
كمبـــود دارو و تجهيزات پزشـــكي و 
فرسودگى تشك ها و تخت هاى  بيمارستان ها 
از جمله عواملي هستند كه بر رنج بيمار و 
مشـــكالت كادر درمان مي افزايند. از سويي 
بيمـــار انتظـــار دارد در فضايي آرام، درماني 
مطمئن دريافت كند و از سوي ديگر پزشك 
مي خواهد با خيالي آسوده بهترين روش درمان 
را در پيش بگيرد. پزشك، انتظار آن را ندارد 
كه به او بگويند بيمارســـتان، آنتي بيوتيكي را 
كه براي بيمار ديابتي دســـتور داده اســـت، 
ندارد، از اين رو، از ســـر ناچاري دارويي 
را مي نويسد كه بيمارستان داشته باشد؛ چرا 
كه وظيفة اصلي او نجات جان بيمار اســـت 
و براي زنده ماندن بيمار مجبور اســـت از 
هرآن چه در دسترس است، استفاده كند. در 
اين وضعيت، جان بيمار نجات پيدا مي كند، 
امـــا به چه قيمتي؟ پاى بيمار بر اثر مصرف 

داروي نامناسب، سياه مي شود.
كميابى و گرانى دارو 

رئيس انجمن داروسازان، امسال را بدترين 
سال از نظر تأمين دارو پس از سال  هاي جنگ 
خوانده و با اشاره به كاهش بودجه بخش دارو 
در سال پيش رو گفته است: «دارو، اكنون كم 
و گران اســـت، كمتر و گران تر هم مي شـــود. 
وقتي بودجه نباشد سهم مردم براي تأمين دارو 

بيشتر خواهد شد.»
بـــه گفتة مظاهر گـــودرزي، كمبودهاي 
دارويي هنوز ادامه دارد و طاقت مردم، هم از 
نظر كمبود دارو و هم از نظر قيمت دارو طاق 
شده است. به باور او، بودجة پيش بيني شده در 
سال آينده شايد حدود 60 درصد از نيازها را 
پاسخگو باشد؛ اين يعني فقط نصف سال آينده 

را مي توان با اين بودجه سر كرد.
به گفتة محمد حيدرى، رئيس ســـازمان 
غذا و دارو، در اليحة بودجة ســـال  1402 
اعتبارات مربوط به يارانة شير خشك، يارانة 
كاهش فرانشـــيز و داروهاي صعب العالج و 
طرح داروياري به شدت كاهش پيدا كرده و 
حتي از اعتبارات امســـال هم پايين تر است. 
او همچنيـــن فاش كرد بخشـــي از بودجة 
اختصاص يافته به تأمين دارو در سال جاري 

عمال به اين سازمان داده نشده است.
صغـــري . ز، مســـئول بخش در يكى 
از بيمارســـتان ها، مي گويد: «مشكل ما فقط 
داروهايي نيســـت كه كمياب اســـت، بلكه 
داروهايي است كه در داروخانه ها به فراوانى 
يافت مي شـــوند يا به قيمت گزاف در بازار 
ســـياه به فروش مي رسند؛ همچنين داروهاي 
بيمارستاني كه در داروخانه ها عرضه نمي شود، 
اما بيمارســـتان از بيمار مي خواهد كه آن را 
تهيه كند. اين بخشـــي از مواردي است كه 
باعـــث ايجاد تنش ميان كادر درمان و بيمار 

مي شود.
ساعت ســـه صبح، همراه بيمار را وادار 
مي كنيم يك ِســـت خون تهيه كند؛ چون براي 
بيمار، حياتي است. همراه بيمار، دست و پايش 
را گم مي كند و نمي داند چه بايد بكند، چگونه 
و از كجا در اين ســـاعت از شـــب آن را تهيه 
كند. بيشـــتر بيماران از راه هاي دور و درازي 
آمده اند و همراهشـــان نيز شهر را نمي شناسد. 
در چنين مواقعي بيمار يا همراهش بايد كسي 
را در خارج از بيمارســـتان داشـــته باشد تا به 
ياري اش بشـــتابد. همراه بيمار عصبي و آشفته 
مي شود و شروع به جر و بحث با كادر پرستاري 
مي كند، سؤال هايي مي پرسد كه برايش پاسخي 
نداريم. به ناچار ســـكوت مي كنيم و اين براي 

ما بسيار آزاردهنده است.

بسياري از همكارانم از اين كه پيوسته از 
همراه بيمار بشـــنوند كه چرا اين را نداريد، 
چرا آن را نداريد و... دچار افســـردگي و 
فرســـودگي شده اند. شـــايد فرسودگي واژه 
قشنگي نباشد، اما آن ها با ده-پانزده سال سابقه 
با بيماري هاي خودايمني، پوستي، سندرم رودة 
تحريك پذير و بيماري هاي حاصل از استرس 
شـــغلي، دست و پنجه نرم مي كنند كه ديدن 
ايـــن همه ناگوارى، بر تن و روان آن ها هم 

اثر مى گذارد.»

