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تجدید مناقصه عمومي شماره  1401/69
) یك مرحله اي ()نوبت اول(

مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس
موضوع مناقصه: احداث روشنایی محوطه

1- شــرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث روشــنایی محوطه ایستگاه های 
گاز بریو، پاقالت، محمد قاســمی المرد؛ آبگرم قیر؛ كنارتخته كازرون و ایج استهبان 

به صورت فهرست بهایی
2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: 

مبلــــــغ تضمیـــــن حداقل به مبلغ  -/000/000/ 1/010  ریال مي باشد كه باید 
توسط پیشنهاد دهنده به یكي از صورتهاي ذیل اقدام گردد.                  

الف( ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری غیر 
بانكی دارای مجوز  از بانک مركزی جمهوری اســالمی ایران كه تا سه ماه از تاریخ 

تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب( واریز وجه به شماره حساب شــبا )IR 710100004101133430232891( با اخذ 

تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شركت گاز استان فارس
3- زمان فروش اســناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 1401/09/06  لغایت 1401/09/10 

)از طریق سامانه تداركات الكترونیک دولت،  حداكثر تا ساعت 19:00(
4- مهلت و محل تحویل پیشــنهادات: حداكثر تا ســاعت 13:00 روز دوشنبه  مورخ 
1401/09/21 دبیرخانه واحد حراســت شركت گاز اســتان فارس و سامانه تداركات 

الكترونیک دولت
توجه: طبق شــیوه نامه شــماره 311578 - 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه 
گران مي توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد، تا  قبل از 
شروع گشایش پاكت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.

5- مدت اعتبار پیشــنهادها: ســه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشــنهادها و این مدت 
حداكثر براي یک بار قابل تمدید مي باشد.

 6- تاریخ، ساعت و محل گشایش پاكات: روز شنبه  مورخ 1401/09/26  ساعت   15: 08 
ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس - بلوار استقالل – نبش خیابان باغ حوض 

–سالن وصال

7- شرایط مناقصه گر 
داشــتن رتبه تأسیســات تجهیزات یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 

كشور
داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره كار

پــروژه   بــرآورد  حداقــل  معــادل  آزاد   ظرفیــت  داشــتن  
-/20/158/115/925   ریال(

داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي 
شركت ملي گاز ایران

ارائه آخرین صورت های مالی حسابرســی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اســاس 
بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.

8-  اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 
-8-1 ثبت نام در ســامانه تداركات الكترونیک دولــت به آدرس  setadiran.ir و 

دریافت توكن
-8-2 انجام واریزي  به  مبلغ -/000، 400 ریال  به حساب شماره 4001133404025447  
بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران،  شناسه  واریز  )306133458292740838300

000000501(   و  شماره شبا      IR03  0100  0040  0113  3404  025447 از طریق 
سامانه تداركات الكترونیک دولت.

شــركتهاي واجد شــرایط در بند 7 جهت خرید اســناد مي توانند به ســایت سامانه 
تــداركات الكترونیک دولت بــه ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشــنهادات 
مناقصه گراني كــه حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابي كیفي كســب نموده اند 
در زمان ذكر شــده مفتوح خواهد شد )حداقل دو مناقصه گر(. اطالعات درج آگهي 
در وب سایت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملي 

اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد.
شــماره فكس: 38209000 - 38304074 - 071 روابط عمومي شــركت گاز اســتان 

فارس- شماره تماس شركت گاز استان فارس  071-38209443-9
آگهي نوبت اول:  1401/09/01   

 آگهي نوبت دوم:  1401/09/02                              
شناسه: 1413840

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

 تجدید مناقصه عمومي شماره  1401/64
) یك مرحله اي ()نوبت اول(

مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس
موضوع مناقصه: حفاظت كاتدی

1- شــرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث دو حلقه چاه آبی جهت سامانه 
های حفاظت كاتدی در شــهرهای كوار و فسا به روش تأمین كاال، تجهیزات و نصب 

توأم PC به صورت فهرست بهایی
2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: 

مبلــــــغ تضمیـــــن حداقل به مبلغ  -/000/000/ 1/210  ریال مي باشد كه باید 
توسط پیشنهاد دهنده به یكي از صورتهاي ذیل اقدام گردد.                  

