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تلفات کرونایی با افزایش واکسیناسیون عمومی روند نزولی به خود گرفت

به گزارش ایرنا ،اکنون روزانه حدود بیش از یک میلیون دز
واکسن علیه کرونا در کشور تزریق میشود و بسیاری از گروههای
سنی سالمندان ،بیماران خاص ،فرهنگیان ،اساتید دانشگاه ،کادر
بهداشت و درمان ،جانبازان و غیره در برابر این بیماری چموش
واکسینه شده و در حال حاضر روند واکسیناسیون دانشجویان و
متولدان  ۵۸به قبل در حال انجام است.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،از ۱۲
تا  ۱۸شهریور ماه ،تعداد موارد مثبت شناسایی شده ۱۵۶ ،هزار و
 ۰۷۹مورد و تعداد موارد بستری جدید  ۲۶هزار و  ۲۰۸مورد بوده که
طی این مدت در کشور سه هزار و  ۹۳۷نفر جان باختند و بر این
اساس کاهش  ۱۹درصدی در تعداد بیماران مثبت سرپایی ،کاهش
 ۱۵.۲درصدی در تعداد بیماران بستری و کاهش  ۷.۲درصدی در
تعداد بیماران فوت شده را در هفته اخیر نسبت به هفته ماقبل
شاهد بودهایم.
همچنین باالترین میزان مرگ و میر کرونایی در مرداد ماه با ۷۰۹
مورد در کشور به ثبت رسید که در حال حاضر میانگین این مرگ
و میر  ۴۰۰تا  ۵۰۰مورد کاهش یافته و امید است با روند سرعت
در واکسیناسیون عمومی روازنه شاهد کاهش بیشتری از تلفات
کرونایی باشیم.
مطالعات نشان میدهد احتمال ابتال به کرونا در افرادی که
واکسینه نشدهاند ،نسبت به افرادی که به طور کامل واکسینه
شدهاند  ۴.۵برابر بیشتر و احتمال بستری شدن این افراد و مرگ
ناشی از کرونا نیز به ترتیب  ۱۰و  ۱۱برابر بیشتر است.
بر اساس این مطالعات ،واکسنهای کووید  ۱۹علیه گونه دلتا
موثر هستند و از بستریشدن و مراجعه اورژانسی به بیمارستان بر
اثر کرونا جلوگیری میکنند.
کاهش چشمگیر مرگ و میر کرونایی تا سه هفته آینده
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی چندی پیش گفته بود با سرعت روند واکسیناسیون در
کشور  ۱۰درصد از موارد سرپایی و حدود پنج درصد موارد بستری
ابتال به کرونا روند کاهشی داشته است و مرگ و میر تا سه هفته
آینده با کاهش چشمگیری همراه میشود.
وی افزود :هنوز برای پوشش واکسیناسیون راه قابل توجهی پیش
رو داریم اگر قبال برای گونههای ووهان و سایر گونهها پوشش ۷۰
درصدی را مدنظر داشتیم برای نوع اخیر این بیماری یعنی واریانت
دلتا ،پوشش  ۹۰درصدی مورد نظر قرار دارد و از زمان ورود ویروس
دلتا به کشورمان ،سرعت واکسیناسیون در  ۲ماهه اخیر افزایش
داشته است.
حریرچی ادامه داد :اگر بخواهیم اثرات واکسیناسیون را مطالعه
کنیم باید بدانیم اگر واکسیناسیون انجام نمیدادیم بی شک تعداد
فوتیهای کشورمان بیش از اینها بود االن خوشبختانه با توجه به
اینکه پوشش سنین باالی  ۶۰سال در کشورمان باالی  ۸۰درصد
است و پوشش واکسیناسیون در رده سنی  ۶۵تا  ۷۰سال  ۹۶درصد
است ،از این رو آمار مرگ و میر در افراد باالی  ۶۰سال به میزان
قابل توجهی کاهش یافته است.
 ۲۱استان سیر نزولی دارند
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در این
زمینه گفت :اکنون پیک کرونا روند نزولی دارد ۲۱ ،استان کامال سیر
نزولی داشته ،هشت استان تازه از قله عبور کردند و در سه استان
هم روند افزایشی متوقف شده است .بنابراین چشم انداز این است
که تا دو هفته آینده وضعیت بستری بیمارستانی از عدد سه هزار

