 
 « ستاد   » دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  به   1399/01/06 چهارشنبه  روز  لغایت   1398/12/28
به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و پس از اخذ کپی از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آنها را ممهور 

به مهر و امضاء نموده و بهمراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
پایان وقت  تا  براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و حداکثر  را  متقاضیان میبایستی پیشنهاد خود 
در  واقع  مازندران  اي  منطقه  برق  دبیرخانه شرکت  به   1399/01/17 مورخ  یکشنبه  روز   «15/35 ساعت  اداري« 
ساري - میدان امام خمینی « ره » در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند. الزم بذکراست فقط پیشنهاد شرکتهائی 
که مدارك و اسناد مناقصه را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت « ستاد » دریافت و پس از تکمیل 
، مهر و امضا ء برروى سایت مذکور بارگذارى نموده و مشخصات خود را بطور کامل ثبت و درج کرده باشند مورد 

قبول و بازگشایى خواهد شد.
کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه 1399/01/19 در محل سالن وحدت شرکت برق 

منطقه اي مازندران (طبقه دوم) بازگشایی خواهد شد .
به  پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقآ 

ترتیب  اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرس WWW.Tavanir.org.ir و سایت شرکت برق منطقه اي مازندران به 

 آدرس www.mazrec.co.ir/tender نیز درج گردیده است   

وزارت نیرو 
شرکت برق منطقه اى مازندران
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یک بام و 
دوهوای 

اروپا

نگاهی به بایکوت خبری رسانه های 
غربی از یک انتخابات  
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