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روز گذشته کارشناس اداره  سالمت 
ســالمندان وزارت بهداشــت گفت: 
شــاخص امید به زندگی به بیش از ۷۰ 
سال افزایش یافته است. بر اساس آنچه 
منیژه مقدم گفته اســت طبق آخرین 
سرشماری انجام شده امید به زندگی در 
مردان سالمند ۶۰ تا ۶۴ سال در حدود 
۲۱.۴ و در زنان ۶۰ تا ۶۴ ســال ۲۳.۴ 

سال است. 
 امید به زندگی ایرانی ها 
از53 به 70 سال رسیده

امید به زندگی یک شاخص آماری 
است که نشــان می دهد متوسط طول 
عمر در یــک جامعه چقدر اســت و یا 
به عبارت دیگر، هر عضو آن چند ســال 
می تواند توقع طول عمر داشــته باشد. 
واژه امید به زندگــی در لغت به معنای 
تعداد متوسط سال هایی است که یک 
شخص زندگی خواهد کرد و در اصطالح 
عبارت است از تعداد سال هایی که انتظار 
می رود یک فرد از یک سن تا سن دیگر 

زنده باقی بماند.
امید به زندگی یکــی از مهم ترین 
شــاخص های ســالمت و برآینــد 
عوامل مختلف اقتصــادی، اجتماعی، 
زیست محیطی و سایر عوامل مؤثر است. 
هرچه شاخص های بهداشتی و درمانی 
بهبود و ارتقا یابد، امید به زندگی افزایش 
خواهد یافت و ازاین رو، این شــاخص  
یکی از شاخص های سنجش پیشرفت 

و عقب ماندگی کشورها است.
آنچه اخیراً زیــاد در رابطــه با آن 
صحبت می شود این است که کشور ما 
با شــیب قابل توجهی در حال سالمند 
شدن است. نســبت جمعیت سالمند 
بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵، 
۹.۲۸ درصد بوده اســت و پیش بینی 
می شــود در ســال ۱۴۲۰، ۲۰ درصد 

افزایش پیدا کند.
به گفته مقدم ایران همچون سایر 
کشــورهای جهان در چند دهه اخیر 
تحوالت جمعیتی بی سابقه ای را تجربه 
کرده که این تغییرات عبارت  از کاهش 
مرگ ومیر، خصوصاً مرگ ومیر اطفال 
و نوزادان و کاهش باروری است. در قرن 
اخیر شاخص امید به زندگی در بدو تولد 
افزایش یافته و از سن کمتر از ۵۳ سال به 
بیش از ۷۰ سال افزایش یافته است. بر 
اساس پیش بینی سازمان ملل این روند 
صعودی ادامه خواهد یافت، افزایش امید 
به زندگی در اثر کاهش مرگ ومیر منجر 
به افزایش حجم جمعیت ســالخورده 

می شود.
 امید به زندگی در ایران 

چطور باال رفت؟
اما پژوهشــگران بر چه اساسی 
باال رفتن یا پایین آمدن ســن امید 
به زندگــی را مشــخص می کنند و 

سؤالی که در این میان مطرح می شود 
این است که با توجه به سختی های 
معیشــت و شــرایط اقتصــادی و 
اجتماعی نابســامان و بیکاری های 
گسترده چطور سن امید به زندگی 
در ایران باال رفته  است؟ موارد زیادی 
بر باال رفتن یا پایین آمدن سن امید 
به زندگی تأثیر می گذارد. نرخ تورم و 
نرخ بیکاری اجزای اصلی اندازه گیری 
بدبختی در قالب شــاخص فالکت 
هستند. شــاخص فالکت به عنوان 
مقیاســی برای فقدان عمومی رفاه 
اقتصادی یک کشــور به کار می رود. 
رفــاه ازدســت رفته با اســتفاده از 
مقادیر ذهنی و عینی تورم و بیکاری 
قابل اندازه گیری است. تورم و بیکاری 
از مجاری مختلفی، می توانند سالمت 
و امید به زندگــی را تحت تأثیر قرار 
دهند. تورم باالتر، رفــاه و رضایت از 
زندگی را کاهــش می دهد و کاهش 
رفاه منجــر به ناتوانــی خانوارها در 
تأمین مخارج مصرفی ازجمله مخارج 

