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مسئوالن و مردم به فکر باشند

امکانات ورزشی شهر تهران کافی
نیست

بحران آب ،گریبانگیر ایران
به گزارش ایسنا ،ایران دارای اقلیمهای فراخشک ،نیمه خشک و
مدیترانهای است و حدود  ۶۵درصد از مساحت کشور را اقلیمهای
فراخشک و خشک بیابانی در بر گرفته است .در این اقلیم میزان بارش
بسیار کم یعنی کمتر از  ۵۰تا  ۱۵۰میلیمتر در سال است و متوسط
درجه حرارت ساالنه بسیار زیادی دارد و به همین دلیل جمعیت نسبتا ً
محدودی در این منطقه جغرافیایی ساکن هستند .مناطق با اقلیم
نیمه خشک در کشور بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیمتر بارندگی ساالنه دارند و
حدود یکپنجم از خاک کشور را شامل میشوند .در اقلیم مدیترانهای
بارندگی بیشتر از مناطق نیمهخشک است و به حدود  ۵۰۰میلیمتر در
سال نیز میرسد .وسعت مناطق با اقلیم مدیترانهای در کشور حدود
پنج درصد کل مساحت کشور را تشکیل میدهد.
حجم کل برداشت آب برای مصارف مختلف از منابع آبهای
سطحی و زیرزمینی کشور برابر  ۹۸.۱میلیارد مترمکعب است بهگونهای
که میزان برداشت از منابع آب سطحی  ۴۴.۲و از آبهای زیرزمینی
 ۵۳.۹میلیارد مکعب است .بخش «کشاورزی»« ،شرب و بهداشت»
و «صنعت و خدمات» در مجموع به ترتیب  ۸.۴ ،۸۷.۹و  ۱.۸میلیارد
مترمکعب آب برداشت میکنند .سهم آبهای زیرزمینی شامل چاهها
و قنوات در تامین نیازهای مختلف کشور  ۵۴.۹درصد است.
منوچهر گرجی  -استاد حوزه محیط زیست پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران  -با بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی
و تاثیرگذار در روند خشکسالی مربوط به کمبود دریافت باران است،
میگوید :در شرایط فعلی میانگین ساالنه بارندگی ایران به حدود ۲۳۰
میلیمتر میرسد درحالی که متوسط بارندگی ساالنه در دنیا حدود ۸۰۰
میلیمتر است .برهمین اساس میزان بارندگی ساالنه در ایران کمتر از
یک سوم متوسط دنیا است .متوسط پتانسیل تبخیر در کشور حدود
 ۲۰۰۰میلیمتر است ولی شرایط تبخیری دنیا حدود  ۷۰۰میلیمتر تخمین
زده شده است؛ با نگاهی به این آمار متوجه میشویم که وضعیت آبی
کشور ما حدود  ۱۰برابر از متوسط جهانی ضعیفتر است بنابراین این
شرایط نیازمند توجه و درک مسئوالن و مردم است و باید بپذیرند که
با این میزان بارندگی در کشور نمیتوان همانند کشورهایی که بارندگی
بیشتری دارند آب مصرف کنند.
ت بحرانی آب
وضعی 
عباسعلی نوبخت ،سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
کشور با اشاره به بحران آب در کشور میگوید :ایران جزو کشورهایی
است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال  ۲۰۲۵با بحران
شدید آب مواجه میشود و در سال  ۲۰۴۰به نهایت حد بحران شدید
آب میرسد .ما متولیان امنیت زیستی کشور با مشارکت و استفاده از
تجربیات و دانش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اثبات میکنیم که ایران
در سال  ۲۰۴۰دچار بحران شدید خشکسالی نخواهد شد.
باقر قرمزچشمه ،مدیر گروه منابع آب و توسعه خاک وزارت نیرو به
منابع آبی کشور و ضرورت مدیریت آن اشاره و اظهار میکند :منابع
آبی از نظر کمیت ،کیفیت و برداشت بیرویه از دشتها در وضعیت
فوق بحرانی قرار دارد .در کشور میزان برداشت آب از دشتها بیش از
حد استاندارد است و در حالی که باید حدود  ۲۰تا  ۴۰درصد منابع آبی
برداشت شود در کشور بیش از  ۸۰درصد منابع آبی برداشت میشود
که بیانگر این است که وضعیت خوبی نداریم و باید منابع آبی کشور
را مدیریت کنیم.
مزاده ،سخنگوی صنعت آب کشور درباره تداوم کمآبی
فیروز قاس 
میگوید :ما در سال  ۱۴۰۰یک سال کم آبی را پشت سر گذاشتیم
و متأسفانه این کم آبی امسال( )۱۴۰۱نیز تداوم پیدا کرده است .یک
پنجم ( ۲۰درصد) سرانه آب تجدیدپذیر دنیا در ایران است که همین

