
گزارش روز
صفحه  5

چهارشنبه 6 آذر 1392 
23 محرم1435 - شماره  20650

گاه�ي وقت ها مي ش�ود ن�ذر را از يك 
كاس�ه شله زرد و قرباني كردن يك گوسفند 
و يا پذيرايي در مراس�م ع�زاداري فراتر برد.

فراتروالبته ماندگارتر.
نذري ش�ايد به بزرگي زندگي نجات يك 
انسان،نذري كه اتفاقا در ماه هاي محرم و صفر 
بيشتر از هميشه رونق مي گيرد يك نذر سرخ 

درست مشابه يك ماه سرخ. 
عده زيادي از مردم و ش��يفتگان اهل بيت)ع( 
نذرم��ي كنند تا خون خودش��ان را اهدا كنند.يك 
كيسه خوني كه مي تواند جان سه انسان را نجات 

دهد،نذري جاودان وحيات بخش. 
اگرچ��ه س��الهاي زي��ادي اس��ت ك��ه براي 
اهداءمس��تمر خون از جانب مردم تبليغات زيادي 
ص��ورت مي گيرد و عده بس��ياري به اين امر خير 
دعوت مي ش��وند اما كاهش ش��ديد منابع ذخاير 
خون نش��ان مي دهد هنوز تا رس��يدن به فرهنگ 

سازي مناسب دراين زمينه راه زيادي باقي است.
ش��ايد داليل مختلفي تا به امروز موجب شده 
كه مردم از اين موضوع فاصله بگيرند.داليلي مثل 
بي اطالعي،ع��دم فرهنگ س��ازي،نبود مراكز در 
دس��ترس،هراس و نگراني از بيماري و كم خوني و 
بسياري داليل ديگر كه ميان اهداء كنندگان براي 

اهدا خون فاصله ايجاد مي كند.
در حالي كه با گش��ت كوتاهي در يكي از اين 
مراكز و نشستن پاي صحبت كارشناسان و پزشكان 
اي��ن مراكز به خوبي می ت��وان پی به اهميت اين 

موضوع مهم برد.
خون ،بدون اهدا در جريان نيست 

اينجا س��اختمان مركزي انتقال خون تهران 
است،جايي حوالي خيابان وصال وطالقاني.

ساختماني كه از ظاهرش پيداست سال هايي 
ن��ه خيلي دور عم��ارت مهمي بوده. س��اختماني 
قديمي اما هنوز زيبا درست وسط يك باغ كوچك 
با سقف هايي بلند وگچ بري هايي كه بي خيال زمان 

هنوزسر جاي خود مانده اند. 
در شيش��ه اي س��الن انتظار كه كنار مي رود 
اولين چيزي كه جلب توجه مي كند آيه 32 سوره 
مائده اس��ت كه همه جا روي در و ديوار به چش��م 
مي خورد.همان آيه دوس��ت داش��تني معروف كه 
انگار اينجا بيشتراز هر جاي ديگري جان مي گيرد: 
“و هر كس ، انسانی را از مرگ رهايی بخشد ، 
چنان است كه گويی همه مردم را زنده كرده است.” 
حاال همه اين آدم ها مصداق همين آيه ش��ده اند. 

آيه اي براي زنده ماندن سه انسان !
تقريبا صندلي هاي سالن انتظار براي گرفتن 

رسيد پزشكي پرشده است.
زن و مرد،پير و جوان از هر سن و سالی و هر 
ش��غلی و هر نيت و هدفي ك��ه تنها به يك هدف 
ختم مي شود.همه آرام و بي صدا مشغول خواندن 

بروشورهاي آموزشي و اطالع رساني هستند.
خان��م جواني در حال توضيح دادن ش��رايط 
اهداء اس��ت.همان شرايطي كه مي گويد با همين 
چند سي سي خون اهدايي هم مي شود جان سه 

انسان را نجات داد.  

