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«ابتکار» از مسائل حاصل از اجباری شدن ماسک و واکنش مردم به آن گزارش میدهد

دعوت به چالش ماسکزنی

اگرچه دولت مدتهاست آمار تفکیکی مبتالیان و جانباختگان کووید ۱۹
را براساس تقسیمات استانی منتشر نمیکند ،اما طی یک هفته گذشته
میزان ابتال و مرگ در ایران سیر صعودی داشته است .براساس آمارهای
روازنه وزارت بهداشت از روز  15تا  16تیرماه  ۲هزار و  613نفر به میزان
مبتالیان کرونا افزوده شد و  160نفر نیز جان خود را از دست دادهاند
که این تعداد بیشترین میزان مرگ بر اثر کووید  ۱۹از زمان شیوع آن در
ایران بوده است .سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت
استانهای خوزستان ،آذربایجانهای غربی و شرقی ،کردستان ،کرمانشاه،
هرمزگان ،بوشهر ،خراسان رضوی و ایالم را قرمز و استانهای تهران،
فارس ،اصفهان ،مازندران ،همدان ،زنجان ،سیستان و بلوچستان ،البرز و
لرستان را در وضعیت هشدار معرفی کرده است .شنبه  ۱۴تیر نیز یک عضو
کمیته کرونا در ایران نسبت به بروز فاجعه در پاییز و فصل سرد هشدار
داده و اعالم کرده تا امروز  ۱۸میلیون ایرانی یعنی حدود  ۲۰درصد جمعیت
کشور به بیماری کرونا مبتال شدهاند.
با افزایش میزان مبتالیان و جانباختگان از این هفته مقررات
سختگیرانهتری برای استفاده از ماسک توسط دولت وضع شده که از
جمله آنان عدم ارائه خدمات دولتی به مراجعان درصورت نداشتن ماسک
و الزامی شدن استفاده از آن در مکانهای عمومی مسقف و الزام استفاده
تمامی مسافران در فرودگاهها و داخل هواپیما از ماسک است .قانونی که
اگرچه هنوز مشخص نیست که چگونه قرار است بر اجرای آن نظارت شود
اما هنوز چند روزی از اجرای آن نگذشته سبب شده که قیمت ماسک
افزایش یابد .بنابر مشاهدات میدانی صورت گرفته ،قیمت یک بسته 50
عددی ماسک که در آخر هفته گذشته بین  125تا  136هزار تومان فروخته
میشد حاال به  178تا  189هزار تومان رسیده است .اتفاقی که سبب شده
بسیاری از مردم از خرید و استفاده آن صرف نظر کنند و بر احتمال ابتال به
کرونا در مکانهای عمومی بیفزایند .این اتفاق در حالی است که صادرات
ماسک از ابتدای شیوع این بیماری در ایران ممنوع اعالم شده و بنا به
گفته مسئوالن کشور به تولید مازاد ماسک نیز دست یافته است .با این
حال شاید گرانی ماسک بیارتباط با افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران
نباشد .ارزی که به مرز  22هزار تومان رسیده و هر روز بر قیمت کاالهای
اساسی میافزاید .در این میان ماسک که حاال به یکی از اقالم ضروری
ایرانیان بدل شده حتما از این افت و خیر دالر و بیارزش شدن ریال تاثیر
پذیرفته است.
مشاهده افراد زیادی در خیابانها ،مکانهای عمومی و وسایل حمل و
نقل شهری مثل مترو و بیآرتی با وجود الزام کردن استفاده از ماسک از
سوی دولت اما ممکن است سبب شود تا تصمیمگیرندگان مدیریت شهری
دست به راهکارهای سلبی دیگری از جمله تعطیلی متروها بزنند .راهکاری
که خلیلآبادی ،عضو شورای شهر تهران آن را مطرح کرده است؛ تعطیلی
متروی تهران درصورت لغو طرح ترافیک .راهکاری که ممکن است تبعات
دیگری نیز برای شهروندان تهرانی داشته باشد.
از آخرین باری که ناهید خداکرمی ،رئیس کمیته سالمت شورای شهر
تهران ،به اعضای کمیته مقابله با بیماری کرونا نسبت به تبدیل شدن مترو

