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مشموالن غایب اجازه کار در سازمانهای دولتی و خصوصی را ندارند

بیمه شدن تمام رانندههای تاکسی

مهر :جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت :مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود را تعیینتکلیف نکنند
امکان اشتغال به کار توسط سازمانها و کارگاههای دولتی و خصوصی را ندارند .سردار علیدوست اظهار کرد :این افراد برابر ماده ۵۸و۶۲
قانون خدمت وظیفه عمومی با محدودیتهای اجتماعی مانند عدمبرخورداری از تسهیالت دولتی و اشتغال به کار در سازمانهای دولتی
کارفرمایان کارخانهها ،کارگاهها ،شرکتها ،آموزشگاهها ،بنگاهها ،مغازهها و تعمیرگاههایی
و خصوصی مواجه میشوند .وی ادامه داد :با
ِ
که مشموالن غایب را بهکارگرفته باشند ،برابر قانون برخورد میشود .براساس ماده  ۶۳قانون خدمت وظیفه عمومی ،مجازات درنظر
گرفتهشده برای این افراد برای بار اول پرداخت هزینه ساالنه یک سرباز به مبلغ حدود ۱۳۰میلیون ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه
ساالنه سه سرباز محاسبه میشود.

ایسنا :مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در رابطه با اینکه چه تعداد افراد جدید میتوانند در این لیست اضافه
شوند گفت :اگر بتوانیم با همکاری سازمان تأمیناجتماعی فرآیند حذفواضافه را به انجام رسانیم ،قول میدهیم تمام رانندگان
تاکسی بتوانند از این بیمه استفاده کنند .ضامنی اظهار داشت :در سال  ۱۳۸۶دولت امکانی را ایجاد کرد تا رانندگان حملونقل
شهری از ۵۰درصد یارانه حق بیمه تأمین اجتماعی بهرمند شوند .وی افزود :پیرو این مصوبه ،لیستهای افراد واجد شرایط به
سازمان تأمیناجتماعی ارسال شد که از سال  ۱۳۹۲تاکنون این لیستها از سوی این سازمان بهروزرسانی نشده است و تعدادی
از افرادی که از این یارانه بیمهای استفاده میکنند راننده نیستند و باید از گردونه حذف شوند .وی گفت :سازمان تأمین اجتماعی
باید این لیستها را بهروز کند.

کوتاه از جامعه
مهلت ثبتنام در سامانه معیشتی
تا  ۳۰دیماه تمدید شد

عیدیبازنشستهها
بهمنماه واریز میشود

شهر خبر :وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در
جمع خبرنــگاران اظهار کــرد :افزایش حقوق
کارکنان دولت توســط رئیس سازمان برنامه و
بودجه اعالم خواهد شــد .شریعتمداری گفت:
کمیته حقوق و دستمزد مشغول به کار است و
تاکنون جلساتی را برگزار کرده است و تا پایان
سال مشــخص میشــود که افزایش دستمزد
کارگران برای ســال آینده چهقدر خواهد بود.
وی ادامه داد :زمان مشــخص برای واریز عیدی
بازنشســتهها هرســال متفاوت اســت؛تالش
میکنیم بهمن عیدی بازنشستهها واریز شود.
وی افزود :کمک معیشتی به بخشهای از جامعه
که دارای درآمد متوســط و پایین هســتند از
ویژگیهای این دوره بود.
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جلسه رسیدگی به پرونده چهره معروف اینستاگرام
در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب برگزار شد

سلبریتی«سحرتبر»
فرندناخلففتوشاپ

مهرماه امســال بود که خبر دســتگیری
«فاطمه خویشوند» چهره معروفی که در
فضایمجازی به نام «سحر تبر» شناخته
میشود ،بر سر زبانها افتاد .او که به دلیل
انتشار عکسها و فیلمهای عجیب و غریب
خود در اینستاگرام مشهور شده بود ،توسط
دستگاه قضا دستگیر و پروندهاش توسط
دادسرای ارشاد تهران به شعبه  ۲۸دادگاه
انقالب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد.
«سحر» که با استفاده از نرمافزار فتوشاپ
و گریم و چند عمــل جراحی بینی و گونه
سعی داشت تا خود را به شکلی متفاوت در
فضای مجازی نشان دهد،اما فتوشاپهای
نه چندان حرفهای او سبب شد که این دختر
تبدیل به یکی از چهرههای ترسناک فضای
مجازی شود .شهرت «فاطمه خویشوند» یا
همان «سحرتبر» به دلیل داشتن چهرهای
غیر طبیعی و رفتارهای خــارج از عقل و
منطق او مانند رفتن به داخل سطل زباله و
جیغ زدن در خیابان است .به گفته وکیل
«ســحرتبر» او دارای بیماری روانی است
و ســابقه خودکشی و بســتری شدن در
بیمارستان روانی را دارد و به همین دلیل
دســت به اقداماتی این چنینی در فضای