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

هشدار همزمانی آنفلوانزای فصلی و کرونا
ِ
همهگیری کرونا با سویه دلتا از تیر ماه به اوج رسید و باالترین تلفات در مرداد ماه با گذر از  ۷۰۰مورد مرگ در کشور رقم
خورد ،اما با افزایش واکسیناسیون عمومی و واکسینه شدن  ۳۵میلیون و  ۴۷هزار و  ۱۴۳دُز ،تلفات کرونایی روند نزولی به
خود گرفته است.
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روزانه پایینتر خواهد آمد.
وی افزود :براساس برنامهریزی که تا پایان مهر ماه داریم اگر
میزان واکسیناسیون روزانه را به یک میلیون و  ۶۰۰هزار دُز در روز
برسانیم میتوانیم به هدف نزدیک شویم .حفظ احترام مردم که
در صفها معطل نشوند و واکسیناسیون منظم انجام شود امری
ضروری است .راه تحقق این هدف این است که تعداد پایگاههای
واکسیناسیون به دو هزار پایگاه برسد و از تیمهای واکسیناسیون ما
نیز  ۲برابر شود.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد :اگر ضریب اطمینانی به اسم
دو شیفت شدن پایگاهها را داشته باشیم خود به خود ظرفیتهای
ما دو برابر میشود و به تزریق روزانه یک میلیون و  ۶۰۰هزار دوز
واکسن میرسیم که در طی یک ماه باالی  ۴۵میلیون دُز واکسن
تزریق خواهد شد.
رئیسی تصریح کرد :اگر با این سرعت پیش رویم تا پایان مهر
ماه دوز اول واکسن همه تزریق شده است و دُز دومیهایی که
نوبتشان شود تزریق میشود و در نهایت تا  ۱۵آبان تعدادی برای
لکهگیری باقی میمانند .البته ما آخرین اطالعاتی که در دنیا در
ارتباط با دُز یادآور مطرح است را رصد میکنیم که جا نمانیم و اگر
به آن هم نیاز باشد توانمندی وجود دارد.
تا دو هفته آینده آمار از سه هزار بستری در روز پایین میآید
وی با اشاره به گذر کشور از قله پیک پنجم کرونا ،تاکید کرد :به
این ترتیب پیشبینی آن است که دوهفته آینده از سه هزار بستری
روزانه ابتال به کرونا پایین میآید و تا چهار هفته آینده به کف آن
در پیک پنجم خواهیم رسید .اینجا جایی است که نیاز داریم به
کمک بسیج که در شش تا هشت هفته باقی مانده سیر نزولی
بیماری ،بتوانیم حداکثر توانمان را برای ایمن سازی بگذاریم ،چراکه
پیشبینیمان از پیک بعدی بیماری ،در آبان ماه است.

رئیسی اظهار کرد :بنابراین اگر آبان ماه میزان واکسیناسیون را
قابل توجه انجام داده باشیم حتی با ویروس جدید جهش یافته و
در صورت میزان ابتال ،اما میزان مرگ و میر باال نخواهد رفت .در
بحث واکسیناسیون هدف اول کاهش مرگ و میر و هدف بعدی
کاهش ابتالست.
وی خاطرنشان کرد :واکسیناسیون سراسری و همگانی تنها و
تنهاترین راه برای مقابله با همهگیری کرونا است و اگر در  ۴۵روز
آتی محکم پای کار باشیم از مرگ هزاران نفر جلوگیری میشود.
هشدار همزمانی آنفلوانزای فصلی و کرونا
ِ
خبر روند نزولی تلفات کرونایی در حالی است که رئیس بخش
عفونی بیمارستان لقمان حکیم نسبت به همزمانی آنفلوانزا و کرونا
در پاییز و زمستان  ۱۴۰۰هشدار داد و گفت :مقایسهای از وضعیت
رعایت پروتکلها در سالی گذشت با پاییز و زمستان پیش رو گواه
این مهم است که احتمال شیوع آنفلوانزا امسال بیشتر است.
بر اساس گزارشی از ایسنا ،شروین شکوهی با بیان این که پیش
از رسیدن فصل سرما و بیماریهای بخصوص آن باید آماده باشیم،
اظهار کرد :تامین واکسن آنفلوانزا خصوصا برای کادر درمان و
گروههای پرخطر ضرورت دارد.
وی ضمن ابراز نگرانی از شیوع آنفلوانزای فصلی و همزمانی آن
با کرونا افزود :مقایسهای از وضعیت رعایت پروتکلها در سالی
گذشت با پاییز و زمستان پیش رو گواه این مهم است که احتمال
شیوع آنفلوانزا امسال بیشتر است.
شکوهی با اشاره به این که آنفلوانزا یک عفونت ویروسی ،مسری و
شایع است تاکید کرد :این بیماری ،به خصوص برای کادر درمان که
در تماس مستقیم با بیماران هستند ،سالمندان ،کودکان خردسال
و مبتالیان به بیماریهای مزمن و زمینهای میتواند خطرناک باشد.
آنفلوانزا و کرونا در پاییز و
این استاد دانشگاه نسبت به همزمانی
نوبت اول