مشكل اساسي، ضعف مديريت 
مدير يا مسئولي كه بر اساس شايستگي 
در رأس كاري قـــرار مي گيـــرد، كارمندان و 
زيردســـتانش از آرامش بيشـــتري بهره مند 
مي شوند و رضايتمندي از كار ديده مي شود، 
امـــا آن گاه كـــه مدير بر پاية روابط انتخاب 
مي شـــود، حتي اگر آن شـــركت يا مؤسسه 
پيش از اين، دوران موفقي داشـــته، با ركود 

و نارضايتي روبه رو خواهد شد. 
شايسته ســـاالري در گزينش مديران را تا 
اندازه اى در پايتخت و مراكز استان ها مي توان 
ديد، امرى كه متأســـفانه در شهرهاي كوچك، 
جايـــش را بـــه روابط مي دهـــد، از اين رو 
ناكارآمدي ها نمود بيشـــتري پيدا مي كند. مثال 
مدير اليقي از يك شهر همجوار و همسايه در 
رأس كار قرار مي گيرد اما از آن جا كه از رانت 
روابط برخوردار نيست، با تمام شايستگي هايش 
و رضايتمندي  مردم و كاركنانش، از رأس كار 
برداشـــته مي شود و جاي او را كسي مي گيرد 
كه از اهالي شـــهر اســـت؛ هر چند شايستگي 

الزم را نداشته باشد.
مرضيه . ف، نايب رئيس نظام پرستاري در 
يكى از شهرستان ها و سوپروايزر بيمارستان، 
مي گويد: «بيمارســـتان ما يكي از مهم ترين 
بيمارستان ها در سطح استان است. به خاطر 
كادر درمان و پزشكان مجربي كه دارد، نه تنها 
از سراسر استان بلكه از استان هاي همجوار 

هم پذيرش بيماران بستري داريم. 
معموال بيمارستان هاي بزرگ بايد مديران 
و رئيساني قوي و قانونمند داشته باشند. 

مشكل ما اين است كه هرساله مديران 
و رئيســـان ما عوض مي شـــوند، به همين 
دليل، قانون درســـت و حســـابي حاكم بر 
مجموعـــه نداريم و هر كس ســـاز خودش 
را مي زنـــد. نبود قانونمندي، فشـــار زيادي 
بـــر كادر درمـــان و كادر پرســـتاري وارد

مي كند.
بيشتر از دو ماه است كه ما ِست و صافي 
دياليز نداريم. اگر بخواهيم بيماري را دياليز 
كنيم بايد او را بفرستيم به بيمارستاني ديگر 

يا وســـايل موردنيازمان را از بيمارستان هاى 
ديگـــر تهيه كنيم. تا كـــي مي توان اين كار 
را انجام داد؟ يك ماه، دو ماه يا ســـه ماه 
مى تـــوان به همين صورت كار كرد، بيش از 
اين، حرمت ها مى شكند! بيمارستاِن ديگر كه 
موظف نيســـت ما را پوشش دهد. اگر قرار 
است آن بيمارستان ما را پوشش دهد، بايد 
توافقنامه اي بين مديران رد و بدل شود و آن 
بيمارستان هم اين همكارى را بپذيرد، آن گاه 
من سرپرستار يا مسئول بخش، بر اساس آن 
توافقنامه، مى توانيم به آن بيمارســـتان بگوييم 

شما موظفيد نيازهاي ما را تأمين كنيد.
هر روز كه مي گذرد مشكالت ما بيشتر 
مي شود: تجهيزات نيست، دارو نيست. تمام 
هماهنگي ها با دفتر پرستاري است و من بايد 
به بيمارستان هاي ديگر زنگ بزنم و گدايي كنم 
كه به ما تجهيزات و دارو بدهند. حراست از 
من بازخواست مي كند كه چرا همراه بيمار براي 
تهية دارو به بيرون از بيمارستان رفته است! وقتي 
ساختار هماهنگ نباشد يا خود ساختار مشكل 
داشته باشد خودبه خود مشكل ساز مى شود. براى 
نمونه، مى بينيم داروى موردنياز بخش، يك روز 
هســـت و فردايش نيســـت. من پرستار خسته 
مي شـــوم كه هر دقيقه زنگ بزنم و بپرسم آيا 
اين دارو يا اين وســـيلة پزشكى در بيمارستان 
موجود هســـت يا نه. شگفت آن كه گاهى يك 
قلم دارو در بيمارستان به صورت ساعتى پيدا 
و غيب مى شـــود: االن هســـت، يك ساعت 
ديگر نيســـت و ممكن است تا يك ماه ديگر 

هم تهيه نشود.

