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واکنشهای عصبی دلواپسان به تصویب CFT؛

ادامه تهدید به قتل نمایندگان مجلس با روشی جدید
مجلس ختم برای روحاهلل حضرتپور!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

زبان فارسی نماد مهم هویتی و مرجعی
اثرگذار در همه ساحتهاست

1

شهردار صدرا
عضو شورای سازمان
شهرداریها و
دهیاریهای کشور شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،زبان و ادب فارسی را از نمادهای
مهم هویتی خواند که بر انسجام و وحدت ملی مؤثر است و آن را
دارای ظرفیتی برای مرجعیت...
2

شهردار شیراز خواستار شد؛

در ششمین دوره انتخابات شورای سازمان شهرداریها و همیاریهای کشور عباس
ملکزاده شهردار صدرا با کسب  16رأی بهعنوان عضو اصلی شورای سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور و منتخب شهرداران کشور شد...

افزایش تعامل مدیریت شهری ،نیروی انتظامی
و پلیس راهور برای رفع ترافیک شهر

4

2

همراه با تحلیل خبر

2

شهرستان

چکشکاری آموزشوپرورش برای
تقویت حقوق و مزایای معلمان

ادامه تهدید به قتل نمایندگان مجلس با روشی جدید
مجلس ختم برای روحاهلل حضرتپور!
هماکنون ُمرده دانستند!
این اتفاق در دانشگاه صنعتی ارومیه رخ داد و برگزارکنندگان این
شوی تبلیغی ،نام برنامه خود را مجلس ختم منافقین گذاشتند و با
چسباندن عکس حضرتپور روی پارچه مشکی ،کنارش نوشتند:
از نمایندگان شهر ارومیه چه کسانی به این طرح رأی مثبت دادند؟
چند روز پیش حضرتپور که از نمایندگان اصولگرا و میانهروی
مجلس محسوب میشود ،اعالم کرد که به الیحه ( CFTمرتبط با
 )FATFرأی مثبت داده است.
وی در گفتوگوی کوتاهی با عصر ایران با اشاره به رأی مثبت
خود به این الیحه گفت :از مدتها پیش که این الیحه مطرح شد،

در بلوار چمران شیراز؛

 10اصله درخت براثر
بیاحتیاطی در آتش نابود شد

بررسیهای خود را درباره آن شروع کردم ،از مرکز پژوهشهای
مجلس نتیجه مطالعات مربوط به آن را خواستم ،با کارشناسان متعدد
مشورت کردم ،با موافقان و مخالفان بحث کردم ،مقاالت ایجابی
و سلبی زیادی دراینباره مطالعه کردم و درنهایت به این اقناع
وجدانی رسیدم که خیر و صالح کشور ،مردم و نظام در این است
که با تصویب این الیحه یکی از بهانههای دشمنان ایران را از آنها
بستانیم و اجازه ندهیم ایران در لیست سیاه مبادالت بانکی جهان
قرار بگیرد ،بنابراین با نگاهی علمی و خیرخواهانه و غیرجناحی
به آن رأی مثبت دادم .حضرتپور افزود :اینکه عدهای مخالف
باشند ،امری کام ً
ال طبیعی است؛ اما اضطرابی که آنان را فراگرفته
بسیار سؤالبرانگیز است که چه منافعی از آنها به خطر افتاده است
که اینگونه دست به هر عمل غیراخالقی و غیرقانونی میزنند و
حتی از تهدید به مرگ نمایندگان مردم ابایی ندارند! اتفاقًا این
واکنشهای نابخردانه نشان میدهد که مجلس کار خود را بهدرستی
انجام داده است و نمایندگان نیز بیدی نیستند که از این بادها
بلرزند.

«آگهی مزایده »1397/7/19

فراخوان عمومی مناقصه و مزایده نوبت دوم

تاریخ چاپ97/6/19:
شهرداری نودان به استناد مصوبه شماره  22مورخ  97/05/15شورای اسالمی شهر نودان به منظور تأمین مصالح مورد نیاز
پروژه های عمرانی و ساختمانی شهرداری از طریق تبدیل مواد خام رودخانه ای شامل بارگیری و حمل (تحویل در محل
کارخانه) با محصوالت تولیدی کارخانه سنگ شکن شامل (بیس  ،ماسه سشته و شکسته و )..با توجه به داشتن مجوز برداشت
از معدن رودخانه ای شهرداری از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس قصد انجام کار فوق از طریق فراخوان
عمومی طبق آئین نامه مالی شهرداریها دارد لذا کلیه کارخانجات تولید شن و ماسه می توانند پیشنهاد خود اعم از دریافت
مواد خام در محل کارخانه و تبدیل آن به مصالح تولیدی به تفکیک نوع مصالح به شهرداری در پاکات دربسته حداکثر
به مدت  7روز پس از نشر آگهی به شهرداری نودان تحویل نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای
 42434142و  09173246659تماس حاصل فرمایند(.سایر اطالعات در اسناد فراخوان)
هزینه نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  10/000/000ریال به حساب سپرده شهرداری نزد بانک کشاورزی نودان به شماره 780853743بعنوان تضمین شرکت در فراخوان واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.
درصورتی که نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نگردید سپرده ایشان ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد می گردد.-حداکثر مهلت ارائه پیشنهادات یک هفته پس از نشر آگهی است(.تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ )1397/06/26

