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ی بی بدانید
هرآنچه که باید از ویروس مانک 

عسکری:

دردسر جدید از نوع کرونا؟
این بیماری با عالئمی بسیار شبیه به عالئمی که در گذشته
در بیماران آبله دیده میشد ،ظهور میکند ،اگرچه از نظر بالینی
شدت آن کمتر است.
آبله میمون معموال ً یک بیماری خود محدود شونده است که
عالئم آن بین  ۲تا  ۴هفته طول میکشد .این نوع از آبله از طریق
تماس نزدیک با فرد یا حیوان آلوده یا با مواد آلوده به ویروس،
به انسان منتقل میشود.
تظاهرات بالینی آبله میمون شبیه آبله است؛ که یک عفونت
ارتوپاکسویروس مرتبط که در سال  ۱۹۸۰در سراسر جهان
ریشهکن شده است .آبله میمون کمتر از آبله مسری است و
باعث بیماری کمتری میشود.
با ریشهکن شدن آبله در سال  ۱۹۸۰و متعاقبا ً توقف
واکسیناسیون آبله ،آبله میمون به عنوان مهمترین ویروس
ارتوپاکس برای سالمت عمومی مطرح شد.
آبله میمون ،یک بیماری با درجه اهمیت جهانی
آبله میمون یک بیماری پُراهمیت از منظر بهداشت عمومی
در سطح جهانی است ،زیرا نهتنها کشورهای آفریقای غربی و
مرکزی ،بلکه سایر نقاط جهان را نیز درگیر میکند .در سال
 ،۲۰۰۳اولین شیوع آبله میمون در خارج از آفریقا در ایاالت
متحده آمریکا رخ داد که با تماس ِ افراد با سگهای خانگی
آلوده مرتبط بود .شیوع اولیه آبله میمونی منجر به بروز بیش
از  ۷۰مورد از این آبله در ایاالت متحده شد .آبله میمون در
مسافرانی که از نیجریه به اسرائیل در سپتامبر  ،۲۰۱۸به بریتانیا
در سپتامبر  ،۲۰۱۸دسامبر  ،۲۰۱۹می  ،۲۰۲۱می  ۲۰۲۲و در می
 ۲۰۱۹به سنگاپور رفته بودند نیز گزارش شده است.
همچنین در رفت و آمدهای مسافران به ایاالت متحده
آمریکا در ژوئیه و نوامبر  ۲۰۲۱و در می  ،۲۰۲۲موارد متعدد
آبله میمون در چندین کشور غیر بومی شناسایی شد .در حال
حاضر مطالعاتی برای درک بیشتر اپیدمیولوژی ،منابع عفونت و
الگوهای انتقال در حال انجام است.
از زمانی که ویروس  Bدر سال  ۱۹۳۲شناسایی شد ،تنها ۵۰
نفر مبتال به این عفونت شدهاند و  ۲۱نفر از آنها جان باختند.
اکثر این افراد پس از گاز گرفتن یا چنگ انداختن توسط میمون،
یا زمانی که بافت یا مایعات بدن میمون روی پوست زخمی یا
دارای بریدگی افراد قرار گرفت ،آلوده شدند .در سال  ،۱۹۹۷یک
محقق بر اثر عفونت ویروس  Bپس از پاشیدن مایع بدن یک
میمون ِ آلوده ،به چشمش درگذشت.
پس از بریتانیا که گفته میشود خاستگاه نخستین موارد
اخیر ابتال به آبله میمون در اروپا بوده است مقامات بهداشتی
در اسپانیا و پرتغال نیز روز چهارشنبه ( ۱۸می) از شناسایی
دستکم  ۳۰مورد مشکوک یا تأییدشده خبر دادند.
شیوه انتقال ویروس مانکی بی از حیوان به انسان چگونه است؟
انتقال از حیوان به انسان (زئونوز) میتواند از تماس مستقیم
با خون ،مایعات بدن ،یا ضایعات پوستی یا مخاطی حیوانات
آلوده رخ دهد .در آفریقا ،شواهدی دال بر وجود ویروس آبله
میمون در بسیاری از حیوانات از جمله سنجابهای درختی،
موشهای صحرایی گامبیایی و گونههای مختلف میمونها یافت
شده است.
منشأ طبیعی آبله میمون هنوز به طور قطع شناسایی نشده
است ،اگرچه جوندگان محتملترین منشأ این ویروس هستند.
خوردن گوشت نیمهپخته و سایر محصوالت حیوانی آلوده یک
عامل خطر احتمالی دیگر است .افرادی که در مناطق جنگلی
یا نزدیک آن زندگی میکنند ممکن است در معرض تماس
غیرمستقیم با حیوانات آلوده قرار گیرند و مبتال شوند.
آبله میمونی در میان انسانها چگونه منتقل میشود؟
انتقال این ویروس از انسان به انسان میتواند در اثر تماس
نزدیک با ترشحات تنفسی ،ضایعات پوستی فرد مبتال یا اشیاء
آلوده ایجاد شود .انتقال از طریق ذرات تنفسی قطرات معموال ً
مستلزم تماس طوالنیمدت چهره به چهره است که کارکنان
بیمارستان ،اعضای خانواده آنها و سایر تماسهای نزدیک موارد