 وقتي هم تهيه مي شـــود اطالع رساني 
نمي شـــود. اين، ضعف من نيست، چرا مرا 
بازخواست مي كنند؟ اين ضعف مديريت است 
كه در تهية به موقع داروى موردنياز بيمارستان 
اقدام نكرده يا اگر دارويى تهيه شـــده، به 

بخش ها اطالع رساني نشده است.»
اين ســـوپروايزر بيمارستان، خاطرنشان 
مي كند: «متأســـفانه حرمت ها ناديده گرفته 
مي شود. من در خط مستقيم ارتباط با بيمار 
قـــرار دارم. بيمـــار فكر مي كند من براي او 
كـــم مي گذارم و وظايفم را به خوبي انجام 

نمي دهم.
 تا چند ســـال پيش وضع چنين نبود؛ 
زيـــرا پس از پذيرش بيمـــار و معرفى او 
به بخش، بســـته اي شامل ملحفه، روبالشي، 
پيراهن، شلوار، مسواك، خميردندان، دمپايي 
و ليوان يك بار مصرف در اختيارش گذاشته 
مي شد. بيمار موظف بود هر روز لباس ها و 
ملحفه  هايش را عوض كند. لباس هاي كثيفش 
را تحويـــل مي داد و لبـــاس تميز دريافت 
مي كـــرد و اگر مجبور بود روزي چند مرتبه 
لباس هايش را عوض كند، هميشه لباس هاي 
تميز در اختيار داشـــت، اما اكنون بيمار در 
هنـــگام ورود فقط بـــا تختي خالي مواجه 
مي شود كه تشكي از جنس نايلون دارد. اگر 
پول داشته باشد مي تواند تمامي اين وسايل 
را از بوفة بيمارســـتان تهيه كند و اگر پولي 
در بســـاط نداشته باشد بايد به همان تخت 

خالي قناعت كند.»

كمبودها و فشار كاري
بـــه گفتة دكتر ســـيد علـــي فاطمي، 
نايب رئيس انجمن داروســـازان، با آن كه از 
پيش اعالم شده بود با اجراي طرح داروياري، 
كمبودهاي دارويي رفع مي شـــود، اما هنوز 
برخـــي كمبودها در بازار دارو وجود دارد. 
الزم بـــود در طرح داروياري، پيش بيني هايي 
در زمينـــة قيمت گذاري دارو انجام شـــود 
كـــه ايـــن اتفاق نيفتاد و بر همين اســـاس 
برخي از توليد كنندگان، به ويژه توليد كنندگان 
آنتي بيوتيك هـــا به قيمت گذاري بعد از طرح 

داروياري، انتقاد دارند.
س.مهدي زاده، مســـئول بخش در  اين 
 باره مي گويد: «مشـــكل ما فقط كمبود انواع 
آنتي بيوتيك هاـ  كه مسئوالن هم به آن اذعان 

دارندـ  نيست. بسياري از مشكالت ما ناشي 
از بي توجهي مسئوالن است. اين كه دارويي 
در داروخانه ها موجود اســـت و به راحتي 
مي توان آن را از بازار آزاد تهيه كرد، نشان 
مى دهد كه دارو در كشور موجود است، ولى 
وقتي بيمارســـتان همين دارو را ندارد، يعني 
مشـــكل فقط از كمبود دارو نيســـت. برخى 
از داروها را داروى بيمارســـتانى مى گويند؛ 
بـــه معنى اين كه در بيرون از بيمارســـتان 
فروختـــه نمى شـــوند. گاهى همين دارو در 
اختيار بيمارستان نيست ولى در داروخانه ها 
پيدا مى شود. داروخانه ها وقتي مي بينند بيمار 
وادار شده داروي بيمارستاني را از بيرون تهيه 
كند، قيمت را باال مي برند. در نتيجه فشـــار 
بيشـــترى بر بيمار تحميل مي شود و بيمار، 
خشـــم و ناراحتي خود را بر ســـر ما خالي 
مي كند. بيشتر داروهاي ما نسخه  اي است و 
بيمـــار بايد آن را از بيرون تهيه كند. قرص 
كه اصال نداريم. بـــراي آمپول آنتي بيوتيك 
تا چند هفته پيش بيمار را مي فرســـتاديم از 
بيرون تهيه كند. چون در بازار آزاد هم كم 
 بود، بيمار با مشكالت زيادي مواجه مي شد. 
يك مدتى اصال داروي سي تي اسكن نداشتيم. 
دستگاه هاي سي تي اسكن، آندوسكوپي و... هر 
دستگاهي كه خراب مي شود، تا مدت ها كسي 
به فكر تعمير آن ها نيســـت. در بيشتر مواقع 
براي بيمار اورژانســـي بايد با بيمارستان هاي 
ديگر هماهنگ كنيم كه موجب اتالف وقت 
مي شـــود و مي تواند براي بيمار خطرآفرين 
باشـــد؛ به ويژه آن كه بيمار اورژانسي فرصتي 

بـــراي اتالف وقـــت بيهوده ندارد. خيلي از 
كارتريج ها و آزمايش ها را بيمارستان ما ندارند؛ 
مثال نوعى از آزمايش است كه بيماران قلبي 
بايد روزي دو بار انجام دهند. بيمارســـتان 
مـــا امكانـــات اين آزمايش را ندارد و بيمار 
بايد براي هر آزمايش خارج از بيمارســـتان 
هشـــتاد هزار تومـــان هزينه كند. او از اين 
بيرون رفتن هـــاي مداوم و هزينه هاي روزانه، 
خسته و عصبي مي شود و همة خشمش را 
نثار كادر پرســـتاري مي كند. اين، داستان هر 
روز ماســـت. روزي نيست كه به خاطر اين 
نارســـايي ها مورد خشم بيمار قرار نگيريم. 
همـــة اين ها باعث مي شـــود نه تنها از نظر 
جسمي خســـته شويم، بلكه از نظر روحي 

نيز به هم بريزيم.

