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تعطیلی به علت آلودگی هوا
درکار نیست

...

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به این که تاکنون آلودگی هوا از وضعیت هشدار به بحران نرسیده است گفت :تعطیلی به علت
آلودگی هوا در کار نیست .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وی گفت :کشور ما جزو 10کشور خطر پذیر دنیاست.رحمتی گفت :ماحصل
کارگروهکاهشآلودگیهوااینبودکهآلودگیهواهیچگاهبهوضعیتبحرانینرسیدهودرهشدارقرارداردوخبریازتعطیلیمدارسنیست.

...

رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی در مراسم معارفه از اولویت کاری اش گفت:

خواندنی ها

140هزارشغل درصنایع دستیکشورایجاد میکنیم

مردان خریدهای مخفیانه دارند
طبق یک نظرسنجی که در انگلستان انجام شده است،
ثابتشدکهمردانبهطورمتوسط 936پونددرسالیا78
پوند در ماه به طور مخفیانه خرج میکنند که همسر آنها
خبر ندارد.نیمی از  2هزار مردی که در این نظرسنجی
شرکت ک��ردهان��د ،گفتهاند که هر ماه از غ��ذای ناهار تا
گجتها و پوشیدنیهای خود را به طور مخفیانه خرید
میکنند در صورتی که جمعیت 47درصدی از این مردان
گفتهاندکهوسایلیراکهمیخرندازهمسرشانمخفیمی
کنند چون به آنها میگویند که آن وسیله را الزم ندارند.
این نظرسنجی همچنین مشخص کرده است که از هر 5
مرد یکی از آنها درباره خرج ماهیانه خود دروغ میگوید.

رابطه کمبود خواب و بیماریهای مرگبار
جدا از نوسانات خلقی ،عدم تمرکز و فقدان تعادل که
با کمبود خواب مزمن مرتبط هستند ،چندین بیماری
جدی دیگر نیز با خواب ناکافی در بلند مدت گره خورده
اند.فشار خون باال  ،اختالل  ،DNAبیماری دیابت،
سالمت قلب و عروق ،چاقی ،پیری پوست و سکته مغزی
از جمله این بیمار یهای بالقوه مرگبار هستند که با
کمبود خواب پیوند خوردهاند .

پسر 6ساله ای که مردم او را مقدس می دانند
پسر  6ساله هندی از نوعی بیماری نادر رنج میبرد .این
بیماری باعث شده ،جمجمه او بزرگ تر از حد عادی باشد،
چشم هایش از هم فاصله بگیرند و نتواند به درستی راه
برود.بااینهمهاهالیروستایجاالندهاردراستانپنجاب
هندوستان معتقدند این پسربچه مقدس است زیرا خدای
ثروتوشانسدربدناوحلولکردهاست.ازاینروهمهاهالی
روستا،ازجملهمعلماندربرابراوسرتعظیمفرودمیآورند.

حادثه ای که چین را در بهت و حیرت فرو برد

دستچین

دانشپور-معاوناولرئیسجمهورضمناهدایحکم
ریاست سازمان میراث فرهنگی به زهرا احمدیپور ،از
جانب دولت اعالم آمادگی کرد که برنامه های تدوین
شده در سازمان مورد حمایت جدی قرار گیرد .اسحاق
جهانگیری روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه رئیس
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
که با حضور موالوردی معاون امور زنان رئیس جمهور
و جمعی از مدیران و فعاالن حوزه گردشگری ،صنایع
دستی و میراث فرهنگی برگزار شد ،رئیس جدید این
سازمان را بانوی فعال دانشگاهی معرفی کرد که در
دوران کاری خود خدمات علمی ارزشمندی انجام
داده است و در سطح ملی فعالیت زیاد و کارنامه خوبی
داشته است.
وی با تاکید بر فراهم کردن امکان حضور جوانان در
سطوح باال ادام��ه داد  :ارتقای سطح مدیریت زنان
در کشور ،انتظاری طبیعی اس��ت که نمیتوان به
راحتی آن را کنار زد .خانمها مسئولیتهای مهمی
را در کشور قبول کردهاند .ام��روزه مدیریت زنان در
واحدهای صنعتی به موضوع جدی تبدیل شده است
و جامعه جوان نیز انتظار دارد که امکان حضور برای
آن ها در سطوح باالتر فراهم باشد.وی گفت :مدیران
کارآزموده انتظار دارند وارد حوزه مدیریت کالن ملی
شوند و خانم احمد یپور بر اس��اس همین معیار در
سازمان میراث فرهنگی حضور پیدا کرده اند .ایشان،
هم یک زن هستند و هم انگیزه ،سابقه و دانش کار را
دارند امیدواریم با این ویژگی ها بتوانند در این سازمان
کارهای مهمی انجام دهند.
در ادامه مراسم  ،رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر ای��ن که این
سازمان متولی هر سه ح��وزه در کشور اس��ت اظهار
کرد :این مسئله مهم است که چهره ایران در جهان
با چه نشانی شناخته شده است و آن را با چه برندی

