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بهرهبرداری از نخستین فاز شهرک خودرو در اراک

شهر اراک با بهره برداري از نخستين فاز شهرک خودرو يک گام به سوي
کاهش آلودگي ،زيباسازي سيماي شــهري و تناسب با يک کالنشهر
رشــد يافته برداشت .اين شــهرک در فضايي به وسعت ۲۱هکتار پيش
بيني شــد و در نخستين مرحله ســاخت ۳۱۸واحد تعميرگاهي۲۶ ،واحد
نمايشــگاهي۴۶ ،واحد خدمات رفاهي و يک واحد نمايندگي رسميگروه
خودروســازي(کرمان موتور) را در بيش از ۳۴هزارمترمربع در خود جاي
داد .در آيين گشايش رســميمرحله نخست اين پروژه استاندار مرکزي
گفت :شــهرک خودرو با هدفي از پيش تعيين شده و ساختاريافته کليد
خــورد و يکي از مهمتريــن مطالبات کارگروه کاهش آلودگي شــهر را
محقق خواهد ساخت .ســيدعلي آقازاده افزود :از آنجاکه راه اندازي اين
مرکز حرکت بســيار مثبتي به ســمت کاهش ترافيک و کاهش آلودگي
و همچنين ساماندهي چهره شــهر دارد و ضروري است فازهاي بعدي
آن هرچه ســريعتر وارد مرحله اجرايي شــود .وي ابراز داشت :هر طرح
اقتصادي و عمراني که به بهرهبرداري ميرسد نمايانگر برنامه ريزيهاي
مختلف و همدلي مديران مرتبط اســت .آقازاده تاکيد کرد :دستگاههاي
اجرايي بايد تمام توان خود را به کار گيرند تا پروژههاي نيمه تمام تکميل

شود و شهر از مزاياي آن بهره مند گردد .وي افزود :پروژههاي جديد نيز
بايد با نيازسنجي شهري و پس از انجام مطالعات الزم طراحي و عملياتي
گردد .اســتاندار مرکزي با اشــاره به اهميت بهره مندي از ظرفيتهاي
ســرمايه گذاران در اجراي پروژههاي شهري ،عمراني و اقتصادي بيان
داشــت :تجربه ثابت کرده اســت که در هر بخشي که از توانمنديهاي
صاحبان ســرمايه اســتفاده شــده ،پروژهها شــتاب گرفته و با کيفيت
رضايت بخش تري انجام شــده است .وي تاکيد کرد :اين باور در ميان
دستگاههاي اجرايي تقويت شود که ســرمايه گذاران بايد مورد حمايت
قرار گيرند و از دســتيابي آنان به سود منطقي حاصل از اجراي پروژهها
نبايد جلوگيري شــود ،چراکه طبيعت و ذات ســرمايه گذاري ،سودآوري
اصولي است .آقازاده گفت :خوشبختانه سرمايه گذار بوميشهرک خودرو
بــا بکارگيري تجربيات حاصل از پروژههاي پيشــين خود ،در اين پروژه
نيز خوش درخشــيد و رضايت نسبي را بدســت آورد .وي تصريح کرد:
اين پروژه از ابتدا با تعريف مشــخصي وارد فاز عملياتي شد و تنها براي
صنوف خودرويي تعبيه گرديد لذا بايد تمام تدابير کارشناســانه انديشيده
شــود که از کارکرد واقعي خود دور نشود و واگذاريهاي غير مرتبط در

آن انجام نشود .اســتاندار مرکزي سپس دو طرح ۵۵متري(۵۸متري) و
محــور اراک به فرودگاه در کمربند شــمالي را از پروژههايي عنوان کرد
که هرچه ســريعتر بايــد مراحل آن طي و موانــع آن مرتفع گردد .وي
خاطرنشــان ســاخت :بر اين اعتقادم که انجام پروژههاي بزرگ نيازمند
انســجام ،همياري و تعامل اســت و با وجود تنگناهــاي موجود بازهم
ميتوان رونق و رشد پروژههاي شهري را آغاز کرد و به سرانجام رساند.
آقازاده اظهار کرد :در اين خصوص از اعضاي شــوراي اسالميشهر که
در حکم نمايندگان منتخب مردم در پارلمان محلي هســتند و همچنين
مجموعه شهرداري انتظار ميرود با لحاظ نمودن شرايط فعلي اقتصادي،
امور بــزرگ و ماندگار را با برخورداري از توان ســرمايه گذاران اجرايي
نمايند .اســتاندار مرکزي خواســتار ايجاد جاذبههاي الزم جهت ترغيب
صاحبان مشاغل خودرويي به استقرار در شهرک خودرو شد.