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اعالم کرد

کانون ریزگردها به اطراف تهران
رسیده است

به گزارش خبرآنالین ،آبله میمون یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که عمدتا ًدر مناطق جنگلهای بارانی استوایی
آفریقای مرکزی و غربی رخ میدهد و گهگاه به مناطق دیگر نیز منتقل میشود .آبله میمون معموال ًاز نظر بالینی با تب ،بثورات
و غدد لنفاوی ِ متورم ظاهر شده و ممکن است منجر به طیف وسیعی از عوارض پزشکی شود.

معمول آبله را با واکسنهای مبتنی بر واکسینیا متوقف کردهاند
میگذرد .از آنجایی که واکسیناسیون در غرب و مرکز آفریقا
در برابر آبله میمون نیز یک راهکار محافظتکننده بود ،اکنون
جمعیتهای واکسینهنشده در حال حاضر بیشتر مستعد ابتال
به عفونت ویروس آبله میمون هستند.
طبق تحقیقات ،واکسیناسیون تا حدود  ۸۵درصد در
پیشگیری از آبله میمون مؤثر است .واکسیناسیون قبلی آبله
ممکن است از شما به گونهای محافظت کند که در صورت ابتال،
درصد خفیفتری از بیماری را مبتال شوید.
شواهدی مبنی بر واکسیناسیون قبلی علیه آبله معموال ً
به صورت اسکار روی بازو دیده میشود .در حال حاضر،
واکسنهای اصلی (نسل اول) آبله دیگر در دسترس عموم
نیستند .برخی از پرسنل آزمایشگاه یا کارکنان بیمارستانی ممکن
است واکسن جدیدتری برای آبله دریافت کرده باشند تا در
صورت قرار گرفتن در معرض ارتوپاکسویروسها در محل کار
محافظت شوند.
یک واکسن جدیدتر بر اساس یک ویروس واکسینیای ضعیف
و اصالحشده (سویه آنکارا) برای پیشگیری از آبله میمون در
سال  ۲۰۱۹تأیید شد .این واکسن دو دوز است که امکان در
دسترس بودن آن محدود است .واکسنهای آبله و آبله
میمون در فرمولبندیهای مبتنی بر ویروس واکسینیا به دلیل
محافظت متقاطع برای پاسخ ایمنی به ویروسهای ارتوپکس
ایجاد میشوند.
جلوگیری از شیوع و ابتال به آبله میمونی چگونه میسر است؟
افزایش آگاهی از عوامل خطر و آموزش مردم در مورد اقداماتی
که میتوانند برای کاهش قرار گرفتن در معرض ویروس انجام
دهند ،استراتژی اصلی پیشگیری از آبله میمون است.
اکنون مطالعات علمی برای ارزیابی امکانسنجی و مناسب
بودن واکسیناسیون برای پیشگیری و کنترل آبله میمون در حال
انجام است .برخی از کشورها در حال تدابیر و چارهاندیشی برای
ارائه واکسن به افرادی که ممکن است در معرض خطر باشند
م اورژانس و کارکنان بیمارستانی)
(مانند پرسنل آزمایشگاه ،تی 
هستند.
کاهش خطر انتقال انسان به انسان

