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دیث نبوی
ح
ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺷﺮﺍﻓﯽ و ﻧﯿﻤﯽ ﮔﺪﺍﯾﯽ

ﻫﻤﮑﺎﺭي ﺩ��ﺍﺷﺘﻢ وقت��ي ﺳﺮ ﺑﺮﺝ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ميگرف��ت ﺗﺎ پانزده ﺭﻭﺯ اول ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺮﮒ ميکش��يد،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ را ميخ��ورد ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺭا ﻏﺬﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧاﻧﻪ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
يدهي؟»ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ« :ﮐﺪاﻡ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻨﺎﺭﺵ نشستم و ﮔﻔﺘﻢ« :ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﺩﺍﻣﻪ م 
ﻭﺿﻊ!» ﮔﻔﺘﻢ« :ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺷﺮﺍﻓﯽ و ﻧﯿﻤﯽ ﮔﺪﺍﯾﯽ!»ﺑﻪ چشمانم ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ« :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺑﺮﮒ ﮐﺸﯿﺪﯼ؟» ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!» ﮔﻔﺖ« :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺩ��ﺭﺑﺴﺖ گرفت��ي؟» ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!» ﮔﻔﺖ« :ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻋﺎﻟﯽ رفت��هاي؟»ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!»ﮔﻔﺖ« :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻏﺬﺍﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ خ��وردهاي؟»
ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!» ﮔﻔﺖ« :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎﻡ پول��ت را ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩ��ﻭﺳﺘﺶ ﺩ��ﺍﺭﯼ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪﯼ ﺗﺎ
ً
«ﺍﺻﻼ ﻋﺎﺷﻖ ب��ودهاي؟»ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!» ﮔﻔﺖ« :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺶ ﮐﻨﯽ؟» ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!» ﮔﻔﺖ:
ً
«ﺍﺻﻼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ک��ردهاي؟» ﺑﺎ ﺩ��ﺭﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪﺍﯼ؟» ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!»ﮔﻔﺖ:
«آﺭﻩ...ﻧﻪ...ﻧﻤﯽﺩﻭﻧﻢ!» ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﻧﮕﺎﻫﻢ ميکرد ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮﺁﻣﯿﺰ! ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ميکردم
ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ.ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺗﮑﻪ ﮐﯿﮏ خامهاي ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻌﺎﺭﻓﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺟﻤﻠﻪاي به من
يداني ﺗﺎ ﮐﯽ زندهاي؟»ﮔﻔﺘﻢ« :ﻧﻪ!» ﮔﻔﺖ« :ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩ.ﭘﺮﺳﯿﺪ« :م 
ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ».

پروردگار شما ،از (نيات و اعمال) شما آگاهتر
اس��ت؛ اگر بخواه د (و شايسته بداند) ،شما را
مش��مول رحمت خو د مىساز د و اگر بخواهد،
مج��ازات مىكن د و ما تو را به عنوان مامور بر
آنان نفرستا دهايم (كه آنان را مجبور به ايمان
كنى!)()54پروردگار تو ،از حال همه كس��انى
كه در آسمانها و زمين هستند ،آگاهتر است و
(اگر تو را بر ديگ��ران برترى داديم ،به خاطر
شايستگى توست )،ما بعضى از پيامبران را بر
بعض��ى ديگر برترى داديم و ب��ه داوود ،زبور
بخش��يديم)55(.بگو« :كس��انى را كه غير از
خدا (معبو د خود) مىپنداريد ،بخوانيد! آنها نه
مىتوانن د مشكلى را از شما برطرف سازن د و نه
تغييرى در آن ايجا د كنند)56(».

د
عدالت خداون 

-1هرك��ه م��ال دزدى را بخ��ر د و بدان�� د كه
دزديس��ت در نن��گ و گن��اه آن شريكس��ت.
-2هركه گناهى كن د و در دنيا عقوبت آن ببين د
خدا عادل تر از آنست كه بار ديگر بنده خويش
را در آخرت عقوبت كن د و هركه گناهى كن د و
خدا آن را بپوشان د خدا كريم تر از آنست كه به
بخشيده خو د بازگر دد-3.هركه روز آغاز دو سر
پرهيزكارى داشته باش د و در اين اثنا گناهى كن د
خدا وى را بيامرزد-4.هركه روز آغاز د و توجه او
به غير خدا باش د با خدا كارى ندار د و هركه روز
آغاز د و به كار مس��لمانان توجهى نداشته باش د
مسلمان نيست-5.هركه روز آغاز د و در كار پدر
و مادر خويش مطيع خدا باشد ،دو در از بهشت
بر او گشوده باش د و اگر يكى باش د يكى.
نهج الفصاحه

