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تراژدی شیوع کرونا در کشور همچنان ادامه 
دارد و حاال س�خن از محدودیت های جدید 
کرونایی می ش�ود که ش�اید کلید این قفل 
بسته، باشد اما تجربه نشان داده که اعمال 
زور و جریمه تنها یک طرف معادله پیچیده 
اس�ت و آنس�وی آن نیاز به عزم همگانی و 

احساس مسئولیت اخالقی دارد . 
ح�اال دیگر س�خنگوی س�تاد مل�ی مقابله 
ب�ا کرون�ا جزئی�ات محدودیت ه�ای جدید 
کرونایی را که قرار اس�ت از اول آذر اعمال 
ش�وند، اعالم کرده اس�ت .به گفته علیرضا 
رئیسی محدودیت های جدید که قرار است 
از اول آذر اعمال شوند .  این درحالی است 
که همچنان کرونا ستمگرانه سایه شوم خود 
را بر مردم گس�ترانده است و به گفته سیما 
س�ادات الری س�خنگوی وزارت بهداشت ،  
متاس�فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۸۶ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دس�ت دادند 
و مجموع جان باخت�گان این بیماری به ۴۱ 

هزار و ۹۷۹ نفر رسید.
تاکی�د ک�ره اس�ت ک�ه  اس�تان های  وی 
ته�ران، اصفهان، ق�م، آذربایجان ش�رقی، 
خراسان جنوبی، س�منان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزس�تان، کرمانش�اه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوش�هر، زنجان، ایالم، 
خراس�ان رضوی، مازن�دران، چهارمحال و 
بختیاری، الب�رز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراس�ان ش�مالی، هم�دان، یزد و 
کردس�تان در وضعی�ت قرم�ز ق�رار دارند. 
اما س�وال این اس�ت که این محدودیت ها 
چیست و وظیفه دیگر سازمان ها ، نهادها ، 
دس�تگاه و در نهایت خود مردم در این باره 
چیس�ت ؟ مردم باید در ای�ن رابطه چگونه 
رفتار کنن�د و وظیفه حمایتی دولت در این 

راستا چگونه رقم می خورد.

 اعالم مبهم طرح 
ام��ا علیرغم انتظار مردم، جزئیات این طرح به 
ش��کل کاملی ارائه نشده و ابهام های زیادی را 

برای مردم باقی گذاشت . 
پس از آنکه درخواس��ت برای تعطیلی فراگیر 
به منظور مقابله با کرونا از س��وی کارشناسان 
و صاحبنظران امر مطرح ش��د ، قرار بود تا روز 
شنبه 24 آبان ماه ستاد ملی کرونا تکلیف این 

تعطیلی را روشن کند با این حال این ستاد به 
جای تعطیلی تهران س��خن از اجرای طرحی 
جامع برای مدیریت کرونا تا پایان این بیماری 

داد. 
در این می��ان رئیس جمهور گف��ت: این طرح 
برای سراسر کشور اس��ت و به صورت هفتگی 
اعالم می شود و بنابر ویژگی هر شهر، مقرراتی 

برای آن اجرا می شود. 
بنا به اظهارات رئیس جمهو بنا بر این ش��د تا 
در هفت��ه جاری ب��ر روی ریزه کاری های این 

طرح کار شود. 
ای��ن موضوع موجب س��ردرگمی بس��یاری از 
صاحبان مش��اغل و اصناف ش��د چرا که نمی 
دانستند آیا شامل این محدودیت ها می شوند 

یا خیر ؟ 
پس از آن س��خنگوی ستاد ملی کرونا با اعالم 
اینکه در تهران و 100 شهرس��تان، یک س��وِم 
کارمندان می بایس��ت در ادارات حضور داشته 
باش��ند ، گفت : به جز مش��اغل ض��روری که 
مایحتاج مردم را تأمین می کند، بقیه مش��اغل 
هم��ه تعطیل اس��ت و آموزش دانش��گاه ها و 

مدارس غیرحضوری خواهد بود.
رئیس جمهور پس از این اعالم، با صدور بیانیه 
ای به به منظور اعالم بسیج عمومی برای مقابله 
با موج س��وم کرونا منتشر کرد و که این بیانیه 
موج دیگری از سردرگمی و ابهام را برای مردم 

به وجود آورد.
بنابراین علی ربیعی سخنگوی دولت دراین باره 
عملیات��ی  ش��نبه  روز  از  تعطی��الت  گف��ت: 

می شود.
همچنی��ن رحمانی فضل��ی فرمان��ده قرارگاه 
عملیات��ی س��تاد مل��ی کرونا نیز در حاش��یه 
جلس��ه دولت اعالم کرد: در ش��رایط قرمز ما 
تقریباً با یک تعطیلی عمومی در شهرها مواجه 
می شویم و در ش��هرهای نارنجی مقداری این 
محدودیت ه��ا ک��م می ش��ود، ول��ی ب��از فضا 
به گون��ه ای خواهد بود ک��ه تجمعات و ترددها 
کنترل ش��ود. باز هم در سخنان دو عضو ستاد 
مل��ی مقابله با کرونا درب��اره تعطیلی ها برخی 
جزئیات اعالم ش��د و برخی م��وارد دیگر بیان 
نشد؛ بسیاری این سخنان را متفاوت با مصوبه 

روز شنبه ستاد کرونا تلقی کردند. 

دیروز نیز س��خنگوی این س��تاد ملی مقابله با 
کرون��ا از محدودیت هایی را س��خن گفت که 
روز ش��نبه نیز به آن اش��اره کرد واما تغییری 
در آنها ایجاد نش��ده بود. در این میان س��وال 
مردم این است که چرا در مورد مسئله به این 
مهمی نبایستی به روشنی توضیح داده شود و 
ای��ن تأخیر در تصمیم گی��ری اجازه نمی دهد 
که مش��اغلی که تعطیل هستند برای دو هفته 
تعطیل��ی خ��ود و گذران زندگ��ی برنامه ریزی 
کنن��د. در این میان عده ای دیگر از مردم نیز 
با مقایس��ه این طرح با تجریبات و محدودیت 
های گذش��ته بر این باورند ک��ه این طرح نیز 
تأثیری  در کاهش کرونا ندارد و دولت بایستی 
با استفاده از تجربیات دیگر کشور و اعالم یک 
برنامه اساس��ی برای کنترل بیم��اری مانع از 

دست رفتن زمان برای مقابله با کرونا شود . 

 تشریح طرح 
بنابر اظهارات س��خنگوی ستاد مقابله با کرونا 
همه کالنشهر ها مش��مول محدودیت ها این 
ط��رح از اول آذر م��اه می ش��وند و 2۵ مرکز 
اس��تان در س��طح هش��دار ۳ )وضعیت قرمز( 

مشمول محدودیت های شدید خواهند شد . 
وی در تش��ریح محدودیت های ش��دید گفته 
اس��ت که منظ��ور از محدودیت های ش��دید، 
تعطیلی همه مش��اغل به جز مش��اغل سطح 

یک است. 
مش��اعل س��طح یک  مرب��وط ب��ه مایحتاج و 
خدمات رس��انی ض��روری به مردم اس��ت که 
ام��داد، نجات، درم��ان و مراکز ف��روش مواد 
غذایی از جمله این نوع مش��اغل به شمار می 
روند . این به آن معناس��ت که بر اس��اس این 
ط��رح صرفاً تولید کنندگان و تامین کنندگان 
کاالها و تولیدات مورد نیاز و ضروری مشغول 

