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اخبار

نهادهای حاکمیتی باید به تامین فضای استیجاری برای طبقات مختلف جامعه اقدام کنند

انعقاد قرارداد بیمه سالمت
با داروخانههای تازه تاسیس؛
به زودی

نگرانی از ساخت خانههای  ۶۰متری

عبدالرضا گلپایگانی ،معاون معماری و شهرسازی شهرداری
تهران درباره جزئیات اظهارات اخیر شهردار تهران مبنی بر کمک
به تامین مسکن استیجاری گفت :شهردار تهران در موضوع
تامین مسکن ،پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه داد ،مبنی بر
اینکه از ظرفیت مدیریت شهری هم برای تامین مسکن مورد نیاز
مردم استفاده شود .برهمین اساس از شهرداری تهران در این
زمینه پیشنهاد خواسته شد.
به گزارش ایلنا ،او با بیان اینکه بدین منظور در سازمان نوسازی
بررسی کارشناسی شد تا مشخص شود در کجاها نیاز به تامین
مسکن است ،افزود :و همچنین بررسی به منظور اینکه مشخص
شود ،شهرداری چه کمکی میتواند در این زمینه کند .اگرچه که
شهرداری از نظر قانونی مسئولیتی در ساخت خانه ندارد ،اما به
واسطه تکلیفی که حاکمیت در قبال مردم دارد و صراحت قانون
اساسی و نیاز مردم ،شهرداریها هم در این زمینه دست همکاری
به سمت دولت دراز کردند.
گلپایگانی با بیان اینکه الگوی فضای زندگی و خانههای کوچک
به گونهای که منجر به کاهش رفت و آمد در شهر شود ،در
این زمینه مطرح شد ،افزود :البته در پیشنهاد شهرداری ساخت
مسکن توسط بخش خصوصی انجام میشود و دولت نیز باید
کمک کند تا در گستره شهر واحدهایی تولید شود که امکان
انتخاب را برای مردم فراهم کند .اگر کسی تمایل داشت میتواند،
واحد  35متری در درون شهر و نزدیک محل کار خود داشته
باشد یا به عنوان یک گزینه دیگر در صورت تمایل یک واحد
 90متری در مسکن مهر پرند داشته باشد و در نهایت این فرد
است که میتواند ،انتخاب کند که در کدام مسکن سکونت داشته
باشد.
اجارهداری ِ مسکن سودآور نیست؛ نهاد حاکمیتی به جای مردم
اجارهداری کند
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه مسکن و محل زندگی
دو مقوله به هم پیوسته هستند ،گفت :نمیشود مردم تنها در
یک خوابگاه زندگی کنند ،بلکه محل زندگی جایی است که باید
سرانههای خدماتی مناسب داشته باشد ،تنها معیار مساحت و
اندازه مهم نیست ،بلکه امنیت ،نزدیکی به محل کار و فضای
مناسب برای تربیت فرزند هم ممکن است معیار مناسبتری
برای انتخاب محل زندگی باشد ،برای کسی که توان مالی کمتر
و تمایالت اجتماعی متفاوتتری دارد ،باید امکان انتخاب آزادانه
فراهم باشد .در نتیجه این امکان انتخاب یا توسط نهاد دولتی و
یا بخش خصوصی تامین میشود و شهرداری به عنوان تسهیلگر
میانداری خواهد کرد.
گلپایگانی با اشاره به اینکه این امالک صرفا برای اجاره خواهند
بود ،افزود :شهرداری تهران پیشنهاد داده است که نهادهای
دولتی بهتر است در موضوع اجارهداری و مسکن استیجاری

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از برنامه ایجاد  ۵هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران خبر داد.