زهرا داستانی

Dastani2000@gmail.com

با باال رفتن آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران ،زمزمههایی از بازگشت دوباره محدودیتها به استانهای کشور به گوش میرسد .زمزمهای که از
خوزستان و چندین شهری که وضعیت ابتال به بیماری در آنها وخیم اعالم شده ،شروع شد و حاال در کرج به واقعیت بدل شده است .بنابر خبری که
فرماندار کرج اعالم کرده ،مرکز استان البرز به دلیل رسیدن به وضعیت هشدار برای یک هفته تعطیل شده است .محدودیتها هرچند اندک اما به تهران
نیز رسیده است .معاون فنی سالمت محیط وزارت بهداشت خبر داده که با روند افزایش مبتالیان به ویروس کرونا در شهر تهران پیشبینی میشود برخی
از محدودیتها مجددا بازگردد .این محدودیتها از تعطیلی تاالرهای پذیرایی حاال به تعطیلی کتابخانهها در تهرانها رسیده و گمانهزنیها حکایت از آن
دارد که درصورت وخامت اوضاع شورای شهر از راهکار سلبی خود یعنی تعطیلی مترو استفاده کند .با این حال اما ستاد ملی کرونا اجباری کردن استفاده
از ماسک در مکانهای عمومی مسقف را یکی از راههای اصلی برای مبارزه با کرونا درنظر گرفته است .راهکاری که از  15تیرماه آغاز شده و در همین چند
روزی که از آن گذشته قیمت ماسک را افزایش داده و آن را دوباره کمیاب کرده است.

درصورتی که
تنها چند روز از
اجباری شدن
استفاده از
ماسک در ایران
میگذرد،قیمت
ماسک افزایش
یافته است
به کانون کرونا در کشور هشدار داد ،بیش از یک ماه میگذرد .هشداری
که نه تنها جدی گرفته نشد بلکه اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو
و بیآرتی از سوی شورای شهر تهران به عنوان تنها راه مقابله با بیماری

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار

نوبت اول
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شــرکت آب منطقــه ای قزویــن در نظــر دارد بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه هــای مربوطــه از پیمانــکاران
واجــد شــرایط جهــت انجــام پــروژه مطابــق بــا مشــخصات ذیــل بارگــذاری شــده در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(  ) setadiran.irبــه شــماره مناقصــه  2099001107000013بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش مــی رســاند .
 موضوع مناقصه  :عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی نهب و تاسیسات وابسته مدت انجام کار  24 :ماه مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول لغایت سه روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم ( از تاریخ  99/04/17لغایت مورخ ) 99/04/21 نشانی دریافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ) setadiran.ir مهلت تحویل اسناد  :حداکثر  14روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ( حداکثر تا ساعت  10صبح روز شنبه مورخ ) 99/05/04 آدرس تحویل اسناد  :تمامی اسناد و مستندات باید در سامانه ستاد بارگذاری شود . گشایش پیشنهادها  :بازگشایی پاکت ها راس ساعت  12:30روز شنبه مورخ  99/05/04خواهد بود . صالحیت پیمانکاری  :دارا بودن گواهینامه پایه  1آب در زیر رشته سد سازی و تاسیسات مربوطه آدرس الکترونیکی  qzrw@wrm.ir :و info@qzrw.irتاریخ انتشار نوبت اول  99/04/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/18 :
 4484روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین
اداره کل راهدا ری و حمل و نقل جاده ای استان قم

ت

ص رفه جویی هنر است

آگهی مناقصه شماره 99-22

نوبت اول

وزارت نیرو

• مناقصه گزار  :شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان
• نوع مناقصه :عمومی يک مرحله ای
• موضوع مناقصه  :موضوع مناقصه عبارت است از خريد انواع كابل خودنگهدار بشرح جدول ذيل (تحويل در انبار خريدار )

