عضو کمیسیون شوراهای مجلس:

دولت فضاهای مناسبی را برای برگزاری تجمعات
مشخص کرده است

سه شنبه  22خرداد 1397

 27رمضان 1439
 12ژوئن 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره7793
صفحه -تك شماره  10000ريال
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عضوکمیسیونشوراهایمجلسبابیاناینکهدولتفضاهایمناسبیبرایبرگزاریتجمعاتمشخصکردهاست،
گفت :برگزاری در سایر محالت و اماکن غیرقانونی است .پروانه مافی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت ،با
اشارهبهتصمیمهیاتدولتمبنیبرتعیینمحلهایمناسببرایبرگزاریتجمعات،گفت:براساسمتنقانوناساسی
به طور مشخص و مصرح حضور تجمعات مردمی در ابراز نظرات و خواستهها آنها آمده است ،از این رو این حق
مهم قانون باید مورد توجه قرار گیرد و جاری شود .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی ،تصریح کرد :هیات دولت نیز بر مبنای اصول قانون اساسی تصمیم اتخاذ کرده است لذا محلهایی
مشخصبرایبرگزاریتجمعاتمردمیتعیینشدهاست،اینمحالتشاملبرخیورزشگاهها،بوستانهاوپارکهاو
مقابلمجلسشورایاسالمیاستکهفضاهایمناسبیهستند.
ادامه در صفحه 2

سخنگوی وزارت خارجه:

 1+4در کوتاهترین زمان
تضمینهای الزم را به ایران بدهد

نوبخت:

برای مقابله با تحریمها با دستگاهها جلسه میگذاریم

باید مکانیزمهایی بین ایران و اتحادیه اروپا درباره مسائل مالی ،بانکی و انرژی ایجاد شود
اتفاقات گروه  7نشان از تحوالت جدید بین المللی است
سیاست سعودیها نسبت به ایران خصمانه و ماجراجویانه است

در صفحه 2

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :این سازمان با همه دستگاه ها به صورت جداگانه در مورد آسیبهای
تحریمها و راهکار برای دور زدن موانع ،جلسه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا“ ،محمدباقر نوبخت “دیروز در حاشیه پنجاه و یکمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در جمع خبرنگاران افزود :برای اجرایی کردن سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی که  24بند بود  56طرح و 200
پروژه تعریف کردیم که با اجرا شدن آن می توانیم به اهداف ترسیم شده در این بخش برسیم .وی افزود :با توجه
به تهدیدهای جدی درخصوص استمرار و گسترش تحریم های آمریکا ،برای بی اثر یا کم اثر کردن آنها باید ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدابیر متناسبی را اتخاذ می کرد .رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :براین اساس
در جلسه امروز ،منابع موجود برای اجرای این پروژه ها و طرح ها و همچنین این مساله که در شرایط تحریم تا
چه میزان محدود می شود ،بررسی و ارزیابی شد .وی افزود :اولویت بندی  200پروژه که با محدود شدن منابع آن
چگونه پروژه ها به سرانجام برسد تا مردم کمترین زحمت را با تحریم ها متحمل شوند ،از دیگر مواردی بود که
در این جلسه بررسی شد .نوبخت ،مشکالت آب را از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بیان کرد و گفت :در
شرایط کنونی نسبت به پارسال و همچنین نسبت به متوسط عملکرد سال های گذشته با کمبود منابع آب مواجه
ایم .رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :براین اساس مناطق را به  2دسته «با تنش آبی و یا کم آبی» تقسیم کردیم؛
در برخی اســتان ها مشــکل آب وجود ندارد اما برخی دیگر به شــدت با این مشکل مواجه اند .وی با بیان اینکه
برای این مشکالت منابع مالی در نظر گرفته ایم ،افزود :باید ببینیم با توجه به منابع مالی چه اقداماتی می توانیم در
این زمینه انجام دهیم .نوبخت درباره جلسه آینده سازمان برنامه و بودجه گفت :این سازمان با تک تک دستگاه ها
جلسه هایی تشکیل می دهد تا بدانند در استمرار تحریم ها نقطه های آسیب پذیر کجاست و با چه فرصت هایی
می توانیم نسبت به رفع آسیب های ناشی از تحریم اقدام کرد .رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :در جلسه
بعدی ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شد تکتک دستگاهها ،آسیبهای تحریمها و راهکارشان برای دور زدن موانع را
بیان کنند .به گزارش ایرنا ،با روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تاکید مکرر وی مبنی بر اینکه
برجام یک «توافق بد» است ،بدعهدی های این کشور در قبال ایفای تعهداتش در برجام آغاز شد و سرانجام در
 18اردیبهشت امسال خروج کشورش از این معاهده را اعالم کرد تا تحریم های یکجانبه این کشور که در  2.5سال
گذشته تعلیق شده بود ،بار دیگر در  2بازه زمانی  90و  180روزه اجرا شود .با این حال اتحادیه اروپا به دنبال آن
است تا با سازوکاری برای ادامه فعالیت های اقتصادی و روابط بانکی ،ایران در برجام باقی بماند.
صفحه 14

صفحه 3
مدیرکل امور مرزی کشور:

ی است
«بیمه کولبران» منتف 

تولید گاز کشور  9/3درصد
افزایش یافت

صفحه 13

صفحه 12

قائم مقام مدیرعامل شرکت راه آهن:

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خبر داد:

شرکت های ریلی خارجی به اجرای
قرادادهای خود در ایران پایبندند

عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

شرکت ملی گاز ایران:

پیشنهاد ریل گذاری "تراموا"
در تهران

آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه
    شــهرداری منطقه ســه همدان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را ،از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید ،لذا از پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید
جهت دریافت و تحویل اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه از تاریخ انتشــار این آگهی تا
تاریخ  97/ 04 / 04به آدرس :همدان ،خیابان شــهدا ،میدان شــهید مفتح ،شهرداری منطقه
سه– واحد فنی و مهندسی مراجعه نمایند .
خالصه شرایط شرکت در مناقصه
 -1حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه
سه ازتاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ  97/04 /04  خواهد بود.
 -2محل اخذ اســناد مناقصه از امور قراردادها  ،واحد فنی و مهندســی شــهرداری منطقه سه
همدان خواهد بود.
 -3چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم
قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
 -4مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانه یا ضمانت نامه
بانکی یا واریز نقدی که می بایستی به شماره حساب  74011133313332شهرداری منطقه سه
همدان نزد بانک مهر ایران شعبه شهدا واریز گردد.
 -5متقاضــی باید بر اســاس ظرفیت کاری مــورد تأیید از طرف معاونت برنامــه ریزی و نظارت
راهبردی ریاســت جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده
تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
 -6کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 -8شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
 -9پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

 -10شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شــرایط و تکالیف شهرداری همدان
موضوع ماده  10آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
 -11الزم به ذکر اســت هنگام تحویل اسناد داشــتن رتبه مربوطه ،معرفی نامه ممهور به مهر و
امضای مدیرعامل ،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش
افزوده و کد اقتصادی الزامی می باشــد (کلیه صفحات مدارکی که در داخل پاکت (ب) قرار می
گیرند حتمًا باید با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شــرکت طبق آخرین تغییرات شرکت
باشد)
 -12بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان  %10کل مبلغ
قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
-13نحوه پرداخت :کل مبلغ به صورت تهاتر ،شامل هرگونه عوارض – پروانه ساختمانی – جرائم
کمیسیون های ماده  100ماده  77و ...........و یا امالک و مستغالت شامل آپارتمان – ملک – زمین
با کاربری های تجاری و مســکونی یا تهاتر با سایر مناطق .....می باشد و پیمانکار می بایست روال
اداری آن را طی نماید.
(در صورتی که پیمانکار در مزایده شــرکت نکند ادعایــی در خصوص مطالبات تهاتری نخواهد
داشت و میبایست با منابع مالی خود نسبت به انجام پروژه اقدام نماید).
 -14به پروژه های ذکر شده هیچگونه تعدیل و پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.
 -15تاریخ تحویل پاکتها به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ  97/04 /04  می باشد.
 -16زمان و مکان بازگشــایی پاکت ها مورخ  97/ 04 / 06ســاعت  16در شهرداری مرکزی
خواهد بود(.حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع است)
 -17برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 081-32677413تماس حاصل نمایید.
 -18ضمنًٌا مشــاهده اطالعیه فوق در سایت شــهرداری همدان به آدرسwww.hamedan.ir :
امکانپذیر می باشد.

ردیف

نام پروژه

مرحله

مبلغ برآورد(ریال)

مدت
پیمان

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه(ریال)

رتبه پیمانکار

محل تامین اعتبار

1

احداث سرویس بهداشتی
پارک شاهد

اول

2،506،391،913

 7ماه

126،000،000
بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-
پایه سه شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

2

احداث پارک بوستان

اول

2،588،882،295

 8ماه

130،000،000
بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-
پایه سه شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

3

احداث پارک یاس

اول

2،566،777،883

 8ماه

130،000،000
بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-
پایه سه شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

4

پیاده رو سازی بلوار آیت
اهلل تالهی

تجدید

4،490،923،305

 6ماه

225،000،000
بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-
پایه یک شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

5

پیاده رو سازی خیابان آزادگان

تجدید

4،583،216،830

 7ماه

230،000،000
بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-
پایه یک شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

6

پوشش رودخانه پشت
فرهنگسرای والیت

تجدید

2،281،800،848

 8ماه

114،100،000
بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-
پایه سه شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

7

پوشش رودخانه فجر

تجدید

4،819،343،575

 8ماه

241،000،000
بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-
پایه یک شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری
منطقه سه همدان

تاریخ انتشارآگهی97/ 03 / 22 :

شهرداری منطقه سه همدان

آگهی تجدید مناقصه ( نوبت اول )
شــهرداری ساوه در نظر دارد عملیات عمرانی سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید  .لذا داوطلبان واجد شرایط می
توانند از تاریخ  97/03/29تا ، 97/04/09ضمن اخذ شــرایط مناقصه از دبیر کمیســیون معامالت شهرداری پیشنهاد خود را در پاکت ممهور
شده سر بسته تا تاریخ  97/04/10تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند .
 – 1قیمت برآورد اولیه مبلغ  15/721/500/000ریال بصورت مقطوع می باشد .
 – 2مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  786/075/000ریال است که باید به حساب شماره  16089685/39نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه
واریز یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ساوه باشد  ( .اصل فیش یا ضمانتنامه پیوست پیشنهاد الزامی است )
 – 3تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادهای رسیده  97/04/11راس ساعت  10صبح در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت شهرداری خواهد بود .
 – 4برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .
 – 5شهرداری ساوه در رد یک یا کلیه پیشنها دهای رسیده مختار است .
 – 6ســایر اطالعات و جزئیات مربوط  ،در اســناد مناقصه مندرج است و در صورت نیاز متقاضیان می توانند با شماره تلفن 086-42222820
تماس حاصل نمایند .
نوبت اول  :سه شنبه مورخ  1397/03/22نوبت دوم  :سه شنبه مورخ 1397/03/29

سید مهدی حسینی -شهردار ساوه