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﭼﺎ
پ اول

ﺷﻨﺎﺳﻪ734544 :

ﺷﻬﺮدارى ﻣﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره 98/37
ﻣﻮرخ  98/2/5ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻤﻪ در ﻧﻈﺮ
دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  13ﭘﻼك
از زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﻔﮑﯿﮑﻰ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻤﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮى ﺗﺠﺎرى و ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ درج آﮔﻬﻰ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ  98/11/7ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى واﻗﻊ در ﻣﯿﻤﻪ ،ﺑﻠﻮار اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺰاﯾﺪه اﻗﺪام و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 031-45422434اﯾﻦ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ  www.meymeh.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ734542 :

ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﻰ  -ﺷﻬﺮدار ﻣﯿﻤﻪ

آنچه مشخص و قطعی است ،انتخاب قاضی
مشترک (مقیسه) برای هر سه مورد است.
دو روز پیش جلسه رسیدگی به پرونده این
متهم اخالقی در دادگاه انقالب برگزار شد.
چهره واقعی سحر تبر مطابق با
عکسهای او نیست
پیــام درفشــان؛ وکیل مدافــع «فاطم ه
خویشــوند» با اشــاره به برگزاری جلسه
رسیدگی به پرونده موکلش گفت :در جلسه
امروز ،دفاعیات به صورت شفاهی بیان شد
و الیحه کتبی را ارائه کردیم .وی ادامه داد:
یکی از موضوعات مهم که در این جلســه
پیگیری شد ،ارائه اســناد ضمیمه درباره
سوابق بیماری و بســتری بودن موکل در
بیمارســتان میمنــت و توضیحات راجع
به ســایر ابعاد وکالتی پرونــده بهصورت

آﮔﻬـﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم
ﻣﺰاﯾـﺪه

ﭼﺎ
پ اول

ﺷﻬﺮدارى ﻣﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره
 98/176ﻣﻮرخ  98/6/9ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ
ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻤﻪ در ﻧﻈﺮ دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ واﮔﺬارى  2واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى ﻣﻠﮑﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﯿﺠﺎرى
واﻗﻊ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻤﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ درج آﮔﻬﻰ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ  98/11/7ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى واﻗﻊ در ﻣﯿﻤﻪ ،ﺑﻠﻮار اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺰاﯾﺪه اﻗﺪام و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 031-45422434اﯾﻦ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ  www.meymeh.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

مجازی زده است.
رسیدگی به پرونده  ۵۰۰نفری
در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب
البته بر اساس شنیدهها «سحر تبر» تنها
متهم این پرونده نیســت و گفته میشود
حدود  ۵۰۰نفر دیگر هــم در این پرونده
حضور دارند و تعــدادی از آنها هم برای
دفاع از خود در دادگاه انقالب حاضر شدند.
پیش از مطرح شــدن موضوع بازداشــت
«سحر تبر» خبر دستگیری سه رقصنده
مشهور اینستاگرامی به نامهای (ص.الف)،
(س.ش) و (ن.م) در کنــار بازداشــت
«محسنلرستانی» خواننده مشهور منتشر
شد و همین موضوع و همزمانی بازداشتها
سبب شد تا عدهای این پروندهها را مرتبط
با یکدیگــر بداننــد .برخورد بــا کاربران
اینستاگرام محدود به رقصندهها و افرادی
همچون ســحر تبر نبود و حتی به دستور
مقام قضایی صفحه تعــدادی از مدلهای
اینستاگرامی که پوشش نامناسبی داشتند
هم بسته شــد .گرچه هنوز اطالعرسانی
دقیقی در این ارتباط نشــده و امکان دارد
این ســه پرونده (لرســتانی ،رقصندهها و
سحر تبر) ارتباطی با هم نداشته باشند ،اما