شرکت توزیع نیروي برق
سیستان وبلوچستان

صرفه جویی هنر است

ردیف

شرح کاال

واحد

تعداد

1

کابل خودنگهدار 3×35+35+25+25

متر

50,000

2

کابل خودنگهدار 3×50+50+25+25

متر

100,000

صرفه جویی هنر است
صرفه جویی هنر است
صرفه جویی هنر است

زمان  ,مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضيــان مــی تواننــد ازتاريــخ  1399/04/21لغايــت  1399/04/25بــه ســامانه الکترونيکــی تــداركات دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irمراجعــه و
نســبت بــه دريافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماينــد.
اطالعات تماس مناقصه گزار :
تلفن  054-31137340و  31137348فکس  054-31137050پيام كوتاه 9307280200
پست الکترونیک  sbepdc@gmail.com :وب www.sbepdc.ir :
مبلــغ و نــوع تضیمــن شــرکت در مناقصــه :ضمانتنامــه بانکــي يــا واريــز مبلــغ  1,603,000,000ريــال بــه حســاب جــاری 103403815002بانــک
صــادرات شــعبه بــرق زاهــدان بنــام ســاير در آمدهــا شــركت توزيــع نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان
زمــان و محــل تحویــل تضمیــن شــرکت در فراینــد کار  :پيشــنهاددهندگان مــی بايســت ضمــن بارگــذاری تصاويــر كليــه مــدارک پــاكات (الــف,ب و ج ) در
ســامانه الکترونيکــی دولــت تــا ســاعت  15روز ســه شــنبه مــورخ  1399/05/07نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک مطابــق شــرايط درج شــده در اســناد مناقصــه در
پــاكات الک و مهــر شــده تــا مهلــت تعييــن شــده فــوق بــه دبيرخانــه شــركت آدرس نشــاني زاهــدان خيابــان دانشــگاه حدفاصــل دانشــگاه 37و39شــركت توزيــع
نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان اقــدام نماينــد .الزم بذكــر تمامــی فراينــد مناقصــه از طريــق ســامانه تــداركات دولــت صــورت مــی پذيــرد.
تاریــخ و محــل بازگشــایي پــاکات  :پيشــنهادات ارائــه شــده در ســامانه تــداركات دولــت در ســاعت  10:30روز چهارشــنبه مــورخ  1399/05/08در ســالن
كنفرانــس شــركت توزيــع نيــروی بــرق سيســتان و بلوچســتان گشــايش خواهــد شــد.
در ضمــن مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي در ســامانه تــداركات دولــت  ,مــي بايســت بــه ســايت يــاد شــده مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام
و دريافــت امضــاء الکترونيکــي اقــدام نماينــد جهــت اطالعــات بيشــتر در ايــن خصــوص مــي توانيــد بــا شــماره تلفــن  021-41934تمــاس حاصــل فرماييــد.
مدت قرارداد  3 :ماه
متقاضيــان مــی تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت معامــالت صنعــت بــرق بــه نشــانی Tender.tavanir.org.irيــا ســايت شــركت توزيــع
نيــروی بــرق سيســتان و بلوچســتان بــه نشــانی  www.sbepdc.irهمچنيــن پايــگاه ملــی مناقصــات بــه آدرس www.iets.mporg.irمراجعــه فرماينــد.
بديهــی اســت ايــن شــركت در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار اســت  «.ســاير اطالعــات و جزئيــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج اســت ».
بــه پيشــنهاداتي كــه فاقــد ســپرده يــا امضــاء  ،مشــروط ومخــدوش و ســپرده هــاي كمتــراز ميــزان مقــرر  ،چــک شــخصي و نظايــرآن و پيشــنهادهايي كــه
پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در آگهــي واصــل شــود مطلق ـاً ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .
در ضمن ارائه گواهی های مطابقت با استاندارد توليد كاالهای تخصصی صنعت برق از شركت توانير برای كاالهای موضوع مناقصه الزامی است.
4472

کرونا به جایی نرسید .طرحی که از سوی شورای شهر مطرح شد تا در
شرایطی که امکان رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در این وسایل حمل و
نقل عمومی به دلیل ممنوعیت واردات اتوبوس و تعطیلی کارخانههای

