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 تا پایان مرداد به »دماوند« 
و »علم کوه« صعود نکنید

رئيــس ســازمان امــداد و نجات هــالل احمر از 
كوهنوردان درخواســت كرد كه تا پايان مردادماه 
به ارتفاعات دماوند و علم كوه صعود نداشته باشند.

مهدی ولی پور، در خصوص خطــرات احتمالی در 
ارتفاعات كشــور گفت: با توجه به گرم شــدن كره 
زميــن و تغييرات اقليمی، ايران نيز تحت تاثير اين 
شــرايط قرار گرفته است كه نتيجه آن سيالب های 
روزهــای اخير بوده اســت. وی افــزود: در چنين 
شــرايطی نقاط كوهستانی به كانون مخاطرات بدل 
می شوند كه نسبت به گذشته نيز با توجه به شرايط 
پيش آمده تفاوت هايی دارد. در گذشــته هشــدار 
هواشناســی از پيش صادر می شــد و مشخص بود 
كه در چه روزهايی نبايد به سمت ارتفاعات حركت 
كرد اما امروزه وضعيت به گونه ای شده است كه در 
زمان كوتاهی بارش های رگباری در ارتفاعات شکل 

می گيرد و منجر به وقوع سيالب می شود. 
براســاس اعالم جمعيت هالل احمر؛ ولی پور ادامه 
داد: در روزهای اخيــر تمايل به صعود به علم كوه 
و دماوند زياد شده است و متاسفانه به علت همين 
شــرايط نامساعد در هر دو قله نيز سوانحی رخ داد 
كه منجر به تلفات جانی شد. در هشدارهای گذشته 
تاكيد شــده بود كه تا پايان مردادماه شهروندان از 
صعود به ارتفاعات خودداری كنند كه متاسفانه به 

اين هشدارها بی توجهی می شود.

خبـــــر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شهرداری مادوان 

ت اول
نوب

شهرداری مادوان درنظر دارد عملیات پروژه  اجرای آسفالت معابرشهر مادوان راباپرداخت ازمحل منابع داخلی وقیرمطابق جدول ذیل وبر 
اساس فهرست بهای راه ،را ه آهن و باند فرودگاه  سال 1401سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد 
شرایط در رشته راه وباند که دارای مجوز از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وتجربه وسابقه مفید در این زمینه می باشند واگذار نماید. لذا از تمام  
شرکت های دارای صالحیت پیمانکاری دررشته راه که امکانات وشرایط وتوان اجرایی کافی را برای شرکت در موضوع مناقصه رادارند دعوت  
بعمل می آید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت وبازگشایی پاکت هااز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ./.

1- نشانی دستگاه مناقصه گذار:  مادوان - بلوار ولیعصر - شهرداری مادوان
2- حدود صالحیت مورد تایید جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای دارای گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته راه 

  www.setadiran.ir 3- محل فروش اسناد : سامانه ستاد به آدرس
4- قیمت فروش اسنادمناقصه :واریزمبلغ 1،000،000 ریال  به حساب شماره  0106868890001 نزدبانک ملی بنام شهرداری مادوان

5- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/25 لغایت ساعت 12:00 مورخ 1401/05/29 خواهد بود.
6-  مهلت ارسال اسناد: ساعت 12:00 مورخ 1401/06/08

7- محل تحویل پاکت فیزیکی : صرفا اسناد پاکت های پیشنهاددارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های ، 
اسناد فیزیکی و اسناد فاقد امضای الکترونیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .عالوه بر بارگذاری درسامانه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع 
کار ،گواهی صالحیت ایمنی و برگ گواهی صالحیت پیمانکاری رابه صورت الک و مهر شده و پاکت ممهور به مهر شرکت و نام پروژه و شماره تماس 

تا ساعت 12:00 مورخ 1401/06/08 به دبیرخانه شهر داری تحویل داده شود.
8- تاریخ ومحل بازگشایی پاکات مناقصه: روزچهارشنبه 1401/06/09 ساعت 10 صبح شهرداری مادوان می باشد.