سوره االسرا

چهل سال با انقالب اسالمی ایران

بیس��ت و یکمی��ن شنب��ه انق�لاب ب��ا موضوع
دستاورده��ای انقالب اسالم��ی در حوزه فیلم و
سینما به هم��ت جنبش مردمی پاسداشت چهل
س��ال انقالب اسالمی در ح��وزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی برگزار شد .عزت اهلل ضرغامی،
رئی��س اسبق سازمان ص��دا و سیما صبح امروز
در بیس��ت و یکمی��ن شنبه انقالب ب��ا موضوع
فیل��م و سینم��ا که ب��ه همت جنب��ش مردمی
پاسداشت چهل س��ال انقالب اسالمی در حوزه
هنری برگزار ش د در سخنانی اظهارداشت :بدون
تردی�� د مقایسه عملکر د کش��ور در دوران قبل و
بع�� د از انقالب اسالم��ی در موضوعات مختلف
امکان پذیر نیس��ت و افتخارات انقالب اسالمی
و جمهوری اسالمی ب��ه لحاظ کمی و کیفی در
صدر موضوعات دیگر قرار دار د البته نه اینکه در
تمام��ی حوزه ها اول باش�� د بلکه برجسته و برتر
است.ضرغامی اضافه ک��رد :امروز یک سینمای
استکب��اری با محوریت آمریک��ا و یک سینمای
مقاوم��ت ب��ا محوریت ایران در جه��ان داریم و
در این راستا س��ال گذشته قوی ترین و بهترین
جشنواره فیلم فجر را به لحاظ کیفیت فیلم ها و
آث��ار شاه د بودیم که بیانگر رش د فرمی و شکلی

انقالب اسالمی سینما را متشخص کر د

و همچنی��ن ارائه پیام های مناسب به مخاطبان
بو د و دلیل آن ،قوی ش��دن بنیه سینمای ایران
است .آی��ت اهلل سی د محم د قائ��م مقامی ،استا د
ح��وزه و رئیس کارگروه سینمای مرکز مطالعات
هن��ر انقالب در ای��ن نشست ب��ا تبریک چهل
سالگی انقالب اسالم��ی اظهارداشت :امیدواریم
این انقالب ب��ه اوج قله مدنظر ک��ه ظهور امام
زمان (عج) است ،دست یابد.وی با اشاره به اینکه
در بررسی کارنامه چه��ل ساله انقالب اسالمی
بای د دو موضوع رویدادها و رخدادهای این دوران
و همچنین ویژگی ه��ای سینمای طراز انقالب
م��ور د بررسی قرار گیرد ،اف��زود :شخصا معتقدم
انق�لاب اسالمی تاثیر مثبت و عظیمی بر سینما
داشته است و موجب تحول این هنر شده است.
قائم مقامی گفت :در بع�� د کلی سینما ،امروز در
مقط��ع  40سالگ��ی دارای سینمایی مشخص و
ویژه در عرصه جهان��ی هستیم.این استا د حوزه
افزود :سینمای انقالب متشخص و نجیب است
ک��ه فضای انقالب و دگرگون��ی های حاصل از
آن را ب��ه درجات مختلف در آث��ار مختلف خو د
ب��ه نمایش درم��ی آور د و در ک�لان نیز دارای
توفیقات بسیاری اس��ت.وی ادامه داد :متفکران