روابط عمومی شهرداری نودان

شهردار کازرون:

شهرداری با بحران مالی بسیار
کمرشکنی روبهرو است

واکنشهای عصبی دلواپسان به تصویب CFT؛

دلواپسان با روشن کردن شمع و توزیع خرما ،نماینده ارومیه را از
هماکنون ُمرده دانستند!
عصر ایران :تندورهای مخالف  FATFکه در روزهای گذشته با
ارسال پیامکهای موهن ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
را تهدید به مرگ کرده بودند ،این بار پا را فراتر گذاشته و گروه
دیگری از آنها برای یکی از نمایندگان موافق  FATFمجلس ختم
گرفتند!
به گزارش عصر ایران ،این بار روحاهلل حضرتپور ،نماینده ارومیه
به روشی جدید تهدید به مرگ شد؛ دلواپسان از هماکنون برای وی
مجلس ختم گرفتند و با روشن کردن شمع و توزیع خرما ،او را از

3

حوادث
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شهرداری کنارتخته در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  804مورخ  1397/5/20شورای محترم اسالمی شهر کنارتخته نسبت به فروش تعداد  12قطعه تجاری واقع در فرهنگیان و
یک قطعه زمین تجاری واقع بلوار امام خمینی(ره) پشت مغازه شیرینی فروشی آقای پناهی و دو قطعه زمین پیشنهادی گردشگری بلوار خلیج فارس حد وسط تپه مرادی و رستوران
جمشیدی در شهر کنارتخته طبق مشخصات زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیانی که تمایل دارند در مزایده شرکت نمایند دعوت بعمل می آید .
شرایط :
 -1فروش بصورت نقدی بوده و خریدار پس از ابالغ حداکثر ظرف مدت  10روز کاری پس از انتشار آگهی مهلت دارد نسبت ارائه پیشنهادات خود اقدام نماید  -2 .کلیه هزینههای
نقل و انتقال ،حق الثبت و  ...در رابطه با انتقال سند به عهده خریدار می باشد -3 .هزینه درج آگهی به عهده خریدار می باشد  -5 .به پیشنهادات مخدوش مشروط و فاقد سپرده
و ارائه شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد  -6 .پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از آگهی و نرخ پیشنهادی جهت شرکت در مزایده همراه با فیش  %5مبلغ
کارشناسی شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری به شماره  3100002939003بانک ملی شعبه کنارتخته واریز و بصورت پاکت بسته و الک و مهر شده تحویل دبیرخانه
 -7در صورت انصراف نفرات اول تا سوم از عقد قرارداد خرید
شهرداری گردد و رسید دریافت شود ضمنًا تاریخ بازگشایی پاکت ها سه شنبه مورخ  1397/8/1می باشد.
زمین سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شود -8 .شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
 -9متقاضیان محترم می توانند پس از چاپ آگهی جهت بازدید زمینها و نیز دریافت مدارک شرکت در مزایده به شهرداری کنارتخته واحد مالی مراجعه فرمایند  .جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تماس واحد مالی  0722264-3050تماس حاصل فرمائید .
مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی واقع در شهر کنارتخته بر اساس مجوز شماره  804مورخ 1397/5/20
ردیف

کاربری
ملک

تعداد
قطعه

مساحت به
مترمربع

قطعات طرفین
واحد ها به ازاء هر
مترمربع

قطعات
وسط واحدها
به ازاء هر
مترمربع

به ازاء هر قطعه
سپرده شرکت
در مزایده
قطعات

آدرس

1

تجاری

12

24

 4/000/000ریال

3/500/000

4/800/000

کنارتخته ،کوی فرهنگیان حد وسط

2

پیشنهادی
و
گردشگری

1

600

 700/000ریال

2/100/000

بلوار خلیج فارس حد وسط تپه

3

تجاری

1

20

15/000/000

15/000/000

بلوار امام خمینی(ره) پشت مغازه

خشایار شیبانی بنی عبدالهی ،شهردارکنارتخته

28037

مرادی و رستوران جمشیدی
شیرینی فروشی آقای پناهی

028050

