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شهــــــر

قناعتی از پاسخهای شهردار
قانعنشد

باالگرفتن اختالفها
درباره هتل اسپیناس

فرهیخت��گان| ماج��رای پرون��ده
هتل اس��پیناس حاال وارد مرحله
جدیدی ش��ده اس��ت .ابوالفضل
قناعت��ی ک��ه پیگیر ای��ن پرونده
اس��ت هفته گذش��ته محمدباقر
قالیباف ،شهردار تهران را تهدید
کرده بود اگر پاسخ قانعکنندهای
به شورای شهر ندهد از او سوال
خواهد ک��رد و در ادامه میتواند
کار به اس��تیضاح هم بکش��د اما
قالیباف خیلی س��اده در حاش��یه
افتتاح جشنواره گل و گیاه گفته
ب��ود در این هت��ل تخلفی انجام
نش��ده اس��ت .قناعتی هم دیروز
یک نشس��ت خبری برگزار کرد
تا ب��ه اط�لاع همه برس��اند که
«نامه طرح س��وال از شهردار به
شهرداری ارسال شده است».
قناعتی با نش��ان دادن اس��نادی
اعالم ک��رد «ش��هردار منطقه در
حوزه س��اخت این هتل تخلف
آشکار» داشته است .او همینطور
این «شایعه» را که برخی اعضای
شورا تمایلی به «ساختهشدن این
هتل ندارن��د» رد کرد و گفت با
تم��ام وج��ود از اف��رادی که در
ته��ران س��رمایهگذاری میکنند
حمایت میکند.
ب��ه گفت��ه او در س��ال  87ب��ا
رای کمیس��یون م��اده  5ب��رای
احداث هتلی با حداکثر هش��ت
طبق��ه روی همک��ف موافق��ت
میش��ود و پس از مدت��ی نیز بنا
به درخواس��ت ش��هردار منطقه
مجددا پرونده س��اخت این هتل
ب��ه کمیس��یون م��اده  5رفت��ه و
کمیس��یون مربوطه نیز با ساخت
 16طبق��ه روی همکف موافقت
میکند و مجددا پس از مدتی باز
هم بنا به درخواست شهردار در
کمیس��یون ماده  5از  16طبقه به
 17طبقه افزایش مییابد.
در ادام��ه ش��هردار منطقه بدون
هماهنگی دس��تور ساخت طبقه
 18ت��ا  20را صادر میکند که به
اعتقاد قناعتی این موضوع تخلف
اس��ت .او در بخ��ش دیگ��ری
از س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه
چن��دی پیش به ش��هردار تهران
در اینباره تذک��ر داده و آنها نیز
نامهای در پاسخ نوشتهاند که من
از توضیح��ات آنها قانع نش��دم،
گفت« :براساس قانون اگر عضو
تذکردهن��ده از توضیحات قانع
نشود ،درخواست طرح سوال از
شهردار را مطرح کرده و شهردار
نیز  10روز فرصت دارد تا پاسخ
قانعکنندهای در صحن علنی ارائه
کند و اگر از پاس��خهای شهردار
قانع نش��ویم براس��اس قانون با
امضای یکس��وم اعضا میتوان
شهردار را استیضاح کرد».

سعیده علیپور
S.alipour@fdn.ir

کمتر از یک س��ال تا پای��ان نهمین دوره
مجلس شورای اسالمی باقی مانده است
و تحرکات انتخاباتی کمکم آغاز میشود،
اما در این میان سهم زنان در کرسیهای
قانونگذاری همواره محدود بوده است،
بهطوری که در  9دوره مجلس ش��ورای
اسالمی ،فراکس��یون زنان حتی نتوانسته
اس��ت به صورت مس��تقل طرحی را که
حداقل نیاز به امضای  15نماینده دارد در
مجلس مطرح کند.
با وجود افزایش مشارکت اجتماعی زنان
در سالهای اخیر سهم آنها از قدرت در
دولت و حتی فضاهای پارلمانی محدود
مانده اس��ت .بهطوری ک��ه در دورههای
اخیر شاهد کاهش حضور آنها در مجلس
نیز هستیم .از  280کرسی مجلس در این
دوره ،تنها  9کرس��ی به زنان اختصاص
دارد .ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در دوره
هش��تم مجلس ای��ن تع��داد  11نفر ،در
دوره ششم و هفتم مجلس سهم زنان در
مجلس  13نف��ر ،در دوره پنجم مجلس
سهم زنان  14نفر ،در دوره چهارم  9نفر
و در دورههای اول و تا س��وم سهم زنان
در مجلس تنها چهار نفر بوده است.
گرچه ب��ه اعتقاد برخ��ی نمایندگان زن
در مجلس کمت��ر به دنبال مطالبات زنان
بودهاند و عمال در خدمت اهداف مردانه
عمل کردهان��د ،اما برخی دیگر معتقدند
افزایش تع��داد زن��ان در مجلس تا حد
زی��ادی میتواند در افزایش مش��ارکت
سیاسی زنان در عرصههای مختلف موثر
باشد.