عکس :راسخون

ایرنا :ســخنگوی ستاد شناســایی مشموالن
بســته حمایــت معیشــتی از تمدیــد مهلت
ثبــت درخواســت در ســامانه معیشــتی
 hemayat.mcls.gov.irبــرای سرپرســتان
خانــواری که در لیســت یارانهبگیــران نقدی
نیســتند؛ اما متقاضی دریافت بسته معیشتی
هستند تا  ۳۰دی خبر داد .میرزایی اظهار کرد:
افرادی که در آذرماه اعتراض خود را ثبت کرده
بودند ،میتوانند وارد ســایت شــوند و نتیجه
اعتراض خود را مشــاهده کنند .این افراد نیز تا
 ۳۰دی مهلت مشــاهده نتیجه اعتراض و ثبت
درخواست بازبینی دارند .وی افزود :آن دسته از
افرادی که درخواست بازبینی داده بودند و قصد
انصراف دارند ،امکان لغو درخواســت بازبینی تا
آخر این ماه در سایت برایشان فراهم است.

جـامـعـه
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در دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد

ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﻰ  -ﺷﻬﺮدار ﻣﯿﻤﻪ

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 983056 :
)ﻣﺮﺣﻠﻪ اول -ﻧﻮﺑﺖ اول (

ﺑﺪون آب ،
ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﻰ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺖ

ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﺋﻰ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺮ دارد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮد ﭘﺮوژه ﻫﺎى ذﯾﻞ را ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎى ﺳﺎل 1398از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و داراى ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎﻓﻰ و ﻣﻔﯿﺪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﮑﺎرى دارﻧﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ﻧﻮع  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﻤﺴﺎن اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٪30ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺮورى اﺳﺖ .ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت90روز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاى90روز دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر( :ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره/123402ت/50659ه ﻣﻮرخ 1394/09/22ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﮕﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮق اﻻﺷﺎره و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 ﮐﻠﯿﻪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﻣﻮرﺧﻪ 98/10/25ﺗﺎ ﻣﻮرخ 98/10/29درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺪارك ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺎت )اﻟﻒ ،ب و ج( را ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮرخ  1398/11/12ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺰارى اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  PDFدر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ
ارﺳﺎل اﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر( در ﭘﺎﮐﺖ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14ﻣﻮرخ 1398/11/12ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى در روزﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/11/13راس ﺳﺎﻋﺖ 9در ﻣﺤﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ آدرس ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى  081-32516900ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎري ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ  ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪوي ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮ  ،ﺳﭙﺮده  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ،ﭼﮏ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺮوط  ،ﻣﺨﺪوش و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮرواﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 ﺗﺒﯿﻌﺖ از دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﯾﻤﻨﻰ و داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻰ اﯾﻤﻨﻰ ) (HSEاﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. ورود ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺠﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ داراى ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ از ﻓﺮاﺑﻮرس ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . آدرس ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﻰ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  :ﺑﻠﻮار آﯾﺖ ا ..ﮐﺎﺷﺎﻧﻰ-روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺞ-ﺑﻠﻮك ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮐﺸﻮر www.iets.mporg.ir : ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﺋﻰ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان www.Abfarhamedan.ir :ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

روﺳﺘﺎ/
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺪت اﺟﺮا
)ﻣﺎه(

ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ )رﯾﺎل(

ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
)رﯾﺎل(

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ

ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ

اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب

ارزاﻧﻔﻮد

ﻫﻤﺪان

6

4237089693

دارد

2110900,000

آب

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻓﻨﺲ ﮐﺸﻰ ﻣﺨﺰن

ﮐﻮﻫﺎﻧﻰ

ﻧﻬﺎوﻧﺪ

6

3,675,652,871

دارد

183,800,000

آب

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

ﻓﻨﺲ ﮐﺸﻰ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ

ﭼﻨﺎرﻋﻠﯿﺎ

اﺳﺪآﺑﺎد

7

9,141,652,746

دارد

457,100,000

آب

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﺋﻰ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

