کوتاه از جامعه

خون مورد نیاز مجروحان مناطق زلزلهزده آذربایجانشرقی تأمین شد

ممنوعیت فعالیت بین شهری اسنپ ،تپسی و  ۹تاکسی اینترنتی

ایرنا :سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت :خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز برای مجروحان مناطق زلزلهزده استان آذربایجان
شرقی تأمین شده است .بشیر حاجی بیگی افزود :با توجه به شبکه سراسری خونرسانی ،استانهای زنجان و آذربایجان غربی و اردبیل
خون و فرآوردههای مورد نیاز مناطق زلزلهزده آذربایجانشرقی را به این استان ارسال کردهاند و در حال حاضر خون و فرآوردههای خونی
مورد نیاز برای مصدومان این زلزله تأمین شده است .وی ادامه داد :خوشبختانه نیاز خون بیمارستانها در مرکز زلزلهزده تأمین شده و
سازمان انتقال خون از مردم خواسته است با توجه به اینکه نیاز به خون و فرآوردههای آن به صورت روزانه و همیشگی است مردم برای
اهدای خون در سراسر کشور به مراکز اهدای خون مراجعه کنند .سخنگوی سازمان انتقال خون تاکید کرد :چهار مرکز جامع اهدای خون
استان تهران اخیرا پذیرای اهدا کنندگان و نوع دوستان برای اهدای خون به مصدومان زلزله آذربایجانشرقی بود.

مهر :پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در  ۸مرداد  ۹۶اعالم کرد فعالیت اسنپ در حوزه
حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسیهای با پالک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند ،میتوانند در این حوزه فعالیت
کنند ،تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکســیهای اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیهساز بوده است .اخیرا ً
نامهای به امضای عبدالهاشم حسن نیا ،معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای خطاب به محمد جواد
حشمتی مهذب ،معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایتها و اپلیکیشنهای غیرمجاز حمل مسافر
بین شهری در استانهای مختلف اعالم شده است .گفتنی است ،اپلیکیشنهایی چون اسنپ ،تپ سی ،ماکسی ،تاچ سی ،تیراژه و چند
استارتآپ دیگر در این لیست قرار دارند.
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افزایش طالق ،ناشی از نبود
ش پیش از ازدواج است
آموز 
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مهر :رئیس شــوراهای حل اختالف کشــور
در رابطه بــا نحــوه کار شــوراهای تخصصی
ویژه اختالفات کارگــری توضیحاتی ارائه داد.
حجتاالسالم حکمتعلی مظفری گفت :یکی
از این شــوراهای تخصصی مربوط به اختالفات
کارگران و کارفرمایان است .اخیرا ً تفاهمنامهای
با وزارت صمت امضا شد که هفته گذشته برای
اجرا ابالغ شد و در صدد اجرای آن در استانها
هستیم .وی در رابطه با نحوه کار افزود :بخشی
از اختالفات مربوط به واحدهای تولیدی است
که به بیــرون از مجموعه مربوط اســت .خود
واحدهای تولیدی و اعضای شورای حل اختالف
میتوانند به موضوعاتی مثل چک و سفته ورود
کنند و مسئله را در دســتور کار قرار دهند تا به
پروندههای قضائی افزوده نشود .رئیس شوراهای
حل اختالف کشور افزود :بخش دیگر مربوط به
اختالفات کارگری و کارفرمایی اســت ،در این
رابطه ما مشکلی نداریم به جای اینکه پرونده به
هیئتهای حل اختالف کارگری اداره کار برود و
آنجا منتهی به صدور حکم شود ،در همان مرحله
قبل از دادگستری حل و فصل شود.
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حل اختالفات کارگران و
کارفرمایان در شوراهای تخصصی

در گفتوگوی اختصاصی «نسلفردا» با پدر زلزلهشناسی ایران مطرح شد؛

زلزلهامریطبیعی
اهمالکاری غیرطبیعی
دریا وفایی /گروه جامعه
daryavafaei2009@gmil.com