چگونگی اهداء خون در پايگاه هاي انتقال خون و شرايط آن 

 در بسته هاي سرخ

بخش نخست

اهداي زندگي

گروه گزارش

هرچند مديرمركز م��ي گويد امكانات ما كم 
است ولوازم مصرفي مي خواهيم وتعداد پايگاه ها 
بايد بيشتر شود، اما هنوزهم آدم هايي كه گذرشان 

به اين ساختمان مي افتد كم نيستند.
آدم هايي معمولي كه بي صدا و آرام مشغول 
پر كردن برگه ها هس��تند. مسئول آموزش هنوز 
س��رگرم توضيح اس��ت.مي گويد كه خيلي ها در 
طول روز به خاطر حوادثي مثل تصادف يا سقوط 
از ارتفاع قبل از شروع جراحي يا هر درمان ديگري 
به تزريق خون نيازدارند.همان خون اهدايي كه قرار 
اس��ت سه انسان را از مرگ نجات دهد.يك انسان 
با گلبول هاي قرمز،انس��ان ديگر با پالكت وانسان 

سوم با پالسما.
جالب اينجاست كه هر سه اينها در يك كيسه 
خون اهداي��ي وجود دارد و مي توان با اين كار به 

ظاهر كوچك يك تحول بزرگ آفريد. 
جالب تراينجاست كه عمر گلبول قرمز در بدن 
فقط 120 روز است،عمر كوتاهي كه خارج از بدن 
كوتاه تر هم مي شود و به 42 روز مي رسد و عمر 
پالكت كوتاه ت��ر ازهمه،بين 2 تا 5 روز.همه اينها 
يعني اينكه اين قطره هاي قرمز اگر هم اهدا نشود 
عم��ر زيادي در بدن ندارند و از بين مي رود وتازه 
اگرهم اهدا شوند فرصت استفاده از آنها بسياراندك 

است، شايد به اندازه چند روز. 
اينها را اگر بگذاريم كنار كاهش شديد ذخاير 
خ��ون و نياز زياد مراكز درماني به اين نذر س��رخ 

حيات بخش و اينكه هر انس��ان سالمي مي تواند 
در س��ال حتي بيشتراز12ليتر خون اهدا كند هم 
ب��ه تنهايي داليل قانع كننده اي براي انتخاب اين 

نذر سرخ است. 
تمام زندگي ام را از اين نذر دارم

مرد ميانسالي روي تخت دراز كشيده و ازپنجره 
بيرون را تماشا مي كند.كنارش هم دستگاهي كه 

كيسه خونش را مدام تكان مي دهد. 
خ��ودش را “وركيانی زاده” معرفي مي كند و 

مي گويد 55 س��ال دارد و از زماني كه 19 س��اله 
بوده تا به امروز به صورت مستمر هر چند ماه يك 

بار به اينجا مي آيد و خون اهدا مي كند. 
او درب��اره عل��ت اي��ن كارش در گفت و گو با 
گزارش��گر روزنامه كيهان مي گويد :”من نزديك 
به س��ي سال اس��ت كه مدام به اين مركز مراجعه 
مي كنم و به غير از خودم اعضاي خانواده ام و خيلي 
از دوستان و بستگانم را هم به اين كار تشويق كردم .

ام��ا دليل اصلي اين كارم به جز نيت خير و نجات 

جان انس��انها به سالها پيش بر مي گردد كه سالها 
بود از داشتن فرزند محروم بودم تا اينكه يك روز 
خيلي اتفاقي در زمان جنگ در بيمارستان صحرايي 
يك ش��هر مرزي ناچار به اهدای خون شدم براي 
نج��ات چند مجروح. بعد از آن اتفاق نذر كردم كه 
اگر بچه دار شوم هر سال اين نذر را ادا كنم .حاال 
ب��ه لطف خدا هم 4 فرزند دارم و هم در س��المت 
كامل هس��تم و مي توانم از اين س��عادت بي بهره 
نمانم. براي خيلي ها اين س��وال پيش مي آيد كه 
بي��ن اين همه نذر چرا كس��اني مثل من اين نذر 
را انتخ��اب م��ي كنند در حالي ك��ه جوابش اصال 
سخت نيس��ت.كارهاي بزرگ فقط امكانات و پول 
نمي خواه��د فقط يك نيت بزرگ مي خواهد.مثال 
خيلي ها هس��تند كه هزينه ه��اي ميلياردي نذر 
ساختن بيمارس��تان مي كنند يا وصيت مي كنند 
كه بعد از مرگ اعضاي بدنشان اهدا شود.همه اين 
كارها براي نجات و زنده ماندن انس��ان هاي ديگر 
اس��ت و كار قابل ستايشی است اما با اهدای يك 
كيس��ه خون هم مي ش��ود همين هدف را دنبال 
كرد،چون خون هم درس��ت مثل يك عضو بدن تا 

