
|    چهارشنبه|28 اردیبهشت 1401|شماره 5867| 

اذان ظهر: 13:01 اذان مغرب: 20:25 اذان صبح فردا: 4:17  طلوع آفتاب فردا: 5:56
اوقات شرعی به افق تهران صاحبامتياز: علي  يوسف پور 

مديرمسئول: محمد پيرعلي
سردبير:محمد صفري 

دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گـــزارش
رئیس قوه قضاییه:

کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است
ادبیات تکراری با واژگان جدید 

اين موج سازی غربی ها در حالی صورت گرفته است 
كه راهبــرد اصلی آنها را تکرار ســناريوی قديمی و 
تکراری تحميــل ناامنی و انحراف مســير از حالت 
تمركز اقتصادی به امنيتی تشکيل می دهد كه فعال 
شدن پياده نظام غرب نشــانی بر اين رويکرد است.

عالوه بر فعال شــدن افسران »ايران واچر« در برخی 
ســفارت خانه های چند كشــور همســايه، اعزام دو 
متخصص اروپايی در سازماندهی آشوب های خيابانی  
بــه ايران نيــز از جمله اقدامات انجام شــده در اين 
خصوص اســت.در همين چارچوب وزارت اطالعات 
با صدور اطالعيــه ای اعالم كرد كه دو فرد اروپايی با 
هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف 
و اقشار كشور و تغيير جهت مطالبات عادی به سمت 
آشــوب و بی نظمی اجتماعی وارد كشور شده بودند 
كه توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( از همان بدو 

ورود شناسايی و در زمان بازداشت شدند.
اين افراد مأموريت داشتند با سامان دهی، هدايت، 
شبکه ســازی و مرتبط ســازی افراد و شــبکه های 
آلــوده داخلی بــر مشــکالت و مطالبات اقشــار 
شــريف و زحمت كش جامعه اشراف پيدا كرده و با 
منحرف سازی مطالبات و فعال كردن عوامل خود، 
جامعــه را با موج ســهم گينی از تخريب و ناامنی 
مواجه ســازند.جالب اينکه همزمان با ناكام ماندن 
طراحی ها و برنامه هايی كه افرادخارجی بازداشــت 
شــده به همراه برخی عوامل داخلی بدنبال اجرای 
ان بودند ، رســانه های پشتيبان آنها با وارونه نمايی 
و اســتفاده از كليدواژه هايــی چون بازداشــت دو 
تابعيتی ها، بازداشت اتباع كشورهای غربی، تهديد 
جان گردشــگران و... بر آن شدند تا ضمن تشديد 
فضای ايران هراســی، نقشه دشــمنان عليه امنيت 

ملی ايران را با فرافکنی پنهان سازند.
 در نهايــت می تــوان گفت كه نگاهی به ســابقه 
مداخله جويی آمريکايی ها و البته انگليســی ها در 
مســائل ايران نشــان می دهد كه  از سال 1332 
تاكنــون تقريبا در تمام بزنگاه های سياســی ايران 
تالش كرده اند با امنيتی كردن اعتراضات، مطالبات 
اصلی مردم را منحرف كرده و از آب گل آلود ماهی 
بگيرد.نکتــه جالــب توجه در اين باره اين اســت 
كــه آمريکايی ها اعم دموكرات يــا جمهوری خواه 
هيچ گونــه خط قرمزی بــرای مداخلــه در ايران 
نداشته اند، به طوری كه از هر گروه معارض، مخالف 

و حتی منتقد جمهوری اسالمی حمايت كرده اند.

سرمقاله

رئيس قوه قضاييه گفت: كوتاه كردن فرآيند دادرســی يك 
ضرورت غيرقابل كتمان اســت و مــا برای تحقق اين مهم 

سلسله برنامه هايی را در دستور كار داريم.
حجت االســالم والمسلمين محســنی اژه ای در نشست با 
اعضای هيئت رئيســه كميســيون اصل 90 مجلس ضمن 
اشاره به تعبير مطرح شده از جانب رئيس كميسيون اصل 
90 مبنی بر وجود دردهــای مزمن در بخش هايی از نظام 
اداری كشــور، اظهار كرد: رفع دردهــای مزمن با درمان 
عادی ممکن نيســت و نيازمند درمان ويژه است؛ درمانی 
كه هزينه دارد و بايد مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای 
مانده از دردهای مزمن و كهنه را به طور كامل مداوا كند.