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد

خطر آپارتاید واکسن در جهان

زمستان  ۱۴۰۰هشدار داد و افزود :بی تردید شیوع وسیع آنفلوانزای
فصلی همزمان با همهگیری کرونا میتواند بیمارستانها و کادر
درمان را از پا درآورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن انتقاد از کاهش درصد رعایت
پروتکلهای بهداشتی توضیح داد :برای پیشگیری از ابتالی همزمان
به بیماریهای آنفلوانزا و کووید  ،۱۹-باید اقدامات پیشگیرانه انجام
شود ،مردم باید ماسک بزنند و از حضور در اجتماعات و مکانهای
شلوغ پرهیز کنند.
وی با تاکید بر این که استفاده صحیح از ماسک ،عالوه بر این
که مانع بروز بیماری کرونا میشود برای پیشگیری از آنفلوانزا نیز
موثر است خاطرنشان کرد :در سال گذشته آمار مبتالیان به بیماری
آنفلوانزا به دلیل دریافت واکسن این بیماری و رعایت اقدامات
پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا ،کاهش قابل توجهی داشت
ولی در سالجاری با کاهش رعایت شیوهنامههای بهداشتی نگرانی
شیوع گسترده آنفلوانزای فصلی دور از تصور نیست.
این متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با
تاکید بر این که سفر کردن ،مهمانی و رستوران رفتن ،حضور
در اجتماعات و ماسک نزدنها در وضعیت خطرناک کرونا و
احتمال بروز آنفلوانزا به ضرر خودمان و خانوادهمان است ،گفت:
متاسفانه کرونا بیماری بسیاری جدی است و این روزها آنقدر خبر
مرگ کرونایی به گوشمان میرسد که دیگر نمیشود این ویروس
را جدی نگرفت ،کرونا خطرناک است و اگر رعایت نکنیم بسیار
کشنده خواهد بود.
شکوهی ضمن اشاره به شتاب در روند واکسیناسیون علیه کرونا،
در عین حال بر اهمیت رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و ماسک
زدن تاکید کرد.
وی خطر افرادی که از اساس و بدون هیچ منطق علمی با هرگونه
واکسن مخالفند و معتقدند که واکسنها بدن را در مقابل بیماری
ضعیف میکنند را مورد توجه قرار داد و افزود :واکسینه شدن در
برابر بیماری خصوصا در پاندمیها یک مسئولیت اجتماعی است،

ماهها است کشور ما با آمار باالیی از مرگ و میر ناشی از کرونا
روبهرو ست .باید به این موضوع توجه داشته باشیم با توجه به
مشکالت اخیر واکسنها با مشقتهای زیادی در دسترس عموم
قرار میگیرد بنابراین تنها راهکار برای کاهش مرگومیر هموطنانمان
واکسیناسیون علیه بیماری است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن هشدار نسبت به خطر
مخالفان واکسینایون برای سالمت عمومی تاکید کرد :تنها موضوعی
که میتواند به کاهش بار بیماری کمک کند ،قطعا و بدون تردید
واکسیناسیوناست.
رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم با اشاره به اینکه
نتایج برخی مطالعات جدید نشان میدهد که واکسن آنفلوانزا
میتواند از افراد در برابر برخی عوارض شدید ناشی از ابتال به
کووید ۱۹-محافظت کند ،افزود :به نظر میرسد واکسن آنفلوانزا
میتواند سالحی ارزشمند برای مبارزه با همهگیری کووید ۱۹-باشد.
شکوهی با تاکید بر اینکه مهمترین اصل پیشگیری از بیماریهای
عفونی ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است ادامه داد :برای
پیشگیری از افزایش بار بیماری و اضافه نشدن بار آنفلوانزا به مراکز
درمانی و بهداشتی باید برای مدتی قید مهمانیهای پرجمعیت را
بزنیم ،ناگزیریم فعال عروسی نگیریم و به مهمانی نرویم چرا که
ن عزیزانمان از هر چیزی که در این جهان است
حفظ سالمتی و جا 
مهمتر است.