سالها مي تواند همراه آن بيمار باشد. 
از او مي پرسم خيلي ها فكر مي كنند با اين 
كار س��المتي ش��ان به خطر مي افتد يا دچار كم 
خوني مي شوند،شما هم اين طورفكر نمي كنيد؟

او در پاس��خ با لبخندي مي گويد:” به نظرمن 
بيشترين مش��كل ما از بي اطالعي است.  نه تنها 
س��المتي با اهدا خون به خطر نمي افتد كه حتي 
بيشتر هم مي شود، چون باعث مي شود خون ازبدن 
خارج ش��ود و گلبول هاي قرمز خون جديد توليد 
كنند.در واقع اهداءخون مثل يك جور تصفيه است 
كه خون ب��دن را متعادل تر مي كند.در ضمن به 
كساني كه كم خوني داشته باشند اصال اجازه اهدا 
نمي دهند وكم خوني هم يك نوع بيماري اس��ت. 
يعني امكان ندارد كس��ي با اهدای خون دچار كم 

خوني شود .” 
شرايط داوطلبان اهدای خون

زماني كه حرف از س��المت خون مي ش��ود 
منظور اين است كه انتقال خون، به بيمار دريافت 
كنن��ده ی خون، صدمه ای نزن��د و در عين حال 
سالمت اهداء كننده خون را نيز به خطر نيندازد. 

بنابراين پذيرش اهدا كننده مناس��ب و داراي 
ش��رايط الزم و مطابق با استانداردهاي ملي برای 
س��ازمان انتقال خون ايران آيتم مهمي است و به 
عبارت ديگر افرادي كه اين ويژگي ها را نداش��ته 

باشند نمي توانند خون اهدا كنند.
اين ش��رايط به اين دليل لحاظ مي ش��ود كه  
خون سالم در بانك خون ذخيره شود.هم چنين از 
بروز عوارض انتقال خون و بيماري هاي منتقله از 
طريق انتقال خون به گيرندگان جلو گيري ش��ود 
واطمين��ان يافتن از اين كه اهدای خون براي اهدا 

كننده ضرري نداشته است . 
دكت��ر آرش صفدري،متخص��ص خون وعلوم 
آزمايشگاهي درباره شرايط قانوني اهدا در گفت وگو 
ب��ا گزارش��گر روزنامه كيهان مي گوي��د :”اولين و 
مهم ترين ش��رط براي يك اهداء موفق اين اس��ت 
كه اه��دا كننده درش��رايط خ��وب و در وضعيت 
سالمت جسمانی و روانی كامل باشد.البته وضعيت 
روح��ي داوطلب در هنگام اهداي خون هم خيلي 

مهم است.”
وی ادامه می دهد: “سن اهدا كننده بسيار مهم 
است.حداقل سن قابل قبول براي اهداي خون 18 
س��ال و حداكثر سن 60 سال تمام است. حداكثر 
سن براي اولين اهداي خون 60 سال است و براي 
دفعات بعدي اهدا كننده مستمر حداكثر 65 سال 

اس��ت و از اهدا كنندگان مس��تمر باالي 65 سال 
تنها در صورت داشتن مجوز از مدير پزشكي پايگاه 

خونگيري به عمل می آيد.”
اين متخصص خون وعلوم آزمايش��گاهي در 
ادامه می افزايد: “ براي خيلي ها اين س��وال پيش 
مي آيد كه معموال هر چند وقت يك بار مي توان 
اهدا ی خون انج��ام داد.در اين باره بايد گفت كه 
فواصل اهداي خ��ون كامل 8 هفته يعني 56 روز 
است. يعني اهدا كننده با فاصله  8 هفته مي تواند 
مج��دداً خون اهدا نمايد، البته  نبايد تعداد دفعات 
اهداي خون در طي 12 ماه از 4 بار برای آقايان و 
3 بار برای خانم ها بيشتر شود و بهتر است آقايان 
با فواصل 3 ماهه و خانم ها با فواصل 4 ماهه نسبت 