"لوو ژی " مرد  41ساله چینی مبتال به عقب ماندگی
ذهنی بعد از گذشت  21سال در طویله منزلشان پیدا
شد .والدین سنگدل "لوو ژی" در حالی که به قوزک
پای وی زنجیر بسته بودند او را در این طویله نگهداری
می کردند .بعد از مشکوک شدن اهالی این روستا به
رفتارهایاینزنومرد"لووژی"توسطامدادگراندریک
طویله سرد پیدا شد .اکنون "لوو ژی" که به دلیل ناتوانی
شدید ذهنی قادر به برقراری ارتباط نیست با کمک
یک سازمان غیردولتی محلی به یک پناهگاه تحویل
داده شده است تا در آنجا از وی به خوبی نگهداری شود.

بدشانسترین میلیاردر جهان
مرد میلیاردر اهل سیدنی بعد از آتش گرفتن خودروی
گران قیمتش ،مورد سرقت نیز قرار گرفت .تن شوکال،
مرد پولدار اهل سیدنی استرالیا که با خودروی فراری
 18هزار دالری اش از خانه بیرون زده بود برای گرفتن
پول نقد جلوی باجه دستگاه خودپرداز بانکی ایستاد اما
زمانی که پول را گرفت ،خودروی او خود به خود آتش
گرفت و سوخت  .بعد از این ماجرا وقتی همه به او کمک
می کردند تا آتش را خاموش کنند ،یکی از افراد در حال
کمک  ،رایانه همراهش را نیز دزدید.



قرارداد پر حرف و بحثی واگذار شده بود.سلطانیفر
درب��اره نهضت هتلسازی نیز گفت ۸۲۰ :هتل یک
تا پنج ستاره در حال ساخت است که  ۷۰هتل آن ۴
و  ۵ستاره دارند .عالوه بر این ،یکی از ارزشمندترین
محموله هایی که در خارج از کشور وجود داشت و هنوز
همه آن برنگشته الواح هخامنشی است که طی این سه
سال توانستیم حکم مثبتی برای آن ها بگیریم و اگر
یک فشار دیگر به آن وارد شود این مشکل حل می شود
و الواح هخامنشی به ایران می آید.رئیس پژوهشگاه
میراث فرهنگی دیگر سخنران این مراسم ،مسعود
سلطانیفر را مانند نادرشاه دانست که به همه نقاط
کشورسفر کرده و به همین دلیل باید مدال دوندگی
به او تعلق گیرد .سید محمد بهشتی گفت :وضعیت
این سازمان در دوران محمدعلی نجفی و مسعود
سلطانیفرهمانندبیماراورژانسیوزخمخوردهبوداما
حاال خیالمان راحت است این سازمان فرهنگی دوره
سختراگذراندهاستومیتواندبهبخشمنتقلشود.
▪ ▪درحاشیه مراسم:

میشناسند .احمدیپور گفت :آنچه مسلم است این
است که باید بسته خالقانهای از انسجام فرهنگی و
اقتصادی بین سه عرصه با محوریت عنصر فرهنگ
ایجاد کنیم.رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری نیز با بیان این که با اهمیت
دادن به صنایع دستی می توان طی دو سال۱۴۰ ،
هزار شغل جدید ایجاد کرد گفت :بازاریابی و فروش در
حوزهصنایعدستی،ازچالشهایموجوداستوتالش
می کنیم این حوزه را فعال کنیم.وزیر ورزش و جوانان با
بیان این که مبارزه با فساد در سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و مجموعه شرکتهای
وابسته به آن یکی از مأموریتهای ما بود افزود :شرکت

...

