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خبر

ک رباسچي:

اصالحاترهبرندارد

معاون سياسي وزير کشور:

بهانتخابات
نگاه حزبي و جناحي نداريم

دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي گفت:
«اصالحات»رهبرندارد.بهگزارشخبرگزاري
مهر،غالمحسينکرباسچيدرگفتوگوباارگانرسمي
حزبکارگزارانسازندگيبااشارهبهبرخيصحبتهاي
اخير عباس عبدي ،حسين مرعشي و احمد زيدآبادي
درباره نياز جريان اصالحات به رهبري جديد ،گفت:
رهبري مفهوم مشخصي دارد ،رهبري اين نيست که
فقطبهصورتنمادينبگوييمخاتميرهبرتشکيالتي
اصالحاتاست.ويبابياناينکهخاتميفرديشناخته
شده ،مورد احترام و فرهيخته است و از بهترين
شخصيتهايياستکهدرعرصهسياسيفعاليتميکند
اما موضوع رهبري يک جريان سياسي امري متفاوت و
نيازمند ساز و کار تشکيالتي در جبهه اصالحات است،
اظهار داشت :اصالحات از ابتدا تاکنون رهبري نداشته
است که اکنون بگوييم نيازمند رهبر جديد است.وي
با طرح اين پرسش ،تصريح کرد :آيا به واقع خاتمي
اصالحات را رهبري ميکنند؟ اينکه زماني در جريان
انتخابات يا در مسئله و حوزه ديگري او اظهار نظري
کنند و همه به نظر وي احترام بگذارند به معناي
رهبري نيست .رهبري يعني ورود به مسائل ،مديريت
و ساماندهي آنها».کرباسچي در تشريح ويژگيهاي

معاون سياسي وزارت کشور گفت :به انتخابات نگاه حزبي و جناحي نداريم.
به گزارش ايسنا ،جمال عرف در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان خراسان
شمالي با اشاره به اينکه ارزيابي دشمنان انقالب اسالمي از رضايتمندي مردم از
نظام جمهوري اسالمي به مشارکت مردم در انتخابات بستگي دارد ،اضافه کرد:
دشمنان انقالب اسالمي اعتماد عمومي از نظام را با ميزان مشارکت مردمي در
انتخابات ارزيابي مي کنند و بايد بستر مناسبي براي حضور مردم در انتخابات
فراهم شود.وي ادامه داد :چهار رکن در انتخابات بايد وجود داشته باشد که
مشارکت ،امنيت ،سالمت و رقابت ارکان اين انتخابات است.عرف اظهار کرد:
اميدواريم در سال جاري انتخاباتي باشکوه برگزار شود و مجلسي کارآمد را در
نظام داشته باشيم.معاون سياسي وزارت کشور تصريح کرد :در وزارت کشور
به دنبال ايجاد آمادگي کامل در کشور هستيم تا انتخاباتي با رقابت و باسالمت
باال برگزار کنيم.به گفته وي جبهه و حزبهاي سياسي براي ما اهميتي ندارد
و هدف اصلي برگزاري انتخابات باشکوه و سالمت کامل است و نگاهي حزبي
و سياسي نداريم.عرف عنوان کرد :دشمنان انقالب اسالمي در حال حاضر مي
خواهند ملت ايران را دلسرد کنند و عمال بايد در مقابل اين جبهه ايستاد و
مردم ايران مانند هميشه که با شکوه در صحنه حضور دارند در مقابل افکار
دشمنان انقالب اسالمي صفآرايي کنند.وي تأكيد کرد :انتخابات ،آبروي
نظام است و نگاه حزبي و جناحي را مد نظر نداريم تا بتوانيم انتخاباتي سالم و
با رقابت باال را برگزار کنيم و از همين جهت نگاهي فراجناحي را در سرلوحه
کار خود قرار دادهايم.

