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سياست 2

 رهبر انقالب در دیدار
رئیس جمهور قزاقستان :

مشکل اصلی در قضيه اوکراین
 برنامه غربی ها 
برای توسعه ناتو است 

سياست 2

 رئیسی در نشست مشترک خبری 
با رئیس جمهور قزاقستان:    

 روابط با همسایگان
 حوزه خزر را

گسترش می دهيم

دوشنبه 30 خرداد   1401  /     20 ذی القعده 1443  /  20 ژوئن   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1098

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: 

ابطال مصوبه هیات دولت درخصوص 
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران

چرتکه 3

دسترنج 4

سران سه قوه وارد بازار مسکن شدند

 آزمـودن
 راه آزموده شده
برایمهار اجاره

 سران سه قوه حاال با ورود به مساله اجاره مصوب 
کردند سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد 
و در سایر شهرها 20 درصد باشــد.  این مصوبه در 
حالی صادر شده است که پیش از این نیز دولت در 
قالب ستاد تنظیم بازار با هدف ساماندهی بازار اجاره 
نسبت به تعیین سقف اجاره بها در تهران اقدام کرده 
است.  اقتصاد ایران با تورمی کشدار و قابل توجه در 

سال های اخیر روبروست و از سال 1397 با رشد قابل 
توجه نرخ ارز، موتور تولید تورم در ایران روشن شده و 
تورمی بسیار باال اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده 
است. نکته مهم اینجاست که تورم باال و دیرپا حاال با 
تورمی باالتر جایگزین شد و حذف ارز 4200 تومانی 
بار دیگــر قیمت ها را در ایران دســتخوش تالطم 

افزایشی کرد. 

مجلس، دیوان عدالت اداری را
از رسیدگی به تخلفات شورای عالی انقالب فرهنگی منع کرد

الیه محافظتی بیشتر
 برای یک نهاد غیر پاسخگو

شهرنوشت 6

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

دانشگاه آزاد باید شعبی را که 
کارآیی ندارند، تعطیل کند

استقالل و یک فاکتور اساسی به اسم زمان

بیدار شو قهرمان!

خشونت فرهنگی توجیه گر مناسبات قدرت 
شده است 

استثمار کودک با کلیدواژه 
»کار عار نیست« 

سخنگوی وزارت صمت: 

مجوز صادر شد؛ 
 لوازم خانگی  از اول تیرماه

گران می شود

آدرنالين 7

دسترنج 4

چرتکه 3

شهرنوشت 6

 سخنگوی دولت هم توصیه رئیس جمهور
و ائمه جمعه را تکرار کرد  

مردم صبر داشته باشند 
سياست 2

شهردار مالرد در شورای مسکن و ستاد بازآفرین پایدار شهری تاکید 
کرد: تغییر کاربری برخی اراضی برای آینده شهر الزامی است .

محبوبه میرزایی - در شــورای مســکن و ستاد باز آفرین 
پایدار شــهری که در شهر مالرد و با حضور مالکی معاون 

هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران ،  فرماندار 
شهرســتان مالرد ، روسای شوراهای اسالمی ، شهردار 
مالرد و صفادشت ، مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها، 
روســای ادارت مختلف حضور داشتند وضعیت شهری 

مالرد مورد ارزیابــی قرار گرفت و تغییر کاربری برخی 
اراضی این شهر با هدف رشد سرانه های عمومی و فضای 

سبز مورد تایید قرار گرفت.
مهندس بهمنی شــهردار مالرد طی ســخنانی  در این جلسه با 

اشــاره به وضعیت بحرانی آرامستان این شــهر به عنوان یکی از 
آرامستانهای مهم در غرب استان تهران گفت: از آنجا که آرامستان شهر مالرد 

پذیرای متوفیان دیگر شهرستانها و شهرهای همجوار نیز هست با سرعت بیشتری 
پر شده و نیاز است به منظور احداث آرامستان جدید و یا طرح گسترش آرامستان 

