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فا كس شبانهروزى32241463 :
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دفتر مركزى :بندرعباس ،خيابان امام خمينى ،جنب بانك رفاه
ساختمان صبح ساحل

صاحب امتیاز :شرکت تعاونی صبح ساحل
مدیر مسوول:الهام کرمی
قائم مقام مدیر مسوول وسردبیر  :مهراب رشیدی
دبیر سرویس سیاست و اقتصاد:محمد خدا کریمی
دبیر سرویس ورزش :محمود رئیسی
دبیر سرویس حوادث و اجتماع :آنا رام
دبیر سرویس آنالین :سامیه طهورنیان
دبیر سرویس شهرستان  :مرجان دهقان

احتمال برگزاری انتخابات میاندورهای
مجلس با صندوقهای رای الکترونیکی

گروه سیاسی//
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت :در صورت موافقت
شورای نگهبان و تامین تجهیزات مورد نیاز به دنبال
این هستیم که انتخابات آتی را با استفاده از صندوق
های رای الکترونیک برگزار کنیم.

سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات
کشور گفت :جمع آوری ،طبق ه بندی و انباشت
دانش ُخبرگی و مدیریتی حوزه اجرایی انتخابات،
می تواند چراغ راه و الگویی برای کارگزاران آتی
جهت تداوم این مسیر ارزشمند باشد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور که در جریان
نشست ویدیو کنفرانس با معاونین سیاسی امنیتی
و اجتماعی و مدیران کل سیاسی ،انتخابات و
تقسیمات کشوری استانداری های سراسر کشور
سخن می گفت ضمن اشاره به ضرورت برنامه
ریزی دقیق و هم ه جانبه افزود :مهم ترین برنامه
های آینده ما ،برگزاری مرحله دوم انتخابات
مجلس شورای اسالمی در  ۱۱حوزه انتخابیه در

سال
شهریورماه
جاری و برگزاری
انتخابات سراسری
ریاست جمهوری و
شوراهای اسالمی
در بهار سال آینده
است .عالوه بر آن،
انتخابات میان دوره
ای مجلس شورای
اسالمی و مجلس
خبرگان رهبری را در
برخی استان ها خواهیم داشت .بنابر این ،با توجه
به حجم کارها و اهمیت موضوع ،انتخابات  ۱۴۰۰را
باید مطابق با قانون و با برنامه ریزی دقیق برگزار
کنیم.
موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در ادامه
ضمن تقدیر و تشکر از ستاد انتخابات استان ها
که با تعامل خوب و پیگیری مستمر ،فرایندهای
انتخابات را به صورت منظم و به موقع اجرا نمودند،
اظهار داشت :حاصل هماهنگی های
مطلوب بین ستاد انتخابات کشور
و استان ها ،شهرستان ها و بخش
ها ،برگزاری انتخابات مجلس شورای
اسالمی در کمال سالمت و امنیت بود
و تایید صحت انتخابات در همه حوزه
های انتخابیه ،گویای این مهم است.
دبیر ستاد انتخابات کشور در ادامه با
اشاره به هماهنگیهای انجام شده با
شورای نگهبان گفت :بر اساس قانون،

پس از بررسی اعتبارنام ه ها در مجلس شورای
اسالمی ،مرحله امحاء تعرفه ها ،برگ های رای و
اوراق انتخاباتی است که به زودی برای انجام آن
ابالغیه صادر خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد عملیات
امحاء با حضور هیاتهای اجرایی و نظارت انجام
پذیرد.
سیداسماعیل موسوی در خصوص الکترونیکی
شدن انتخابات اظهار داشت :در پی به کارگیری
 ۵۸۰۰۰دستگاه احراز هویت الکترونیک در شعبه
ها و کارکرد مثبت آن در انتخابات اخیر ،امروزه
مطالبه جدی استان ها برگزاری انتخابات تمام
الکترونیک است که در حال مطالعه و بررسی ابعاد
و جوانب مختلف این موضوع هستیم؛ لذا در
صورت موافقت شورای نگهبان و تامین تجهیزات
مورد نیاز ،در پی آن هستیم که انتخابات آتی را
با استفاده از صندوقهای رای الکترونیک برگزار
کنیم .این موضوع می تواند با افزایش سرعت
و دقت در انجام مراحل مختلف ،به سالمت و
امنیت انتخابات کمک کند.