پرستار دارد كارش را به درستي انجام 
مي دهد. هر دستوري كه پزشك بدهد اطاعت 
مي كند. شايســـته نيســـت به جاي مسئوالن 
ناكارآمد، مـــورد مؤاخذة بيمار و همراهش 

قرار بگيرد. 
اي كاش به جاي آن كه ما را رودرروي 
بيماران قرار دهند، يكي از خودشـــان بيايد 
و پاســـخ گو باشد. البته مريض هم حق دارد 
كه بيمارستان نه تنها نيازهاي اوليه، بلكه همة 

نيازهاي او را برآورده كند.

 گاهـــى همة امكانات و تجهيزات الزم 
هـــم وجود دارد، فقط نياز به رســـيدگي و 

اندكي دلسوزي دارد.»
پديده اي به نام همراه بيمار

در بيمارســـتان هاي دولتي، همة بيماران 
بايد همراه داشته باشند. همراه داشتن بيمار، 
ضروري و اجباري اســـت؛ تازه بيمارستان 
براى همراه بيمار، مبلغي هم دريافت مي كند، 
امـــا هيچ  تســـهيالتي برايش در نظر گرفته 

نشده است.
دختر جوان با لباس هاي زيباي تركمني 
از راه دوري آمده اســـت، از استان گلستان. 
با همة زيبايى و جوانى اش خسته و كالفه به 
نظر مي رســـد و در نهايت كالفگي مي گويد: 
جايي براي تعويض لباس  و استحمام نداريم. 
با آن كه بابت همراه بيمار مبلغ زيادي دريافت 
مي كنند، حتي يك استكان چاي تلخ هم به ما 
نمي  دهنـــد؛ آب جوش هم براى همراه بيمار 

در داخل بيمارستان، خريدني است.
 هرچـــه بخواهيم در بوفة بيمارســـتان 
يافت مي شود، از خوردني گرفته تا نوشيدني 
و همين طـــور پتـــو و لباس و... يعني براي 
خريد هيچ چيزي مجبور نيستم از بيمارستان 
خارج شـــوم، ولي روزي چندين بار براي 
خريد دارو يا وسيله اي پزشكي به داروخانه 
نزديك بيمارســـتان مراجعه مي كنم. آدرس 
ايـــن داروخانـــه را هم پرســـتارها به من 

داده اند.

چند ســـال پيش هم مـــادرم در اين 
بيمارســـتان بستري شـــده بود. در آن زمان 
براي خريد هيچ دارو يا وســـيله پزشكي از 
بيمارستان خارج نشديم؛ حتي به همراه بيمار 
غذا مي  دادند و به جاي صندلي پالســـتيكي، 
نوعي صندلي چرمي تاشـــو بود كه شب ها 
بـــه صورت تخت درمي آمد. جايي هم براي 
اســـتحمام بيمار وجود داشت، اما حاال اگر 
بيمار يك  ماه در بيمارســـتان بستري باشد، 

جايي براي استحمام ندارد.

 البته در اين مدت كه اين جا هستم به 
لطف يكـــي از هم  اتاقي هاي مادرم كه زني 
مهربان و دوست داشتني است يك بار براي 
اســـتحمام و تعويض لباس هايم به خانه شان 

رفته ام.
من نمي خواهم با اين سر و وضع آشفته، 
روزي چند بار از بيمارستان خارج شوم. اگر 
قرار است همة داروها را ما به قيمت آزاد از 
داروخانه اي نزديك بيمارستان تهيه كنيم چرا 
بيمارستان خودش داروخانه اي راه نمي اندازد 

كه به قيمت آزاد داروها را بفروشد؟
من يك بار مجبور شـــدم ســـاعت دو 
بامداد براي تهية داروي مادر از بيمارســـتان 
خارج شـــوم. شانس آوردم يكي از بستگان 
آن خانم دوست داشـــتني مرا همراهي كرد، 
چون من با اين لباس ســـنتي در آن وقت 

شب خيلي راحت نيستم.
اتاقمـــان فقـــط روزي يك بار نظافت 
مي شـــود، آن هم چه نظافتي! چند قطره آب 
كف اتاق مي چكانند و تي مي كشـــند؛ فقط 
همين! در صورتي كه اين جا بيمارســـتان و 
مركز عفونت و ميكروب است و بايد با مواد 

ضدعفوني همه جا را نظافت كنند.
دختـــر جوان كه نامش زليخاســـت، 
مي افزايد: استفاده از سرويس فرنگي، فرهنگ 
خاص خودش را دارد و نياز به كاور يك بار 
مصرف دارد. مردم با آن كه در آپارتمان هاي 
نوساز خود به خاطر چشم وهم چشمي، آن را 
در اتاق خوابشان تعبيه مي كنند، كمتر از آن 

