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سودای پرسود زیبایی و توليد توهم بيماری
دکتــر بابــک خطــی، متخصــص اطفــال و فعــال اجتماعــی در یادداشــتی به 
مســئله تجــارت زیبایــی در عصر حاضر پرداخته که در ادامه بخشــی از این 

یادداشت را می خوانید. 
طــب چيــزی جــز درمــان و از بيــن بــردن دردهــای بيمــاران اعــم از جســمی 
و روحــی نيســت و درمان هــای مربــوط بــه زيبایی هــم تمام مــوارد و اقدامات 
مداخله ای را شامل می شود كه برای از بين بردن آالم جسمی و روحی ناشی 
از يك بدشــكلی ســاختاری يا زیبایی شناســانه انجام می شــود؛ طيفی وسيع 
كــه از تجويز ســاده ترین کرم هــا تا پیچیده ترین جراحی های پالســتیک را در 

برمی گیرد. 
حاال بايد ديد يك مراجعه کننده زيبایی چگونه بيمار تلقی می شود و اساساً 

چه حق انتخاب هایی دارد؛ پايه طراحی اين مسئله به نظر اين گونه است:
در گام نخست در مورد مشكلی كه وجود واقعی ندارد تبليغ می شود و ذائقه 
متوســط جامعــه به ســمتی هدايت می شــود كــه از اندازه و شــكل اندام ها و 
اجزای طبيعی بدن تصوير ذهنی دارای نقص و بيمارگونه بسازد و به انتشار 
الگــوی تصويــری مصنوعــی و غيرعــادی از اين اجــزا به عنوان حالــت ایده آل 

اقدام می کند.

خود بیمار پنداری وشرکت های منفعت محور»
اين تصوير جديد توســط انواع رســانه های نوشــتاری و ديداری به طور انبوه 
ارائــه و توزيــع می شــود و به تدريــج كســانی دارای معيارهــای زيبایــی تعريف 

می شوند كه چنين الگوهای غيرعادی در آن ها وجود داشته باشد.
از اينجا با تعدادی افراد روبه رو هســتيم كه به طور غيرواقعی خود را بيمار و 
غيرعادی می دانند و گروهی شرکت های منفعت محور و اقليتی از بدنه طب 
كشــور كه در انتظار آنان نشســته اند تا افرادی در توهم وجود بیماری، رؤيای 

درمان خود را انتخاب! نمايند!
مرحله بعد افزايش تعداد اين اقدامات غيرالزم زيبایی و عمومی شــدن 
آن اســت، بــه گونــه ای كــه ايــن معيارهــا از الگــوی زيبایی صــرف به يک 
نيــاز بــرای همســان شــدن با دیگــران و ارزش پذيــرش اجتماعــی تبديل 

می شود. 
گــذر از مرحلــه  »اگــر اين طور باشــی زيباتر هســتی« بــه مرحله »اگــر اين طور 
نباشی زشت خواهی بود« سكانس نهایی اين تغيير ذائقه اجتماعی است. 

حدس بقيه داستان راحت است؛ انبوه افرادی كه در جو بی اعتماد به نفسی، 
خود را دارای نقص فرض می نمایند و به دنبال درمان چيزی می گردند كه 
در عالــم واقــع يــا كتــب طبی وجود نــدارد و فقط در ذهن آنان ايجاد شــده 

است.
بــرای علت یابــی مشــكل بايــد ديد ســود هنگفت ايــن تجارت به كدام ســبد 
سرازير می شود؟ بعضی از شرکت های تجاری كه دستگاه ها و لوازم مورد نياز 
اين اقدامات را وارد يا توليد می کنند و قسمتی از سيستم درمانی كشور كه 

بی توجه به حيثيت حرفه ای كل مجموعه، بازوی عملی اين اقدام می گردد.
عوارض زيانبار یا گاه جبران ناپذير اين اقدام چيست؟ جامعه ای كه چهره اش 
در رؤيای زيباتر شدن مخدوش می شود. فشار اقتصادی بيهوده بر بسياری از 
خانواده های متوسط و ضعيف كه با توجه به وضعيت اقتصادی تحت فشار 

خردكننده قرار می گیرند اما چاره ای جز همرنگ جماعت شدن نمی بینند.