طرحی ناکام

هفته پیش فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد
جدیدی ب��رای افزایش تعداد نمایندگان
زن در دور جدی��د انتخاب��ات مجل��س
ش��ورای اسالمی داد ،طرحی که به گفته
یکی از نمایندگان زن امیدی به آن نیست
و عزم��ی برای نتیجهبخش��ی آن وجود

طرحی برای حضور بیشتر زنان در مجلس

زنان؛ همیشه دراقلیت

ندارد .گرچه این نخس��تینبار نیست که
ط��رح افزایش س��هم زن��ان در مجلس
مطرح میش��ود اما با توجه طرح استانی
شدن حوزههای انتخابیه که کلیات آن در
مجل��س رای آورد ،این بار طرح افزایش
س��هم زن��ان در مجلس دوب��اره و کمی
جدیتر مطرح ش��د .براساس این طرح
در حوزهه��ای انتخابی که باالی پنج نفر
کرسی در مجلس شورای اسالمی دارند،
حضور حداقل یک نف��ر از بانوان واجد
ش��رایط نامزدی نمایندگ��ی در مجلس
ش��ورای اس�لامی در لیس��ت انتخاباتی
اس��تانها باید پیشبینی شود .در قوانین
کلی کشور ،ممنوعیت و محدودیتی برای
حض��ور زنان در مجلس وجود ندارد اما
با توجه به شرایط فرهنگی کشور عمال
زنان توفیق چندانی برای ورود به مجلس
نداش��تهاند و حتی اح��زاب و گروههای
سیاس��ی در لیس��تهای خ��ود کمتر از
زنان استفاده میکنند .در این میان برخی
معتقدند زنان خود باید به قدری توانمند
شوند که حضورشان در مجلس و دیگر
پارلمانهای کش��ور و مناصب سیاس��ی

قدرتمندتر ش��ود ،اما گروه دیگری قائل
ش��دن تبعیض مثبت به نفع زن��ان را در
شرایط فعلی کشور الزم میدانند .اتفاقی
که به گفته یکی از نمایندگان زن مجلس
حتی در کشورهای همسایه نیز صورت
میگیرد.

عزم جدی در مجلس نیست

ش��هال میرگلویبیات ،عضو فراکسیون
زن��ان مجل��س ش��ورای اس�لامی در
گفتوگو ب��ا فرهیخت��گان در این باره
میگوید« :احس��اس من این اس��ت که
عزمی برای افزایش سهم زنان در مجلس
وجود ندارد ».او با تاکید بر لزوم افزایش
حضور زنان در مجل��س این افزایش را
نیازمن��د حمای��ت میدان��د و میگوید:
«حض��ور حداق��ل  20نماین��ده زن در
مجلس الزم است تا این افراد بتوانند به
صورت منسجم مطالبات خاص زنان را
مطرح و پیگیری کنند ».عضو فراکسیون
زنان با بیان اینکه به بهتر شدن وضعیت
حضور زنان در مجلس آتی خوش��بین
نیست ،میگوید« :در حال حاضر کشور

بررسی تجمیع کمیته امداد و بهزیستی در کمیسیون اجتماعی مجلس

فرهیختگان| مدتی است تعدادی از اعضای کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اس�لامی از ارائه طرحی
مبنیبر ادغام کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان
بهزیستی سخن میگویند .این طرح چندی پیش در
جلسه مشترکی بین پرویز فتاح و برخی نمایندگان
مجلس اعالم شد .طراحان این موضوع معتقدند با
ای��ن ادغام حمایت از معل��والن و محرومان جامعه
به شکل مناس��بتری قابل پیگیری است ،از سوی
دیگر مخالفان ایج��اد تداخل مدیریتی را از عواقب
ای��ن کار میدانند .کمیت�� ه ام��داد از اولین نهادهای
غیردولتی تش��کیل ش��ده پس از انقالب است ،که
ارائه سیاس��تهای کالن و اجرایی را در زمینه رفع
محرومی��ت برعهده دارد .از س��وی دیگر س��ازمان
بهزیستی کش��ور نهاد تخصصی با هدف حمایت
از اقشار آسیبدیده جامعه به شمار میرود .عباس
صالحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعالم
موافقت خ��ود با این طرح معتقد اس��ت« :به دلیل
عریض و طویل بودن این دو سازمان ادغام آنها نقاط
مثبتی خواهد داش��ت ».او دلیل این صحبت خود را
ش��باهتهای عملکردی این دو سازمان میداند .به

فرهیخت��گان| می�زان مص�رف نمک و مواد قن�دی در ایران  2/5برابر اس�تاندارد اس�ت .این را هم
س�فرههای ایرانی نش�ان میده�د و هم مع�اون وزیر بهداش�ت میگوید .رس�ول دیناروند ،رئیس
س�ازمان و غ�ذا و دارو ،ب�ا بیان اینک�ه کمتحرکی و تغذیه نامناس�ب از عوامل اصل�ی چاقی و بروز
بیماریه�ای غیرواگیر اس�ت ،گفته مص�رف غذاهای پرکالری ،نمک و مواد قن�دی نباید بیش از حد
مجاز باشد اما میزان مصرف نمک و مواد قندی در ایران 2/5برابر استاندارد است.
به گفته او ،با ترویج شیوه زندگی سالم و فرهنگسازی میتوان ذائقه جامعه را اصالح و تمایل مردم
برای مصرف غذاهای پرکالری را کنترل کرد.

ما طوری اس��ت ک��ه آقایان ه��م برای
خودشان فعالیت دارند و هم از پتانسیل
زنان به نفع خود استفاده میکنند که این
خیلی بد اس��ت ».او ادامه میدهد« :حتی
کش��ورهایی که در همسایگی ما هستند
مثل عراق ،افغانس��تان و پاکستان سهمی
برای زنان در مجلس قائل هستند .به هر
حال باید برای تغیی��ر نگاه به توانمندی
زنان فرصتی برای آنها قائل شد».
او به این نکته نیز اشاره دارد که دولت نیز
میتوان��د درباره حضور زنان در مجلس
الیح��ه ارائه دهد اما تاکن��ون این عزم از
سوی دولت نیز دیده نشده است.
گرچه در این باره شهیندخت موالوردی،
معاون زنان و خانواده رئیسجمهور بارها
در سخنرانیهایش از افزایش نقش زنان
سخن گفته است اما درباره حضور بیشتر
زنان در مجلس پیش��نهادی از سوی این
معاونت مطرح نشده است .فضه پناهلو،
سرپرس��ت اداره کل حوزه دفتر معاونت
ام��ور زن��ان و خان��واده در این ب��اره به
فرهیختگان میگوی��د« :معاونت زنان از
افزایش حضور زنان در مجلس حمایت
میکند اما به این شکل که مشارکت زنان
در ای��ن خصوص افزایش پیدا کند .ولی
پیش��نهادی برای افزایش حض��ور زنان
در مجلس از س��وی دولت مطرح نشده
است ».از س��وی دیگر ،برخی از فعاالن
حوزه زنان نیز معتقدند پررنگترش��دن
حضور زنان در انتخاباتها و در پارلمان
نتیجه تغییر نگرش جامعه اس��ت .زهره
ارزن��ی ،حقوقدان و فعال ام��ور زنان به
فرهیخت��گان میگوی��د« :گرچه افزایش
کمی تع��داد نماین��دگان زن در افزایش
مشارکت سیاسی زنان بیتاثیر نیست اما
باید توجه کرد آنچه در واقع جایگاه زنان
را ارتقا میدهد حضور کیفی خانمها در
مجلس است که تنها ابزاری برای پیشبرد
اهداف مردانه احزاب و گروهها نباشند».
باید منتظر برنامههای دولت برای افزایش
نقش زنان در مجلس ب��ود؛ برنامههایی
که ش��اید بتواند حض��ور نمایندگان زن
بهارستان را پر رنگ کند.