رئيس دستگاه قضا يادآور شد: اين درمان و مداوای دردهای 
مزمن كه بخش هايی از نظام اداری كشور به آن مبتال است 
نيازمند تشريك مساعی و تمركز قوای دستگاه های مختلف 
و شناســايی اولويت هاست؛ همچنين بايد توجه داشت كه 
ايــن درمان دردهای مزمن با جيغ هــا و فريادهايی همراه 
خواهــد بود كه اين امر نبايد ما را از ادامه مســير بازدارد 

و بايد موضوع را تا انتها و حصول نتيجه پيگيری كنيم.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: در عين حال كه نبايد از هيچ 
موضوع و مسئله ای كه موجد آسيب و خلل در نظام اداری 
كشور اســت، غفلت كرد اما بايد تمركز و انرژی خود را بر 
اولويت ها بگذاريم و با اولويت بندی مسائل و موضوعات در 
راستای رفع آنها اقدامات مجدانه و پيگيرانه را انجام دهيم 
و توجه داشــته باشــيم كه با انجام يك اقدام بازدارنده در 
حوزه يك اولويت شناســايی شده بســياری از مشکالت و 

آسيب ها مرتفع خواهند شد.
وی در همين زمينه مشــخصاً به موضوع ضرورت تکميل 
و راه اندازی ســامانه جامع تجارت و نقــش و كاركرد اين 
ســامانه در شفاف سازی چرخه صادرات و واردات در كشور 

اشاره كرد و اين مقوله را در زمره اولويت ها قلمداد كرد كه 
در صورت تحقق كامل آن، بخشــی از منافذ فسازا، معايب 
و آسيب ها در حوزه فرايندهای زنجيره تجارت و همچنين 

مديريت زنجيره توزيع كاال مرتفع خواهد شد.
محســنی اژه ای با تاكيــد بر ضرورت اتصال ســامانه های 
دســتگاه های مختلف از جمله اداره گمرك ، سازمان بنادر 
و ســازمان اموال تمليکی در راســتای شفاف سازی چرخه 
صادرات و واردات در كشــور و انسداد بسترهای فسادزا و 
موجد خســارت در اين حوزه مشخصاً به معضل كاالهايی 
اشــاره كرد كه در انبار بنادر و گمركات، متروكه و فاســد 
می شــوند؛ محموله هايی كه به تصريح قاضی القضات هيچ 
عايدی برای مــردم ندارند و فقط به بيت المال خســارت 
تحميل می كنند؛ از »تخصيص ارز برای واردات« تا »اشغال 

فضای فيزيکی« و »صرف هزينه جهت امحاء آنها«.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: به مسئوالن قضايی دستور 
داده ام كه با كمك دولت، همچنان ساماندهی فرآيندهای 
صادرات و واردات از جمله ثبت  ســفارش ها، تخصيص ارز، 
تخليه محموله كشــتی ها در بنادر و گمركات و ارسال به 
موقع آنها به نقاط مختلف كشــور، ســاماندهی انبارهای 
گمركات و بنــادر و كاالهای متروكه را بــا جديت دنبال 
كنند تا اشکاالت و آسيب های فسادزا و موجد خسارتی كه 
كماكان در برخی از بنادر و گمركات كشور وجود دارد، به 

طور كامل مرتفع شوند.
رئيس دســتگاه قضا در بخشی از سخنانش در اين قسمت 
جلســه، در واكنش به سخنان ســيد محمود نبويان عضو 
هيئت رئيســه كميســيون اصل 90 مجلس مبنی بر عدم 
تحويل ســامانه مرتبط با گمرك از ناحيه يك شــركت و 
پيمانــکار علی رغم مکاتبات صورت گرفتــه ميان مقامات 
و مســئوالن ذيربط طی چهارســال گذشــته گفت: ابعاد 