...



شهدا

توسعه گردشگری که به شکل صوری در دولت گذشته
تشکیل شده بود ،قرارداد خاصی داشت که براساس
آن برای ساخت سه هتل کمتر از  ۵۰۰میلیون تومان
هزینه کرد.
اما در دادگاه شکایتی را علیه سازمان مطرح و اعالم
ضرر  ۱۰۸میلیارد تومانی کرد .ما در ادامه تقاضای
اعمال ماده  ۱۸قانون را کردیم که با صالحدید قوه
قضاییه این پرونده به دیوان عالی رفت و پس از 2/5
سال پیگیری ،حکم تبرئه آن دو هفته پیش صادر شد و
به این ترتیب از وقوع بزرگ ترین فساد در این سازمان
جلوگیری ش��د.وی ادام��ه داد :نمونه دیگر ،پرونده
بهرهبردار عمارت مسعودیه بود .مسعودیه طی یک

...



زنان

تشییع  16شهید گمنام دفاع مقدس
در  10نقطه از استان تهران

پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان
پذیرفته شد

کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از تشییع
و خاکسپاری  16شهید گمنام دفاع مقدس در  10نقطه از استان
تهران خبر داد .به گزارش روابط عمومی جست و جوی مفقودین
ستاد کل نیروهای مسلح ،همزمان با ایام عزاداری در دهه سوم ماه
صفر پیکرهای پاک و نورانی  16شهید گمنام دوران دفاع مقدس
در  10نقطه از استان تهران تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
کمیته جست و جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد:
جزئیات تشییع و خاکسپاری این  16شهید گمنام دوران دفاع
مقدس متعاقبا اعالم خواهد شد.

معاونامورزنانوخانوادهرئیسجمهورازارائهپیشنهادهایمجازات
های جایگزین برای زنان زندانی به قوه قضاییه خبر داد .شهیندخت
موالوردی در گفت وگو با مهر گفت :ما نظراتمان را در قالب الیحه
ای که قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی و مجازات های جایگزین
حبس دارد ،اعالم کرده و دستگاه قضا نیز آن ها را پذیرفته است .وی
اظهار کرد :جرایم مرتبط با مواد مخدر در این زمینه از اولویت ویژه ای
برخوردار است و مجازات جایگزین بنا به نظر قوه قضاییه بررسی می
شود.موالوردیهمچنینازادامه برنامههایویژهحمایتیبرایزنان
سرپرست خانوار که همسرانشان زندانی هستند ،خبرداد.

رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و
گردشگری درحاشیه مراسم ،در پاسخ به سوالی درباره
تغییرات مدیریتی اظهار کرد :اولویت من فعال تغییرات
نیست ،بلکه تحرک در اجرای برنامههای این سازمان
است .احمدی پور ادامه داد :بنا داریم تا ایجاد  140هزار
شغل را در اولویت برنامه های نخست خود قرار دهیم.
وزیر جدید ورزش و جوانان نیز سوال مکرر خبرنگاران
درباره حضور زنان در ورزشگاه ها را بدون پاسخ گذاشت
و صرفا به این نکته بسنده کرد که :بنا داریم شرایطی را
فراهم کنیم تا از ظرفیت خانمها در مسائل مدیریتی،
برنامهریزی و سازماندهی خیلی گستردهتر از گذشته
استفاده شود و حضور آنها را در فدراسیونهای ورزشی
پررنگتر کنیم.

کمیته امداد

قیمت تمام شده «فقر» در کشور باال رفته است
فقر شدید خانوادهها بچه ها را از داشتن کمترین حقوق انسانی
محرومکردهاست.معاونتوسعهمشارکتهایمردمیکمیتهامداد
ضمن بیان این مطلب گفت :سال گذشته ۳۰۰میلیارد تومان برای
هزینه درمان و ۱۵۰میلیارد تومان برای تامین جهیزیه مددجویان
هزینه شده است که با توجه به پرداخت  ۲۷۰میلیارد تومانی صدقه
توسط مردم ،این میزان صدقه جمع آوری شده برای رفع تمامی
نیازهای مددجویان کافی نبوده است.به گزارش ایسنا ،ذوالفقاری
در نخستین نشست ائمه جمعه استان زنجان که با محوریت زکات
برگزار شد ،گفت :در نیمه نخست امسال خیران  ۶۰۰میلیارد
تومان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد کمک کردهاند.