بهداشت و سالمت خواهد شد.
افزایــش تــورم می توانــد منجر 
به گران تر شــدن کاالهــا و خدمات 
پزشــکی شــود. این موارد منجر به 
کاهش امید به زندگی افــراد جامعه 
می شــود. نرخ بیکاری باال نیز، دولت 
را درگیــر سیاســت های مربوط به 
کاهش بیکاری کرده و در مقایســه با 
قبل، از توجه به هزینه های ســالمت 
بازمــی دارد و درنتیجــه هزینه های 
عمومی سالمت کاهش می یابد. کاهش 
هزینه های عمومی سالمت نیز باعث 
تضعیف برون داده های سالمت ازجمله 
امید به زندگی می شــود. همچنین، 
افزایش بیکاری، موجب کاهش درآمد 
شــخصی، تنش های روحی و بالطبع 
بدتر شدن وضعیت سالمت و درنتیجه 
کاهش میزان امیــد به زندگی جامعه 

می شود.
بااین حال، یافته ها نشان می دهند 
در بلندمــدت نرخ شهرنشــینی، نرخ 
بی ســوادی و ســرانه مخارج مصرف 
دخانیات اثر منفی و درآمد سرانه و سرانه 
مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت 
بر امید به زندگی داشــته اند. اما سرانه 
مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر 
برونداد سالمت جامعه بر جای نگذاشته 
است. بین شاخص فالکت و هزینه های 
سالمت رابطه منفی و معناداری وجود 
دارد. فالکت اقتصادی و بی ســوادی، 
امید بــه زندگی را کاهش و شــاخص 
تولید مواد غذایی، هزینه های سالمت 
و شهرنشینی، امید به زندگی را افزایش 

می دهند.
در رابطه با تأثیر مثبت سرانه مخارج 
عمومی ســالمت بر امید بــه زندگی 
می توان گفــت که هر چقــدر میزان 
مخارج عمومی ســالمت در کشور باال 
می رود، مردم از امکانات بهداشــتی و 
الزم برخوردار شــده و درنتیجه امید 

به زندگی و ســالمت در آن ها افزایش 
می یابد. همچنین، با تأمین ســالمت 
مردم و افزایش عرضه نیروی کار سالم 
و ماهــر، تولید و درآمد ملــی افزایش 
می یابد و این افزایش درآمد ملی باعث 
افزایش تقاضا برای خدمات سالمت از 
طرف متقاضیــان و ارائه خدمات بهتر 
از طرف عرضه کننــدگان این خدمات 
می شود و به شکل یک چرخه، مجدداً 
امید به زندگی و سالمت در این کشورها 

افزایش می یابد.
تأثیر شاخص تولید مواد غذایی بر 
امید به زندگی مطابق انتظار مثبت است. 
به این معنا که با افزایش یک درصدی در 
شاخص تولید مواد غذایی، باثبات سایر 
متغیرها، در بلندمدت، امید به زندگی 
در ایران حدود ۱۳ درصد افزایش خواهد 
یافت. هرچه شاخص تولید مواد غذایی 
در یک کشور افزایش یابد، آن کشور از 
امنیت غذایی بیشتری برخوردار خواهد 
بود. امنیت از مقوله هایی است که تأثیر 
جدی بر وضعیت تغذیــه افراد جامعه 
و درنتیجه ســالمت و امید به زندگی 

به جای می گذارد.

 پیوند زدن سن بازنشستگی 
با سن امید به زندگی

در ایــن میان باال رفتن ســن امید 
به زندگی در برخی مــوارد چندان هم 
امیدبخش نیست. الگوی سالمندی در 
کشور ما به سمت افزایش زنان سالمند 
پیش می رود. این یعنی تعداد زنانی که 
سالمند و بی سرپرست هستند در حال 
افزایش است. تفاوت جنسیتی در امید 
به زندگی در دوره سالمندی ازاین جهت 
مهم اســت که اشــتغال زنان در ایران 
محدود اســت و تعداد کمی از زنان کار 
می کنند. این در حالی اســت که طبق 
نظام بازنشستگی، صندوق ها به زنان 
پس از مرگ شوهرانشان هم مستمری 
پرداخت می کنند. پــس ازیک طرف 
خود مرد بیشتر از گذشته عمر می کند 
و از طرف دیگر، تعداد زنان ســالمندی 
که حقوق شــوهران فوت شده شان را 
دریافت می کنند بیشتر شده و درنتیجه 
این پدیــده می توانــد روی وضعیت 

صندوق های بازنشستگی اثر بگذارد.
در کنار تمام موارد باید به این نکته 
هم توجه داشت که اگر سن بازنشستگی 

در تناسب با امید به زندگی تغییر نکند، 
یعنی به عبارت دیگر اگر سن بازنشستگی 
ثابت بماند، اتفاقی که می افتد این است 
که نظام بازنشستگی باید تعداد سال های 
بیشتری حقوق بازنشستگی پرداخت 
کند. پس اگر ســن بازنشستگی ثابت 
باشــد، تهدیدی بــرای صندوق های 
بازنشســتگی خواهد بود. برای درک 
این قضیه می توان این شرایط را فرض 
کرد که سن امید به زندگی در کشوری 
۷۰سال است و ســن بازنشستگی در 
آن ۶۰سال، این یعنی صندوق ها باید 
۱۰سال به طور متوسط حقوق پرداخت 
کنند. اما اگر امید به زندگی به ۷۵سال 
افزایش پیدا کند و ســن بازنشستگی 
همان ۶۰ســال بماند، صنــدوق باید 
دست کم ۱۵سال حقوق بپردازد و این 
می تواند سرآغاز بحران برای صندوق ها 
باشد.کشورهای دیگر برای حل بحران 
کاری کردند که ما هم باید انجام دهیم، 
آن ها سن بازنشســتگی را با سن امید 
به زندگی پیونــد زده انــد. یعنی اگر 
امید به زندگی افزایش پیدا کند، ســن 
بازنشستگی هم افزایش پیدا می کند. 
در چندین کشور حتی مصوبه دارند و 
به صورت خودکار، وقتی ســن امید به 
زندگی باال می رود، سن بازنشستگی هم 
افزایش پیدا می کند. به این ترتیب اگر 
این تغییرات در نظام بازنشستگی ایجاد 
نشود، افزایش ســن امید به زندگی به 
تهدیدی برای صندوق های بازنشستگی 

تبدیل خواهد شد.
 دولت مقدمات رسیدگی 
به سالمندان را فراهم کند

افزایش ســن امید بــه زندگی هم 
جنبه های مثبت دارد هــم منفی اما 

جنبه منفی آن را می توان با اصالحاتی 
در ساختارها، به جنبه مثبت تبدیل کرد. 
به اعتقاد پژوهشگران این شاخص نشان 
می دهد که جامعه و نظــام حکمرانی 
توانســته منابع را به گونه ای تخصیص 
دهد که افراد از مخاطرات جان سالم به در 
ببرند و طول عمر بیشتری داشته باشند. 
این نشان دهنده یک توفیق است. البته 
همین توفیق می توانــد منجر به بروز 

تحوالتی در جامعه شود.
اگــر از منظر ســالمندی به پدیده 
افزایش امید به زندگی نگاه کنیم باید 
نیازهای این افراد را هم ببینیم. در سال 
۱۳۹۵ به طور میانگین، حضور یک فرد 
سالمند در یک خانوار ایرانی باعث شده 
هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار 
دو برابر شود. یعنی حضور این یک نفر، 
الگــوی مصرف را به این شــکل تغییر 
می دهد. اما این تازه بخشی از ماجراست. 
افزایش افراد ســالمند در جامعه باید 
به گونه ای باشد که جامعه هم آمادگی 

حضور این افراد را داشته باشد.
بیشــتر عمر کردن در یک جامعه 
می تواند یک توفیق باشد اگر آن جامعه 
مقدمــات الزم را فراهم کرده باشــد و 
خدمات الزم را به فرد سالمند ارائه دهد. 
در ایران که دولت وزن سنگین تری دارد، 
بخش عمده کارها با دولت است اما سایر 
افراد در جامعه هم باید خودشان را برای 
حضور افراد سالمند آماده کنند. افراد 
قرار است سال های طوالنی تری زندگی 
کنند اما این زندگی باید باکیفیت باشد. 
قدیمی ها همیشه دعا می کردند جوانان 
به سنین پیری برسند؛ اما امروزه فقط 
پیر شدن مهم نیست، باید خوب پیر شد 

و در پیری، خوب زندگی کرد.
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ریحانه جوالیی

کاهش تعداد زندانیان مهریه 
رکورد زد

رئیس هیئت امنای 
ســتاد دیه کشــور از 
کاهــش محبوســان 
مهریه به ۶۰۰ زندانی 

خبر داد.
به گزارش خبرآنالین، ســید اسداهلل جوالیی 
گفت: جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲۵۰۰ 
زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مرور در سال 
۱۳۹۸ با یک شــیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس 
کاهش می یابد. این اعداد در ســال های ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه 
تقلیل می یابــد.او ادامه داد: امــروز هم که آخرین 
آمار استخراجی در هفته پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ 
بررسی و اطالع رســانی شد، خوشبختانه این عدد 
به کمتر از ۶۰۰ زندانی مرتبط با مطالبات و شکایات 

مهریه کاهش یافته است.
    

 مرگ ۵۳۰۰ نفر بر اثر اعتیاد
 در سال گذشته

در ســال گذشــته پنج هزار و ۳۴۲ نفــر براثر 
ســوءمصرف مواد و داروهای مخــدر و محرک در 
کشور جان خود را از دست دادند.به گزارش مهر، آمار 
تلفات سوءمصرف مواد در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۵.۲ 
درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بود و اعتیاد 
در این سال پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشاند.

بر اساس گزارش پزشکی قانونی در سال گذشته 
استان های تهران با یک هزار و ۳۳۷، فارس با ۴۴۷ و 
اصفهان با ۴۳۳ فوتی بیشترین و استان های خراسان 
جنوبی با ۲۵، ایالم با ۲۷ و خراســان شمالی با ۲۹ 

فوتی کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشتند.
    

اعالم دلیل ممنوعیت ورود دوچرخه 
به پارک های مادر و کودک 

مدیــرکل امــور 
بانوان شهرداری تهران 
گفت:  پارک های مادر 
و کــودک کوچــک و 
محله ای هســتند و به 
همین دلیل مقرر شــد که موتور و دوچرخه به این 
پارک ها وارد نشــود تا به بچه های کوچک آسیب 
وارد نشود.به گزارش ایلنا، مریم اردبیلی با اشاره به 
اینکه بوستان های ویژه بانوان پیست دوچرخه دارد، 
اضافه کرد: اما اگر محله ای داشته باشیم که بتوانیم 
دورتادور بخشی را به گونه ای ایجاد کنیم که امکان 
دوچرخه سواری وجود داشته باشد، این کار را انجام 

می دهیم.
    

 یوسف نوری:
کمبود نیروهای آموزش و پرورش 

وحشتناک است
وزیر آموزش وپرورش با وحشــتناک توصیف 
کــردن کمبود نیــرو در ایــن وزارتخانــه گفت: 
آموزش وپــرورش جز بــا کمک دســتگاه های 
فراسازمانی و مردم اداره نمی شود.به گزارش رکنا، 
یوسف نوری اظهار کرد: ۹۷۰ هزار نیروی رسمی و 
پیمانی داریم که تعداد نیروها درمجموع ۲ میلیون و  
۴۰۰ هزار نفر می شوند. همچنین ۱۰۰ هزار دانشجو 
در دانشــگاه فرهنگیان داریم که الزم اســت در 
مجموعه آموزش وپرورش کار شود زیرا این مجموعه 

با توجه به جمعیتش مجموعه بزرگی است.
    

 حمله خونین سگ های ولگرد 
به دختر ۳ساله

حمله گله سگ های ولگرد به زنی جوان و دختر 
۳ســاله اش در کرج حادثه تلخی را رقم زد و دختر 

خردسال را تا یک قدمی مرگ پیش برد.
این حادثه در مشکین دشت کرج، در محدوده 
شــهرک بعثت اتفاق افتاد. یک ســگ ولگرد به 
دختربچه حمله کرد و او را از دست مادرش قاپید. 
زن جوان که از این صحنه شوکه شده بود، همین که 
خواست دخترش را از چنگ سگ ولگرد نجات دهد، 
سگ دختر را چند متری با خودش کشید و هم زمان 
چند سگ دیگر سررسیدند و صحنه هولناکی رقم 

خورد.
    