آبلهمیمون
معموالً یک
بیماری خود
محدود شونده
است که عالئم
آن بین  ۲تا
 ۴هفته طول
میکشد

فعال را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد .با این حال،
طوالنیترین زنجیره انتقال مستند در یک جامعه در سالهای
اخیر از شش مورد به  ۹مورد عفونت (فرد به فرد) متوالی رسیده
است .این موضوع میتواند نشاندهنده کاهش ایمنی در همه
جوامع به دلیل توقف واکسیناسیون آبله باشد.
انتقال همچنین میتواند از طریق جفت از مادر به جنین
(که میتواند منجر به آبله میمون مادرزادی شود) یا طی تماس
نزدیک در حین تولد و پس از تولد رخ دهد.
عالئم و نشانههای این ویروس حیوانی چیست؟
اولین نشانههای عفونت ویروس  Bمعموال ً عالئمی شبیه
آنفلوآنزا هستند :تب و لرز ،درد عضالنی ،خستگی و سردرد.
عالئم معموال ً در عرض یک ماه پس از قرار گرفتن در معرض
یک میمون مبتال به عفونت ویروس  Bشروع میشوند ،اما
ممکن است در عرض سه تا هفت روز نیز ظاهر شوند.
کدام گروه سنی بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند؟
موارد شدید بیشتر در میان کودکان رخ میدهد و به میزان
قرار گرفتن در معرض ویروس ،وضعیت سالمت بیمار و ماهیت
عوارض مربوط میشود.
نقص سیستم ایمنی زمینهای ممکن است منجر به پیامدهای
بدتری شود .اگرچه واکسیناسیون علیه آبله در گذشته کارساز
و مفید بود ،اما امروزه افراد کمتر از  ۴۰تا  ۵۰سال (بسته به
کشور) ممکن است به دلیل توقف کمپینهای واکسیناسیون آبله

در سطح جهان ،پس از ریشهکنی این بیماری ،بیشتر مستعد
ابتال به آبله باشند.
نسبت مرگ و میر ناشی از این ویروس چگونه است؟
نسبت مرگ و میر مورد آبله میمون از نظر تاریخی بین  ۰تا
 ۱۱درصد در جمعیت عمومی بوده و در میان کودکان خردسال
بیشتر بوده است .در حال حاضر ،نسبت مرگ و میر موارد
حدود  ۳تا  ۶درصد بوده است.
در صورت ابتال به آبله میمون ،آیا امکان درمان وجود دارد؟
مراقبت بالینی برای آبله میمون باید به طور کامل برای کاهش
عالئم ،مدیریت عوارض و جلوگیری از عواقب طوالنیمدت انجام
گیرد .در طول بیماری داشتن تغذیهای مناسب و سالم مهم
است ،عفونتهای باکتریایی ثانویه نیز باید درمان شوند.
یک عامل ضد ویروسی به نام  tecovirimatکه برای مقابله
با آبله ساخته شده بود ،توسط انجمن پزشکی اروپا ()EMA
برای آبله میمون در سال  ۲۰۲۲بر اساس دادههای مطالعات
حیوانی و انسانی مجوز دریافت کرد .اما هنوز به طور گسترده
در دسترس نیست و اگر برای مراقبت از بیمار استفاده میشود،
باید به طور ایدهآل در زمینه تحقیقات بالینی با جمعآوری
دادههای آیندهنگر نظارت شود.
آیا واکسیناسیون در پیشگیری از ابتال به ویروس مانکی بی مؤثر
است؟
 ۴۰سال [یا بیشتر] ،از زمانی که همه کشورها واکسیناسیون

آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی
/۰۱م۱۴۰۱/

دروغ بزرگ «قلبفروشی»

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰
مجموعا  ۲۸۳۷پیوند در کشور انجام شده است ،درباره چرایی کاهش
شاخص اهدای عضو ایران ،وضعیت لیست انتظار بیماران پیوندی،
روشهای دریافت کارت اهدای عضو ،آخرین خبرها از درج نشان اهدای
عضو بر روی برخی مدارک هویتی ،ادعاهای بی اساس خرید و فروش
قلب از فرد زنده و ...توضیح داد.
به گزارش ایسنا ،امید قبادی درباره وضعیت اهدای عضو در سال
گذشته ،گفت :شاخص اهدای عضو در سال  ،۱۴۰۰بالغ بر  ۱۱.۰۷بوده
است و  ۹۲۵اهدای عضو داشتیم .این درحالی است که شاخص اهدای
عضو در سال  ۱۴.۳ ،۱۳۹۸بوده ،اما در سال  ۱۳۹۹شاخص اهدا ۷.۹
بوده است.
صدور کارت اهدای عضو در کشور برای  ۸میلیون نفر
وی با بیان اینکه تاکنون برای هشت میلیون نفر در کشور کارت اهدای
عضو صادر شده است ،گفت :بر این اساس  ۱۰درصد جمعیت کشورمان
کارت اهدای عضو دارند .این در حالی است که در کشورهای پیشرو
باالی  ۶۰درصد جمعیت کارت اهدای عضو دارند.
قبادی با بیان اینکه داشتن کارت اهدای عضو به منزله اهدای عضو فرد
در صورت مرگ مغزی نیست ،گفت :به این معنا که اگر خدایی نکرده
فردی دچار مرگ مغزی شود و کارت اهدای عضو داشته باشد ،اهدای
عضو انجام نمیشود و حتما باید رضایت والدین او باشد .کارت اهدای
عضو به این دلیل مهم است که در آن بحران ،یکی از مهمترین دالیلی
که خانوادهها رضایت نمیدهند ،این است که میگویند نمیدانیم که
نظر عزیزمان چه بوده است .داشتن کارت اهدای عضو نظر آن فرد را
نشان میدهد .به عبارتی داشتن کارت اهدای عضو بزرگترین کمک به
خانوادهها است که اگر خدایی نکرده عزیزشان دچار مرگمغزی شد،

بتوانند در آن بحران تصمیم درست را بگیرند.
خرید و فروش قلب از فرد زنده؛ دروغی بزرگ
وی درباره برخی ادعاها مبنی بر خرید و فروش اعضایی مانند قلب از
افراد ،گفت :باید توجه کرد که در پیوند عضو دو مقوله مطرح است؛
یکی بحث پیوند عضو از افراد مرگ مغزی است و دیگری پیوند عضو
از افراد زنده .باید توجه کرد که در کشور ما اهدای عضو از افراد مرگ
مغزی هم برای گیرنده و هم برای اهداکننده رایگان است و هیچگونه
هزینهای نه از گیرنده دریافت میشود و نه به اهداکننده پرداخت
میشود .باید توجه کرد که تنها کشور دنیا که پیوند اعضا از افراد مرگ
مغزی در آن رایگان است ،ایران است و همه کشورها بخشی یا تمام
هزینه را از گیرنده دریافت میکنند.
وی تاکید کرد :نکته بعدی این است که تنها عضوی که یک فرد زنده
میتواند به کسی اهدا کند ،کلیه است .به جز کلیه ،هر فرد زندهای اگر
بخواهد هر عضو کامل خودش را اهدا کند ،فوت میکند .باید توجه کرد
که درباره کبد و ریه ،والدین یا بستگان نزدیکی که از نظر گروه خونی و
بافتی همخوانی داشته باشند ،میتوانند بخش کوچکی از کبد و ریه خود
را به کودک اهدا کنند که در ایران فقط در زمینه کبد این اقدام انجام
میشود و پدر و مادر یا بستگان نزدیکی که از نظر گروه خونی و بافتی
همخوانی داشته باشند ،میتوانند بخش کوچکی از کبدشان را به کودک
اهدا کنند .در ایران این کار از غیر از فامیل انجام نمیشود .در ایران
پیوند زنده از فرد غیر فامیل فقط در زمینه کلیه انجام میشود.
قبادی با اشاره به کلیپی که از سوی یکی از رسانههای بیگانه درباره
خرید و فروش قلب در ایران منتشر شده است و با بیان اینکه برخی
رسانهها در چنین مواردی به صورت معکوس برخورد میکند ،ادامه داد:
اگر فردی مشکل روحی داشته باشد یا از جایی ارتزاق شود و موضوعی
را نشر دهد ،ما که نباید صبح تا شب به آنها پاسخ دهیم .ایران در
پیوند کبد در یک مرکز رتبه یک جهان را دارد .در اهدای عضو رتبه یک
آسیا را دارد .ساالنه  ۳۰۰۰پیوند کلیه در ایران انجام میشود ،در کشور
پیوند کلیه الپاروسکوپیک انجام میشود ،در کشور ما پیوند روده انجام
میشود که بسیاری از کشورها اصال زیر بار انجام آن نمی روند .این
افتخارات قطعا برای برخی خار چشم است که یک ایرانی به نام سید
علی ملک حسینی ،آمریکا ،اروپا و  ...را زیر پا گذاشته باشد و در پیوند
کبد با فاصله دو برابری از بیمارستان دوم که در کالیفرنیا است ،رتبه
یک جهان را کسب کند .حال برخی که این افتخارات برایشان سخت
است ،شانتاژ میکنند.
وی افزود :آیا واقعا رسانه بیگانهای که این ویدیو را پخش کرده ،فکر
میکنید که نمیداند که پیوند قلب از افراد زنده اصال از نظر علمی،
شدنی نیست؟ .افرادی که در این زمینه صحبت میکنند یا کالهبردارند
یا بیماری روحی دارند یا از جایی ارتزاق میشوند.
قبادی گفت :باید توجه کرد که داستان تخصیص عضو در همه دنیا
به این صورت است که پزشکان پیوند اعضا بیماران نیازمند پیوند را در
سامانه مخصوصی که تحت نظارت وزارت بهداشت هر کشوری است،
وارد میکنند .بعد وقتی یک فردی مرگ مغزی میشود ،مشخصات
این فرد مرگ مغزی وارد سامانه میشود و سامانه بالفاصله مشخصات
اهداکننده شامل گروه خون ،بافت شناسی ،سایز و  ...را با گیرندگان
موجود مطابقت داده و اعالم میکند که چند نفر وجود دارند که
میتوانند این عضو را دریافت کنند و نیازمندترینشان هم این آدم است.