الف( ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری غیر 
بانكی دارای مجوز  از بانک مركزی جمهوری اســالمی ایران كه تا سه ماه از تاریخ 

تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
 )IR 710100004101133430232891( واریــز وجــه به شــماره حســاب شــبا )ب
 بــا اخذ تأییدیه بــر روی فیش واریــزی از خزانه امور مالی شــركت گاز اســتان

 فارس
3- زمان فروش اســناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 1401/09/06  لغایت 1401/09/10 

)از طریق سامانه تداركات الكترونیک دولت،  حداكثر تا ساعت 19:00(
4- مهلت و محل تحویل پیشــنهادات: حداكثر تا ســاعت 13:00 روز دوشنبه  مورخ 
1401/09/21 دبیرخانه واحد حراســت شركت گاز اســتان فارس و سامانه تداركات 

الكترونیک دولت
توجه: طبق شــیوه نامه شــماره 311578 - 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه 
گران مي توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد، تا  قبل از 
شروع گشایش پاكت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.

5- مدت اعتبار پیشــنهادها: ســه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشــنهادها و این مدت 
حداكثر براي یک بار قابل تمدید مي باشد.

 6- تاریخ، ساعت و محل گشایش پاكات: روز شنبه  مورخ 1401/09/26  ساعت   00: 08 
ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس - بلوار استقالل – نبش خیابان باغ حوض 

–سالن وصال
7- شرایط مناقصه گر 

داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه كشور
داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره كار

پــروژه بــرآورد  حداقــل  معــادل  آزاد   ظرفیــت   داشــتن  
  -/526/ 24/159/629 ریال(

داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي 
شركت ملي گاز ایران

ارائه آخرین صورت های مالی حسابرســی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اســاس 
بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.

8- اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 
-8-1 ثبت نام در ســامانه تداركات الكترونیــک دولت به آدرس  setadiran.ir و 

دریافت توكن
-8-2 انجام واریزي  به  مبلغ -/000، 400 ریال  به حساب شماره 4001133404025447  
بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران،  شناسه  واریز  )306133458292740838300

000000501(   و  شماره شبا      IR03  0100  0040  0113  3404  025447 از طریق 
سامانه تداركات الكترونیک دولت.

شــركتهاي واجد شــرایط در بند 7 جهت خرید اســناد مي توانند به ســایت سامانه 
تــداركات الكترونیک دولت بــه ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشــنهادات 
مناقصه گراني كــه حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابي كیفي كســب نموده اند 
در زمان ذكر شــده مفتوح خواهد شد )حداقل دو مناقصه گر(. اطالعات درج آگهي 
در وب ســایت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملي 

اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد.
شــماره فكس: 38209000 - 38304074 - 071 روابط عمومي شــركت گاز اســتان 

فارس- شماره تماس شركت گاز استان فارس  071-38209443-9
 آگهي نوبت اول:  1401/09/01    

آگهي نوبت دوم:  1401/09/02                              
شناسه: 1413845

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

مناقصه عمومی  دومرحله ای خرید و تحویل در دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم البسه های استریل بیمارستانی 

دانشگاه علوم پزشــكی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در نظر دارد،نسبت به 
خرید و تحویل در دانشگاه علوم پزشــكی جهرم البسه های استریل بیمارستانی  

سال 1401 ، از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی وحقیقی اقدام نماید.
موضوع مناقصه: خرید خرید و تحویل در دانشگاه علوم پزشكی جهرم البسه های 

استریل  بیمارستانی
مهلــت دریافت اســناد: ازروز یكشــنبه تاریخ  1401/08/29 ســاعت  09:00 تا 
ســاعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/02 به مدت 4 روز ازطریق سامانه 
 www.setadiran.ir/setad/cms تــداركات الكترونیک دولت به نشــانی
قابل دانلود میباشد.)حتما باید از طریق سامانه تداركات الكترونیک دولت ثبت 

