
فروش كيلويي نان به جاي ف�روش عددي، به 
عنوان پيشنهادي براي مقابله با كم فروشي و 
بهبود كيفيت نان چند باري در كش�ور مطرح 
ش�ده، اما هيچ گاه ت�ا اين اندازه ج�دي نبوده 
اس�ت، چراكه در طول س�ه ماه گذشته حدود 
۱۵۰۰ پرونده كم فروشي نان به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارجاع و كاهش ساعات كاري نانوايان 
و ف�روش آرد يارانه اي به ن�رخ آزاد نيز در يك 
ماه اخير مزيد بر علت ش�ده است.  به هر حال  
اكنون كه مردم پول بيشتری برای نان فانتزی 
می دهن�دو به رغ�م ثاب�ت ماندن قيم�ت نان 
سنتی نسبت به گذشته نان سنتی را با اندكی 
كنجدپاشی گران می خرند، بهتر است بر كيفيت 
نان نظارت بيشتری شود و نبايد سريع پختن، 
زياد پختن و با جوش شيرين خمير كردن نان 
و شاطر ناش�ی، يك نان س�نگك ۱۰تومانی يا 
پنج تومانی، نيمی سوخته و نيمی خمير باشد!

فروش كيلويي نان از سال 97 در برخي استان هاي 
كشور مانند لرستان و هرمزگان مطرح شد. در آن 
سال سازمان صمت استان تهران از پيشنهاد تغيير 
مبناي فروش نان از هر عدد نان به هر كيلوگرم خبر 
داد و اعالم كرد اين پيشنهاد براي تصميم گيري 
نهايي به دولت ارسال شده است. جزئيات پيشنهاد 
اين بود كه مبناي فروش از هر عدد نان به هر كيلو 

نان تغيير پيدا كند و قيمت آن متناسب با افزايش 
هزينه ها محاسبه شود كه هم براي توليدكننده و 
هم براي مصرف كننده قابل قبول باش��د، اما اين 
پيشنهاد به نتيجه نرسيد و مس��كوت باقي ماند 
ولی در استان لرستان نانوايي ها بنا به درخواست 
مش��تري و پس از افزايش قيمت نان در اس��تان، 
موظف به ف��روش نان به صورت كيلويي ش��دند. 
به طوري كه نان لواش ب��ا وزن چانه ۱7۵ گرم هر 
يك كيلو ۲هزار و ۲۵۰ تومان، س��نگك سنتي با 
وزن چانه ۶۴۰ گرم هر يك كيل��و ۳ هزار تومان، 
سنگك ماش��يني هر كيلو ۲هزار و ۸۰۰ تومان، 
تافتون هر كيلو ۳هزار تومان، بربري ساده هر كيلو 
۳هزار تومان و بربري كنج��ددار هر كيلو ۳هزار و 
۶۰۰ تومان در س��طح نانوايي ها عرضه مي ش��د. 
از اين رو تمامی نانوايي ها مل��زم به نصب ترازوي 
ديجيتالي در نانوايي ش��دند، اما بعد از گذش��ت 
چند ماه مردم و نانوايان ديگر از اين طرح استقبال 
 نكردند و فروش كيلويي به دانه اي نان در اين استان 

تغيير يافت. 
اكنون در راستاي واقعي شدن يارانه هاي كاالهاي 
اساسي به ويژه آرد و گندم و تفاوت قيمت آرد نان 
س��نتي با صنعتي ميزان تخلفات و كم فروشي ها 
به اوج خود رسيده اس��ت و ضرورت دارد دولت يا 
بازرسي از نانوايان سنتي را افزايش دهد يا اينكه 

راه هاي بهتري ب��راي مقابله با تخلف��ات نانوايان 
بينديشد. 