راهبردهای پیشنهادی»
حل اين مشــكل با اقدام هماهنگ و گســترده در مورد همه عناصر مؤثر در 

موضوع امكان پذير است.
١-بازتعريــف دوبــاره و واقعــی زيبایی با اصالح مــدل فعلی كه يك مدل واحد 

را تبليغ می کند.
٢-عــزم فرهنگــی رســانه ها و دولــت بــرای پرهيــز از تبليــغ ايــن نــوع زيبایــی 
مصنوعــی، هــم با مســئولیت پذيری و مقاومــت در برابر جاذبه مالی توســط 
رســانه ها و هم با ايجاد بســتری توســط نهادهای اعتباری-فرهنگی تا فضای 

رسانه از چنين تمايلی بی نياز شود.
٣-تقويــت واحدهــای ذی ربط كنترلی تا بر توليد و واردات دســتگاه ها و مواد 

اوليه اين اقدامات نظارت منصفانه اعمال نمايد.
٤-تنظيــم گایدالین هــای )كتــب راهنمــا( دقيق بــرای اقدامات زيبايــی بر پايه 
آخرين یافته های علمی و به كمك خبرگان دلســوز پزشــكی زيبایی و در نظر 
گرفتــن بازآمــوزی بــرای بخش پزشــكی تا مــوارد غيرالزم را بهتر بشناســند و 
بيــش از پيــش در حفــظ ســالمت جامعــه و صيانــت از حرمــت صنفی خود 

مؤثر باشند. 
٥- تالش تمام افراد جامعه برای يادگيری هر چه بهتر معيارهای واقعی برای 

حفظ سالمت و زيبایی.
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یادداشت

 دکتر بابک خطی )طبیب(

قرآن کریم از چه رویکردی به عقالنیت دفاع می کند؟   مسئله کتاب »قرآن و عقالنیت ارتباطی« نوشته کریم خان محمدی این است که از نگاه قرآن کریم عقالنیت به چه معنی است. در پشت جلد کتاب 
می خوانیم: »الگوی مدرنیته که بر بام عقالنیت نشسته سایر الگوهای زندگی را افسون زده و غیرعقالنی ارزیابی می کند. در عین حال درون گفتمان مدرنیته اجماع وجود ندارد. به نظر می رسد منطقی ترین روش این 

باشد که یک مسلمان با فرض التزام به اسالم درصدد برآید »عقالنیت نص محور ـ  قرآن محور« را بازسازی کند و با توجه به این نوع عقالنیت )عقالنیت وحیانی( به این پرسش پاسخ دهد«.

مفهوم  یک  مصرف گرایی  نسب   فاطمی   
کاالها  خرید  که  است  اجتماعی  اقتصادی 
تشویق  بیشتر  میزان  هر  به  را  خدمات  و 
خرج  معنای  به  لغت  در  مصرف  می کند. 
کردن و مصرف گرایی عبارت است از اصالت 
و  رفاه  دادن  قرار  هدف  و  مصرف  به  دادن 
دارایی های مادی. برخی مصرف گرایی را به 
معنای برابر دانستن خوشبختی شخصی با 
خرید دارایی های مادی و مصرف گرفته اند. 
از  غرب  دنیای  مصرف گرایی،  فرایند  در 
به  پروتستانی  اخالق  یا  تولیدی  اخالق 
اخالق مصرفی روی آورد و اصل در جامعه، 
حداکثرسازی مصرف و لذت گرایی شد. پس 
از غرب، کشورهای توسعه نیافته نیز بر اثر 
به جامعه مصرفی  و عوامل دیگر  تبلیغات 

