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عضو انجمــن روانشناســی بالینی کــودک و نوجــوان ایران: آیــا ما هم 
وقتی وارد خانه می شــویم دائماً ســرمان به گوشــی و تلویزیــون و... گرم 
اســت؟ اگر اینگونه باشــد نمی توان از بچه انتظار داشــت که اینگونه رفتار 
نکنــد و حرف های ما اثــری روی کــودک و نوجوان مان نخواهد گذاشــت.
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در زمینه بازی هــای رایانه ای در حال 
حاضر 28 میلیــون گیمر داریم که خیلی 
از این ها دانش آموز هســتند. متوسط سن 
آنها 21 ســال بوده که در دو سال اخیر به 
19 سال رسیده است. میانگین زمان بازی 
از 72 دقیقه در روز به 90 دقیقه رســیده 
است. بازی ها از فضای رایانه به فضای گوشی 
منتقل شده اســت و 88 درصد بازی ها، 
بازی های موبایلی، 25 درصد رایانه ای و 18 

درصد کنسولی هستند.
ایــن آمارهای هولنــاک را امیــر خوراکیان 
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی فضای 
مجازی در بیست و سومین جلسه فکرانه اتحادیه 
انجمن های اســامی دانش آمــوزان ارائه کرده و 
می گوید: »در حال حاضر، فضای مجازی، فضای 
ارتباطات انسان هاست و 7 میلیارد کاربر به اینترنت 
وصل است. در آینده با آمدن اینترنت اشیاء این عدد 
به 50 میلیارد می رسد. فضای مجازی زیست بوم 
انسان و  اشیاء خواهد شد و ما با  اشیاء نیز ارتباط 

خواهیم داشت!«
او می افزاید: »زندگی، خرید، ارتباطات، بازی، 
سرگرمی و... همه در فضای مجازی است. استفاده 
معمولی، اســتفاده افراطی بیمارگونه و استفاده 
اعتیادگونه باعث مشکات مختلف در رشد فکری، 
بدنی و ذهنی دانش آموزان می شود. خواب در رشد 
انسان و بهداشت روانی و جسمی انسان یک مسئله 
بسیار مهم است. خواب در نسل فعلی، شدیدا دچار 
مشــکل و نقص و به هم ریختگی شده و بازیابی 
جســمی را با رکود و خطر درگیر کرده و تمرکز 
و تحصیل را به هم ریخته است. لذا مدل مطالعه 
تغییر یافته و بیشــتر ذائقه آنها تصویری شــده 
اســت؛ این ذائقه حال و حوصله متن خوانی را از 
بین برده است. حدود 67 درصد محتوای فضای 

مجازی تصویر است.«
ورود رســانه های متنوع به زندگی انسان ها، 
مدت هاســت که ذهن ها را به خود جلب کرده و 
امروز حتی از »بخشی از زندگی انسان« بودن نیز 
گذشته و در حال تسخیر تمام زندگی انسان هاست. 
در این میان مهم ترین اقشاری که هدف غول های 
رسانه ای قدرت های شیطانی دنیا قرار می گیرند، 

کودکان و نوجوانان هستند.
تمرکز قدرت های رسانه ای بر روی کودکان 
آقای دکتر حســن عابدینی، استاد دانشگاه و 
کارشــناس ارتباطات و رسانه در این خصوص به 
گزارشگر کیهان می گوید: »در حوزه قدرت االن ما 
با 4 نوع قدرت مواجه هستیم. قدرت نرم، قدرت 
سخت، قدرت هوشمند و قدرت هنرمندانه. بسیاری 
از مواردی که نظام سلطه کوشش می کند تا این ها 
را به جوامع گوناگون منتقل کند و هژمونی خودش 
را  اشــاعه بدهد، در چارچوب قدرت هنرمندانه یا 
artistic power اســت. به نظر می رســد، به دلیل 
اینکه شیوه های اقناع که سه مولفه اصلی دارد و 
شامل احساسات، استدالل و منطق و شخصیتی 
که موضوع را مطرح می کند می شــود، وقتی که 
این دو )یعنی قدرت هنرمندانه و شــیوه القاء( را 
کنار یکدیگر بگذاریم، به این نتیجه می رسیم که 
اتفاقــاً از این دو ابــزار و مولفه در مورد کودکان، 

