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آمارهای عدم رعایت پروتکل ها تکان دهنده است

عضو تیم تحقیقاتی کارآزمایی بالینی فاز
سوم واکسن مشترک ایران و کوبا:

وضعیت کرونایی کشور در مرز فاجعه
به گزارش مهر ،با نگاهی به وضعیت بیمارستانها به خصوص
در کالنشهر تهران ،میتوان متوجه عمق فاجعه کرونایی شد .آن
طور که مسئوالن بیمارستان امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین
مرکز درمانی کشور عنوان میکنند هر شب دو بخش به تعداد
بخشهای کرونایی افزوده میشود تا بتوانند پاسخگوی مراجعان
کرونایی باشند .در همین حال ،سیما سادات الری سخنگوی
وزارت بهداشت ،از افزایش  ۱۸.۵درصد مرگهای کرونایی در
پیک پنجم خبر داده و گفته است که میزان بستریهای کرونایی
با افزایش  ۳۵درصدی مواجه شده است.
تمامی این آمار و ارقام میتواند هشداری برای مواجه شدن با
فاجعهای ناگوار باشد ،اگر نخواهیم نسبت به رعایت پروتکلها
و دستورالعملهای بهداشتی جدی باشیم.
آن طور که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان داشته
است ،میزان رعایت پروتکلها به طرز بیسابقهای کاهش یافته
و به عدد  ۴۸درصد رسیده است .یعنی اینکه  ۵۲درصد مردم به
این نتیجه رسیدهاند که کرونا وجود ندارد و این خیلی خطرناک
است .زیرا ،همین  ۵۲درصد میتوانند زحمات  ۴۸درصد افرادی
که پروتکلها را رعایت میکنند ،به باد بدهند.
آمارهای تکاندهنده از رهاسازی پروتکلها
بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،میانگین
رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی استانهای کشور
از  ۱۶تا  ۲۳تیر  ۱۴۰۰بالغ بر  ۴۷.۹۵درصد بوده است .همچنین
میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب در اماکن عمومی
استانها ۵۰.۸۹ ،درصد بوده است .در عین حال میانگین رعایت
تهویه مناسب در اماکن عمومی استانها  ۵۰.۴۲درصد بوده
است.
میانگین درصد موارد استفاده از ماسک در اماکن عمومی از ۱۶
تا  ۲۳تیر  ۱۴۰۰فقط  ۴۷.۹۵درصد بوده است .همچنین میانگین
درصد رعایت پروتکل فاصلهگذاری در اماکن عمومی کشور
 ۴۸.۴۱درصد بوده است.
طبق اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت بر اساس
اقدامات ناشی از تشدید بازرسیها از  ۱۶تا  ۲۳تیر  ،۱۴۰۰از
تعداد  ۳میلیون و  ۵۷۷هزار و  ۸۰۷مراکز تهیه ،توزیع و عرضه
و فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت
پوشش ۲۵۲۲۳۱ ،مرکز مورد بازرسی قرار گرفتهاند .همچنین طی
این مدت ،تعداد  ۳۲۰۲۴مرکز از مراکز تهیه ،توزیع ،عرضه و
فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار
گرفته و به مراجع قضائی معرفی شدهاند و  ۱۷۲۸مرکز از این
مراکز نیز پلمب شدهاند.
باید توجه کرد که از  ۱۶تا  ۲۳تیر  ۱۴۰۰به ترتیب سوپرمارکت
و خواروبار فروشی ،نانواییها و رستورانها رتبههای اول تا سوم
دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضائی را در میان اماکن
عمومی را به خود اختصاص دادهاند و بعد از آن فروشگاههای
زنجیرهای ،بانکها ،مطبها ،ادارات و سازمانها ،مراکز ورزشی،
پیشخوان و پلیس  ،۱۰+آرامستانها ،داروخانهها ،تاالرهای
پذیرایی ،پاساژها ،پایانههای مسافربری درون شهری و اماکن
متبرکه و مساجد قرار دارند.
افزایش مرگهای کرونایی
سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت ،با عنوان این
مطلب که در یک هفته اخیر تعداد بیماران سرپایی کووید  ۱۹در