یکی از مشکالت اساسی و چالشهایی که ایران با آن دست و پنجه نرم میکند کمبود آب است زیرا ایران از نظر موقعیت جغرافیایی
کشوری خشک و نیمه خشک محسوب میشود و میزان بارندگی و شرایط تبخیری آن نسبت به میانگین جهانی بسیار باالتر است
عالوه بر شرایط جغرافیایی خشک ،استفاده نادرست از منابع آبی موجب شده است که ایران مشکالت جدی بحران آب را تجربه کند.

ایران دارای
اقلیمهای
فراخشک،
نیمهخشک
و مدیترانهای
است و حدود
 ۶۵درصد از
مساحتکشور
را اقلیمهای
فراخشک و
خشکبیابانی
در بر گرفته
است
موضوع محدودیتهایی برای ما ایجاد میکند و ضرورت دارد که در
مدیریت منابع آبی کشورمان هوشمندانه و بر اساس استانداردها و
اصول عمل کنیم.
خطوط لوله و هدررفت آب
ن کمآبی در کشور الزم است از هدر
با توجه به خشکسالی و بحرا 
رفت آب جلوگیری کنیم و در این جهت از لولههای سالم و جدیدتر
استفاده کنیم این در حالیست که با میزان هدررفت قابل توجه در این
بخش مواجه هستیم .به گفته حنیف رضا گلزار ،پژوهشگر حوزه آب
و خاک به وضعیت فعلی کشور  ۸۰تا  ۹۰میلیارد متر مکعب از آب
مصرفی متعلق به بخش کشاورزی است و بر اساس مطالعات رسمی،
ساالنه حدود  ۴ .۱دهم میلیارد متر مکعب از منابع آب شرب و شیرین
درون شهری از دست میرود قبل از اینکه سر از شیر خانه مردم
دربیاورد؛ به عبارت دیگر ما تقریبا ًشش برابر حجم آب کل سد امیرکبیر
کرج را در ساختار فرسوده انتقال آب درون شهری از دست میدهیم.
محمدرضا بختیاری ،مدیر عامل آب و فاضالب استان تهران نیز به
هدررفت آب در پایتخت اشاره و اظهار میکند :از حدود  ۹۰۰۰کیلومتر
خط لوله و آبرسانی در پایتخت حدود  ۴۰درصد آنها عمر باالی ۵۰
سال دارند و فرسوده محسوب میشوند و آب بسیاری را هدر میدهند.
همچنین حسین رفیع ،فعال حوزه آب به هدر رفت آب از طریق
لولههای بخش کشاورزی اشاره میکند و میگوید :بخش عمده آبی
که ادعا میشود در بخش کشاورزی مصرف میشود بهعلت اشکاالت
متعدد در سیستمهای انتقال آبپیش از اینکه به کشاورزان برسد ،در
مکانی دیگر هدر میرود.
جدا از شک و تردیدی که در تداوم بارندگیهای اخیر وجود دارد،
بهواسطه تبعات کمبارانی شدید در سال آبی گذشته ،شرایط آبی
بسیاری از سدهای کشور نامساعد است و این موضوع در حوضه آبریز
سدهای تهران در نیمقرن اخیر بیسابقه بوده است.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه عنوان کرد

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه گفت :شیر بادام نوشیدنی مفیدی
است اما به هیچ عنوان نباید آن را جایگزین شیر گاو کرد.
به گزارش مهر ،سمیرا ربیعی ،با اشاره به رواج مصرف شیرهای غیر لبنی در
جامعه افزود :اخیرا ًشیرهای غیر لبنی جای خود را در قفسه سوپرمارکتها باز
کرده اند و شیر بادام یکی از محبوب ترین آنها در سالهای اخیر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت :به دلیل آگاهی
کم جامعه در خصوص اطالعات تغذیهای ،متأسفانه بسیاری افراد شیر بادام
را جایگزین شیر گاو کردند که این موضوع به ویژه در بین گیاهخواران بسیار
شایع و نادرست است.
ربیعی در ادامه ضمن مقایسه ارزش غذایی شیرهای لبنی و غیر لبنی به
تبیین دالیل نادرستی جایگزینی شیر بادام با شیر گاو پرداخت و خاطرنشان
کرد :شیر گاو در هرم غذایی در گروه لبنیات قرار دارد ،در حالی که بادام به
عنوان یکی از مغز دانهها ،در گروه گوشتها و جایگزینهای آن قرار دارد .پس
این دو نوع نوشیدنی ،متعلق به دو گروه غذایی مختلف هستند و نمیتوان آنها

