ورزش

اهبامدرابرهسفرهایعجیباسکوچیچ؛
توریسیت یا فین؟

اریکگارسیا:

بله؛ با ژاوی خوششانستر از
گذشتهشدهایم

مدافع ملی پوش بارسا معتقد است تیم با
هدایت ژاوی نه تنها باروحیه تر از قبل است که
شانس نیز با آنها یار شده است.
بارسلونا شب گذشته به زحمت توانست در
زمین ویارئال پیروز شود و ژاوی دومین برد
متوالی در اللیگا به عنوان مربی بلوگرانا را جشن
گرفت .بارسا خوش شانس بود که از السرامیکا
برنده خارج شد و ژاوی خود نیز به این مساله
اعتراف کرد.
در نیمه اول ویارئال مدعی بود داور باید یک
پنالتی به سودش اعالم می کرد و به نظر ادعای
شان نیز درست بود و گل دوم بارسا که در دقیقه
 88به ثمر رسید نیز بر خالف روند بازی و روی
اشتباه عجیب مدافع ویارئال حاصل شد.
در بازی دیشب اریک گارسیا مثل بازی های
قبلی به عنوان مدافع برای بارسا به میدان رفت و
روی صحنه مشکوک به پنالتی او بود که با پاس
اشتباه خود فرصت گلزنی را در اختیار میزبان
قرار داد.
مدافع سابق سیتی در پایان بازی گفت «:در 25
دقیقه ابتدایی شانس های زیادی داشتیم ولی در

سرمربی تیم ملی کشورمان در شرایطی که
تیمش در یکقدمی صعود به جام جهانی
است ،راهی کشورهای اروپایی شده تا
عملکرد لژیونرها را زیر نظر بگیرد که درباره
چرایی آن ابهاماتی وجود دارد.
تیم ملی فوتبال کشورمان تنها یک پیروزی
نیاز دارد تا جواز حضور در جام جهانی قطر
را کسب کند .تیم اسکوچیچ در صورت
برتری مقابل عراق ،در تهران جشن صعود
خواهد گرفت و تقریبا یک سال زمان دارد
تا برای این مسابقات آماده شود اما این
روزها سرمربی تیم ملی در حال سفر به
کشورهای مختلف برای بررسی عملکرد
لژیونرها است.
اسکوچیچ چند روز پیش راهی امارات شد
و دیدار شباب االهلی و بازیکنان ایرانی
این تیم را تماشا کرد .در ادامه راهی ترکیه
شد و شب گذشته دیدار مجید حسینی
را از نزدیک به تماشا نشست .ظاهرا قرار
است اسکوچیچ طی روزهای آینده راهی
کشورهای مختلف دیگر شده و عملکرد
لژیونرهای مختلف را زیر نظر بگیرد اما
سوالی که مطرح میشود این است که در
این بازه و در آستانه صعود تیم ملی ،چه
نیازی به برررسی عملکرد لژیونرهاست؟
بازیکنان تیم ملی کمتر از  2هفته پیش
نزدیک به  10روز در خدمت سرمربی تیم
ملی بودند و وضعیت آنها در دو اردوی
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مدیر محترم کارگاه /شرکت خدماتی سارا
موضوع :آقای علمدار میرزاپور
با سالم؛
احتراماً ،با توجه به درخواست بازنشستگی
پیش از موعد آقای علمدار میرزاپور در
کارهای سخت و زیان آور که در جلسه مورخ
 1400/08/20کمیته بدوی استانی این اداره کل
مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد
تائید قرار گرفته است .همچنین مطابق با تبصره
 5ماده  8تصویبنامه هیئت محترم وزیران ،رأی
مذکور ظرف مدت  15روز اداری از تاریخ ابالغ
نامه با ارائه تقاضای کتبی (فرم شماره  )4قابل
تجدید نظر خواهی می باشد و در غیر اینصورت
رأی مذکور قطعی و الزم االجراست.
-1شغل برق کار از تاریخ  1378/04/24لغایت
1377/07/30
شماره 245 :م الف
اداره تعاون کار و رفاه شهرستان کنگان

1400091268

بازی با لبنان و سوریه مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین اسکوچیچ در مدتی که
سرمربی تیم ملی بوده ،تقریبا شاکله تیم
خود را پیدا کرده و بر اساس سلیقه اش،
نفرات مد نظر را به اردوها دعوت میکند
اما چرا باید در این مقطع برای تماشای
بازی های لژیونرها راهی کشورهای
مختلف شود؟
این مربی در ابتدای حضورش برای
آشنایی با وضعیت بازیکنان ایرانی شاغل
در اروپا این رویه را در پیش گرفت که
اتفاقا حرکتی قابل قبول بود چون قصد
داشت با نفرات مد نظرش آشنا شود اما