آ گهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( ) 2099001105000034نوب

( شماره مجوز ) 1399 . 1589

ت
اول

مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
موضوع مناقصه  :احداث ديوار پيراموني مركز منطقه خليج فارس
مبلغ برآورد مناقصه 784 :ر979ر504ر 44ريال
 -1محل و مكان اجراي كار :بندرعباس  -بلوار راه آهن پس از پمپ بنزين ترنج جنب بلوار بنكداران
 -2مدت اجراي كار :شش ماه
 -3نام دستگاه نظارت :واحد مهندسي ساختمان شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه خليج فارس
 -4قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  :مبلغ 000ر000ر300ر 2ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف ،ب،
پ ،ج ،چ ،ح  ،خ ماده  4آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره  5069/123402مورخ  94/9/22هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد
ميبايست به شماره شبا 320100004101046871202043بانك مركزي واريز گردد ضمنا" تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .
 درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد. دارا بودن گواهينامه تائيد صالحيت پيمانكاري معتبر در رشته ابنيه و ساختمان با حداقل رتبه  5الزامي ميباشد. گواهي تاييد صالحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .زمان و نحوه خريد اسناد مناقصه از سامانه :شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ  99/4/21و با مراجعه به سامانه
تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني  www.setadiran.irنسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك
اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضويت قبلي در سامانه ستاد  ،نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند و جهت عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره
 02141934تماس حاصل فرمايند.
زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت  14:30روز چهار شنبه مورخ  99/05/01نسبت به
تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد) و تحويل اصل پا كت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) الك و
مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.
زمان و محل گشايش پا كات  :پيشنهادهاي واصله در ساعت  9:45روز شنبه مورخ  99/5/11در محل كميسيون مناقصات به آدرس :تهران-
خيابان سپهبد قرني -نرسيده به خيابان سپنــد -پالك  -188طبقه هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده
خواهد شد.
روش ارزیابی مالی :عبارت است از مرتب سازی قیمتهای پشنهادی نسبت به برآورد و انتخاب مناسب ترین قیمت بین آنها
جهت كسب اطالعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  076-32469032و  0917-1124264تماس حاصل فرمائيد .
www.shana.ir
www.setadiran.ir
www.ioptc.ir

روابط عمومی
آ گهی حصر وراثت
آقای رضا زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420144504به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه  9909987669500390از این شورا درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان صفر زارعی فرزند قنبر به شماره ملی  3420761368متولد  1304/11/3در تاریخ  1389/8/15در
آخرین اقامتگاه دائمی خود باستناد گواهی فوت صادره از ثبت احوال گواهی  3نفره گواه بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند  /از :
 -1محمد زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420321211فرزند ذکور متوفی  -2عباس زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420144512فرزند ذکور متوفی
 -3رضا زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420144504فرزند ذکور متوفی  -4حوا زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420319614فرزند اناث متوفی
 -5سکینه زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420319622فرزند اناث متوفی  -6کبری زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420321228فرزند اناث متوفی
 -7صغری زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420321236فرزند اناث متوفی  -8زیبا زارعی فرزند صفر به شماره ملی  3420322763فرزند اناث متوفی
 -9آمنه اخالقی قشمی فرزند ابراهیم به شماره ملی  3459066229همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

موسی نجاری پور  -رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مجتمع شهری حوزه قضایی میناب 195924

از کنایههای «آقازاده» به حراج تهران
تا مجلس هیچگاه به دنبال فیلترینگ اینستا گرام نبوده

گـــــزیـــــــده

دبیر ستاد انتخابات کشور خبرداد:

سهشنبه  10تیر |99سال سی وچهارم| شماره 4072
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

کنایههای «آقازاده» به حراج تهران
حراج تهران در سالهای گذشته ،با شائبههایی درباره آثار
منسوب به سهراب سپهری مواجه بوده.در قسمت اول
«آقازاده» ،در حراجی با عنوان «حراج خاورمیانه» ،یک
نقاشی جعلی از سهراب سپهری به قیمت باال فروخته
میشود .کدهایی که کارا کتر استاد ارژنگ (مسعود فروتن)
در پشت پرده ماجرا میدهد ،به شکل واضحی به خانواده
گلستان اشاره دارد« :به ارث رسیده»« ،تو پستوی خونه
پیدا شده» و… .به عالوه این که تابلوی به نمایش درآمده،
عینا همان است که لیلی گلستان در نهمین حراج تهران
فروخت!پیشتر در سریال «هیوال» هم کنایههایی به
حراجهای میلیاردی هنری شاهد بودیم ،اما هیچگاه تا این
اندازه واضح ،به ماجرای تابلوهای سهراب سپهری پرداخته
نشده بود.
عارف با استعفا شانسش را در  ۱۴۰۰افزایش داد
فعال سیاسی اصولگرا:صالح طلبان به خاطر عملکردشان
ا کنون در افکار عمومی وجهه خوبی ندارند و این برای هر
کاندیدایی که با اسم اصالح طلبی وارد شود ،یک امتیاز منفی
است .عارف هم خواسته با دوری از اصالح طلبان شانس
خود را در انتخابات بعدی بیشتر کند.عارف مدتهای
طوالنی است که با مجموعه اصالح طلبان دچار مشکالتی
هستند و متقابال اصالح طلبان هم با ایشان مشکل دارند.
جریان اصالح طلبی در وضعیت پرتالطم و سختی است.
استعفای عارف میتواند یکی از نشانهای دوران افول باشد
و نشان دهد که حال اصالح طلبان اصال خوش نیست.
عارف هم خواسته با دوری از اصالح طلبان شانس خود را در
انتخابات بعدی بیشتر کند .عارف هم میخواهد که از چهره
اصالح طلبی خود کم کند و از طرف دیگر اطمینان دارد که
اصالح طلبان از او حمایت نخواهند کرد/ .نامه نیوز
بود و نبود عارف فرقی نمیکند
صادق زیبا کالم گفت :اساسا نه تنها استعفای محمدرضا
عارف و یا بودن ایشان بر ریاست شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان ،بلکه خود شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان هم ،االن مدتهاست که بالموضوع
شده است .اصالح طلبان در حقیقت مدتهاست که بدنه