کامل ارائه شــد و دادگاه از متهم اظهارات
را اخذ کرد .درفشان اظهار کرد :در جلسه
از موکل بنده آخرین دفاع اخذ نشــد که
از لحاظ حقوقی میتوانــد علت آن نیاز به
اخذ اظهارات از سایر متهمان پرونده برای
تصمیمگیری باشد .این وکیل دادگستری
با اشاره به سوابق بیماری روانی «خویشوند»
بیان کرد :مدرک صادره توسط بیمارستان
روانپزشکی «میمنت» مبنی بر بستری
به دلیل مشــکالت رفتاری و خودآزاری
در تاریــخ  ۲۴خرداد ســال  ۹۸به دادگاه
ارائه شــد .وی اظهار کرد :خانم خویشوند
مهرماه امســال بازداشت شــده و تازه در
خرداد  ۹۸به ســن قانونی رسیده است و
اعمال ارتکابی وی ،مدتها قبل از ســن
قانونی در اینستاگرام انجام شده ،بنابراین

عالوه بر نســخ دارویی بســیار و ســابقه
بستری شــدن که دو روز قبل از ورود به
ســن قانونی صورت گرفته ،وخامت حال
روانی موکل مشخص است .درفشان ضمن
اشــاره به رویت چهره حقیقی و وضعیت
روحی موکل توســط دادگاه اظهار کرد:
موکل من در دادگاه حاضر شد و مشاهده
موکل من توســط قاضی گویای این است
که تصاویر و کلیپهای منتشر شده توسط
او در اینستاگرام شباهتی با چهره حقیقی
این نوجوان نــدارد ،در واقع میتوان گفت
که «سحر تبر» مخلوق نرمافزار فتوشاپ
و گریم و ابزار تدوین بــوده و این نوجوان
که دارای سوابق مســتند عدیده درمانی
است ،فاقد هرگونه شباهت به این مخلوق
نرمافزاری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان
واحد خوراســگان ،از برگزاری کارگاه تخصصی
کاربرد کلینیکی لیزر در رشتههای دندانپزشکی
و فیزیوتراپــی ،با هدف گســترش کاربردهای
کلینیکی لیزر در علوم پزشکی این واحد خبر داد.
شریفه شاهی گفت :بهدنبال تکمیل فعالیتهای
مرکز تحقیقات لیزر و بیوفوتونیک در فناوریهای
زیستی و با هدف آشــنایی و آموزش کاربردی
علم فوتونیک(الکترونــوری) در علوم مختلف
با همکاری معاونت علوم پزشــکی دانشگاه آزاد
اسالمی استان و مشــارکت برخی شرکتهای
فعال در ایــن زمینه،کارگاههای مختلف کاربرد
لیزر در علوم پزشــکی از طرف این مرکز برگزار
شد .وی افزود :کارگاه تخصصی کاربرد کلینیکی
لیزر در دندانپزشکی طی پاییز 98و با مشارکت
و همکاری دانشــکده دندانپزشــکی دانشگاه
با حضور چشــمگیر اســتادان داخــل و خارج
اســتان اصفهان در زمینه آموزش کاربردهای
کلینیکی لیــزر به صــورت تئــوری و عملی
و محوریت آموزش ســرفصلهای ارائه شــده
تشکیل شــد .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
اســامی اصفهان واحد خوراسگان خاطرنشان
کرد :این کارگاه با حضور دو برند معتبر و شاخص
بروندانشگاهی و دانشبنیان در زمینه معرفی
و فروش جدیدترین و پیشــرفتهترین لیزرهای
دندانپزشــکی فرصتی برای انتخــاب و خرید
با شرایط مناســب برای کارآموزان فراهم کرد.
عضو هیئت علمی رشــته فیزیــک این واحد
یادآور شــد :در دیماه نیــز کارگاهی در زمینه
کاربرد کلینیکی لیزر در فیزیوتراپی با مشارکت
دانشگاه علومپزشکی شــهرکرد و با پشتیبانی
شرکت مهندسی پزشکی نوین در زمینه معرفی
و فروش لیزرهــای پرکاربــرد در فیزیوتراپی و
توانبخشی برگزار شد که با استقبال متخصصان
و کارشناسان ازجمله استادان و متخصصان در
حوزه علومپزشــکی از جمله فیزیوتراپی ،طب
فیزیکی و توانبخشی برگزار شد .به گفته وی ،در
پایان هر یک از دورههای مذکور ،مدارک معتبر
حضور در دوره به همراه ثبت امتیاز بازآموزی از
طرف مرکز لیزر و مرکز آموزش مداوم پزشکی
علومپزشکی اصفهان به شرکتکنندگان اعطا
شد.