در شرایطی که نزدیک به  2سال است
هدایت ملی پوشان را بر عهده دارد،
چنین سفرهایی در شرایطی که تیم ملی
در آستانه صعود به جام جهانی است،
چه دلیلی دارد؟ از سوی دیگر تا برگزاری
جام جهانی و انتخاب نفرات نهایی برای
حضور در این بازی ها زمان زیادی مانده
و مشخص نیست چرا سرمربی تیم ملی
چنین تصمیمی گرفته است.
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با فارس در
خصوص اینکه آیا از نظر وی سفرهای
اسکوچیچ در این بازه زمانی اهمیت دارد
یا خیر گفت :من دلیل خاصی برای چنین

وی افزود :اسکوچیچ بازیکنان تیم ملی
را شناخته و حتی اگر قصد استفاده از
بازیکنان جوانی مثل قائدی که برای
تماشای بازی آنها به امارات رفته را دارد،
ناخوداگاه باید از آنها در دیدارهای آتی
استفاده کند چون بقیه بازیکنان در بازی
های اصلی به میدان رفتهاند .نمیدانم
شاید اسکوچیچ فدراسیون را برای این
سفرها متقائد کرده ولی در مجموع
االن دلیل خاصی برای چنین سفرهایی
نمیبینم.
باید از مسئوالن فدراسیون سوال کرد که
آیا این سفرها که هنوز دلیل منطقی برای
آنها پیدا نشده ،هزینهای برای آنها ندارد؟
چرا بایستی چنین اتفاقی روی داده و
چنین هزینه قابل توجهی صورت گیرد؟
در پی این سفرها ،چه هدف و برنامه
ای وجود دارد؟ و  ...اینها پرسش ها و
ابهاماتی است که پاسخی برای آنها وجود
ندارد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر

حضور نایب رئیس هیات فوتبال استان
بوشهردرکارگاهآموزشیمنایندگانفوتسالکشور

سفرهایی در این مقطع نمیبینم .شاید
تنها به این دلیل که بیکار نباشد چنین
کاری را انجام داده است 90 .درصد راه
صعود را طی کرده و با تیمهایی بازی
داریم که دردسری برایمان ندارند .حتی
معتقدم به کره جنوبی در خاک این کشور
نمی بازیم.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر

ردیف

زدن ضربات نهایی بی دقت کار کردیم ولی نیمه
دوم شرایط بهتر شد .بعد از گل می دانستیم که
ویارئال فشار وارد می کند و از ابتدا نیز انتظار
بازی سختی داشتیم .در نهایت ،نتیجه بازی
راضی کننده بود و خوشحالم که دیپای و کوتینیو
در دقایق پایانی دو گل زدند و باعث پیروزی ما
شدند .این یک برد ارزشمند بود و به ما اعتماد
به نفس خواهد داد .با وجود تساوی برابر بنفیکا
تیم روی روند خوبی بود و باید همین مسیر را
ادامه داد».پنالتی پیکه «:صادقانه بگویم که هنوز
صحنه را ندیده ام و نمی توانم اظهارنظر کنم».
خوش شانسی بارسلونا با ژاوی «:دوست دارم
این را تایید کنم .شاید قبال همان اشتباهی که
مرتکب شدم ،در نهایت تبدیل به گل می شد
ولی االن شانس با ما بیشتر یار است .روحیه
بهتری هم داریم و تیم در مسیر پیشرفت است.
با ایده های ژاوی به تدریج وفق پیدا خواهیم
کرد و به او اطمینان داریم .اعتقادمان به پیروزی
در بازی ها نیز بیشتر شده است».

سال چهاردهم شماره  1817دوشنبه  8آذر ماه 1400

payameasalooye@gmail.com

www. payameasalooye.ir
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اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعالم
شده در ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

موضوع مناقصه
اجرای سوله آموزشی مرکز
آموزش فنی و حرفه ای دیر

برآورد اولیه

تضمین

حداقل رتبه

41/015/967/978

2/060/000/000

 5ابنیه

برآورد براساس فهرست بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
(ستاد) به آدرس  http://setadiran.irانجام خواهد شد.
 محل دریافت اسناد مناقصه :مناقصه گران جهت دریافت اسناد به آدرس  http://setadiran.irمراجعه نمایند.
مهلت زمانی دریافت مناقصه از سامانه ستاد  14و  15آذر ماه  ( 1400اطالعات تکمیلی در سامانه ستاد)
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد در سامانه ستاد مشخص گردید است.
زمان برگشت اسناد ساعت  10صبح  27آذر ماه 1400
زمان بازگشایی پاکات مناقصه در سامانه ستاد ساعت  12/30ظهر  27آذر ماه 1400
سایر شرایط در سامانه ستاد مشخص گردیده است.
پرداخت توسط اوراق اسناد خزانه اسالمی می باشد.
1400091273

آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸
نظر به اینکه امالک مشروحه ذیل در اجرای مقررات قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی
و حمایت از تولید عرضه و مسکن مصوب  1388/12/02از طرف بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان دیر به نمایندگی از طرف متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت نموده و تصرفات
مالکانه و بالمعارض و بالمنازع متقاضیان در اجرای بند  ۲از ماده یک قانون منجر به صدور رأی
گردیده است لذا با توجه به عدم سابقه تحدید حدود آنها در اجرای بند ب از ماده  ۷آئین نامه
اجرایی قانون فوق الذکر جهت اطالع عموم الصاقی و عملیات تحديد حدود به شرح تاریخ
تعیین شده ذیل در محل با حضور نماینده بنیاد مسکن و صاحبان امالک و مجاورین به عمل
خواهد آمد و عدم حضور مانع انجام عمليات تحدید حدود نخواهد شد.
-1پالک  2105/2826آقای جواد اندخش ششدانگ یکبابخانه به مساحت  230/88مترمربع
واقع در بردستان تحدید حدود 1400/09/30
لذا بدینوسیله اعالم میدارد اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاريخ الصاق
یا انتشار این آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت بیست روز باید اعتراض خود را به صورت
مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک دیر تسلیم نماید و ظرف یکماه از تاريخ تسليم اعتراض
به ثبت دیر دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست
به اداره ثبت اسناد و امالک دیر تسليم نماید رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج
از نوبت خواهد بود .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل
گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک دیر عملیات ثبتی با رعایت مقررات
خواهد شد .تاریخ انتشار1400/09/08 :
1400091269
شماره 169 :م الف
محمد رمضانی زاده_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیر

آگهی تحدید حدود الصاقی قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸
نظر به اینکه امالک مشروحه ذیل در اجرای مقررات قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی
و حمایت از تولید عرضه و مسکن مصوب  1388/12/02از طرف بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان دیر به نمایندگی از طرف متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت نموده و تصرفات
مالکانه و بالمعارض و بالمنازع متقاضیان در اجرای بند  ۲از ماده یک قانون منجر به صدور رأی
گردیده است لذا با توجه به عدم سابقه تحدید حدود آنها در اجرای بند ب از ماده  ۷آئین نامه
اجرایی قانون فوق الذکر جهت اطالع عموم الصاقی و عملیات تحديد حدود به شرح تاریخ تعیین
شده ذیل در محل با حضور نماینده بنیاد مسکن و صاحبان امالک و مجاورین به عمل خواهد آمد
و عدم حضور مانع انجام عمليات تحدید حدود نخواهد شد.
-1پالک  2078/197آقای تیمور انبارکی مطلق ششدانگ یکبابخانه به مساحت  397/09مترمربع
واقع در دیر تحدید حدود 1400/09/30
لذا بدینوسیله اعالم میدارد اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاريخ الصاق یا
انتشار این آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت بیست روز باید اعتراض خود را به صورت مکتوب
به اداره ثبت اسناد و امالک دیر تسلیم نماید و ظرف یکماه از تاريخ تسليم اعتراض به ثبت دیر
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
اسناد و امالک دیر تسليم نماید رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد
بود .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم
دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک دیر عملیات ثبتی با رعایت مقررات خواهد شد .تاریخ
انتشار1400/09/08 :
1400091271
شماره 170 :م الف
محمد رمضانی زاده_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1400/07/22 – 140060324009001392هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مهین فریدون نسب فرزند احمد به شماره شناسنامه 393
صادره از بوشهر به شماره ملی  3500419542در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  100مترمربع
پالک  111فرعی از  3382اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی واقع در بخش دو بوشهر
خریداری از مالک رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد244973%.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/23 :
شماره 487 :م الف
 1400091270شکراله سعادتی_ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060324001003288مورخ  1400/08/12هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر غالمی فرزند عباس به شماره شناسنامه
 2003کد ملی  3539893644صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265/50
متر مربع در قسمتی از پالک  917اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای ناصر
آقا سیفی و شرکاء محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/08 :
شماره 473 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
1400091272