واکسن ایران و کوبا تاکنون به
۲میلیون کوبایی تزریق شده است

گزارشهای میدانی و آمارهای وزارت بهداشت نشان میدهد که شرایط کرونایی کشور در مرز بحران قرار دارد و اگر نخواهیم
نسبت به رعایت پروتکلها جدی باشیم ،باید منتظر فاجعه در پیک پنجم کرونا باشیم.

محمدرضا
صالحی :با
توجه به اینکه
شاهد افزایش
بار مراجعات
بهبیمارستان
هستیم ،در
روزهای آینده با
مرگ و میر قابل
توجهیمواجه
خواهیم شد
کشور با افزایش  ۲۵درصدی مواجه بوده است ،گفت :متأسفانه
با افزایش  ۳۵درصدی تعداد بیماران بستری و افزایش ۱۸.۵
درصدی تعداد فوتیهای کرونا مواجه هستیم.
وی ادامه داد :در هفته گذشته استانهای ایالم ،کرمان ،یزد،
مازندران و هرمزگان به ترتیب دارای باالترین میزان بروز موارد
بستری مثبت در کشور بودند .همچنین استانهای سیستان و
بلوچستان ،یزد ،هرمزگان و البرز به ترتیب دارای باالترین میزان
بروز موارد مرگ و میر ناشی از کووید  ۱۹بودند.
الری افزود :کاهش میزان عمل به توصیههای بهداشتی در
کشور در حال حاضر در طول ماههای اخیر بیسابقه بوده و
هم اکنون به  ۴۸درصد رسیده و استانهای گیالن ،البرز ،یزد،
کرمان ،فارس ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای پایینترین
میزان عمل به دستورالعملهای بهداشتی در کشور هستند.
باید منتظر فاجعه باشیم اگر…
محمدرضا صالحی متخصص بیماریهای عفونی در بیمارستان
امام خمینی (ره) ،اظهار کرد :با توجه به اینکه شاهد افزایش بار
مراجعات به بیمارستان هستیم ،در روزهای آینده با مرگ و میر
قابل توجهی مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه موج اخیر بیماری ناشی از ویروس دلتا است،
اضافه کرد :این ویروس خیلی سریعتر ریه را درگیر میکند و
میانگین سن بیماران هم پایینتر است.
صالحی گفت :اگر هموطنان در رفتار خود در سطح اجتماع
و تصمیم سازان در تصمیم سازی ،دقت نکنند با فاجعه مواجه

میشویم.
صالحی افزود :در موجهای قبلی تقریبا ً به یاد نداریم که فرد
نوجوانی را بستری کرده باشند ،اما در مدت  ۱۰روز گذشته،

حداقل سه تا چهار مورد نوجوان ،فقط به من مراجعه کردند و
بیماری زمینهای جدی هم نداشتند ،اما درگیری ریوی داشتند.
وی از هموطنان خواست رعایت شیوهنامههای بهداشتی را
جدی بگیرند و به ویژه افراد پرخطر ،مسن و خانمهای باردار و
افرادی که زمینه بیماری دیابت ،نارسایی قلبی و کلیوی دارند،
بیشتر دقت کنند.
دلتا به سرعت در حال پیشرفت است
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،با اشاره به
افزایش تعداد شهرهای قرمز کرونایی به  ۱۶۹شهر ،گفت :این
موضوع نشاندهنده پیشرفت سریع ویروس دلتا در کشور است.
وی با اعالم اینکه میزان بستری روزانه بیماران کرونایی در
کشور از مرز  ۱۸۰۰نفر در حال عبور است ،افزود :وقتی میزان
رعایت پروتکلهای بهداشتی  ۴۸درصد است باید در انتظار
درگیری بیشتر شهرها با ویروس جهش یافته باشیم.
رئیسی با انتقاد و نگرانی از رعایت نشدن شیوه نامههای
بهداشتی در کشور ،افزود :با توجه به گردش و قدرت سرایت
باالی ویروس دلتا ،عدم رعایت شیوه نامههای بهداشتی در
جامعه موجب افزایش تعداد بیماران میشود.
محرز :وضع خراب است
انتقاددوم
یک متخصص بیماریهای عفونی بانوبت
از آنچه که «عدم