به اهداي خون اقدام كنند.
همچنين پزش��ك مركز از كس��اني كه قصد 
اهداء دارند تس��ت هاي مختلف��ي مي گيرد.مثل 
تست هموگلوبين و هماتوكريت،تست وزن، درجه 
حرارت  و نبض. پزشك مركز اهدای خون، حداقل 
براي مدت 15 ثانيه نبض اهدا كننده را شمارش مي 
كند و به طور معمول تعداد نبض بين 50 تا 100 
عدد در دقيقه برای اهداي خون مورد قبول است. 
اهدا كنندگاني كه تعداد نبض كمتر از 50 عدد در 
دقيقه دارند  تنها در صورتي پذيرفته مي شوند كه 
ورزش��كار حرفه اي يا قهرماني باشند. فشار خون 

هم عامل مهمي اس��ت به اين معنا كه فشار خون 
بيشينه بايد بين 90-180 ميلي متر جيوه و فشار 
خ��ون كمينه بايد بين 50- 100 ميلي متر جيوه 
باش��د. فش��ار خون بيشينه نبايد بيش��تر از 180 
ميليمتر جيوه و فش��ار خون كمينه نبايد بيشتر از 

100 ميليمتر جيوه باشد. “ 
همچنين او درباره شرايط افرادي كه نمي توانند 
خون اهدا كنند نيز مي گويد:” اگرفرد اهدا كننده  
داراي سابقه بيماری هايی مثل بيماري های قلبی 
و عروقی، بيماري های ريوی ش��ديد مانند آس��م، 
سكته مغزی، تشنج، ديابت قندی وابسته به انسولين 
باش��د نمي تواند خون اهدا كند يا اگر سابقه ابتال 
به بيماری های عفونی مانند هپاتيت بي، هپاتيت 

سي و يا ايدز را داشته باشند.”
صف��دری تاكي��د می كن��د: “ اگرقصد فردي 
ب��رای اهدای خون انج��ام آزمايش های مربوط به 
بيماري هاي ايدز، هپاتيت بي، هپاتيت س��ي و يا 
س��اير آزمايش ها به دليل احساس بيماری باشد، 
آزماي��ش ه��ای مربوط به بيماری اي��دز در مراكز 
تعيين شده به صورت رايگان در اختيار اهدا كننده 
قرار مي گيرد.گذشته از اين بيماري ها كساني كه 
حتی برای يك بار به خود مواد مخدر تزريق كرده 
باشند ،به هيچ عنوان نمي توانند خون اهدا كنند.
همين طورمبتاليان به بيماري هموفيلي ودريافت 
كنن��دگان هرگونه فاكتور انعق��ادی و افرادي كه 

فعاليت جنسي مشكوك داشته اند.” 
گذش��ته از مواردي كه صفدري به آنها اشاره 
كرد، اهدا كنندگان بايد در نظر داش��ته باشند  كه 
پزش��ك مركز خون گيري، پيش از اهدای خون، 
داوطلبان را بررسی و معاينه می كند. اين بررسی 
شامل مصاحبه پزش��كی در باره سوابق سالمتي، 
رفتارهای فردی و انجام يك معاينه مختصر است. در 
صورتی كه فرد داوطلب اهدای خون، تمامی شرايط 
الزم برای اهدای خون را داشته باشد مي تواند خون 
اهدا كند. الزم به ذكر است سهم مهمي از تضمين 
سالمت خون بستگي به دقت و صداقت داوطلبان 
اهداي خون در پاس��خ گويي به س��ؤاالت پزشك 
در حي��ن مصاحبه و معاينه دارد. البته براي حفظ 
سالمت خون، با توجه به سوابق پزشكي، مسئوليت 
پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلب به عهده پزشك 
مركز خون گيري است كه اين موضوع هم اهميت 

زياد اين امر را نشان مي دهد.

* پزشکان مراكز خون گيري، 
پيش از اهدای خون، داوطلبان 

را بررسی و معاينه می كنند. 
در صورتی كه فرد داوطلب 
اهدای خون، تمامی شرايط 

الزم برای اهدای خون را داشته 
باشد مي تواند خون اهدا كند.
سهم مهمي از تضمين سالمت 

خون بستگي به دقت و صداقت 
داوطلبان اهداي خون در

 پاسخ گويي به سؤاالت پزشك 
در حين مصاحبه و معاينه دارد.