اقدام شود.
گفتنی است این طرح با موافقت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به 
عنوان یکی از مصوبات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی مورد تایید این شورا قرار 
گرفت. شهردار مالرد همچنین از پیگیری برای توافق با مالک زمینی به مساحت 32 
هکتار در محدوده جاده چیتگر خبر داد که بتوان در این محدوده منطقه مســکونی 
به صورت باغ شهر احداث کرد و از خرد شدن زمینها به مساحت های 700 تا هزار 
متــر جلوگیری کرد . وی تاکید کرد در صورت خرد شــدن این زمین ها به اراضی 
کوچک منطقه ای به شکل بافت سرآسیاب در آینده در این محدوده شکل میگیرد . 

 افزایش بیش از 5 هکتاری سرانه فضای سبز شهر مالرد 
بهمنی با تاکید بر جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای تجاری به منظور 

ایجاد درآمد پایدار برای آینده شــهر گفت:در منطقه سرآسیاب فقر 
سرانه ها در همه زمینه ها وجود دارد و نیاز است تا با مشارکت 
بخش خصوصی برخی از این ســرانه ها مانند ســرانه های 

تجاری و فضای سبز تامین شود.
وی بــه وجود زمینی به مســاحت 5/5 هکتار با کاربری 
فضای سبز و تجاری در این منطقه اشاره  و تاکید کرد : با 
تغییر کاربری این زمین در کمیسیون ماده 5 می توان 5 
و نیم هکتار به سرانه فضای سبز شهر مالرد با مشارکت 

بخش خصوصی اضافه کرد .
ســکان دار مدیریت شهری مالرد با تصریح بر پیگیریهای 
انجام شــده برای افزایش تراکم در اراضی به مساحت 2 و 
شش دهم هکتار، گفت: تراکم این منطقه 280 درصد است که 
با افزایش آن به 750 درصد میتوان بلند مرتبه سازی را در 2 و دو 
دهم این زمین اجرا کرد . وی تاکید کرد : با بررسی هایی که در کمیسیون ماده 

5 انجام شده برای این طرح مشاور گرفته شده است .
 نیاز اســت تا ســرمایه گذاری مردم در امر مسکن توسط دولت و شهرداریها  

تسهیل شود
معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری تهران نیز در این جلســه از ابالغ  طرح 
آرامســتان شهر مالرد با توجه به اهمیت این آرامستان در غرب استان تهران خبر 
داد و افزود: با توجه به اهمیت این طرح تالش میکنیم تا مراحل اداری آن در کمتر 
از یک هفته انجام و تا هفته آینده این طرح به شــهرداری مالرد ابالغ شود.مالکی 
با تاکید بر ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و مردم گفت: نیاز است تا سرمایه 
گذاری مردم در امر مسکن توسط دولت و شهرداریها  تسهیل شود و اولویت آن با 
بافتهای فرسوده است . وی افزود: رونق در بخش مسکن موتور محرک در  بیشتر 
بخشــهای صنعتی و اقتصادی است و با پویایی در امر ساخت و ساز رونق اقتصادی 

نیز افزایش می یابد. 

 لزوم  تغییر برخی کاربری ها با هدف
 تامین سرانه های مورد نیاز شهر مالرد

  شهردار مالرد در شورای مسکن و ستاد بازآفرین پایدار شهری تاکید کرد؛            

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری ، نصب و راه اندازی نماید. لذا از تامین 
کنندگان و تولید کنندگان واجد شــرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد قیمت به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسsetadiran.ir مراجعه نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 7- 08۴32230۱20 داخلی 222 امور 

بازرگانی تماس حاصل فرمایید. در ضمن مبالغ تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
 تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد.