نظارت و شناسایی سریع موارد جدید برای مهار شیوع بسیار
مهم است .در انسانها ،تماس نزدیک با افراد آلوده مهمترین
عامل خطر برای عفونت ویروس آبله میمون است .پزشکان
و پرستاران و تمام کسانی که در بیمارستان شاغل هستند
و اعضای خانواده آنها در معرض خطر بیشتری برای ابتال
هستند.
کارکنان بیمارستان که از بیماران مبتال به عفونت مشکوک
یا تأییدشده ویروس آبله میمون مراقبت میکنند ،یا نمونهها
را جابهجا میکنند ،باید اقدامات احتیاطی استاندارد کنترل
عفونت را انجام دهند .در صورت امکان ،افرادی که قبال ً علیه
آبله واکسینه شدهاند باید برای مراقبت از بیمار انتخاب شوند.
چه ارتباطی میان آبله میمون با آبله ساده وجود دارد؟
عالئم بالینی آبله میمون شبیه آبله است؛ یک عفونت مرتبط
با اورتوپاکس ویروس که ریشهکن شده است.
آبله راحتتر منتقل میشد و اغلب کشنده بود ،زیرا طبق
آمارها حدود  ۳۰درصد از بیماران در اوج شیوع بیماری آبله،
فوت شدند .آخرین مورد آبله به طور طبیعی در سال  ۱۹۷۷رخ
داد و در سال  ۱۹۸۰اعالم شد که آبله در سراسر جهان پس از
یک کمپین جهانی واکسیناسیون ،مهار و ریشهکن شده است.
سخن پایانی
در حالی که آبله دیگر به طور طبیعی رخ نمیدهد ،سازمان
بهداشت جهانی در صورت بروز مجدد آن از طریق مکانیسمهای
طبیعی ،آزمایشگاهی یا انتشار عمدی ،در حالت آمادهباش قرار
دارد .برای اطمینان از آمادگی جهانی در صورت ظهور مجدد
آبله ،واکسنهای جدیدتر ،عوامل تشخیصی و ضد ویروسی در
حال توسعه هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه کانون ریزگردها به دلیل
خشکسالیهای پی در پی به اطراف تهران رسیده
است ،گفت :کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس از تمامی ابزارهای نظارتی خود برای حل
مشکل گرد و غبار در کشور استفاده میکند و
ما حداکثر فشار خود را به دستگاههای متولی
میآوریم تا به نقطه مطلوب برسیم.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد عسکری با اشاره
به آلودگی هوای کشور در پی ورود گرد و غبار
گفت :گرد و غبار دو منشأ داخلی و خارجی دارد
در دولت گذشته ما در ماموریتی کانونهای
آلوده ریزگردها در خوزستان را شناسایی کردیم
که تقریبا پنج منطقه بود آنها را به همراه راهکار
به دولت قبل اعالم کردیم اما اتفاقی رخ نداد.
اکنون به دلیل خشکسالیهای پی در پی
کانونهای ریزگرد به اطراف تهران رسیده است.
وی اضافه کرد :نگاه و رویکرد ما حل و
برطرف شدن مشکل است ،لذا بحث استفاده
از ظرفیتهای علمی را به صورت جدی دنبال
میکنیم که مالچپاشی و کشت درختان مثمر و
غیرمثمر را در دستور کار قرار دادیم در همین
راستا دو جلسه با دستگاههای متولی یعنی
سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و
مراتع برگزار شد و بر لزوم ارائه راهکار عملیاتی بر
اجرایی کردن این موضوع تاکید داشتیم.
عسکری گفت :یکی از پیشنهادات ما این
است که در اولین فرصت نشست مشترکی با
همتای عراقی برگزار شده تا حوزه ماموریتهای
طرفین مشخص شده و هر کدام به سهم خود
کار را دنبال کنند که بتوان بر مشکل غلبه کرد و
دغدغ ه مردم برطرف شود.
نماینده مردم داراب در مجلس درباره راهکار
کوتاهمدت برای مقابله با پدیده گرد و غبار گفت:
در بحث کوتاه مدت میتوان مالچپاشی را دنبال
کرد البته که این رویکرد ایراداتی در حوزه زیست
محیطی دارد اما در مواردی چارهای نداریم و
حتما باید به سمت مالچپاشی اراضی برویم که
قابل کشت نیست و شوری آن بسیار زیاد است،
متاسفانه اینها جزو کانونهای آلوده هستند که
میتوان با مالچپاشی کنترل کرد .از طرفی دیگر
در اراضی دارای وضعیت خاک مطلوب باید به
سمت مشجر کردن آنها و کشت درختان مقاوم
کمآبی و خشکی حرکت کنیم.