چگونه این بحران را مدیریت کنیم؟
یکی از راههای استفاده بهینه از آب آبخیزداری است .نوبخت ضمن
اشاره به ضرورت بهرهگیری از این روش میگوید :برای حفظ و صیانت
از عرصههای منابع طبیعی باید افزایش آبخیزداری را در دستور کار قرار
دهیم و از تمام ظرفیتهای موجود کشور برای تقویت پوشش گیاهی
جنگلها و مراتع با کاربری خاص خودشان استفاده کنیم.
گرجی رابطه دفع آفات و مصرف بهینه آب را تشریح و اظهار
میکند :طبق آمار حدود  ۳۰درصد محصوالت کشاورزی که با آب
تولید شده بر اثر آفات از بین میرود .بهطور مثال اگر ساالنه حدود
 ۱۰۰میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف شود حدود ۳۰
میلیارد متر مکعب از آن آبی که برای تولید محصوالت به کار رفته
از طریق آفتزدگی محصول به هدر میرود بنابراین مبارزه با آفات و
جلوگیری از ریزش محصوالت میتواند حدود  ۳۰درصد از اتالف آب
را کاهش بدهد .حنیفرضا گلزار ،پژوهشگر حوزه آب و خاک با اشاره
به اهمیت حکمرانی آب میگوید :اگر ما بهترین قوانین و قواعد را در
حوزه مدیریت منابع آبی تحت عنوان «حکمرانی آب» داشته باشیم
اما حکمران آب نداشته باشیم تدوین هر گونه قانون و آئین نامه به
نتیجهای نخواهد رسید .نبود جایگاه و یا شخص حقیقی و حقوقی
مشخص به عنوان حکمران آب به عنوان یکی از بزرگترین ضعفها
در ساختار اداری مدیریت منابع آبی کشور است .ما قبل از بحث
حاکمیت آب و قانونگذاری و هرگونه اقدام اصالحی ،باید یک شخص،
یک نهاد یا یک ساختار را به عنوان تصمیمگیرنده نهایی در حوزه آب
شناسایی کنیم و به رسمیت بشناسیم و خود را ملزم به تبعیت از
دیدگاههای او بدانیم.
وی ادامه میدهد :ما چندین نهاد مسئول در حوزه آبی از جمله
شورای عالی آب ،شرکتهای پیمان کار ،نمایندگان مجلس و افراد
محلی داریم که هر کدام در حوزه آب دخالت میکنند و خودشان را در

شیربادام یکی از محبوبترین شیرهای غیرلبنی
را جایگزین یکدیگر کرد .ربیعی با اشاره به اینکه هدف اصلی از مصرف شیر و
سایر لبنیات ،تأمین کلسیم است ،افزود :اگر بخواهیم شیر بادام را جایگزین
شیر گاو کنیم ،باید مطمئن باشیم که کلسیم این دو نوع نوشیدنی با هم برابر
است .به گفته وی ،هر لیوان شیر گاو حدود  ۳۱۵میلیگرم کلسیم دارد که ۳۰
درصد کلسیم روزانهموردنیاز بدن انسان را تأمین میکند .در حالی که هر عدد
بادام ،حاوی  ۳میلی گرم کلسیم است .بنابراین ،کلسیم حدود  ۱۰۰عدد بادام،
معادل کلسیم یک لیوان شیر است.
وی ،به وجود الکتوز (قند شیر) ،نسبت مناسب کلسیم به فسفر و محلول
بودن کلسیم شیر اشاره کرد و افزود :این موارد موجب افزایش جذب کلسیم
شیر گاو میشود .در حالی که وجود ترکیباتی مانند فیتات ،اگزاالت و پ ُلیفنُلها
در منابع گیاهی نظیر بادام ،از جذب کلسیم ممانعت میکند.
استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن مقایسه
میزان پروتئین در شیرهای لبنی و غیر لبنی گفت :میزان پروتئین  ۱۰۰سی
سی شیر گاو حدود سه گرم است در حالی که میزان پروتئین  ۱۰۰سی سی
شیر بادام حدود یک گرم است .وی افزود :با توجه به موارد مذکور جایگزین
کردن شیر بادام به جای شیر گاو ،در صورتی که سایر منابع پروتئین حیوانی
نیز به میزان کافی مصرف نشود ،بدن را در معرض خطر سوءتغذیه ناشی
از کمبود پروتئین قرار میدهد.این موضوع بهخصوص برای گیاهخواران حائز
اهمیت است.
فواید شیر بادام
ربیعی در ادامه با اشاره به ویژگیهای مفید شیر بادام  ،اظهار داشت :شیر
بادام به دلیل اینکه یک نوشیدنی گیاهی است ،طبیعتا ً عاری از کلسترول،
سرشار از اسیدهای چرب ضروری و حاوی میزان باالیی ویتامین  Eبه عنوان
آنتی اکسیدان است .به گفته وی ،انواع خانگی شیر بادام ،فاقد شکر افزوده
بوده و مناسب بیماران مبتال به دیابت است .ربیعی افزود :شیر بادام به دلیل
پایین بودن میزان فسفر و پتاسیم ،میتواند نوشیدنی مناسبی برای بیماران
کلیوی باشد که البته مقدار مصرف آن باید توسط متخصص تغذیه تنظیم شود.
وی خاطرنشان کرد :به طور کلی ،شیر بادام نوشیدنی مفیدی است که بر
حسب ذائقه ،میتواند در حد اعتدال ،مورد استفاده قرار گیرد ولی به هیچ
عنوان نباید آن را جایگزین شیر گاو دانست.