9- شهرداری در قبول یارد هریک یاکلیه پیشنهادات مختار است.
10- هیچگونه تعدیل وپیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

11-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
12-تلفن تماس: 07433310257

13-هزینه درج آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد 
 نوبت اول:1401/05/26 ،نوبت دوم1401/05/29

  مبلغ ضمانت نامه  مبلغ براورد اولیه)ریال(موضوع مناقصه  ردیف
)صرفًا ضمانت نامه بانکی( 
شرکت درفرایند ارجاع کار

)ریال(

  مدت اجرا

4ماه20،965،860،7491،048،293،038آسفالت معابر شهرمادوان1

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری مادوان 

ت دوم
نوب

شهرداری مادوان درنظر دارد عملیات پروژه اجرای لکه گیری آسفالت معابرشهر مادوان راباپرداخت ازمحل منابع داخلی وقیرمطابق جدول 
ذیل وبر اساس فهرست بهای راه ،را ه آهن و باند فرودگاه  سال 1401سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 
واجد شرایط در رشته راه وباند که دارای مجوز از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وتجربه وسابقه مفید در این زمینه می باشند واگذار نماید. لذا از 
تمام  شرکت های دارای صالحیت پیمانکاری دررشته راه که امکانات وشرایط وتوان اجرایی کافی را برای شرکت در موضوع مناقصه رادارند دعوت  
بعمل می آید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت وبازگشایی پاکت هااز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ./.

1- نشانی دستگاه مناقصه گذار:  مادوان - بلوار ولیعصر - شهرداری مادوان
2- حدود صالحیت مورد تایید جهت شرکت در مناقصه: شرکتهای دارای گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته راه 

  www.setadiran.ir 3- محل فروش اسناد : سامانه ستاد به آدرس
4- قیمت فروش اسنادمناقصه :واریزمبلغ 1،000،000 ریال  به حساب شماره  0106868890001 نزدبانک ملی بنام شهرداری مادوان

5- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/25 لغایت ساعت 12:00 مورخ 1401/05/29 خواهد بود.
6-  مهلت ارسال اسناد: ساعت 12:00 مورخ 1401/06/08

7- محل تحویل پاکت فیزیکی : صرفا اسناد پاکت های پیشنهاددارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های ، اسناد 
فیزیکی و اسناد فاقد امضای الکترونیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .عالوه بر بارگذاری درسامانه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار ،گواهی 
صالحیت ایمنی و برگ گواهی صالحیت پیمانکاری رابه صورت الک و مهر شده و پاکت ممهور به مهر شرکت و نام پروژه و شماره تماس تا ساعت 12:00 

مورخ 1401/06/08 به دبیرخانه شهر داری تحویل داده شود.
8- تاریخ ومحل بازگشایی پاکات مناقصه: روزچهارشنبه 1401/06/09 ساعت 10 صبح شهرداری مادوان می باشد.

9- شهرداری در قبول یارد هریک یاکلیه پیشنهادات مختار است.
10- هیچگونه تعدیل وپیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

11- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 5در صد مبلغ قرارداد وصرفٌا ضمانتنامه بانکی باشد.. 
12-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

13-تلفن تماس: 07433310257
14-هزینه درج آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد 

 نوبت اول:1401/05/25 ،نوبت دوم1401/05/26

  مبلغ ضمانت نامه  مبلغ براورد اولیه)ریال(                 موضوع مناقصه  ردیف
)صرفًا ضمانت نامه بانکی(

 شرکت درفرایند ارجاع کار
)ریال(

  مدت اجرا

4ماه10،775،089،783538،754،489لکه گیری آسفالت معابر شهرمادوان1

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
شماره مناقصه عمومي: 11/ م خ /1400 شماره تقاضا:  48-9901335   

