معاون رئي سجمهورر:

دولت براي جايگزين کردن
 ۲۱۰مدير بازنشسته
آمادگي کامل دارد

10

جمشيد انصاري در گفت و گو با مهرگفت :دولت براي جايگزين کردن
 ۲۱۰مدير بازنشسته آمادگي کامل دارد.وي درباره اقدامات دولت براي اجراي
قانون منع به کارگيري بازنشستگان از  ۲۶آبان ماه و اينکه چه تعداد از مقامات
شامل حال اين قانون مي شوند ،اظهار داشت :قانون ممنوعيت به کارگيري
بازنشستگان از سال  ۱۳۹۵تصويب شد و مطابق آن ،به کارگيري بازنشستگان و
کساني که بازخريد شده بودند در دولت و ساير دستگاهها جز در موارد استثنايي
که در قانون مشخص شده بود؛ ممنوع شد.معاون رئيس جمهور ادامه داد :در
اصالحيه قانون منع به کار گيري بازنشستگان که در تاريخ  ۶شهريورماه امسال در
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  ۲۷شهريور ماه توسط رئيس جمهور
به همه دستگاه ها ابالغ شد ،تبصره يک اين قانون اصالح و شرايط به کارگيري

اجتماعي

کليه مدالآوران مسابقات جهاني و آسيايي
از خدمت سربازي معاف ميشوند

»
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غالمحسين اسماعيلي:

وکيلي:

» خبر

رئيس کل دادگستري استان تهران:

غالمحسين اسماعيلي ادعايي مبني بر اينکه عرضه کاالهاي احتکاري نياز به
اجازه جلسه سران قوا دارد را رد کرد و گفت :قوه قضائيه در اجراي احکام
منتظر هيچکس نميماند .رئيس کل دادگستري استان تهران در گفتوگو
با خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم با اشاره به اينکه چنانچه براي احتکار
پرونده قضائي تشکيل و حکم عرضه صادر شود ،براي اجراي آن منتظر هيچ
دستگاهي نخواهيم ماند ،افزود :اين مسئله درباره پروندههايي که در تعزيرات
تشکيل ميشود به خودشان مربوط است.

حکم اعدام دو نفر از اخاللگران
نظام اقتصادي در شيراز صادر شد

حکم اعدام دو نفر از اخاللگران نظام اقتصادي و شبکه بانکي کشور در دادگاه
ويژه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخاللگران نظام اقتصادي کشور مستقر
در فارس صادر شد.به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان ؛
و به نقل از روابط عمومي دادگستري استان فارس  ،حکم اعدام دو نفر از
اخاللگران نظام اقتصادي و شبکه بانکي کشور در دادگاه ويژه رسيدگي در
استان فارس صادر شد.در رأي صادره از اين شعبه ويژه متهمان رديف اول
و دوم اين پرونده مهم به نامهاي داريوش ابراهيميان بيلندي فرزند علي اکبر
و يونس بهاء الديني فرزند ابراهيم به لحاظ اخالل باندي و سازمان يافته در
شبکه بانکي و اقتصادي کشور به مبلغ هزار و  ۵۴۰ميليارد و  ۴۶۱ميليون
و  ۹۰۰هزار و  ۱۴۳ريال را مفسد في االرض شناخته و به مجازات اعدام
محکوم کرد.در اين پرونده متهم رديف اول مدير و هماهنگ کننده اقدامات
مجرمانه مذکور و متهم رديف دوم از اعضاي اصلي باند اخالل گسترده در
شبکه بانکي کشور بوده اند.در اين پرونده همچنين براي متهمان اصلي
عالوه بر مجازات اعدام ضبط همه وجوه و منافع حاصله از اقدام مجرمانه
به نفع دولت و رد مال به ميزان  ۳۵ميليون تومان در حق يکي از شاکيان
خصوصي هم صادر شده است.در رأي صادره از شعبه ويژه رسيدگي به جرائم
اخاللگران و مفسدان نظام اقتصادي در استان فارس محمد بها الديني فرزند
ابراهيم به  ۱۰سال حبس تعزيري و رد مال محصله و داوود کاتبي فرزند،
ولي اله به  ۷سال حبس تعزيري محکوم شدند.همچنين ايمان پهلواني
فرزند نعمت اله ،مرتضي کاتبي نژاد فرزند صفر ،رضا نادري فرزند صفرعلي
هر کدام به پنج سال حبس تعزيري و ضبط همه وجوه و منافع محصله
به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محکوم کرد.در رأي صادره آمده است
اين پرونده در خصوص تعدادي از متهمان ،مفتوح و در خصوص متهمان
رديف اول و دوم قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور بوده و در خصوص
ساير محکومان قطعي است.