فعالیت خواهند بود.
رئیس��ی  همچنین در مورد حض��ور کارکنان 
در ادارات خاطرنش��ان کرد: حض��ور کارکنان 
بر اس��اس هماهنگی با مدیران ادارات صورت 
خواهد گرفت؛ در مناطق قرمز تنها یک س��وم 
کارکنان اداری، حق حضور در ادارات را دارند 
و در مناطق نارنجی یک دوم و در مناطق زرد، 
دو س��وم کارکن��ان حق حض��ور در ادارات را 

خواهند داشت.
سخنگوی س��تاد مقابله با کرونا در مور مدت 
زم��ان اجرای این طرح تاکید کرده اس��ت که 
ای��ن طرح م��دت دارد بوده و ش��امل 2هفته 
نمی ش��ود اگ��ر و تنها اگر  پ��س از دو هفته 
در منطقه ای تعداد مبتالیان کاهش داش��ت، 
وضعی��ت تغییر می کن��د و درغیر این صورت 

اجرای آن قابل تمدید است . 

 محدودیت های تردد
در این طرح قرار اس��ت تا  نسبت به خروج از 
ش��هرها سختگیری اعمال ش��ود به شکلی که 

تردد از شهری به شهر دیگر ممنوع باشد . 
س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
درب��اره اعم��ال محدودیت در ت��ردد تصریح 
کرد: محدودیت تردد در س��طح هش��دار 2 و 
۳ )شهر های با وضعیت قرمز و نارنجی( اعمال 
خواهد ش��د؛ در ش��هر های قرم��ز و نارنجی، 
پالک ه��ای بومی حق ورود به س��ایر ش��هر ها 
را نخواهند داش��ت یعنی مثاًل خودروی دارای 
پالک تهران نمی تواند وارد شهر اصفهان شود 
و اگر وارد شود با جرایم سنگین روبه رو خواهد 

شد.

 هشدارهای حمایتی از طرح 
در این میان مس��ئولین اجرای نیز پا به میدان 
گذاش��تند و با ارائه توصیه های جدی حمایت 
خ��ود را از اجرای این طرح اع��الم کردند . از 
جمل��ه محس��نی بند پی اس��تاندار ته��ران از 

اجرای جدی محدودیتهای جدید کرونایی در 
این استان خبر داد و گفت: نباید از هر اقدامی 
که س��بب کاهش مراجعه بیماران کرونایی و 

بستری شدن آنها میشود، دریغ کنیم.
انوش��یروان محس��نی بندپی اس��تاندار تهران 
گف��ت: ح��دود ۶ ه��زار و ۵00 نف��ر در تخت 
های بیمارستانی این اس��تان بستری هستند 
و محدودیت های جدی��د کرونایی از اول آذر  

بطور جدی و دقیق اعمال می شوند.
وی افزود: دس��تگاه های اجرایی استان تهران 
موظف ب��ه اجرای دقیق مصوبات س��تاد ملی 
مقابله با کرونا و اعمال محدودیت های جدید 

هستند.
محس��نی بندپی ادامه داد: نباید از هر اقدامی 
که س��بب کاهش مراجعه بیماران کرونایی و 

بستری شدن آنها است دریغ کنیم.
از س��وی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کش��ور نیز ب��ا تاکید ب��ر اینکه آمار س��ازی و 
مخفی کاری نباید داش��ته باش��یم گفت : این 
جان مردم اس��ت و بر اس��اس این آمار دکتر 

نمکی تصمیم میگیرد.
وی درنشس��ت ویدئ��و کنفرانس��ی خ��ود ب��ا 
فرمانداران و روس��ای ش��بکه بهداشت سراسر 
کش��ور با بیان اینک��ه از هم��ه ظرفیتها برای 
اجرای ط��رح محدودی��ت برخورداریم، گفت: 
پلمب، ظرفی��ت مدیریت بحران، دادس��تانها 
و ش��ورای تامین را داریم اما اش��کال در عمل 
یا ضعف در فهم دقی��ق این قوانین و مقررات 
اس��ت. فرمانده ق��رارگاه عملیاتی س��تاد ملی 
مقابله ب��ا کرونا درباره مس��اله تجمع و تردد، 
گفت: وقتی منطقهای قرمز میش��ود، تجمعات 
و ترددها نباید باشد. برخی فرمانداران مراعات 
برخ��ی رودربایس��تیها را دارن��د و در جلس��ه 
اس��تانداران ه��م گفت��م هر جا رودربایس��تی 
داری��د به من ارجاع دهید و بر گردن من وزیر 
کشور بیندازید. ما حتما پیگیری خواهیم کرد. 
تجمع و تردد وقتی قرمز میش��ود باید کنترل 