و اندیشمندان حوزه سینما در این مقطع  40ساله
بای د در رسان��ه ها و تلویزیون ،مباحث استداللی
پیرامون دستاوردهای انقالب در این حوزه داشته
باشن�� د که حاصل آن قطعا بیان اتفاقات عظیم و
تحوالت گشترده خواه د بود.قائم مقامی با اشاره
به ویژگی های سینم��ای طراز انقالب اسالمی
تصریح ک��رد :مفروض این اس��ت که سینمای
امروز هنوز به ط��راز انقالب اسالمی دست پیدا
نکرده است البته آنچه موجو د است ،مور د تقدیر
و تشک��ر اس��ت اما هنوز به قل��ه مدنظر نرسیده
ایم .در ادامه این نشست ،احم د میرعالیی رییس
پیشی��ن بنیا د سینمایی فارابی ب��ا اشاره به زمان
طاغ��وت و دیدار تع��دادی از هنرمندان سینما با
حضرت امام اظهارداشت :هنرمندان قبل انقالب
که معتق د به امام و اسالم بودن د نز د ایشان رفتن د
و درخواس��ت جنگ مسلحانه در کشور را داشتن د
اما امام با این موض��وع مخالفت کردن د و گفتن د
هنرمن د بای د با هنر خو د مبارزه کند.وی ادامه داد:
ب��ی نظیرترین تبلیغ خداون د ب��ا بندگان و ایجا د
ارتباط و رسان��دن مفاهیم ،قرآن کریم است که
همیشه قرآن در ق��رون مختلف جزو بروز ترین
ها ب��وده و هست.عالیی با بی��ان سطح دغدغه

امام نسبت به سینما گفت :حضرت امام نسبت به
سینم��ا دغدغه ای زیادی داشتن د که این دغدغه
را در روز  12فروردین می توان متوجه ش د که در
سخران��ی خو د به سینما نیز اشاره کردند.محسن
یزدی مدی��ر مرکز مستن د سوره نی��ز در بهشی
از ای��ن نشست طی سخنانی ب��ه دستاور د های
انقالب اسالمی در حوزه سینما پرداخت و گفت:
جایگاه انقالب اسالمی در حوزه سینمای مستند،
خ��وب و روبه رش د است و آینده این حوزه بسیار
امیدوار کننده است.وی با اشاره به اینکه سینمای
مستن د امروز در ایران دارای شخصیت شده است،
گفت :همانن د دیگر کشورها و جشنواره های دنیا،
سینمای مستن د ایران با سینمای داستانی رقابت
میکن�� د و در جذابیت ،فرم و محتوا مدعی است
و تنه به تنه سینم��ای داستانی می زند.یزدی با
بیان اینکه سینمای مستن د ایران کامال منبعث از
انقالب اسالمی است ،افزود :این سینما با منابع
و حمای��ت تلویزی��ون ،وزارت فرهن��گ و ارشا د
اسالمی ،حوزه هن��ری و  ...که نهادهای دولتی
و حاکمیت��ی هستند ،رش د پیدا کر د و امروز کمتر
مستندسازی وجو د دار د که آثارش در کشورها و
جشنواره های مختلف حضور پیدا نکرده باشد.

دانشنامه
پرواز موفق هواپيماي خورشيدي خودران

ش��رکت آلماني الکترا س��والر از پرواز موفقيت آميز هواپيماي خورشيدي
خ��ودران خو د خبر داده که نويدبخش اس��تفاده گس��ترده ت��ر از اين نوع
هواپيماه��ا در آين��ده نزدي��ک اس��ت.به گ��زارش مهر ،اي��ن هواپيما که
 Two Solar OPSنام دارد ،داراي بالهايي به طول  ۲۴.۸متر است و
سلولهاي خورشيدي در ابعا د  ۲۲.۵سانتيمتر مربع بر روي بالها و دم آن
نصب ش��ده است.سلولهاي يادشده انرژي مور د نياز باتريهايي را تامين
ميکنن د که براي فعال نگهداشتن موتورهاي برقي  ۳۲کيلووات ساعتي هواپيماي يادشده الزم است.
يده د و
ش��رکت سازنده مدعي است پرواز آزمايشي اين هواپيما از ايمني و کارآيي کامل آن خبر م 
ميتوان آن را در آينده جايگزين پهپادهاي کوچک و حتي هواپيماهاي گشت زني کر د و با افزايش
توانمندي آنها از هواپيماهاي خورشيدي خودران براي جابجايي مسافر و بار در مسافتهاي طوالني
اس��تفاده کرد.پرواز آزمايش��ي اين هواپيما در ش��رايط جوي پايين تر از ميزان ايده آل انجام شده و
اين امر باعث خوشحالي مهندسان شرکت الکترا شده است.اما هواپيماي يادشده فعال نميتوان د در
ارتفاعي بيش از  ۳کيلومتر از س��طح زمين پرواز کند.اما م دلهاي آتي خواهن د توانس��ت در ارتفاعي
حداکثر  ۲۰کيلومتري از سطح زمين نيز پرواز کنند.
د
دش 
دستگاهي براي درمان کمر در د و آسيبهاي نخاعي تولي 