بزرگ ترهایشان هستند. این موضوع چیزی نیست 
که بتوان آن را در فضای مجازی به بچه ها آموزش 
داد. مثاً وقتی یک دختر بچه یا پسر بچه ای تعامل 
میان پدر و مادرش را ماحظه می کند که توأم با 
احترام است، طبیعتاً این بچه در آینده یاد خواهد 
گرفــت که در تعامل با همســرش چگونه رفتار 
کند. بسیاری از مسائلی که در قالب یادگیری های 
مشاهده ای اتفاق می افتد، اگر کودک دائماً فکر و 
ذهن و حواسش در فضای مجازی و سرگرم رسانه 
باشد، خب چنین مشاهده ای در اطرافش نخواهد 
داشت و اساساً تعاملی با پدر و مادرش هم ندارد. 
ما خیلی از مســائلی که می خواهیم به بچه ها یاد 
بدهیم در قالب بازی است، برای بچه ها که نمی شود 
سخنرانی کرد. لذا بچه وقتی با یک موضوعی، یک 
استرسی و یک مشــکلی برخورد می کند از این 
طریق به او آموزش داده می شود که چگونه بتواند 
مشکلش را حل کند. این آموزش ها باید در قالب 
بازی و قصه و داستان صورت بگیرد. هیچ کدام از 
این مسائل را نمی توان در فضای مجازی و رسانه 

با کودک دنبال کرد.«

دکتر روشــن در بیان توصیه هایی خطاب به 
خانواده های ایرانی تصریح می کند: خانواده ها لزوماً 
بچه ها را از تعامل با فضای مجازی و رســانه های 
گوناگون محــروم نکنند تا حدی که یک جنگی 
درون خانواده میان کودکان و نوجوانان و والدین به 
راه بیفتد. اینگونه برخوردها کار را خراب تر می کند 
و بچه ها به فعالیت های زیرزمینی و مخفیانه روی 
می آورند که این ها آسیب بیشتری به همراه دارد. 
تنهــا راهی کــه وجود دارد این اســت که ما به 
بچه هایمان بیاموزیم که در یک چارچوبه معقول 

رضا الماسی سرنوشت نسل آینده در دستان فضای بی در و پیکر مجازی- بخش نخست

بی توجهی به تربیت کودکان در فضای مجازی!
و استفاده بهینه خارج می شود، آن زمان است که 
فرزندان ما دچار مشــکل و مضراتی خواهند شد. 
فضای مجازی هم به همین صورت است. این فضا 
می تواند در رفع نیازها و گسترش ارزش ها کمک 
زیــادی به ما بدهد و ما با آمــوزش فرزندان مان 
می توانیم از این طریق نیازهایمان را برطرف کنیم. 
اما نکته ای که االن وجود دارد و من خیلی شاهد 
این قضیه هستم و بسیاری از خانواده ها گله مند این 
موضوع هستند به نوع استفاده ما از رسانه و فضای 
مجازی برمی گردد. لذا مشکاتی که در این حوزه 
ایجاد می شــود می تواند چند جنبه داشته باشد؛ 
یکی از مسائلی که ممکن است به وجود بیاید بحث 
اعتیاد است. ممکن است استفاده از فضای مجازی 
حالت اعتیاد پیدا کند و در همین خصوص یکی از 
فوبیاهایی که وجود دارد، ترس از موبایل است. در 
این حالت، فرد از اینکه موبایلش در کنارش نباشد 
و نتواند از این فضا استفاده کند، دچار وحشت و 
نگرانی و اضطراب می شــود. این یکی از مباحثی 
است که به نوع استفاده و مدیریت ما برمی گردد.«