صالحي:

آماده اج راي گام سوم هستيم

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :آماده اجراي گام سوم هستيم.به گزارش خبرگزاري
مهر ،علياکبر صالحي در مراسم آغاز عمليات احداث مرکز تحقيقات ملي جداسازي و
توسعه کاربرد ايزوتوپهاي پايدار در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا درباره گام سوم
کاهش تعهدات هستهاي تصميمي گرفته شده است ،گفت :هيئت نظارت بر برجام
در اين خصوص تشکيل جلسه داده و مشورت ميکند و نظر رهبري هم اخذ ميشود.
وي اظهار داشت :من هم اکنون در شرايطي نيستم که درباره گام سوم صحبت کنم و
اظهار نظر من هم در حد حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجري دستورات،
سناريوهاي مختلفي را ارائه کرديم.وي افزود :اين سناريوها بررسي شده است اما اينکه
تا به حال دستوري در اين خصوص صادر شده است يا خير ترجيح ميدهم صحبت نکنم
و هر موقع مسئولين تصميم الزم را اتخاذ کنند سازمان آمادگي دارد آن تصميمات را در
اسرعوقتعملياتيکند.ويدرپاسخبهسؤالديگريدربارهتمديدمعافيتهايهستهاي
ايران از سوي آمريکا و اينکه آيا بازه زماني اين تمديدها مشکلي در همکاري هسته اي
ايجاد نميکند اظهار داشت :همکاريهاي ما در چارچوب برجام با اروپا ،روسيه و چين
ادامه دارد.صالحي ادامه داد :ساخت واحدهاي  ۲و  ۳بوشهر به خوبي پيش ميرود و ما
حتي از برنامه هم جلوتر هستيم ضمن اينکه نبايد فراموش کرد بحث تأمين مالي اين
پروژه هم بحث مهمي است اما در مجموع از زمانبندي پيشبيني شده جلوتر هستيم.
وي يادآور شد :پروژه اراک هم تا امروز به خوبي پيش ميرود هر وقت مسئله اي باشد
ما با صداقت با مردم در ميان ميگذاريم .حدود يک سال پيش هم زماني که وقفهاي از
طرف دوستان چيني ديديم هم اطالعرساني کرديم اما االن پروژه به خوبي پيش ميرود
و مشکلي نداريم.رئيس سازمان انرژي اتمي خاطرنشان کرد :در اين پروژه گامهاي
بلندي برداشته شده است که ضرورت اعالم آن االن وجود ندارد اما ما در اراک به بخش
ساخت تجهيزات رسيديم و مراحل طراحي را پشت سر گذاشتهايم که من وارد جزئيات
نميشوم اما ملت بدانند که مسائل به خوبي پيش ميرود.صالحي اظهار داشت :بحث
همکاري با اروپا در مرکز نظام ايمني هم به پيش ميرود و يک آزمايشگاهي براي تست
فشار با همکاري اروپا در دست اجراست که اتحاديه اروپا در اين پروژه  ۲۰ميليون يورو
متعهد شده است.وي افزود :برجام تاکنون به خوبي پيش ميرود اما اينکه در آينده چه
اتفاقي مي افتد را بايد ببينيم ضمن اينکه ما با امکانات خودمان ميتوانيم کار را پيش
ببريم هر چند ممکن است در بعضي مسائل کوتاهي شود و زمان ما طوالنيتر شود و
پروژه زمانبر شود اما فعال کارها طبق تعهدات انجام ميشود.

رهبرييکجريانسياسيميگويد:رهبرييعنياينکه
اگر زماني به مشکلي برخورد کرديم او بيايد و مشکل
را حلوفصل کند .اگر نقصي وجود دارد رفع آن نقص
توسط رهبري جريان انجام شود.وي با بيان اينکه اگر
الزم شد در نقاط حساسي حضور يا عدم حضور افراد را
مديريت کند ،مي گويد :قبول مسئوليت در زمانهاي
حساسيکهبايدعواقبيکتصميمبرعهدهگرفتهشود
از نقشهاي مهم رهبر يک جريان است.دبيرکل حزب

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
گفت :آموزش و پرورش نبايد بازيچه سياسي
اصالحطلبانشود.محمدجوادابطحيدرگفتوگو
باخبرنگارمهر،درخصوصبرخيشايعاتپيرامون
احتمالمعرفييکزنبهعنوانوزيرپيشنهادي
آموزش و پرورش گفت :برخي جريانات سياسي
بهدنبالاستقرارزناناصالحطلبدرپستوزارت
در کابينه آقاي روحاني هستند ،اين افراد اميد
داشتند که آقاي روحاني در سال  ۹۲در دولت
يازدهم از وجود زنان در کابينه بهره ببرد که
اين گونه نشد.
ويبابياناينکهدرراستايجلبسرمايهاجتماعي

نوبت اول

شهرداري كوهسار

رديف بودجه

عنوان پروژه

مبلغ (ريال)

3031009836

تامين روشنايي معابر سطح شهر كوهسار و خيابان امامزاده

3/000/000/000

150/000/000

شرايط متقاضي:
 )1داشتن حداقل رتبه  5رشته تاسيسات برقي از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري الزاميست و پيمانكاران شركتكننده در
مناقصه بايد در ليست پيمانكاران داراي صالحيت از اداره برق شهرستان ساوجبالغ باشند.
 )2متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار نوبت دوم آگهي جهت اخذ اسناد مناقصه و تسليم آنها به شهرداري به مدت ده روز به واحد امور قراردادها
و پيمانهاي شهرداري مراجعه نمايند.
 )3مبلغ پنج درصد سپرده شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانتنامه بانكي و يا فيش نقدي واريزي به ميزان مبلغ مذكور به شماره حساب
سپرده  0106804833000به نام شهرداري كوهسار نزد بانك ملي ايران باشد.
 )4پيشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
 )5شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار ميباشد.
 )6برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )7شركتكنندگان در مناقصه ميبايست اسناد مناقصه را در پاكت اول دربسته ،تحويل واحد دبيرخانه شهرداري نمايند.
 )8در هر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
 )9ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 )10ارائه گواهي ثبتنام ارزش افزوده و كد اقتصادي الزامي است.
 )11هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )12پرداخت از محل اعتبارات داخلي و نقدي ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/5/30 :خ ش98/5/23 :

مجيد عظيمي  -شهردار كوهسار

نوبت اول

وزارت كشور

استانداري كرمان

شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد نسبت به فروش تعدادي از زمينهاي مسكوني خود از نقشه تفكيكي پالك ثبتي  13331فرعي از  5087اصلي واقع در بلوار هجرت با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي
و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهرهگيري از سامانه تداركات الكترونيكي به نشاني ( )setadiran.irو با شماره مزايده  2098005674000005به فروش برساند.
تاريخ انتشار آگهي 98/5/23 :ساعت 12
مهلت دريافت اسناد مزايده 98/5/24 :الي  98/6/12ساعت 9
تاريخ بازديد 98/5/26 :الي 98/6/12
مهلت ارسال پيشنهاد 98/5/26 :الي  98/6/12ساعت 14
تاريخ بازگشايي 98/6/12 :ساعت 17
تاريخ اعالم به برنده 98/6/13 :ساعت 8
شرايط تجديد مزايده:
* قيمت پايه قطعات و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه مقداد سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر باشد.
* در صورتي كه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
رديف

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قيمت كل (ريال)

2

6

250

5/625/000/000

281/250/000

250

5/875/000/000

293/750/000

250

5/500/000/000

275/000/000

250

3

7

250

5

11

250

4
6

7

8

13
14

250

5/625/000/000

5/625/000/000
5/750/000/000
5/500/000/000

فرمانده نيروي دريايي سپاه تأکيد کرد :نيروي
دريايي سپاه مسئول امنيت تنگه هرمز است.به
گزارش ايسنا ،دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري
با تأكيد بر اينکه امنيت خليج فارس از موارد مهم
براي ايران است اظهار داشت :عبور و مرور دريايي
بينالمللي بايد همچنان بينالمللي باقي بماند.وي
تأكيد کرد :ايران چندين دهه است که امنيت تنگه
هرمز را تامين کرده و حضور کشورهايي خارج از
منطقه باعث مختل شدن امنيت اين تنگه شده
است.وي با اشاره به اينکه آمريکا و انگليس در حال
بافتن سناريوهاي متعددي براي توجيه حضور خود
در خليج فارس هستند افزود :آمريکا و انگليس در
حال طراحي براي سوءاستفاده از کشورهاي منطقه
بوده تا از نياز کشورهاي اروپايي و غرب آسيا به نفت
ايران بهرهبرداري کنند.فرمانده نيروي دريايي سپاه
پاسدارانانقالباسالميتأكيدکردکهحوادثدريايي
متعددي به دليل حضور آمريکا در خليج فارس روي
دادهوواشنگتنباحملهبهکشتيهادرنزديکيآبهاي
ايران تالش دارد که به ايران اتهامزني کند.تنگسيري
ادامه داد :آمريکا و انگليس در حال برنامهريزي براي