امور تداركات و قراردادها  -شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

شماره مجوز1399 1746-:

واگنسازی و شرکتهای اتوبوسسازی مسیر نیست ،از تبدیل شدن
مترو و بیآرتی به کانون انتقال بیماری کرونا جلوگیری کند .با این حال
اما چندان توجهی به الزام استفاده از ماسک تا همین چند روز پیش در
تهران و سایر استانها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود نداشت .از
چند روز پیش هم که وزارت کشور از تصمیم دولت مبنی بر الزامی بودن
استفاده از ماسک در مکانهای عمومی سربسته خبر داد ،هنوز مشخص
نیست که چگونه قرار است بر این الزام به خصوص در وسایل حمل و
نقل عمومی رسیدگی شود .با وجود این ،اعضای شورای شهر میگویند
که ممکن است درصورت تشدید وخامت اوضاع بیماری در تهران مترو را
تعطیل کنند .خلیلآبادی ،عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داده است تا
مترو پایتخت به علت شیوع کرونا تعطیل شود .او گفته است« :لغو طرح
ترافیک به علت افزایش شیوع کرونا باید همزمان با تعطیلی مترو انجام
شود چرا که لغو طرح به تنهایی تأثیری در کاهش مسافران مترو ندارد».
خلیلآبادی افزود « :درصورتی که آمار مبتالیان به سطحی برسد که الزم
شود اقداماتی در حوزه ترافیکی صورت گیرد ،ما در شورای شهر حمایتهای
الزم را انجام میدهیم و پیشنهاداتی به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال
خواهد شد .درصورتی که لغو طرح ترافیک انجام شود ،ولی حمل و نقل
عمومی به ویژه مترو تعطیل نشود اقدامات نتیجه مؤثری در جهت کاهش
مبتالیان به کرونا نخواهد داشت ».او در بیان ادله خود برای تعطیلی مترو
در تهران به این موضوع اشاره کرده که «همه مسافرانی که از حمل و نقل
عمومی استفاده میکنند خودروی شخصی ندارند که با لغو طرح ترافیک
دیگر از مترو استفاده نکنند ».این عضو شورای شهر تهران گفته است:
«از آنجا که دولت یارانه در زمینه بلیت مترو را پرداخت نمیکند تعطیلی
مترو نه تنها به ضرر شهرداری نیست بلکه به نفع آن خواهد بود .همچنین
به نظر من اگر طرح ترافیک لغو شود ،ولی مترو تعطیل نشود دردی دوا
نخواهد شد و نتیجهای در کاهش ابتال به کرونا حاصل نمیشود ».به
گفته خلیلآبادی ،لغو طرح ترافیک بدون درنظر گرفتن محدودیت تردد
در مترو تنها ترافیک و راهبندان را به ویژه در محدوده مرکزی پایتخت
به همراه دارد .این عضو شورای شهر گفت« :درخواست شهروندان فعال
بودن سیستم حمل و نقل عمومی با وجود شرایط کرونا بوده است و در
حال حاضر بهترین راهکار جهت مقابله و پیشگیری از کرونا استفاده همه
مسافران از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی است ».وی گفت« :در
حال حاضر همه قطارهای مترو و اتوبوسهای پایتخت به صورت روزانه در
چندین نوبت ضدعفونی میشوند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد ،ولی
اگر به مرحلهای برسیم که مشخص شود استفاده از حمل و نقل عمومی
بزا است قطعا اقدامات الزم را انجام میدهیم که تعطیلی مترو از
آسی 
جمله موارد مورد نظر است».
با این حال هرچند مسئوالن هر روز راهکارهای متفاوتی برای کاهش
تلفات و قربانیان این بیماری ارائه میدهند اما همچنان در نبود عزمی
قوی برای بر طرف کردن مشکالت در کشور ،بر شمار قربانیان این بیماری
افزوده میشود .حال باید منتظر ماند و دید که مسئوالن با این بحران
نوبت دوم
عظیم چه خواهند کرد.

«تجدیدآگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان »

شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند در نظــر دارد کاالهــای موضــوع بنــد «یــک» آگهــی حاضــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای
از تامیــن کننــده واجــد شــرایط خریــداری و تامیــن نمایــد.
 )1موضوع مناقصه
الف) شرح مختصر کاال
ردیف

شماره مناقصه

شرح مختصر کاال

مقدار/تعداد

برآورد هزینه انجام
موضوع مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع
کار (ریال)

1

RND-9818241-MM

کربن اکتیو سیستم آمین
کربن اکتیو سیستم آب

 20/000کیلوگرم
 50/000لیتر

22/905/440/000

1/145/272/000

ب) شرایط اولیه متقاضی
 -1داشتن شخصیت حقوقی ،شماره اقتصادی ،توانایی مالی ،سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
 -2داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
 -3داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
 -4توانایــی ارائــه تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار (در صــورت تاییــد در ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران) و همچنیــن تضمیــن انجــام تعهــدات (در صــورت برنــده شــدن در مناقصــه) مطابــق آییننامــه
تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی موضــوع تصویبنامــه هیــات وزیــران بــه شــماره  / 123402ت مــورخ .1394/09/22
 )2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار  :شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر  20جاده بروجرد
 )3مهلــت و محــل دریافــت فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی  :متقاضیانــی کــه دارای شــرایط اولیــه (بنــد ب) بــوده و آمادگــی الزم جهــت انجــام مناقصــه مذکــور را دارنــد مــی تواننــد پــس از انتشــار
آگهــی نوبــت دوم ( 3روز پــس از انتشــار آگهــی نوبــت اول) بــه مــدت  5روز کاری ضمــن ارســال تقاضــای شــرکت در مناقصــه مــورد نظــر از طریــق نمابــر  086-33672013فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی
را از پایــگاه اینترنتــی ایــن شــرکت بــه آدرس  WWW.IKORC.irدریافــت و براســاس آن مــدارک الزمــه را تکمیــل و صرفــا بــر روی لــوح فشــرده ( )CDبــه ایــن شــرکت تحویــل یــا ارســال نماینــد.
 )4زمــان و محــل تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی (تکمیــل شــده توســط متقاضیــان)  :زمــان تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی توســط مناقصهگــران 2 ،هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال
تقاضــای شــرکت در مناقصــه میباشــد .ضمنــا محــل تحویــل یــا ارســال لــوح فشــرده ( )CDحــاوی فرمهــا و مــدارک تکمیــل شــده ،بــه نشــانی اراک – کیلومتــر  20جــاده بروجــرد – ســه راهــی شــازند
– شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند -اداره تــدارکات و امــور کاال – ســاختمان ب – طبقــه همکــف اتــاق  118کــد پســتی  – 38671-41111تلفــن 33492840:و 086-33492833
مــی باشــد .بدیهــی اســت بــه مــدارک ارســالی بعــد از مهلــت مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ضمنــا دادن پیشــنهاد و ارائــه اســناد و مــدارک هیچگونــه حقــی بــرای متقاضــی ایجــاد نمیکنــد .الزم
بــه ذکــر اســت دســتگاه مناقصــه گــزار پــس از وصــول لــوح فشــرده حــاوی اســناد ارزیابــی کیفــی ظــرف مــدت  1مــاه نســبت بــه اعــالم اســامی واجدیــن شــرایط اقــدام خواهــد نمــود.
توجــه :مناقصــه گــران نخســت بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن شــرکت (همزمــان بــا انتشــار آگهــی نوبــت دوم) مــی بایســت  2بــرگ فــرم ارزیابــی کیفــی را اخــذ و پــس از تکمیــل بــه همــراه مــدارک مربوطــه ،صرفــا
بــر روی لــوح فشــرده ( )CDدرج و در موعــد مقــرر بــه آدرس ایــن شــرکت ارســال یــا تحویــل نماینــد ،ایــن شــرکت نیــز پــس از ارزیابــی کیفــی متقاضیــان ،از شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز قابــل قبــول را
کســب نمــوده باشــند ،جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد.
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :
4471

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