شهرک خودرو ،پروژهاي همه سر سود

معاون عمراني اســتانداري نيز در اين مراســم بيان داشــت :يکي از
ويژگيهاي عمده اين پروژه که باعث برتري نســبي آن به بسياري
از پروژهها شده اســت ،لحاظ نمودن مسائل فرهنگي و خدماتي هم

طراز با فعاليتهاي اقتصادي ميباشد و در اين راستا بيشترين ميزان
رفاه براي صنوف مســتقر و مراجعه کنندگان پيش بيني شده است تا
هردو گروه به آساني پاسخ نيازهاي فرهنگي و خدماتي خود را دريافت
دارند .مهدي زنديه وکيلي افزود :شــرايط نسبتا مطلوب در اين مرکز،
خود به عنوان يک جاذبه براي فعالين مشــاغل خودرويي به حساب
ميآيد و در آيندهاي نزديک شــاهد خواهيم بودکه با استقرار واحدها
و رونق گرفتن کســب در اين مرکز ،کسبه داخل شهر ،خود عالقمند
به فعاليت در شهرک خواهند شد .وي اظهار داشت :اين مرکز ،روزي
مکاني بالاستفاده بود که اکنون با راه اندازي شهرک خودرو عالوه بر
زيبايي بخشــي به منظر شهر ،به فضايي کارآمد تبديل شده و يکي از
مهمترين اهداف کارگروه کاهش آلودگي هواي اراک را رقم زده است.
زنديه وکيلي تاکيد کرد :يک نگاه منصفانه به خوبي نشان ميدهد که
شهرک خودرو پروژهاي همه سرسود است که هم مطالبات شهري و
شهروندان و هم مســوولين عمراني را به خوبي برآورده ساخته است
و در اين جهت نبايد از انتخاب شــرکت آرمان ساز مرکزي به عنوان
پيمانکار مناسب و متخصص طرح چشم پوشي کرد.

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي  97/75/ 37الی ( 97/75/39نوبت اول)
اداره كل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در نظــر دارد پروژه های ذیل را از طريق
مناقصه به شرح زیر به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
شماره
مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد بر اساس فهرست
بهاء راهداری سال 97
(ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار(ريال)
براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به
شماره /123402ت 50659هـ مورخ 94/9/22

97/75/37

انجام امور راهداری راههای شهرستانهای
مالیر ،نهاوند ،تویسرکان ،بهار و اسدآباد

8/168/243/129

408/500/000

97/75/38

انجام امور راهداری راههای شهرستانهای
همدان ،رزن ،فامنین و کبودرآهنگ

7/902/146/391

395/200/000

97/75/39

انجام امور راهداری زمستانه راههای حوزه
استان همدان

37/543/788/516

1/877/200/000

محل دريافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir
جهت اطالع بیشتر به سايت  http://IETS.MPORG.IRمراجعه نمایید
آخرين مهلت دريافت اسناد  :تا ساعت  14مورخ 97/7/1
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت :تا ساعت  14مورخ 97/7/11 :
محل تحويل پاكت الف به صورت فیزیکی :دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد
آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
محل تحويل پاكت الــف و ب و ج به صورت الکترونیکی :ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشــانی
www.setadiran.ir
تاريخ بازگشائي پاكات  :ساعت  9صبح مورخ 97/7/12
محل بازگشايي پاكات  :سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش
بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت  3 :ماه
صالحیت الزم :
دارا بــودن گواهی صالحیــت پیمانکاری (حداقل رتبــه  5راه و ترابری ) از ســازمان مدیریت و
برنامهریزی
قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
محل تامین اعتبار طرح عمرانی (تملک دارایی )و از محل اعتبارات اســتانی و ســازمان راهداری
(نقدی و اسناد خزانه ) می باشد.
نوبت اول 97/6/24
نوبت دوم 97/6/ 25
پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مازنــدران در نظر دارد مناقصه

عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
ردیف

شماره مناقصه ستاد

موضوع

مبلغ برآورد

مبلغ تضمین فرآیند
ارجاع کار

مدت
اجرای کار

دوره
تضمین

1

200973489000065

نگهداری از تجهیزات و
سیستم روشنایی ،تهویه و
سامانه هوشمند تونل وانا

2/814/984/954

140/749/248

 12ماه

ندارد

2

200973489000066

نگهداری روشنایی منصوبه
محورهای غرب کندوان

9/272/289/392

463/614/470

 12ماه

ندارد

دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته نیرو یا برق و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان
برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی سابق) و ارائه گواهی صالحیت از دفتر ایمنی
و حریم راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور الزامی می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا ساعت  14مورخ 97/6/30

مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد :ساعت  14مورخ 97/7/10

زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت  8/30صبح مورخ  97/7/11در دفتر مدیرکل
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011-33326002
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