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شرایط نامطلوب ایران در مقابله با کووید 19چه آثار و نتایجی دارد؟

آمارهای ترسناک کرونا

فرضیه مصونیت از کرونا با همهگیری آن در ایران برای اولین بار از زبان رضا
کزاده ،معاون وزیر بهداشت در یکی از برنامههای تلویزیونی مطرح شد.
مل 
برنامهای که در آن او به بیان این فرضیه پرداخت که« :زمانی از شر کرونا ویروس
جدید خالص خواهیم شد که  55تا  70درصد مردم به آن مبتال شوند ».این
اظهارات اگرچه به سرعت واکنش افکار عمومی و موج انتقادات از بیتفاوتی دولت
نسبت به سالمت مردم را درپی داشت اما در روزهای بعد رئیس جمهوری برای بار
دوم آن را مطرح کرد تا افکار عمومی را نسبت به راهحل دولت برای عبور از بحران
کرونا آگاهتر کند .حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا خطاب به
نمکی ،وزیر بهداشت تاکید کرد که «همان طور که معاون علمی شما بیان کردهاند
که چه بخواهیم و چه نخواهیم  60تا  70درصد مردم کرونا خواهند گرفت ،ما هم
باید به صراحت به مردم بگوییم که این اتفاق خواهد افتاد .این مهم است که مردم
بدانند که  70درصد از آنها کرونا خواهند گرفت .منتهی باید به تدریج به این بیماری
مبتال شوند چراکه ما تجهیزات و امکانات الزم را نداریم .این چیزی است که آلمان و
انگلیس هم آن را به مردم اعالم کردهاند .ما باید به گونهای با واقعیتهای علمی با
مردم سخن بگوییم که به دولت اعتماد و کمک کنند».
نتیجه این راهحل بازگشت زندگی به شرایط عادی اما به تدریج و گام به گام
از سوی دولت بود .استراتژیای که برخالف تصور به بیتوجهی مردم به رعایت
پروتکلهای بهداشتی ختم شد .اگرچه کارگران و افراد روزمزدی که خرج معیشت
خود را روزانه به دست میآوردند ،پیش از هرگونه بازگشایی رسمی و پایان
محدودیتهای کرونایی به کار خود بازگشتند اما با بازگشایی تدریجی کسب و کارها
به واسطه زیانهای وارده بر اقتصاد ایران ،رسما کسب و کارها حتی آنهایی که پر
خطر بودند دوباره فعال شدند .نتیجه این اتفاق بازگشت ترافیک و صفهای عریض
و طویل مسافران وسایل حمل و نقل عمومی در شهرها و نقض فاصلهگذاری
اجتماعی بود .اما در حالی مسئوالن و متولیان مقابله با بیماری کرونا از آمادهسازی
مردم برای پذیرش زندگی با شرایط جدیدی که کرونا آن را به وجود آورده ،سخن
خ دادن بود .فراموشی حضور پنهان کرونا از سوی
میگفتند ،اتفاق دیگری در حال ر 
مردم سبب شد تا مدیریت ابتال به بیماری از دست دولت و متولیان سالمت خارج
شود .عدم استفاده از ماسک در مکانهای عمومی و عدم رعایت فاصله فیزیکی،
برگزاری اجتماعاتی مانند مراسم عروسی در پی بازگشایی تاالرها در ایران سبب شد
تا آمارهای ابتال به کرونا در ایران برخالف انتظار مسئولین اوج بگیرد .کرونا حاال
هم متولیان سالمت و هم مردم را غافلگیر کرده بود .آمارها و ارقام جانباختگان
و مبتالیان به این بیماری که تا چندین هفته پس از آخرین بازگشاییها و حذف
محدودیتها رو به کاهش گذاشته بود دوباره افزایش یافت .طبق آمارهای رسمی
وزارت بهداشت از تعداد مبتالیان طی روزهای  16تا  17تیر ماه ۲هزار و  ۶۳۷نفر به
جمع مبتالیان به کووید  19افزوده شده و شمار جانباختگان طی همین زمان به 200
نفر رسیده است .این در حالی است که شمار جانباختگان طی روزهای  15تا  16تیر
ماه  160نفر بوده است .براساس آماری که رسانهها از روند رو به رشد جان باختگان
ناشی از بیماری کرونا در ایران گزارش کردهاند ،فوتیهای کرونا در  ۱۵روز اول تیرماه
 ۲۰۶۴نفر بوده که این تعداد در مدت مشابه در خردادماه  ۸۸۸نفر بوده است .این
آمار نشان میدهد تعداد فوتیها در  ۱۵روز اول تیرماه نسبت به مدت مشابه ماه
گذشته افزایش  ۱۳۲درصدی داشته است.
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عدد هر  13دقیقه یک قربانی بر اثر ابتال به کرونا در کشور حاال به هر  9دقیقه یک قربانی رسیده و طبق آمارهای وزارت بهداشت طی  2روز گذشته 200
نفر بر اثر این بیماری در ایران جان باختهاند ،رقمی که تا روزهای قبلترش روی نرخ  160قربانی در نوسان بود .اما افزایش شمار قربانیان کرونا که با افزایش
شمار مبتالیان همراه است ،حکایت از شیوع هرچه بیشتر این بیماری در میان ایرانیان دارد؛ اتفاقی که ما را به فرضی ه مصونیت از کرونا با همهگیری این
بیماری نزدیکتر میکند .فرضیهای که در روزهای ابتدایی شیوع این بیماری در ایران از زبان بسیاری حتی رئیس جمهوری نیز شنیده شد« :صریح به مردم
بگویید که  ۷۰درصد کرونا خواهند گرفت» .اگرچه در همان روزها بسیاری از صاحبنظران علم پزشکی این فرضیه را که برای خالصی از شر این بیماری باید
بیش از نیمی از جمعیت کشور به آن مبتال شوند ،رد کردند اما حاال با عدم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ماسک در مکانهای عمومی توسط
مردم بدون دخالت دولت این فرضیه در حال تحقق است .اما آیا کشور توانایی مدیریت همهگیری این بیماری خطرناک را دارد؟