مبلغ تضمینمدت پیمانعنوان مناقصهشهرستان

140137

تجدید خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی تجهیزات دریچه های سه طرف 
 آببند  )Sluice Gate(، چهار طرف آب بند

 )Penstock Gate(، سرریزها و بافلهای فلزی از جنس SS 304 پروژه احداث فاز یک
طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم شماره مناقصه: 140137 مناقصه بار دوم

3832.500.000

تذکر: الزم بذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام می گیرد و فقط 
ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بار گذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیر خانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس ، شرکت آب 

و فاضالب استان ایالم ، دفتر حراست الزامی می باشد.
مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ :۱۴0۱/03/28 لغایت ۱۴0۱/03/3۱ ساعت ۱۴ ب.ظ

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ: ۱۴0۱/0۴/۱2 ساعت ۱۴ ب.ظ
زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱3 ساعت ۱0 ق.ظ
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/03/29  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/03/30

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوبت دومخرید و نصب به شماره ۱۴۰۱۳۷

  رشکت آب و افضالب استان ایالم 

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

 نوبت اول)) آگهی مزایده عمومی((

شهرداری در نظر دارد مزایده عمومی تحت عناوین ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۱۴0۱/03/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا : ساعت ۱3 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱8

زمان بازگشایی : ساعت ۱3:30 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱8

شماره مزایدهمبلغ سپردهعنوانردیف

150.000.0005001094500000032 ریالراه اندازی پنجشنبه بازار گلشهر1

272.000.0005001094500000033 ریالراه اندازی جمعه بازار چهار دانگه2
اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزار : آدرس : بزرگراه آیت اله ســعیدی -روبروی ســه راهی بوتان -خیابان شــهید حاجی احمد-پالک ۱0ساختمان شهرداری و تلفن : 

 02۱ - 55279295
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱93۴-02۱ دفتر ثبت نام : 85۱93768 و 88969737

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/03/30  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۴/0۱

شهردار مالرد در شورای مسکن و ستاد بازآفرین پایدار شهری تاکید 
کرد: تغییر کاربری برخی اراضی برای آینده شهر الزامی است .

محبوبه میرزایی - در شــورای مســکن و ستاد باز آفرین 
پایدار شــهری که در شهر مالرد و با حضور مالکی معاون 

هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران ،  فرماندار 
شهرســتان مالرد ، روسای شوراهای اسالمی ، شهردار 
مالرد و صفادشت ، مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها، 
روســای ادارت مختلف حضور داشتند وضعیت شهری 

مالرد مورد ارزیابــی قرار گرفت و تغییر کاربری برخی 
اراضی این شهر با هدف رشد سرانه های عمومی و فضای 

سبز مورد تایید قرار گرفت.
مهندس بهمنی شــهردار مالرد طی ســخنانی  در این جلسه با 

اشــاره به وضعیت بحرانی آرامستان این شــهر به عنوان یکی از 
آرامستانهای مهم در غرب استان تهران گفت: از آنجا که آرامستان شهر مالرد 

پذیرای متوفیان دیگر شهرستانها و شهرهای همجوار نیز هست با سرعت بیشتری 
پر شده و نیاز است به منظور احداث آرامستان جدید و یا طرح گسترش آرامستان 

اقدام شود.
گفتنی است این طرح با موافقت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به 
عنوان یکی از مصوبات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی مورد تایید این شورا قرار 
گرفت. شهردار مالرد همچنین از پیگیری برای توافق با مالک زمینی به مساحت 32 
هکتار در محدوده جاده چیتگر خبر داد که بتوان در این محدوده منطقه مســکونی 
به صورت باغ شهر احداث کرد و از خرد شدن زمینها به مساحت های 700 تا هزار 
متــر جلوگیری کرد . وی تاکید کرد در صورت خرد شــدن این زمین ها به اراضی 
کوچک منطقه ای به شکل بافت سرآسیاب در آینده در این محدوده شکل میگیرد . 

 افزایش بیش از 5 هکتاری سرانه فضای سبز شهر مالرد 
بهمنی با تاکید بر جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای تجاری به منظور 

ایجاد درآمد پایدار برای آینده شــهر گفت:در منطقه سرآسیاب فقر 
سرانه ها در همه زمینه ها وجود دارد و نیاز است تا با مشارکت 
بخش خصوصی برخی از این ســرانه ها مانند ســرانه های 

تجاری و فضای سبز تامین شود.
وی بــه وجود زمینی به مســاحت 5/5 هکتار با کاربری 
فضای سبز و تجاری در این منطقه اشاره  و تاکید کرد : با 
تغییر کاربری این زمین در کمیسیون ماده 5 می توان 5 
و نیم هکتار به سرانه فضای سبز شهر مالرد با مشارکت 

بخش خصوصی اضافه کرد .
ســکان دار مدیریت شهری مالرد با تصریح بر پیگیریهای 
انجام شــده برای افزایش تراکم در اراضی به مساحت 2 و 
شش دهم هکتار، گفت: تراکم این منطقه 280 درصد است که 
با افزایش آن به 750 درصد میتوان بلند مرتبه سازی را در 2 و دو 
دهم این زمین اجرا کرد . وی تاکید کرد : با بررسی هایی که در کمیسیون ماده 

5 انجام شده برای این طرح مشاور گرفته شده است .
 نیاز اســت تا ســرمایه گذاری مردم در امر مسکن توسط دولت و شهرداریها  

تسهیل شود
معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری تهران نیز در این جلســه از ابالغ  طرح 
آرامســتان شهر مالرد با توجه به اهمیت این آرامستان در غرب استان تهران خبر 
داد و افزود: با توجه به اهمیت این طرح تالش میکنیم تا مراحل اداری آن در کمتر 
از یک هفته انجام و تا هفته آینده این طرح به شــهرداری مالرد ابالغ شود.مالکی 
با تاکید بر ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و مردم گفت: نیاز است تا سرمایه 
گذاری مردم در امر مسکن توسط دولت و شهرداریها  تسهیل شود و اولویت آن با 
بافتهای فرسوده است . وی افزود: رونق در بخش مسکن موتور محرک در  بیشتر 
بخشــهای صنعتی و اقتصادی است و با پویایی در امر ساخت و ساز رونق اقتصادی 

نیز افزایش می یابد. 

 لزوم  تغییر برخی کاربری ها با هدف
 تامین سرانه های مورد نیاز شهر مالرد

  شهردار مالرد در شورای مسکن و ستاد بازآفرین پایدار شهری تاکید کرد؛            

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری ، نصب و راه اندازی نماید. لذا از تامین 
کنندگان و تولید کنندگان واجد شــرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد قیمت به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسsetadiran.ir مراجعه نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 7- 08۴32230۱20 داخلی 222 امور 

بازرگانی تماس حاصل فرمایید. در ضمن مبالغ تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
 تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد.

مبلغ تضمینمدت پیمانعنوان مناقصهشهرستان

140137

تجدید خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی تجهیزات دریچه های سه طرف 
 آببند  )Sluice Gate(، چهار طرف آب بند

 )Penstock Gate(، سرریزها و بافلهای فلزی از جنس SS 304 پروژه احداث فاز یک
طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم شماره مناقصه: 140137 مناقصه بار دوم

3832.500.000

تذکر: الزم بذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام می گیرد و فقط 
ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بار گذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیر خانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس ، شرکت آب 

و فاضالب استان ایالم ، دفتر حراست الزامی می باشد.
مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ :۱۴0۱/03/28 لغایت ۱۴0۱/03/3۱ ساعت ۱۴ ب.ظ

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ: ۱۴0۱/0۴/۱2 ساعت ۱۴ ب.ظ
زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱3 ساعت ۱0 ق.ظ
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/03/29  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/03/30

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوبت دومخرید و نصب به شماره ۱۴۰۱۳۷

