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کتایون مافی

 یکی از نکاتی که رهبر معظم انقالب اسالمی 
در ســخنان خــود در 19 دی مــاه بــه آن 
تاکید کردند، ممنوعیت واردات واکســن های 

امریکایی و انگلیسی بود. 
ایشان با اشاره به تولید واکسن های آمریکایی 
و انگلیسی کرونا و بحث واردات آنها فرمودند 
» ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور 
ممنوع اســت. اگر آمریکایی ها توانسته بودند 
واکســن تولید کنند، این افتضاح در کشــور 
خودشــان به بار نمی آمد. من واقعاً به این ها 
اعتمــاد ندارم. گاهی می خواهند واکســن را 
روی ملت های دیگر امتحان کنند. به فرانسه 
هم خوش بین نیستیم، چون سابقه خون های 
آلوده را دارد. اّما اگر از جایی دیگر که مطمئن 

باشد، بخواهد وارد کنند اشکالی ندارد.«
در این میان هستند بسیاری که معلوم نیست 
به چه علت تالش می کنند که به هر شــکل 
ممکن این واکسن های  خارجی به کشور وارد 
شــود و این درحالی است که حتی برخی از 
مردم در امریکا و انگلیس حاضر به تزریق این 
واکسن ها نشدند و از این رو دولت این کشور 
دست به دامن سیاســتمداران و سلبریتی ها 
برای تزریق واکسن شد تا شاید بتواند اعتماد 

مردم کشورش را جلب کند. 
جالب آنجاست که واکسن کرونا در کشورمان 
در دســت تولید است و اگر قرار باشد که این 
واکسن ها به کشور برسد، ورود آن همزمان با 

تولید واکسن در کشورمان است. 
با این حــال برخی بر ایــن باورند که برخی 
ازدولتمردان و طرفداران واکسن های خارجی 
می کوشند، تا ورود  واکسن آمریکایی را بهانه 
ای بــرای مذاکره و برجــام جدید قرار دهند 
و برخــی دیگر نیز بر ایــن باورند دولت برای 
فضا سازی انتخابات 1400 و بهبود بخشی به 
کارنامه خود اصرار به واردات این واکســن ها 
نائب رئیس  دارد. سیدامیرحسین قاضی زاده، 
مجلس  در این باره در توییتی نوشت: با توجه 
به اظهارات مسئوالن دولت مبنی بر اینکه تا 
خرداد 1400 واکسن های ایرانی قابل تزریق 
است، ســئوال مهم این است که دولتمردان 
توضیح دهند با وجود دانشــمندان برجسته 
در کشــور، چرا با ۶ ماه تأخیر از دنیا باید به 

واکسن کووید 19 برسیم؟!

 نگاهی به خاطرات تلخ گذشته 
ســخنان مقام معظم رهبری یادآور خاطرات 
تلخــی بود کــه مــردم کشــورمان در دهه 
۶0 تجربه کــرده بودنــد. در آن زمان مردم 
کشورمان، در حال جنگ با صدام بودند و نیاز 
به خون موجب شــد تا دولت به واردات خون 
از فرانسه اقدام کند. در آن زمان این خون ها 
برای افرادی که به بیمارهایی چون هموفیلی 
مبتال بودند استفاده شد اما خونهای فرانسوی 
آلــوده به ویرس بیمــاری هایی چون  ایدز و 
هپاتیت بودند و این امر موجب شــد تا حدود 
9۷4 نفر  از مردم کشورمان به این بیماری ها 
مبتال و متاســفانه حــدود ۲00 نفر هم جان 

خود را از دست بدهند.
در آن زمان ایران که به سبب تحریم ها امکان 
تســت نمونه ها را به صورت گسترده نیافت و 
خون هــا پیش از آزمایش بــه بیماران تزریق 
شــد، در نتیجه در ســال 1۳۶۶ اولین بیمار 
مبتال به ویروس ایدز در ایران شناسایی شد.

در آن زمان فرانســوا میتــران رئیس جمهور 
فرانسه و  فابیوس وزیر خارجه این کشور بود 
که در ارســال این خونه هــای آلوده در زمره 
متهمــان اصلی قرار گرفتنــد، اما با اینکه در 

دادگاه بین المللــی هم به اثبات رســید که 
ایــن اقدامات عمدی بوده اما دولت فرانســه 
هرگز حاضر به پرداخت غرامت، نشــد. جواب 
فابیوس تنها یک جمله بود که می گفت افترا 
نزنیــد؛ این در حالی بود که وزیر بهداشــت 
فرانســه یعنی ادموند هرو در دادگاه پذیرفته 
بود که از آلودگی خون های توزیع شده مطلع 

بوده است. 
اما این نخســتین بار نیســت که مردم ایران 
بــه دلیل تحریمها و خباثت دشــمنان دچار 
چنین گرفتاری هایی شدند، در سال 88 که 
سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در حال اتمام 
بود و این راکتور دست کم برای یک میلیون 
بیمار ایزوتوپ دارو تهیه می کرد و بســیاری 
از بیماران ســرطانی برای درمــان نیاز مبرم 
به این داروها داشــتند، اما آمریکا با خباثت 
تمــام نه خــودش حاضر به دادن ســوخت 
راکتور هسته ای تهران شد و نه اجازه داد که 
ســایر کشورها این داروها را به ما ارائه دهند. 
فرانسه، انگلیس و آلمان هم حاضر نشدند این 

سوخت را به ایران بدهند.
در این میان سوال اینجاست  که این کشورها 
حتی به هنگام شــیوع کرونــا از ارائه دارو به 
ایــران جلوگیری کــرده و در زمان اوج کرونا 
حتی ماســک یا دستگاه اکســیژن را هم در 
اختیــار ایران قــرار ندادند، پول هــای ایران 
را بلوکــه و حاضر به هیچ همکاری نشــدند، 
بنابراین چرا بایســتی اکنون برای مردم ایران 
نگران باشند و واکسن در اختیار ایرانیان قرار 
دهند. ســید محمد پاک مهر عضو کمیسیون 
بهداشــت مجلس در این باره به سیاست روز 
گفت: فرمایش رهبــری در این زمینه فصل 
الخطاب اســت و شکی نیســت که بایستی 
اجرا شــود و این موضوع نیز پیش از این در 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس مطرح 
بود و استفاده از واکسن ایرانی در اولویت قرار 
داشــت. وی افزود: کســانی که مولد واکسن 
هســتند، همان کسانی هســتند که تعهدات 
برجامی خود را عمل نکردند و حتی به هنگام 
تأمین دارو برای کرونا و ... ایران را تحت فشار 
قرار دادند، اینکه حاال 180 درجه تغییر کرده 
و در بحث واکسن فایزر می خواهند رایگان و 
حتی با پول به مردم ایران واکسن ارائه کنند 

جای سوال دارد. 
حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی 
هــم در این زمینــه گفت: ما اگــر بخواهیم 
واکســن های خارجی را تزریق کنیم احتمال 
حملــه بیولوژیکی هم وجــود دارد. نباید در 
برابر دشمنان خود ساده اندیشی کنیم و این 

فرصت را در اختیار آنهــا بگذاریم؛ اطالعات 
بســیاری به دســت آمده مبنی بر اینکه در 
برخــی از واکســن ها اقدام بــه تزریق چیپ 
الکترونیکی می کنند و جی پی اسی را در بدن 
افراد مــی گذارند تا به راحتی کنترل افراد را 

در دست گیرند . 

 واکسن هایی که پاسخگو نبودند 
در این میــان نباید فراموش کــرد عالوه بر 
احتمال حمله بیولوژیکی از ســوی دشمنان 
کشور، این واکسن ها نتوانستند در عمل نیز 

کارکرد مناسبی داشته باشند.
در عیــن حال این واکســن هــا  از فناوری 
کامــاًل جدیدی به اســم »پیامرسان-اســید 
ریبونوکلئیک« )mRNA( اســتفاده می کند 
که تا پیش از این هرگز مجوز واکسیناسیون 
انســانی را دریافت نکرده بــود. طبق آمارها 
»توزیناِمران _ Tozinameran « با اسم رمز 
»بی ان تی1۶۲بی۲« کــه عموماً تحت عنوان 
»واکسن کووید-19 فایزر-بیوان تک« شناخته 
 )Comirnaty( »و بــا برنــد »کومیرناتــی
فروخته می شــود اولین واکســن کووید-19 
تولیدشــده در جهان هستند . انگلیس اولین 
کشــوری بود که با »اختیــارات اضطراری« 
مجوز استفاده گسترده از این واکسن را صادر 
کرد، اما شاهد بودیم که واکنش های آلرژیک 
سخت و متعددی را در بسیاری از افراد ایجاد 