تبدیل شدند.
آنچــه امروز در جامعه ما عالوه بر فشــارهای 
اقتصادی، گلوی معیشت مردم را می فشارد، 
کاالهــای  نمایشــی  و  بی رویــه  مصــرف 
غیرضروری اســت که حتی در قشــر متوسط 

نیز نمونه های فراوانی دارد. 
در بخش دوم مصاحبه با دکتر شــرف الدین، 
مؤسســه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  دانشــیار 
بــه  امــام خمینــی)ره(  آموزشــی و پژوهشــی 
بررســی پیامدهــای اقتصــادی اجتماعــی این 
پدیــده پرداخته ایــم که حاصل آن را در ادامه 

می خوانید.

آقــای دکتــر! در عصــری که بخــش اعظم   
اقتصــاد کشــورها وابســته بــه فــروش هرچه 
چگونــه  اســت،  خــود  محصــوالت  بیشــتر 
مصرف گرایــی  دام  در  افتــادن  از  می تــوان 
تولیــد  جهــش  همزمــان  و  کــرد  جلوگیــری 

داشت؟ 
تردیــدی نیســت کــه هــر تولیــدی بــا هــدف 
مصــرف انجــام می شــود. امــا میــان مصــرف 
افراطــی  و مصرف گرایــی آن هــم در شــکل 
آن تفــاوت جــدی وجــود دارد. آنچــه مذموم، 
تلقــی  هوس آلــود  و  غیرضــروری  مســرفانه، 
می شــود، مصرف گرایــی اســت. البته روشــن 
است مصرف و مصرف گرایی هر دو به چرخه 
تولیــد و بــازار رونــق می بخشــند، هــر دو در 
شکوفایی ظرفیت های اقتصادی کشور نقش 
دارنــد، هــر دو کم و بیش در ســامانه وجودی 
انسان دارای زمینه و منشأ هستند. انسان ها 
معموالً پس از ارضای نیازهای ضروری و اولی 
به نیازهای ثانوی و تفننی توجه و دولت های 
مدرن نیز با وصف دولت رفاه معموالً بخشی 
از اهتمــام خــود را مصــروف تأمیــن نیازهــای 
ثانــوی و درجــه دوم یــا درجــه چنــدم توده ها 
می کنند؛ اساساً زندگی در سطوحی، عاری از 
مصرف گرایی نیست. اما آنچه مهم، محوری 

و دارای مجوز عقالیی است تأکید و تمرکز بر 
مصــرف بــا هدف رفع نیازهــای اولی، ضروری 
و اجتناب ناپذیر فرد و جامعه اســت. در رتبه 
پــس از آن، می تــوان تــا حــدی کــه امکانــات 
کشــور اجــازه می دهــد و اســراف و تبذیــر هم 
نباشــد، بــه نیازهــای ثانــوی، رفاهــی، تجملی 
و تزئینــی عطــف توجــه کرد. رونق بخشــی به 
اقتصــاد از رهگذر تولیــد با هدف مصرف نیز 
لزوماً ناظر به مصرف داخلی نیســت، کشــور 
در صــورت دارا بــودن ظرفیــت بــاالی تولیــد 
می تواند میزان مازاد را با هدف کسب ثروت 
یــا تأمیــن نیازهــای ضــروری دیگــر، بــه خارج 
صادر کند. از طرفی، می دانیم امکانات بالقوه 
هر کشور محدود و بعضاً تجدیدناپذیراست. 
از این رو، نمی توان با مصرف بی رویه و تأکید 
بــر رفاهیــات، امکانــات موجود را به ســرعت 

نفله کرد و  آیندگان را به زحمت انداخت. 