نام ودانلود وبارگزاری شود(
دریافت پیشنهاد: تا ســاعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1401/09/12-)پاكت ها باید 
به صورت فیزیكی ارسال وتحویل شود(درصورت عدم ارسال وتحویل فیزیكی 

پاكت ها ،پیشنهادشركت مورد نظررد خواهد شد.
بازگشایی پاكت: روز یكشنبه تاریخ 1401/09/13 ساعت 11:00

منابع تامین اعتبار: نقدی-اسنادخزانه اسالمی
برآورد اولیه:  38.535.000.000 ریال )سی و هشت میلیارد و پانصد و سی و پنج 

میلیون ریال(
 شرایط ورود به مناقصه:

تمامی اشــخاص حقیقی وحقوقی تولید كننده البسه های 
استریل بیمارستانی

مبلغ تضمین ورود شركت به مناقصه: 
مبلغ 1.927.000.000 ریال)یک میلیارد و نهصد و بیســت و هفت میلیون ریال( 
اســت كه باید به صورت ضمانتنامه بانكی یا فیش واریزی تهیه و منضم به اســناد 
مناقصه ارائه گردد.مدت اعتبار ضمانتنامه فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ 

افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
شــبا  شــماره  بــه  و    4001087907378622 حســاب  شــماره 
IR 630100004001087907378622 بانــک مركــزی قابل واریزدر بانک ملی 

ایران به نام دانشگاه علوم پزشكی جهرم.
محل تحویل پیشــنهادات: جهرم- انتهای بلوار اســتاد مطهری- دانشگاه علوم 

پزشكی- طبقه همكف- دبیرخانه مركزی 
 جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  07154446000 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ چاپ: 1401/09/01
شناسه: 1414330

واحد امور قراردادها- دانشگاه علوم پزشکی جهرم

تاریخ انتشار: 01 /1401/09

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت 

به شماره ثبت 3353 و شناسه ملی 14009979369
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت به شماره ثبت 3353 و شناسه ملی 14009979369 در ساعت  
11 صبح روز پنجشــنبه مورخه:1401/09/10 در محل تاالر فرهنگیان واقع در خیابان ثبت احوال مرودشــت تشكیل می گردد.بدینوسیله از كلیه اعضاء این شركت 
تعاونی جهت حضور در مجمع مذكور دعوت بعمل می آید . ضمنا طبق ماده 38 اساســنامه در صورتیكه حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میســر نباشد ، می 
تواند حق رای را به موجب وكالتنامه محضری به شخص دیگری و یا نماینده تام االختیار برای حضور در مجمع و اعمال رای واگذار نماید . تعداد آراء وكالتی هر 

عضو حداكثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
- دستور جلسه:

1- فروش یا تهاتر ساختمان مسكونی توسعه و عمران یک، ساخته شده توسط شركت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت 

هیأت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مرودشت

فراخوان ثبت نام ریاست3 هیأت ورزشی 
استان فارس

 روابــط عمومی اداره كل ورزش و جوانان فارس با انتشــار اطالعیه ای از متقاضیان تصدی ریاســت هیأت های بدنســازی و پــرورش اندام، هاكی و 
ورزش های همگانی فارس برای ثبت نام دعوت كرد.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره كل ورزش و جوانان فارس در متن این فراخوان آمده است:
 به اطالع آن دسته از افرادی كه توانمندی مدیریت هیأت های ورزشی را دارند و مایل به كاندیداتوری جهت احراز پست ریاست هیأت های ورزش های 
همگانی، هاكی، بدنسازی و پرورش اندام استان می باشند، می رساند با توجه به شرایط ذیل جهت تكمیل فرم ثبت نام به غیر از روزهای تعطیل با شماره 
تلفن 09384547004)هیأت ورزش های همگانی(، 09172535322)هیأت هاكی( و 09382069019 )هیأت بدنسازی و پرورش اندام( )در ساعات اداری( 

تماس فرمایند.
شرایط عمومی:

* التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 * دارا بــودن مدرک تحصیلی كارشناسی)لیســانس()دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم در صورت داشــتن شــرایط)1-3 تا 3-4 ( مطابق 

آئین نامه بالمانع است(
* دارا بودن حداقل سن 30 سال و حداكثر 65 سال

* سابقه مدیریت اجرایی حداقل پنج سال)ارائه مدرک(
* دارا بودن كارت پایان خدمت پایان دوره ضرورت)خدمت سربازی( یا معافیت

* فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سكونت داشته باشد
* عدم سوء پیشینه كیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی كه بر اساس احكام قضایی صادر شده باشد

* بازنشستگان در صورت تعهد محضری)عدم استفاده از بودجه عمومی یا دریافت كمک های دولتی( می توانند شركت نمایند
* رئیس هیأت استان برای حداكثر سه دوره )چهار( ساله متوالی یا متناوب می تواند انتخاب شود

مدارک مورد نیاز:
* اصل و تصویر كلیه صفحات شناسنامه و كارت ملی

* اصل و تصویر مدرک تحصیلی
* یک قطعه عكس 4*3 با زمینه روشن

 * تكمیــل فــرم های ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگــی داوطلب)هرگونه خط خوردگی، الک گرفتگی، عدم امضاء یا اثر انگشــت موجب ابطال 
فرم ها خواهد شد(

* ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر) حداكثر 10 روز پس از اتمام مهلت ثبت نام(
* اعالم كتبی اســامی داوطلبان پست های هیأت رئیسه) نائب رئیس- كارشناس خبره ورزشــی- خزانه دار- دو نفر عضو هیأت رئیسه( و ارائه مدارک و 

تكمیل فرم های استعالم اعضای پیشنهادی هیأت رئیسه هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام
* ثبت نام و معرفی اعضای هیأت رئیسه برای رای آوری در مجمع توسط كاندیداهای رئیس هیأت

* سرپرســتان یا رؤسای ســایر هیأت های استانی تا زمانی كه از سمت قبلی خود در هیأت استعفا نداده باشــند نمی توانند در انتخابات سایر هیأت های 
استانی شركت نمایند.

* حضور داوطلبانی كه در دوره های قبلی ریاست هیأت مستعفی یا بركنار شده اند منوط به موافقت رئیس و نائب رئیس مجمع می باشد.
گفتنی است؛ زمان ثبت نام متقاضیان از روز شنبه 5 آذر ماه الی پایان وقت اداری یكشنبه 13 آذر ماه 1401 به مدت یک هفته كاری و اداری بوده و بعد 

از آن هیچگونه درخواستی قابل پذیرش نخواهد بود.
حضور داوطلب یا وكیل قانونی با ارائه وكالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است.

 روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس

 نوبت اول: روزنامه تماشا1401/9/1
نوبت دوم: روزنامه سبحان1401/9/2

 شــهرداري شــیراز در نظــر دارد عملیــات اجــرای تكمیل پردیــس تئاتر 
بولــوار نصــر را  از طریق برگــزاری مناقصــه عمومی در ســامانه تداركات 
الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــا شــماره فراخــوان 2001096688000202 
به اشــخاص واجد شــرایط واگــذار نماید. لــذا از كلیه متقاضیــان دعوت 
  WWW.Setadiran.ir آدرس  بــه  مراجعــه  بــا  آیــد  مــی  عمــل   بــه 
نســبت به دریافت اســناد مناقصه و تحویل آن اقدام نماینــد. در صورت عدم 
عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 
صاحبان امضای مجاز از ســوی متقاضیان جهت شركت در مناقصه الزامی است. 
ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 07137259903 آماده پاسخ 

گویي مي باشد.
- مبلغ برآورد: 238/190/610/016 ریال

- مدت قرارداد: 12 ماه 
- شــرایط شــركت كنندگان: متقاضیان داراي حداقل رتبه 4 در رشــته ابنیه 
وتأسیسات از ســازمان برنامه و بودجه كشور و همچنین گواهی تأیید صالحیت 

ایمنی پیمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می باشد.
- محل انجام كار: بوستان نماز با نظر دستگاه نظارت و كارفرما

- مبلغ ســپرده شــركت در مناقصه 11/910/000/000 ریال به صورت ضمانت 
نامه بانكی یا فیش واریزی نقدی به حســاب سپرده 100805504742كد مرجع 

101228 بانک  شهر  شعبه چمران به نام شهرداری شیراز 
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
- در زمان انعقاد قرارداد 5 % مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حســن اجرای 

تعهدات به صورت ضمانت نامه بانكی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
- آخرین مهلت دریافت )توزیع( اســناد: متقاضیان می توانند حداكثر تا ساعت 
13:00روز پنج شــنبه مورخ 1401/09/10 از طریق مراجعه به ســامانه تداركات 

الكترونیكی دولت )ستاد( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
- آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اســناد و مدارک در سامانه حداكثر تا 

ساعت 13:00 روز یكشنبه مورخ 1401/09/20 می باشد. 
شــركت كنندگان می بایست تا تاریخ مذكور سپرده شــركت در مناقصه را به 
 صورت فیزیكی به آدرس بولوار مدرس نرسیده به ضلع غربی پل غدیر كد پستی:

13388-71557 تحویل نمایند.
- تاریخ و محل بازگشایی پاكات: روز چهارشنبه ساعت 14:15 مورخ 1401/09/23 
 در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره كل حقوقی شهرداری شیراز 

می باشد. 
- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.

- تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 82/9/15 سازمان 
برنامه و بودجه پرداخت خواهد شــد. شاخص مبنای پیمان سه ماهه دوم  سال 

1401  می باشد.
- هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.

- بدیهي است هزینه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-  شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار مي باشد در این صورت سپرده 

ها مسترد می گردد.
- شــركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداری 

موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

https://shaffaf.shiraz. آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت -
ir قابل مشاهده می باشد.

 vendor.shiraz.ir متقاضیان شركت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت - 
می باشند.

- اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز 
تماس: 1456  

 شناسه اگهی:1414883

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 آگهي مناقصه عمومي 1401-651

انــواع مختلفــی از گیاهخــواری بــا درجه  هــای مختلف 
ماهــی  از  کــه  دارد  وجــود  حیوانــی  منابــع  حــذف 
غ  گیاهخــواری، ماکیــان گیاهخــواری، شــیر _ تخم مــر
گیاهخــواری تــا انواعی را شــامل می شــود کــه نه  تنها 
گیاهخــوار هســتند، بلکــه گیاهــان را بــه صــورت خام 
 » مصــرف مــی کنند کــه به این گــروه، »خــام گیاهخوار
گفتــه مــی شــود. اما یکــی از متعــادل   تریــن رژیم های 
غ گیاهخــواری اســت که  گیاهخــواری شــیر _ تخم مــر
غ را بــه عنــوان منبــع  در آن فــرد لبنیــات و تخــم مــر

پروتئینی دریافت می  کند.
اگر برای رژیم گیاهخواری درســت برنامه  ریزی شــود، 
مــی  توانــد رژیم کاملی باشــد؛ اما اگــر در آن زیاده  روی  
شــود، فــرد را در معــرض خطــر کــم خونــی فقــر آهــن، 

کاهش وزن و برخی کمبودهای دیگر قرار می  دهد.
ایــن نــوع رژیــم  هــای غذایــی شــاید بتوانــد ویتامیــن 
B۱۲ موردنیــاز بــدن را بــه خوبــی تأمیــن کنــد، امــا فرد 
دچــار کمبــود آهــن مــی  شــود که ایــن امر مشــکالتی 

در  اختــالل  و  زودرس  خســتگی  کم خونــی،   ماننــد 
فعالیت  های سیستم عصبی فرد را به دنبال دارد.

مشــکل فقــر آهن در بانوانــی که گیاهخوار هســتند، 
بیشــتر اســت و در کــودکان گیاهخــوار نیــز فقر آهن 
منجر به اختالل شــدید در قدرت یادگیری می  شــود. 
آهن یکی از مواد مغذی است که نیاز به توجه خاص 
در رژیــم غذایــی دارد. اعتقــاد عمومــی ایــن اســت که 
گوشــت بهترین منبع آهن اســت و رژیم گیاهخواری 

کمبود آن را افزایش می  دهد.
از  اکســیژن  نقــل  و  حمــل  عامــل  مهــم  تریــن   آهــن 
ریــه هــا به تمام ســلول  هــای بدن اســت. وجود آهن 
برای تولید لکوسیت ها و همچنین برای متابولیسم 

سلولی و تنفس مناسب سلولی ضروری است.
غذا تنها منبع آهن برای بدن اســت و آن را در هر دو 
شــکل »هــم« و »غیرهــم« عرضــه مــی  کند. یک ســوم 
آهن موجود در گوشت آهن هم، دو سوم باقیمانده 
و نیــز محتوای آهن محصــوالت گیاهی نیز از نوع غیر 

هم است.
طبــق مطالعــات انجام شــده مقــدار آهن هــم جذب 

شــده از یک رژیم ترکیبی )حاوی گوشت( بین 
۱۴ تــا ۱۷ درصد اســت؛ این 

در صورتــی اســت که مقدار آهن غیرهم جذب شــده 
از یــک رژیــم گیاهخواری بین ۵ تا ۱۲ درصد اســت. ۱۸ 
درصد آهن، از یک رژیم غذایی مخلوط و 
صــد  ر ۱د ۰

آن از رژیم غذایی گیاهی به دست می  آید.
توصیــه بر این اســت کــه افراد روزانه باید ســه تا پنج 
وعــده ســبزی مصــرف کنند که یــک وعــده آن باید از 

منابع غنی ویتامین A مانند کاهو و اسفناج باشد.
تــا چهــار  کــه در روز دو  همچنیــن توصیــه می شــود 
وعــده میــوه مصرف شــود و یک وعده آن متشــکل 
از منابع ویتامین C مانند کیوی و توت  فرنگی باشد.

غذاهــای گیاهــی بــه علــت چربــی پایینی کــه دارند در 
پیشــگیری از بیمــاری هایــی مثل زخــم روده و زخم 
معده که در اثر ناراحتی های عصبی به وجود می آید، 
 ، می توانند مفید باشــند، اما باید در کنار آنها شــیر
غ و گوشــت هم وجود داشــته باشد تا نیاز  تخم مر

بدن به آهن و B۱۲ تأمین شود.
پروتئیــن در غــذا بــه دو دســته »کامل« کــه تنها در 
منابع حیوانی یافت می شود و »غیرکامل« که شامل 
منابع گیاهی اســت، تقســیم می شــود؛ اما این بدان 
معنا نیست که برای تأمین نیاز روزانه پروتئین بدن 

تنها باید منابع حیوانی مصرف شود.
بــرای تأمیــن پروتئیــن روزانــه بــدن بایــد مخلوطــی از 
حبوبات و غالت و یا مقداری پروتئین حیوانی در کنار 

یکی از این دو گروه غذایی مصرف شود.
آمینــه  اســیدهای  گیاهــی،  پروتئین هــای  از  برخــی 
هنــگام  کــه  دارنــد  خــود  در  کننــده ای  محــدود 
پروتئین ســازی می توانــد روند پروتئین ســازی بهینه 
را مختــل کند؛ بنابرایــن پروتئین های گیاهی را باید با 

دقت و به طور مؤثر و به میزان کافی دریافت کرد.
در  مــادران  و  نوجوانــان  در  گیاهخــواری  عــوارض 
دوران بارداری و شــیردهی بیشــتر از ســایر گروه های 
ســنی اســت. همچنیــن کمبــود B۱۲ و فقــر آهــن در 
از  مانــع  کــه  اســت  مهمــی  مســئله  نیــز  ســالمندان 

گیاهخواری آن ها می شود.

آیا در رژیم های غذایی گیاهخواری، خطر فقر آهن وجود دارد؟