* يك اهداء كننده خون: خيلي ها هستند كه هزينه هاي ميلياردي 
نذر ساختن بيمارستان مي كنند يا وصيت مي كنند كه بعد از مرگ 
اعضاي بدنشان اهدا شود.همه اين كارها براي نجات و زنده ماندن 
انسان هاي ديگر است و كار قابل ستايشی است اما با اهدای يك 
كيسه خون هم مي شود همين هدف را دنبال كرد،چون خون هم 
درست مثل يك عضو بدن تا سالها مي تواند همراه آن بيمار باشد.

* دكتر آرش 
صفدري،متخصص خون وعلوم 
آزمايشگاهي:اولين و مهم 
ترين شرط براي يك اهداء 
موفق خون اين است كه اهدا 
كننده درشرايط خوب و در 
وضعيت سالمت جسمانی و 
روانی كامل باشد.

افقی:
1-پايه اول برای توسعه اقتصادی كشور- سلب 
آس��ايش از ديگران 2-اين تاسيس��ات اتمی 
اس��تان مركزی صهيونيست ها را نگران كرده 
است 3-شيمی كربن- خانه بزرگ- توجه به 
خواسته های ديگران 4-بن فعل زيستن- روز 
رستاخيز- باغ ش��داد- تير پرتابی 5-حاشيه 
صفحه كتاب- آفرين گويی- ورزش زمستانی 
6-ش��ايد آجيل يا خوردنی ديگر باش��د- اثر 
مان��دگار- دري��ده و پاره 7-جن��گ رودر رو- 
سازمان فضايی آمريكا- رودی در شرق روسيه 
8-آزادمرد عاشورا- قصه گوی دوره گرد- بلعيدن 
عاميانه- ض��د هيچ 9-پژواك- اصطالحی در 
ش��اعری- مس��تبد 10-ورزش پرطرفدار در 
شبه قاره هند- ثروت و دارايی- سرباز دريانورد

 11-قطع��ی و محكم- درجه و مقام- معادل 
»برای« در گوي��ش تهرانی 12-صدای نفس 
نمدمال- چ��روك- مدخل- زمينه اثر هنری 
13-عددی دورقمی- فضايی در ميز تحرير- 
آتش 14-اين ماده راديواكتيو عامل مسموميت 
ياسر عرفات بوده است 15-منطقه به آشوب 
كشيده شده در جهان امروز- ساخت و پاخت.

عمودی: 
 1-ش�هرت- بررس�ی قضاي�ی- ص�وت 
ترسانيدن 2-تحت اين سرفصل ممالك 
توس�عه يافت�ه بيش از صاحب�ان نفت و 
گاز درآم�د دارن�د- نفی ع�رب 3-پيام 
اله�ی- قربانگاه حج- ميل ش�ديد برای 
انجام كاری- خويش�اوند زن ش�وهردار 

4-پيش درآمد بند- داد و فرياد- بخشی 
از سامانه تعليق خودروها 5-اولين قطعه 
اتومبي�ل ك�ه روی خط تولي�د می رود- 
لغزندگی- كودک پدرمرده 6-خويشاوند 
س�فته- قوم�ی ك�ه 90٪ جمعيت چين 
را تش�کيل می ده�د- برابر 7- پش�ت 
گ�وش انداخت�ن- باريك ان�دام- گرما 
8-رودی در فرانسه- پيروی از سنت سه 
خليفه اول- پيمان نظامی منحل شده- 
پس�وند افعال 9-مخف�ف ديگر- مکمل 
زين سواركاری- ش�هری در استان يزد

 10-مايع شدن- پياز- در اين زمينه بهره 
ايرانيان باالست 11-از ميوه ها- خويشاوند 
كارون در خوزس�تان- رفيق 12-زايش 
و تول�د- ب�ا دوا درم�ان كردن- نش�انه 
بيم�اری 13-اتص�ال ايمن كنن�ده برق- 
آسان- جايز- آهنگی غم انگيز 14-نشانه 
وجود مفعول در جمله- مقاومت انفرادی 
15-مادر اعداد- معضل اجتماعی اقتصادی 

قابل درمان- همراهی فشرده شده.

شماره 9867 جدو    ل

طبق صورتجلس��ه مجمع 

عموم��ی عادی س��اليانه 

مورخ 92/2/31 ش��ركت 

تاري��خ  در  ك��ه  مزب��ور 

92/3/12 واص��ل گرديد 

م��وارد ذيل ب��ه تصويب 

مجم��ع مزب��ور رس��يد: 

ترازنامه و حس��اب سود 

مال��ی  س��ال  زي��ان  و 

1391 به تصويب رسيد. 