  رشکت آب و افضالب استان ایالم 

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

 نوبت اول)) آگهی مزایده عمومی((

شهرداری در نظر دارد مزایده عمومی تحت عناوین ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۱۴0۱/03/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا : ساعت ۱3 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱8

زمان بازگشایی : ساعت ۱3:30 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱8

شماره مزایدهمبلغ سپردهعنوانردیف

150.000.0005001094500000032 ریالراه اندازی پنجشنبه بازار گلشهر1

272.000.0005001094500000033 ریالراه اندازی جمعه بازار چهار دانگه2
اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزار : آدرس : بزرگراه آیت اله ســعیدی -روبروی ســه راهی بوتان -خیابان شــهید حاجی احمد-پالک ۱0ساختمان شهرداری و تلفن : 

 02۱ - 55279295
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱93۴-02۱ دفتر ثبت نام : 85۱93768 و 88969737

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/03/30  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۴/0۱

شهردار مالرد در شورای مسکن و ستاد بازآفرین پایدار شهری تاکید 
کرد: تغییر کاربری برخی اراضی برای آینده شهر الزامی است .

محبوبه میرزایی - در شــورای مســکن و ستاد باز آفرین 
پایدار شــهری که در شهر مالرد و با حضور مالکی معاون 

هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران ،  فرماندار 
شهرســتان مالرد ، روسای شوراهای اسالمی ، شهردار 
مالرد و صفادشت ، مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها، 
روســای ادارت مختلف حضور داشتند وضعیت شهری 

مالرد مورد ارزیابــی قرار گرفت و تغییر کاربری برخی 
اراضی این شهر با هدف رشد سرانه های عمومی و فضای 

سبز مورد تایید قرار گرفت.
مهندس بهمنی شــهردار مالرد طی ســخنانی  در این جلسه با 

اشــاره به وضعیت بحرانی آرامستان این شــهر به عنوان یکی از 
آرامستانهای مهم در غرب استان تهران گفت: از آنجا که آرامستان شهر مالرد 

پذیرای متوفیان دیگر شهرستانها و شهرهای همجوار نیز هست با سرعت بیشتری 
پر شده و نیاز است به منظور احداث آرامستان جدید و یا طرح گسترش آرامستان 

اقدام شود.
گفتنی است این طرح با موافقت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به 
عنوان یکی از مصوبات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی مورد تایید این شورا قرار 
گرفت. شهردار مالرد همچنین از پیگیری برای توافق با مالک زمینی به مساحت 32 
هکتار در محدوده جاده چیتگر خبر داد که بتوان در این محدوده منطقه مســکونی 
به صورت باغ شهر احداث کرد و از خرد شدن زمینها به مساحت های 700 تا هزار 
متــر جلوگیری کرد . وی تاکید کرد در صورت خرد شــدن این زمین ها به اراضی 
کوچک منطقه ای به شکل بافت سرآسیاب در آینده در این محدوده شکل میگیرد . 

 افزایش بیش از 5 هکتاری سرانه فضای سبز شهر مالرد 
بهمنی با تاکید بر جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای تجاری به منظور 

ایجاد درآمد پایدار برای آینده شــهر گفت:در منطقه سرآسیاب فقر 
سرانه ها در همه زمینه ها وجود دارد و نیاز است تا با مشارکت 
بخش خصوصی برخی از این ســرانه ها مانند ســرانه های 

تجاری و فضای سبز تامین شود.
وی بــه وجود زمینی به مســاحت 5/5 هکتار با کاربری 
فضای سبز و تجاری در این منطقه اشاره  و تاکید کرد : با 
تغییر کاربری این زمین در کمیسیون ماده 5 می توان 5 
و نیم هکتار به سرانه فضای سبز شهر مالرد با مشارکت 