اجرای دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای
کاهش بار بیماری در کشور» خواند ،گفت :اگر روند به همین
منوال باشد روزهای سختتری در انتظارمان خواهد بود.
بر اساس گزارشی از ایسنا ،مینو محرز با اشاره به اینکه کرونا
تمام برنامه ریزیها را بر هم زده است ،گفت :دستورالعملها
ابالغ میشود اما کنترلی برای اجرای آن وجود ندارد؛ در حالی
که باید هرچه سریعتر و قاطعتر عمل کرد .تاکنون خیلی خوب
کار نکردیم اما از این پس باید با برنامهریزی پیش رویم و حتی
با تکمیل واکسیناسیون بازهم شرایط را رصد کنیم.
وی گفت :کرونا فعال مهمان ما است و باید برنامهریزی به
گونهای باشد که حرف شنوی از حرفهای ستاد کرونا وجود
داشته باشد .متاسفانه پروتکلهایی در این مدت ابالغ شد اما
در اجرای آن کسی کنترل نداشت.
وی با اشاره به اینکه هنوز در واکسیناسیون کرونا خیلی
عقب هستیم ،گفت :امیدوارم هرچه زودتر روند واکسیناسیون
افزایش یابد زیرا واکسن به خوبی جلوی مرگ و میر و بیماری
شدید را در برابر واریانتهای جدید میگیرد.
این متخصص بیماریهای عفونی با تاکید بر اینکه جهش
هندی (دلتا) بدتر از سایر جهشها است ،تاکید کرد :در مورد
ویروس دلتا انواع واکسنها بر آن اثر کامل ندارد و آمار نشان
میدهد واکسنهای  MRNAحدود  ۶۰درصد در مقابل این
ویروس اثر دارد .بنابراین خواهش میکنم هموطنان حتی
در صورت تزریق واکسن همچنان از ماسک استفاده کنند و
فاصله گذاری اجتماعی ،شستوشوی دستها و عدم شرکت
در تجمعات را رعایت کنند .هرگونه تجمع در شرایط وجود
این واریانت جدید ،اشتباه است؛ زیرا قدرت سرایت ویروس را
افزایش میدهد.
وی درباره پیشبینی از شرایط بیماری در روزهای آتی نیز
گفت :اکنون وضع خراب است ،کرونای نوع دلتا فوقالعاده
مسری است و در صورت ابتال همه خانواده باهم به مراکز درمانی
مراجعه میکنند و از بچههای کوچک تا پدربزرگ و مادربزرگ
همه مبتال شده و حالت شدیدتری از بیماری را تجربه میکنند.
به شخصه به لحاظ روحی از دیدن این همه زجر تنفسی خسته
شدم و اگر روند به همین منوال باشد روزهای سختتری در
انتظارمان خواهد بود.
تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از امروز تا یکشنبه هفته
بعد تعطیل شد!
در پی قرمز شدن شرایط تهران و البرز و همچنین ترکتازی
سویه دلتای ویروس کرونا ،دولتمردان رای به تعطیلی تمامی
ادارات این دو استان از سه شنبه این هفته تا یکشنبه هفته
آینده دادند.

بر اساس گزارشی از تابناک ،این خبری است که علی
ربیعی ،سخنگوی دولت اعالم کرد و در تشریح چرایی این
تصمیم گفت :بنا بر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته
امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت
رییس جمهور ،تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از سه
شنبه این هفته (امروز) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
بنا بر این مصوبه ،تردد از این استانها ممنوع بوده و در
صورت رعایت نکردن عالوه بر جریمه ،خودرو نیز از مسیرها
بازگردانده خواهند شد.

آگهي فراخوان

درخواست وزیر بهداشت برای استقرار نیروهای انتظامی در مراکز واکسیناسیون
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با توجه به واکسیناسیون گروه های هدف در سطح کشور ،در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،
بر لزوم استقرار نیروهای انتظامی در مراکز واکسیناسیون تجمعی استان تهران به منطور کنترل نظم ،تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،در نامه دکتر سعید نمکی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار اشتری -فرمانده نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران آمده است «:ضمن قدردانی از تالش مستمر و گسترده جنابعالی و همکاران محترم نیروی انتظامی در سراسر کشور در جهت مشارکت و همکاری
در مدیریت بیماری کرونا ،با عنایت به اینکه در حال حاضر واکسیناسیون گروههای هدف به سرعت در حال انجام است ،لذا خواهشمند است دستور فرمایید ،به
منظور کنترل نظم در مراکز واکسیناسیون تجمعی در سطح استان تهران ،حداقل  ۳نفر از همکاران محترم آن نیرو در هر مرکز واکسیناسیون مستقر و همکاری الزم
را در جهت برقراری نظم معمول کنند .از دستور مساعدی که در این زمینه صادر میفرمایید ،سپاسگزاری میشود».

آگهي فراخوان تجديد مناقصه های عمومي دو مرحله ای
همراه با ارزيابی كیفی به صورت فشرده

نوبت دوم

شماره (-)1400/44(-)1400/43(-)1400/42(-)1400/41
(-)1400/48(-)1400/47( - )1400/46(-)1400/45

شرکت توزیع برق
استان همدان

()1400/52(-)1400/51(-)1400/50(-)1400/49

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان درنظــردارد قرائــت کنتــور و وصــول مطالبــات مشــترکین را در محــدوده خدمــات شــرکت توزیــع را از طریــق
مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای ،بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط و دارای مجوزهــای الزم از وزرات تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و همچنیــن دارای
گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی و کلیــه واجدیــن شــرایط  ،از طریــق فــروش اســناد مناقصــه واگــذار نمایــد  .لــذا از کلیــه واجدیــن شــرایط دعــوت بــه
عمــل مــی آیــد بــر اســاس اســناد و شــرایط مناقصــه طــی مــدت  5روزازتاریــخ انتشــارآگهی بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)
بــه نشــانی اینترنتــی  ، WWW.setadiran.irنســبت بــه واریزمبلــغ  400000ریــال بــه حســاب سپهرشــماره  0205682793007نــزد بانــك صــادرات
شــعبه مهدیــه همــدان بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان و خریداســنادمناقصه اقــدام نماینــد.

ردیف

الف و ب و ج

همدان 2

143882

1,354,563,000

بهار

47107

825,969,000

37828

822,089,000
625,038,000

1

1400/41

2

1400/42

3

1400/43

4

1400/44

اسدآباد

5

1400/45

رزن

27938

درگزین

16922

376,214,000

کبودراهنگ

42470

801,291,000

8

1400/48

فامنین

15550

397,820,000

9

1400/49

مالیر مرکزی

91079

1,075,746,000

10

1400/50

مالیر نواحی

35021

738,957,000

11

1400/51

نهاوند

74505

1,060,434,000

12

1400/52

تویسرکان

49274

865,649,000

6
7

قرائت کنتور و
وصول مطالبات
مشترکین

1400/46
1400/47

1400/05/18
تا ساعت 12

1400/05/18
تا ساعت 12

1400/05/18
تا ساعت 12

1400/05/23
ساعت 10

1400/05/24
ساعت 10

1400/05/25
ساعت 10

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

همدان 1

160207

1,388,525,000

توضیحات

شرح

شماره
مناقصه

آخرین مهلت
تحویل پاکات

تاریخ جلسه
بازگشائی پاکات

نام شهرستان

تعداد
تقریبی
مشترکین

مبلغ ضمانت نامه
بانکی (ریال )

توضیحات:
 -1بــه پیشــنهادات فاقــد امضــاء مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت فراخــوان وخــارج ازســامانه ســتادواصل شــود مطلقـاً ترتیــب
اثــر داده نخواهــد شــد.
 -2بــه پیشــنهادات فاقــد ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر ،ضمانــت نامــه مخــدوش کمتــر از مبلــغ مقرر،چــك شــخصی و شــرکتی و نظایــر آن ترتیــب اثــر
داده نخواهــد شــد.
 -3اسناد در سایت ذیل قابل دسترس می باشد  ،لذا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن  081 -38274632تماس حاصل فرمایید.
نشانی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir
درصــورت عــدم ثبــت نــام وعضویــت مناقصــه گــران درســامانه ســتاد  ،ضــروری اســت مراحــل ثبــت نــام وعضویــت در ســامانه مذکورانجــام ونســبت بــه
دریافــت گواهــی امضاالکترونیــك ازدفاترمنتخــب اسنادرســمی اقــدام گــردد .بدیهــی اســت درصــورت عــدم اخذگواهــی امضــا الکترونیــك  ،امــکان ورودبــه
ســامانه ســتاد و شــرکت درمناقصــه فــوق وجودنخواهدداشــت.
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روابط عمومي شركت توزيع نیروی برق استان همدان

عضو تیم تحقیقاتی کارآزمایی بالینی فاز سوم
واکسن مشترک ایران و کوبا گفت :مطالعهی
کشور کوبا بر روی کودکان  ۳تا  ۱۸سال در حال
انجام است که فاز یک آن به پایان رسیده و فاز
دوم آن هم آغاز شده است.
به گزارش ایلنا ،احسان مصطفوی با اشاره به
فرایند تایید یک واکسن گفت :مطالعات اولیه،
یک سری تحقیقات در آزمایشگاه است و بعد
از آن مطالعات بر روی حیوانات انجام میشود
و در نهایت مطالعات بر روی انسان صورت
میگیرد که سه فاز دارد و ما در حال حاضر
در فاز سوم کارآزمایی بالینی هستیم که در این
فاز ،اثربخشی و عوارض واکسن مورد سنجش
قرار میگیرد .قابل ذکر است که فاز سوم این
واکسن هم در ایران و هم در کشور کوبا در حال
انجام است .در ایران مطالعه از  ۶اردیبهشت ماه
شروع شده و همهی شهرهایی که در مطالعهی
ما وارد شدند ،هر دو دز واکسن را دریافت
کردند ،برای دز سوم هم داوطلبان دو شهر یزد و
زنجان آن را دریافت کردند.
وی ادامه داد :االن در مرحلهی پیگیری
داوطلبان هستیم و پیشبینی این است که اوایل
شهریور ماه گزارش اول فاز سوم در شهرهایی
که دو دز را دریافت کردند ،منتشر شود .کشور
کوبا حدودا یک ماه و نیم زودتر از ما مطالعه را
شروع کرده است و نتایج مطالع ه آنها گویای آن
است که واکسن دو دز حدود  ۶۵درصد و تزریق
سه دز حدود  ۹۲درصد کارایی دارد و در مورد
بیخطری هم ،واکسن ایمن به نظر میرسد .در
عین حال به دالیلی نظیر تفاوت واریانت های
ویروس در دو کشور ،سطح بروز بیماری و
تفاوت جمعیتی انتظار داریم اثربخشی ویروس
در ایران متفاوت باشد .مطالعهی کشور کوبا بر
روی کودکان  ۳تا  ۱۸سال در حال انجام است که
فاز یک آن به پایان رسیده و فاز دوم آن هم آغاز
شده است ،اگر نتایج گویای این باشد که این
واکسن بر روی کودکان هم موثر است ،میتواند
مورد تایید سازمان غذا و دارو ایران قرار گیرد تا
برای کودکان هم این واکسن را استفاده کنیم.
وی افزود :این واکسن تا به االن برای جمعیت
بیش از دو میلیون نفر در کشور کوبا تزریق شده
است.

شــركت شــهركهاي صنعتــي فــارس در نظــر دارد مناقصــه عمومــي بــه شــماره  2000001054000018و  2000001054000019و
شركت شهركهای صنعتی فارس
 2000001054000020را بــه شــرح ذيــل بــه روش يــك مرحلــه اي بــا ارزيابــي كيفــي (فشــرده) وفــق قانــون برگــزاري مناقصــات از طريــق
ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت واگــذار نمايــد .كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت
هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضويــت قبلــي مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند .تاريــخ انتشــار مناقصــه در
ســامانه  1400/04/29مــي باشــد.
رديف

موضوع

رتبه

1

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين
شركت در مناقصه

مدت
(ماه)

محل تامين
اعتبار

عمليات سنگ و سيمان و الينينگ كانال مابين فاز
3و ( 5كانالهاي انتقال سيالب و فاضالب ) شهرك
صنعتي بزرگ شيراز

 5آب

46.459.163.387

2.323.000.000

6

جاري

2

پروژه روسازي  ،آسفالت  ،رفوژ و جدول گذاري
شهرك صنعتي آباده

 5راه و ترابري

34.032.354.926

17.702.000.000

6

جاري

3

پروژه خريد و اجراي شبكه گاز شهرك صنعتي
خرامه

 5تاسيسات
و تجهيزات يا
نفت و گاز

36.620.373.500

1.831.500.000

5

جاري

 .1زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت  :از  1400/04/29لغايت 1400/05/04
 .2آخريــن مهلــت تســليم پيشــنهاد :در ســامانه تــداركات ســاعت  12مــورخ 1400/05/18و فيزيكــي پاكــت الــف (ضمانــت نامــه يــا فيــش نقــدي) ســاعت 13
مــورخ  1400/05/18دبيرخانــه شــركت
 .3زمان بازگشايي پاكتها :چهارشنبه ساعت  08:30مورخ 1400/05/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
آدرس :شيراز – بلوار زند – روبروي دانشكده پزشكي – شركت شهركهاي صنعتي فارس تلفن32360570 :
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس02141934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه ساير استانها  ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفايل تامين كننده /مناقصه گر" موجود است.
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آگهی فراخوان

نوبت اول

 -1ثبت نام شرکت ها و موسسات و افراد واجد الشرایط جهت سرویس دانش آموزی مدارس
 -2ثبت نام رانندگان سرویس مدارس
بدینوســیله بــه اطــاع متقاضیــان حــوزه حمــل و نقــل دانــش آمــوزی  ،ســاکن شــهر فردیــس
مــی رســاند جهــت انجــام امــور حمــل و نقــل دانــش آمــوزان شــهر فردیــس از تاریــخ انتشــار فراخــوان
بــه مــدت  10روز کاری اســناد و مــدارک مــورد نیــاز را بــه ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر
فردیــس  ،واقــع در بلــوار  44متــری امــام خمینــی (ره ) پــارک تندرســتی تقدیــم نماینــد .
مدارک مورد نیاز رانندگان سرویس
• اصل و کپی شناسنامه
• اصل و کپی کارت ملی
• اصل و کپی کارت پایان خدمت برای آقایان
• اصل و کپی گواهینامه پایه 2
• اصل و کپی کارت ماشین
• ضمانت نامه بانکی ( سفته )
• عدم اعتیاد ( تاریخ ) 1400
• عدم سوء پیشینه ( تاریخ ) 1400
شناسه اگهی 1166747 :
نوبت اول  1400/04/29 :نوبت دوم 1400/05/05 :
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری فردیس