Parts for DANAI Centrifugal Pump :شرح تقاضا

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

نوبت دوم

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در 
سامانه ستاد ايران مناقصه گران ميبايست اسناد مناقصه را در مهلت تعيين شده از سامانه ستادايران)www.setadiran.ir( دريافت نموده و تا قبل از پايان مهلت ارسال پاسخ،اسناد 
ارزيابی كيفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمايند.در غير اينصورت مداركی كه به صورت فيزيکی ارسال شده و در سامانه ستاديران بارگذاری نشده باشند،مورد 

بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه كنار گذاشته می شود. 
**مدارک مورد نياز جهت ارزيابي كيفي)طبق فرم ارزيابي كيفي اسناد مناقصه(: 1- آخرين صورتهاي مالي تاييد شده)5سال آخر(به همرا اظهارنامه وترازنامه وفيشهاي پرداخت ماليات 
قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با موضوع مناقصه به همراه حسن انجام كار3-ليست پرسنل وتصوير مدارک تحصيلي پرسنل كليدي به همراه ليست بيمه4-مدارک ايزو9001 ،14001 و 

18001 معتبر
1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر360ر10ريال

2- نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ 000ر000ر518ريال  با اعتبار 6 ماهه
3- آخرين مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارک ارزيابي كيفی در سامانه ستادايران: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم  

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون - ساختمان شماره دو -اتاق 32-اداره تداركات و امور 
كاال-تلفن : 06134188665 فکس : 06134434067

4-آخرين مهلت ارسال پاكات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاكات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعيين ليست كوتاه اعالم خواهد شد.
5- تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6- زمان تحويل كاال : 90روز
7- حداكثرمبلغ پيش پرداخت  به ميزان25% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانکي خواهد بود. 

8- ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به ميزان10% مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

براي دريافت اطالعات تکميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.
      http://mogpc.nisoc.ir   http://setediran.ir               : آدرس سايت ستادايران

شناسه آگهی 1363199
نوبت اول 1401/5/24 ، نوبت دوم 1401/5/26 

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون )سهامي خاص(

قلمشرح كاالواحدتعداد

9NOPARTS FOR DANAI CENTRIFUGAL PUMP)8قلم(
قطعات يدكی پمپ گريز از مركز دانای

1

آگهی مناقصه 

شهرداری شهربابک 

ت دوم
نوب

شهرداری شهربابك در نظر دارد طبق بند 3 مصوبه  شماره 57 مورخ 1401/03/24 شورای محترم اسالمی شهر مناقصه خريد  و راه اندازي يك 
دستگاه چيلر تراكمي يكپارچه اسكرو هوا خنك 86 تن  تبريد واقعي  خود را با برآورد اولیه 14.000.000.000 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت  به شماره ثبت سامانه2001005616000011 برگزار نماید.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 800.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر  می باشد.

مناقصه گران بایستی دارای گواهی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان سیستم تهویه مطبوع ایران و گواهی isoo9001 کلیه شرکت کنندگان الزامي است.
)ستاد(به  دولت  تدارکات  درگاه سامانه  از طریق  پاکات  بازگشایی  و  گران  مناقصه  قیمت  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  مراحل  کلیه 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .مناقصه گران بایستی اسناد مناقصه را از طریق سامانه دریافت و باتوجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه 

،مدارک درخواستی را شامل پاکت )الف،ب،ج( بصورت فایل pdf   تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/06/12 در سامانه اسکن و بارگذاری نمایند.
توجه :چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به مبادله پیمان نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
-تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1401/05/25 می باشد.

-مهلت دریافت اسناد از سامانه :تا ساعت 12 روزسه شنبه  مورخ 1401/06/01 می باشد
-مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه :تا ساعت 12 روزشنبه مورخ 1401/06/12 می باشد.