کرد. 
محمد حســن قدیری ابیانه هم در این زمینه 
بیان کرده اســت که آمارها نشــان می دهد 
افرادی که این واکســن ها را زدند، مرده اند و 
صحنه هایی هم فاش شــده که مقامات غربی 
تظاهر به تزریق واکســن می کنند. موضوعی 
کــه قدیــری ابیانــه در این بــاره گفته، در 
خبرگزاری های غربی هم نقل شده است برای 
مثال؛ آژانــس دارویی نروژ اعالم کرد دو فرد 
که در خانه ســالمندان ساکن بودند، پس از 
تزریق واکســن آمریکایی ضد کرونای فایزر 

جان خود را از دست دادند.
در عین حال نباید فراموش کرد که در دوران 
کرونا شــرکت های دارویی غربی برای کسب 
ســود بیشــتر حتی اطالعات غلط دارویی به 
خریداران دادند. یکــی از این داروها، داروی 
فاویپیراویر که داروی ضد آنفلوآنزاســت و در 
کویید اثر نداشــت، اما تبلیغات بســیاری در 

مورد آن شد. 
سید محمد پاک مهر عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس در این باره به سیاســت روز 
گفت: کرونا در انگلیس به اوج خود رســیده 

و این درحالی اســت که ایران توانســته آمار 
مبتالیــان به ایــن بیمــاری را کاهش دهد. 
بنابراین اگر مدعیان ارائه واکســن، دلســوز 
هستند بهتر اســت اول فکری به حال مردم 

خود کنند و بعداً ناجی مردم ایران شوند. 

 ایران پیشرو در ساخت واکسن 
در عین حال شــاهد هســتیم که کشورمان 
به موفقیت های بســیار خوبی در این زمینه 
دســت یافته اســت، مینو محرز عضو کمیته 
علمی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا و محقق 
ســاخت واکســن ایرانی در این زمینه گفت: 
»االن در حــال چیــدن مقدمات هســتیم و 
اگر بهمن شــروع کنیم و سه مرحله آزمایش 
انســانی را اجرا کنیم و اگر مؤثر باشد ساخت 
آن تا اردیبهشت یا خرداد زمان می برد. زمان 
رسیدن واکســن خارجی هم زودتر از تیرماه 
نخواهــد بود. پس به نظر من با توجه به پولی 
که برای آن واکســن بایــد بدهند که تازه یر 
به دســت ما برســد این کار خیلــی به درد 
نمی خورد. چون آن واکسن به این زودی که 
نمی آید و گفتند ارسال آن به ایران تا تیرماه 
طول می کشــد.« وی افزود: واکسن ایرانی  از 
ویروس ضعیف شــده ساخته شده و این یک 
روشــی اســت که خیلی ســریع تر به نتیجه 
می رسد و میزان مصونیت آن هم خوب است.

محرز با اشاره به اینکه  دیگر واکسن جدیدی 
 ،mRNA که در دنیا آمده است یعنی واکسن
اگــر در بلندمــدت خوب و موثر باشــد یک 
تحولی در سیســتم ســاخت واکســن ایجاد 
می کند خاطرنشــان کرد؛ اما آن واکســن به 
همه جای دنیا نمی رســد بــه خصوص این 
که حمل ونقل آن سخت اســت. یکی از این 
واکسن ها )واکسن شــرکت فایزر( به یخچال 
منفی 80 درجــه نیاز دارد که فقط در مراکز 
تحقیقاتــی وجود دارد، به همین دلیل انتقال 
آن مثل باقی واکســن ها که در کیف یخ قرار 
می گیرد راحت نیســت. واکســن مدرنا هم 
احتیاج به یخچــال منفی ۲0 دارد که انتقال 

آن هم سخت است.