سپرده شركت در مزايده (ريال)
281/250/000

281/250/000

287/500/000
275/000/000

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي ميباشد:
 -1برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ميباشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (وديعه) ،ارسال قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايدهگران
محترم از اين طريق امكانپذير ميباشد.
 -2كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ،شرايط و نحوه واگذاري در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 -3عالقهمندان به شركت در مزايده ميبايست جهت ثبتنام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شمارههاي ذيل تماس حاصل نمايند:
مركز پشتيباني و راهبردي سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام ساير استانها در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبتنام/پروفايل مزايدهگر" موجود است.
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30 :
خ ش98/5/23 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

t

چمران:

جامعه روحانيت مبارز
حزب سياسي نيست

نايبرئيسجبههمردمينيروهايانقالبگفت:جامعهروحانيتمبارزحزبسياسي
نيست.مهدي چمران در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان،
با اشاره به بحث هاي پيرامون تشکيل شوراي ائتالف اصولگرايان گفت :اين شورا
ساز و کار اجرايي مانند جبهه مردمي نيروهاي انقالب ندارد ،بنابراين مجموعه
قابل حرکت در مسائل مختلف همين گروه ها و تشکل ها هستند و اين مجموعه
لزوما يک شورا براي هماهنگي است.او با بيان اينکه جامعه روحانيت مبارز يک
حزب نيست افزود :زماني که مجموعه جامعه روحانيت حزب سياسي نيست ،پس
ائتالف و حرکت سياسي نخواهد داشت و سطح باالتري را شامل مي شود .چمران
بر همکاري و هماهنگي تشکل هاي اصولگرا و خصوصا جمنا به جامعه روحانيت
مبارز تأكيد کرد.نايب رئيس جمنا درباره ديدار و مباحث مطرح شده در خصوص
ائتالف احمدي نژاد با قاليباف اظهار کرد :از اين ديدار و مطالب مطرح شده پيرامون
آن اطالعي ندارم و ديدار هماهنگ شده اي نبوده است و همين ديروز از آن مطلع
شدم که آن هم ائتالفي در کار نبوده و صرفا يک مالقات بوده است .چمران در پاسخ
به سؤالي در مورد نظرش درباره حضور احمدي نژاد و قاليباف به عنوان نامزدهاي
جريان اصولگرايي نيز گفت :انشاءاهلل همه با هم خوب باشند و براي خدا کار کنند
و در کنار هم باشيم.

الله افتخاري:

اصالحطلبان در حق روحاني
ناجوانمرديم يکنند

عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :اصالحطلبان در حق روحاني ناجوانمردي
ميکنند.الله افتخاري در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان،
درواکنشبه اظهارات عارف رئيس فراکسيون اميددربارهعدمهمکاري رئيسجمهور با
اصالحطلبان ،گفت :آقاي عارف حرف جديدي نزده و اين سخناني است که از سالهاي
اول دولت آقاي روحاني و از وقتي نيروهاي خود را در دولت چيدند ،گفته ميشود.
او ادامه داد :قطعا اگر آقاي روحاني و اصالحطلبان در عملکرد خود و در انتخاب خود
موفق بودند ،نظر مثبتي به اين قضايا داشتند؛ وقتي اصالحطلبان ،ناکارآمديهاي
دولت را در برنامههاي مختلف خود را ميبينند ،اين کار را انجام ميدهند که اقدام
ناجوانمردانهاي در حق آقاي روحاني است.افتخاري اظهار کرد :اصالحطلبان بايد
با پذيرش اشتباهات خود در صدد حل آنها باشند؛ اما ميخواهند با عدم پذيرش
شکستهاي خود ،برگي براي پيروزي در انتخابات داشته باشند که اقدام درستي نيست
و ناجوانمردانه محسوب ميشود.

پيرهادي:

حضور رژيم صهيونيستي در خليج فارس هستند
و ما درباره هرگونه حضور غيرقانوني به ويژه رژيم
صهيونيستي در خليج فارس و تنگه هرمز هشدار
ميدهيم.وي تأكيد کرد :ما در نيروي دريايي سپاه
پاسدارانانقالباسالميمسئولتضمينامنيتتنگه
هرمز و خليج فارس هستيم و هيچ نيازي به غريبهها
نيست.تنگسيري افزود :پيام ما به کشورهاي منطقه
و خارج از منطقه اين است که تا زماني که نفت خود را
از اين منطقه صادر ميکنيم امنيت آن را نيز تضمين
ميکنيم.فرماندهنيرويدرياييسپاهپاسدارانگفت:
تنگه هرمز باز بوده و همه ميتوانند براي صادرات
نفت خود از آن استفاده کنند.

