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سرعت ابتال به کرونا حاال آنقدر افزایش یافته 
ک��ه تازه ترین آمار، 424 نف��ر به جانباختگان 
این بیماری اضافه ش��دند و به نظر می رس��د 
مردم به دلیل ب��ی توجهی و بی تفاوتی خود 
و نب��ود مدیریت صحیح دولتم��ردان درحال 

پرداخت تاوان سنگینی هستند. 
بنابر اظهارات  س��خنگوی وزارت بهداش��ت، 
424 نف��ر بیمار مبتال به کرونا جان خود را از 
دست دادند و شمار جانباختگان این بیماری 
در کش��ور به ۳۷ ه��زار و 4۰۹ نفر رس��ید و 
این درحالی اس��ت که حوزه درمان در کشور 
زیر بار این فش��ار طاقت فرسای رسیدگی به 

بیماران مبتال، کمر خم کرده است . 
این درحالی اس��ت که موج سوم شیوع کرونا 
تنها مربوط به ایران نیست و کرونا در بسیاری 
از کش��ورهای جه��ان مش��غول ت��رک تازی 
اس��ت ام��ا تفاوتی که میان ای��ران و برخی از 
کشورهایی که موفق به کنترل و جلوگیری از 
شیوع گسترده این بیماری شده اند، همراهی 
مردم ب��ا مدیریت کارآمد دولت اس��ت و این 
نکته ای که موجب ش��ده تا تعداد مبتالیان به 

کرونا در ایران روند صعودی پیدا کند . 
از س��وی دیگر ش��یوع این بیم��اری عالوه بر 
درگیر ک��ردن خانواده ها به لح��اظ عاطفی و 
مالی، موجب ش��ده تا بخش��ی از نیروی کار 
کشور نیز مجبور به ماندن در خانه ها و بستن 
کس��ب و کار خود ش��وند. چنین شرایطی با 
فشار تحریم ها، افزایش قیمت کاالها و فرصت 
طلبی  س��ودجویان و خس��تگی کادر درمان 
وضعیتی نابسامان را پدید آورده که می تواند 

بستر ساز شرایطی ناگوار در کشور شود .
ام��ا در زمانی که هر روز کرونا حلقه محاصره 
خود را تنگ تر می کند بایس��تی چه کرد؟ تا 
کی باید به امید آن نشست تا روزی راهکاری 
معجزه آسا برای حل این مشکالت پیدا شود؟ 
چرا راهکارها و محدودیت ها نتوانسته بر این 
ش��رایط غلب��ه کند و این در حالی اس��ت که 
هر روز ب��ه زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری 14۰۰ نی��ز نزدی��ک می ش��ویم؛  
بایستی شرایط آرامش برای مدیریت کشور و 
زور آزمایی انتخاباتی احزاب و گروه ها فراهم 

باشد. 
 آیا جلوگیری از شیوع کرونا سخت است 
زمان��ی که آمار ابت��ال و مرگ و میر حاصل تز 
کرونا اعالم می ش��ود ، نگرانی های نیز همراه 
با ب��اال رفتن مبتالی��ان و جانباخت��گان این 
بیماری افزایش م��ی یابد. آماری که بارها بنا 
به گفته مس��ئولین در کش��ور حداقلی بوده و 
بنابر گفته برخی از کارشناس��ان شمار واقعی 
جان باختگان کرونا ممکن اس��ت تا پنج برابر 

آمار رسمی باشد.

از ابت��الی ش��یوع بیم��اری کرون��ا س��ازمان 
بهداش��ت  جهانی در اعالمیه خ��ود که برای 
آگاهی عموم مردم منتش��ر کرد، راهکارهای 
ساده ای را ارائه داده است که به راحتی تا حد 
قابل مالحظه ای موجب جلوگیری از ش��یوع 
این بیماری می ش��ود  از جمله مهمترین این 
راهکاره��ای مقابل��ه با این بیم��اری که ارزان 
قیمت، بدون دردس��ر و  قابل اجرا توسط همه 
افراد است می توان به شتشوی مرتب دستها و 
رعایت فاصله اجتماعی الزم ، رعایت بهداشت 
عمومی به ویژه بهداش��ت تنفسی، استفاده از 
ماس��ک و ... اش��اره کرد. این موضوعات بارها 
و بارها از سوی مس��ئولین بهداشتی و عوامل 
س��تاد کرونا به مردم اعالم شده اما بارها وزیر 
بهداشت از اینکه مردم این توصیه ها را جدی 
نمی گیرند اظهار نارضایتی و تأسف کرده است.

پیام طبرس��ی رئیس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری در این باره گفته؛ ویروس ها 
هم��واره در حال تغیی��رات ژنتیکی یا جهش 
هس��تند و این تغییرات گاه��ی باعث افزایش 
بیماری زایی ویروس می ش��ود که این اتفاق 
در کووی��د 1۹ رخ داده و باعث افزایش میزان 

انتقال آن شده است.
وی با اش��اره به وجود دو ن��وع ویروس کووید 
COVID(1۹-1۹(  در جه��ان اف��زود: یک  
نوع همان ویروس آس��یای جنوب ش��رقی یا 
ووهان اس��ت که با جهش هایی ک��ه رخ داده 
می��زان انتقال و بیماری  زایی آن کمتر ش��ده 
اس��ت، اما نوع دوم وی��روس در اروپا دیده می 
ش��ود که دارای بیماری زایی بس��یار شدیدی 

است و ظاهراً به سمت ایران نیز آمده است.
همچنین این پزش��ک متخصص بیماری های 
عفونی اظهار داشت: هم اکنون انتقال بیماری 
خانوادگی صورت می گی��رد و اصطالحاً افراد 
دسته ای یا خوشه ای به بیماری مبتال می شوند 
که درص��ورت رعایت نک��ردن محدودیت ها و 
پروتکل های بهداش��تی شاهد افزایش مرگ و 

میرها خواهیم بود.
 چشم اسفندیار ماجرا 

اگر پای صحبت پزش��کان و دس��ت اندرکاران 
مقابله با این بیماری بنشینیم متوجه خواهیم 
ش��د که ویروس کرونا با تغییرات س��اختاری 
خود اکن��ون تهاجمی تر و افسارگس��یخته تر 
عمل می کند و شدت ابتالی آن افزایش یافته 
اس��ت. کارشناسان بهداش��ت و درمان تاکید 
دارند پاشنل آش��یل یا به قول خودمان چشم 
اس��نفدیار  این ماجرا آگاه سازی مردم است و 
ب��دون آگاهی و همراه کردن مردم کش��ور به 
موفقیتی در این زمینه دس��ت نخواهیم یافت. 
دکتر نمکی از مس��افرت ها و مراسم عروسی و 
عزا در شرایط کرونا انتقاد و در این باره معتقد 
اس��ت که این سفرها »بمب ویروس« را جا به 
جا کرده و متاسفانه مراسم عروسی، زنجیره ای 
از ع��زا را پ��س از خ��ود خلق کرد و مراس��م 
عزاداری نیز زنجیره ای از سیاه پوش��ی و عزای 
مستمر را برای مردم این سرزمین رقم زد. اما 
به نظر می رسد که برخی از مردم نیز علیرغم 

اطالع از خطر رعایت نکردن این توصیه ها باز 
هم آنها را رعایت نمی کنند و به نوعی نسبت 

به این توصیه ها بی تفاوت هستند. 
 سوال اینجا است که دلیل این بی 

تفاوتی چیست ؟ 
دکتر مصطفی اقلیما جامعه ش��ناس و رییس 
انجم��ن علمی  م��ددکاران اجتماعی ایران در 
گفتگو با خبرنگار سیاست روز بر این باور است 
که این رفتار معلول علت هایی است که پیش 

از این در جامعه به وجود آمده است. 
وی در ای��ن باره گفت: اگر تعداد کمی از افراد 
جامع��ه به نوعی این رفت��ار را پی می گرفتند 
می توانس��تیم این گونه ارزیابی کنیم که این 
افراد به نوعی ناهنجارانه رفتار می کنند و بنای 
ناس��ازگاری دارند، اما وقتی شاهد هستیم که 
تع��داد کثیری از مردم به این توصیه ها پایبند 
نیستند باید ریشه آن را در جای دیگر جستجو 
کنیم. اقلیم��ا با بیان این متأس��فانه عملکرد 
دولتها و متعهد نبودن آنها به وعده هایش��ان 
س��بب شده تا مردم بتدریج نسبت به دولت و 
توصیه های دولتمردان بی اعتماد شوند و این 
بی اعتمادی آسیب اجتماعی است که بخشی 
از آن ب��ه این علت بر می گردد به گونه ای کل 
آمارها نشان می دهد در حال حاضر 85 درصد 
از مردم ایران نس��بت به یکدیگ��ر بی اعتماد 

هستند. 
وی با یادآوری اینکه عملکرد دولت از روز اول 
وقوع کرونا جدی و کارشناسی شده نبود، افزود: 
دولتمردان از ابتدای ش��یوع این بیماری آن را 
ساده انگارانه فرض کردند  و گفتند چیزی به 
عن��وان قرنطینه نداریم و کس��ب و کارها آزاد 
است ولی بعد از آن موضوعات دیگری را طرح 
کردند و گفتند که مردم موظف به رعایت آنها 
هستند و همین دو گانگی موجب بی اعتمادی 

مردم می شود. 
این جامعه ش��ناس با اش��اره ب��ه اینکه دولت 
مرتب��اً بر موارد پیش��گیرانه تأکی��د می کند، 
اظهار داش��ت: این در حالی است که اقشاری 
در جامعه هستند که علیرغم اّطالع از خطرات 
این وی��روس مرگبار، چ��اره ای جز بی توجهی 
به آن ندارند. قرنطینه برای  دستفروش��ان در 
خیابان و مترو، کارگران روزمزد و مردم فقیری 
که به سختی در کشور گذران زندگی می کنند 
حک��م مرگ تدریجی حاصل از بی کاری و بی 
پولی دارد و آنه��ا کار را ترجیح می دهند چرا 
ک��ه قرنطینه خانگی ب��رای آن ها حکم مرگی 
تدریجی دارد. مرگی که بی پولی و گرس��نگی 

عامل آن است. 
وی افزود: دولت مرتباً به مردم توصیه می کند 
که ماسک بزنند درحالی که هزینه استفاده از 
ماس��ک برای یک خانواده 4 نفر ۳۰۰ تا 4۰۰ 
هزار تومان در ماه اس��ت. این شرایط در حالی 
است که بی کاری ، فقر و گرانی موجب شده تا 
درم��ان حداقلی همان افراد فقیر نیز به پایین 
ترین میزان خود تنزل کند و یارانه 45 تومانی 
دولت هم دردی از مردم دوا نمی کند. رییس 
انجم��ن علمی  م��ددکاران اجتماع��ی ایران 

تصری��ح کرد: دولت به م��ردم توصیه می کند 
اما س��وال این اس��ت که وقتی از مردم انتظار 
همراهی دارد خود برای آنها چه کرده اس��ت؟ 
در ح��ال حاضر اگر ف��ردی در مراحل ابتدای 
بیماری به بیمارس��تان مراجعه کند وی را به 
منزل برگش��ت می دهند تا اینکه شرایط وی 
ویژه ش��ود اما این فرد به خانواده و جامعه بر 
می گ��ردد و حتی اطرافی��ان وی برای بیماری 
تست نمی ش��وند و اگر خودشان هم بخواهند 
این تس��ت را انج��ام دهند هزین��ه باالی آن 
برایش��ان این کار را ناممکن می کند. بنابراین 
بیماری در خانواده و جامعه منتشر می شود. 

اقلیما گفت: اگر دولت وظیفه خود را به خوبی 
انجام م��ی داد جلوی فقر و گرانی را می گرفت 
و مانع از افزایش بی رویه قیمت ها و بی کاری 
گسترده می شد، شاید شرایط اینگونه نبود که 
مردم بگویند حاال هم که زنده هستیم مرده ایم 

بنابراین چرا خود را زجر دهیم.
ای��ن جامعه ش��ناس افزود:  م��ردم در گفتگو 
با کارشناس��ان تاکید دارند ک��ه گویا دولت از 
ش��رایط مردم خبر ندارد و تنها نظرش به یک 
عده از مرفهین اس��ت که به سفر می روند در 
حالی که دیگر افراد جامعه نان ش��ب ندارند و 
مجبورند روزان��ه خانه را ترک و به دنبال یک 
لقمه نان بروند. وقتی قیمت ارزان ترین خوراک 
مردم به یک باره ۳ برابر می شود مردم چگونه 
می توانن��د ب��ه توصیه ه��ای متخصصان عمل 

کنند. 
وی با اش��اره به بی کاری گس��ترده در کشور 
تصری��ح ک��رد: وقت��ی ۹۰ درص��د از اقش��ار 
تحصلیکرده در این کش��ور بی کار هس��تند و 
عده ای از آنها مجبور به دستفروش��ی در مترو 
ش��ده اند آیا می توان از این مردم توقع داشت 
که ب��ه دولت اعتم��اد کرده و ب��ا دولتمردان 

همراهی کنند؟ 
اقلیما اف��زود: وقتی به گفته رئیس پلیس 5۰ 
درص��د از دزدان پایتخ��ت از ابتدای س��ال تا 
کن��ون بار اولی بوده اند، ای��ن گفته چه معنی 
دارد؟ آی��ا از چنین قش��ری می ت��وان انتظار 
همکاری با دولت را داش��ت یا دولت است که 

باید به داد آنها برسد ؟
 ضرورت برخورد جدی 

در این میان برخی از سخنان و اظهار نظرهای 
غیر کارشناسانه، غیر مسئوالنه و گمراه  کننده  
برخی افراد از یک سو و برداشت های ناصواب از 
این اظهارنظرهای غیرتخصصی و غیرمسئوالنه  
از س��وی دیگر موجب دردس��رهای جدیدی 
برای مقابله با این بیماری شده است. به طوری 
ک��ه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران از مردم 
خواسته است تا هرگونه ابهام و سوال تخصصی 
خود را در زمینه  پاس��خ های ایمنی، واکسن و 
روش های تش��خیص س��رولوژی کووید 1۹ از 
طریق این انجمن و یا سایر مراجع معتبر علمی 
نظیر بورد ایمونولوژی و گروه های ایمونولوژی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور برطرف کنند.  
ای��ن انجمن همچنی��ن از مس��ئولین وزارت 
بهداش��ت و سازمان نظام پزشکی نیز خواست 

تا جهت جلوگیری از نش��ر اکاذیب و تشویش 
اف��کار عمومی ب��ا انتش��اردهندگان این گونه 
کلیپ های فاقد مبانی علمی در فضای مجازی 

جداً برخورد کنند . 
در این میان بسیار شاهد هستیم که حتی در 
فض��ای مجازی به نقل از پزش��کان معتبر نیز 
اظهاراتی عنوان می ش��ود که نه تنها موجب 
هراس عمومی ش��ده بلکه همکاری مردم را با 

دولت به حداقل می رساند . 
 چه باید کرد 

آنچه که بیش از هر چیز در این زمینه الزم است 
دست به کار شدن دولت برای سروساماندهی 
به این شرایط اس��ت. نگاه مردم به دولتی که 
وعده های خود را عمل نک��رده مانند کودکی 
اس��ت که بارها قولی را از مادرش شنیده اما با 
بدقولی مواجه ش��ده است و دیگر اعتمادی به 
وعده ه��ای او ندارد. مردم می گویند دولت که 
انتظ��ار عمل به پروتکل ها را دارد در این میان 
چه کرده اس��ت؟ چه قدمی برداش��ته؟ چرا از 
ظرفیت های موجود در کشور برای ساماندهی 
برای این شرایط استفاده نکرده و  گویی همه 

چیز را به حال خود رها کرده است.
در اولین گام شایس��ته اس��ت که دولت پیش 
از ه��ر کار ب��ه وضعی��ت اقتصادی کش��ور و 
شرایط نابسامان آن سروسامان دهد. بسیاری 
از اقدام��ات دول��ت در مقاب��ل گرانی ه��ا تنها 
تبلیغات��ی ب��وده و کار را پیش نمی برد. اینکه 
دول��ت به عوامل اصلی ای��ن گرانی ها توجهی 
ندارد و یکسره به خرده فروشان ایراد می گیرد 
مشکل را حل نمی کند. مقابله با گرانی و سوء 
استفاده از شرایط فعلی که در نتیجه عملکرد 
دول��ت در قبال بی مدیریتی بازار از جمله بازار 
ارز به وجود آم��ده از مهمترین عوامل اعتماد 
ساز برای مردم است.  دولت بایستی از ظرفیت 
ارتش ، سپاه ، بسیج و سایر سازمانها و ارگانها 
، خیرین ، س��ازمانهای مردم نه��اد و ...  برای 
سر وساماندهی به این وضعیت و نظارت جدی 
بر بازار اس��تفاده کن��د و در عین حال مانع از 
تخلفات گس��ترده اقتصادی در کشور شود. از 
س��وی دیگر کارشناس��ان بر این باورند که در 
دراز مدت برای ریش��ه کن ش��دن عوامل بی 
اعتمادی در جامعه بایستی رهنمودهای مقام 
معظ��م رهبری پیرامون مس��ئولیت پذیری و 

شایسته ساالری جامه عمل بپوشاند. 
مصطفی اقلیما در این باره گفت: اگر دولت به 
سوی اجرای این رهنمودها پیش برود و افراد 
کاردان و متخصص، قابل اعتماد، شایس��ته و 
پاسخگو در بدنه خود استفاده و با مردم صادق 
باش��د، ۹۰ درصد مشکالت فعلی کم می شود 
، اما زمانی که دولت با مردم صادق نیس��ت و 
از یک س��و مردم را تشویق به سرمایه گذاری 
در بورس کرده و از س��وی دیگر فروش سهام 
دستگاه های دولت در میانه بازار بورس وضعیت 
این بازار را متالطم می کند، قشر اعظم جامعه 
و افراد فقیر هس��تند که صدمه دیده و در این 
ص��ورت ضرورتی را بر ای همکاری احس��اس 

نمی کنند. 

پیامبر اکرم )ص(: با مرگ انسان، رشته عملش قطع می  شود، مگر از سه چیز : صدقه 
جاری، دانشی که مردم از آن بهره  مند شوند، و فرزند نیکوکاری که برایش دعا کند.

۱۷۰ کشور دنیا استفاده از ظرفیت 
طب سنتی را تأیید کرده اند

رئی��س گ��روه ط��ب س��نتی 
فرهنگس��تان عل��وم پزش��کی 
گفت: استفاده از ظرفیت طب 
سنتی، یک مؤلفه مهم اقتصاد 
مقاومتی مبتنی بر دانش بومی 
برای کاهش وابستگی کشور به 

خدمات درمانی و داروی وارداتی است.
علی اکب��ر والیتی در وبینار جایگاه ط��ب ایرانی در 
دانش معاصر با بیان اینکه ام��روزه اقبال مردم برای 
اس��تفاده از انواع طب های سنتی و مکمل در سراسر 
دنیا رو به افزایش است، گفت: نگاهی به سیاست های 
حوزه سالمت کش��ورهای مختلف نشان می دهد در 
اغلب کش��ورها با در نظر گرفتن پتانسیل های باالی 
نهفته در این مکاتب پزش��کی هم در بُعد سالمت و 
ه��م در بُعد اقتصادی و همچنی��ن پایبندی به حق 
مردم در انتخ��اب نوع درمان و وظیف��ه دولت ها در 
بسترس��ازی علمی این حق، رویکرد پرداختن به آن 
و ایجاد بسترهای قانونی و سرمایه گذاری بیشتر شده 
اس��ت. وی افزود: تا پایان س��ال 2۰18، تعداد 1۷۰ 
کشور عضو سازمان بهداشت جهانی استفاده از انواع 
طب های س��نتی و مکمل را در کش��ور خود تایید و 
تصدیق کرده اند. این مهم به ویژه در کشورهایی که 
خود صاحب مکاتب طبی دیرپا و غنی هستند مانند 
چین و هند از رش��د و توجه بیش��تری نیز برخوردار 
ب��وده و در کن��ار توان باالی اقتصادی و پیش��گیری 
و درم��ان، یک مولفه مه��م فرهنگی و هویتی نیز به 

حساب می آید.
وی به ظرفیت عظیم ایران در استفاده و بهره برداری 
از طب س��نتی اشاره کرد و افزود: در این میان، ایران 
نیز صاحب یکی از دیرپاترین مکاتب طبی دنیاس��ت 
که قدمتی هزاران س��اله در این س��رزمین داشته و 
بعدها در دوران اس��المی و در بس��تر تمدن ایران و 
اسالم رشد و تکاملی شگرف یافته است و با پرداختن 
هرچه بیشتر به این ظرفیت بزرگ با رویکرد علمی و 
منطقی زمینه اس��تفاده از مواهب علمی، اقتصادی و 
فرهنگی نهفته در این عطیه خدادادی تاریخی برای 
کشور بیش از پیش مهیا و فراهم خواهد شد. رئیس 
گروه حکمت و طب سنتی اسالمی فرهنگستان علوم 
پزش��کی افزود: وجود دانش��مندان بزرگی مانند ابن 
س��ینا که هنوز آثار و کتب وی در حوزه های مختلف 
دانش محل تحقی��ق و پژوهش های فراوان در اقصی 
نقاط دنیا است و بسیاری از مکاتب طب سنتی دیگر 
نیز همین امروز بخش��ی از تعالیم علم��ی خود را از 
کتاب قانون او اقتباس می کنند که نشان از پویایی و 
ظرفیت های بزرگ نهفته در این کتب پزشکی غنی 

دارد.

علت فوت زودهنگام برخی بیماران 
کرونایی در بیمارستان ها

متخص��ص بیماری ه��ای عفونی، یک��ی از علل فوت 
زودهنگام برخی بیماران کرونایی در بیمارس��تان ها 
را، مراجعه دیرهنگام برای درمان بیماری عنوان کرد. 
سعیدرضا جمالی مقدم، گفت: برخی از بیماران کرونا 
در کمتر از 24 س��اعت از مراجعه به بیمارستان فوت 
می کنند که نشان می دهد بسیار بدحال بوده اند و دیر 
مراجع��ه کرده اند. این متخصص بیماری های عفونی، 
ادامه داد: بیمارانی که در بخش ICU بستری می شوند 
کس��انی هستند که درگیری ریه در آنها بسیار شدید 
است و اکسیژن خون این بیماران به کمتر از 8۶ درصد 
رسیده است و با اکسیژن معمولی سطح اکسیژن بدن 
آنها باال نمی آید. وی افزود: ش��روع زودهنگام درمان 
کرون��ا از عوارض آن جلوگیری می کند. جمالی مقدم 
تاکید کرد: علت خیل��ی از موفقیت های ما، پای کار 
بودن مس��ئوالن بیمارس��تان ها ب��ود. این متخصص 
بیماری های عفونی، گفت: دیر مراجعه کردن بیماران 
کرونایی به بیمارستان ها یکی از علل شیوع بیشتر این 

ویروس در جامعه است. مهر

گزارشخبر

نگاهی به اظهارات گله آمیز مسئوالن در مورد 
بی توجهی مردم به شیوع بیماری کرونا 

چرا مردم 
بی تفاوت هستند؟

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک 1۶  تلفن: ۶-88۰1۳8۷۰  نمابر: 88۰۰۷5۷5  

 کدپستي: 14۳8۶۳48۷1  شاپا: ۳۹4۷ - 2۰۰8 

 سازمان آگهي ها: 88۰۰۶۶88 
 چاپ: کارگر ۶۶81۷۳1۶ 

آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره 99/15/م

اداره تدارکات و پشتیبانی- اداره کل راه آهن یزد

دوم
ت 
نوب

    اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام 
نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه: احداث فونداسیون جک هاي باالبر برقی 160تنی ایستگاه گندله و بیشه در

2. مدت و محل  انجام : 4/چهار  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه
3. برآورد انجام عملیات موضوع مناقصه : 4,954,397,591(چهارمیلیارد و نهصد وو پنجاه و چهار میلیون وشسیصد ونود وهفت هزار و پانصد ونود ویک)ریال  با استفاده از فهارس/ فهرست بهاي 

سال 1399
4.  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 247,719,880 (دویست و چهل و هفت میلیون و هفتصد ونوزده هزار و هشتصد و هشتاد) ریال - ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت راه آهن ج. ا. ا. صادره 

یکی از بانکهاي مجاز که حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته و براي 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
5. شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 1- ارائه تصویر برابر اصل شده  همزمان گواهی صالحیت حداقل پایه 5/پنج در رشته ابنیه  و رتبه5 دررشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 2-ارائه 

گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
6. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7. مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 13:00  روز پنج شنبه  مورخ  1399/08/22
8.مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت 13:00  روز پنج شنبه  مورخ  1399/09/06

9. مدت اعتبار ضمانت هاى شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد .
10. پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. شماره تماس سامانه 

ستاد:  021-41934
پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

وزارت راه وشهرسازي
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران (سهامی خاص)                                                   

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

siasatrooz@  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
8 8 ۰ ۰ 6 6 8 8

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی