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت :ما نميتوانيم با
گارد شهر تهران را اداره کنيم ،شهردار تهران حتما
بايد با تعامل با دستگاههاي مختلف و بخشهاي
مختلف حاکميت از جمله دولت مواجه شود.
وي افزود  :شوراي شهر تهران نبايد جوالنگاه
احزاب شود.به گزارش دانشجو وي افزود :شوراي
شهر هم مجبور است در بازه زماني کوتاه مجددا
شهردار انتخاب کند و شهردار هم با اين شرايط

که شهر تهران و مردم وجود دارد انتخاب ميشود
لذا شهرداري که کمترين عوارض را داشته باشد
بايد انتخاب شود و همچنين ثبات اجمالي که
اکنون وجود دارد ادامه پيدا کند لذا کار شوراي
شهر بسيار سخت خواهد شد.وکيلي بر همين
اساس گفت :هر شهرداري روي کار بيايد اگر
اکثريت راي را نداشته باشد با اين همه مطالباتي
که نسبت به او وجود دارد و وظايف سنگيني
که متوجه اوست ،کار سختي خواهد داشت.وي
ادامه داد :در گذشته اين شورا نشان داد که با
اکثريت گزينه را انتخاب ميکند و اين اکثريت
باعث شد اختالفات شورا سر بر نياورد.وکيلي
در ادامه عنوان کرد که اکنون هم انتظار ميرود
اين يکپارچگي شورا حفظ شود و سفارشها از
بيرون و همچنين فشارهاي وارده و به خصوص
چانهزني احزاب بايد به حداقل برساند.

زودي اين کار انجام خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال که اخيرا معاون حقوقي
رئيس جمهور از ارسال نامه اي به قوه قضائيه
در رابطه با متهمان اين پرونده خبرداده بود،
آيا نامه اي در اين رابطه به دست شما رسيده
است؟گفت :به دادگستري استان نامه اي ارسال
نشده است امااز ارسال نامه به ستاد قوه قضائيه
و يا نهادهاي ديگر اطالعي ندارم.

ژنرالهاي شكست خورده و بازنشسته ،توان اداره تهران را ندارند
مهدي چمران نايب رئيس جبهه مردمي و
رئيس سابق شوراي شهر تهران در گفتوگو
با خبرگزاري تسنيم ،با اشاره به روند انتخاب
شهردار تهران گفت :رقابتهاي درون جناحي
احزاب در شوراي شهر ،تاثير منفي در مديريت
شهر تهران داشته است.
وي افزود :با توجه به حواشي که در بحث انتخاب
شهردار در شوراي شهر وجود دارد ،آرزوي ما
اين است که اين بار آخرين مرتبهاي باشد که
دستور کار شوراي شهر به انتخاب شهردار جديد
اختصاص پيدا ميکند.
وي با اشاره به گزينههاي نهايي تصدي شهرداي
تهران تصريح کرد :ژنرالهاي شکست خورده و
بازنشسته ،تواني براي اداره شهر تهران ندارند؛
ي از آنها نيز روابطشان را با
به ويژه که برخ 
دولت به هم زدهاند و امکان دارد که به واسطه
شهردار شدن دوباره در جلسات هيئت دولت
حضور پيدا کرده و اين مسئله شهرداري تهران
را وارد حواشي تازه کند.

چمران با بيان اين که يکي از دغدغههاي امروز
شهرداري نقد کردن طلبهايش از دولت است،
خاطرنشان کرد :پس از روي کار آمدن شورايي
تماما اصالح طلب در تهران ،تصور ما اين بود که
اين شورا با توجه به همسو بودن با دولت بتواند
ب شهرداري از دولت توفيق داشته
در گرفتن طل 

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي پروژه كف پوش بتني
معابر سطح شهر شماره  )4به شماره  200975674000025را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار
نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را
جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/8/19مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18:00روز سهشنبه تاريخ 97/8/29
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاريخ 97/9/10
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18:00روز يكشنبه تاريخ 97/9/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034 -413205077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/19
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/26
خ ش 97/8/19

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان

آگهي مزايده عمومي

مديريت آموزش و پرورش دزفول در نظر دارد تعدادي از فضاهاي مازاد

موجود خود را جهت راهاندازي مراكز پيش دبستاني از طريق مزايده عمومي
بصورت استيجاري در مدارس دولتي شهر و روستا واگذار نمايد .لذا از كليه

اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط داوطلب شركت در مزايده دعوت

مي شود از  تاريخ اعالم اين آگهي بمدت يك هفته جهت دريافت اوراق

و اسناد مزايده به كارشناسي حقوقي و امالك مديريت آموزش و پرورش

دزفول مراجعه نموده و باتوجه به مندرجات اوراق پيشنهاد خود را به اين

تاريخ انتشار 97/8/19

رئيس کل دادگستري استان تهران گفت :سلطان
سكه به زودي اعدام مي شود .رئيس کل دادگستري
استان تهران از ارسال پرونده چند فعال محيط
زيستي موسوم به جاسوسي محيط زيستي به
دادگاه انقالب خبر داد.غالمحسين اسماعيلي
در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرين
وضعيت پرونده مظلومين و محمد اسماعيل قاسمي
دو مفسد اقتصادي محکوم به اعدام،گفت :پرونده
به اجراي احکام ارسال شده است و هنوز زمان
دقيق اجرا تعيين نشده است.وي افزود :پس از
تعيين زمان ،به زودي حکم اجرا خواهد شد.رئيس
کل دادگستري استان تهران در خصوص آخرين
وضعيت پرونده فعاالن محيط زيستي متهم به
جاسوسي گفت :اين پرونده به دادگاه انقالب
ارسال شده و تعيين شعبه هم شده است ،هنوز
زمان برگزاري دادگاه تعيين نشده است و به

چمران:

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي تهيه مصالح و
نوبت اول
اجراي پروژه كف پوش بتني معابر سطح شهر شماره 4

مديريت تحويل نمايند.

سلطان سكه به زودي اعدام مي شود

شوراي شهر تهران نبايد جوالنگاه احزاب شود

براي عرضه اجناس احتکاري
منتظر هيچکس نميمانيم

خ ش 97/8/19

بازنشستگان سخت تر شد .وي گفت :با اصالح قانون و اجراي اين اصالحيه از
 ۲۶آبان ماه ۲۱۰ ،نفر در زير مجموعه دولت بازنشسته خواهند شد؛ پيشتر
اين امکان وجود داشت تا تمام مقامات موضوع ماده  ۷۱قانون مديريت خدمات
کشوري را از بين بازنشستگان به کار بگيريم اما در اين اصالحيه؛ استانداران،
سفرا و معاونين وزرا و تعدادي از ايثارگران حذف شدند و نمي توان نيروي
بازنشسته در اين مسئوليت ها استفاده کرد براي همين دولت برنامه ريزي الزم
براي جايگزيني نيروهاي مشمول را انجام داده و حتما در مهلت قانوني مقرر
اين کار را انجام خواهد داد.رئيس سازمان امور اداري و استخدامي يادآور شد:
تاريخ اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان  ۲۶آبان است و از اين تاريخ
اين قانون در همه دستگاه هاي مشمول اين قانون اجرا مي شود.

خبر »

عبدالمحمد جرجاني
معاون مديركل و مديرآموزش و پرورش دزفول

باشد اما در عمل شاهد بوديم که شوراي چهارم در
اين امر موفقتر بود ،به طوري که ما حتي براي
طلبهاي شهرداري به مرحله حسابرسي با دولت
نيز رسيده بوديم منتها اتمام دوره شورا اجازه به
سرانجام رسيدن اين روند را نداد.
نايب رئيس جبهه مردمي نيروهاي انقالب درباره

احتمال شهردار شدن عباس آخوندي اظهار داشت:
بنده قصد ندارم درباره اشخاص اظهارنظري کنم
اما کامال مشخص و عيان است که شهرداري
تهران از نظر اجرايي جايگاه بسيار مهم دارد و
با تفکرات فلسفي نميتوان شهرداري را اداره کرد
چرا که کارمندان شهرداري در پايان ماه حقوق
خود را طلب ميکنند و از آنجا که شهرداري
با بودجه دولتي اداره نميشود به هر حال بايد
درآمدي براي پرداخت حقوق کارمندان شهرداري
وجود داشته باشد .چمران با بيان اينکه مديريت
شهرداري تهران با وزارت راه و شهرسازي که در
اين سالها نه تنها برنامهاي براي ساخت خانه
براي مردم نداشت بلکه در تکميل خانههاي نيمه
کارهاي که از دولت قبل باقي مانده بود نيز توفيقي
نداشت ،تفاوت دارد ،تصريح کرد :اگر در مديريت
شهري يک روز در جمعآوري زبالهها اهمال شود،
آبروي همه ما ميرود .بنابراين با تفکراتي که در
اين سالها در وزارت راه شاهد بوديم نميشود از
پس مديريت کالن شهر تهران برآمد.