وزارت كشور

ميزان سپرده شركت در مناقصه (ريال)

آگهي تجديد مزايده

نيروي دريايي سپاه
مسئول امنيت تنگه هرمز است

استانداري البرز

شهرداري كوهسار در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر كوهسار به شماره /97/1590ش مورخ  1397/12/23نسبت به اجراي پروژه
عمراني به شرح ذيل اقدام نمايد.
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دريادار تنگسيري :

آموزش و پرورش نبايد بازيچه سياسي
اصالحطلبانشود
زنان ،اصالحطلبان و دولت تالش دارند سهمي
را به زنان در کابينه اختصاص دهند ،آموزش و
پرورش را مهد تربيت خواند و گفت :عدهاي
معتقدند مديريت زنان در اين وزارتخانه با
توجه به عواطف مادري ميتواند موجب ارتقاء
دانشآموزان شود ،اما آموزش و پرورش غير از
عواطف مادري به عواطف پدري هم نياز دارد.
ابطحي اظهار داشت :وزارت آموزش و پرورش
به وزيري نياز دارد که مديريت استراتژيک
داشته باشد و بتواند مشکالت معيشتي معلمان
و مشکالت تحصيلي دانشآموزان را حل کند.
وي تصريح کرد :وزارت آموزش و پرورش نبايد
بازيچههويوهوسهايگروههايسياسيشود.
عضوکميسيونآموزشوتحقيقاتمجلساظهار
داشت:شاکلهسياسيمجلسهمنشاندادهاست
کهگرايشاتفمينيستيدرمجلسهواداريندارد
و نمايندگان نگران وزارت آموزش و پرورش و
خواستار استقرار مديريت قوي در اين وزارتخانه
براي حل مشکالت معيشتي معلمان و ارتقاي
آموزشي و دانش آموزان هستند.

فعلي ايشان رهبر جريان اصالحات تلقي شوند .شايد
جمله درستتر اين باشد که جريان اصالحات پيش از
آنکهبه«رهبرجديد»نيازداشتهباشدازاساسنيازمند
«رهبر» است.وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه
چرا شوراي عالي اصالحات که براي خود رويکردهاي
فراانتخاباتي نيز قائل است در مسير سازماندهي گام
برنداشته و نميدارد ،پاسخ ميدهد :از ابتدا فلسفه
تشکيل شوراي عالي اصالحات مباحث انتخاباتي بوده
است و تا به حال در اين شورا غير از مسائل مربوط به
انتخابات بين احزاب اصالحطلب هيچ وحدت نظري
وجود نداشته است .دبيرکل حزب کارگزاران با بيان
اينکهاصالحاتبهسازماندهينيازدارد،گفت:مجموعه
نيروهايي که خود را اصالحطلب معرفي ميکنند بايد
در يک تفاهم هدف و روش و مديريت اجراي هدف را
معرفي کنند ،در مرحله اول نيروهاي اصالحطلب بايد
مجموعهاي فراتر از مجموعههايي که به دنبال مباحث
انتخاباتي هستند ،تشکيل دهند.وي مي گويد :اين
مجموعه بايد اصالحات را تعريف کند.اي کاش اولين
قدم اين نهاد باالدستي که خبر تشکيل آن به تازگي
رسيده است ،تعريف اصالحات و تبيين هدف و روش
و مديريت آن باشد.

کارگزاران با تأكيد براينکه رهبري تنها وجه عالقه و
احترام از طرف اعضاء و گروهها نيست و بايد تمامي
جنبهها را دنبال کند ،گفت :نه خاتمي هرگز چنين
ادعايي داشتهاند که رهبر مجموعه جريان اصالحات
هست و نه جريان اصالحات با هم بر سر رهبري جريان
اصالحاتتوافقکردهاند.کرباسچيتأكيدکرد:گروههاي
جرياناصالحاتبهخاتميبسيارعالقهمندهستنداما
اينگونهنيستکههمهباهمتوافقکردهاندکهدرشرايط

محمدجواد ابطحي:

آگهي مناقصه عمومي
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جامعه روحانيت مبارز
قصد ميدانداري سياسي ندارد