کامل شود. هیچ استثنا نداریم.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به اهمیت 
مش��ارکتهای مردمی در اج��رای طرح جدید 
محدودیته��ا، اظهارک��رد: مع��اون اجتماع��ی 
را مس��وول این کار ک��ردم و ای��ن هفته باید 
ب��ا محوریت تعیین ش��ده در ق��رارگاه درباره 
مش��ارکتهای مردمی گزارش دهند. همه باید 
در قرارگاه فعال باش��یم. در حوزه پیشگیری، 
درمان و نظارت باید در س��منها )س��ازمانهای 
مردم نهاد(، احزاب هیاتها و تشکلها، مشارکت 
مردم را داش��ته باشیم چون کار مال خودشان 
اس��ت. رحمانی فضلی، مصوبات س��تاد را در 
حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواند 
و گف��ت: این مصوبات ش��اید ی��ک پله هم از 
قان��ون باالتر باش��د. چون خ��ود رهبر انقالب 
فرمودند که مصوبات س��تاد در حکم مصوبات 

شورای عالی امنیت ملی است. 
رحمانی فضلی، بانکها را محل ش��یوع ویروس 
کرونا دانس��ت و تصریح کرد: مدیرعامل بانکها 
در اس��تانها و شهرستانها را موظف کنید و اگر 
چنی��ن نکردند همانند مغ��ازه ها این بانکها را 

هم پلمب کنیم.
سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج 
نیز  آغاز طرح ش��هید سلیمانی برای مقابله با 
کرون��ا در هفته بس��یج خبر داد و در تش��ریح 
این طرح گفت که  استفاده از ظرفیت مردمی 
برای تولید ماسک ، ایجاد کارگاه های اقتصاد 
مقاومتی ، اجرای گش��ت های محله محور از 
جمله اقداماتی اس��ت ک��ه در این طرح انجام 

می شود. 

 متخصصان چه می گویند 
و  عفون��ی  متخصص��ان  می��ان  ای��ن  در 
اپیدمیولوژیس��تها در داخ��ل و خارج کش��ور 

نی��ز معتقدن��د روش��های محافظ��ه کارانه و 
محدودیته��ای نی��م بن��د همچ��ون تعطیلی 
ش��بانه اصناف، محدودیت تردد بین استانها یا 
گس��ترش تعطیلی به کل شهرها تنها مسکن 
و به تاخی��ر انداختن موجهای بعدی کرونا در 
ایران است و به تنهایی نمیتوانند حریف کرونا 

شوند.
بنابراین الزمه مقابله ب��ا کرونا چیزی بیش از 

تعطیلی ها ، جریمه ها و اجبار ها ست . 
ای��رج حریرچی معاون وزیر بهداش��ت در این 
باره گفته اس��ت حتی اگر مردم ش��یوه نامهها 
را رعای��ت کردند و تعطیل��ی دو هفتهای هم 
ص��ورت گرفت ش��اید بتوانیم م��رگ و میر را 
کاهش دهیم اما این اقدام های عاجل میتواند 
اثرات مقطعی داشته باشد و شرایط را کنترل 
و بازس��ازی نیروه��ای اجرای��ی، بهداش��تی و 
درمانی را فراه��م کند، ولی فکر نکنیم که راه 
حل معجزه آس��ایی وج��ود دارد و با چند روز 

تعطیلی اقدام عجیبی رخ خواهد داد .