-دستگاه مناقصه گذار به آدرس :استان کرمان -شهربابک - بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری شهربابک -کد پستی 7751811177  و تلفن تماس 
 03434122006

- بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 1401/06/13 در محل دفتر شهردار به آدرس دستگاه مناقصه گذار می باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 4934-021 و دفتر ثبت نام 88969737-85193768

شناسه آگهی 1362604
نوبت اول 1401/5/25 ، نوبت دوم 1401/5/26

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصه عمومي دومرحله  اي م ک ک 1401/017

تقاضاي شماره 0100488 - 48  )دستگاه تنفسی و کمپرسور شارژ هوا(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

ت دوم
نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون »سهامی خاص«
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آقای وزيرشــما كه مرتب دم ازنظم دربهداشت می زنيد و 
فضا راشفاف و امن می دانيد چرااجازه می دهيد پرستاران 
وكادر ورزيده ای كه با هزينه اين كشــور آموزش ديده اند 
و از انــواع امتيازات و يارانه ها بهره برده اند  چمدانها ها را 
بردارند و مهاجرت نمايند واين همه ريزش داشته باشند؟! 
چرابــه درد دل مختصــر و بی هزينه زيــر مجموعه خود 
اهميت نمی دهيد و بيمه ها را مناســب نمی ســازيد تا 

نگرانی ها برطرف شود؟ 
آقــای وزير آيــا اين شــما و مديرانتان در ســطح حوزه 
ســتادی و دانشگاههای علوم پزشکی كشور نبوديد كه به 
تنهايــی و بدون ايثار و از خود گذشــتگی خالصانه كادر 
درمان توانســتيد پس از دوسال ويروس كرونا را با سپری 
كردن شش موج كشنده مهار كنيد بلکه حاصل فداكاری 
و شهادت پزشــکان و پرســتارانی بود كه پس از چندی 
به فراموشــی ســپرده شــوند وحتی برای هركدام از آنها 

سالگردی در خور افتخار برگزار نشود! 

اگرچه ويروس در يك قدمی و شــانه به شانه اين قشر از 
ايثــار گران عرض اندام ميکرد و ســتاد ملی طی اطالعيه 
های متعدد توصيه می نمود تا در حد امکان هيچ كس از 
خانه ها خارج نشود و رئيس قوه مجريه نيز از پشت شيشه 
های قرنطينه اصرار داشــت كوويد 19 را لنگش كنيد! اما 
اين پزشکان بودند تا با دستياری پرستاران، خود را به آب 
وآتش بزنند و برای معالجه در حد توان دردمندان نيازمند 
ســاعت ها در كلينيك ها و مطب ها مستقر باشند. در اين 
موقعيت سوق الجيشی چشــم پزشکان و دندان پزشکان 
حکايتی ديگر داشــتند و كارشــان از همه خطرناكتر می 
نمود زيرا ناچار بودند تا فاصله 10 سانتيمتری به بيمارانی 
كه ماسك هم نداشتند نزديك شوند و به معاينه و معالجه 

آنها بپردازند.
آقای وزير! آن زمان شــما كجا بوديد كه دندان پزشــکان 
هر لحظه دست به ريســك های بزرگ می زدند تا وقتی 
بــه خانه برميگردند نگران ابتالی خود و انتقال ويروس به 
خانواده باشــند و از اين موضوع  خواب به چشم هايشان 

راه نيابد. 
حاال پس از گذشت دوسال و اندی از همه آن بحران ها و 
از خود گذشتگی همين جامعه فرهيخته با به ثمر رسيدن 
واكســن های داخلی و وارداتی و تزريق 75 درصدی آحاد 
جامعــه، ميزان خطر از وضعيت قرمز تلفات جانی به رنگ 
زرد و آبی تنزل يافته تا خيالتان از مخاطرات مرگ و مير 
راحت ترشــود اما پزشکان همچنان مشکالت خودشان را 
دارند كه هيچ يك از وعده های داده شــده توسط شما و 