آسیب های استفاده افراطی کودکان 
از رسانه

روشــن با بیان اینکه »بچه هایی که بیش از 
انــدازه از این فضاها اســتفاده می کنند، از چند 
جنبه ممکن اســت دچار آسیب بشوند«، توضیح 
می دهد: »یکی از این آسیب ها شامل آسیب های 
جسمی است. وقتی کودک دائماً در حال درازکش 
یا نشسته در حال تماشای فیلم یا انجام بازی)چه 
آناین، چه آفاین( اســت و همه حواســش به 
گوشی، تلویزیون یا هر رســانه دیگری معطوف 
شده، ممکن است در اثر نداشتن فعالیت جسمی 
مشکاتی برایش ایجاد شود. یک موضوع دیگر که 
بسیار آسیب زاست این است که وقتی بچه بر اثر 
استفاده زیاد از فضای مجازی و انواع رسانه ها، بیش 

مطمئناً نمی تواند روی جوانب دیگر تمرکز کند.«
این روانشناس بالینی کودک و نوجوان یکی از 
آسیب های دیگری که افراط در این بحث ممکن 
اســت کودکان را مبتا کند را خســتگی بچه ها 
دانسته و اضافه می کند: » بچه ها از دنبال کردن 
دائمی این فضاها، در فضاهای دیگر هم خســته 

نوجوانان و حتی جوانان بهتر می شــود استفاده 
کرد. به خاطــر اینکه معموالً بر اســاس برآورد 
کارشناســان، کســانی که در رده های سنی زیر 
25 سال هســتند برای القاء، راحت تر موضوعات 
را می پذیرنــد و این موضوعی اســت که از زمان 
ارســطو که این سه مولفه را مطرح کرده تا امروز 
به صورت مســتمر با این مسئله مواجه هستیم و 
غرب هم از این شیوه استفاده می کند. اول استفاده 
از هنرهای نمایشــی مثل فیلم، ســریال، تئاتر و 
 انیمیشن. دوم کار کردن برای جوانان و نوجوانان و 

کودکان.«
وی ادامه می دهد: »بسیاری از فیلم ها، سریال ها 

درست است که با الجزیره عربی و انگلیسی شروع 
کــرد، اما االن الجزیره کــودکان را نیز راه اندازی 

کرده است.«
لزوم نگاه جدی مسئوالن به مسئله

عابدینی تصریــح می کند: »امکان کنترل در 
مورد شبکه های ماهواره ای تا حدودی وجود دارد 
اما در حوزه فضای مجازی تقریباً این مسئله کًا 
برداشته شــده، به ویژه برای کشورهای مسلمان 
و یا کشــورهایی که از دیــد آنها با فرهنگ نظام 
سلطه تفاوت دارند. مثًا در ژاپن حتی فیلم ها یا 
عکس هایی که منتشر می شود، این ها مجاز نیستند 
که به صورت کامل منتشر کنند و همه این ها بدون 
استثناء باید یک بخش هایی را بپوشانند. در صورتی 
که این حالت و تحفظ برای دیگر کشورها وجود 
ندارد. لذا به نظر می رسد این ها اگر مانیفست نظام 
ســرمایه داری را بخواهند امروز بنویسند دیگر به 
صورت کتاب نگارش نمی شود بلکه به صورت فیلم 
یا نمایــش صورت می گیرد که در این حالت هم 
تاثیرگذاری بیشتری دارد و هم راحت تر می توانند 
در اختیــار مخاطبان قرار دهند. بنابراین من فکر 
می کنم که الزم است به صورت جدی در مورد این 

موضوع در کشور تصمیم گیری بشود.«
درخصوص نحوه تعامل کودکان و نوجوانان با 
فضای مجــازی رویکردهای مختلفی وجود دارد. 
اما فارغ از این رویکردها بســیاری از کارشناسان 
معتقدند که تا جایی که ممکن اســت باید تاش 
شود که کودکان تا یک سن مشخصی در معرض 
رســانه ها، به خصوص فضای مجازی قرار نگیرند. 
چرا که بی مباالتی در استفاده افراط گونه کودکان 
و نوجوانان از رسانه های مختلف آسیب های بعضاً 

جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
برای اطاع بیشتر از این آسیب ها سراغ دکتر 
رســول روشــن، عضو انجمن روانشناسی بالینی 
کــودک و نوجــوان ایران می رویــم. آقای دکتر 
روشــن در گفت وگو با گزارشــگر کیهان اظهار 
مــی دارد: »فضای مجازی یک موضوعی اســت 
کــه در جامعه امروز ما یک امــر اجتناب ناپذیر 
اســت و خیلی از خانواده ها درگیر با این موضوع 
هستند. این موضوع می تواند یک شمشیر دولبه 
باشــد که هم می تواند محســناتی داشته باشد 
و هم می تواند معایب و مضراتی داشــته باشــد. 
مــا اگر بتوانیــم در تربیت فرزندان مــان از تمام 
امکانــات و نعمت هایی که خداوند در اختیارمان 
نهاده در حد متوسط و مقتصدانه استفاده کنیم، 
 مطمئنــاً مضراتی برای ما و اطرافیان مان نخواهد 

داشت.«
او می افزاید: »وقتی موضوع از حالت اقتصادی 

کارشناس  عابدینی  حســن  دکتر 
نظام  مانیفست  غربی ها  اگر  رسانه: 
ســرمایه داری را بخواهنــد امروز 
کتاب  صورت  به  دیگر  بنویســند 
نگارش نمی شود بلکه به صورت فیلم 
بنابراین  می گیرد.  نمایش صورت  یا 
من فکر می کنم که الزم اســت به 
صورت جــدی در مورد این موضوع 
در کشــور تصمیم گیری بشــود.

و موضوعات دیگر نمایشــی که برای بســیاری 
از کشــورهای غربی این ها را درجه بندی ســنی 
کرده اند و به دلیل وجود قوانین، مخاطبین غربی 
مجاز به دسترسی آزاد نیستند، وقتی به کودکان، 
نوجوانان و جوانانی که در کشورهای غیر غربی)به 
خصوص کشورهای هدف نفوذ( می رسند، بدون در 
نظر گرفتن رنج ســنی، آثار نمایشی را به صورت 
آزاد و رایگان در اختیارشان قرار می دهند. به طور 
ویژه این کار در مورد کشوری مثل ایران با شدت 
بیشتری صورت می گیرد. مثًا شما شاهد هستید 
که حتــی برخی دیگر از کشــورها از این روش 
اســتفاده می کنند و این موضوع را در چارچوب 
سپهررسانه ای خودشان قرار داده اند. مثًا الجزیره 

از حد متمرکز می شود ممکن است دچار اضطراب 
و مشکات روانشــناختی مختلفی بشود که این 
هم می تواند در تمرکز بچه اختاالت جدی ایجاد 
نماید. حتی مطابق تحقیقات علمی که البته هنوز 
کامًا اثبات نشده ممکن است آسیب های مغزی 
نیز در پی داشــته باشد. بچه ای که تمام هوش و 
حواســش را روی یک موضوع متمرکز می کند، 

می شوند و این خستگی با بچه می ماند و موجب 
ایجاد آســیب های دیگر هم می شود. نکته بعدی 
مربوط به تعامات اجتماعی کودک است. ما خیلی 
از مطالب، آموزش ها و قوانین و مقررات اجتماعی 
و همچنیــن ارزش های اجتماعی که می خواهیم 
به فرزندان مان آموزش دهیم طی یک فرآیندی 
صورت می گیرد که بچه ها در تعامل با همساالن و 

می توانند از رسانه های مختلف استفاده کنند. ما در 
مسائل مختلف تربیتی معموالً یک چارچوب هایی 
را برای بچه تعیین می کنیم، در این خصوص هم 
بچه ها باید در یک چارچوبه منطقی بتوانند از این 