اجتماعی حامیان خود را از دست دادهاند و مثل این که
آنها شعار «اصالح طلب ،اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» در
سال  ۹۶را هنوز متوجه نشدهاند؛ چرا که نسل جوان ،دهه
هفتادیها و یا دهه هشتادیها دیگر کاری به اصالح طلبان
ندارند.
فکر کردیم با رشد قیمت دالر قاچاق کم میشود
رئیس پلیس پایتخت گفت:متأسفانه سال به سال حجم
کشفیات کاالی قاچاق در کشور بیشتر میشود و ما مشاهده
میکنیم حجم بیشتری نسبت به سال گذشته به سمت
پایتخت از سوی دیگر استانها روانه میشود .با توجه به
وضعیت دالر و قیمت ارز فکر میکردیم کاالی قاچاق کمتر
شود و این روند کاهش یابد ،اما متأسفانه نه تنها این روند
کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد/ .مهر
مجلس هیچگاه به دنبال فیلترینگ اینستاگرام نبوده
احمدنادری درباره اینکه در افکار عمومی مطرح میشود
که مجلس یازدهم به دنبال فیلترینگ فضای مجازی به
ویژه اینستا گرام است تا رسیدگی به مشکالت اقتصادی و
معیشتی گفت :بحثهایی که درباره فیلترینگ اینستا گرام
و محدود کردن فضای مجازی مطرح میشود ،نظراتی است
که از بیرون مجلس اعمال میشود و این فضاسازیها از
سوی برخی افراد در خارج از مجلس رقم میخورد .مجلس
یازدهم هیچگاه به دنبال فیلترینگ اینستا گرام نبوده و
نیست ،به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن نبوده و
نیست؛ امروز اولویت کشور و مردم ،مسائل اقتصادی و
معیشتی است/ .ایلنا
اظهارات دبیرکل حزب مجاهدین انقالب اسالمی
دبیرکل حزب مجاهدین انقالب اسالمی میگوید نتایج
انتخابات اسفند  ۹۸شوک آور نبود .محمد سالمتی گفت:
بنده اتفاقات اسفندماه سال گذشته را به عنوان یک شوک
تلقی نمیکنم .همواره یک جناح سیاسی در مسیر حرکت
خود روزهای خوب و بد را در کنار هم دارد.
گاهی در حرکت یک جریان سیاسی بن بست ظاهر میشود
و الزم است در آن وضعیت دست به تجدید قوا در میان
نیروهای سازمانی خود بزند تا بتواند در عرصه انتخابات
بعدی ،با قدرت ظاهر شود.

آ گهی مزایده ( نوبت اول)
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی  981121در خصوص دعوی
محمود نوری غلباش و اسداهلل حیایی جگرلویی که محکوم به فروش یک دستگاه خودرو زانتیا گردیده است که
در این راستا خودروی مذکور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
خالصه گزارش بازدید:
دستگاه مورد مزایده خودرو سیتروئن زانتیا بشماره انتظامی  351ج  64ایران  84بشماره موتور  617329بشماره
شاسی  85148721به رنگ سرمه ای مدل  1385می باشد .
وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید :
اتاق از قسمت های مختلف دارای خط و خش است .
گلگیر و درب عقب راست  :آثار برخورد داشته و دارای رنگ و بتونه است .
موتور :آماده به کار با موتور روشن وارد پارکینگ شده است .
رنگرنگ سقف  ،درب موتور  ،و قسمت های مختلف بدنه در اثر تابش نور خورشید تغییر کرده است .
داشبور :سالم مستعمل  -گریبکس :آماده بکار  -سپر عقب  :فرسوده و فالپ آن شکسته  -باطری فرسوده است
جلوبندی  :به نظر سالم است  -فالپ درب عقب راست کنده شده است .
جلوبندی :به ظاهر سالم است
الستیک ها  :فرسوده  50درصد آج می باشد .
نقایص ظاهری از قبیل  :سپر عقب و آینه چپ شکسته دارد .
شیشه ها  :سالم
ضبط  :فاقد پنل
جهت توقف در پارکینگ  :از مورخه  97/9/3تا لحظه تنظیم گزارش در پارکینگ یاسر به مبلغ  46/000/000ريال،
جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث مبلغ  25/000/000ريال  ،دارای مبلغ  5/600/000خالفی رانندگی در سیستم
اجراییاتت راهور می باشد  .لذا کلیه هزینه ها از مبلغ کل ارزش خودرو کسر گردیده است.
ارزش پایه خودرو 600/000/000 :ريال معادل شصت میلیون تومان برآورد می گردد.
 -1فروش نقدی است و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  10درصد مبلغ
ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و
قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -5مزایده در روز یکشنبه ساعت  11مورخ  99/04/22در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری
بندرعباس واقع در رسالت جنوبی -کوچه فتح المبین  -مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل
می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-6در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید
مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود
و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع
بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
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