«زلزله  6استان را لرزاند ۶ /کشته و  ۳۴۶مصدوم در
مناطق زلزلهزده تا این لحظه» ...تیتری که حوالی
ساعت  3بامداد  16آبان برخروجی سایتهای خبری
قرارگرفت .زلزلهای که بعد از نیمه شب پنجشنبه
درحوالی ترک در اســتان آذربایجانشرقی رخ داد
و مرکز لرزهنگاری کشــور عمق آن را  ۵.۹ریشــتر
اعالم کرد.
براســاس اخباری که هر لحظه درحال تکمیلتر
شدن بود شدت زلزله به قدری بوده که بیشتر از ۱۰
ثانیه طول کشیده و باعث ترس و وحشت مردم در
استانهای آذربایجانشرقی ،گیالن و اردبیل شده
است .این زمین لرزه در استانهای آذربایجانغربی،
زنجان و قزوین هم احساس شده است.
زلزله ،سیل ،خشکسالی ،آتشسوزی جنگل ،طوفان
و باد شــدید از جمله حوادث غیرمترقبه هستند و
مختص یک منطقه از کره زمین هم نیست ،اما در
هر کشــوری مجموعهای وجود دارد به نام سازمان
مدیریت بحران که شکر خدا کشــور ما هم از این
نعمت بیبهره نیست .همین ابتدای سالجاری بود
که سیل ویرانگر آمد و خسارتها زد و رفت .قبلتر
از آن زلزله کرمانشاه و خالصه کشورمان طی دو سه

سال گذشته دلخراشترین بالیای طبیعی را تجربه
کرد .خسارات آنچنان سنگین بود که هنوز تعداد
زیادی از مصیبتدیدگان کانکس نشــین هستند
و بیخانمان.
در این بین جدای از حواشی و شــوهایی که به راه
میافتد ،همواره بعد از این اتفاقات تلخ تفاســیر و
تحلیلهای کارشناســی و غیرکارشناسی فراوانی
از محافل رسمی و غیررســمی نیز تولید میشود،
از چرایی رخ داد زلزله تا راهکارها و پیشــنهادات
مختلف .اکنون بعد از زلزله آذربایجانشــرقی نیز
صحبت برســر این اســت که آیا واقعا زلزله قابل
پیشبینی نیست؟ چرا از حوادث درس نمیگیریم و
برای وقوع چنین بالیایی پیشبینی الزم را نداریم؟
اصال چقدر طرح چنین سواالتی که دهان به دهان
مردم میچرخــد میتواند مبنای علمی داشــته
باشد؟
هنوز نمیتوان وقوع زلزله را پیشبینی
کرد
بهرام عکاشه پدر زلزلهشناسی ایران درگفتوگوی
اختصاصی با «نســلفردا» درپاسخ به این سواالت
گفت :نه تنها در کشــور ما بلکه حتــی در ژاپن و
کالیفرنیا هــم هنــوز نمیتوانند وقــوع زلزله را
پیشبینی کنند .اگر بخواهیم پیشبینی کنیم باید
برای یک منطقه دستگاههای خاصی را تعبیه کنیم

عضو سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
عکس:مهر

ناهید خانبابایی ،روانشناس بالینی
با توجه بــه اینکه زندگی مشــترک دارای
موقعیتهــا و الیههای مختلف اســت که
زوجین باید برای آنها آماده باشــند ،باید
توجه داشــت که همیشــه اختالفــات از
رویدادهای بد اقتصادی یا حوادث ناخوشایند
شــروع نمیشــود ،گاهی یک گفتوگوی
ســاده و حتی محبتآمیــز میتواند باعث
کدورتهای بزرگ شــود بــه همین دلیل
آموزش مهارتهای پیش از ازدواج باید جدی
گرفته شــود .گاهی یک عبارت در شوخی
میتواند لبخند را به گریه مبدل سازد و این
به خاطر آن است که فرد همچنان رفتارها و
الگوهای دوران مجردی را که با دوستان خود
داشته ،در زندگی مشــترک انجام میدهد
و این به دلیل نداشــتن مهارتهای پیش از
ازدواج است .در مشاورهها همواره به زوجهای
جوان تاکید میشود که همسر شما دوست
دوران مجردی نیســت و نباید هر دیالوگ و
رفتاری را با همسرتان داشته باشید.
اندیشــهها ،انگیزهها و نوع نگاه به زندگی
مشترک باید پیش از ازدواج بررسی و حتی
اصالح شــود؛ چرا که افراد پیــش از ازدواج
نگاهشــان به زندگی بیشتر رؤیایی ،فانتزی
و حتی شبیه کارتونهایی نظیر دیو و دلبر
و سیندرال است.
هدف از یک رابطه مشــترک از خود رابطه
مهمتر اســت ،اگر هــر فرد خواســتهها،
آرزوهــا ،نیازها و اهــداف کوتــاه مدت و
بلنــد مدتش را بشناســد و بــرای هر یک
برنامهریــزی منطقی هم داشــته باشــد،
باز هم در زندگی مشــترک دچــار دغدغه
خواهد شــد چون در یک رابطه قرار نیست
دو هدف با دو مسیر مختلف طی شود بلکه
باید یک هدف را از یک مســیر مشــخص
دنبال کرد.
اگر هــر یک از طرفیــن به دنبــال آمال و
آرزوهای شخصی خود باشند؛ سکان زندگی
از دســت آنها خارج خواهد شــد ،پس در
ابتدا الزم است برای شناخت همدیگر وقت
اختصــاص داده شــود .بــرای جزئیترین
مســائل زندگی برنامهریزی و در مورد کم
اهمیتترین مسائل نظرخواهی شود .نکته
جالب اینکه اغلب ازدواجها در چند ماه اول
زندگی دقیقاً بر سر همین کم اهمیتترین
مسائل به بنبست میرسد.
بیبرنامگــی را نباید با مــواردی نظیر ایثار
و از خودگذشتگی اشــتباه گرفت ،زنی که
قوانین خاصی برای خودش ندارد ،در نتیجه
هیچ برنامهای برای ادامه رابطه ندارد ،هیچ
انتظار خاصی از یک مرد نداشته و هیچ شرط
و محدودیتی بــرای او قائل نیســت ،چون
اساساً این فرد به ازدواج به عنوان یک رویداد
جدی فکر نمیکند او بدون هیچ هدفی وارد
رابطهای شده که برایش پیش آمده و از ابتدا
تسلیم شرایط است.
عالوه بر آموزش مهارتهای پیش از ازدواج،
طرفین باید زیر نظر متخصص مورد ارزیابی
شــخصیت قرار گیرند؛ چرا که عدم تناسب
خصوصیات شخصیتی دختر و پسر میتواند
پس از شروع رابطه دردسرساز شود.

جـامـعـه

معاون رئیس قوهقضائیه تشریح کرد؛

که هنوز درهمان کالیفرنیا هم ایــن اقدام را انجام
نمیدهند .البته در آن کشــورها به صورت نمونه
انجام میشود.
وی در توضیحات بیشتر ادامه داد :به هرحال تعجب
ندارد که ایــن زلزله اتفاق افتاده اســت .درمنطقه
آذربایجان همیشه زلزله بوده و خواهد بود.
درشمال تبریز از شــمال غرب تا شمال شرقی آن
تقریبا  40کیلومترگسل وجود دارد ،یکبار هم فعال
بوده و تا این لحظه هیچ موقع در آن منطقه زلزلهای
بیش از  6ریشتر رخ نداده است ،اما وقتی یک سازه
خوب نباشد و ساختش غیراستاندارد باشد مسلما با
زلزله حتی  3ریشتری هم تخریب و دچارخسارت
میشــود .عکاشــه با تاکید براینکه زلزلهها کامال
طبیعی هستند و مشکل کشــورمان درسازهها و
ساختمانهای غیراســتاندارد و اصولی است ،بیان
داشت :من منتظرم در کشورمان هر  10سال یکبار
یک زلزله تا  6ریشــتری رخ دهــد و هر چند دهه
یکبار ممکن است تا  7ریشتر هم اتفاق بیفتد چون
ما کشور زلزلهخیز هســتیم ،اما ما در بحث بحران

نظر رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده درباره چندهمسری؛

عکس خبر

شناسایی پاتوق خالفکاران در خانههای مجردی
خانه مجردی یکی ازمعضالتی است که نیروی انتظامی ودستگاه قضایی به دنبال آن هستند تا برای جلوگیری از وقوع فساد ،مجرمان و متخلفانی که در این اماکن
حضور دارند را شناسایی و دستگیر کنند .مالکان این منازل شناسایی میشوند و درخصوص چرایی اجاره منازل به صورت شبانه از آنها تحقیق میشود واگرهویت
افراد اجاره کننده و اجاره دهنده مشخص نشود قطعاً با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
محمد محسنی فر /خبرگزاری مهر

ایسنا :عضو ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشی با اشاره به تغییر و تحوالت در سیستم
تربیتبدنی و ورزش آمــوزش و پرورش ،گفت:
کالسهای درس تربیت بدنی به تدریج هویت
بیشتری کســب میکنند و فضاهای مجزایی
در ســاختمان مدارس ابتدایی پیشبینی شده
اســت .وحدانی افزود :اجــرای مطلوب درس
تربیت بدنی در کشور نیازمند  ۳۴۰هزار معلم
تربیت بدنی است که در حال حاضر ما  ۱۱هزار
معلم کمبود داریم .میانگین زمان اجرای درس
تربیت بدنی مقطع ابتدایی در جهان ۹۷ ،دقیقه
و در دوره متوسط  ۹۹دقیقه است ،اما در کشور
ما در خوشــبینانهترین حالت خود به  ۶۰تا ۷۰
دقیقه میرسد .وی با تأکید بر لزوم به روز رسانی
محتواهای ضروری آموزشــی ،گفت :متاسفانه
نیازســنجی خوبــی در نیروی انســانی انجام
نشــده و همین معضل ،معلمان را از نظر برنامه
درسی و طراحی آموزشــی با مشکالتی مواجه
کرده است.
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همت خود را برای ازدواج مجردها به کار بندیم

شهر خبر :رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره تعدد
زوجات ،تاکید کرد :معموالً در خانوادههای چند همسره در وضعیت اقتصادی امروز مرد قادر بر تأمین نفقه
واجب همسران و فرزندان نیست و نیز معموالً عدالت رعایت نمیشود .زهرا آیتاللهی اظهار داشت :جامعه
را به حال طبیعی خود واگذار کنیم و هرچه همت داریم برای ازدواج مجردان به کار بندیم؛ یقیناً برخی هم
بدون تبلیغ این و آن اقدام به چندهمسری خواهند کرد .ما بانی اختالف در خانوادهها نشویم .وی گفت:
بنده نظر حضرت آقا را در مورد عدم ترویج تعدد زوجات حضوری شنیدهام .در ضمن آقای شهاب مرادی
هم اطالع خود از این نظر حضرت آقا را در شبکههای مجازی منتشر کرد .وی افزود :البته برخی علما نظر
دیگری دارند ولی مقام معظم رهبری با ترویج تعدد زوجات مخالف هستند (البته نه با اصل تعدد زوجات که
اسالم جایز دانسته است)؛ مقام معظم رهبری دستور دادهاند اگر در نهاد رهبری کسی خواست همسر دوم
بگیرد ،اول از نهاد رهبری بیرون برود بعد هر کار میخواهد بکند .آیتاللهی تاکید کرد :در ضمن بنده متن
سخنان حضرت آقا را در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم مبنی بر مخالفت با تبلیغ و ترویج تعداد زوجات
ض» نباشــند .وی افزود :در ضمن توجه
ض َو ن َ ْکف ُُر ب َِب ْع ٍ
دارم .اگر آقایان تبعیت از رهبری دارند «ن ُ ْؤم ُِن ب َِب ْع ٍ
داشته باشیم طرح موضوع تعدد زوجات در این برهه زمانی بزرگترین نتیجهاش سوق دادن آرای زنان
مذهبی و غیرمذهبی در آستانه انتخابات به سمت جریان غربزده است .به گفته وی ،آمار رسمی کشور
تعداد دختران هرگز ازدواج نکرده باالی  ۳۵سال را با پسران هرگز ازدواج نکرده این سن تقریباً نزدیک به
هم اعالم کرده است ،پس هرکس توان مالی دارد ،پولی که میخواهد خرج زن دوم کند به پسر مجردی
که توان مالی برای ازدواج ندارد بدهد تا هم دختری را سامان داده باشد هم پسری را .آیتاللهی افزود :آمار
نشان میدهد تعداد زیادی از طالقها به دلیل ازدواج دوم آقایان است .در خانوادههای چند همسره عدالت
رعایت نمیشود و مرد قادر به تأمین نفقه واجب همسران نیست .وی درباره ازدواج دوم مرد ،گفت :امروزه
ازدواج دوم مرد در اکثر خانوادهها آرامش همسر اول را سلب میکند در حالی که خداوند در آیه  ۲۱سوره
روم هدف ازدواج را سکینه و آرامش بیان فرموده است.