اطالع رسانی هم زنانه - مردانه شد!
انتشــار تصویری 
از حاشــیه برگزاری 
نمایشــگاه کتــاب 
تهــران در فضــای 
مجازی خبرساز شده 
و موردانتقاد کاربران و فعاالن فرهنگی قرارگرفته 
اســت.به گزارش برتریــن ها، بر اســاس تصویر 
منتشرشده، در نحوه اطالع رسانی به مراجعین به 
نمایشگاه کتاب هم تفکیک جنسیتی صورت گرفته!

از گوشه و کنار

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

رشته مورد نیازمبلغ تضمین-ریالبرآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

راه و ترابری524،202،712،6621،210،135،633ماهاحداث راه روستایی مولی )زرین آباد(83/401/9

راه و ترابری1060،125،097،7853،006،254،889ماهخط کشی راههای استان با اولویت محورهای اربعین)فاز یک(83/401/22

راه و ترابری640،370،394،2102،018،519،710ماهخرید تابلو و عالئم ایمنی)اخطاری-انتظامی و ..(83/401/23

راه و ترابری1060،125،097،7853،006،254،889ماهخط کشی راههای استان با اولویت محورهای اربعین فاز 83/401/242

تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی چهار متری سطح راههای استان 83/401/25
راه و ترابری1059،672،575،1002،983،628،755ماهبا اولویت راههای منتهی به مرز مهران

تهیه و نصب نیوجرسی 6متری سطح راههای استان با اولویت 83/401/26
راه و ترابری1096،930،400،2754،846،520،013ماهراههای منتهی به مرز مهران

راه و ترابری859،560،806،8232،978،040،341ماهتهیه و نصب تابلوهای اطالعاتی با اولویت راههای اربعین83/401/28

راه و ترابری426،422،652،4121،321،132،620ماهنصب تابلوهای اطالعاتی راههای استان83/401/27

تعمیرات سیستم روشنایی و برج های نوری پل زائر –پایانه 83/401/29
نیرو324،266،588،9551،213،329،447ماهمرزی مهران

روکش آسفالت راههای روستایی بخش زرین آباد)زرین آباد –83/401/30
راه و ترابری351،198،174،5662،559،908،728ماهسید ناصرالدین(

ایمن سازی و آسفالت محور ایوان قالجه)کله جوب-حاجی 83/401/31
راه و ترابری6123،392،236،2676،169،611،810ماهحاضر(

راه و ترابری490،944،333،4864،547،216،674ماهایمن سازی و آسفالت نقاط حادثه خیز شهرستان چوار83/401/33

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/02/28
آخرین مهلت تحویل پيشنهادات: 1401/03/07

تاریخ بازگشایي پاكات :  1401/03/08
نوع تضمين: تضمين معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکيبی از ضمانت 
نامه های موضوع بندهای الف ،ب،پ،ج،چ و ح ماده 4 آیين نامه تضمين معامالت دولتی )شماره 

123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 می باشد. 
فيش واریزي نقدي بحساب سپرده   4067063707760765- تمرکز وجوه سپرده  نزد 

بانک ملی مرکزی می باشد
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکات و مراحل بعد از آن از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
محل تحویل پاكت الــف-  ایالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداري و  حمل و نقل جاده اي 

استان ایالم –واحد دبير خانه 
جهت دریافت  اطالعات  مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir , مراجعه نمایيد .

تلفــن تمــاس08433362922- 08433330195-08433338400 –اداره پيمان و 
رسيدگی      فاکس 3341638

مفقودی
بدینوســيله اعالم ميگردد ســند کمپانی و برگ سبز )سند مالکيت 
رســمی ( وسيله نقليه خودرو ســواری سيستم سمند  تيپ ایکس 
7  مدل 1382 به شــماره موتور 12482019151 و شاسی شماره 
82249125 شماره انتظامی 81   671  ص  17 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ش ۱۴۰۱

 شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی وخرید تجهیزات آبرسانی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی  توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به مدت 8 روز 
با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن 8254930-0833 تماس حاصل 
نمایند. در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه )www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.

مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

) ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه 
) ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

شماره مناقصه سامانه  
ستاد

محل تامین 
اعتبار

تولید کننده 32,294,920,0001,614,746,000استانخرید تجهیزات آزمایشگاهیتجدیدآبرسانی
یا تامین 
کننده 

دارای نامه 
نمایندگی 
معتبر یا 
فروشگاه 

های دارای 
جواز کسب 

طرح 2001007008000095
عمرانی

24,800,000,000استانست کامل تزریق آب ژاولمناقصهآبرسانی

1,240,000,000

طرح 2001007008000096
عمرانی

ست کامل تزریق مناقصهآبرسانی
طرح 10,200,000,000510,000,0002001007008000097استانکلریناتورگازی

عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی    جوانرود

21,864,180,6801,093,209,034جوانرود

5 آب

طرح 2001007008000098
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی گیالنغرب

طرح 32,008,475,7071,600,423,7852001007008000099گیالنغرب
عمرانی

آبرسانی
مناقصه

بازسازی وتوسعه واصالح 
شبکه وتاسیسات آب 

روستایی اسالم آباد غرب
اسالم 

طرح 13,686,391,366684,319,5682001007008000100آباد غرب
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی کنگاور

طرح 13,219,016,782660,950,8392001007008000101کنگاور
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی    روانسر

طرح 8,790,252,354439,512,6172001007008000102روانسر
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی پاوه

طرح 12,256,551,239612,827,5612001007008000103پاوه
عمرانی

آبرسانی مجتمع چقاچوبین مناقصهآبرسانی
داالهوکوثر فاز یک داالهو

40,650,623,708
طرح 2,032,531,1852001007008000104

عمرانی
تولید کننده یا 

تامین کننده دارای 
نامه نمایندگی 

معتبر یا فروشگاه 
های دارای جواز 

کسب

7,773,000,000

خرید قطعات سرابگرم  رفع تجدیدآبرسانی
تنش

سرپل 
طرح 388,650,00002001007008000105ذهاب

عمرانی

روابط عمومی  و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی 

با شماره )1401-م -خ-28-73-74-69-70-71-72-68-37-36-27-(

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

# من - مراقب - آب - هستم

با سامانه 122 حوادث و اتفاقات آب و فاضالب را اطالع دهید

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

رشته مورد نیازمبلغ تضمین-ریالبرآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

راه و ترابری524،202،712،6621،210،135،633ماهاحداث راه روستایی مولی )زرین آباد(83/401/9

راه و ترابری1060،125،097،7853،006،254،889ماهخط کشی راههای استان با اولویت محورهای اربعین)فاز یک(83/401/22

راه و ترابری640،370،394،2102،018،519،710ماهخرید تابلو و عالئم ایمنی)اخطاری-انتظامی و ..(83/401/23

راه و ترابری1060،125،097،7853،006،254،889ماهخط کشی راههای استان با اولویت محورهای اربعین فاز 83/401/242

تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی چهار متری سطح راههای استان 83/401/25
راه و ترابری1059،672،575،1002،983،628،755ماهبا اولویت راههای منتهی به مرز مهران

تهیه و نصب نیوجرسی 6متری سطح راههای استان با اولویت 83/401/26
راه و ترابری1096،930،400،2754،846،520،013ماهراههای منتهی به مرز مهران

راه و ترابری859،560،806،8232،978،040،341ماهتهیه و نصب تابلوهای اطالعاتی با اولویت راههای اربعین83/401/28

راه و ترابری426،422،652،4121،321،132،620ماهنصب تابلوهای اطالعاتی راههای استان83/401/27

تعمیرات سیستم روشنایی و برج های نوری پل زائر –پایانه 83/401/29
نیرو324،266،588،9551،213،329،447ماهمرزی مهران

روکش آسفالت راههای روستایی بخش زرین آباد)زرین آباد –83/401/30
راه و ترابری351،198،174،5662،559،908،728ماهسید ناصرالدین(