منطقه مرکزی

بدیــن وســیله مناقصــه شــماره /۰۱م ۱۴۰۱/مدیریــت مخابــرات منطقــه
مرکــزی ،بــا موضــوع نگهــداری ،بهینــه ســازی ،بهســازی و ایمن ســازی شــبکه
ارتباطــات ســیار منطقــه مرکــزی بــه تعــداد  ۶۹۰ســایت تــا ســاعت  ۱۲روز
شــنبه مــورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۰۷تمدیــد مــی گــردد.
جهــت دانلــود اســناد مناقصــه بــه نشــانی www.Markazi.tci.ir
مراجعــه گــردد.
تلفن تماس  ۳۲۲۶۱۰۰۳واحد قراردادها
مدیریت مخابرات منطقه مرکزی
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
شماره مناقصه 2001003007000018

نوبت اول

ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان) در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی یــک مرحلـــهای
همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی (فشــرده) بــا موضــوع «احــداث راه دسترســی و ســکوی حفــاری معــادن ســنگ آهــن ســنگان شــامل تأمیــن ماشــین آالت،
خاکبــرداری تســطیح و کوهبــری  65گمانــه» را بــه شــرح زیــر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .لــذا از عالقمـــندان واجــد
شــرایط دعـــوت بــه عمـــل میآیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکـــی دولـــت بــه آدرس ( www.setadiran.irشــماره
مناقصــه  )2001003007000018مراجعــه نماینــد.
 -1نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان) بــه نشــانی :مشــهد،
خیابــان کوهســنگی ،بیــن کوهســنگی 19و ،21پــالک  ،377کدپســتي 9176715683 :تلفــن – 051-38427008 :داخلــی 212
 -2موضوع مناقصه :احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تأمین ماشین آالت ،خاکبرداری تسطیح و کوهبری  65گمانه
 -3مدت اجرای کار(14 :چهارده) ماه شمسی
 -4مدت اعتبار پیشنهادها 180 :روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.
 -5برآورد اجرای کار :مبلغ (36.308.000.000سی و شش میلیاردو سیصدو هشت میلیون) ریال
 -6نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار (مناقصــه) :فیــش بانکـــی واریــز نقــدی و یــا تودیــع یــک فقــره ضمانــت نامــه بانکــی
معتبــر بــه مبلــغ  (1.815.400.000یــک میلیــاردو هشــتصدو پانــزده میلیــون و چهارصــد هزار)ریــال کــه بــرای مــدت  3مــاه اعتبــار داشــته و بــرای 3
مــاه دیگــر قابــل تمدیــد باشــد (ضمانــت نامــه بایــد دارای شــماره ســپام بــوده و نبایــد هیــچ گونــه شــرطی از ســوی بانــک در ضمانــت نامــه درج گــردد).
 -7مهلــت زمانــی و محــل دریافــت اســناد مناقصــه :اســناد مناقصــه از روز یکشــنبه مــورخ  1401/03/01ســاعت  12لغایــت روز شــنبه مــورخ
 1401/03/07ســاعت  12از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتادایران) در دســترس خواهــد بــود.
 -8مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پیشــنهاد و زمــان بازگشــایی پاکــت هــای مناقصــه :اســناد و مــدارک مناقصــه بایــد پــس از ثبــت مهــر و
امضــای الکترونیکــی حـــداکثر تــا روز ســه شــنبه مــورخ  1401/03/17ســاعت 12در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتادایران) بارگــذاری شــده
و از طریــق آن ســامانه ارســال شــوند .فقــط اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار (پاکــت «الــف») مــی بایســت عــالوه بــر بارگـــذاری در ســامانه
مذکــور ،ظــرف مهلــت فــوق الذکــر بــه صــورت فیزیکــی و مهــر و مــوم شــده بــه آدرس مناقصــه گــزار (منــدرج در بنــد  12فصــل اول اســناد مناقصــه)
تحویــل گــردد .شــایان ذکــر اســت کــه جلســه بازگشــایی پــاکات ارزیابــی کیفــی (بررســی شــکلی) مناقصــه ســاعت روز چهارشــنبه مــورخ 1401/03/18
ســاعت  8:30صبــح برگــزار خواهــد شــد.
شناسه آگهی  1321485 :م الف 1821 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/01 :
1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  -مجتمع سنگ آهن سنگان
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