اين موضوع بايد موشــکافی و بررسی شــود و اگر مقرون 
به صحت باشــد بايد مورد پيگيری جدی قرار گيرد؛ البته 
مــن اين موضوع را قبول ندارم كه يك پيمانکار توانســته 
همه مسوالن را دور بزند؛ به هر ترتيب بايد قرارداد منعقد 
شــده در اين زمينه مورد بررســی و مداقه قرار گيرد و هر 
دســتگاهی مقصر بوده، رسيدگی های الزم در رابطه با آن 
انجام شود.وی با تاكيد بر اينکه مقابله همه جانبه با پديده 
قاچاق به صرف راه اندازی و اتصال ســامانه ها ی يکپارچه 
تحقــق نمی يابد، بيان داشــت: به منظــور مقابله جدی با 
پديده شــوم قاچاق كه يکی از موانع اصلی رونق و جهش 
توليد در كشور است ضروری اســت دستگاه های مسئول 
تشريك مساعی و تعامل بيشــتری داشته باشند و من در 
اينجا رئيس ســازمان بازرســی و رئيس كل دادگســتری 
اســتان تهران را مکلف می كنم با برگزاری نشســت های 
تخصصی مشــترك با اعضای كميسيون اصل 90 مجلس، 
موضوعات و مســائل اين حوزه از جمله راه اندازی و اتصال 
ســامانه های الزم و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه را 
احصــاء و جمع بندی كنند و بدين ترتيــب يك كار عملی 

منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گيرد.
اژه ای افزود: البته تعدادی از متخلفين در حوزه سامانه های 
مبارزه با قاچاق از ناحيه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی 
شــده اند اما بايد توجه داشــت كه صرف اين اقدام كفات 
نمی كند و بايد اين مســئله را به صورت ريشه ای و اساسی 

با همکاری و تعامل مرتفع كنيم.
رئيــس قوه قضاييه در بخش ديگری از ســخنانش در اين 
قســمت از نشست با اعضای هيئت رئيسه كميسيون اصل 
90 ، بر نقشی كه مجلس يازدهم می تواند در زمينه »كوتاه 
كردن فرآيند دادرسی« و »كاستن از عناوين متعدد و كثير 
مجرمانــه« ايفا كند و كمك  كار دســتگاه قضايی در اين 

راستا باشد، تاكيد كرد و به استمرار فضای همدالنه ايجاد 
شده ميان مســئوالن دستگاه قضايی و نمايندگان مجلس 

يازدهم برای غلبه بر چالش ها و معضالت اشاره داشت.
وی در همين راستا افزود: كوتاه كردن فرآيند دادرسی يك 
ضرورت غيرقابل كتمان اســت و مــا برای تحقق اين مهم 
سلسله برنامه هايی را در دستور كار داريم؛ مجلس يازدهم 
نيز می تواند در اين زمينه در قالب ارائه طرح از ناحيه خود 
و يا تسريع در تصويب لوايح ارسالی از ناحيه ما، نقش آفرين 
باشــد؛ به طوری كه شاهد رسيدگی به يك پرونده قضايی 

در بازه های زمانی طوالنی نباشيم.
محســنی اژه ای به ثمرات و اثرات مثبت جلســات مستمر 
و هم انديشــانه مســئوالن قضايی با نمايندگان مجلس در 
كميســيون ها و فراكســيون های مختلف در راستای رفع 
اشکاالت و ايرادات موجود در بخش ها و حوزه های گوناگون 
كشور اشاره كرد و مشخصاً نتايج و اثرات نشست اخير خود 
و مســئوالن قضايی با طراحان قانون »حمايت از خانواده و 

جوانی جمعيت« را مورد تصريح قرار داد.
رئيــس قوه قضاييــه در همين زمينه افزود: در راســتای 
موضوعات مطرح شــده در جلسه مشترك ميان مسئوالن 
قضايــی و طراحان قانــون »حمايت از خانــواده و جوانی 
جمعيت« در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راســتای رفع 
موانــع اجرای كامل اين قانون اقداماتی ترتيب داده شــد؛ 
از جمله آنکه ابالغ ويژه تشــکيل شعب اختصاصی دادگاه 
تجديدنظر در همه اســتان های كشــور وفــق تبصره يك 
ماده 56 قانون مزبور )ناظر بر شــرايط مجاز بودن ســقط 
جنين( صادر شــد؛ همچنين رئيس ســازمان بازرسی كل 
كشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد اين قانون از ناحيه 
دســتگاه های مختلف و تدويــن آيين نامه های ناظر بر آن 

نظارت كند.