کودکی که مانند عروسک است
یک دختر بچه با موهای ضد جاذبهاش شبیه عروسکش
شده است.دختر کوچکی با موهای ضد جاذبهاش شبیه
عروسکش شده و فضای مجازی را مجذوب خود کرده
اس��ت".آری سو اویبا" در روز هالووین ،شبیه عروسک
غولی که داشت لباس پوشیده بود و به خاطر موهای ضد
جاذبهاش که رو به باال ایستاده بود ،توانست در فضای
مجازیبرایخودطرفدارانزیادیپیداکند.سودرمیان
بچههایی که در جشن روز هالووین در لوییزیانا شرکت
کرده بودند ،جایزه گرفت.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻣﺎد و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺰاﺟﺎ

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران )ﻧﻮﺑﺖ اول (

ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻧﻮﺳﺎز� زﻏﻔﺮاﻧﻴﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� از ﺷﻬﺮدار� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ در ﻧﻈﺮ دارد اﺟﺮا�
اﺳ�ﻠﺖ  ٥ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺘﻨ� ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎر�  -ادار� از ﻃﺮح زﻋﻔﺮاﻧﻴﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﺑﺎ ز�ﺮﺑﻨﺎ�  ٥٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را از
ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ  .از ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿ�
ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻪ دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و از اﻣ�ﺎن ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد ازﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ��� از آدرس ﻫﺎ� ز�ﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� را اﺧﺬ و ﭘﺲ از
ﺗ�ﻤﻴﻞ و اﻟﺤﺎق ﻣﺪار� درﺧﻮاﺳﺘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻃ�  ١٠روز ﺑﻪ آدرس ﻣﺬ�ﻮر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ ).اراﺋﻪ ﻣﺪار� ﻣﺰﺑﻮر
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘ� را ﺑﺮا� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ا�ﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ �ﺮد و ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (
 -١ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�  -ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻧﻮﺳﺎز� زﻋﻔﺮاﻧﻴﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ  -ﺗﻠﻔﻦ :
٠٥١-٥٢٢٢٢٠٣٤-٥٢٢٤٩٥٦٣
 -٢ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮه ﻧ� -ﺑﻴﻦ ﻗﺮه ﻧ�  ٢٣و - ٢٥ﺑﺮج ﻓﺮورد�ﻦ  -ﻃﺒﻘﻪ -٤واﺣﺪ  ٤٠٧ﺗﻠﻔﻦ :
٠٥١-٣٧٢٣٧٥١١
 /٩٥٢٥٤١٩٣ش
ﻓﺮاواﻧﯽ آب ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎده
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره  )٩۵١۶ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(

ا�ﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ� درﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﻋﻤﺮاﻧ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا� ارﺗﺶ ﺗﻤﺎﻣﺎ و �ﺎ ﻗﺴﻤﺘ� از
آن را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران و ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺮﺗ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
آدرس :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� -اﻧﺘﻬﺎ� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�  -٧٧ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕ� آﻣﻮزﺷ� اﻣﺎم ﻋﻠ�)ع( ﺗﻠﻔﻦ٣٨٥١٤٧٠٦ :
اراﺋﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر� روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٩اﻟ�  ١٤ﻣﻮرﺧﻪ ٩٥٫٨٫٢٧
 -١اﺟﺮا� ﻧﻤﺎ� ﺗﻠﻔﻴﻘ� آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٣٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ -٢اﺟﺮا� ﮔﭻ و ﺧﺎ� دورو�ﻪ ٦٥٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  -٣اﺟﺮا� ﻟﻮﻟﻪ �ﺸ�
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ  PVCﻓﺸﺎرﻗﻮ� ٣٠واﺣﺪ  -٤اﺟﺮا� ﻟﻮﻟﻪ�ﺸ� آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓ� ،ﮔﺮﻣﺎ�ﺸ� و راد�ﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ٥ﻻ�ﻪ ٣٠واﺣﺪ
 -٥اﺟﺮا� �ﺎﺷ� �ﺎر� آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮو�ﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ� و ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮاﻣﻴ��ﺎر� �ﻒ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٣٣٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 -٦اﺟﺮا� ﺳﻘﻒ راﺑﻴﺘﺲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٢٢٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  -٧ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ�  UPVCﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ دوﺟﺪاره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ
اﻧﺘ� ٣٠واﺣﺪ  -٨اﺟﺮا� ﻟﻮﻟﻪ�ﺸ� ﺑﺮق ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ  PVCو ﺳﻴﻢ�ﺸ� و ﻧﺼﺐ روﺷﻨﺎ�� و اﻋﻼم ﺣﺮ�ﻖ ٣٠واﺣﺪ
 /٩٥٢٥٤٣٢٢م