به منظور ارتقاء سطح کیفی برگزاری مسابقات و همچنین هماهنگی هر چه
بیشتر نمایندگان لیگ برتر فوتسال بانوان ،کارگاه آموزشی یک روزه ای در
مرکز ملی فوتبال و با آرش جابری ،سرپرست سازمان لیگ فوتسال ،شیرین
نصیری ،مسئول برگزاری رقابتهای لیگ فوتسال بانوان و نمایندگان فوتسال
برگزارشد.در ابتدای این جلسه آرش جابری دقایقی را برای نمایندگان
صبحت کرد و از نمایندگان خواست با دقت و تالش فعالیتهای مربوط
به خود را به طور کامل انجام دهند .همچنین نکاتی را در خصوص نحوه
برگزاری مسابقات ارائه کرد.در ادامه این جلسه دکتر زهره هراتیان گزارش
کاملی از وضعیت پزشکی و قوانین پزشکی را ارائه کرد و در خصوص
فعالیتهای پزشک در حین مسابقه توضیحاتی را مطرح کرد.
شیرین نصیریی ،مسئول برگزاری مسابقات لیگ فوتسال ،نادره درودیان،
دبیر دپارتمان بانوان به همراه فاطمه فهیمی ،مسئول بخش داوری بانوان
نیز نکاتی را در خصوص نحوه برگزاری مسابقات مطرح کردند.
سپس حامد مومنی درخصوص شیوه برگزاری رقابتها در سطح داخلی و
بین المللی آخرین نکات روز را اعالم کرد.
در این دوره آموزشی زهره خلیفه نایب رئیس بانوان هیات فوتبال استان
بوشهر و نماینده فدراسیون فوتبال حضورداشت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی واقع
در بخش دو بوشهر قریه تل سیاه ملکی آقای محمد علی پور تنگستانی
پالک  3766/169به مساحت  577139متر مربع به عمل نیامده لذا حسب
درخواست نامبرده جهت انتشار آگهی اختصاصی وقت تحدید حدود مورخه
 1400/10/04تعیین و عملیات تحدید از ساحت  8صبح در محل شروع و
به عمل خواهد آمد اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه مجاورین
بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت میشود که در وقت مقرر در محل وقوع
ملک حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی
طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30
روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسلیم نماید
معترض مکلف است طبق ماده  74و  86آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی
ذیصالح تقدیم نماید و اال حق او ساقط خواهد شد%
تاریخ انتشار1400/09/08 :
1400091274
شماره 490 :م الف
شکراله سعادتی_ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
...............................................................................................................
مدیر محترم کارگاه /شرکت یکان فوالد
موضوع :آقای علمدار میرزاپور
با سالم؛
احتراماً ،با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای علمدار
میرزاپور در کارهای سخت و زیان آور که در جلسه مورخ  1400/08/20کمیته
بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد
تائید قرار گرفته است .همچنین مطابق با تبصره  5ماده  8تصویبنامه هیئت
محترم وزیران ،رأی مذکور ظرف مدت  15روز اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه
تقاضای کتبی (فرم شماره  )4قابل تجدید نظر خواهی می باشد و در غیر
اینصورت رأی مذکور قطعی و الزم االجراست.
-1شغل کارگر ساده از تاریخ  1384/10/21لغایت 1384/12/29
-2شغل برق کار از تاریخ  1385/01/01لغایت 1385/12/29
-3شغل برق کار از تاریخ  1386/01/01لغایت 1386/12/27
شماره 242 :م الف
اداره تعاون کار و رفاه شهرستان کنگان
1400091275
...............................................................................................................
مدیر محترم کارگاه /شرکت افرام بتن
موضوع :آقای علمدار میرزاپور
با سالم؛
احتراماً ،با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای علمدار
میرزاپور در کارهای سخت و زیان آور که در جلسه مورخ  1400/08/20کمیته
بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد
تائید قرار گرفته است .همچنین مطابق با تبصره  5ماده  8تصویبنامه هیئت
محترم وزیران ،رأی مذکور ظرف مدت  15روز اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه
تقاضای کتبی (فرم شماره  )4قابل تجدید نظر خواهی می باشد و در غیر
اینصورت رأی مذکور قطعی و الزم االجراست.
-1شغل برق کار از تاریخ  1390/03/23لغایت 1390/04/10
-2شغل کارگر ساده از تاریخ  1390/05/01لغایت 1390/07/15
-3شغل برق کار از تاریخ  1391/01/01لغایت 1391/10/30
شماره 243 :م الف
اداره تعاون ،کار و رفاه شهرستان کنگان
1400091276
...............................................................................................................
مدیر محترم کارگاه /شرکت پارس حساس
موضوع :آقای علمدار میرزاپور
با سالم؛
احتراماً ،با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای علمدار
میرزاپور در کارهای سخت و زیان آور که در جلسه مورخ  1400/08/20کمیته
بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد
تائید قرار گرفته است .همچنین مطابق با تبصره  5ماده  8تصویبنامه هیئت
محترم وزیران ،رأی مذکور ظرف مدت  15روز اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه
تقاضای کتبی (فرم شماره  )4قابل تجدید نظر خواهی می باشد و در غیر
اینصورت رأی مذکور قطعی و الزم االجراست.
-1شغل کارگر ساده از تاریخ  92/09/20لغایت 1392/12/29
-2شغل برق کار از تاریخ  1393/01/01لغایت 1393/05/31
شماره 244 :م الف
اداره تعاون کار و رفاه شهرستان کنگان
1400091277