ایمن سازی و آسفالت محور ایوان قالجه)کله جوب-حاجی 83/401/31
راه و ترابری6123،392،236،2676،169،611،810ماهحاضر(

راه و ترابری490،944،333،4864،547،216،674ماهایمن سازی و آسفالت نقاط حادثه خیز شهرستان چوار83/401/33

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/02/28
آخرین مهلت تحویل پيشنهادات: 1401/03/07

تاریخ بازگشایي پاكات :  1401/03/08
نوع تضمين: تضمين معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکيبی از ضمانت 
نامه های موضوع بندهای الف ،ب،پ،ج،چ و ح ماده 4 آیين نامه تضمين معامالت دولتی )شماره 

123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 می باشد. 
فيش واریزي نقدي بحساب سپرده   4067063707760765- تمرکز وجوه سپرده  نزد 

بانک ملی مرکزی می باشد
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکات و مراحل بعد از آن از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
محل تحویل پاكت الــف-  ایالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداري و  حمل و نقل جاده اي 

استان ایالم –واحد دبير خانه 
جهت دریافت  اطالعات  مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir , مراجعه نمایيد .

تلفــن تمــاس08433362922- 08433330195-08433338400 –اداره پيمان و 
رسيدگی      فاکس 3341638

مفقودی
بدینوســيله اعالم ميگردد ســند کمپانی و برگ سبز )سند مالکيت 
رســمی ( وسيله نقليه خودرو ســواری سيستم سمند  تيپ ایکس 
7  مدل 1382 به شــماره موتور 12482019151 و شاسی شماره 
82249125 شماره انتظامی 81   671  ص  17 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ش ۱۴۰۱

 شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی وخرید تجهیزات آبرسانی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی  توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به مدت 8 روز 
با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن 8254930-0833 تماس حاصل 
نمایند. در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه )www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.

مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

) ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه 
) ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

شماره مناقصه سامانه  
ستاد

محل تامین 
اعتبار

تولید کننده 32,294,920,0001,614,746,000استانخرید تجهیزات آزمایشگاهیتجدیدآبرسانی
یا تامین 
کننده 

دارای نامه 
نمایندگی 
معتبر یا 
فروشگاه 

های دارای 
جواز کسب 

طرح 2001007008000095
عمرانی

24,800,000,000استانست کامل تزریق آب ژاولمناقصهآبرسانی

1,240,000,000

طرح 2001007008000096
عمرانی

ست کامل تزریق مناقصهآبرسانی
طرح 10,200,000,000510,000,0002001007008000097استانکلریناتورگازی

عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی    جوانرود

21,864,180,6801,093,209,034جوانرود

5 آب

طرح 2001007008000098
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی گیالنغرب

طرح 32,008,475,7071,600,423,7852001007008000099گیالنغرب
عمرانی

آبرسانی
مناقصه

بازسازی وتوسعه واصالح 
شبکه وتاسیسات آب 

روستایی اسالم آباد غرب
اسالم 

طرح 13,686,391,366684,319,5682001007008000100آباد غرب
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی کنگاور

طرح 13,219,016,782660,950,8392001007008000101کنگاور
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی    روانسر

طرح 8,790,252,354439,512,6172001007008000102روانسر
عمرانی

مناقصهآبرسانی
بازسازی وتوسعه واصالح 

شبکه وتاسیسات آب 
روستایی پاوه

طرح 12,256,551,239612,827,5612001007008000103پاوه
عمرانی

آبرسانی مجتمع چقاچوبین مناقصهآبرسانی
داالهوکوثر فاز یک داالهو

40,650,623,708
طرح 2,032,531,1852001007008000104

عمرانی
تولید کننده یا 

تامین کننده دارای 
نامه نمایندگی 

معتبر یا فروشگاه 
های دارای جواز 

کسب

7,773,000,000

خرید قطعات سرابگرم  رفع تجدیدآبرسانی
تنش

سرپل 
طرح 388,650,00002001007008000105ذهاب

عمرانی

روابط عمومی  و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی 

با شماره )1401-م -خ-28-73-74-69-70-71-72-68-37-36-27-(

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

# من - مراقب - آب - هستم

با سامانه 122 حوادث و اتفاقات آب و فاضالب را اطالع دهید