گزارش کوتاه

ادغام دو سازمان با وظایف متفاوت
اعتقاد او بس��یاری از مش��کالت مربوط به اقش��ار
کمدرآمد و جامعه معلوالن از جمله پوشش بیمهای با
این طرح قابل حل است.
ام��ا «ناهماهنگ��ی و ایج��اد مش��کالت مدیریتی»
موضوعی است که س��االر مرادی ،عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس ،دلیل مخالفت خود با ادغام اعالم
میکند .او میگوید« :این دو س��ازمان دارای اهداف
یکسانی هستند ،اما باید به این نکته توجه داشت که
این دو س��ازمان رویکردهای متفاوتی دارند .جامعه
هدف س��ازمان بهزیستی افراد آسیبپذیر ،معلوالن
ذهنی ،جس��می و زنان و کودکان بیسرپرس��ت و
بدسرپرست است ،در حالی که کمیته امداد با اقشار
محروم مواجه اس��ت و رویک��ردی کامال حمایتی
دارد».حس��ین انواری ،سرپرس��ت س��ابق و عضو
هیاتامنای کمیته امداد امام خمینی(ره) معتقد است
وظایف محوله به این دو سازمان کامال با هم متفاوت
هس��تند .او در گفتوگو ب��ا فرهیختگان میگوید:
«بهزیستی جزء س��ازمانهایی به حساب میآید که
با اقشار آس��یبدیده و کمتوان جامعه سروکار دارد
و عالوهب��ر ارائه اقدمات حمایت��ی از آنها ،اقدامات

مصرف نمک و مواد قندی در ایران  2/5برابر استاندارد

کیوسک

تقدیر روابطعمومی دستگاه قضا از رسانهها

فرهیختگان| مدیرکل روابطعمومی قوه قضائیه در پیامی روز جهانی ارتباطات و
روابطعمومی را به تمامی فعاالن عرصه اطالعرسانی و ارتباطات تبریک گفت.
حسن رحیمی ،مدیرکل روابطعمومی قوه قضائیه در این پیام با اشاره به وظیفه
خطیر فعاالن امر اطالعرس��انی اظهار کرد« :در این برهه حساس تاریخی و در
ش��رایطی که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با صالبت و اقتدار علیرغم
هجوم دش��منان قسمخورده به عرصه پیش��رفت و عدالت گام گذاشته است،
معرف��ی خدمات ارزنده و ارائه چهره مس��تقل ،قانونمدار و عزتمند دس��تگاه
قضای��ی به افکار عمومی داخل و خارج بیش از هر زمان
دیگری مس��تلزم اس��تفاده هرچه مطلوبت��ر از جایگاه
روابطعمومی و ارتباطات بهعنوان هنر هشتم و مهمترین
رکن توسعه سازمانی است».
روز ارتباطات
و روابطعمومی
او تاکی��د کرد« :تحقق این امر ج��ز با درایت و خالقیت
فرصت مبارکی
مدیران و پرسنل خدوم روابطعمومیهای دستگاه قضایی
است تا همه
فعاالن عرصه
میسور و مقدور نیست».
ارتباطات برای
و
ارتباط��ات
«روز
گف��ت:
همچنی��ن
حس��ن رحیم��ی
توسعه ارتباطات
روابطعمومی فرصت مبارکی است تا همه فعاالن عرصه
اجتماعی و
غنای معنوی
ارتباطات برای توسعه ارتباطات اجتماعی و غنای معنوی
و ارزشی این
و ارزش��ی این حرفه ارزشمند ،با رعایت اخالق حرفهای
حرفه ارزشمند
با رعایت اخالق
در عملکرد خود ت�لاش کرده و جایگاه این حرفه را در
حرفهای در
جامعه اسالمی ارتقا بخشند».
عملکرد خود
مدی��رکل روابطعموم��ی ق��وه قضائیه در پای��ان ضمن
تالش کنند و
جایگاه این حرفه
گرامیداش��ت ی��اد و خاط��ره فع��االن عرص��ه ارتباطات
را در جامعه
بهوی��ژه مرحوم کاظ��م معتمدنژاد ،با تبریک فرارس��یدن
اسالمی ارتقا
بخشند
روز جهان��ی ارتباطات و روابطعموم��ی افزود« :بهعنوان
عضوی کوچک از خانواده بزرگ اطالعرس��انی دستگاه
قضایی تقدیر بیش��ائبه خود را از تمام رسانهها ،مدیران رسانهای ،خبرنگاران
و دلس��وزانی که خدمات دس��تگاه قضایی را علیرغم کمبود امکانات به نحو
مطلوب اطالعرسانی کردهاند ،تقدیم میدارم».

تذکر نمایندگان درباره بیمه خبرنگاران

فرهیخت��گان| تع��دادی از نمایندگان در تذکری ضرورت حل هرچه س��ریعتر
مشکل بیمه خبرنگاران را خواستار شدند.
عبدالوحی��د فیاضی ،عباس مقتدایی ،حس��ین س��بحانینیا و علیرضا منظری
توکلی نمایندگان اصفهان ،نیش��ابور و باف��ت در تذکری به علی ربیعی و علی
جنتی وزرای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسالمی ضرورت
پیگیری جدی و سریع بیمه خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه را متذکر شدند.
بیمه خبرنگاران که ازس��وی وزارت ارش��اد صورت گرفته بود ،از فروردین و
اردیبهشت امسال لغو شده است.
حکم ماموران خاطی فرودگاه جده تا 10روز آینده صادر میشود

احتمال از سرگیری عمره از آذرماه

تخصصی در زمینه بازپروری و توانمندس��ازی آنها
انجام میدهد .در حالی که وظیفه کمیته امداد حمایت
از اقشاری است که هنوز وارد حوزه آسیب نشدهاند
و در یک قدمی آن هستند».
از س��وی دیگر ان��واری معتقد اس��ت در ابتدا باید
مشخص شود کدام س��ازمان قرار است در دیگری
ادغام ش��ود .در بسیاری از موارد کمیته امداد ابزار و
امکانات الزم برای انجام وظایف سازمان بهزیستی
را در اختیار ندارد .با این حال بسیاری از کارشناسان
معتقدند با توجه به آمار اقشار محروم و آسیبدیده
کشور نمیتوان به یک سازمان حمایتی بسنده کرد.
این در حالی اس��ت که در کنار این دو نهاد حمایتی
اقش��ار محروم و آسیبپذیر جامعه ،تعداد زیادی از
سمنها به صورت داوطلبانه در حال فعالیت هستند.
از س��وی دیگر کمیته امداد ی��ک نهاد غیردولتی به
حساب میآید و دولت نمیتواند الیحهای را در این
زمینه به مجلس تقدیم کند ،به همین دلیل تنها راهحل
ارائه طرحی از س��وی نمایندگان اس��ت ،که تجربه
نش��ان میدهد در ص��ورت تصویب آن در مجلس
ممکن است از سوی شورای نگهبان رد شود.
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آگهی مناقصه

معاونت س��نجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی در نظر دارد
تهیه ،نص��ب و راهاندازی دوربینهای مداربس��ته خود را طبق
مش��خصات مندرج در اس��ناد مناقصه عمومی به شرکت واجد
ش��رایط واگذار نماید .عالقهمندان میتوانند با در دست داشتن
معرفینامه رس��می و فیش واریزی به مبل��غ 200/000ریال به
حس��اب س��یبا ش��ماره  0109851934001بانک ملی ش��عبه
دانش��گاه آزاد اس�لامی به نام مرکز آزمون دانشگاه بابت خرید
اسناد مناقصه با مراجعه به تهران ،انتهای بزرگراه شهید ستاری،
میدان دانشگاه ،بلوار شهدای حصارک ،سازمان مرکزی دانشگاه
آزاد اس�لامی ،معاونت س��نجش و پذی��رش ،اداره پش��تیبانی
آزمونسازی در مناقصه شرکت نمایند.
 -1آخرین مهلت خرید تکمیل و ارائه پیشنهادات حداکثر تا 10
روز پس از انتشار آگهی است.
 -2هزینه درج آگهیها به عهده برنده مناقصه است.
 -3ش��رکتکننده در مناقصه ملزم به واریز مبلغ 40/000/000
ریال بهعنوان س��پرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره
 0109851934001به نام مرکز آزمون میباشد.
 -4دانش��گاه در رد ی��ا قبول هر یک یا تمامی پیش��نهادات
مختار است.
روابطعمومی معاونت سنجش و پذیرش
دانشگاه آزاد اسالمی

فرهیختگان| سفر حج عمره که از یک ماه پیش و در پی آزار و اذیت دو نوجوان
ایرانی در فرودگاه جده لغو ش��ده بود ،قرار اس��ت از آذر امس��ال دوباره ازسر
گرفته شود .این خبر را سعید اوحدی ،رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرده
و گفته است «احتمال دارد» حج عمره از آذرماه دوباره برقرار شود .اوحدی در
گفتوگو با فارس همچنین از اعالم رای دو مامور خاطی عربس��تان تا 10روز
آینده خبر داده است.
ماج��رای فرودگاه جده که در آن دو مامور پلیس عربس��تان دو نوجوان ایرانی
را م��ورد آزار و اذیت قرار داده بودند باعث واکنش گس��ترده ایرانیها بهویژه
در شبکههای اجتماعی شد .بر همین اساس سازمان حج و زیارت هم تصمیم
گرفت تا زمان تغییر رفتار عربس��تان و مجازات ماموران خاطی س��فر عمره را
لغو کند.
ح��اال به نظر میرس��د با مجازات مام��وران خاطی فرودگاه ج��ده زمینه برای
برقراری حج عمره فراهم شده باشد .اوحدی درباره سرنوشت ماموران خاطی
فرودگاه جده گفته اس��ت سرکنس��ولگری ایران در جده پنجش��نبه به دادسرا
مراجعه کرده و آنها اعالم کردهاند که مراحل تحقیق پرونده تکمیل ش��ده و به
محکمه ارسال شده است و صدور رای  10روز طول میکشد.
اوحدی همچنین با اش��اره به س��فر اخیرش به عراق هم انجام این س��فر را به
دو منظور دانس��ت .نخست هماهنگی برای سفر اربعین که در اینباره با وزیر
حج عراق ،اس��تاندار عراق ،استاندار نجف و سفیر ایران در عراق هماهنگیها
انجام شده است .هدف دوم از سفر به عراق بازدید از طرحهای سازمان حج و
زیارت در این کشور است که هماکنون سازمان شش پروژه را در زمینه اسکان
و آشپزخانه مرکزی در دست اقدام دارد.

آگهی مزایده

دانش��گاه آزاد اس�لامی در نظر دارد  10گروه اق�لام ضایعاتی و خارج
از رده م��ازاد ب��ر نیاز خ��ود را از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند.
عالقهمن��دان میتوانند بهمنظور بازدید و دریافت اس��ناد مزایده تا یک هفته
پس از تاریخ انتشار آگهی از ساعت  9تا  11روزهای کاری به نشانی انتهای
بزرگراه شهید ستاری ،میدان دانشگاه ،بلوار شهدای حصارک ،داخل دانشگاه
آزاد اسالمی (بعد از مسجد امام علی (ع) ،دانشگاه انبار  )56مراجعه نمایند.
ش��رکتکنندگان در مزایده میبایست یک فقره فیش به مبلغ 50.000.000
ریال بهعنوان س��پرده ش��رکت در مزایده و همچنین یک فقره فیش دیگر
به مبلغ  200.000ریال بابت هر برگ پیش��نهاد قیمت به حس��اب ش��ماره
 0106989257002ب��ه ن��ام معاونت عمران نزد بانک ملی ش��عبه مرکزی
دانشگاه به کد  1017واریز و اصل آن را ارائه نمایند.
بدیهی اس��ت کلیه هزینههای مربوطه از قبی��ل درج آگهی و تامین نیروی
انسانی و ماش��ینآالت الزم جهت بارگیری و حملونقل و بیمه و مالیات
و ...به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانش��گاه در قبول یا رد هر یک از
پیشنهادات مختار است:
 -1دیزل ژنراتور برق مستعمل (هر دستگاه)
 -2کانکسهای مستعمل (هر دستگاه)
 -3آهنآالت ضایعاتی (تانکر ،لوله ،پایه صندلی و( ) ...هر کیلوگرم)
 -4قطعات آلومینیومی ضایعاتی (هر کیلوگرم)
 -5یخچال ویترینی و معمولی مستعمل (هر عدد)
 -6دستگاهها و تجهیزات آشپزخانهای استیل و مستعمل (هر کیلوگرم)
 -7الستیکهای سنگین و سبک ضایعاتی خودروئی (هر کیلوگرم)
 -8اقالم چوبی ضایعاتی به صورت یکجا و درهم
 -9صندلیهای چرخدار مستعمل و سایر ضایعات پالستیکی ( هر کیلوگرم)
 -10تجهیزات اداری مستعمل و سایر اقالم ضایعاتی متفرقه به صورت یکجا و درهم.
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