و  حسابرس��ی  موسس��ه 

مميز  مديريت  خدم��ات 

به ش م10100121718 

اصلی  بازرس  به س��مت 

و محم��د نب��ی داهی به

 ك م 4899578113 به 

علی البدل  بازرس  سمت 

ب��رای م��دت يك س��ال 

روزنامه  ش��دند.  انتخاب 

كيه��ان  كثيراالنتش��ار 

جه��ت نش��ر آگهی های 

شركت تعيين گرديد.   

آگهی تصمیمات 
شرکت خدمات 
بازرگانی معادن 

و فلزات غیرآهنی 
سهامی خاص

 به شماره ثبت 
90086  و شناسه ملی 

10101344606

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

شركت آب و فاضالب استان قزوين )مناقصه گزار( درنظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آيين نامه معامالت شركت های 
آب و فاضالب پروژه تهيه، بارگيری، حمل، آزمايش و بازرسی، تخليه و تحويل اتصاالت انشعاب آب )شير خودكار برنزی و 
شير شبکه برنزی( را با مشخصات ذيل و شرايط تعيين شده، از طريق مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خريداری نمايد، لذا از كليه 
واجدين صالحيتی كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند دعوت می گردد، بمنظور خريد اسناد مناقصه از تاريخ 1392/9/5 لغايت 
1392/9/10 با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 200،000ريال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 
بانك ملت ش��عبه چهارراه وليعصر قزوين به نام ش��ركت آب و فاضالب اس��تان قزوين در س��اعات اداری روزهای غيرتعطيل به واحد 
قراردادهای اين شركت مراجعه و پيشنهادات خود را نيز تا ساعت 13 مورخه 1392/9/20 به واحد دبيرخانه اين شركت تسليم نمايند. 
ضمناً زمان بازگش��ائی پيش��نهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/9/20 می باش��د. همچنين به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، 

مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا  ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نشانی مناقصه گذار: قزوين، چهارراه ولی عصر»عج«، بلوار آيت ا... خامنه ای، كوچه گلستان پنجم، شماره4
تلفن تماس: 3349051-4، 0281

ضمناً هزينه درج آگهی بعهده برنده )برندگان( مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه خرید
شركت آب و فاضالب  )92/14(

استان قزوين )سهامی خاص(

نوبت دوم

تضمين شركت در مناقصه )به  ريال(تعدادنوع اتصاالترديف
8500233،000،000شير خودكار برنزی "13/4
100015،600،000شير خودكار برنزی "21/2
150059،700،000شير خودكار برنزی "31
8500258،400،000شير شبكه برنزی "43/4
100019،500،000شير شبكه برنزی "51/2
150075،300،000شير شبكه برنزی "61

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

ش�ركت ملی مناط�ق نفتخيز جن�وب در نظ��ر دارد انجام خدمات 
ذيل الذكر را طبق مش��خصات و با ش��رايط كلی زي��ر از طريق مناقصه 

عمومی به مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد.
الف- شرح مختصر خدمات:

انجام عمليات خاكبرداری و خاكريزی، احداث جوی خاكی، تس��طيح و 
شيب بندی،  اجرای مصالح قشر زير اساس، شن ريزی شكسته كارخانه ای، 
انجام عمليات پی كنی و بنايی با س��نگ،  لوله كشی آب و گاز، ساخت و 
نصب مهارهای لوله س��وخت،  احداث آبرو بتنی مس��لح، كارگذاری لوله 
زهكش حوضچه چاه، احداث پل بتنی با پايه های س��نگی، سنگ كاری 
ديوارهای حائل جاده، احداث حوضچه فاضالب، اجرای آسفالت، ساخت 

و نصب جان پناه پل.
ب - برآورد كارفرما/ محل و مدت انجام خدمات

مح��ل اجرای خدم��ات در منطقه قلعه نار و مدت انجام آن 4 ماه می باش��د و 
همچنين برآورد كارفرما جهت انجام خدمات 8/908/622/065 ريال می باشد

ج - شرايط مناقصه گران متقاضی
مناقصه گران دارای حداقل پايه 5 راه و ترابری

تواناي��ی ارائه تضمين ش��ركت در مناقصه به مبلغ34/000/000 ريال و 
همچنين 5٪ مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن( بعنوان تضمين انجام 

تعهدات می باشد.