اسالفتان در اين سمت عملياتی ومحقق نشده است. 
آقای وزير آيا می دانيد فرق ميان دندان پزشــك و ديگر 
تخصص های طبابت چيســت كه اگر نمی دانيد خدمتتان 
عرض می كنيم. آنهايی كه تخصص و فوق تخصص هايشان 
به جز جراحی و دندان پزشــکی اســت . با خيالی آسوده 
بيماران را ويزيت مــی كنند.بدون اينکه در طول  معاينه 
ومعالجه استرسی به آن ها وارد شود اما جراحان قسمتی 
از روز را كه در اطاق عمل هســتند با نگرانی بسر می برند 
ودندان پزشکان بسم اهلل شروع هر صبح را به دلهره پيوند 
می زنند زيرا هر لحظه امکان دارد در آن فضای بســته و 
كوچك فاجعه ای رخ دهد و بيمار را راهی بيمارستان كند.  
دندان پزشــك به تنهايی مسئول حفاظت از جان آنهايی 
اســت كه تمام پيش از ظهر وعصر را تا پاســی از شــب 
روی صندلی مخصــوص با دهانی باز دراز كشــيده اند و 
ضمن دريافت دزی از داروهای بی حســی، دردی را هم 
احساس نمی كنند كه تا مغز استخوان پزشك را با استرس 
می سوزاند. اما نظام پزشــکی وشما كه متولی اداره  اين 
دستگاه بزرگ وگسترده هستيد چه فرقی ميان يك دندان 
پزشــك و ديگر متخصصان همچون پوست و زيبايی قائل 
شــده ايد؟ اگر معتقد هســتيد بنابر اين بايد به كالم »ان 
اكرمکم عنداهلل اتقاكم« نيز وفادار باشيد كه شباهت آن با 
علم پزشکی در همين است تا آنکه مخاطرات بيشتری را 

می پذيرد عزير تر باشد. 
شرح مشکالت يك دندان پزشك اگرچه در ظاهر بادرآمد 
سرشــاری مطــب را ترك مــی كند مثنــوی هفتاد من 

می طلبد كه استرس و نگرانی دائمی قسمتی از آن است تا 
اوال ســختی كار قانونی شامل حالش گردد و حداكثر پس 
از بيست سال كار مداوم بازنشســت شود و ثانياً سازمان 
غذا و دارو نســبت به تامين اقالم مورد نياز اين صنف كه 
اكثراً وارداتی است مســاعدت های الزم را داشته باشد تا 
شــركت های طرف قرارداد قبل از تحويل كاال وجه آن را 
نطلبند زيرا اعم مطالبات اين زحمت كشــان فرهيخته از 
شــركت های بيمه ای است كه كمترين زمان پرداختشان 
شش ماه اســت! اين خواســته جمعی و رنجنامه جامعه 
دندان پزشکان كشــور است كه يکی از آنها به نمايندگی 
طی پيامکی به اين مضمون ارســال داشــته و می گويد» 
دندانپزشــکی كه همه مواد خارجــی را به ارز روز از وارد 
كننــده می خرد، چرا بايد ماه ها منتظر دريافت وجه حق 
الزحمه خود از ســازمان های بيمه ای باشد؟ اين كار بجز 
ورشکستگی مجامع كلينيکی دندان پزشکی و خارج شدن 
ايــن طيف بزرگ از چرخه درمان چاره ديگری ندارد و ما 

در كلينيك های مبتالبه اقتصاد مقروض شده ايم.« 
آقای وزير بهداشــت! نه تنها شما بلکه وزرای قبل از شما 
هــم اينگونه می انديشــيدند و با همين نــگاه مجموعه 
تندرســتی كشــور را اداره می كردند كه شما می بينيد 
تــا دوام چندانی نياورند. شــما كه تحــول را با»دارويار« 
كليد زده ايــد انجام بعدی را به حــل معضالت اقتصادی 
و مطالبــات صنــف درمان اختصاص دهيــد و زحمات و 
خســتگی های جسمی و روحی آنها را ارج نهيد تا نگويند 

»شتر گم كرده ايد و دنبال مهارش می گرديد!«

مخاطب شمایید

شترگمکردهها!

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد