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارﺟﺎع �ﺎر ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ��� از ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٠٨٫٢٤ﺗﺎ  ٩٥٫٠٨٫٢٩از ﻃﺮ�ﻖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس
http://iets.mporg.irﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ ﺑﻮده و آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ،ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫١٥و زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫١٦در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١-٣٧٦٥٧١٩٣-٤اداره ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎم �ﻮﺗﺎه ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٣٠٠٠١٨٣٢آﻣﺎده در�ﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

 /٩٥٢٥٤٣٦٩ب

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم گفت :فعالیت
مدارس شهرستان مرزی مهران در ایام منتهی به اربعین
حسینی با روال عادی در جریان است .علی بیرانوند با
اشاره به خبر برخی خبرگزاری ها مبنی بر تعطیلی دو
هفتهای مدارس مهران ،ضمن نادرست دانستن این
خبر افزود :تعطیلی مدارس شهرستان مهران صحت
ندارد و تمامی مدارس واقع دراین شهرستان دایر است
و فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس طبق روال معمول
انجام میشود.

وجود تنباکوهای آلوده به موادمخدر هنوز
اثبات نشده است
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره این
کهگفتهمیشوددربرخیتنباکوهایاموادیکهدرقلیان
هست آلودگی به مواد مخدر گزارش میشود ،اظهار
کرد :در این خصوص هر گفتهای را نمیتوانیم تایید
کنیم و تنها گفتهای که از مبادی علمی و آزمایشگاهی
خارج شود ،اعالم خواهیم کرد .تا به امروز چنین چیزی
به اثبات نرسیده است ،اما معتقدیم که یکی از راههای
ورود به دنیای مصرف مواد مخدر ،قلیان است.

مهلت «بیماران خاص» برای مراجعه به
سامانه رفاهی
سرپرست دفتر بیمههای سالمت وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات مراجعه بیماران خاص
به سامانه رفاهی دولت تاکید کرد :کلیه بیماران خاص
تا آخر آبان مهلت دارند به سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.
میکاییلی در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :ثبت نام پنج
گروه بیماران پیوندی ،کلیوی و دیالیزی ،هموفیلی،
تاالسمی و بیماران ام اس که دارای دفترچههای بیمه
سالمت ،کمیته ام��داد و تامین اجتماعی هستند از
ابتدای آبان آغاز شده است و تا پایان آبان ادامه دارد.وی
درباره هدف ثبت نام بیماران خاص در سامانه رفاهی
دولت عنوان کرد :برخی افراد چند دفترچه بیمه دارند
که البته از مجاری غیرقانونی تهیه نشده است اما امکان
سوءاستفاده و دریافت یارانه از چند مسیر وجود داشت
و این تصمیم به منظور کاهش سوءاستفاده ها و رفع
همپوشانی ها اتخاذ شده اس��ت.وی اعالم کرد :کلیه
بیماران خاص اعم از بیمه شدگان جدید و بیمه شدگان
قبلی دارای دفترچه بیمه فعال ،نسبت به ثبت اطالعات
خ��ود در «سامانه ثبت ن��ام بیماران خ��اص» به آدرس
 http://www.samanehrefah.irاقدام کنند.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد
ﺧﺮ�ﺪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘ� ﺷﺒ�ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و درﻣﺎن ﻗﻮﭼﺎن را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻇﺮف ﻣﺪت  ٥روز از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺒ�ﻪ ﻣﺬ�ﻮر واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن  -ﺧﻴﺎﺑﺎن
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�  -ﺑﻌﺪاز ﭘﻞ اﺗﺮ� و �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻫﺎ و ﻣﺰا�ﺪه ﻫﺎ� داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��
 http://cft.mums.ac.irو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎ�ﮕﺎه
ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��
 http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را در�ﺎﻓﺖ و ﺣﺪا�ﺜﺮ ده روز ﭘﺲ از ﭘﺎ�ﺎن
ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﻗﺎﺑﻞ ذ�ﺮ اﺳﺖ :
 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات رﺳﻴﺪه ﺣﺪا�ﺜﺮ ده روز ﭘﺲ ازﭘﺎ�ﺎن ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﺪار� در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه
رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮد�ﺪ .
 ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 /٩٥٢٥٤٢٠١ش

