
ح�دود ي�ك م�اه قبل ب�ود ك�ه احمد 
حكيمي پور نامه اي را در اختيار رسانه ها 
قرار داد كه براساس آن 22 عضو شورا با 
امضاي توماري خواستار تصويب اليحه 
كاهش اختيارات مالي ش�هردار تهران 
ش�ده بودند. ولي تنها يك هفته بعد از 
انتش�ار اين خبر جنجال�ي و درجريان 
تصويب يك فوريت آن، ب�ه يكباره 50 
درص�د اعضا ن�ه تنها از ط�رح حمايت 
نكردند بلكه در نقد آن س�خن گفتند. 
همين مس�اله باعث شد تا بس�ياري از 
منتقدين شهردار تهران مدعي شوند كه 
البي هاي شهرداري باعث شده تا برخي 
از اعضاي�ي كه اين توم�ار را امضا كرده 
بودند منصرف ش�وند. برخالف هميشه 
اما، ناصر اماني، معاون شوراهاي شهردار 

تهران در گفت وگو با »اعتماد« اين نظريه 
را تاييد مي كند ولي مدعي است كه اين 
البي كارشناسي بوده نه سياسي و آن را 
امري بديهي در سيستم هاي مديريتي 
جهان مي داند. اين گفت وگو نگاهي است 
به ديدگاه هاي شهرداري در مورد مسائل 
مالي و به خصوص بحث ياد شده از زبان 

معاون كهنه كار شهردار تهران. 

براي�ن  از منتقدي�ن  بس�ياري 
مدعي  هس�تند كه قاليباف براي 
تحت الش�عاع ق�رار دادن ط�رح 
كاهش اختيارات شهرداربوده كه 
بعد از بارها تذكر اعضا و گذش�ت 
ح�دود ي�ك س�ال حاضر ش�ده 
گ�زارش مال�ي ش�هرداري را ب�ه 
صحن شورا ارايه دهد. اين تحليل 

تا چه حد صحت دارد؟

اص��ا  اينچنين نيس��ت. هم��ان طور كه 
گفتي��د، االن حدود يك س��ال اس��ت كه 
اعضاي شوراي شهر از شهردار مي خواهند 
كه گزارش مالي ش��هرداري را ارايه دهد. 
در همي��ن زمينه حتي بارها آم��ار و ارقام 
وحشتناكي را عنوان مي كردند و مي گفتند: 
 اين ش��هردار، ش��هر را فروخت، شهردار، 
شهر را ورشكس��ت كرد، شهرداري شهر را 
فروخت، آقاي قاليباف براي شهردار بعدي 
هم چيزي بگذار و... اما ما مي دانستيم كه 
اينها اص��ا واقعيت ندارد. از طرفي اعضاي 
ش��ورا هم حق داشتند كه از وضعيت مالي 
شهرداري خبردار ش��وند. اينها باعث شد 
تا باالخره ش��هردار ته��ران تصميم بگيرد 
گزارش مالي شهرداري را ارايه دهد. حتي 
ابتدا قرار بود اين گزارش به دليل حساسيت 
و اهميتي كه داش��ت، در صحن غير علني 
و بدون حضور خبرنگاران ارايه ش��ود. ولي 
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سالمت، نشاط و ورزش، آسيب هاي اجتماعي و اشتغال؛ محورهاي ستاد ملي زن و خانواده 
ايسنا| معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سالمت، نشاط و ورزش، آسيب هاي اجتماعي و اشتغال از جمله دستور جلسات ستاد ملي زن و خانواده است كه قرار است تا پايان دولت يازدهم تشكيل شود. 
شهيندخت موالوردي اظهار كرد: در جلسه قبلي شوراي عالي انقالب فرهنگي اعضاي جلسه به اين نتيجه رسيدند كه به اندازه كافي سند، قانون، مقررات و حتي ساختار براي تحكيم خانواده وجود دارد مشكل اصلي عدم 
اجرا و نبود ضمانت اجرايي براي برنامه هاي اين حوزه است. از ابتداي دولت يازدهم به عناوين و محورهاي متعددي رسيديم تا به عنوان دستور جلسه در ستاد ملي زن و خانواده مطرح كنيم كه پيش از اين مطرح شده بود.

سرخط خبرها محيط زيست گفت وگو

فضا را براي متخلفان ناامن كنيد
درخواست ابتكار از دستگاه قضا

درخواست رييس سازمان محيط زيست 
از دستگاه قضايي براي نا امن كردن فضا 
براي متخلفان، اقداماتي در راستاي حمايت از محيط بانان 
محسوب مي شود. به گزارش مهر،  معصومه ابتكار كه روز 
پنجش��نبه براي ديدار با مردم و مسووالن استان،  راهي 
قزوين ش��ده بود،  در نشس��تي با رييس كل دادگستري 
استان،  گفت: دس��تگاه قضا بايد فضا را براي متخلفان و 
مجرمان زيست محيطي ناامن كند و اين جرايم به دليل 
اهميت و جايگاه آنها نبايد كم تلقي ش��ود. در راس��تاي 
كمك رساني به دستگاه قضا، به محيط بانان آموزش هاي 
ويژه اي داده ش��ده تا در زمينه كاهش جرايم و تخلفات و 
مواجه با مجرمان به حداقل برسيم.  از سوي ديگر،  ايجاد 
شعب قضايي محيط زيست در 20 استان،  خبر ديگري بود 
كه ابتكار در اين جلسه اعام كرد. ابتكار گفت: بر اساس 
جلساتي كه با رييس قوه قضاييه داشته ايم، ايشان دستور 
داده اند كه ش��عبي به صورت تخصصي ب��ه پرونده هاي 
محيط زيستي رسيدگي كنند، هم اكنون هم در دادسراها 
و دادگاه هاي بيش از 20 استان پرونده هاي محيط زيست 
به شعب خاص ارجاع داده مي شود چراكه اين افراد اشراف 
بيشتري به مس��ائل دارند. اقدام مشترك ديگر، آموزش 
قضات است تا نس��بت به مسائل مختلف محيط زيست 
آگاهي بيش��تري پيدا كنند.  معاون رييس جمهوري در 
خصوص اليح��ه حمايتي محيط بانان گف��ت: اليحه به 
معاون اول رييس جمهور ارسال و پس از آن به كميسيون 
اجتماعي ارجاع ش��ده كه كميسيون اجتماعي بايد نظر 
دستگاه هاي ذي ربط را دريافت كند پس از آن در كميته 
اوليه مطرح و بعد در كميسيون لوايح بررسي و تصويب و 
در نهايت در هيات دولت مطرح مي شود.  وي با بيان اينكه 
مهم ترين بخش اين اليحه در خصوص به كارگيري ساح 
است، افزود: طبق قانون به كارگيري ساح، محيط بانان 
ضابط قضايي هس��تند اما متاس��فانه تجري متخلفان 
افزايش يافته است، از اين رو اليحه مذكور براي حمايت 
از محيط بانان و تشديد مجازات مرتكبان تخلفي كه تجري 
مي كنند به طور ويژه به موضوع پرداخته است.  ابتكار در 
بازديدي كه از تاالب »اهلل آباد« آبيك، داش��ت نسبت به 
خطر وقوع ريزگرد بعد از خشك شدن اين تاالب هشدار 
داد و اظهار كرد: در صورت احيا نشدن اين بخش و خشك 
شدن آن، كانون ريزگردهاي خطرناك براي جمعيت 20 
ميليوني سه استان البرز، تهران و قزوين خواهد بود. اين 
دشت بايد با تدابير الزم تبديل به فرصت شود و با كشت 
گونه هاي مناسب و تبديل آن به فضاي جنگلي، از بياباني 
ش��دن آن جلوگيري كرد. ادامه اين روند عاوه بر ايجاد 
كانون ريزگردها، تهديدي براي اراضي كشاورزي منطقه 
نيز هس��ت با كش��ت گونه هاي گياهي مناس��ب هرچه 

سريع تر بايد اقدام هاي الزم را به عمل آورد. 

