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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                         همایش بین المللی سرمایه گذاری تهران- تسنیمآیين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   
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مدیر شهرداری منطقه دو همدان از اجرای هفت هزار تن آسفالت 
در سطح منطقه دو همدان خبر داد.مهندس حجت کریمی جاوید در 
گفت وگو با روزنامه تجارت ضمن گرامی داشت هفته شهرداری ها 
و دهیاری ه��ا ب��ا اعالم این خبر، افزود:  اجرای روکش آس��فالت و 
اصالح وضعیت معابر ش��هر در رأس درخواس��ت های شهروندان 
از ش��هرداری قرار دارد و به همین دلیل ش��هرداری همدان، پروژه 
روکش آسفالت در سطح وسیع را یکی از اولویت های برنامه های 

خود قرار داده است.
وی اذعان کرد: با هدف افزایش هرچه بیش��تر رفاه ش��هروندان، 
تسهیل و ایمنی در تردد وسایل نقلیه، زیباسازی و مناسب سازی 
محیط ش��هری، اجرای عملیات گس��ترده روکش آس��فالت معابِر 
محالت محدوده ش��هرداری منطقه 2 در حال انجام اس��ت تا این 
ش��هرداری ب��ا تالش ش��بانه روزی و بدون وقف��ه خود در تمامی 
زمینه های عمرانی، هیچ فرصتی را جهت عمران و آبادانی ش��هر 

همدان  از دست ندهد.
مدیر منطقه دو شهرداری همدان با اشاره به مطالبه وضعیت آسفالت 
معابر توس��ط ش��هروندان، تصریح کرد: حفاری های سازمان های 

خدمات رس��ان یکی از دالیل مش��کل آس��فالت معابر سطح شهر 
اس��ت که در راس��تای تأمین آرامش و آسایش شهروندان، ارتقای 

کیفی معابر و بهبود عبور و مرور، س��یما و منظر ش��هری و با هدف 
خدمت رس��انی شایس��ته به شهروندان در دس��تور کار قرار گرفته 

است.

 � "داشتن معابر با آسفالت مطلوب   حق شهروندان 
است"     

کریمی داشتن معابر با آسفالت مطلوب  را حق شهروندان منطقه 
دانست و گفت: از همه ظرفیت ها و امکانات موجود شهرداری جهت 
بهس��ازی و زیباس��ازی استفاده خواهد شد، چنان که در اجرای این 
طرح طی سه ماه گذشته توسط سه اکیپ شامل  پیمانکار آسفالت، 
اکیپ فینیش��ری و فالس��ک آسفالت سازمان عمران شهرداری در  
معابر سطح منطقه شروع شده است و بالغ بر هفت هزار تن آسفالت 

در سطح منطقه توزیع شده است .
کریمی اجرای روکش آسفالت را به دو بخش آسفالت ریزی اساسی 
و لکه گیری تفکیک کرد و خبر از اختصاص دو هزار تن آس��فالت 

جه��ت لکه گی��ری معاب��ر فرع��ی و محالت و پنج ه��زار تن برای 
آسفالت ریزی اساسی در معابر اصلی سطح حوزه داد.

وی در این باره توضیح داد: کندرو بلوار مطهری، کوچه های شبنم، 
فرخنده، میرزایی، طلوع، ش��قایق، کوثر، پیروزی و خیابان برزگر 
واقع در صدف، بلوار مطهری، خیابان الله  کوچه شهید جعفر زاده 
و خیابان مولوی  واقع بلوار اعتمادیه ش��رقی و غیره  تنها بخش��ی 
از معابری هس��تند که در س��ال  جاری روکش آس��فالت آن صورت 

گرفته است.
مدیر منطقه دو در پایان به استمرار اجرای آسفالت شبانه از سوی 
اکیپ ه��ای ای��ن منطقه با همکاری س��ازمان عمران ش��هرداری 
اش��اره کرد و افزود: بخش زیادی از عملیات آس��فالت ریزی معابر 
اصلی ش��امل تراش، ترمیم و روکش آس��فالت به منظور رفاه حال 
همشهریان عزیز و همچنین جلوگیری از سد معبر، تسهیل در عبور 
و مرور و سرعت در اجرای پروژه به صورت شبانه اجرا می شود.

فعالیت شبانه روزی نهضت آسفالت شهرداری منطقه 2همدان؛ 

اجرای ۷ هزار تن آسفالت در سطح منطقه 2 همدان 

 

آگهي تمدید دوم مدت مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)یکپارچه(

 به شماره 4۰1-66

 

  پیرو آگهی مورخ ۱40۱/0۳/۳۱)نوبت اول(  و۱40۱/04/0۱ )نوبت دوم( روزنامه تجارت و آگهی تمدید مورخ ۱40۱/04/07 روزنامه  تجارت ، شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان در پی درخواست تعدادی از پیمانکاران مدت این مناقصه را به شرح جدول ذیل تمدید می نماید

 1-نام مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
2-عنوان مناقصه : احداث مخزن ۱5000 مترمکعبي 5 شرقي و خط انتقال تا ابتداي شهر زنجان به شماره فراخوان200۱00۱2۳0000045 

دفتر  روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان
 

ضمنا" به اطالع می رساند محل تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی بصورت 50درصد نقد و50درصد اسنادخزانه اسالمی سه ساله طبق شرح در اسناد خواهد 
بود.

تاریخ وآدرس 
دریافت اسناد 

مناقصه

اسناد مناقصه از  ساعت 12 صبح  مورخه   1401/03/31  لغایت تا ساعت9 صبح  مورخه   1401/04/25 در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات 

توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد .

 مهلت تحویل
 پاکات مناقصه

پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخه   1401/05/08   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به 
پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

زمان گشایش 
پاکات

پاکات مناقصه مذکور در ساعت 10 صبح  مورخه   1401/05/08 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشایی خواهد شد.