استفاده مي كنند، چه برسد در بيمارستان كه
امكان استفادة بهداشتي از آن وجود ندارد. شما
اگر به گران ترين هتل  هاي كشور برويد حتي
آن هايي كه فقط مسافران خارجي مي پذيرند،
باز هم در كنار ســـرويس فرنگي، سرويس
ايراني كار شده است، اما در اين بيمارستان
با اين همه بيماران مختلف كه بســـياري هم
از روســـتاهاي دور و نزديك آمده اند، حتي
نمي دانند چگونه بايد از سيفون استفاده كرد
و هر بار خودشان و همراهشان را به دردسر
مي  اندازند. ســـرويس فرنگي، زماني مناسب
است كه شرايط استفادة بهينة آن هم فراهم
باشـــد، نه اين كه مركزي باشد براي ابتال به

انواع ميكروب ها و ويروس ها.
هرگاه درِ دستشـــويي باز مي شود، بوي
ناخوشايندى فضاي اتاق را پر مي كند. پنجره ها
را باز مي كنيم تا بوي نامطبوع خارج شـــود،
اما از بيرون هم بوي بد مي آيد. پرس و جو
كردم كه اين بوي بد از كجاســـت، متوجه
شـــدم كه پشت يكي از ديوارهاي ساختمان
زباله هاي بيمارســـتاني را انبار مي كنند؛ البته
بعد از چند روز آن را جابه جا مي كنند، اما
روزهايـــي كـــه زباله ها را دپو مي كنند حتي

پنجره ها را هم نمي توانيم باز كنيم.

يك شغل كاذب 
هـــرگاه سيســـتم در هر زمينه اي دچار
كاســـتي و ناكارآمدي شود، فساد در آن جا
رخنه مي كند. درآمدهاي باد آورده هم به جيب
كساني مي رود كه به دنبال فرصت مي گردند
تـــا آن را به چنگ آورند. در ميان همراهان
بيمار، كسي را مي بينم كه خيلي آسوده خيال
و راحت است. از هر فرصتي استفاده مي كند
تـــا بيمار را به حـــال خود بگذارد و براي
گشـــت و گذار به بخش هاي ديگر ســـرك
بكشد. هرگاه ايستگاه پرستاري، شمارة تخت
آن هـــا را اعالم مي كند، او در كنار بيمارش
نيســـت. هر بار كه به بيمار آب ميوه، ميوه
يا خوراكي مي دهد، بعد از آن حســـابي از

خودش پذيرايي مي كند.
چراغ ها كه خاموش مي شوند همراهان بيماران
روي صندلي پالستيكي خود چمباتمه مي زنند،
نگران و هوشيار شب را به صبح مي رسانند، اما
نمي دانم اين يكى از كجا توانسته  دو صندلي
براي خودش دست وپا كند. صندلي ها را به هم
مي چسباند و با خيال راحت تا صبح روي آن ها

مي خوابد. 
از او مي پرسم چه نسبتي با بيمار دارد؟
مي گويد: هيچ. مي پرســـم: از سر خيرخواهي
اين بيمار را همراهي مي كنيد؟ مي گويد: نه،
اين كار شبانة من است. از او مي پرسم: براى
ايـــن كار چقدر دريافت مي كنيد؟ مي گويد:
بســـتگي دارد؛ اگر بيمار وضع مالي خوبي
داشـــته باشد شبي يك ميليون تومان و اگر
مانند اين بيمار، يك فرد عادي باشـــد، شبي
هشـــتصد هزار تومان. ساعت كارم از هشت

شب تا شش صبح است.
داشـــتن همـــراه بر بيمـــار تحميل
مي شـــود و گريزي از آن نيســـت، درنتيجه
«همراهى بيمار» به عنوان يك شـــغل كاذب
اين روزها در بيمارســـتان هاي دولتي چون
قارچ رشـــد مي كند؛ كســـاني كه هيچ گونه
تخصصي در اين زمينه ندارند و با دريافت
مبالغـــي گزاف، جيب بيماران تنها را خالي

 مي كنند.
 بيمارى كه خانواده و پول حسابي در
بساط ندارد، خدا مي داند چه چيزي در انتظار

 اوست.
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* مظاهر گودرزي- رئيس انجمن داروسازان: دارو كم و گران است اما كمتر 
و گران تر هم مي شود، وقتي بودجه نباشد سهم مردم براي تأمين دارو 

بيشتر خواهد شد 
* محمد حيدري- رئيس سازمان غذا و دارو: بخشي از بودجة اختصاص يافته 

به تأمين دارو در سال جاري عمال به اين سازمان داده نشده است 
* دكتر سيد علي فاطمي- نايب رئيس انجمن داروسازان: با آن كه اعالم شده 
بود با اجراي طرح داروياري كمبودهاي دارويي رفع مي شود، اما هنوز 

كمبودهايي در بازار وجود دارد 

بيمارستان و مسأله اى به نام «همراه بيمار»
روفيا تيرگري 

عكس ها: مصطفى تقاضايى

شــركت نفت ايرانول در نظر دارد 50 عدد باكس پالت مورد 
نياز خود را از طريق آگهى مناقصه عمومى ، با توجه به منابع واجد 
 شرايط تامين نمايد، لذا از كليه فعالين اين صنعت دعوت مى  گردد 
جهت دريافت اســـناد و مدارك تا 7 روز كارى پس از درج آگهى 

از ساعت 8 الى 12 به نشانى زير مراجعه نمايند.
آدرس : تهـــران- شـــهيد رجايى جنوب- باقر شـــهر- بلوار 
پااليشـــگاه تهران- ميدان اول سمت راســـت - انتهاى خيابان 

پااليشگاه روغن سازى نفت ايرانول – بازرگانى داخلى 
همراه داشتن كارت ملى و معرفى نامه الزامى است.