سخنگوی
وزارت بهداشت
از شناسایی
 ۲هزار و ۶۳۷
بیمار کووید ۱۹و
جان باختن 200
نفر طی روزهای
 16تا  17تیر ماه
خبر داده است
اگرچه چندی است که آمار تفکیکی استانی از شمار مبتالیان و جان باختگان از
سوی وزارت بهداشت اعالم نمیشود اما بر طبق گفتههای سخنگوی این وزارتخانه
 ۲۰استان در شرایط قرمز و هشدار قرار دارند .تهران یکی از همین شهرها است که
بر اساس گفتههای اعضای شورای شهر آمار جان باختگان و قربانیان کرونا در آن رو
به افزایش گذاشته است .محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در

فراخوان مناقصه عمومی

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
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پروانه ساختمانی مسکونی به شماره پروانه  ۲۰۱به تاریخ صدور  ۳/۹/۱۳۸۹واقع در
بلهزار فرعی  ۵بسیج به نام محمد جدکاره فرزند غریب به شماره ملی ۴۲۳۰۸۳۱۱۸۸
مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
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صرفه جویی هنر است

برگ سبز موتور سیکلت سیستم پیش رو مدل۱۳۹۵به شماره پالک ----۳۷۶۲۱
۵۷۱به شماره موتور0149N5P940277شماره تنه 150T9565140بنام میالد مطاهری
مفقود واز دره اعتبار ساقط است

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 :
شناسه آگهی 906482 :
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