دبیرکلجمعيتپيشرفتوعدالتگفت:جامعهروحانيتمبارزقصدميدانداري
سياسي ندارد.محسن پيرهادي در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه
خبرنگاران جوان ،در پاسخ به سؤالي مبني بر نقش جامعه روحانيت مبارز در
هماهنگي گروههاي اصولگرا ،گفت :جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين
حوزه که مشهور به جامعتين هستند ،از ابتداي انقالب از بزرگان نظام جمهوري
اسالمي بوده و هستند و صرفا منحصر به جريان اصولگرا نيستند.وي تأكيد
کرد :جريان اصولگرا نيز از ارشادات و نظرات جامعتين و به خصوص جامعه
روحانيتمبارزمانندگذشتهبهرهخواهدگرفت.پيرهاديگفت:طبقاطالعات
ما جامعه روحانيت مبارز قصد فعاليت پررنگ انتخاباتي به عنوان يک حزب،
تشکل سياسي و ميدانداري در اين عرصه را ندارد.

آگهي ابالغ راي

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شماره مجوز 1398/3028

بدينوسيله به نامبردگان ذيل طبق تبصره ماده  302ق.آ.د.م در يك نوبت ابالغ ميگردد كه به مجازات ذيل محكوم شده ،لذا از تاريخ نشر اين آگهي
ظرف مدت سي روز ميتوانند به دفتر هيات بدوي واقع در اهواز  -كوي فدائيان اسالم نبش خيابان شهريور جنب درمانگاه شهيد بهشتي ساختمان
شماره  105و يا واحد امور اداري ذيربط مراجعه و نسبت به راي صادره اعتراض نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت سيروزه راي صادره قطعي و
الزماالجرا ميباشد.
نام و نام خانوادگي

رديف
1

2

4

غالمحسين

624564

1398/4/11

رحمتاله

644265

1398/4/12

مهدي رشيدپور حريسي

احمد

سعيد وفاپور

غالمعلي

محمد خرسند

3

نام پدر

شماره كارمندي

تاريخ راي

علي نصيريپور

تاريخ انتشار98/5/23 :
خ ش98/5/23 :

573024
624631

شماره راي

مجازات

1071171

اخراج از دستگاه متبوع

1071221

اخراج از دستگاه متبوع

1398/4/11

1070021

1398/4/11

1071201

اخراج از دستگاه متبوع

اخراج از دستگاه متبوع

هيات هفتم بدوي وزارت نفت (مستقر در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)
www.shana.ir
www.nisoc.ir
http://iets.mporg.ir
روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

آگهي احضاريه و ابالغ اتهام

شماره مجوز 1398/3029

بدينوسيله به كارمند ذيل به استناد قسمت دوم بند  29ماده  8قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان به دليل ارتكاب غيبت غيرموجه به صورت
متوالي و به علت عدم دسترسي به ايشان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي مدني در يك نوبت ،ضمن ابالغ اتهام به نامبرده اعالم ميگردد كه
ظرف مدت سي روز از تاريخ نشر اين آگهي در يكي از روزهاي اداري به محل امور اداري ذيربط يا به دفتر اين هيات واقع در اهواز  -كوي فدائيان اسالم
 نبش خيابان شهريور  -جنب درمانگاه شهيد بهشتي  -ساختمان شماره  105مراجعه نمايند در غير اين صورت پس از انقضاي مهلت مقرر هيات بهمورد اتهام وي غيابا رسيدگي و راي مقتضي را صادر خواهد نمود.
رديف

نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره كارمندي

شركت متبوعه/مديريت

1

سيدمحمدصادق شاهوراني

سيدعلي

628961

شركت ملي حفاري ايران

تاريخ انتشار98/5/23 :
خ ش98/5/23 :

هيات هفتم بدوي وزارت نفت (مستقر در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)
www.shana.ir
www.nisoc.ir
http://iets.mporg.ir
روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

آگهي مزايده  -نوبت اول

استانداري تهران

شهرداري صفادشت

شهرداري صفادشت در نظر دارد به استناد بند  20نشست شماره  49شوراي شهر صفادشت
نسبتبهفروشواحدهايتجاريواقعدرمجتمعكوثرازطريقمزايدهاقدامنمايد.لذامتقاضيان
جهت دريافت برگه مزايده و كسب اطالعات بيشتر به واحد امور قراردادها مراجعه نماييد.
پايان تحويل مدارك98/6/11 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30 :
خ ش98/5/23 :

محمدعلي كريمي  -شهردار صفادشت