شماره تماس:02155225524 داخلى2346

آگهى تجديد مناقصه عمومى
(   نو بت   او ل  )

موضوع فراخوان : مشاركت در ايجاد و توسعه پلتفرم شبكه هاى اجتماعى 
شــركت تدبير تراكنش ايرانيان (اميد بوم) در نظردارد نسبت به ايجاد و 
توسعه پلتفرم شـــبكه هاى اجتماعى با مشاركت شركت هاى داراى محصول 
داخلى و با وضعيت فعال (با كاربر فعال روزانه 3 ميليون و يا باالتر) اقدام نمايد.

فلذا از كليه شركت هاى داراى پلتفرم فعال با شرايط صدرالذكر دعوت مى گردد 
تا پروپزال هاى اجرايى و مســـتندات ذيل را در پاكات در بسته تحويل دبيرخانه 

شركت نمايند.
 1) پاكت الف : شامل خالصه اى از رزومه كارى، مشخصات كامل پيشنهاد دهنده 
(نشانى شـــركت، اســـامى مديرعامل و اعضاى هيئت مديره شركت و اسامى 
صاحبان امضاء، ارائه تصوير شناسنامه، تصويرپشت و روى كارت ملى مربوط به 
اعضاء) ، تصوير اساسنامه شركت ، تصوير آگهى تأسيس شركت ، تصوير آخرين 

تغييرات روزنامه رسمى ، تصوير گواهى كد اقتصادى 

2) پاكت ب : مســــتندات مربــــوط به محصول (پلتفرم شــــبكه اجتماعى فعال)، 
معمارى، قابليتهاى كاركردى و غير كاركردى، LOM سخت افزارى مورد نياز پلتفرم 

در شرايط فعلى و شرايط مطلوب (توسعه داده شده) و مباحث مربوط به امنيت.
3) پاكــت ج : مستندات مربوط به پيشنهادات و مدل هاى همكارى (واگذارى 

بخشى از سهام)
شــــركت هاى متقاضى مى توانند تا روز شنبه مورخ 1401/12/06 جهت دريافت 
اسناد به دبيرخانه شركت مراجعه نمايند. مهلت ارسال اسناد و مدارك تكميل شده و 
ساير مستندات تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ  1401/12/10 مى باشد.

 آدرس شركت: تهران، اشرفى اصفهانى، بلوار امام حسن، 
ميدان صبحدل، كوچه شب بو، پالك1

تلفن هماهنگى:  09121789207 آقاى مقدسى

شــركت نفــت ايرانول در نظر دارد جهـــت انجام مطالعات 
مهندسى، تامين متريال، اجرا، نصب و راه اندازى سيستم اعالن 
و اطفاء حريق اتوماتيك اتاق هاى ســـرور پااليشگاه روغن سازى 
تهران و دفتر مركزى اقدام به شناسايى پيمانكاران واجد شرايط 

به شرح ذيل نمايد:
1- داشتن توانمندى و داراى ســابقه انجام پروژه هاى 

مشابه در اين حوزه
 2- داشــتن گواهينامه صالحيت ايمنــى از اداره كار 

و رفاه اجتماعى
لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد جهت 
 دريافت اســـناد مناقصه تا يك هفته پس از درج آگهى از ساعت
8 الى 12 با در دست داشـــتن معرفى نامه حاوى رايانامه و مهر 
شـــركت به آدرس ذيل مراجعه نماينـــد. همچنين ذكر اين 
نكته الزامى اســـت كه شـــركت نفت ايرانول در رد يا قبول كليه 

پيشنهادات مختار است.
آدرس : تهران، شـــهيد رجائى جنوب، بلوار شهيد تندگويان 
(پااليشگاه تهران)، پااليشگاه روغن سازى شركت نفت ايرانول، 

واحد خدمات بازرگانى، تلفن: 55225524 داخلى 2323

آگهى  مناقصه عمومى
24725جدول(   نو بت   او ل  )

طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 
  1 - نام قديم زنجان - مدرسه غير دولتى
 2 - صاف كردن - يكى پس از ديگرى

 3 - موســيقى جوانان - شهر مذهبى عراق - سير و 
سياحت - خطاى فوتبالى

 4 - جامه پشــمينه درويشــان - بزرگى - كاميون 
ارتشى - مقابل گشاد

  5 - عالم اجسام و ماده - مذهب اهل سنت داشتن - 
پرچين و ديوار 

6 - سپهر - مقابل كيفيت - حد نصاب ورزشى
 7 - فال گرفتن - ورزش توپ بيضى - نخ تابيده 

8 - در مثل غنيمت اســت - كبوتر دشــتى - امر به 
شنيدن - تكرار حرف سى ام

 9 - تنها - فتنه و بلوا - پارچه ابريشمى ، ديبا 
10 - داراى صفــات ممتاز در نــوع خود - نوعى 