صرفه جویی هنر است

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار
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در اجــرای مصوبــه شــماره /38326ت  27506ه مــورخ  1381/9/5هیــات محتــرم وزیــران در خصــوص واگــذاری امــور
خدماتــی و پشــتیبانی بــه بخــش غیــر دولتــی در قالــب قراردادهــای حجمــی  ،شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
در نظــر دارد فعالیتهــای اداری و پشــتیبانی امــورات طــرح هــای عمرانــی خــود در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی را بــر
اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه اجرایــی بنــد (ج ) مــاده ( ) 12قانــون برگــزاری مناقصــات  ،بــه روش ارزیابــی ســاده بــه مناقصــه
گــران واجــد شــرایط و دارای صالحیــت هــای کار و ایمنــی امــور پیمانــکاری ( )HSEاز وزارت تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی و پروانــه کســب معتبــر
واگــذار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
(( اطالعات مناقصه و زمانبندی ))
 موضــوع مناقصــه و محــل اجــرای پــروژه  :انجــام خدمــات اداری و پشــتیبانی امــورات طــرح هــای عمرانــی شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــانغربــی در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی
 مبلغ برآورد اولیه  :حدودا  39/240/395/761ریال می باشد . محل تامین اعتبار  :اعتبارات طرح های عمرانی ( اسناد خزانه اسالمی ) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  1/962/100/000 :ریال قیمت فروش اسناد مناقصه  2/000/000 :ریال مدت صصرفه جویی هنر است
صرفه جویی هنر است
صرفه جویی هنر است
ماههنر است
جویی
صرفه جویی هنر اس ت
شمسی
رفه 8
اجرا :
 دستگاه مناقصه گزار (کارفرما )  :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه  ،بلوار شهید باهنر تلفن 044-33440092 : دستگاه نظارت  :امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد ایران  :تا ساعت  19روز پنجشنبه مورخ 1399/04/19 مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پاکــت ( الــف ) تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :تــا ســاعت  9صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1399/04/30تحویــل بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت بــه نشــانی  :آذربایجــان غربــی  ،ارومیــه  ،بلــوار شــهید باهنــر دبیرخانــه
حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت  :تا ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 محل بازگشایی پیشنهادات  :سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت ( الــف )  :شــماره تلفــنتمــاس 04431987445 :
 چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد  ،مناقصه تجدید خواهدشد . پیشنهاد مناقصه گرانی که دارای هیات مدیره مشترک باشند مردود بوده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود . آدرس و تلفن اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  02141934دفتر ثبت نام  88969737و 85193768* توضیــح اینکــه اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بایســتی در مهلــت مقــرر بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت در قالــب
پاکــت ( الــف ) ارائــه شــود و تصویــر آن نیــز در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت در محــل مــورد نظــر بارگــذاری گــردد کلیــه محتویــات پاکــت
( ب ) و مــدارک و اســناد مربــوط بــه مناقصــه گــزار و همچنیــن پاکــت (ج ) بایســتی در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری شــود .
توجــه شــود کــه عــودت اســناد در قالــب ســی دی مــورد قبــول نمــی باشــد و همچنیــن چنانچــه مناقصــه گــران  ،اســناد مناقصــه را بــه طریقــی
غیــر از ســایت مذکــور تهیــه نماینــد و نــام آنهــا بــه عنــوان خریــدار در ســایت مذکــور ثبــت نشــده باشــد  ،بــه قیمــت پیشــنهادی ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد  .شــرکت در مناقصــه بــه صــورت گــروه مشــارکت  ،مــورد قبــول نبــوده و در صــورت ارائــه پیشــنهاد بــه صــورت مذکــور  ،ترتیــب اثــر
داده نخواهــد شــد .
نوبت اول  99/04/15 :نوبت دوم 99/04/18 :
شناسه آگهی 901570 :
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آغاز جلسه این شورا نسبت به افزایش آمار فوتشدگان کرونا هشدار داده است .او
که در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تا درمورد احتمال متوقف شدن اجرای طرح
ترافیک در تهران ،سخن بگوید ،اعالم کرده است که «در  16تیر ماه  70فوتی ناشی
از ویروس کرونا در بهشت زهرا(س) دفن شدند ».به گفته او ،متاسفانه این آمارها
رشد کرده است چرا که این عدد تا دفن روزانه  19نفر نیز رسیده بود ،اما روز گذشته