 وظیفه مردم و دستگاه ها 
بای��د بدانی��م که قطع��اً تا پیدا ش��دن درمان 
قطعی این بیماری مسئولیت اجتماعی، رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و فاصله گذاری های 
الزم و درنهای��ت پیش��گیری وظیفه تک تک 

افراد جامعه است . 
هم��ه باید در نظ��ر بگیریم که ب��ی تفاوتی و 
خودخواهی برخی از افراد نسبت به مسئولیت 
اجتماعی خود در این میان موضوعی شخصی 
نبود و می تواند منجر به نتیجه ای فاجعه بار و 

داغدار کردن خانواده های بسیاری شود . 
در این میان رس��انه ها  وظیفه دارند جدای از 
اطالع رس��انی و فرهنگسازی نسبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی و ماسک زدن و فاصله 
گ��ذاری اجتماعی توس��ط آح��اد جامعه،  در 
رابطه با حفظ قرنطینه خانگی توسط مبتالیان 
نیز فرهنگس��ازی کنند و از این موضوع غفلت 

نداشته باشند.
از س��وی دیگر دستگاه قضایی نیز می توان بر 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های 
بهداش��تی و رعایت محدودی��ت ها و صبوری 
برای تداوم آن به منظور کاهش خطر ش��یوع 

ابتال و کمک به کادر درمان وارد عمل شود .
دکت��ر س��ید محم��د پ��اک مه��ر نایبرییس 
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس شورای 
اس��المی در این زمینه گف��ت : چنانچه دولت 
امکانات بهداش��تی الزم نظیر ماسک رایگان را 
به وفور در اختیار مردم بویژه قش��ر کمدرآمد 
جامعه قرار دهد از طرفی با ایجاد محدودیتها 
و تعطیل��ی چند هفته��ای همه مش��اغل در 
راس��تای قطع زنجیره انتقال وی��روس کرونا، 
نیاز معیشتی اقشار متوسط به پایین جامعه را 
تامین کند، بیشک آمار تلفات ناشی از بیماری 
»کووید-1۹« در کشور بشدت کاهش مییابد. 
در این میان دکتر مسعود مردانی عضو کمیته 
مقابل��ه با کرونا نیز با تاکید بر اهمیت بیماری 
یابی گفت : افزایش ظرفیت تستها در بسیاری 
از کش��ورها مانند کرهجنوبی و سنگاپور موثر 
بوده اس��ت؛ زیرا هرچه زودتر موارد مشکوک 
و مبتال را شناس��ایی کنیم، میتوانیم اقدام به 
جداس��ازی آنها کنیم و با پیگیری آنها س��عی 
کنی��م جلوی انتقال بیماری از موارد مثبت به 

سایرین را بگیریم.
ط��رح جدی��د درحالی جواب خواه��د داد که 
دولت با جدیت تمام برنامههای محدودکننده 
را اجرا  و همه مردم پروتکلهای بهداش��تی را 

بخوبی رعایت میکنند.  
فراموش نکنیم که بر اس��اس اعالم س��ازمان 
بهداش��ت جهانی ممکن اس��ت میزان ابتال در 
کش��ورها تا جای��ی افزایش یابد که سیس��تم 

بهداشتی_درمانی نتواند پاسخگو باشد.

پیامبر اکرم )ص(: ایمان نه به ظاهر است و نه به آرزو، بلکه ایمان آن 
است که در دل خالص باشد وعمل آن را تصدیق کند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش:
نیازمندی های دفاعی کشور متناسب 
با تهدیدات، در داخل ساخته می شود

امیر نعمت��ی گفت: با توجه به 
ایجاد مش��کل توس��ط آمریکا 
در صادرات محصوالت دفاعی 
ایران، کش��ور هایی هستند که 
محصوالت دفاعی ما را بخرند.

امی��ر س��رتیپ ن��وذر نعمتی 
جانش��ین فرمانده نیروی زمین��ی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران با اش��اره ب��ه اقتدار دفاع��ی ایران 
اظه��ار کرد: خ��ط قرمز ما امنی��ت، حفظ تمامیت 
ارض��ی و اس��تقالل نظام جمهوری اس��المی ایران 
اس��ت، دکترین نظام این است که تجاوزی به هیچ 
کش��وری انجام نمی دهیم، ول��ی قاطعانه از امنیت 

کشورمان دفاع می کنیم.
جانش��ین فرمانده نیروی زمین��ی ارتش افزود: بعد 
از پیروزی انقالب اس��المی ایران به ویژه در دوران 
دف��اع مقدس به این نتیجه رس��یدیم که در بحث 
دفاع، نمی توانیم به خارج از مرز ها وابس��ته باشیم، 
تجهیزات دفاعی چیزی نیس��ت ک��ه بتوانیم برای 

تأمین آن وابستگی داشته باشیم.
وی تاکی��د ک��رد: تحریم ه��ا عزم مس��ئوالن حوزه 
نظام��ی و دفاعی کش��ور را جزم کرد ت��ا در زمان 
تحریم ی��ا غیرتحری��م، در بحث تجهی��زات اصلی 
صحنه دفاع وابس��تگی به خارج از مرز ها نداش��ته 
باش��یم، این جریان در دوران های مختلف به شکل 
ش��بانه روزی در صنعت دفاعی کشور شکل گرفته 
است.جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه 
داد: امروز در ارتباط با محصوالت دفاعی، وابس��ته 
به خارج نیستیم و هر چیزی که نیاز داشته باشیم، 
مسئوالن و کارشناسان عملیاتی ما با توجه به رصد 
تهدی��دات و تجزیه و تحلیل آن، محصوالت دفاعی 
متناس��ب با تهدیدات موجود را طراحی می کنند و 
قدرت باالیی هم در طراحی و س��اخت وجود دارد.

نعمتی، وزارت دفاع و س��تادکل نیرو های مسلح را 
تصمیم گیرنده اصلی در رابطه با صادرات تجهیزات 
دفاعی برش��مرد و اضافه کرد: رفع محدودیت های 
تسلیحاتی، شکس��ت رژیم آمریکا در سازمان ملل 
ب��ود، ما طبق قوانین بین المللی االن دیگر در بحث 
واردات تجهی��زات نظام��ی و ص��ادرات محصوالت 
دفاعی نباید مشکلی داشته باشیم.جانشین فرمانده 
نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: البته قدرت های زور 
گ��و به ویژه رِژیم جنایت کار آمریکا و هم پیمانانش 
یک س��ری مشکالتی را برای ما ایجاد می کند، ولی 
کش��ور هایی هستند که بخواهند محصوالت دفاعی 

ایران را خریداری کنند./باشگاه خبرنگاران 

مجلس به دنبال جایگزینی برای 
تامین بودجه معیشتی

عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س با بیان 
اینکه جلس��ه کمیس��یون بودجه برای اصالح طرح 
تامی��ن کاالهای اساس��ی بدون نتیج��ه باقی ماند، 
گفت: دول��ت زیر بار تامین مناب��ع مالی این طرح 

نمی رود.
احس��ان ارکانی نماینده مردم نیش��ابور در مجلس 
شورای اسالمی ، با اشاره به نشست امروز کمیسیون 
بودجه مجلس گفت: در جلس��ه امروز اصالح طرح 
تأمین کاالهای اساس��ی مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت که این جلسه بدون جمع بندی و نتیجه گیری 
نهایی به پایان رسید.وی افزود: دولت زیر بار تأمین 
منابع مالی این طرح نمی رود و شورای نگهبان هم 
می گوید که دولت باید رس��ماً اعالم کند که منابع 

مالی این طرح را پذیرفته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اظهار داش��ت: تالش داریم ت��ا آلتراناتیو دیگری را 
ب��رای تأمی��ن منابع مال��ی طرح تأمی��ن کاالهای 
اساس��ی پیدا کنیم و در جلسات بعدی کمیسیون 

این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
  فارس

گزارشخبر

ادامه تراژدی شیوع کرونا در کشور

احساس مسئولیت اجتماعی 
مؤلفه تحقق اهداف 

محدودیت های جدید 
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 7/9901319833124 DT2 :آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره
قلم لوله گالوانیزه بدون درز

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ول
ت ا
نوب

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى تامین نماید.