پــروژه  ســرمایه گذار  و  مالــک  شمشــکی،  ســاوه  علیــزاده  فرشــید 
گردشــگری شــهر شمشــک دربندســر در نشســت خبری با رسانه ها 
با گالیه از موانعی که در ســر راه این پروژه ملی مهم و فرامنطقه ای 
ایجاد شــده اســت، گفت که این پروژه ۱۲ ســاله معطل روند اداری 

بیهوده مانده است.
وی ادامــه داد: بــا گذشــت بیــش از یک دهه ازآغاز رونــد اجرایی این 
پروژه و با توجه به اینکه از ســال ۱۳۸۸ مصوبه هیأت دولت را اخذ 
کرده و موافقت نامه تاسیس این منطقه صادر شده و همچنین فاز 
اول آن شامل بیست و دو هکتار که جزو مستثنیات سرمایه گذار و 
مالک اســت و توســط ســازمان میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی وقــت و همــکاری فرمانــداری شــمیرانات درســال ۱۳۹۶ در 
کارگــروه اقتصادمقاومتــی اســتانداری تهــران به تصویب رســید، ولی 
متاسفانه کارشکنی های متعدد سازمان ها و نهادهای مختلف مرتبط 
در ایــن بخــش و عــدم پاســخگویی مشــخص توســط ســازمان منابــع 
طبیعی وجنگل داری اســتان تهران و ســازمان محیط زیست به مانع 
بزرگــی بــرای آغاز عملیات اجرایی این پروژه بزرگ درحوزه گردشــگری 

تبدیل شده است.
وی ادامــه داد: البتــه خوشــبختانه بــا اقدامــات بســیار موثــری کــه از 
ســوی تیــم معاونــت قضائــی دادســتان کل کشــور صــورت گرفتــه و 
تاکنون نتایج مثبت و تاثیرگذاری به همراه داشته و تا حدودی موانع 
برطــرف شــده کــه در انتهــا ورود جــدی وزارت میــراث صنایع دســتی 
وگردشــگری به عنــوان متولــی اصلی ایــن حوزه، تســهیل کننده جدی 

برای رفع کامل موانع پیش رو خواهد بود.
مالــک و ســرمایه گذار پــروژه ملــی منطقــه نمونــه گردشــگری شــهر 
شمشــک دربندســر در ادامــه افــزود: پــس از بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری و نام گــذاری ســال ۱40۱ بــه نــام تولیــد دانش بنیان اشــتغال 
آفریــن از طــرف معظــم لــه، امیــد تــازه ای در دل مــا روشــن شــده و 
امیدواریــم بــه زودی شــاهد رفــع موانــع منطقــه نمونــه گردشــگری 
شمشــک دربندســر و پروژه های مشابه باشیم که به جرات می توانم 
بگویــم بــه دلیل اقلیم خاص کشــور عزیزمان و نوع طراحی و فازهای 
تــدارک دیــده شــده در ایــن پــروژه از نمونه هــای مطــرح در دنیــا - به 
طور مثال شــهرک توریســتی ورزشــی زمســتانی »داووس ســوئیس« 
کــه در نوع خود مطرح اســت - ایــن منطقه از مزیت های خاص تری 
برای گردشگران و عالقمندان برخوردار خواهد بود و می توان ازآن به 

عنوان »داووس خاورمیانه« یادکرد.
مهنــدس علیــزاده گفــت: این پــروژه قطعا اشــتغال باالیی در ســطح 
منطقــه بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد خواهــد کــرد کــه 