  افزايش پرونده تخلفات نانوايان 
در اين خصوص محس��ن لزوميان، رئيس اتحاديه 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان نان اي��ران، در 
گفت وگو با اقتصاد آنالين با تأكيد بر اينكه بار اولي 
نيس��ت كه فروش كيلويي نان مطرح مي ش��ود، 
مي گويد: »فروش كيلويي نان به جاي فروش عددي، 
به عنوان پيشنهادي براي مقابله با كم فروشي و بهبود 
كيفيت نان چند باري در كش��ور مطرح شده، اما 
هيچ گاه تا اين اندازه جدي نبوده است. دليل جدي 
شدن اجراي طرح فروش كيلويي نان، اصالح نظام 

يارانه و آزادسازي قيمت آرد است.«
وي مي افزايد: »آزادس��ازي قيمت آرد منجر به 
افزايش تخلفاتي مانند كم فروش��ي شده كه به 
زيان مصرف كننده اس��ت. براس��اس آماري كه 
توسط بازرس��ي وزارت جهاد كش��اورزي اعالم 
ش��ده، در طول س��ه ماه گذش��ته حدود ۱۵۰۰ 
پرونده كم فروش��ي نان ب��ه س��ازمان تعزيرات 

حكومتي ارجاع شده است.«
لزوميان با بي��ان اينكه بهانه تخلف كم فروش��ي 
نانوايان افزاي��ش هزينه هاس��ت، تأكيد مي كند: 
»نانواي��ان از افزايش مؤلفه ه��اي توليد همچون 
هزينه هاي كارگري، آب، برق، گاز و سربار و بيمه 

ناراضي هس��تند و تأكيد دارند ب��ا افزايش هزينه 
توليد، سود كافي عايدش��ان نمي شود. با توجه به 
اينكه در اصالح نظام يارانه اي در حوزه آرد و نان، 
يارانه به مصرف كننده مي رس��د، فروش كيلويي 
نان يك فضاي رقابتي بي��ن نانوايان از نظر كيفي 

ايجاد مي كند. 
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نان 
ايران، همچنين از آماده ش��دن زيرساخت ها براي 
اجراي اين طرح خبر داده و مي گويد: »براي اجراي 
طرح فروش كيلويي نان، شركت هاي فعال در زمينه 
توسعه سيستم هاي يكپارچه پرداخت اعالم آمادگي 
كردند تا ترازو و دستگاه پُز را كه متصل به هم هستند 
در اختيار نانوايان قرار دهند. عملكرد اين شكل از 
فروش همانند فروش بنزين در جايگاه هاي پمپ 
 بنزين با كارت هاي بنزيني است كه در اختيار مردم 

قرار دارد.«
  طرح »مهيا« در آستانه اجرا 

لزوميان عنواني را كه براي يكپارچه سازي فروش 
نان در نانوايي ها اجرا خواهد ش��د طرح  »مهيا« 
اعالم كرده و مي افزايد: »تمامي زواياي اين طرح با 
مشورت كارشناسان مربوطه در حال شكل گيري 
است و با توجه به آماده شدن زيرساخت هاي آن، 
انتظار مي رود بسيار زودتر از آنچه تصور مي شود 
به مرحله اجرا برسد. با توجه به اينكه اصالح نظام 
يارانه اي نان در حال انجام است اجراي سريع اين 

طرح شدني و با نتايج مثبت است.«
وي تأكي��د مي كن��د: »در حال حاض��ر نان هاي 
صنعتي بر اساس وزن، قيمت گذاري و به فروش 
مي رس��ند و فضاي رقابتي بااليي بين آنها براي 
افزايش رضايت مصرف كننده با بهبود كيفيت و 
قيمت مقرون به صرفه وجود دارد، طرح فروش 
كيلويي نان س��نتي مي تواند همين سرنوشت را 

براي نان هاي سنتي رقم بزند.«
  منتقدان چه مي گويند؟ 

با توجه به آنكه اين طرح در سال هاي اخير مورد 
استقبال مردم و نانوايان قرار نگرفت، اجراي طرح 
فروش كيلويي بايد با دقت و حساسيت بيشتري 
اجرا ش��ود. با خريد كيلويي نان ديگ��ر خبري از 
مشكالت مربوط به كاهش وزن چانه و دعواي ميان 
نانوايان و خريداران نيست، اما در مقابل در بحث 
كيفيت نان توليدي مشكالتي به وجود مي آيد. با 
اجراي پيشنهاد كيلويي فروش نان، كيفيت كاهش 
مي يابد. به عنوان مثال اگر واحدهاي نانوايي نان 
خميرتري در اختيار مشتري قرار دهند، به سبب 
افزايش وزن، پول بيشتري از مردم مي گيرند. اين 
وضعيت در نان هاي بربري، سنگك، تافتون و برخي 
نان هاي محلي بيشتر ديده مي شود. عالوه بر اين 
ممكن است تخلفاتي در ترازوهاي ديجيتالي اتفاق 
بيفتد مانند آنچه در كم فروشي ميوه فروشان وانتي 

در سطح شهر ديده مي شود. 
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فروش كيلويي نان جدي شد
بازرسي وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرده، در 3 ماه گذشته ۱۵۰۰ پرونده كم فروشي نان به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده است

ماءالشعير هم قيمت جديد خورد
خبره�اي رس�يده از ب�ازار حاك�ي از آن اس�ت ك�ه قيم�ت 
ان�واع ماءالش�عير 2۰ ت�ا 2۵ درص�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت. 
به گزارش نبض صنعت، حميدرضا كمال علوي دبير انجمن توليدكنندگان 
ماءالشعير و مالت گفت: سازمان حمايت دو سال است كه مجوز نرخ گذاري 
ماءالشعير براي انجمن را سلب كرده اس��ت، چراكه آن را مصداق تباني 
مي داند، از اين رو قيمت گذاري به شركت ها محول شده است و در صورت 

نياز شركت ها از نحوه محاسبه قيمت گذاري خود دفاع مي كنند. 
وي با بيان اينكه ماندن در بازار رقابتي باعث شده است برندها حداقل 
حاشيه سود را بر محصول نهايي خود درج كنند، افزود: قيمت ۵۶ قلم 
مواد اوليه در نرخ ماءالشعير تأثيرگذار است. كمال علوي ميزان صادرات 
ماءالشعير را كاهشي دانست و گفت: تأمين مواد اوليه براي شركت ها 
دشوار شده است، از اين رو بر تأمين نياز بازار داخلي متمركز شده اند. 
دبير انجمن توليدكنندگان ماءالشعير و مالت با بيان اينكه بخش قابل 
توجهي از مواد اوليه توليد ماءالشعير وارداتي است، تأكيد كرد: دانه هاي 
مالت، جو، رازك، اسانس ها و قوطي آلومينيوم وارداتي است. به گفته 
وي، توليد ماءالشعير در پنج سال گذشته حدود 7۰۰ ميليون ليتر در 
سال بود، اين در حالي است كه سال گذشته ميزان توليد ماءالشعير به 

عدد ۴۰۰ تا ۴۵۰ ميليون ليتر رسيده بود. 
كمال علوي در پاسخ به اين پرس��ش كه از اين ميزان توليد چه مقدار 
از آن در داخل كشور مصرف مي شود؟ تأكيد كرد: در خوشبينانه ترين 
حالت ۱۰درصد از حجم توليد صادر و ۴۰۰ ميليون تن از توليد مصرف 

داخلي مي شود. 
اين فعال اقتص��ادي با اش��اره به كاهش مص��رف ماءالش��عير افزود: 
اخي��راً نرخ ان��واع ماءالش��عير ۲۰تا ۲۵ درص��د افزايش يافته اس��ت. 
ماءالش��عير جزو كاالهاي لوكس گروه ۳ محس��وب مي شود و مصرف 
كنندگان براي تأمين كاالهاي اساس��ي و اوليه خود هزينه مي كنند. 
مطابق با آخرين گزارش��ي كه از چند فروشگاه زنجيره اي به دست من 
 رسيده است از هر ۱۰۰ خريدار دو س��ه نفر اقدام به خريد نوشيدني و 

ماءالشعير مي كنند. 

 نوسان قيمت گوجه و سيب زميني 
به زيان مصرف كننده و سود صادركننده

طي روزهاي اخير قيمت س�يب زمين�ي و گوجه فرنگ�ي در مراكز 
خرده فروشي تا ۱۵ هزار تومان و قيمت پياز نيز تا ۸ هزار تومان افزايش 
يافته كه دليل اين مس�ئله كاهش عرضه و همچنين صادرات است. 
جواد باقري كارشناس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي در گفت وگو با 
مهر با اشاره به افزايش قيمت صيفي جات از جمله سيب زميني، گوجه 
فرنگي و پياز اظهار داشت: تا چند روز قبل سيب زميني جنوب وارد بازار 
شد، از حدود يك هفته پيش برداش��ت اين محصول در استان گلستان 
آغاز شد و بعد از آن نيز در اصفهان برداشت سيب زميني شروع مي شود. 
همين تغيير مبادي برداش��ت از جمله داليل كمب��ود عرضه و افزايش 

قيمت است. 
باقري اف��زود: گوجه فرنگي كه در حال حاضر به بازار عرضه مي ش��ود 
محصول شيراز است كه عرضه آن نيز كاهش پيدا كرده و قيمت باال رفته 
است. ضمن اينكه تا حدود دو الي سه هفته آينده برداشت گوجه فرنگي 
در اطراف تهران كه به اصطالح به آن گوجه دور شهري مي گويند آغاز 

مي شود و همين مسئله منجر به كاهش قيمت خواهد شد. 
وي گفت: طي روزهاي اخير قيمت س��يب زميني و گوجه فرنگي در 
مراكز خرده فروشي تا ۱۵هزار تومان و قيمت پياز نيز تا ۸ هزار تومان 
افزايش يافته كه دليل اين مس��ئله كاهش عرضه و همچنين صادرات 
است. پيش بيني مي ش��ود با افزايش عرضه طي روزهاي آينده قيمت 

سيب زميني به صورت خيلي جزئي كاهش يابد. 
وي درباره پياز نيز با اشاره به اينكه در حال حاضر برداشت پياز هم در 
مناطق جنوبي و هم اصفهان انجام مي شود، گفت: دليل اصلي گراني 
پياز صادرات اين محصول اس��ت، ضمن اينكه سال گذشته نيز قيمت 
تمام ش��ده اين محصول ۵هزار تومان بود اما كشاورزان آن را بيشتر از 
۳هزار و ۵۰۰ تومان نتوانستند بفروشند، بنابراين توليد اين محصول 

نيز به شدت كاهش يافته است. 
باقري با اشاره به اينكه برداش��ت پياز دور شهري از دو سه هفته آينده 
آغاز مي ش��ود، افزود: بنابراين ما شاهد كاهش قيمت اين محصول نيز 

خواهيم بود. 

 طال در باالترين سطح 
۲ هفته اخير ترمز كشيد

طال با تثبيت دالر امريكا پس از افت در جلس�ه قبل كه قيمت طال 
را به باالترين س�طح خود در دو هفته گذشته رس�اند، ثابت ماند. 
به گزارش ايسنا، قيمت هر اونس طال تا ساعت 7 صبح به وقت شرقي با 
كاهش ۳/9۰ درصدي به ۱۸۴9 دالر و ۶۰ سنت رسيد و قيمت طالي 

امريكا با ۰/۲۱ درصد افزايش به ۱۸۵۰ دالر و ۶۰ سنت رسيد. 
دالر پس از سقوط به پايين ترين س��طح يكماهه در جلسه قبل ثابت ماند. 
دالر ضعيف تر، شمش را براي خريداران خارجي جذاب تر مي كند. شاخص 
بازدهي خزانه داري ۱۰ ساله امريكا كاهش يافت و تقاضا براي طالي با بازده 
صفر را افزايش داد.  استر جورج، رئيس بانك فدرال رزرو كانزاس سيتي گفت  
انتظار دارد بانك مركزي اياالت متحده نرخ بهره هدف خود را تا ماه آگوست به 
حدود ۲درصد برساند و اقدامات بعدي به تأثير عرضه و تقاضا بر تورم بستگي 
دارد.  شمش كه در زمان بحران هاي اقتصادي به عنوان يك ذخيره امن ارزش 
در نظر گرفته مي شود، زماني كه نرخ هاي بهره اياالت متحده افزايش مي يابد 
براي سرمايه گذاران جذابيت كمتري پيدا مي كند، زيرا هيچ بازدهي ندارد. 

خريد گاز در اتحاديه اروپا اشتراكي مي شود
اتحاديه اروپا در راستاي تالش براي كاهش وابستگي به سوخت هاي 
فسيلي روسيه و ذخيره سازي براي آمادگي در برابر شوك هاي عرضه، 
قصد دارد پيش از زمستان خريد گاز به صورت مشترك را آغاز كند. 
به گزارش ايسنا، كميس��يون اروپا كه بازوي اجرايي اتحاديه اروپاست، 
هفته گذشته برنامه اي را با هدف توقف واردات سوخت هاي فسيلي از 
روسيه تا سال ۲۰۲7 از طريق سرعت بخشيدن به سرمايه گذاري ها در 
انرژي تجديدپذير، صرفه جويي انرژي و استفاده از سوخت هاي فسيلي 
غيرروس��ي رونمايي كرد.  روس��يه كه ۴۰ درصد از گاز اتحاديه اروپا را 
تأمين مي كند، از زمان حمله نظامي به اوكراين، عرضه گاز به لهستان، 
بلغارستان و فنالند را در پي امتناع اين كشورها از پرداخت پول گاز به 
روبل قطع كرده است.  كادري سيمون، كميسر انرژي اتحاديه اروپا در 
مصاحبه با رويترز گفت: اين بلوك با حمايت پلتفرمي كه ماه گذش��ته 
راه اندازي شد و تقاضاي كشورها را بررسي و استفاده از زيرساخت واردات 
گاز غيرروسي را هماهنگ مي كند، قصد دارد خريد گاز به شكل اشتراكي 
را امسال آغاز كند.  خريد اشتراكي براي كشورها داوطلبانه خواهد بود. 
تحليلگران مي گويند اين طرح ممكن است براي تأمين حجم قابل توجه 
گاز با مشكل روبه رو شود، زيرا بازار جهاني كمبود عرضه پيدا كرده است يا 
راه اندازي سريع اين طرح به دليل پيچيدگي هماهنگي ميان شركت ها، 

دولت ها و بروكسل براي خريد، ممكن است به اين راحتي نباشد. 
سيمون گفت: با اقدام جمعي، كش��ورهاي اتحاديه اروپا مي توانند به 
عرضه اي دست پيدا كنند كه به طريق ديگر در دسترس نخواهد بود. 
امس��ال حجم گاز محدودي در بازار جهاني وجود دارد. وي با اشاره به 
توافق مارس ميان امريكا و اتحاديه اروپا براي ارس��ال ۱۵ميليارد متر 
مكعب اضافي گاز طبيعي مايع به اروپا در سال ميالدي جاري گفت: به 

دليل تصميمات سياسي، تنها بخشي از اين عرضه به بازار مي آيد. 

 ايران بزرگ ترين پااليشگاه ونزوئال را 
تعمير مي كند

مناب�ع آگاه خب�ر داده اند اي�ران بزرگ تري�ن پااليش�گاه نفتي 
ونزوئ�ال با ظرفي�ت ۹۵۵ ه�زار بش�كه در روز را تعمي�ر مي كند. 
به گزارش رويترز كه به نقل از چهار منبع آگاه نوشت، شركت هاي دولتي 
ايراني پس از انعقاد قرارداد براي تعمير كوچك ترين پااليشگاه ونزوئال، 
براي تعمير پااليشگاه »پاراگوانا«، بزرگ ترين پااليشگاه نفتي اين كشور 
با ظرفيت 9۵۵ هزار بشكه در روز آماده شده اند. اين قرارداد، روابط انرژي 
دو كش��ور را عميق  تر خواهد كرد و راه نجاتي براي صنعت نفت آسيب 
ديده ونزوئالست.  يك واحد شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران در ماه جاري ميالدي يك قرارداد ۱۱۰ ميليون يورويي )۱۱۶ 
ميليون دالري( با شركت ملي نفت ونزوئال )PDVSA( براي تعمير و 
توسعه پااليشگاه ۱۴۶هزار بشكه اي »ال پاليتو« در مركز اين كشور امضا 
كرده است. منابع آگاه گفتند، پروژه بعدي مجتمع پاراگواناست كه دو 

پااليشگاه دارد و در ميان بزرگ ترين پااليشگاه هاي جهان جای دارد. 

مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب  استان 
مركزى 

محل تأمين اعتبار:  عمرانى  
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1401/03/07 

لغايت 1401/03/11
مهلـت تحويـل پيشـنهادات: از تاريـخ 

1401/03/12 لغايت  1401/03/25 
تاريخ بازگشايى پاكات: 1401/03/28

نوع برگزارى مناقصه: يك مرحله اى
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسـناد تا ارائه پيشـنهاد 
مناقصه گران و بازگشـايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
محل دريافت اسـناد: از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

WWW.setadiran.ir :آدرس
   محل تحويل اسـناد: ازطريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

 WWW.setadiran.ir   :آدرس
توضيح اينكه: مناقصه گران موظفند پاكت الف كه حاوى فرم تضمين 
شركت در فرآيند ارجاع كار مى باشـد را تا پايان وقت ادارى مورخ  
1401/03/25 بـه دفتر قراردادهاى شـركت آب و فاضالب اسـتان 
مركزى واقع درشهرك رضوى – ميدان شهيد نجفى تحويل داده و 

رسيد آن را دريافت نمايند.

آگهى مناقصه  يك مرحله اى  1401/22-18

روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان مركزى

رشته مورد نظرفهرست بهامبلغ برآورد (ريال)شهر مشخصات خدمتمناقصه شماره
مبلغ تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار در مناقصه (ريال)

مناقصه عمرانى
شماره 18

عمليات نگهدارى و 
بهره بردارى از تاسيسات آب 

شرب شهرها و روستاهاى 
شهرستان دليجان

30,625,942,300دليجان
 بهره بردارى

 و نگهدارى از
 تاسيسات سال

1401

دارا بودن رتبه بهره بردارى 
آب از وزارت نيرو الزامى 

مى باشد
1.531.297.115

مناقصه عمرانى
شماره19

عمليات اجراى شبكه 
جمع آورى و انتقال فاضالب 

شهر خمين به صورت 
پراكنده به طول 1000 متر

13.526.112.230خمين
  شبكه جمع آورى
 و انتقال فاضالب

سال 1401

676.305.611پايه 5 آب 

مناقصه عمرانى
شماره 20

عمليات اجراى شبكه 
جمع آورى و انتقال فاضالب 

شهر خمين به صورت 
پراكنده به طول 2000متر

26,936,402,585خمين
 شبكه جمع آورى
 و انتقال فاضالب

سال 1401

1,346,820,129پايه 5 آب

مناقصه عمرانى
شماره 21

عمليات حفر چاه دستگاهى 
مجتمع قره چاى شهرستان 

ساوه
547,573,921زمينى الزامى مى باشد  دارا بدون رتبه 5 كاوش هاى چاه سال 10.951.478.4211401ساوه

مناقصه عمرانى
شماره 22

عمليات بغل كنى چاه 
دستگاهى شماره 1 شهر 
پرندك شهرستان زرنديه

چاه سال 10.691.683.8601401زرنديه
دارا بدون رتبه 5 كاوش هاى 

534.584.193زمينى الزامى مى باشد  

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب  استان مركزى 

(سهامى خاص)

 آگهى مناقصه عمومي يك مرحله اي
همراه با ارزيابى كيفى به شماره 1401/77/12

روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان چهارمحال و بختيارى

* محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 
http://www.setadiran.ir  :آدرس

*محل تحويل ضمانت نامه (پاكت الف): دبيرخانه محرمانه (اداره حراست) 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان چهارمحال و بختيارى  و ساير اسناد (تصوير 
پاكات الف. ب . ج) از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد. در ضمن كليه 
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 

پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد. 
دولتى  معامالت  تضمين  آيين نامه  اساس  بر  كار  ارجاع  فرايند  در  شركت  تضمين  نوع   *

مى باشد.

وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى
 استان چهارمحال و بختياري

دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان چهارمحال و بختياري

* آدرس: شهركرد- بلوار طالقاني- مجتمع ادارات- روبروي فرمانداري  *
       تلفن:3-32244852               نمابر:32250997         كدپستي: 8817653449     

موضوع مناقصهرديف
مدت

 (ماه/
روز)

برآورد اوليه (ريال)
مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

حداقل پايه و رشته

1
اجراى عمليات بهسازى، لكه گيرى و روكش 
آسفالت محور سه راهى جوزستان – ارمند 

(قطعه سوم) تجديد شده
5 راه و ترابرى 8162/472/571/7288/123/628/586 ماه

زمان و بازگشايى پيشنهادهامهلت تحويل پيشنهادهامهلت خريد اسناد مناقصه

از روز سه  شنبه مورخ  1401/03/03 تا ساعت 13:00
روز شنبه  مورخ 1401/03/07

تا ساعت 13:00 روز شنبه 
مورخ 1401/03/21

ساعت 9:00 صبح روز يك شنبه
مورخ 1401/03/22

مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب  استان 
مركزى 

محل تأمين اعتبار:  عمرانى  
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1401/03/07 

لغايت 1401/03/11
مهلـت تحويـل پيشـنهادات: از تاريـخ 

1401/03/12 لغايت  1401/03/25 
تاريخ بازگشايى پاكات: 1401/03/28

نوع برگزارى مناقصه: يك مرحله اى
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسـناد تا ارائه پيشـنهاد 
مناقصه گران و بازگشـايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
محل دريافت اسـناد: از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

WWW.setadiran.ir :آدرس
   محل تحويل اسـناد: ازطريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

 WWW.setadiran.ir   :آدرس
توضيح اينكه: مناقصه گران موظفند پاكت الف كه حاوى فرم تضمين 
شركت در فرآيند ارجاع كار مى باشـد را تا پايان وقت ادارى مورخ  
1401/03/25 بـه دفتر قراردادهاى شـركت آب و فاضالب اسـتان 
مركزى واقع درشهرك رضوى – ميدان شهيد نجفى تحويل داده و 

رسيد آن را دريافت نمايند.

آگهى مناقصه  يك مرحله اى  1401/22-18

روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان مركزى

رشته مورد نظرفهرست بهامبلغ برآورد (ريال)شهر مشخصات خدمتمناقصه شماره
مبلغ تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار در مناقصه (ريال)

مناقصه عمرانى
شماره 18

عمليات نگهدارى و 
بهره بردارى از تاسيسات آب 

شرب شهرها و روستاهاى 
شهرستان دليجان

30,625,942,300دليجان
 بهره بردارى

 و نگهدارى از
 تاسيسات سال

1401

دارا بودن رتبه بهره بردارى 
آب از وزارت نيرو الزامى 

مى باشد
1.531.297.115

مناقصه عمرانى
شماره19

عمليات اجراى شبكه 
جمع آورى و انتقال فاضالب 

شهر خمين به صورت 
پراكنده به طول 1000 متر

13.526.112.230خمين
  شبكه جمع آورى
 و انتقال فاضالب

سال 1401

676.305.611پايه 5 آب 

مناقصه عمرانى
شماره 20

عمليات اجراى شبكه 
جمع آورى و انتقال فاضالب 

شهر خمين به صورت 
پراكنده به طول 2000متر

 شبكه جمع آورى26,936,402,585خمين
 و انتقال فاضالب

سال 1401

1,346,820,129پايه 5 آب

مناقصه عمرانى
شماره 21

عمليات حفر چاه دستگاهى 
مجتمع قره چاى شهرستان 

ساوه
547,573,921زمينى الزامى مى باشد  دارا بدون رتبه 5 كاوش هاى چاه سال 10.951.478.4211401ساوه

مناقصه عمرانى
شماره 22

عمليات بغل كنى چاه 
دستگاهى شماره 1 شهر 
پرندك شهرستان زرنديه

چاه سال 10.691.683.8601401زرنديه
دارا بدون رتبه 5 كاوش هاى 

534.584.193زمينى الزامى مى باشد  

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب  استان مركزى 

(سهامى خاص)

 آگهى مناقصه عمومي يك مرحله اي
همراه با ارزيابى كيفى به شماره 1401/77/12

روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان چهارمحال و بختيارى

* محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 
http://www.setadiran.ir  :آدرس

*محل تحويل ضمانت نامه (پاكت الف): دبيرخانه محرمانه (اداره حراست) 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان چهارمحال و بختيارى  و ساير اسناد (تصوير 
پاكات الف. ب . ج) از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد. در ضمن كليه 
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 

پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد. 
دولتى  معامالت  تضمين  آيين نامه  اساس  بر  كار  ارجاع  فرايند  در  شركت  تضمين  نوع   *

مى باشد.

وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى
 استان چهارمحال و بختياري

دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان چهارمحال و بختياري

* آدرس: شهركرد- بلوار طالقاني- مجتمع ادارات- روبروي فرمانداري  *
       تلفن:3-32244852               نمابر:32250997         كدپستي: 8817653449     

موضوع مناقصهرديف
مدت

 (ماه/
روز)

برآورد اوليه (ريال)
مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

حداقل پايه و رشته

1
اجراى عمليات بهسازى، لكه گيرى و روكش 
آسفالت محور سه راهى جوزستان – ارمند 

(قطعه سوم) تجديد شده
5 راه و ترابرى 8162/472/571/7288/123/628/586 ماه

زمان و بازگشايى پيشنهادهامهلت تحويل پيشنهادهامهلت خريد اسناد مناقصه

از روز سه  شنبه مورخ  1401/03/03 تا ساعت 13:00
روز شنبه  مورخ 1401/03/07

تا ساعت 13:00 روز شنبه 
مورخ 1401/03/21

ساعت 9:00 صبح روز يك شنبه
مورخ 1401/03/22
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