مصرف گرایی مدرن چه آثار و پیامدهایی   
در سطوح مختلف دارد؟ 

مصرف گرایی در شــکل افراطــی و مهارناپذیر 
آن، آثــار و پیامدهــای منفی فراوان و متنوعی 
در سطوح فردی و اجتماعی دارد که در ادامه 

به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می کنم.
و  ســیری ناپذیر  ولــع  و  حــرص  تشــدید 
اشباع ناشــدنی مــردم بــرای خریــد و مصرف، 
دارایی هــای  و  امکانــات  ســریع  اســتهالک 
محــدود و ســزاوار ســرمایه گذاری، احســاس 
ســیری ناپذیر،  و  همــواره  محرومیــت 
ســرخوردگی و ناخرســندی روانــی، زیرســؤال 
رفتــن عملــی ارزش هــای پذیرفته شــده مثل 
زهد، قناعت، ســادگی و...، تجمل گرایی و...، 
محوریت یابــی تجربــه ذهنــی و روانی ناشــی 

از مصــرف و خشــنودی توهمــی 
تدریجــی  شــدن  محــروم  و  آن 
معرفتــی،  تجربه هــای  ســایر  از 
معنــوی،  و  مذهبــی  هنــری، 
تقویت ســویه های تخیلی زندگی 
)استقبال شایان از مد، موسیقی( 
افزایش تمایز اجتماعی و تشدید 
عاطفــی  و  طبقاتــی  فاصله هــای 
میان اغنیا و فقرا به دلیل تفاوت 
محســوس آن ها در قدرت خرید 
و مصــرف و در نهایــت غیرقابــل 
تحمل شــدن فقر و توجیه ناپذیر 
و  موجــود  فاصله هــای  شــدن 
و  فقیــر  اقشــار  میــان  فزاینــده 
پیامدهــای  مهم تریــن  از  غنــی 

مصرف گرایی مدرن هستند.

آیــا می تــوان بــا نشــان دادن   
الگــوی مصــرف جامعــه  صــرف 
ایرانــی، حکم به داشــتن ســبک 
زندگــی غربی بــه جامعــه ایرانی 
بــا  نســبتی  چــه  دو  ایــن  داد؟ 

یکدیگر دارند؟
 خیر! هرجامعه ای به مقتضای فرهنگ، نظام 
ارزشــی، ســبک زندگی، فرصت ها و امکانات ، 
الگوی مصرف خاص خود را دارد. اساســاً هم 
مصرف و هم مصرف گرایی، آگاهانه و ناآگاهانه 
از الگوهای خاص خود تبعیت می کنند. برخی 
الگوها در گذر زمان و بدون طراحی و مهندسی 
آگاهانه، تعین یافته و به نرم غالب تبدیل شده 
اســت. در مقابــل، برخــی از الگوهــای مصرف 
توسط کارشناسان اجتماعی، سیاست گذاران 
و مدیران اجرایی طراحی و مهندسی شده و از 

منطق توجیهی قابل قبول و 
قابل دفاعی برخورداراســت. 
بــه بــاور مــن الگــوی مصرف 
مصــوب مجمــع تشــخیص 
مــورد  و  نظــام  مصلحــت 
تأییــد مقــام معظــم رهبری، 
شــدن  اجرایــی  صــورت  در 
درســت در ســطوح مردمــی 
در  می توانــد  ســازمانی،  و 
عین پاســخگویی مناســب 
ضرورت هــای  و  نیازهــا  بــه 
فــردی  اجتناب ناپذیــر 
از   را  جامعــه  جمعــی،   و 
غلتیدن به چرخه اســراف و 
تجمل و هرز دادن امکانات 
و به طورکلی، مصرف گرایی 

مذموم برحذر دارد.  
نقــد  مــورد  همــواره  آنچــه 
گرفتــه  قــرار  کارشناســان 
اینکه الگــوی مصرف گرایی 
غربی با مختصــات ویژه آن 
بــا فرهنــگ ملــی و دینی ما 
و شــرایط اقتصــادی کشــور 
ســازگاری نــدارد. در هرحــال، مــرز مفهومــی 
میــان مصــرف و مصرف گرایــی در هــر جامعه 
را الگــوی مصــرف متعارف و غالــب آن تعیین 
می کنــد. بــرای مثــال، اگرحدکفــاف یــا تأمیــن 
نیازهــای ضــروری را حد معمول و مورد انتظار 
مصرف بدانیم، مازاد بر آن در حیطه مفهومی 
»مصرف گرایــی« بــا ارزش و اعتبار ویژه مندرج 

خواهد بود. 
از منظــر الگــوی مصرفــی اســالم نیــز اجمــاالً 
می توان گفت مصرف گرایی موجود به ویژه در 

شــکل افراطــی و لجام گســیخته آن، مصداق 
بــارز اســراف، تبذیــر، اتــالف، اتــراف )تعــدی از 
حدود و مصرف هواخواهانه(، فساد و اختالل 
نظــام اســت. به بیان دیگــر، با عطف توجه به 
شــاخص های اســراف یعنی اتــالف و تضییع، 
مصرف باالتر از سطح زندگی عمومی، مصرف 
فراتر از توان و امکان مالی یا شــأن و موقعیت 
اجتماعــی، صــرف مــال در معصیــت و گنــاه، 
عدم رعایت اولویت ها در مصرف سرمایه های 
شــخصی و ملــی و...؛ بخــش قابــل توجهی از 
مصــارف رایــج در جامعــه مــدرن و غیرمــدرن 
به ویــژه در میــان طبقــات بــاال و متوســط بــه 
بــاال را می تــوان مصــداق مصــرف مســرفانه و 

مصرف گرایی مذموم تلقی نمود.

ایــن زمینــه    اســامی در  الگــوی مصــرف 
چگونه ترسیم شده است؟ 

در الگوی مصرف اسالم همچنین بر ضرورت 
ترجیح نیازها بر خواســته ها، نیازهای حقیقی 
اولــی بــر نیازهــای حقیقــی ثانوی)رفاهیــات(، 
بــر غیرضــروری، نیازهــای  نیازهــای ضــروری 
دارای اولویت بر نیازهای فاقد آن، اکتفا به حد 
کفاف)با مرجعیت تشخیصی عرف( به هنگام 
محدودیت و مضیقه، رعایت شأن و موقعیت 
خود در مقام مطالبه و مصرف، ترجیح نیازها و 
خواسته های معنوی بر مادی و ترجیح مصالح 

جمعی بر مصالح فردی تأکید شده است.
اسالم همچنین بر اولویت دادن به پس انداز 
و ســرمایه گذاری )بــه جــای مصــرف بی رویــه 
امکانات و دریافت ها( با هدف توسعه آفرینی 
و رشــد همه جانبــه جامعــه اســالمی؛ آبادانی 
زمیــن؛ شــکوفایی ظرفیت های بالقــوه؛ توزیع 
عادالنــه امکانات؛ رفع کامــل فقر؛ ایجاد رفاه 
نســبی؛ کســب اســتقالل اقتصادی و رهایی 
از ســلطه و وابســتگی بــه کفــار و...؛ التــزام 
بــه رعایــت ارزش هایــی مثــل تقــوا، قناعــت، 
حســن تدبیــر معــاش، زهــد، ساده زیســتی، 
طمــع ورزی،  از  پرهیــز  ایثــار؛  مواســات، 
 زیاده خواهی، تکاثرطلبی، رفاه جویی غیرضرور،
تجمل گرایی، کامجویی مستانه و لجام گسیخته 
و نیــز پرهیز از تنبلی، تن آســایی، راحت طلبی، 
شــکم بارگــی و...تأکیــد کــرده اســت. گفتنــی 
اســت عنوان عام »پرهیــز از اســراف« هر گونه 
زیــاده روی در کمیت، کیفیت، اتالف، مصرف 
در امــور لغــو و بیهــوده، مصــرف غیرضــرور، 
مصــرف فراتر از شــأن، مصرف بــدون رعایت 
اولویت هــا، مصــرف زیادتــر از حــد لــزوم و به 
طورکلــی مصرف فاقد مجوز عرفی، شــرعی و 
عقلی را شامل می شود. استفاده از تجمالت، 
زینت ها و رفاهیات نیز در اسالم تا جایی که 
توجیه عرفی، عقلی و اخالقی داشــته باشــد، 

مجاز شمرده شده است.