که اتفاقا خودم درایران جا انداختم عملکردی قوی
نداریم .وی دراین باره اضافه کرد :در کشورهای دیگر
یک موضوع را آنگونه که باید ادامه میدهند ،اما در
ایران رها میشود.
البته در ممالک دیگر وسایلش را هم دراختیارشان
قرار میدهند ،اما درکشــور ما بیشــتر آســمانی
هستیم یعنی بیشــترمی گوئیم«دست خداست
که ایــن اتفــاق رخ داد» .درصورتی کــه خداوند
متعال همــه بندگانش را دوســت دارد و آدمکش
نیست ،ما آدمکش هستیم که وظایفمان را درست
انجام نمیدهیم .پدر زلزلهشناســی ایران با بیان
اینکه زلزلــه آذربایجان هم امری طبیعی اســت،
اهمالکاریها غیرطبیعی است ،خاطرنشان کرد:
ما درکشور هرروز زلزله داریم ،اما آن که خطرناک
است ده ســال یکبار رخ میدهد .از طرفی هدف ما
ترساندن مردم نیست اگرچه ترس بسیار خوب است
چراکه میگوید خودت را آماده کن .ما متاســفانه
خودمان را آماده نمیکنیم و میگوئیم هرچه خدا
بخواهد.

میانگین اجرای درس تربیتبدنی
در ایران  ۶۰دقیقه است
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ردﯾﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ

ﺷﻬﺮ

49

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎرى ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ
روش ﺿﺮﺑﻪ اى درﺷﻬﺮ ﺷﻬﺒﺎز ﺑﺎ
ﻋﻤﻖ  110ﻣﺘﺮ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬارى ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ
ﺟﺪار  14اﯾﻨﭻ

ﺷﻬﺒﺎز

50

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺨﺰن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره
ﯾﺤﯿﻰ آﺑﺎد ﺷﻬﺮ ﺳﺎوه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 5000
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

ﺳﺎوه

51

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ ﻻﮔﻮن ﺑﻰ ﻫﻮازى
ﻣﺪول دوم ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ

ﺧﻤﯿﻦ

ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻤﺎره
17

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاى ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آورى
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺠﺎن ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
اراك

اراك

ﺑﺮآورد
ﻗﯿﻤﺖ)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر)رﯾﺎل(

رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ

ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎر

1,578,707,767

78,935,388

ﮐﺎوش ﻫﺎى
زﻣﯿﻨﻰ

ﻋﻤﺮاﻧﻰ

5,038,867,806

251,943,390

آب

ﻋﻤﺮاﻧﻰ

7,038,891,405

351,944,570

آب

ﻋﻤﺮاﻧﻰ

4,739,454,104

236,972,705

آب

ﻋﻤﺮاﻧﻰ

* ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ  1398/08/20ﻟﻐﺎﯾﺖ 1398/08/22
* ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ از 1398/08/23
ﻟﻐﺎﯾﺖ1398/09/04
* ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت وﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﭘﺎﮐﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ 1398/09/05
ﻧﻮع ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
* ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ازدرﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎدﺗﺎاراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان وﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎازﻃﺮﯾﻖ
درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(ﺑﻪ آدرس  WWW.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪوﻻزم
اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان درﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮرودرﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ راﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ آدرس WWW.setadiran.ir :
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ آدرس WWW.setadiran.ir :
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ )ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ( ﮐﻪ ﺣﺎوى ﻓﺮم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﻣﻮرخ  1398/09/04ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى واﻗﻊ
درﺷﻬﺮك رﺿﻮى ،ﻣﯿﺪان ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺠﻔﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و رﺳﯿﺪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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