فضاها استفاده کنند.«
یک سوزن به خود یک جوالدوز به بچه

عضو انجمــن روانشناســی بالینی کودک و 
نوجوان ایران با تاکیــد بر اینکه »خود ما چقدر 
این مسئله را رعایت می کنیم؟« تصریح می کند: 
»آیا ما هم وقتی وارد خانه می شویم دائماً سرمان 
به گوشــی و تلویزیون و... گرم است؟ اگر اینگونه 
باشد و بچه هم دائماً این صحنه را مشاهده نماید 
نمی توان از او انتظار داشت که اینگونه رفتار نکند 
و حرف های ما اثــری روی کودک و نوجوان مان 
نخواهد گذاشت. لذا در درجه اول، چارچوبه های 
معقول اســتفاده و تعامل با رسانه های مختلف را 
بزرگ ترهای خانواده بایــد رعایت کنند. این ها 
نکاتی است که اگر خانواده ها بتوانند رعایت کنند 
تا حد زیادی آسیب های جدی این حوزه کاهش 

پیدا خواهد کرد.«

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکات و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز 
قطره طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱2۵46۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱6۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/19 و به موجب مجوز 
شــماره 35771/ص/97 مورخ 1397/08/28 سازمان بنادر و دریانوردی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک، 
عقود اســامی، قراردادها، ســفته با امضای مدیرعامل همراه با دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت در غیاب مدیرعامل دو 

نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیزارک
 سهامی خاص به شماره ثبت 72۸۳6 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۱774۹6
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از 
مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال منقسم به 
75000 ســهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق 
مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضاء گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 4۵2۵۵ 

و شناسه ملی ۱0۱00۹0۵۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱024۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱464۳4۸ 

آگهی مزایده )نوبت دوم(
مدیریت آموزش و پرورش منطقــه 3 تهران در نظر دارد، اماک تجاری با شــماره مزایده 
1-پردیــس )5098004461000020( 2- ولیعصــر3 )5098004461000021( 3- ولیعصر4  
)5098004461000022( بر مبنای نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به اشخاص واجد شرایط 
حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره برای دو سال واگذار نماید. همچنین ضایعات آهن مدرسه شهید 
دستغیب نیز از طریق مزایده واگذار می گردد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند جهت دریافت 
شــرایط و شــرکت در مزایده اموال منقول و غیرمنقول مذکور،  به ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت مراجعه نمایند و جهت دریافت اطاعات بیشــتر با شماره تلفن 84821119-021 تماس 

حاصل نمایند.

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به خرید تعدادی 
پره هــای مرحلــه اول و دوم توربیــن گازی GEF6 از طریق 

مناقصه عمومی از شرکت واجد شرایط اقدام نماید.
مهلت و نحوه خرید اسناد:

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با واریز مبلغ 1/000/000 
ریال به حساب شــماره 3-9207771-759-4110 بانک انصار 
شــعبه مستقل کیش کد 4110 به نام شرکت آب و برق کیش از 
صبح روز شــنبه مورخ 1398/11/26 لغایت ساعت 16 روز شنبه 
مــورخ 1398/12/3 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر 
خود به یکی از دو نشــانی ذیل مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه: 

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت 
شرکت در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه 
مورخ 1398/12/14 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد. 

زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات: 
پاکت های پیشــنهادات مناقصه در ســاعت 15 روز شنبه مورخ 
1398/12/17، در محــل دفتر مرکزی شــرکت واقع در جزیره 
کیش گشــوده خواهد شد. حضور نمایندگان پیشنهاددهندگان در 
جلســه گشایش با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر 

و کارت ملی بامانع است.
توجه: هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه است.

نشــانی محل دریافت اســناد مناقصه و ارائه پاکت 
پیشنهادات مربوطه: 

دفتر مرکزی: جزیره کیش- شرکت آب و برق کیش، کدپستی 
 ،)076(  44424880 و   3 تلفــن:   79416-95465

فاکس: 44423818 )076(
تهران: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی، 

پاک 17، طبقه 3، واحد 6، تلفکس: 22076157 )021(
امور بازرگانی

آگهی مناقصه
 شماره ۹۸/27

سازمان مهندسی اجرایی و تأسیسات نزاجا در نظر دارد انجام پروژه مشروحه ذیل را در قالب طرحهای غیرعمرانی و با اعتبار نقدی طبق مشخصات فنی کار با شرایط 
کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصهردیف
مدت قرارداددر مناقصه )ریال(

پروژه اجرای کارهای باقیمانده ساختمانهای )1- ستاد و الف
8 ماه61/480/980/4593/074/049/023عقیدتی 2- انتظامات و پاسدارخانه( پادگان جدید تبریز

1- شرایط شرکتهای متقاضی
الف( توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ قرارداد.