مع��اون آموزش ابتداي��ي وزارت آم��وزش و پرورش از 
مردودي 47 هزار اول دبس��تاني در دو س��ال گذشته 
خبر داد. به گزارش انتخاب، محمد ديمه ور با اش��اره به 
لزوم توجه بيش��تر به دانش آموزان اول دبستاني اظهار 
داشت: 47 هزار دانش آموز پايه اول در دو سال گذشته 
مردودي داشته ايم كه بايد توجه بيشتري به اين دسته 
از دانش آموزان داش��ته باش��يم. اين در حالي است كه 
ارزش ياب��ي كيف��ي و توصيف��ي در دوره ابتدايي اجرا 
مي ش��ود. بخش قابل توجه��ي از دانش آموزان اكنون 
در مدرسه هستند كه مش��كات يادگيري دارند و اگر 
به آنها توجهي نشود ترك تحصيل يا خروج از مدرسه 

را شاهد خواهيم بود. 

مشرق| »موسسه مصاف« از آغاز پروژه توليد بازي 
رايانه اي با موضوع »نجات سردار احمد متوسليان از 
زندان رژيم صهيونيستي« خبر داد. »مهدي خزاف« 
مدير پروژه توليد بازي »حاج احمد« درباره ساخت 
اي��ن اثر گفت: »اي��ن بازي به صورت اول ش��خص و 
تركيبي از س��بك تيراندازي و معماي��ي خواهد بود 
و براي PC سيس��تم عامل ويندوز توليد شده است. 
البته ش��خصيت اصلي بازي احمد متوسليان نيست 
و ما در ميانه بازي در يكي از زندان هاي اس��راييل با 

ايشان مواجه مي شويم.« 

مردود شدن 47 هزار كالس 
اولي در دو سال گذشته 

توليد بازي »حاج احمد« 
و مبارزه با داعش آغاز شد

خبر

البي كرديم، اما البي 
كارشناسي نه سياسي 

حميد رضا خالدي

معاون قاليباف از البي شهرداري در مورد طرح كاهش اختيارات 
شهردار مي گويد

خود قاليباف اصرار كرد كه گزارش را در روز 
سه شنبه و با حضور خبرنگاران ارايه دهد تا 
بعد از يك سال جو سازي عليه شهرداري، 
براي همه شفاف سازي شود. بنابراين اين 
گزارش ربطي به ط��رح كاهش اختيارات 

شهردار ندارد. 
گ�زارش ش�هردار بيش�تر ب�ه 
بدهي هاي شهرداري برمي گشت. 
يكي از انتقادهاي اعضاي ش�ورا و 
برخي از منتقدين به باال بودن رقم 
همين بدهي ها بود. فكر نمي كنيد 
بدهي چند ه�زار ميليارد توماني 
شهرداري به سيستم بانكي كشور، 
نش�ان از ورشكستگي شهرداري 

داشته باشد ؟
نه. به هيچ وجه. برعكس ما معتقديم كه اين 
بدهي به سيس��تم بانكي يكي از افتخارات 
شهرداري است. چرا؟ چون سيستم بانكي 
به هيچ مجموع��ه اي - چ��ه دولتي و چه 
خصوصي - به اين راحتي ها وام نمي دهد. 
دولت اگربخواهد وام بگيرد بايد از مجلس 
مصوبه بگيرد و ش��هرداري اگر بخواهد وام 
بگيرد بايد از شورا مصوبه بگيرد. اينها هم 

كار ساده اي نيست. 
خب وام گرفتن از بانك چه س�ود 
و فاي�ده ويژه اي براي ش�هرداري 

دارد؟
فايده هاي زيادي دارد. اول اينكه قيمت تمام 
شده پروژه هاي ما را كاهش مي دهد. مثا 
دوپروژه تونل رسالت و برج مياد پروژ ه هايي 
بودند كه از دولت قبل به ما به ارث رس��يده 
بودند. ما با كدام بودجه مي خواستيم آنها را 
تكميل كنيم؟ اما با وام گرفتن از بانك، اوال 
استهاك پروژه ها را كم كرديم، دوم اينكه 
زمان تكميل پروژ ها را كاهش داديم و زمان 
را خريديم. پس اين نوع بدهي هيچ اشكالي 
ندارد. بخش��ي از اين بدهي هم به شهردار 
قبلي برمي گردد ولي به هر حال ما موظف 

هستيم كه همه را بپردازيم. 
يكي ديگر از بدهي هاي شهرداري 
كه هم�واره ش�هردار را در معرض 
انتقاده�اي تن�د اعض�اي ش�ورا 
ق�رار داده، بده�ي ش�هرداري به 
پيمانكاران اس�ت. چرا هيچ وقت 
كسي به اين سوال پاسخ نمي دهد 
كه چرا بعد از گذشت چند سال از 
اتمام پروژه ها هنوز بدهي بسياري 

از پيمانكاران پرداخته نمي شود ؟
درست اس��ت. فكر كنم بيش از 93 درصد 

طلبكاران شهرداري، پيمانكاراني هستند 
ك��ه كمت��ر از 500 ميليون از ش��هرداري 
طلب دارند. اين را ما قب��ول داريم كه بايد 
سيس��تم مالي ما به گون��ه اي برنامه ريزي 
مي كرد كه پ��ول اين ش��ركت ها به موقع 
پرداخت ش��ود. ولي در هر صورت در حال 
حاضر به جد دنب��ال پرداخت بدهي هاي 
ش��هرداري هس��تيم. گرچه اگر بخواهيم 
كمي منصف باشيم بايد قبول كنيم كه اين 
8 درصد بدهي فعلي ش��هرداري در مقابل 
حج��م كل بده��ي 106 ه��زار ميلياردي 
شهرداري در 10 ساله گذشته اصا رقمي 
نيست. دركميسيون فرعي كشور كه من و 
آقاي دنيا مالي عضو آن هستيم، پيشنهاد 
ش��ده كه در كانش��هرهايي مانند تهران 
ش��هرداري ها بتوانند تا 30 درصد بودجه 
خود را استقراض كنند. اين درحالي است 
كه بدهي كنون��ي ما كمت��ر از 10 درصد 

بودجه است. 
در ط�رح پيش�نهادي كاه�ش 
اختيارات مالي شهردار تهران 22 
نفر به اين طرح راي دادند. اما هفته 
بعد و درجريان تصويب يك فوريت 
آن، به يكب�اره 50 درصد اعضا نه 
تنها از طرح حمايت نكردند بلكه 
در نقد آن داد سخن دادند. همين 
مس�اله باعث ش�د تا اين ش�ايعه 
شدن بگيرد كه اين اعضا به خاطر 
»البي« هاي س�نگين شهرداري 
از نظر و ديدگاه ش�ان برگش�تند 
و مخال�ف اين طرح ش�دند. واقعا 
همين ط�ور اس�ت و ش�هرداري 
ب�ا اعضا در م�ورد اين ط�رح البي 

كرده است؟
 برخ��اف تص��ور عم��وم جامع��ه، در 
سيستم هاي دمكراتيك و پارلماني، البي 
كردن چيز بدي نيست. منتها البي ما البي 
كارشناسي وتخصصي بود نه البي سياسي. 
يعني ش�ما قبول داريد كه رايزني 

كرديد؟
بله. من ب��ه عن��وان نماينده ش��هرداري 
قاطعانه اعام مي كنم كه در اين مورد البي 
كرديم. اما به اين معن��ا كه پيش تك تك 
اعضايي كه اين اليحه را امضا كردند رفتيم 
و ب��ا بحث هاي كارشناس��ي خطر كاهش 
اختيارات مالي ش��هردار را مطرح كرديم. 
گفتيم كه درست است كه اين مساله جزو 
اختيارات شورا بوده ولي اختياري نبوده كه 

نشود آن را تفويض كرد.

بدهي به  سيستم 
بانكي، افتخار 

شهرداري
ما معتقديم كه اين بدهي 
ب�ه سيس�تم بانكي يكي 
از افتخارات ش�هرداري 
چ�ون  چ�را؟  اس�ت. 
سيس�تم بانك�ي به هيچ 
مجموعه اي – چه دولتي 
و چه خصوص�ي – به اين 
راحتي ه�ا وام نمي دهد. 
دولت اگ�ر بخواه�د وام 
بگي�رد باي�د از مجل�س 
مصوبه بگيرد و شهرداري 
اگر بخواهد وام بگيرد بايد 
از ش�ورا مصوب�ه بگيرد. 
اينه�ا ه�م كار س�اده اي 

نيست.

  دومين توله ش�ير از قاچاقچيان حيات وحش در 
سيستان و بلوچستان كشف شد. مهر

  مجري طرح ساماندهي رودخانه هاي مرزي داخلي 
شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي از ورود 35 
ميليون مترمكعب آب به درياچه اروميه با ساماندهي 

رودخانه آجي چاي خبر داد. مهر 
  بر اس�اس پيش بيني هاي س�ازمان هواشناسي، 
هواي تهران، به تدريج خنك مي ش�ود سه ش�نبه 
خنك ترين روز تهران خواهد بود. شهرهايي چون 
مه�ران ب�ا 52 درجه، آب�ادان 51 درج�ه و اميديه، 
شوشتر و دهلران با 50 درجه گرم ترين هاي مناطق 

كشور بودند. مهر
  رييس سازمان تاكسيراني ش�هر تهران از نصب 
دس�تگاه هاي كارتخوان و اجراي پروژه كال سنتر 

براي تاكسي هاي پايتخت خبر داد. ايسنا 
 طرح »موزه اي به وسعت شهر« به تبريز رسيد. ايسنا

ادامه از صفحه اولچهره روز

از سوي ديگر كشور ما در بحث آسيب هاي 
اجتماعي با چالش ه��اي مختلفي روبه رو 
اس��ت. بخش عم��ده اي از اي��ن چالش ها 
جوان��ان را ه��دف ق��رار داده اس��ت و راه 
كنترل و كاهش اين آس��يب ها هم حضور 
جامعه فعال و آگاه جوان اس��ت كه وقتي 
مي بينند هم نسان شان در معرض آسيب 
هستند، با مش��اركت خود در راستاي رفع 
اين آسيب ها تاش كنند. در اين مورد هم 
مي بينيم كه در زمينه مشاركت اجتماعي 
و همچنين فرهنگ س��ازي در شبكه هاي 
اجتماعي در اي��ن موضوع هم تاش هايي 
صورت مي گي��رد. اولويت ما هم در همين 
راس��تا تعريف ش��ده اس��ت و از طرح ها و 
برنامه هايي كه براي توانمند سازي جوانان 
مناطق محروم و آسيب پذير داشته باشند، 

حمايت مي كنيم. شوراي اجتماعي كشور 
به طور متمركز با همكاري تمامي دستگاه ها 
در جه��ت كاهش آس��يب هاي اجتماعي 
فعالي��ت مي كنند. در همين راس��تا چند 
كارگروه تخصصي در ش��وراي اجتماعي 
تشكيل ش��ده است. مس��ووليت تشكيل 
كارگروه آسيب هاي اجتماعي جوانان هم 
به عهده معاونت س��اماندهي امور جوانان 
گذاشته شده اس��ت. به دنبال اين هستيم 
كه برنامه عملياتي تنظيم كنيم و اقدامات 
الزم را براي دستگاه ها تعريف كنيم. راه حل 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي در كشور ما 
توانمندسازي جوانان است. هم كساني كه 
آسيب ديده اند و هم كساني كه در معرض 
آسيب هس��تند، بايد توانمندي هايي را در 
زمينه هاي آموزش��ي و فرهنگي و حمايت 

از فعاليت ه��ا و مشاركت هاي ش��ان در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي و سياسي و... 
كس��ب كنند. اين امر مانع از آسيب ديدن 
جوانان خواهد ش��د. به همين دليل روي 
افزايش كمي اعض��اي  ngo هاي جوانان 
تاكيد داريم. تا بتوانيم تعداد جوانان توانمند 
را افزايش دهيم. ت��ا همين افراد براي رفع 
آسيب ها در نقاط مختلف اجتماع اقدامات 
الزم را انجام دهند. هدف ما اين اس��ت كه 
نقش دولت را به حداقل برس��انيم تا دولت 
تنها نقش حمايتي از فعاليت ها داشته باشد. 
تاش مان اين است كه نگاه پدرساالرانه به 
جوانان نداشته باشيم و كمك كنيم كه آنها 
در قالب تش��كل هايي فعالي��ت كنند و در 
جهت زندگي نوگرايانه و خاقانه كه تمام 
جوامع جوان از آن برخوردارند، گام بردارند 
تا به تدريج بتوانند جامعه را به سوي توسعه 
متوازن ببرند. اگر ما اين نگاه پدرس��االرانه 

را كمرنگ كنيم ش��اهد حضور پر رنگ تر 
جوانان در همه عرصه ها خواهيم بود و آنها 
هم ديگر چشم انتظار يك نفر نخواهند بود 
كه مسائل مختلف ش��ان را حل كند. و به 
سمت فعاليت و پويايي بيشتر خواهند رفت 
و ش��رايط را تغيير خواهند داد. در همين 
راستا ما در نظر داريم مجمع ملي جوانان را 
تشكيل دهيم كه سازمان متفكر و هوشمند 
جوان��ان خواهد بود كه ش��رايط جوانان و 
تمامي اقدامات و اتفاقات و سياس��ت هاي 
كشور و تحوالت جهاني را در حوزه جوانان 
رصد مي كند و در موقعيت ه��اي اثرگذار 
مدني و حاكميتي به نمايندگي از جوانان 
نقش آفريني خواهد كرد. به اين شكل ما از 
يك جامعه جوان توانمند برخوردار خواهيم 
بود كه مي توانند به عنوان مديران شايسته 
و با قابليت هاي برجسته كشور را به سمت 

توسعه پيش ببرند. 

نگاه پدرساالرانه به جوانان را كنار بگذاريم

حامد مالنقي

آگهي مزايده عمومي مرحله اول 
س�ازمان پايانه هاي شهرداري اهواز در نظر دارد حس�ب بند سه صورتجلسه هيات مديره س�ازمان مورخ 95/1/15 نسبت به واگذاري 

موضوعات زير به صورت اجاره اقدام نمايد. 

لذا از افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده به نشاني اهواز، بلوار قدس، ساختمان حوزه معاونت 
حمل و نقل و ترافيك، امور قراردادهاي سازمان پايانه شهرداري اهواز )تلفن تماس 3798172( مراجعه نمايند. 

 هزينه انتشار آگهي ها به عهده برنده مزايده مي باشد.
1- مهلت قبول پيشنهاد نرخ و پاسخ به مزايده، از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز كاري است و تحويل در محل دبيرخانه محرمانه حراست سازمان 

در آدرس فوق الذكر مي باشد.
2- سازمان در رد كليه يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.

3- مدت قرارداد اوليه دو سال شمسي مي باشد.
4- افراد جهت خريد اسناد و شركت در مزايده مي بايستي مبلغ 300/000 ريال را به حساب 0105599918001 بانك ملي )سيبا( به حساب سازمان 

پايانه هاي شهرداري اهواز واريز نمايند.
5- مبلغ ضمانتنامه شركت در مزايده در جدول باال قيد شده كه مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارايه شود:

الف: فيش واريزي مبلغ فوق به حساب 0105600179002 سيبا نزد بانك ملي ايران به حساب سازمان پايانه هاي شهرداري اهواز
ب: به صورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان پايانه هاي شهرداري اهواز و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها

ج: چك تضمين شده بانكي به نام سازمان پايانه هاي شهرداري اهواز
- تاريخ برگزاري كميسيون مزايده در ساعت 14 روز شنبه مورخ 95/6/6 مي باشد، حضور پيشنهاددهندگان مجاز مي باشد.

- نتيجه كميسيون بر اساس ماده 15 و 18 آيين نامه معامالت شهرداري كالنشهرها به برنده اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
6- برندگان اول و دوم و مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7- بر اساس ماده 10 آيين نامه معامالت شهرداري كالنشهرها شركت در مزايده و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان مي باشد.
8- ميزان سپرده انجام تعهدات معادل سه ماه اجاره پيشنهادي برنده مزايده مي باشد كه در هنگام عقد قرارداد اخذ و نزد سازمان در حساب سپرده 

نگهداري و پس از اتمام قراردادها و تخليه عين مستاجره مسترد خواهد شد.
- ساير اطالعات و جزييات در اسناد مزايده مندرج شده است.

مبلغ سپرده شركت در مزايده )ريال( پايه كارشناسي ماهانه )ريال(محل مرحله موضوع رديف 

10/000/00012/000/000پايانه شرق اول غرفه مسافربري 1

10/000/00012/000/000پايانه شرق دومغرفه مسافربري2

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري اهواز