امیدوارم شاهد اجرایی شدن هرچه زودتر فاز اول پروژه باشیم.
علیــزاده در ادامــه درخصــوص معرفــی بیشــتر پــروژه تشــریح کــرد: 
منطقــه نمونــه گردشــگری شــهر شمشــک دربندســر در فاصلــه ۵۷ 
کیلومتری شــمال شــهر تهران و در عمق سلسله جبال کوه های البرز 
در ارتفاع ۲۲00 تا ۳400 متری از ســطح دریا واقع شــده اســت. آب 
و هــوای خنــک و فــوق العــاده پاکیــزه و شــرایط جغرافیایــی، پوشــش 
گیاهی منطقه و موقعیت مفرح کوهستانی که به علت حائل شدن 

در رشــته کوه های البرز و قرار گرفتن در کنار پیســت های بین المللی 
اســکی دربندســر و شمشــک و در مجاورت پیست بین المللی اسکی 
دیزیــن قرارگرفتــه، باعــث گردیــده ایــن منطقــه نمونه گردشــگری از 

شرایط خاص و ویژه ای برخوردار باشد. 
وی ادامــه داد: رقــم اجــرای ایــن پــروژه بیــن ســه و نیــم تــا پنــج هــزار 
میلیــارد تومــان بــرآورد شــده که مــوارد زیر را شــامل می شــود: ایجاد 
مراکــز تفریحــی ورزشــی، دهکده ورزش هــای زمســتانی )پاتیناژ روباز 
وسربســته،  هاکی روی یخ، لوژســواری روی یخ، تونل اســکی، پیست 
فــری اســتایل حــرکات نمایشــی، پــرش اســکی، اســکی آزاد، پیســت 
صحرانوردی، مراکز خدمات ویژه برای تمرین تیم های ملی ورزشی در 
فشــار و ارتفــاع باال بــه ویژه ایجاد کمپ های خــاص به جهت تمرین 
تیم های ملی فوتبال و فوتسال که با تائید فیفا ساالنه باید در ارتفاع 
۱۸00 متــر از ســطح دریــا باالتــر تمرین کنند و هرســاله هزینه زیادی 
جهــت اعــزام تیم هــای ملــی به خارج از کشــور صــورت خواهد گرفت 
کــه بــا راه انــدازی پــروژه قطعــا ایــن بخش از خدمــات می توانــد نیاز 
مهــم وحیاتــی تیــم ملی فوتبــال کشــورمان را مرتفع نمایــد. همچنین 
کلینیک هــای آب درمانــی و ســنگ درمانی، توریســم ســالمت، مراکز 
اقامتــی و اســتراحتگاه، هتل هــای ۵ ســتاره و متــل و مراکــز فرهنگــی 
خــاص می باشــد( کــه راه انــدازی و آغــاز بــه کار آن تاثیــر بــاالی در 
اقتصــاد و اشــتغال منطقه وشهرســتان شــمیرانات و رودبــار قصران 
و حتی کشــور خواهد داشــت که متاســفانه با بی مهری و بی توجهی 
برخــی از مســئوالن تاکنــون آغــاز عملیات اجرایــی آن به تعویق افتاده 
اســت. امیدواریم وزارت میراث صنایع دســتی و گردشگری برای رفع 
موانع این پروژه و پروژه های مشــابه در شــرایط اقتصادی کشــور، که 
می تواند کمک شــایانی به بحث اشــتغال وکار آفرینی داشــته باشد، 
بــا رویکــرد اقتصاد مقاومتی و نگاه جهادی اقدام جدی در جهت رفع 

موانع پیش رو نماید.

گالیه های مالک و سرمایه گذار منطقه نمونه ملی گردشگری شهر شمشک دربندسر؛

پروژه مهم و ملی که ۱۲ سال معطل مانده است!
تجدید دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

ت دوم
نوب

پرورش  و  آموزش  ارم جنب  بلوار  انتهای   - یاسوج  به آدرس  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  شرکت آب وفاضالب 
پستی  کد  و   411133595155 اقتصادی  کد   10861970210 ملی  شناسه   074-33341111 تلفن   - بویراحمد  شهرستان 
با  7591757878 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست 
شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه معتبر طبق 
جدول زیر ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ، 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 1401/02/29 تا ساعت 19 مورخ  1401/03/03 .
2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 1401/03/18.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  1401/03/19  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین ارائه پیشنهاد .