 ۵برابر شدن مراکز واکسیناسیون
کرونا در تهران تا پایان هفته
فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران از
افزایش قابل توجه مراکز واکسیناسیون کرونا در
تهران تا پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا ،علیرضا زالی فرمانده عملیات
مدیریت کرونا در تهران اظهار کرد :تعداد مراکز
تجمیعی واکسیناسیون کرونا در تهران به عدد
بسیار قابل توجهی رسیده است .در حال حاضر
تعداد این مراکز به حدود  ۲۰۰مرکز واکسیناسیون
رسیده که تعداد قابل توجهی است .در استان
تهران هدفگذاری شده که به  ۱۰۰۸ایستگاه تزریق
واکسن کرونا برسیم که تا اواخر هفته جاری به این
عدد خواهیم رسید.
زالی درباره فعالیت این مجموعه جدید اظهار کرد:
این مرکز ظرفیت بسیار خوبی دارد و فضاسازی و
تفکیک مردم انجام شده است .این مجموعه
آمادگی دارد ،عالوه بر این سالن ،درصورت نیاز از
سالنهای دیگر نیز استفاده کند.

آگهي فراخوان

مدارس به صورت تدریجی بازگشایی میشوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش گفت :از اول مهرماه،
سال تحصیلی جدید آغاز و مدارس به صورت تدریجی بازگشایی خواهد
شد.
به گزارش مهر ،علیرضا کمرئی به تشریح نحوه بازگشایی مدارس درسال
تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱پرداخت و گفت :درسال تحصیلی جدید ،آموزش و
پرورش برای فعالیتهای حضوری و غیرحضوری دانشآموزان در مدارس،
برنامه ترکیبی دارد که این برنامه در روستاها ،شهرها و پایههای تحصیلی
مختلف متناسب با شرایط مدارس و جغرافیای همان مناطق اجرا میشود.
کمرئی با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس به صورت تدریجی ،اقتضایی و
با مالحظات مختلف و بر اساس اصول مشخص ،صورت میگیرد ،گفت:
سالمت دانشآموزان ،معلمان ،کادر مدرسه و خانوادهها بر همه چیز تقدم
دارد؛ به گونهای که تا از ایمنی دانشآموزان اطمینان حاصل نشود ،مدارس
به شکل حضوری باز نخواهند شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با
نماینده سازمان جهانی بهداشت درباره خطر
آپارتاید واکسن در جهان هشدار داد و گفت :دنیا
فقط با واکسیناسیون عمومی از ویروس کرونا ایمن
میشود.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رئیسی ،گفت :این
بسیار خطرناک است که اعالم شود فقط برای
واکسنهای فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا یا جانسون
اند جانسون ویزای سفر به برخی کشورها صادر
میشود .وی ادامه داد :آپارتاید واکسن که برخی
کشورهای بزرگ در حال دامن زدن به آن هستند
جز به سود چند شرکت معدود تولیدکننده این
واکسنها به نفع دنیا و سالمت مردم نخواهد بود.
تا زمانی که  ۷۰درصد مردم جهان واکسینه نشوند
واکسیناسیون دز سوم به مردم این کشورها نیز به
نفع آنان نخواهد بود و این تبعیض آشکار آنان را
از جهشهای جدید کرونا ایمن نمیکند .پیشبینی
میکنم تا سال  ۲۰۲۲دنیا درگیر کرونا باشد زیرا تا
این سال فقط  ۴۰درصد جمعیت جهان واکسینه
میشوند و ایمنی زمانی حاصل خواهد شد که
این رقم به  ۷۰درصد برسد .وی خطاب به نماینده
سازمان جهانی بهداشت ،افزود :انتظار دارم این
موارد را به مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت
منعکس کنید و علیه این آپارتاید و تبعیض کمپین
ایجاد شود .معاون بهداشت وزارت بهداشت،
خاطرنشان کرد :شعار سازمان جهانی بهداشت
«اولین واکسن بهترین واکسن» است در حالی که
این گونه اقدامات موجب هجوم کشورها به این
گونه واکسنها و اختالل در روند واکسیناسیون
میشود .انتظار داریم سازمان جهانی بهداشت به
جای سکوت به شدت با اینگونه رفتارها برخورد کند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش وپرورش ،با بیان اینکه دوز اول
واکسیناسیون برای معلمان سراسر کشور انجام شده است ،تصریح کرد :با
هماهنگی وزارت بهداشت تزریق دوز دوم در حال اجراست؛ همچنین کادر
مدرسه و رانندگان سرویس ،طبق برنامه ،واکسینه خواهند شد .همچنین
برنامههایی برای واکسیناسیون خانواده دانشآموزان پیشبینی کردهایم که
اگر بر اساس گروههای سنی ،والدین دانشآموزی تاکنون واکسینه نشده
باشند ،بتوانند واکسن کرونا را دریافت کنند.
وی تصریح کرد :اگرچه جریان آموزش در سال گذشته از طریق «مدرسه
تلویزیونی ایران» و «شبکه شاد» پیگیری شد اما به هیچ وجه آموزش مجازی
و از آموزش راه دور ،جایگزین حضور معلم در کالس درس و ارتباط رو در
روی معلم با دانشآموز نمیشود و قطعا ً آموزشهای مجازی از کیفیت
مطلوب و مورد انتظاری برخوردار نیست؛ به طوری که افت میانگین نمرات
دانشآموزان ،یکی از نشانههای آن است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد :متأسفانه
افرادی که در نقاط دوردست عشایری و روستایی زندگی میکنند ،در سال
تحصیلی گذشته محرومیت زیادی داشتند؛ این افراد ،امسال در شروع
فعالیتهای حضوری مدارس ،در اولویت ما قرار دارند چراکه جهتگیری
عدالت محور ،ایجاب میکند از نقطهای شروع کنیم که بیشتر آسیب دیده
است.وی با تأکید بر لزوم توجه به دانشآموزان مناطق محروم ،گفت :از
اول مهر ،آموزش حضوری را از مدارس روستایی و عشایر که تعداشان
زیاد نیست و تنها  ۷.۵درصد جمعیت دانشآموزی را تشکیل میدهند ،به
تدریج آغاز خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد :الگوهای بازگشایی را از ماهها پیش طراحی و آماده
کردهایم و این گونه نیست که قریب به  ۱۴میلیون دانشآموز را بدون توجه
به پروسه ایمنسازی ،راهی مدرسه کنیم .بازگشاییها به تدریج اتفاق
میافتد و برای این اتفاق ارزیابیهای دقیقی صورت میگیرد.