 فکر اساسی نیاز است 
ســید محمــد پاک مهــر عضو کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی 
در گفتگو با سیاســت روز با اشــاره به اینکه 
هنوز جامعه پزشــکی با گذشــت یکسال از 
انتشــار این بیماری نتوانسته است به درمان 
قاطع و مؤثر این بیماری دســت یابد در این 
باره گفت: اگرچه در این زمینه راه بهداشــت 

محور و رعایت پروتکل های بهداشــتی مؤثر 
اســت اما این راهکار، راهــکاری کوتاه مدت 
است، ما نمی توانیم برای همیشه محدودیت 
های طوالنی مدت را اعمال کنیم یا آموزش و 
پرورش را تعطیل و مانع از مراودات اجتماعی 

شویم. 
وی با بیان اینکه بایســتی به فکر راه کارهای 
ریشــه ای در مقابله با کرونا بــود، افزود: باید 
ســطح ایمنی جامعه در مقابــل این بیماری 
افزایــش یابد کــه این امر با تزریق واکســن 

محقق می شود. 
نماینــده مردم بجنــورد با بیــان اینکه این 
بیماری مقطعی نبوده و فراز و نشیب هایی که 
جامعه در مقابله بــا این ویروس دنبال کرده 
است نشــان می دهد که پروســه تولید این 
واکسن بایستی آینده نگر باشد، اظهار داشت: 
به غیر از این ویروس ممکن است بیماری های 
مشــابهی هم در آینده شایع شود. ما قباًل هم 
شاهد انتشــار ســارس و یا آنفلوآنزا بوده ایم 
بنابراین باید بتوانیم با تولید واکســن مردم را 

در برابر این بیماری تقویت کنیم. 
وی تصریح کرد: کشــور ما در ساخت واکسن 
ســابقه 100 ســاله دارد و مؤسساتی چون 
انستیتو پاستور و رازی موفقیت های بسیاری 
را در این زمینه کســب کرده اند. بیس و پایه 
علمی تولید واکسن در کشور وجود دارد و با 
اهتمام و جدیت می توان واکسن را برای مردم 

کشور تولید کرد. 
پاک مهر گفت: اکنون ۷ شــرکت داخلی در 
کشــور در حــال رقابت بر ســر تولید 4 نوع 
پلتفــرم برای تولید این واکســن هســتند و 
شــرکت های شــفا و فارمر که زیر نظر ستاد 
فرمان امام )ره ( فعالیــت می کند کار تولید 
را به مرحله کارآزمایی انسانی رسانده است. 

وی با تاکید بر اینکه در بحث واکسن ۲ عنصر 
ســالم بودن و میــزان اثر بخشــی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، افــزود:   اگر بتوانیم 
خود واکســن را تامین کنیم می توانیم از این 

دو ویژگی اطمینان حاصل کنیم . 
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
افزود: نگاه ویژه رهبری نیــز با تاکید بر این 
امر، بــر این موضــوع تاکید داشــت که در 
رابطه با بازار تهیه این واکســن بایستی دقت 
فراوانی صــورت گیرد. ژنوم ویروس کرونا پی 
در پی در حال تغییر اســت و شاهد هستیم 
کــه در مواردی دچار جهش شــده و اکنون 
انواع انگلیســی و آفریقایی منتشر شده است، 
بنابراین در شــرایط تحریمها منطقی اســت 
که درایــن زمینه با تکیه به توان داخل عمل 

کنیم. 
 استفاده ابزاری از واکسن 

در عیــن حال به نظر می رســد دولت بر آن 
است که با استفاده از این شرایط فکری برای 
بهبود کارنامه خود داشته باشد . سید محمد 
پاک مهر عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلــس در این باره به سیاســت روز گفت: 
معلوم نیست چرا برخی به دنبال آن هستند 
که انگیزه تولید کنندگان واکســن داخلی را 
زیر ســوال ببرند؟! وی با تاکید بر اینکه نگاه 
ویژه رهبــر انقالب در خصــوص ممنوعیت 
واردات واکســن، موجب امیــدواری و تالش 
بیشــتر این تولید کنندگان می شود، افزود: 
متاســفانه دولت به هر روشــی تالش دارد تا 
عملکرد نامطلوب خود را در برجام، مدیریت 
اقتصادی کشور و ضعف نظارت ها که هر روز 
هم شاهد بدتر شدن آن هستیم به این وسیله 

به حاشیه بکشاند. 
پــاک مهر افزود: این درحالی اســت که نگاه 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس از ابتدا 
بر تولیــد داخلی و حمایت از تولید کنندگان 
داخل بود چرا که در آینده کرونا ممکن است 
ادامه داشته باشد و ما نمی توانیم برای حفظ 
سالمت مردم معطل کشورهای دیگر بمانیم. 