يک مخترع ايراني موفق به طراحي و ساخت دستگاه کشش کمر و خاجي
ش د که ميتوان د دردها و قوسهاي غيرطبيعي مهرههاي کمر را رفع کند.
علي پرويزي مخترع و توليدکننده «دستگاه کشش ناحيه کمر و خاجي»
در يک ش��رکت دانش بنيان در گفتگو با مه��ر ،اظهار کرد :نخاع يکي از
بخشهاي مهم در بدن است که ارتباط باالتنه و پايين تنه به واسطه آن
صورت ميگيرد.وي با بيان اينکه اگر آس��يبي به نخاع وار د ش��و د سيستم
بدن دچار مشکل خواه د شد ،گفت :به همين دليل در ص د د برآمديم تا دستگاهي را براي جلوگيري
از آسيب به نخاع و خاجي کمر براساس يک روش خاص طراحي کنيم.پرويزي با بيان اينکه کمردر د
بيش از ح د موجب ضعف ،ناتواني ،بي حوصلگي ،عدم تحرک ،چاقي و...ميش��ود ،خاطرنشان کرد:
اين دس��تگاه با اعمال دو نيروي همزمان باالبرنده و کش��ش در سطح افق بدن فر د باعث ميشو د
دردهاي ناحيه کمر برطرف شود.به گفته وي ،چندين نفر از افرادي که نياز به عمل جراحي داشتهان د
به واس��طه اين دستگاه بهبو د يافته اند.پرويزي با اشاره به يکي از ويژگيهاي اين دستگاه کششي
عنوان کرد :رفع دردها و ضايعات ناش��ي از قوسهاي غيرطبيعي مهرههاي کمري از قبيل لوردوز
و اس��کوليوز ازجمله مزيتهاي اين دس��تگاه کششي به شمار ميرود.وي با بيان اينکه اين دستگاه
نمونه خارجي ندارد ،گفت :کشور تاکنون  ۵ميليار د تومان براي واردات اين دستگاه هزينه کرده که
با تولي د آن در کشور ميتوان از خروج ارز جلوگيري کرد.
د تخمدان زيست مهندسي شده با پرينت سه بعدي
تولي 

محققان موفق به توليد تخمدان زيس��ت مهندس��ي ش��ده با پرينت سه
بعدي ش��دند که اين طرح در جش��نواره بين المللي رويان نيز موفق به
کسب جايزه شد.به گزارش مهر ،يکي از برگزيدگان نوزدهمين جشنواره
بين المللي تحقيقاتي رويان ،پروفس��ور ترزا وودراف از کش��ور آمريکا با
عنوان طرح «توليد تخمدان زيس��ت مهندسي شده به وسيله پرينت سه
بعدي داربست :بازيابي عملکرد تخمدان در موشهاي نابارور» در گروه
ناباروري زنان بود.در پژوهش��ي که توس��ط ت��رزا وودروف (دکتري ناباروري زن��ان از آمريکا) و
همکارانش انجام گرفت،هايدوژلهايي داراي ريز منفذ ( )microporousتوس��ط پرينتر س��ه
بعدي س��اخته ش�� د تا تفاوت و تاثير آن در هندسه منافذ با تغيير زاويه پيش ران بين اليههاي در
حال پرينت بر زنده ماني فوليکولهاي تخمداني را مورد بررس��ي قرار دهند.براس��اس نتايج اين
پژوه��ش داربس��تهاي  ۳۰و  ۶۰درجه زواياي��ي ايجاد ميکنن د که تمام جوان��ب فوليکول را در
برميگيرد ،ولي در داربس��تهاي  ۹۰درجه تخلل زياد ارتباط ميان داربست و فوليکول را محدود
ميکند.هرچه ارتباط ميان داربس��ت و فوليکول بهتر باشد فوليکولها شکل طبيعي خود را بيشتر
حفظ ميکنند و زنده ماني آنان بهبود مييابد.پس از پيوند به موش نابارور ،داربس��تهاي حاوي
فوليکول پر از عروق ش��دند و کارکردي مش��ابه تخمدان طبيعي را آغاز کردند.موشهاي نابارور
دريافت کننده پيوند ،به طور طبيعي باردار شدند و زادههايي نرمال به دنيا آوردند که روند طبيعي
رشد خود را طي کردند.اين پژوهش با استفاده از روش پرينت سه بعدي ساختاري توليد کرده که
پس از پيوند ميتوان د نقش تخمدان را برعهده بگيرد.
نوبت دوم

اگهی مناقصه های عمومی ( یک مرحله ای ) نوبت اول
فراخوان شماره  200977005000029در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان کرمانش��اه در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از
طریق مناقص��ه عمومی واگذار نماید لذا کلیه تامین کنندگان و تولید کنندگان واجد ش��رایط
میتوانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این اگهی در روزنامه  روزنامه
عصر ایرانیان مورخ   1397/6/18به مدت  5روز به سامانه تدارکات اکترونیکی دولت ( ستاد)
به ادرس     www.setadiran.irمراجعه نمایند  .الزم به ذکر اس��ت برگذاری مناقصه های
فوق از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد  .لذا کلیه مراحل برگذاری
مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشایی پاکت ها از این طریق
انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ براور د ( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)

97/55

د 750دستگاه کنتور سه فاز غیر مستقیم
خری 
د ( از محل اعتبارات داخلی توانیر)
هوشمن 

10125000000

554000000

توضیحات :
نوع تضمین شرکت در مناقصه ( ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد)
مهلت و مکان تس��لیم پیش��نهاد تا ساعت  13:30روز یک ش��نبه مورخ  1397/7/1دبیر خانه
شرکت
زمان و مکان باز گشایی پاکت ها ساعت  14:30روز یکشنبه مورخ  1397/7/1اتاق کنفرانس
شرکت
به پیشنهاد های فاقد سپرده  ،سپرده مخدوش  ،سپردهای کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی
و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به پیش��نهاد های فاقد امضا ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انتقضاء مدت مقرر
در اسناد مناقصه واصل میشود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن  083-38255575و   083-38255525تماس
حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه شماره  97/12012

شركت سهامي برق منطقهاي تهران در نظر دارد جهت " خدمات تحريم باني از خطوط انتقال و فوق توزيع
استانهاي تهران البرز و قم " از طريق فراخوان ارزيابي كيفي( فراخوان ارزيابي كيفي در سامانه تداركات
الكترونيكي دولت به ش��ماره  ) 200971008000041نس��بت به شناسائي پيمانكاران واجد شرايط زير در
سامانه تداركات الكترونيك دولت   اقدام نمايد.
ـ داراي مجوز از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ( ناجا)
ـ ارائه گواهي صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعي
ـ داراي گواهينامه صالحيت ايمني از وزارت كار
ـ داراي حداقل دو كار اجرايي مشابه
بدين وسيله از كليه شركتهاي واجد شرايط كه مايل به شركت در اين ارزيابي كيفي هستند دعوت مي گردد
جهت دريافت اس��ناد ارزيابي كيفي از تاريخ   97/6/19الي  97/6/22به سامانه تداركات الكترونيكي دولت
به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و براي دريافت اسناد كيفي اقدام نمايد.
اس��ناد تكميل شده بايستي تا پايان وقت اداري  97/7/10از طريق سامانه مذكور www.setadiran.irثبت
گردد ..قابل ذكر است كه به اسناد تحويل شده بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
عالقمندان به شركت در مناقصه مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با
شمارههاي دفتر ثبت نام  88969737و  85193768و مركز تماس  27313131تماس حاصل نمايند.
ش��ركت برق منطقه اي تهران پس از بررس��ي اس��ناد و مدارك واصله و اطالعات مندرج در پرسش��نامه
در چارچوب ضوابط و مقررات نس��بت به ارزيابي كيفي ش��ركتها اقدام و ازشركتهاي واجد شرايط جهت
دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
بديهي اس��ت ارائه مدارك و پرسش��نامههاي تكيل شده هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در
مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
ضمن ًا اطالعات فوق در ش��بكه اطالع رس��اني ( www.tavanir.org.irمناقصات برق تهران) و پايگاه ملي
مناقصات  /iets.mporg.ir//:httpموجود ميباشد.
برای کاهش هزینه خانوار از المپهای کم مصرف استفاده کنیم

م الف	  1780

روابط عمومي برق منطقه ای تهران