نگاهی به پیامدهای فرهنگی مصرف گرایی در کشور درگفت وگو  با دکتر شرف الدین 

مصرف زدگی واحساس محرومیت سیری ناپذیر!

الگوی مصرف مصوب 
مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و مورد 
تأیید مقام معظم 
رهبری، در صورت 

اجرایی شدن درست، 
می تواند در عین 

پاسخگویی مناسب 
به نیازها جامعه را 

از غلتیدن به چرخه 
 اسراف و تجمل 

برحذر دارد

بـــــــرش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده  شرکت مهر خوبان 

مشهد )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 15914  و شناسه ملی  

10380315285
 

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران و 
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره ش��رکت مهر 
خوبان  مشهد )س��هامی خاص( دعوت 
ب��ه عمل می آی��د تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
در س��اعت 9 صب��ح روز دوش��نبه 15 
دی ماه 1399 در محل قانونی ش��رکت 
واقع در 17 شهریور پاساژ اردکانیان 
61 تش��کیل  ، طبق��ه همک��ف ، پالک 

می ش��ود حضور بهم رس��انند.
دستور جلسه:

 1 – انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت 
مدیره

2 – تغییرسهامداران
3 -  تعیین حق امضاء 

ع هیئت مدیره شرکت مهر خوبان مشهد 9
91
01
13

/ع
99
10
12
4

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه ذیل 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه 

مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل 

اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.                                    

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی
آگهي تجدید فراخوان عمومی تکمیل آماده سازی سایت مسکن مهر تربت حیدریه

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید 
99/12

تکمیل آماده سازی سایت 
مسکن مهر تربت حیدریه

66.773.527.7762099003374000033

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

سندکمپانی ، کارت ماشین ، و وکالت خودرو پژو206 
مدل1390 به ش���ماره ش���هربانی323ط49 ایران32 
 NAAP03ED2CJ550658 و ب���ه ش���ماره شاس���ی
وش���ماره موت���ور14190066994 بنام فاطمه ش���کری 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است

,ع
99
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11
1

دی
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مف
ی 

گه
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آگهی دع��وت مجمع عمومی ف��وق العاده و مجمع 
عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده ش��رکت صنایع 
شیمیایی نیل)سهامی خاص( شماره ثبت: 6952
از کلیه سهامداران دعوت می گردد که در جلسات 
مجامع ف��وق که در تاری��خ 15 دی 1399 در محل 
قانونی شرکت در مش��هد حضور به هم رسانند:
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده س��اعت 8 صبح 
که دس��تور جلس��ه تغییرات در مواد اساسنامه، 
حدود اختیارات هیئت مدیره، کاهش س��رمایه، 
انح��الل ش��رکت، واگذاری س��هام و/ی��ا اموال و 
س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع میباش��د.
جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی بط��ور ف��وق العاده 
س��اعت 9 صبح که دستور جلس��ه انتخاب هیئت 
مدیره و بازرسین و سایر مواردی که در صالحیت 

مجمع میباشد.   
  امیر شالچی طوسی  

ع 9
91
01
26

آگهی دع��وت مجمع عمومی ف��وق العاده و مجمع 
عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده ش��رکت صنایع 
سلولزی عدالت)سهامی خاص( شماره ثبت: 6967

از کلیه سهامداران دعوت می گردد که در جلسات 
مجامع ف��وق که در تاری��خ 15 دی 1399 در محل 
قانونی شرکت در مش��هد حضور به هم رسانند:

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده س��اعت 10 صبح 
که دس��تور جلس��ه تغییرات در مواد اساسنامه، 
حدود اختیارات هیئت مدیره، کاهش س��رمایه، 
انح��الل ش��رکت، واگذاری س��هام و/ی��ا اموال و 
س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع میباش��د.