شماره تقاضاجمع عددىموضوع مناقصهتعداد اقالم

7

LINE PIPE , API5L, GRADE B , SCREWED API .
GALVANIZED SCREWED API & COUPLED  .

 SEAMLESS , ELECTRIC FURNACE OR OPEN HEARTH 
 STEEL, COUPLING THREADS FOR SIZE 2 INCH AND
 OVER ELECTROPOLATED COUPLINGS HARDER THAN
 THE PIPE TO  MINIMISE GALLING COUPLINGS UP TO 3
 INCH SCREWED ON POWER TIGHT TO BS1600 PART 2 IN
 RANDOM LENGTH OF 6 M FROM 5.0 M TO 7.5 M TO BE
 SUPPLIED IN BUNDLES OF 20 LENGTHS EACH , SIZE ¼ , ½ ,
¾ , 1, 2,3 & 4 INCH

438501-31-9833124

لذا کلیه شرکتهایى که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالى مورد درخواست مى باشد مى بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتى 
ذیل الذکر ، نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم 

منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابى کیفى (براى معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
 WWW.NISOC.IR - فرم پرسش نامه ارزیابى – مدیریت تدارکات و امور کاال – مزایده و مناقصه- کسب و کار

کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/868/750/000 ریال مى باشند.

آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ، ساختمان 102 ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد خرید اقالم 
حفارى و لوله اتاق 17 - کدپستى 54579 – 61138  تلفن: 22471 – 341 - 061

درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:
               WWW.SHANA.IR           WWW.NISOC.IR         WWW.IETS.MPORG.IR       

آدرس اینترنتى جهت دسترسى به اسناد و مدارك مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش 
پاکات فنى ، متعاقبًا به مناقصه گرانى که صالحیت دریافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

شماره:1399,4665

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب (سهامى خاص)

تجدید آگهى مناقصه عمومى 
یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى 

به شماره 99/22 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ول
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شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران 
(سهامى خاص) 

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران درنظر دارد مناقصه  انجام خدمات 
کارکنان پیمانکارى نیروى حجمى به تعداد 96 نفر به شماره فراخوان 2099050139000095  
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در 
محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکى  امضاى  گواهى  دریافت  و  مذکور  سایت 

سازند . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99,08,28 باشد.

الى    99,08,28 مورخ    12:00 ساعت   : سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانى  مهلت 
99,09,02 ساعت 19:00

مبلغ برآورد : 124,795,039,876 ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 2,237,950,399 ریال 

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14 ظهر تاریخ 99,09,16.
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99,09,17 (درمحل دفتر بازرگانى 

و قراردادها ) مى باشد. 
مدت پیمان : 12ماه شمسى مى باشد . 
محل تامین اعتبار : اعتبارات داخلى 

اسناد  بیشتر در خصوص  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مناقصه  تماس دستگاه  اطالعات 
بلوار   ، واوان  ، شهرك  ، کیلومتر 22 جاده ساوه  : آدرس- تهران  پاکات  ارائه  و  مناقصه 
امام خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران - 

دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
تماس  :مرکز  سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

02141934  دفتر ثبت نام : 88969737  
ارائه اصل گواهى نامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعى براى 

کلیه شرکت کنندگان الزامى مى باشد. 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران
www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

آگهى مزایده عمومى شماره  99/93

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

ول
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فروش هشت قطعه زمین واقع درجاده قمصر
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