مسئله آب صاحب تخصص و دیدگاه میدانند.
با توجه به تنوع اقلیمی کشور ،وجود الگوی کشت مناسب جهت
دستیابی به حداکثر بهرهبرداری از عواملی مانند آب و زمین ضروری
است .گلزار با بیان اینکه در حال حاضر اصالح الگوی کشت یک
مسئله دستوری است و به سرانجام نخواهد رسید ،میگوید :صددرصد
عملیات و فرآیند تولید محصوالت کشاورزی و تولید غذا در کشور
توسط بخش خصوصی و کشاورزان انجام میشود و از آنجایی هم که
فعالیت در بخش خصوصی منطبق بر قوانین بازار است نمیتوان بحث
حکمرانی آب را اصالح کرد.
در آخرین دوره مطالعات آمایش سرزمین وضعیت آب کشور برای
توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و وضعیت فعلی منابع آب ،میزان
مصرف ،چالشهای پیشرو ،وضعیت مطلوب ،وضعیت محتمل و
راهکارها بررسی شده است .مطالعات انجام شده حاکی از آن است که
چشمانداز توسعه فضایی کشور در افق  ۱۴۲۴باید به گونهای باشد که
بخش آب دارای ویژگیهای توسعهیافته برخوردار از دانش پیشرفته،
دیدگاه بلندمدت (دورنگر) به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال
آن به نسلهای آینده ،حفاظت ،کنترل و بهرهبرداری از منابع آبهای
سطحی و زیرزمینی ،مدیریت یکپارچه (جامع) آب و تعادلبخشی بین
منابع و مصارف آب ،حفاظت کمی و کیفی منابع ،دسترسی عادالنه
همگان به آب سالم و کافی و الگوهای مصرف مناسب ،منافع ملی
و توسعه پایدار کشور و افزایش بهرهوری آب ،حفاظت و پایداری
کمی و کیفی منابع آب ،گسترش آگاهی عمومی و توسعه فناوری
و تحقیقات باشد .بر اساس مطالعات انجامشده ،بخش آب باید با
مشارکت مستقیم بخشهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،زیربنایی
و خدماتی در محدوده هر یک از حوضههای آبریز کشور ،برای
دستیابی به حکمرانی پایدار با تأکید بر مدیریت به هم پیوسته منابع
آب و توسعه پایدار ،سازگار با شرایط اقلیمی ،کمآبی و زیستمحیطی،
به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف آب و حفاظت
کمی و کیفی و ارتقاء بهرهوری از منابع آب به گونهای عمل کند تا در
افق زمانی  ۱۴۲۴میزان مصارف آب سطحی به حداکثر  ۶۰درصد منابع