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 
11 صبح که دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره و 
بازرسین و س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع 

میباشد.   
امیر شالچی طوسی  

ع 9
91
01
28
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99
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره  1399.5464 ( 

ش�رکت گاز اس�تان خراس�ان جنوبی در نظ��ر دارد 
لول��ه پل��ی اتیلن مورد نی��از  خ��ود را به ش��رح  ذیل و با 
مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق 
با اس��تانداردهای ش��رکت مل��ی گاز ای��ران )IGS-M-PL-014-1(3)-OCT.2015( و 
مورد تأیید بازرس��ی فنی شرکت گاز استان خراس��ان جنوبی از بین سازندگان و یا 
تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید ، بدین منظور از کلیه ش��رکتهای س��ازنده و 
ی��ا تأمین کننده ک��ه توانایی تأمین کاالی مذکور و تهیه تضمین ش��رکت در فرآیند 
ارجاع کار را دارند دعوت می نماید جهت ش��رکت در فراخوان به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( به ش��ماره فراخوان 

)2099091444000073( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تذکر : تولید کنندگان لوله پلی اتیلن به ش��رط عدم حضور در مناقصه می توانند 
صرفًا یك نماینده )ش��خص حقوقی با ش��رایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی( جهت 

شرکت در مناقصه معرفی نمایند.
نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار : ش��رکت گاز استان خراس��ان جنوبی )سهامی 
خ��اص(- بیرجن��د- س��ایت اداری- بل��وار پیامب��ر اعظ��م )ص(- ابت��دای خیاب��ان 
ش��هدای نیروی انتظامی- ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبق��ه اول- امور 
قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها 

056-32400523  :
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات س��رمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده 

قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی
موضوع مناقصه : خرید 263000 متر  لوله پلی اتیلن در س��ایزهای 25 ، 63  ، 90 و 

125 میلیمتری )تقاضای شماره 9930026( 
ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیی��ن نام��ه تضمین برای معامالت دولت��ی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 6.000.000.000 ریال )شش میلیارد ریال( 
شرایط مناقصه گران :

• داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح
• توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما

• داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
• توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران

• ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 توسط مؤسسات حسابرسی معتبر 
برای مناقصه گران الزامی است .

• ارائه ایران کد کاال الزامی است.
برنامه زمانی مناقصه : • مهلت دریافت اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی کیفی : از 

تاریخ 99/10/03 لغایت ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 99/10/08 
• آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد 

: ساعت 19:00 دوشنبه مورخ 99/10/22
• اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  99/10/24 

• زمان و مکان بازگشایی پاکات الف و ب : ساعت 10:00روز دوشنبه مورخ 99/10/29  
- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

• زم��ان و مکان بازگش��ایی پ��اکات ج : پ��س از ارزیابی فنی بازرگانی پیش��نهادها ، 
پاکتهای مالی ش��رکتهای واجد ش��رایط در تاریخ 99/11/04 ، در محل س��الن جلسات 
ش��رکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و 
مکان اعالم ش��ده جهت گش��ایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی 
فنی بازرگانی پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شرکت 
نس��بت به دعوت از مناقصه گرانی که پیش��نهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به 
صورت کتبی )حداقل 72 س��اعت قبل از جلس��ه قطعی گش��ایش پیشنهادها( اقدام 

خواهد نمود.
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2099091444000073( 
انجام خواهد شد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، 
بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت 
و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران می بایس��ت اسناد مناقصه را پس از بارگذاری 
در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات 
بص��ورت فیزیک��ی نیز تحوی��ل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراس��ت ش��رکت گاز 

استان خراسان جنوبی نمایند .
 www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir این آگهی در سایتهای

و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی
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