بخش خصوصی اضافه کرد .
ســکان دار مدیریت شهری مالرد با تصریح بر پیگیریهای 
انجام شــده برای افزایش تراکم در اراضی به مساحت 2 و 
شش دهم هکتار، گفت: تراکم این منطقه 280 درصد است که 
با افزایش آن به 750 درصد میتوان بلند مرتبه سازی را در 2 و دو 
دهم این زمین اجرا کرد . وی تاکید کرد : با بررسی هایی که در کمیسیون ماده 

5 انجام شده برای این طرح مشاور گرفته شده است .
 نیاز اســت تا ســرمایه گذاری مردم در امر مسکن توسط دولت و شهرداریها  

تسهیل شود
معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری تهران نیز در این جلســه از ابالغ  طرح 
آرامســتان شهر مالرد با توجه به اهمیت این آرامستان در غرب استان تهران خبر 
داد و افزود: با توجه به اهمیت این طرح تالش میکنیم تا مراحل اداری آن در کمتر 
از یک هفته انجام و تا هفته آینده این طرح به شــهرداری مالرد ابالغ شود.مالکی 
با تاکید بر ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و مردم گفت: نیاز است تا سرمایه 
گذاری مردم در امر مسکن توسط دولت و شهرداریها  تسهیل شود و اولویت آن با 
بافتهای فرسوده است . وی افزود: رونق در بخش مسکن موتور محرک در  بیشتر 
بخشــهای صنعتی و اقتصادی است و با پویایی در امر ساخت و ساز رونق اقتصادی 

نیز افزایش می یابد. 

 لزوم  تغییر برخی کاربری ها با هدف
 تامین سرانه های مورد نیاز شهر مالرد

  شهردار مالرد در شورای مسکن و ستاد بازآفرین پایدار شهری تاکید کرد؛            

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

  شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری ، نصب و راه اندازی نماید. لذا از تامین 
کنندگان و تولید کنندگان واجد شــرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد قیمت به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسsetadiran.ir مراجعه نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 7- 08۴32230۱20 داخلی 222 امور 

بازرگانی تماس حاصل فرمایید. در ضمن مبالغ تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
 تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد.

مبلغ تضمینمدت پیمانعنوان مناقصهشهرستان

140137

تجدید خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب و راه اندازی تجهیزات دریچه های سه طرف 
 آببند  )Sluice Gate(، چهار طرف آب بند

 )Penstock Gate(، سرریزها و بافلهای فلزی از جنس SS 304 پروژه احداث فاز یک
طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم شماره مناقصه: 140137 مناقصه بار دوم

3832.500.000

تذکر: الزم بذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام می گیرد و فقط 
ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بار گذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیر خانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس ، شرکت آب 

و فاضالب استان ایالم ، دفتر حراست الزامی می باشد.
مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ :۱۴0۱/03/28 لغایت ۱۴0۱/03/3۱ ساعت ۱۴ ب.ظ

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ: ۱۴0۱/0۴/۱2 ساعت ۱۴ ب.ظ
زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱3 ساعت ۱0 ق.ظ
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/03/29  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/03/30

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوبت دومخرید و نصب به شماره ۱۴۰۱۳۷

  رشکت آب و افضالب استان ایالم 

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

 نوبت اول)) آگهی مزایده عمومی((

شهرداری در نظر دارد مزایده عمومی تحت عناوین ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۱۴0۱/03/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا : ساعت ۱3 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱8

زمان بازگشایی : ساعت ۱3:30 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴0۱/0۴/۱8

شماره مزایدهمبلغ سپردهعنوانردیف

150.000.0005001094500000032 ریالراه اندازی پنجشنبه بازار گلشهر1

272.000.0005001094500000033 ریالراه اندازی جمعه بازار چهار دانگه2
اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزار : آدرس : بزرگراه آیت اله ســعیدی -روبروی ســه راهی بوتان -خیابان شــهید حاجی احمد-پالک ۱0ساختمان شهرداری و تلفن : 

 02۱ - 55279295
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱93۴-02۱ دفتر ثبت نام : 85۱93768 و 88969737

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/03/30  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۴/0۱