- ارائه يك نس��خه تاييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط 
سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست.

د- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک مناقصه گران
از كليه متقاضيان واجد ش��رايط دعوت می ش��ود حداكثر ظرف 10 روز 
پس از انتشار آگهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت كتبی به يكی از 

آدرس های ذيل الذكر اعالم نمايند.
ضمنا محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه 

قيد می گردد.
نش�انی محل اعالم آمادگی و دريافت اس�ناد: اهواز، كوی فدائيان 
اس��الم، س��اختمان پنج طبقه، بل��وك يك، طبقه اول، ام��ور حقوقی و 
قرارداده��ا، اتاق ج 141 و ي��ا تهران، ميدان آرژانتي��ن،  ابتدای خيابان 
بيهقی، پالك 28، س��اختمان مركزی يازدهم، ش��ركت ملی نفت ايران 
طبق��ه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوق��ی و قراردادهای مناطق نفتخيز 

جنوب.

شركت ملی نفت ايران
شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب

نوبت اول

WWW.NISOC.IR
WWW.SHANA.IR
HTTP:// IETS.MPORG.IR شماره مجوز: 380478

5/2562 م/الف

فراخوان مناقصه عمومی
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/92/0180

مربوط به احداث جاده و محل چاه شرق 045 جنوب قلعه نار )ب(

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

پذي��رش دس��تيار تكميلی تخصصی )فلوش��يپ( 
رشته های پريوايمپلنت، پروستوايمپلنت، دردهای 
مزم��ن دهانی، صورت��ی و ترميمی های زيبايی در 

دانشگاه علوم پزشكی همدان
ثبت نام: 92/9/4 لغايت 92/9/12

جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر به س�ايت
 www.umsha.ac.ir مراجعه فرمائيد.

آگهی پذیرش 
دستیار تکمیلی 

تخصصی )فلوشیپ(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 استان همدان

اداره كل خط و س�ازه های فنی راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران در نظر دارد، بنا بر آئين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات مصوبه ش��ماره 84136/ت 33560 ه� مورخ 
85/7/16 نس��بت به شناس��ايی تامين كنن��دگان كاالی صاحب 

صالحيت جهت دعوت به مناقصه ای به شرح زير اقدام نمايد:
1- ش�رح مختصر موضوع مناقصه: خريد )700/000( عدد 

uic60 پد
2- مدت زمان تحويل: نه/ 9 ماه

عالقه من��دان می توانن��د جهت دريافت اس��ناد ارزيابی كيفی، از 
تاريخ آخرين نش��ر آگهی تا مورخ 92/9/13 به نشانی سايتهای 
ملی مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR- و س��ايت 
 -HTTP://KHAT.RAI.IR اداره كل خط و سازه های فنی راه آهن ج.ا.ا
مراجعه و اس��ناد تكميل شده را حداكثر تا پايان وقت اداری روز 
شنبه، مورخ 92/9/30 بصورت در بسته و ممهور به مهر شركت 
به آدرس: تهران- ميدان راه آهن- س��اختمان شهيدنوری- طبقه 
دوم- دبيرخانه اداره كل خط و س��ازه های فنی- تحويل و رسيد 
دريافت دارند. اين اداره پس از ارزيابی اس��ناد تحويلی، نسبت به 
دعوت از تامين كنندگان كاالی واجد ش��رايط جهت خريد اسناد 
مناقص��ه دعوت بعمل خواه��د آورد. بديهی اس��ت ارائه مدارك 
فوق الذك��ر هيچگونه حقی را جهت متقاضيان برای ش��ركت در 

مناقصه ايجاد نخواهد نمود.
اس��ناد از طريق س��ايت HTTP://IETS.MPORG.IR يا 
HTTP://KHAT.RAI.IR بصورت رايگان قابل دسترسی 
می باش��د، در غير اينص��ورت مناقصه گران می توانن��د با معرفی 
نماينده خود به اين اداره كل نسبت به دريافت اسناد ديجيتالی 

از گروه IT اقدام نمايند.
هزينه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

راه آهن جمهوری اسالمی ايران

 آگهی فراخوان
 شماره 92/12/ص 31 

م الف 3764

بدون نقطه كور 