ب( داشــتن گواهینامه صاحیت پیمانکاری از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همزمان در رشته های ساختمان و ابنیه و تأسیسات و تجهیزات و با حداقل رتبه 05 و دارا 
بودن ظرفیت آزاد در رشته مورد نظر

ج( داشتن گواهینامه تأییدیه صاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- مدت اعتبار پیشنهادها: به مدت سه ماه پس از آخرین تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادها معتبر باشد.

3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه
الف- تقاضای کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه با ذکر موضوع مناقصه به همراه روگرفت گواهینامه صاحیت پیمانکاری و ایمنی 

ب- قیمت خرید اسناد مناقصه 2/000/000 ریال است که باید به حساب شماره 6158800184307 بانک سپه شعبه جالیه تهران به نشانی تهران- خیابان کارگر شمالی 
باالتر از تقاطع دکتر فاطمی: به نام تمرکز وجوه حاصل از عواید داخلی دارایی سازمان مهندسی نزاجا واریز شده و اصل رسید آن را به فروشنده اسناد مناقصه تحویل نمایند.

ج( متقاضیان جهت دریافت اســناد مناقصه با ارائه مدارک بند الف و ب از روز شــنبه مورخ 98/11/26 لغایت ســاعت 12 روز چهارشــنبه مورخ 98/11/30 به نشانی دستگاه 
مناقصه گزار مراجعه و یا جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن های 66944325 - 021 و 66944339 - 021 تماس حاصل نمایند.

4- آخرین مهلت جهت تسلیم اسناد مناقصه: ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 98/12/12
5- بازگشایی پاکات مناقصه: در ساعت 10 صبح مورخه 98/12/13 و در محل اتاق جلسات دستگاه مناقصه گزار انجام خواهد گرفت.

6- نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت و تسلیم اسناد مناقصه: تهران - خیابان کارگر شمالی- تقاطع دکتر فاطمی- نبش فاطمی غربی- سازمان مهندسی 
اجرایی و تأسیسات نزاجا- دایره امور پیمان ها و رسیدگی 

7- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سازمان مهندسی اجرایی و تأسیسات نزاجا8- هزینه انتشار آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

آگهی شرکت فوالد مبارکه

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات 
با  ارتباط  از طریق سیستم  نظر  مورد  مناقصه  انتخاب  به  نسبت  موجود،  راهنمای  و طبق  مراجعه  تأمین کنندگان  و  بخش خرید 

تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمائید.
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir بخش اطاعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

مهلت ارسال موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت 
مرتبط

قراردادهای خرید1398/11/28انجام خدمات مشاوری نقشه برداری صنعتی شرکت فوالد مبارکه48482731مناقصه عمومی1

خرید 89.000 کیلوگرم مقاطع فوالدی از نوع تیرآهن48505885مناقصه عمومی2
مدیریت خرید 1398/11/28 شامل6 ردیف

مواد مصرفی
قراردادهای خرید1398/11/30بهینه سازی کولینگ تاورهای شرکت فوالد مبارکه48500826مناقصه عمومی3

انجام عملیات بهینه سازی پولپیت ها و اتاق کنترل های خطوط 48493021مناقصه عمومی4
)PC  برنامه ریزی خرید1398/11/30تولید شرکت فوالد مبارکه )به صورت

انتقال کافهای سرد از انبار  A2 واحد اسیدشویی، گالوانیزه و 48488287مناقصه عمومی5
قراردادهای خرید1398/12/3رنگی به سالن بارگیری کرکتیو1

کد آگهی:۹۸۱۱0 
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