ستاد کل نيروهاي مسلح اعالم کرد :کليه مدالآوران مسابقات جهاني
و آسيايي با موافقت فرمانده کل قوا از خدمت سربازي معاف ميشوند.
کليه مدالآوران مسابقات جهاني و آسيايي از خدمت سربازي معاف
ميشوندبه گزارش خبرنگار حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه
خبرنگاران جوان ،مرکز ارتباطات و تبليغات دفاعي ستاد کل نيروهاي
مسلح امروز سه شنبه  15آبان ماه در بيانيه اي اعالم کرد  :با موافقت
مقام معظم فرماندهي کل قوا ،عالوه بر نفرات اول تا سوم مسابقات
المپيک و نفرات اول و دوم مسابقات جهاني ،اول مسابقات آسيايي،
نفرات سوم مسابقات جهاني و نفرات دوم و سوم آسيايي نيز در شمول
مقررات سرباز قهرمان قرار گرفته ،از انجام خدمت دوره ضرورت معاف
مي شوند.معاونت نيروي انساني ستاد کل با صدور اطالعيه اي اعالم
داشت :با پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم
فرماندهي کل قوا عالوه بر ورزشکاران مدال آور که در عرصه جهاني و
آسيايي موفق به اهتزاز پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران و اعتالي
نام ايران اسالمي شده اند ،منبعد نفرات سوم مسابقات جهاني و نفرات
دوم و سوم مسابقات آسيايي نيز در شمول مقررات سرباز قهرمان قرار
گرفته و از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.

فهرست  ۲۵مدير بازنشسته وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي اعالم شد

اسامي  ۲۵مدير بازنشسته وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي که تا  ۲۶آبان
ماه بايد کرسي مسئوليت را ترک کنند منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجو اسامي تعدادي از مشاوران و مديران وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي تابعه که بر اساس ساز و کار جديد
بايستي بازنشسته شوند ،به شرح زير است:
 .۱سيدمحمود اکرم؛ مدير کل بودجه
 .۲خليل حنيف؛ مدير کل امور استانها
 .۳کريم ياوري؛ مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري
 .۴محمدرضا کاوياني؛ مشاور وزير و رئيس مرکز فناوري اطالعات و تحول اداري
 .۵عباس مجتهدزاده؛ مشاور وزير و رئيس مرکز حراست
 .۶نعمت اله ميرفالح نصيري؛ رئيس مرکز آمار و اطالعات راهبردي
 .۷محمدرضا سپهري؛ رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي
 .۸محمدرضا واعظ مهدوي؛ مدير عامل صندوق بيمه روستائيان و عشاير
 .۹جمشيد تقي زاده؛ مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري
 .۱۰حميد کالنتري؛ معاون امور تعاو ن
 .۱۱محمد امين سازگارنژاد؛ معاون امور مجلس حقوقي و استانها
 .۱۲احمد مشيريان؛ معاون روابط کار
 .۱۳محمد ميرابي؛ رئيس مرکز بسيج
 .۱۴شيخ عبدالرحيم شهسواري؛ مشاور فرهنگي وزير
 .۱۵بايزيد مردوخي؛ مشاور امور سياستگذاري و توسعه وزير
 .۱۶ابوالقاسم سرحدي زاده؛ مشاور وزير
 .۱۷محسن سرخو؛ مشاور وزير و عضو هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي
 .۱۸سيدعلي اکبر طاهايي؛ مشاور و بازرس ويژه وزير
 .۱۹منوچهر يزداني؛ مشاور وزير در امور تعاون
 .۲۰مهدي کاظمي؛ معاون مرکز حراست
 .۲۱مسعود کاظم زاده؛ معاون دفتر وزارتي
 .۲۲محمد اکبرنيا؛ مدير کل هدايت نيروي کار و کاريابيها
 .۲۳ملک محمد نجفي؛ رئيس موسسه علمي کاربردي بهزيستي و تامين
اجتماعي
 .۲۴احمد ميدري؛ معاون رفاه اجتماعي
 .۲۵مرتضي لطفي؛ مدير عامل شستا و دهها نفر ديگر در سازمانها شرکتهاي
وابسته