آب تجدیدپذیر و برداشت از آب زیرزمینی  ۲۵درصد کاهش یابد و
تعادل در منابع و مصارف آب و تعادلبخشی آب زیرزمینی از طریق
بازچرخانی و استفاده چندباره از آب ،ارتقای بهرهوری و کاهش مصارف
غیرضروری محقق شود .مدیر گروه منابع آب و توسعه خاک وزارت
نیرو لزوم خودداری از نگاه جزیرهای و ضرورت سنجش میزان اجرایی
شدن یک قانون پیش از تصویب آن را ضروری میداند و معتقد است:
در صورت بیتوجهی به این موضوع به بیراهه رفتهایم و نمیتوانیم در
زمینه مدیریت آب عملکرد موفقی داشته باشیم.
سخنگوی صنعت آب کشور نیز بر لزوم مدیریت و مصرف
هوشمندانه در تابستان تاکید میکند.
مزاده با بیان اینکه آب بخش شرب برای استحمام ،ظرفشویی،
قاس 
مسواک و باغچه و غیره استفاده میشود گفت :ما باید زمان استحمام
را در تابستان از متوسط  ۱۰دقیقه به پنج دقیقه کاهش دهیم .فشار
دوش را کم کنیم و برای شست وشوی ظرفها نیز حتی االمکان از
ماشین ظرفشویی که مصرف آب را کاهش میدهد ،استفاده کنیم.
بر اساس این گزارش ،با توجه به اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر
تداوم گرمای هوا تا نیمه مردادماه و تجربه دمای باالتر از حد نرمال و
توصیه نسبت به مصرف بهینه آب الزم است مسووالن در بهرهگیری
صحیح از آب موجود و مردم در مصرف بهینه مایه حیات بیش از پیش
تالش کنند .آب موجود در کشور نه تنها متعلق به ما بلکه میراثی برای
آیندگان است.

رئیس شورای شهر تهران گفت :بازگرداندن
نشاط در میان نوجوانان ،سالمندان و معلوالن
هدفی است که شهرداری تهران در قالب ورزش
محالت پیگیری میکند.
به گزارش ایلنا ،مهدی چمران در آیین افتتاحیه
جشنوارههای اوقات فراغت و فعالیتهای
ورزشی محالت شهر تهران گفت :شما جوانان
و نوجوانان عزیز با شور و نشاط جوانی خودتان
ورزش محالت را ایجاد کردهاید و امیدواریم
ورزش شهر تهران را در جایگاه واالیی قرار دهید.
او افزود :هرچند امکانات ورزشی شهر تهران
کافی نیست ،اما شهرداری سعی کرده از همین
امکانات استفاده کرده به سالمتی شهروندان فکر
کند .رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :جوانان
ورزشکار اخالق مداری و جوانمردی را سرلوحه
خود قرار دهند کما اینکه شهر تهران جوانمردان
و قهرمانان زیادی دارد.
وی بیان کرد :قهرمان و جوانمرد اسطورهای
شهر تهران جهان پهلوان تختی است که میتواند
الگوی اخالق ورزشی ورزشکاران شود.
همچنین محمد امین توکلی زاده معاون
فرهنگی شهرداری نیز در آیین افتتاحیه
جشنوارههای اوقات فراغت و فعالیتهای
ورزشی محالت شهر تهران (قهرمان شهر) گفت:
در دوره جدید مدیریت شهری سعی کردهایم تا
در اولین تابستان قرن در خدمت شما باشیم.
وی افزود :در این جشنواره به سه رویکرد
خانواده ،بانوان ،نوجوانان و معلوالن و سالمندان
تاکید داریم و در رویکرد خانواده گذران اوقات
فراغت سالم خانوادهها با حفظ ارزشهای
اسالمی و ایرانی مد نظر بوده است و ایجاد
فضایی برای ورزش و گذراندن اوقات فراغت
برای بانوان ،دختران و مادران از جمله اهداف
مدیریت شهری در جشنواره اوقات فراغت است.
بنا بر اعالم سایت شهر ،توکلی زاده یادآور
شد :همچنین بازگرداندن نشاط در میان
نوجوانان ،سالمندان و معلوالن هدف دیگری
است که شهرداری تهران در قالب ورزش محالت
پیگیری میکند و در بحث قهرمان شهر در کنار
سایر کالنشهرهای کشور به این نتیجه رسیدیم تا
نخبگان ورزش محالت را به عنوان قهرمانان شهر
پیدا ،انتخاب و معرفی کنیم .به اعتقاد معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،هدف
از برگزاری این جشنواره کشف استعدادهای
ورزشی در سطح محالت است.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي

نوبت دوم

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
1

شرح پروژه

محل
اجرا

برآورد اوليه برمبناي
فهرست( 1401ريال)