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻟﺒﻨﯽ رﺿﻮى
درﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎر ﺳﻮﻟﻪ درﺣﺎل اﺣﺪاث ﺧﻮد از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻗﻼم ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -١ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ١٩٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 -٢آﺟﺮ و ﺳﻔﺎل ﺳﻮراخ دار  ٢١*١٠*۵ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ١۵٠,٠٠٠ﻋﺪد
ﻟﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ� ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٥
ﺟﺎده ﺳﺮﺧﺲ ،ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس -ﺷﺮ�ﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎ� ﻟﺒﻨ� رﺿﻮ� و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
 ٠٩١٥٥٠١٨٧٣٤آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﻗ� ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ� ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻟﺒﻨﯽ رﺿﻮى

ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ذ�ﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺟﺎع �ﺎر ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران و رﻋﺎ�ﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ،از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� �� ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﺎ ارز�ﺎﺑ� ﺳﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﻬﺮﺳﺖ آ�ﺘﻢ ﺧﺎص در ﺳﺎل  ٩٥واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺑﺪ�ﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� از اداره
ﺗﻌﺎون� ،ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� و دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ٥آب از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮد� ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر�
و �ﺎ ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� از وزارت ﻧﻴﺮو و �ﺎ ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪار� از اداره �ﻞ ﺗﻌﺎون
�ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮ�ﺒ� ﺑﺮآورد ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺎم ﭘﺮوژه
اﻋﺘﺒﺎر
) ﻣﺎه(
) ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل(
) ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل(
راﻫﺒﺮ� و ﻧﮕﻬﺪار� از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎرات
١٢
٢٨٠
55٣4
آب ﺷﺮب ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎر�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم ﻋﻠ� )ع(

مدارس مهران در آستانه اربعین دایر است

 /٩٥٢٥٤٥٥٤آ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﻧﻮﺑﺖ دوم

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در اﺟﺮا� ﻣﺎده  ١٠آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد اﻗﻼم ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را
از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ  .ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ اﻟﺬ�ﺮ،
وزارت ﻧﻴﺮو
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز )ﺣﺪا�ﺜﺮ
ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺒﺰوار
ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  (١٣٩٥٫٩٫٢ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اوراق ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﻣﻮر
ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﺳﺒﺰوار  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٢٤ﻣﺘﺮ� اﻧﻘﻼب  -ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻧﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭘﺲ از ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٩٫١٣ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ا�ﺎم ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ -٤٤٦٤٤٩٠١
 ٠٥١-٤٤٦٦٠٦٧٧ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ .
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻى ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه
ﺿﺎ�ﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴ�� ،ﻓﺎ�ﺒﺮﮔﻼس،
ﭼﺪﻧ� ،ﺑﺮﻧﺠ� ،ﭼﻮﺑ� ،آﻫﻨ�،
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴ�ﻠﺖ �ﺎﻣﺎﻫﺎ،ﺧﻮدرو ﭘﮋو
ﻧﻘﺮه ا� ﻣﺘﺎﻟﻴ� ﻣﺪل ٨٥

ﻣﻘﺪار

ﺿﺎ�ﻌﺎت ﺣﺪود  ١٧ﺗﻦ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ�
آزﺑﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ﺣﺪود  ٧٠٠ﻣﺘﺮ

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻻى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
د راﻧﺒﺎر ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار
�ﺸﺎورز ،روﺑﺮو� ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
واﺳﻌ� )ﻣﺨﺰن ٢٠٫٠٠٠
ﻣﺘﺮﻣ�ﻌﺒ� (

* ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﻫﺎ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
* ﺳﺎ�ﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺿﺮور� ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ  ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه و  ...در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه اﻋﻼم
ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .

دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺒﺰوار

 /٩٥٢٥٤١٥٣ش

 /٩٥٢٥٤٢٤٥ت
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