5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
6( هزینه درج آگهی و اصالحات و تجدید های احتمالی روزنامه و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر، 

چک شخصی ونظایرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد و باید بصورت فیزیکی در موعد مقرر 

تحویل دبیرخانه استان گردد.
9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان 
منعقده را تحویل موقت ننموده اند با شرط پیشرفت فیزیکی باالی 70 درصد با تایید کارفرما حق شرکت در مناقصه را دارند. 

10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
11( مهلت بازدید از پروژه و تایید فرم سایت ویزیت حداکثر سه روز پس از مهلت خرید اسناد می باشد.

12( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131
دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/28               1401/02/27       تاریخ انتشار نوبت اول  : 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان  موضوع مناقصهردیف
محل اجرا

مبلغ برآورد اولیهمحل تامین اعتبار
)ریال(

رتبه مورد 
نیاز

مبلغ تضمین معتبر 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار  )ریال(

مدت اجرا

پروژه اجرای بخشی از خط انتقال مادوان 1
از تنگ کبوتری  شامل تهیه و لوله گذاری 
لوله فوالدی اتصال جوشی به قطر 350 
میلیمتر معادل 14 اینچ با ضخامت جدار 

6 میلیمتر بطول 2625 متر و احداث 
حوضچه شیرآالت و ... طبق براورد و 

مشخصات فنی

از محل اعتبارات بویراحمد
عمرانی و سایر منابع 

بخشی از اعتبارات                                                              
در قالب اوراق و اسناد 

خزاته مدت دار می باشد 
نعدیل دارد

آب پایه 5 و 62520053185
باالتر

6 ماه3130000000

پروژه اجرای پروژه دور برداری 2
چاه آب شرب شماره 2 مهریان و .... 

طبق برآورد و مشخصات فنی

از محل اعتبارات عمرانی بویراحمد
و سایر منابع 

بخشی از اعتبارات در قالب 
اوراق و اسناد خزاته مدت 

دار می باشد 
تعدیل دارد

آب پایه 5 و 10625469539
باالتر

5 ماه540000000

عضو شــورای شهر تهران گفت: موضوع بررسی دستور معاون اول رئيس جمهور 
مبنی بر ابطال مصوبه افزايش 25 درصدی كرايه ناوگان حمل و نقل عمومی در 

دستوركار شورای شهر قرار گرفته است.
ســيد محمد آقاميری در گفتگو با مهر درباره دســتور معاون اول رئيس جمهور 
مبنــی بر ابطال مصوبه افزايش 25 درصدی كرايــه ناوگان حمل و نقل عمومی 
اظهار كرد: نامه ای در اين رابطه به شورای شهر زده شده و متقاباًل شورا نيز پاسخ 
اين نامه را داده اســت اما در حال حاضر بررسی اين موضوع در دستور كار قرار 

گرفته است و در ابتدای هفته آينده نتيجه آن اعالم خواهد شد.

عضو شــورای شــهر تهران ادامه داد: آنچه كه در نامه وزير صمت به معاون اول 
رئيــس جمهور تحت عنوان مصوبه تنظيم بــازار آمده متعلق به 27 مهر 1400 
بوده اســت در حالی كه افزايش كرايه ناوگان حمــل و نقل عمومی در رابطه با 

سال 1401 است.
عضو شــورای شــهر تهران با بيان اينکه بخشــی از ناوگان اتوبوسرانی پايتخت 
خصوصی اســت گفت: نمی توان به بخش خصوصی گفت حقوق كاركنان خود را 
افزايش دهد اما هزينه بليط را بيشتر نکند بخشی از اعتراض كاركنان اتوبوسرانی 
بــه دليل افزايش حقوق بوده اما افزايش دســتمزدها بدون افزايش قيمت بليت 

ممکن نيست.
آقاميری تصريح كرد: شــورای شهر نهاد قانون گذار است و با توجه به اختيارات 

قانونی خود می تواند كرايه ناوگان عمومی را افزايش دهد.

بررسی ابطال افزایش ۲۵ درصدی 
کرایه ها در دستور کار شورا

ادامه از صفحه 1