امام علی )ع(: دشمن چه بسا به نزدیکی می گراید و نمایش صلح 
می دهد تا غافلگیر کند، پس جانب احتیاط را بگیر و دور اندیش باش.

صفارهرندی:
اتکا به توان داخلی می تواند ما را به 

آرامش و اطمینان برساند
عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام گفت: اتــکا به توان داخلی 
می توانــد مــا را بــه آرامش و 
اطمینان برســاند و با ادامه این 
رونــد، تحریم ها دیگــر بر ما اثر 
نــدارد و همیــن، خنثی کردن 
تحریم است. ، محمد حســین صفار هرندی عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه 
اجرای راهبــرد »خنثی کــردن تحریم ها« تولید 
واکســن ایرانی را ثمره اتکا به توان داخلی دانست 
و تاکید کرد: با ادامه این روند تحریم ها را می توان 
خنثی کــرد. وی با اشــاره به اقدامــات خصمانه 
دشــمنان علیه ملت ایــران گفت: همــه راه های 
مواجهــه با وضعی که به شــکل نــاروا علیه ملت 
بزرگ ایران پیش آمده است طی کردیم، یعنی راه 
مواجهه با ستمی که حقیقتاً هیچ توجیهی ندارد و 

جز نشانه قلدری های نظام سلطه گر نیست.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
نخســتین مواجهه ما با این ســتمگری، حتماً این 
اســت که باید با قــدرت در برابر زیــاده خواهی 

دشمنان بایستیم و این کار را کردیم.
صفارهرندی، رفــع تحریم ها را الزامی دانســت و 
تاکید کــرد: این هدف باید تحقــق یابد، اما چون 
تحریم کنندگان بیرون کشــورند و هیچ نسبتی با 
ملت ایران ندارند عالقه شــان درست ضد ماست. 
آنان منافع شــان را در اســتمرار تحریم می دانند 
بنابراین از هفت سال قبل که رفع تحریم آغاز شده 
این هدف به ثمر نرسید، زیرا رفع تحریم در اختیار 
ما نیست. وی افزود: اما می توانیم تحریم ها را بی اثر 
کنیم، زیرا دفعش در اختیار ماســت پس برای بی 
اثر کردن آن هر کار که از دستمان برآید می کنیم.

صفارهرندی یکی از ساده ترین های راهکارهای دفع 
تحریم ها را دور زدن آن دانست و گفت: اگر غیر از 
این بود چطور ممکن اســت که اکنون بیش از یک 
میلیون بشکه نفت می فروشیم؟ جز از راه دور زدن 

تحریم ها ممکن نبود.
وی افزود: افزایش صدور یک میلیون بشــکه نفت 
و میعانــات گازی به یک و نیم میلیون بشــکه هم 
قابل انجام است و این رقم حتی می توانست به دو 
و نیم میلیون بشــکه هم برسد اگر روش هایی که 
انتخاب می کردیم قابل تحقق بود، زیرا همه چیزش 

در اختیارمان است و به اراده دشمن ربطی ندارد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
صفر تا صد این راهکار در اختیار خودمان اســت؛ 
وقتی قــرار بر حل مســائل در درون باشــد باید 
لوازمــش را آماده کنیــم؛ برای ایــن کار نیازمند 
فناوری روزآمد هســتیم. دیگران که نمی دهند آیا 

خودمان نمی توانیم آن را به وجود آوریم؟
صفارهرندی با اشاره به ظرفیت های پیشرفته علمی 
و ارتقای جایگاه ایران به ۵ رتبه برتر دنیا در برخی 
رشته ها گفت: مگر فناوری چیست؟ فناوری برآمده 
از دانش است و دانش را به دست آوردیم به نحوی 
که جایگاه علمی ایران در ســال های اخیر در میان 
۲00 کشــور جهان از رتبه پانزدهم یا شــانزدهم 