به  70نفر افزایش یافت.
اما افزایش شمار مبتالیان در ایران میتواند فرضیه رهایی از این بیماری با ابتالی
 70درصدی مردم را دوباره مطرح کند .هرچند این فرضیه بر این شرط استوار است
که باید روند ابتال تدریجی باشد اما روند روب ه رشد مبتالیان به بیماری کرونا حکایت
از آن دارد که تدریجی بودن ابتال از کنترل متولیان سالمت خارج شده است و از
آنجا که امکانات ،تجهیزات و کادر پزشکی پرانرژی و نه فرسوده برای مدیریت این
تعداد از بیماران در ایران وجود ندارد ،نه تنها ابتالی  70درصد مردم به این بیماری
به خالصی از آن منجر نمیشود که بر عکس به افزایش شمار جانباختگان ،ابتالی
کادر درمان فرسوده به این بیماری و از دست رفتن آنها ختم میشود .همین چند
روز پیش بود که شماری از روسای بیمارستانها از نبود تخت خالی برای پذیرش
بیماران کرونایی در تهران خبر دادند و حاال با افزایش شمار مبتالیان عکسهایی
از بستری کردن بیماران کرونایی در پارکینک بیمارستان مسیح دانشوری تهران
در فضای مجازی دست به دست میشود .پیام طبرسی ،رئیس بخش عفونی
بیمارستان مسیح دانشوری درباره این تصاویر گفته است« :در حال حاضر در این
بیمارستان تخت خالی برای بیماران کرونایی موجود نیست .طبیعی است که با زیاد
شدن تعداد بیماران ،تعداد تختهای بیمارستان کفاف نمیدهد ».وی در توضیح
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حضور بیماران کرونایی در پارکینگ
بیمارستان مسیح دانشوری افزود« :بیماران در پارکینگ نگهداری نمیشوند؛
تصویری که منتشر شده است تصویر قسمتی است که بیمارستان در آنجا سایهبان
زده و کپسول اکسیژن قرار داده است که تا زمانی که تختهای بستری خالی شوند

و بیماران بتوانند به درون بخش منتقل شوند ،حداقل در آنجا بتوانند اکسیژن مورد
نیاز خود را دریافت کنند ».طبرسی ادامه داده« :از آنجا که به دلیل سرایت ویروس
کرونا به دیگران ،نمیتوان بیمار مبتال به کرونا را به فضای بسته منتقل کرد برای
همین در فضای آزاد این سایهبانها زده شده است تا پس از خالی شدن تختها،
بیماران به بخشها منتقل شوند .وقتی تعداد بیماران از یک سطحی فراتر میرود
طبیعتا ًنمیتوان آن را کنترل کرد».
افزایش شمار مبتالیان به کرونا و اپیدمی شدن آن در میان ایرانیان به واسط
فراموش کردن بیماری که در کمین آنها است ،در حالی رقم میخورد که در گزارش
مشترک «شاخص امنیت بهداشتی جهان» که واحد اطالعات اقتصادی مجله
اکونومیست ،مرکز امنیت بهداشتی دانشگاه و جان هاپکینز و موسسه غیرانتفاعی
برنامه تهدید هستهای به طور مشترک منتشر کردهاند ،ایران در میان  ۱۹۵کشور
از نظر آمادگی برای مقابله با بیماری کرونا در ردیف  97قرار داد .به عبارت دیگر
ایران آمادگی الزم برای مقابله با این بیماری را ندارد و حاال با عدم توجه مردم
به پروتکلهای بهداشتی باید شاهد افزایش شمار جانباختگان آن باشد .براساس
گفتههای وزارت بهداشت  18میلیون ایرانی یعنی  20درصد از ایرانیان به بیماری
کووید  19مبتال شدهاند و بیمارستانهای کشور در مواجه با این تعداد بیماران
با عدم وجود تخت خالی مواجهند .حال اگر قرار بر این باشد که  70درصد به
این بیماری مبتال شوند تا از آن مصون بمانند ،آیا تختی وجود خواهد داشت که
بیماری را پذیرش کند؟ حال باید منتظر بود و دید که مسئوالن و متولیان به جز
الزامی کردن استفاده از ماسک در مراکز عمومی مستقف که به افزایش قیمت آن
در شرایط بحرانی کنونی اقتصادی ایران انجامیده چه تمهیدات دیگری را در نظر
خواهند گرفت.
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نوبت دوم

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

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

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.
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