دفتر - به طور ناگهانى
 11 - محصول ســاوه - ميعــادگاه جرگه عياران - 

كوهى در سيستان و بلوچستان
 12 - وسيله باغبانى - ..... را تدبير نيست - رتبه ها
 13 - آسيب - جرقه آتش - جامه اى بلند – راه بى پايان

 14 - درك - محصول صابون - قهرمان حماسه اى 
بابلى فرمانرواى شهر اوروك

 15 - مقطع دبستان - از زيور آالت خانم ها
عـمـودى:

 1 - واگذار كردن - پايتخت اتيوپى
 2 - رياضيدان مشــهور فرانســوى - رشته اى از 

فيزيك
 3 - شبنم - تقسيم كردن - ماه نو - فراوان

 4 - قبيلــه عرب جاهليت - وفا كننده به پيمان - امر 
آوردن - انگبين ، عسل

 5 - پشيمانى - علم سرشمارى - ميوه نخل 
6 - گياه دارويى - كالهبردار - پسر

 7 - آهنگ - ســازمان جاسوســى رژيم اشغالگر 
قدس - چه كسى؟

  8 – ضميــر جمــع - از هفت ســين پر خاصيت -
 بى پيرايه و ساده  

 9 - اســب آذرى - كاشــف آلمانى اشعه ايكس - 
همنشين بزرگان

 10 - بد نام - مادر بزرگ - مخترع نوعى عكاسى
 11 - نوعى صندلى - منسوب به ريه - بيم دادن

 12 - واحــدى در طول - كنده كارى روى چوب - 
بزرگوار - فيلم پژمان بازغى

  13 – مايــع رفــع تشــنگى - در نظــر آوردن -
 بزرگتر - بزرگ

 14 - فيلمنامه - مخترع آمريكايى خودنويس
 15 - آخرين شاه ساسانى - چو ايران .... تن من مباد

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت سهامى خاص تيرچه بلوك اروميه

 به شماره ثبت 904 و شناسه ملى 10220040242 
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سهامى خاص تيرچه بلوك 
اروميه و يا نمايندگان قانونى آنان دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده كه راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
1401/12/13 در نشانى اروميه جاده سنتو، پشت قرارگاه سابق پليس راه، 
كارخانه تيرچه بلوك اروميه تشكيل خواهد يافت حضور به هم رسانند. 

دســتور جلســه: 1ـ اســـتماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى 
شركت 2ـ بررســـى و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 
منتهى به پايان اسفند ماه سال 1399. 3ـ انتخاب اعضاى هيات مديره 
4ـ انتخاب بازرس اصلى و على البدل 5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشـــار 

شركت
اعضاى هيئت مديره شركت 

شـــركت روانكاران احياء ســـپاهان در نظر دارد خريد، نصـــب و راه اندازى دو 
دستگاه ديزل ژنراتور به ظرفيت KVA 300    و 385  به همراه كليه متعلقات را از 
طريق برگزارى مناقصـــه عمومى به اجرا بگذارد . از متقاضيان مرتبط با موضوع 
مناقصه دعوت مى شـــود از تاريخ درج آگهى تا تاريخ 1401/12/10به منظور 
دريافت اسناد شركت در مناقصه و اعالم پيشنهاد قيمت به نشانى: تهران اشرفى 
 اصفهانى بزرگراه جـــالل آل احمد تقاطع ارمكان يكم و كوچه چهارم پالك 26
 resco.ir كد پستى 1463644841 واحد حراســـت و يا به نشانى « تارنماى 

بخش مناقصات واقع در منوى اخبار و آگهى ها »مراجعه نمايند.
متقاضيان مى توانند جهت كســـب اطالعات بيشـــتر با شماره 44299331 

داخلى 203 از ساعت 9 الى 16 تماس حاصل فرمايند.
شركت روانكاران احياء سپاهان 

شركت روانكاران احياء سپاهان

آگهى مناقصه عمومى
 خريد، نصب و راه اندازى دو دستگــاه 
ديزل ژنراتور به ظرفيت KVA 300    و 385

شركت صنايع سيمان دشتستان در نظر دارد تعميرات اساسى پكر 8 شير 
 بارگيرخانه كارخانه خود را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط
 واگذار نمايد. لـــذا متقاضيان حقيقى و حقوقى مـــى توانند جهت اطالع
از شرايط مناقصه و دريافت اسناد از تاريخ 1401/12/01 لغايت 1401/12/14 
 بـــه آدرس ســـايت شـــركت www.dashtestancement.com و

يا  يكى از آدرس هاى ذيل مراجعه نمايند.
دفتر تهـــران: ميدان آرژانتين ، خيابان الوند ، نبش كوچه البرز ، پالك 11 ، 

ساختمان شهيد صياد خدايى. تلفن: 021-92003012
 كارخانـــه: اســـتان بوشـــهر، برازجـــان ، كيلومتـــر 7 جاده شـــيراز ، 
كارخانه سيمان دشتستان ، تلفن: 7- 07791570921 داخلى 1208   

ضمنا تحويل اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1401/12/14 
خواهد بود.   