عقب تر نرفته است این یعنی ما قدرتمندیم.
وی گفــت: البته آنان اگر از دســت شــان برآید 
می خواهنــد ما را از تکاپوی علمــی بازدارند. ترور 
دانشمندان ایرانی گواه این است که با پیشرفت علم 
در کشــورمان مخالفند. حتی اظهار کردند »صرف 
نظر از پیشــرفت های علمی در صنعت هســته ای، 
پیشرفت شــما در دیگر شاخه های علمی مشکوک 
اســت«. صفارهرندی افزود: دشــمنان در حالی از 
پیشرفت های ما در بیو و نانو فناوری می پرسند که 
در این عرصه ها که بمب تولید نمی شــود، اما علت 
مخالفتشان این اســت که پیشرفت در این عرصه، 
قدرت آفرین اســت و ما توانستیم این قدرت را به 
دســت آوریم. وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: می بینیم که حتی برای تأمین بهداشــت و 
درمان مردم و پیشــگیری از بیماری مهلک کرونا، 
نیروهــای داخلی وقتی آســتین همــت باال زدند 
موفق شدند همپای جریان قدرتمند علمی دنیا به 
امکانات الزم بــرای مواجهه با این پدیده منحوس 
دست یابند. وی، واکســن داخلی کرونا را همپای 
واکسن هایی دانست که فقط در چند کشور معدود 
تولید شــده اســت و خط تولید چند میلیونی آن 
تا دو - ســه ماه آینده ایجاد می شود.   باشگاه 
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آگهی مناقصه
»ارزیابی کیفی«

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

ت اول
نوب

1( مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي 
2( موضوع مناقصه : تکمیل گازرسانی به روستاهای محور عارفی از توابع شهرستان مشهد و بینالود 

)تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان مکانیکال ، برق ، نصب و راه اندازی 1 مورد ایستگاه تقلیل فشار T.B.S مسطح شهری به ظرفیت m 3 / hr  5000 ، انجام عملیات اجرایی شبکه 
تغذیه فوالدی به طول تقریبی 8600 متر ، شبکه توزیع فوالدی به طول تقریبی 50 متر ، شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی 12300 متر و نصب انشعابات پلی اتیلن به تعداد 750 

انشعاب در مدت 180 روز تقویمی با استفاده از از 1 اکیپ کامل فوالدی و 2 اکیپ کامل پلی اتیلن بطور مجزا و مستقل از یکدیگر( 
2( شرایط اولیه متقاضیان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار 

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي 
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي

3( دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی : از سایت مذکور از ساعت 08:00 مورخ 99/10/20 تا ساعت 14:30 مورخ 99/10/27 اعالم شده در سامانه ستاد
4(  بارگذاری اسناد استعالم ارزیابي کیفي به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن : در سایت مذکور تا ساعت 14:30 مورخ 99/11/14 اعالم شده در سامانه ستاد 

5(  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق مصوبة شماره 123402/ ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن مي باشد. 
6( یادآورد مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

7(  رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي 
مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد.

 شایان ذکر است دسترسي به متن این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051 - فاکس 
37640036- 051 تماس حاصل شود. 

شماره مجوز 1399/5959 اصالحیه آگهي مناقصه شماره 99-۳9

شركت توزيع نیروي برق سیستان و بلوچستان

ت اول
نوب

شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

كليه متقاضيان مناقصه شماره ۹۹-۳۹ 
به  روز  سياست  روزنامه  در  االت  يراق  انواع  خريد  موضوع  با   ۹۹-۳۹ شماره  مناقصه  شده  چاپ  های  آگهی  پيرو 
تاريخهای 26 و 27 آذر سال جاری ,   بدينوسيله به اطالع می رساند مواعد مناقصه ياد شده تغيير يافته است , مقتضی 

نسبت به سامانه ستاد مراجعه نموده و ضمن دريافت , اسناد مناقصه جديد را جايگزين اسناد مناقصه قبلی نمايد. 
در ضمن مواعد اعالم شده در آگهی های قبلی بشرح ذيل اصالح می گردد.
مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد تا تاريخ 1۳۹۹/10/24 تمديد می گردد.

شنبه  سه  روز   15 ساعت  تا  قيمت  پيشنهادات  پاكات  اصل  ارسال  و  ستاد  سامانه  در  پيشنهادات  بارگزاری  مهلت 
1۳۹۹/11/07 تمديد گرديد.

به ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1۳۹۹/11/0۸  اين مناقصه  پاكات پيشنهاد قيمت  بازگشايی  تاريخ تشکيل جلسه 
موكول گرديد.

در ضمن ساير شرايط آگهی چاپ شده قبلی به قوت خود باقی است.