با نگاه به سابقه
شهرهای ایران،
درخواهیمیافت
که در شهرهای
ما همیشه فقرا
و ثروتمندان در
کنار هم زندگی
میکردند
و شهرهای
طبقاتی
نداشتیم،این
یک واقعیت
اجتماعیاست
پیشقدم شوند ،چرا که اجارهداری به تنهایی فعالیت اقتصادی
سودآوری نیست .در نتیجه نهاد حاکمیتی باید اجارهداری کند تا
واحدهای متعلق به نهادهای دولتی به عنوان یک وزنه تعادل در
قیمت اجاره عمل کند .مسکن استیجاری یک موضوع اقتصادی
برای نهادهای حاکمیتی نیست بلکه یک تکلیف اجتماعی است
که باید در راستای کمک به اقشار آسیبپذیر انجام شود.
اقدام شهرداری در ایجاد  ۵هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف
تهران
او در پاسخ به این سوال که در طرح پیشنهادی شهرداری این
خانهها به چه کسانی اجاره داده میشود؟ گفت :ما پیشنهاداتی
دادیم مبنی بر اینکه افراد حداقل ده سال سابقه سکونت در
تهران داشته باشند ،حتما متاهل باشند و همچنین در سالهای
اول زندگی متاهلی باشند .البته پیشنهاد اولیه شهرداری سکونت
حداقل  5سال در تهران بود که درنهایت با ده سال سکونت
موافقت شد .گلپایگانی درباره اقداماتی که خود شهرداری در
زمینه مسکن انجام داده است ،گفت :در سازمان نوسازی یکی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

از اقدامات حداقلی که در اختیارمان بود را طراحی کردیم و با
مشارکت چند پروژه پیش بردیم و چیزی که اکنون در مرحله
اجرا است ،ایجاد پنج هزار واحد در نقاط مختلف تهران است که
عمدتا در مناطق جنوب شهر قرار دارد و کلید اجرای برخی از آنها
هم زده شده است.
نگرانی از ساخت خانههای  ۶۰متری و افزایش بارگذاری در
حاشیه شهرها
گلپایگانی در واکنش به اینکه وزارت مسکن مخالف ساخت
خانههای  25متری است و در مسئله خانههای استیجاری هم
بر ساخت خانههایی با متراژ  60متر به باال تاکید دارد ،گفت:
کاش بتوانند برای همه واحد  100متری بسازند ،واقعیت اقتصادی
و توان نهادهای دولتی که آشکار است ،نگرانم که به این بهانه
دوباره زمینهای پیرامون کالنشهرها مقصد بارگذاریهای تازه
بشود و بازهم جاذبه به سوی شهرهای بزرگ افزایش یابد .این
هم یک دوقطبی ناخوشایند است و یکپارچگی ملی را با مخاطره
روبهرو میکند .شهرهای کوچک دور افتاده عاری از فرصت کار و

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر
اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند .به
پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رديف

شرح پروژه

محل اجرا

برآورد اوليه برمبناي مبلغ تضمين شركت در
فرآیندارجاع کار (ريال)
فهرست( 99ريال)

صالحيت مورد نیاز

1

آسفالت راه های روستایی شهرستان لنده ( لنده قیام  -کتج  -دوک )

کهگیلویه

22,408,293,702

1.121.000.000

رتبه 5راه و باالتر

2

بهسازی و تعمیرات اساسی پل طاقی اسفندان

کهگیلویه

6.647.172.610

333.000.000

رتبه 5راه و باالتر

3

تعمیرات اساسی پل قلعه دختر

کهگیلویه

12.139.339.785

607.000.000

رتبه 5راه و باالتر

4

تعمیرات اساسی پل فلزی دروهان

دنا

12.671.358.693

634.000.000

رتبه 5راه و باالتر

دستگاه مناقصه گزار و نشاني :اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ميدان حمل
ونقل
 -1اطالع رسانی از طریق سايت الكترونيكي مناقصات /http://iets.mporg.ir :وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir
 -2زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط  :از تاريخ  99/08/5لغايت پایان وقت اداری  99/08/07در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.irقابل دريافت می باشد.
 -3مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را در وقت اداري از تاريخ  99/08/08لغايت  99/08/20به بایگانی فنی اداره پیمان
و رسیدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای واقع دریاسوج  -میدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند.
همچنین پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.
 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  99/08/21راس ساعت  9صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران و يا نماينده

بانــک توســعه تعــاون در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای همزمــان بــا ارزیابــی
کیفــی ( فشــرده ) جهــت خریــد تجهیــزات شــبکه غیــر فعــال ( ) passiveرا از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت
در مناقصــه محقــق ســازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :روز دوشنبه مورخ 1399/08/05
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ 1399/08/12
مهلت زمانی ارائه مستندات  :ساعت  16روز شنبه مورخ 1399/08/24
زمان گشایش پاکت ها  :ساعت  10روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها :
تهــران – خیابــان ولیعصــر – خیابــان بزرگمهــر – نبــش خیابــان بــرادران مظفــر – پــاک  – 14بانــک توســعه
تعــاون – اداره کل تــدارکات و خدمــات – دایــره قراردادهــا  ،مناقصــات و مزایــده اقــدام نماینــد  .تلفــن 61032243
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934
شماره مجوز1398 4276-:

نوبت اول

تحویلنمایند.
 -7مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.
 -8ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
 -9هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -10شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند.
آگهی نوبت اول – 99/8/6
آگهی نوبت دوم 99/8/7-

اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

آگهي تجدید مناقصه عمومي (یک مرحله ای )

شــركت توزیــع نيــروي بــرق اســتان یــزد در نظــر دارد اجــرا ي پــروژه مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــي یــک مرحلــه
ای بــا ارزیابــی كيفــی بــه پيمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا متقاضيــان شــركت در مناقصــه مــي تواننــد از تاریــخ 1399/08/06
شرکت توزيع نیروي برق
استان يزد
لغایــت  1399/08/11از طریــق ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس  www.setadiran.irنســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نمایند
و پيشــنهادات خــود را باتوجــه بــه مندرجــات دفترچــه مناقصــه ظــرف مهلــت مقــرر در جــدول زیــر در ســامانه ســتاد ایــران بارگــذاری و ضمنــا پاكتهــای
مناقصــه را بــه دبيــر خانــه ایــن شــركت تحویــل نماینــد .ضمن ـاً بــه پيشــنهادهاي تحویــل داده شــده بعــد از انقضــاء مــدت و بارگــذاری نشــده در ســامانه ،
ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد  .كارفرمــا نســبت بــه رد یــا قبــول یــک یــا كليــه پيشــنهادات مختــار اســت .
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2099005066000027 :
رديف

شماره مناقصه

دارای اعتبار باشد و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذاری کرده باشند.
 -6الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه ،پاكت الف در لفاف مناسب الك و مهر شده به بایگانی فنی اداره پیمان و رسیدگی

هوای پایتخت از مرز هوای سالم عبور کرد و
در حال حاضر در شرایط ناسالم برای گروههای
حساس جامعه قرار دارد.
به گزارش مهر ،سکون هوا و پایداری جو،
ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون سایه آلودگی
را دوباره بر سر تهرانیها گستراند.
براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،کیفیت هوای پایتخت از مرز هوای سالم
عبور کرد و در حال حاضر در شرایط ناسالم
برای گروههای حساس جامعه قرار دارد،
در این شرایط توصیه میشود افراد مبتال به
بیماری قلبی یا ریوی ،سالمندان و کودکان باید
فعالیتهای طوالنی یا سنگین خارج از منزل
را کاهش دهند .ادامه این شرایط تهران را وارد
چهل و هشتمین روز هوای ناسالم خواهد کرد.

( فشرده ) جهت خرید تجهیزات شبکه غیر فعال (» ) passive

رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
 -5تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی www.sajar.mporg.ir