احداث پاسگاه پلیس راه بهمئی بهمئی 142,654,446,921

مبلغ تضمين شركت در
فرآیندارجاع کار (ريال)

صالحيت مورد نیاز

7,140,000,000

2ابنیه و 5
تاسیسات

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  1401/04/06لغايت پایان وقت مقرر در سامانه
ستاد  1401/04/08در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.irقابل دريافت می باشد.
 -3مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را تا پایان وقت مقرر در سامانه ستاد از تاريخ  1401/04/09لغايت 1401/04/21
به آقای خضوعی اداره پیمان و رسیدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای واقع دریاسوج  -میدان حمل

رئیس پلیس راهور پایتخت خبر داد

خودروهای حمل زباله و نخاله ساماندهی میشود
رئیس پلیس راهور پایتخت از کنترل و ساماندهی تردد خودروهای سنگین در تهران خبرداد و گفت که در این راستا از سامانه کنترلی
میکسرها بهرهبرداری شد.
به گزارش ایسنا ،سردار محمدحسین حمیدی در اینباره گفت :یکی از مشکالت ترافیکی در سطح شهر تهران که در ساعات
مختلف شبانه روز وجود دارد ،تردد خودروهای سنگین و خودروهایی است که بارهای مختلف را جابهجا میکنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی در سطح شهر گفت :عملیات ترافیکی برای
ساختوسازها و محمولههای مختلفی که در این خصوص در سطح شهر جابجامیشود نیازمند ساماندهی بود و درهمین راستا
نیز طراحی سامانهای برای کنترل و ضابطهمند کردن تردد این وسایل در دستورکار قرار گرفت.
حمیدی ادامه داد :از طرفی دیگر ضرورت داشت این کامیونها و خودروهای سنگین به موقع در شهر تردد کنند تا این
محمولهها به مقصد برسند ،اما کنترل و نظارت بر آنها با روشهای سنتی ممکن نبود.
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره به تردد خودروهای سنگین در شهر افزود :یکی از مشکالت ما این بود که خودروهای سنگین به
صورت کنترل نشده و با کنترلهای حداقلی و سنتی در سطح معابر و در طول شبانه روز تردد و حوادثی را برای مردم ایجاد کرده بودند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت :محدود کردن میکسرها در ساعات شب باعث شده بود که آنها در یک پیک زمانی کوتاه با سرعت بیشتری تردد کنند تا
بتوانند سریعتر به مقصد رسیده تا زمان مجاز برای ترددشان تمام نشود ،که این خود باعث ایجاد حوادث ترافیکی ناگواری شده بود.
وی با اشاره به فعالیتهای پروژههای عمرانی در شب ادامه داد :از سوی دیگر اجرای پروژههای عمرانی در شب برای خیلی از ساکنین آن منطقه نیز ناراحتیهای
بسیاری مانند ایجاد آلودگیهای صوتی و  ...را به همراه داشت که در همین راستا ما از سال گذشته با جلسات مختلفی که با صنوف مختلف از جمله میکسرها
داشتیم بر آن شدیم که با تجهیز این ناوگان به تجهیزات هوشمند سامانههای کنترلی بتوانیم امکان تردد این خودروها در روز را هم عالوه برشب مدیریت و کنترل
کنیم .حمیدی ادامه داد :بر این اساس تصمیم بر آن شد تا در بخشی از ساعات روز که امکانپذیر است و به ترافیک خللی وارد نمیکند ،با کنترلی که پلیس
راهور در سطح معابر شهر دارد اجازه تردد به میکسرها داده شود .به گفته حمیدی با مصوبهای که سال گذشته توسط شورای ترافیک شهر تهران تصویب شد،
به میکسرها اجازه تردد داده شد و تردد آنها با سامانههای کنترلی که در اختیار پلیس قرار دارد رصدمیشود و با تخلفات احتمالی برخورد میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود :این تازه ابتدای راه است و ما روز گذشته سامان ه کنترل برخط و آنالین ناوگان میکسری شهر تهران را افتتاح کردیم و
ادامه این ساماندهی را برای دیگر بخشها مانند نخالهبرها ،زبالهبرها و تمام گروهها و وسایل نقلیه که در سطح شهر تهران بار جابهجا میکنند خواهیم داشت.

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  1401/04/22راس ساعت  9صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران و يا
نماينده 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.irدارای 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 تحویل نمایند.
 -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.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/04/07:
تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/04/08

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