شركت صنايع سيمان دشتستان( سهامى عام )

آگهى مناقصه ( نوبت اول )
شركت صنايع سيمان دشتستان ( سهامى عام )

شركت صنايع سيمان دشتستان در نظر دارد عمليات لوله كشى گاز به متراژ 
حدود 200 متر به ساختمان رستوران كارخانه خود را از طريق مناقصه عمومى 
 به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان حقيقى و حقوقى مى توانند 
جهت اطالع از شـــرايط مناقصه و دريافت اسناد از تاريخ 1401/12/01 لغايت 
 www.dashtestancement.com 1401/12/14 به آدرس سايت شركت

و يا  يكى از آدرس هاى ذيل مراجعه نمايند.
دفتر تهران: ميـــدان آرژانتين ، خيابان الوند ، نبـــش كوچه البرز ، پالك 11 ، 

ساختمان شهيد صياد خدايى. تلفن: 021-92003012
كارخانه: اســـتان بوشهر، برازجان ، كيلومتر 7 جاده شـــيراز ، كارخانه سيمان 

دشتستان ، تلفن: 7- 07791570921 داخلى 1208   
ضمنا تحويل اســـناد مناقصه تا ســـاعت 15 روز يكشنبه مورخ 1401/12/14 

خواهد بود.   
شركت صنايع سيمان دشتستان( سهامى عام )

آگهى مناقصه ( نوبت اول )
شركت صنايع سيمان دشتستان ( سهامى عام )

شــركت صنايع سيمان دشتستان در نظر دارد عمليات ساخت و راه اندازى 
تجهيزات و دســـتگاه هاى فيدر (153 دستگاه ) و سلول كليد  MCC ورودى 
1600 آمپر پست هاى برق كارخانه خود را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار 
واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان حقيقى و حقوقى مى توانند جهت اطالع 
از شرايط مناقصه و دريافت اسناد از تاريخ 1401/12/01 لغايت 1401/12/14 
به آدرس سايت شـــركت www.dashtestancement.com و يا  يكى از 

آدرس هاى ذيل مراجعه نمايند.
دفتر تهران: ميـــدان آرژانتين ، خيابان الوند ، نبـــش كوچه البرز ، پالك 11 ، 

ساختمان شهيد صياد خدايى. تلفن: 021-92003012
 كارخانـــه: اســـتان بوشـــهر، برازجـــان ، كيلومتـــر 7 جـــاده شـــيراز ، 

كارخانه سيمان دشتستان ، تلفن: 7- 07791570921 داخلى 1208   
ضمنا تحويل اســـناد مناقصه تا ســـاعت 15 روز يكشنبه مورخ 1401/12/14 

شركت صنايع سيمان دشتستان( سهامى عام )خواهد بود.   

آگهى مناقصه ( نوبت اول )
شركت صنايع سيمان دشتستان ( سهامى عام )

شــركت سازه و ســاختمان ايرانيان در نظر دارد عمليات طراحي،  تهيه  و 
اجراي مقاوم سازي  سازه انبار ضلع جنوبي 98  شركت ايران خودرو را به صورت 
طرح و ســـاخت (EPC) واگذار نمايد. انتخـــاب پيمانكار بصورت دو مرحله اى 
 بوده وپس از ارزيابى پيمانكاران و مشـــاور همكار واجد شرايط آنها ؛ در مناقصه 

شركت داده خواهند شد.
شـــركت هاى داراى گواهى صالحيت ايمنى معتبـــر و صالحيت پيمانكارى با 
حداقل رتبه5  ابنيه و صالحيت مشـــاور همكار با حداقل رتبه 3 مقاوم ســـازى؛  
توان مالي مناســـب  و ســـابقه اجراي كار مشـــابه ( با ارائه مستندات مربوطه و 
قرارداد همكارى پيمانكار و مشـــاور) حداكثر تا 4 روز از تاريخ درج آگهى جهت 
دريافت اســـناد، با ارائه اصل فيش واريزى به مبلغ 000،000 ، 5 ريال به حساب 
شماره 1-4363055-2-214 بانك اقتصاد نوين شعبه صنعتگران كد214 بنام 
 شـــركت سازه و ساختمان ايرانيان و  به آدرس كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، 
بلوار ايران خودرو، خ چيتگر جنوبى، نبش گلستان4، امور قراردادها و مناقصات 

(تلفن 44199598 ) از ساعت 8 الى 16مراجعه نمايند.

آگهى مناقصه
شركت سازه و ساختمان ايرانيان

شركت سيمان بجنورد در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار 
 ذيصالح جهت استخراج، بارگيرى و حمل 400 هزار تن سنگ آهك

مورد نياز كارخانه از طريق مناقصه عمومى و براســـاس شرايط 
مندرج دراسناد مناقصه اقدام نمايد. 

لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه داراى سوابق 
معتبر و امكانات مكفى و قابل قبول در زمينه فوق مى باشند دعوت 
به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت اين شركت 
به آدرس www.bojnordcement.com و يا جهت كسب 
اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نمايند. ضمناً مهلت تحويل 

پاكات پيشنهاد قيمت تا تاريخ 1401/12/07 مى باشد. 
آدرس كارخانه ســيمان بجنورد : كيلومتـــر 37 جاده بجنوردـ   

مشهد 
تلفن 3-32231950-058 داخلى 1230

واحد بازرگانى شركت سيمان بجنورد 

آگهى مناقصه