ذرات معلق کیفیت هوای پایتخت را
کاهش داد

« تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی

نوبت اول

زندگی و کالنشهرها و به ویژه تهران و پیراتهران مرکز کار هستند.
با نگاه به سابقه شهرهای ایران ،درخواهیم یافت که در شهرهای ما
همیشه فقرا و ثروتمندان در کنار هم زندگی میکردند و شهرهای
طبقاتی نداشتیم ،این یک واقعیت اجتماعی است اما کسانی که
از منظر اجتماعی به اندازه واحد انتقاد دارند ،پدیده شکاف درون
و پیرامون را نمیبینند ،در حالی که این مسئله مهمتری است.
در سابقه سکونت ایرانی ،همه جور خانه با اندازههای متنوع در
کنار هم بوده است .خانه ایرانی الزاما خانه اعیانی نیست که حتما
یک حیاط بزرگ داشته باشد .اگر محالت تاریخی شهر تهران را
ببینید ،مساحت زمینها در آن  60 ،50یا  70متر است .نفرآباد
یکی از محلههای بسیار قدیمی شهرری است که سابقه سکونت
 400ساله دارد ،در آنجا هم ،خانه با مساحت  500متری بوده و
هم خانوادههایی هستند که در اتاقهای  12تا  15متری کنار هم
زندگی میکردند.
نهادهای حاکمیتی باید به تامین فضای استیجاری برای طبقات
مختلف جامعه اقدام کنند
او ادامه داد :درست است که خانه حیاط دار بزرگ مورد
استقبال است ،ولی این خانه بزرگ کجا باید باشد در درون یا
حاشیه شهر؟ در مثال زنده محله کن ،قطعات کوچکتر در درون
محله است و کسی که میخواهد خانه بزرگتر داشته باشد به
خارج و کنار باغها میرود .در کشورهای خارجی هم همین مدل
است .اما ما برعکس عمل کردیم و در شهری که پرتراکم است و
محل گردش اقتصادی باالست و قیمت زمین سر به فلک کشیده
به دنبال واحدهای بزرگ هستیم و واحدهای بدون خدمات را
به عنوان مسکن مهر یا هر چیز دیگری برای فقرا خارج از شهر
میسازیم و محترمانه میخواهیم فقرا در شهر زندگی نکنند و این
هم از منظر شهرسازی یک فاجعه است .کسی که زندگیاش
را در راه سپری میکند آرامش و آسایش ندارد .کسی که فضای
زندگیاش با محل کارش دو ساعت فاصله دارد در محل کارش
آرامش ندارد ،او را با کسی مقایسه کنید که یک واحد کوچک تر
دارد ،ولی یک فاصله  20دقیقه ای پیاده تا محل کار دارد .آیا این
شخص آرامش بیشتری ندارد؟ وقتی میگوییم خانه ،فقط کمیت
و مساحت خانه مالک عمل نیست ،بلکه باید همه این معیارها
را کنار هم بچینیم و این تجربه دنیا است ،این واحدها و تنوع
کیفیتها چیزی نیست که اختراع ما باشد بلکه در شهرکها
و مجتمعهای بزرگ در دنیا متداول است و باید از این مدل
استفاده کرد.
او با تاکید بر اینکه نهادهای حاکمیتی باید حتما به سمت
تامین فضای استیجاری برای طبقات مختلف بروند و کمک کنند
تا مسکن اجتماعی شکل بگیرد ،افزود :در این زمینه شهرداری
تهران پیشنهادش را به وزارت کشور فرستاده و چارچوبهای
پیشنهادش را نیز اعالم کرده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران از
انعقاد قرارداد این سازمان با داروخانههای تازه
تاسیس درآیندهای نزدیک خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی ناصحی
بهمناسبت هفته بیمه سالمت ،گفت :طی
حضور انجمن داروسازان ایران در سازمان بیمه
سالمت ایران و توافقات صورت گرفته مقرر
شد که با داروسازان جوانی که عمدتا در مناطق
محروم و حاشیه شهرها اقدام به تاسیس
داروخانه کردهاند قرارداد منعقد شود.
وی با اشاره به اینکه این اقدام دراولین فرصت
و پس از بررسیهای کامل انجام خواهد شد،
ادامه داد :این موضوع تحولی بزرگ در جامعه
داروسازی ایجاد خواهد کرد به نحوی که حتی
با داروخانههای تهران که هزینه باالتری نسبت
به سایر استانها دارند نیز قرارداد منعقد
خواهد شد .مدتها بود که به دلیل کمبود
منابع عقد قرارداد جدیدی با برخی مراکز
و داروخانهها نداشتیم .مراکز پاراکلینیک،
آزمایشگاهها ،مراکز رادیولوژی و توانبخشی
جدید در لیست بیمه نبودند به همین جهت
این نوید را میدهیم که این فرصت برای این
مراکز نیز ایجاد خواهد شد.
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شرح مناقصه

تضمین شرکت در
مناقصه (ريال )

انجام فعالیتهای
اصالح و بهینه سازی
در حوزه عمل
مديريت امور برق دو يزد
1399

800.000.000

نوع ضمانتنامه
 -1ضمانت نامه بانکی
-2فیش واريز وجه نقد
 -3مطالبات.

زمان تحويل
پاکتها

زمان بازگشائي
پاکتها

ساعت 13
پنج شنبه
مورخ 1399/08/22

ساعت 10:30
سه شنبه
مورخ
1399/08/27

 -1مدت اجرا  :چهار ماه
 -2هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -3به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبــان مــي تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفــن  035-36248989 :امــور تــداركات و  36243111امــور مهندســي و نظــارت تمــاس
حاصــل نماینــد .
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