شــركت شــهركهاي صنعتــي فــارس در نظــر دارد مناقصــه عمومــي بــه شــماره  2000001054000035، 2000001054000034و
 2000001054000036را بــه شــرح ذيــل بــه روش يــك مرحلــه اي وفــق قانــون برگــزاري مناقصــات از طريــق ســامانه تــداركات
الكترونيكــي دولــت واگــذار نمايــد .كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و
بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه
محقــق ســازند .تاريــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه  1400/06/24مــي باشــد.
رديف

موضوع

رتبه

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين
شركت در
مناقصه

مدت
(ماه)

محل
تامين
اعتبار

1

پروژه جدول گذاري  ،دال گذاري  ،جدول زيردال
و رفوژ ناحيه صنعتي سورمق

 5راه و ترابري

23.969.696.793

1.198.500.000

3

جاري

2

پروژه جدواگذاري  ،دال گذاري  ،جدول زيردال و
رفوژ ناحيه صنعتي حسن آباد

 5راه و ترابري

15.395.487.199

770.000.000

3

جاري

3

پروژه جدول گذاري  ،دال گذاري و اجراي رفوژ
ناحيه صنعتي خنجشت

 5راه و ترابري

33.665.795.399

1.683.500.000

3

جاري

 .1زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت  :از  1400 /06/24لغايت 1400/06/29
 .2آخريــن مهلــت تســليم پيشــنهاد :در ســامانه تــداركات ســاعت  13مــورخ  1400/07/14و فيزيكــي پاكــت الــف (ضمانــت نامــه يــا فيــش نقــدي)
ســاعت  14:30مــورخ  1400/07/14دبيرخانــه شــركت
 .3زمان بازگشايي پاكتها :شنبه ساعت  10مورخ 1400/07/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
آدرس :شيراز – بلوار زند – روبروي دانشكده پزشكي – شركت شهركهاي صنعتي فارس تلفن32360570 :
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
1456
مركز تماس:
نوبت دوم
اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه ساير استانها  ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفايل تامين كننده /مناقصه گر" موجود است.
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آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول )
شماره های  102و  103سال 1400

« تجدیدآگهی مناقصه »
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول ذیر را :

1767

ردیف

شماره
فراخوان

موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مبلغ سپرده
تضمین شرکت در
مناقصه ( ریال)

مدت
اجرای
کار

مبلغ برآورد
اولیه ( ریال )

1

102

بهره برداری و نگهداری شبکه فاضالب ،اصالح و توسعه شبکه فاضالب
 ،اجرای منهول و نصب انشعابات فاضالب منطقه  5تبریز به شماره
 2000001403000139مورخ 1400/6/18

964107500

13

19282150000

2

103

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضالب شهر بستان اباد به
شماره  2000001403000123مورخ 1400/5/12

313648750

13

6272975000

از محــل اعتبــارات غیــر عمرانــی و از طریــق مناقصــه ( عمومــی ) در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار دارای واجــد شــرایط و دارای رتبــه آب یــا تاسیســات و
تجهیــزات یــا دارای صالحیــت بهــره بــرداری از شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور متناســب بــا ظرفیــت کاری و رشــته کاری واگــذار نمایــد  .کلیــه مراحــل مناقصــه از
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد بدیهــی اســت هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد .
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ب ) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ج ) پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده  ،تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه
ســپرده هــای
ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ،
مخــدوش  ،ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر  ،چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت  19مورخه 1400/6/30
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت  8صبح مورخه 1400/7/12
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت  10صبح مورخه 1400/7/12
سایت www.abfaazarbaijan.ir
نوبت اول  1400/06/24 :نوبت دوم 1400/06/27 :
شناسه آگهی 1192696 :
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج در نظــر دارد اجــرای عملیــات مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد
صالحیــت واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 1/000/000ریــال
بــه حســاب  700824109683نــزد بانــک شــهر بــا آدرس  :کــرج – میــدان امــام حســین (ع) ( ساســانی) – انتهــای خ شــهید صدوقــی –
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.

سازمان مدیریت پسماند

ردیف

شرح پروژه

میزان سپرده (ریال)

1

مناقصه حمل پسماند از ایستگاهای خلج آباد وحصارک تا مرکز دفن حلقه دره برای مدت سه سال

11/000/000/000

 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه طریــق ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی معــادل مبالــغ فــوق کــه بــه مــدت  90روز معتبــر و قابــل تمدیــد باشــد و یــا واریــز فیــش
نقــدی بــه حســاب  1006863376بانــک شــهر بــه نــام ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج
 -2برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -4سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -5متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی جهــت خریــد اســناد بــه امــور قراردادهــای ســازمان واقــع در کــرج – م امــام حســین (ع) (ساســانی) – انتهــای
خ شــهید صدوقــی مراجعــه و فرصــت دارنــد تــا پایــان ســاعت اداری –یکشــنبه  1400/07/04نســبت بــه تحویــل پــاکات اقــدام نماینــد و بازگشــایی پــاکات روز
ســه شــنبه  1400/07/06مــی باشــد.
 -6هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
 -7شــرایط شــرکت در مناقصــه :داشــتن شــخصیت حقوقــی و اساســنامه  ،ســوابق و مســتندات مرتبــط طبــق اســناد مناقصــه و توانایــی تهیــه و تســلیم انــواع
ضمانــت نامــه هــای مــورد نیــاز.
 -8میــزان تضمیــن حســن انجــام معاملــه  %10مبلــغ کل قــرارداد خواهــد بــود کــه پــس از اتمــام قــرارداد بــا ارائــه مفاصاحســاب و طبــق شــرایط عمومــی پیمــان
بــه پیمانــکار اســترداد مــی گــردد.
 -9مبلغ پرداختی به پیمانکار براساس 100درصد نقد خواهد بود .
 -10پیشنهاد قیمت پیمانکارانی که در سنوات گذشته قرارداد آنها فسخ گردیده است بازگشایی نخواهد شد.
 -11مدت زمان بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان هفت روز کاری می باشد.
 -12مــدت قــرارداد ســه ســال شمســی کــه در ســال دوم و ســوم قــرارداد در صــورت صالحدیــد و رضایــت کارفرمــا و مطابــق اســناد مناقصــه قابــل تمدیــد
مــی باشــد و هــر ســال بــا افزایــش مبلــغ قــرارداد بــر اســاس تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی یــا مرکــز آمــار ایــران (بصــورت میانگیــن ســاالنه ) اعمــال خواهــد شــد.
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