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راز ماندگاری نظام

چــــهرههــــــا
آئين توديع و معارفه بخشدار تخت

آئين توديع و معارفه بخشدار تخت با حضور احمد پويافر
فرماندار بندرعباس و علي نيكويي معاون سياسي و اجتماعي
فرمانداري شهرستان بندرعباس در محل مسجد فاطميه
سر كاشان (س) شهر تخت برگزار شد .فرماندار بندرعباس در
این مراسم ضمن عرض تبريك به مناسب ايام اهلل دهه فجر
خاطرنشان كرد  :مسئولیتها را به عنوان فرصتی مغتنم برای
سازندگی  ،پیشرفت  ،توسعه و خدمت به مردم برشمرد و باید
با تمام وجود و با بصیرت و همدلی درصدد رفع مشکالت مردم
و خدمتگزاري اليق و شايسته در مقابل مردم باشيم .نماينده
عالي دولت در شهرستان افزود  :توفیق خدمت رسانی به
مردم یکی از الطاف الهی است که نصیب مسئوالن می شود
لذا ما وظیفه داریم برای جلب رضایت خداوند متعال تمام
توان خود را برای خدمتی صادقانه به مردم به کار گیریم .اين
مقام مسئول خاطرنشان كرد  :ما در مسیر خدمت به مردم
باید والیتمداری و راه شهدا را سرلوحه کارمان قرار دهیم و از
فرصت بدست آمده به نحو مطلوب در راستاي رضايت خاطر
مردم نهايت استفاده را داشته باشيم .احمد پويافر ياد آور شد
 :همانطور که مقام عظماي واليت حضرت آيت اهلل العظمي
خامنه اي مدظله العالي همواره در بیانات خود تاکید نموده
اند در یک نظام سالم  ،ماهیت كار خدمت به مردم است و
فلسفه وجودی همه مسئوالن خدمت به مردم است .فرماندار
بندرعباس در پایان مراسم به خدمات ارزشمند محسن تاج
گذاري سرپرست بخشداري تخت ،اشاره کرده و از زحمات
وی در دوران تصدی سمت سرپرست بخشداري تقدير نمود
و محسن حاجي پور را به عنوان بخشدارتخت معرفی كرد.

استفاده مدیران از اختیارات خود
در جهت منافع شخصی ،مشکل آفرین است

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت :مشکالت کشور
از نقطه ای شروع می شود که اختیارات مدیران نه در جهت
منافع نظام که در جهت منافع شخصی بکار گرفته می شود.
حسین انواری در نشست اعضای شورای اداری شهرستان
قشم افزود :منافع نظام نیز چیزی نیست جز حفاظت از
اسالمیت نظام که حفظ آن از اوجب واجبات است.وی با اشاره
به تالش های دشمن در طول سال های بعد از انقالب برای
تضعیف نظام جمهوری اسالمی ایران گفت :این تالش های
بر پایه سه محور اساسی مردم ،ارزش های اسالمی و رهبری
صورت گرفته و همه سرمایه گذاری دشمن نیز این سه محور
را هدف گذاری کرده است.

جاسم جادری در سیزدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با
بيان اينكه می خواهیم همه مديران در حل مشکالت استان مشارکت
کنند ،عنوان كرد :از اين پس قرار شده در جلسه شوراي اداري طرح
و برنامه ارائه شود تا در اين جلسه مشورت واقعی داشته باشیم و برای
نتیجه گیری از این مجلس اداری بايد طرح و شیوه جدید اعمال
کنیم و همه در حل مشکالت و موضوعات استان با هم همکاری و
بتوانیم راهکار پیدا کنیم .وی در ادامه سخنان خود با بيان اينكه استان
هرمزگان از بابت مازاد درآمد رتبه اول کشور را دارد ،افزود :در سال
 92درآمد مصوب مالیات براي هرمزگان  690میلیارد تومان و ما هزار
میلیارد تومان درآمد کسب کردیم و امسال نيز تاكنون هزار و 600
میلیارد تومان درآمد از مالیات داشتيم در حالي كه درآمد مصوب
ما هزار و  70ميليارد تومان بوده است .استاندار هرمزگان ادامه داد:
طبق قانون مصوب باید  50درصد از مازاد درآمد به استان بازگردد
که سال گذشته تنها هشت درصد اين رقم به هرمزگان اختصاص
یافت و پیگیری های زیادی برای اجرای اين قانون داشته ايم اما
قانون مازاد درآمد هنوز به خوبي اجرایی نشده است .جادري تصريح
كرد :در زمينه عوارض ارزش افزوده نفت نيز استان هرمزگان تا پایان
دی ماه سال جاري  900میلیارد تومان و در زمينه عوارض گمرکی
نيز تا پايان دي ماه دو هزار و  100میلیارد تومان درآمد داشته اما
کل اعتبارات تملک دارایی هرمزگان  235میلیارد تومان بوده كه 70
درصد آن تخصيص يافته است .وي با بيان اينكه اعتبارات تمام پروژه
های سفر مقام معظم رهبری به هرمزگان به صورت کامل تخصیص
یافته است ،اظهار داشت :در بخش راه نزدیک به  500میلیارد تومان
در هرمزگان به پیمانکاران بدهی داریم و اگر این درآمدها و اعتبارات
به استان اختصاص داده شود ،مشکلی نخواهیم داشت.
نماينده عالي دولت در استان هرمزگان با اشاره به مطالبات شرکت
هاي آب و فاضالب و برق در هرمزگان ،اضافه كرد :تنها شركت
آلومینیوم هرمزگان  300میلیارد تومان به شركت برق بدهكار است
و اين در حالي است كه شرکت های آب و برق خودگردان هستند و
اگر اين بدهي ها پرداخت شود می توان پروژه های زیادی انجام داد و
مشكل بیش از  420روستا در هرمزگان كه با تانکر آبرسانی می شود و
به برخی روستاها هفته ای یک بار هم آب نمی رسد ،حل خواهد شد.
جادري گفت :وضعیت درآمدی استان هرمزگان خوب است و اين
استان می تواند از طریق درآمد هزینه حتي چندین استان مجاور خود
را هم پوشش دهد و ما به عنوان اولین استان بودجه درآمد هزینه ای
استان را طبق دستور وزیر کشور نوشته ایم و معتقدیم استان هایی
که می توانند از طريق درآمدها خود را اداره کنند باید اين كار را انجام
دهند تا باری از دوش دولت برداشته شود .وي خاطرنشان كرد :دومين
سفر استاني رئيس جمهور به هرمزگان بود و در اين مدت سفر معاون
اول رئیس جمهور و سفر دكتر روحاني رئیس جمهوري به جاسک را
داشته ايم و بنده نيز در نشست هيئت دولت حاضر شدم و گزارشي
از وضعيت استان را ارائه دادم و در اين مدت به دنبال پيگيري حقوق
و خواسته هاي مردم هرمزگان که در دروازه اقتصادی کشور فعال
هستند ،بوده ايم .استاندار هرمزگان بيان داشت :با تدبیر مناسب همه
اقوام و مذاهب در هرمزگان با يكديگر همراه و همدل در همه زمینه
ها حضور پیدا کرده اند که نمونه آن راهپیمایی  22بهمن بوده و وفاق
و همدلی خوبی در استان هرمزگان ایجاد شده است.
اسالم و رهبری و وحدت عوامل موفقيت ملت ايران بوده است
آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان

جهان

تروریسم ارتباطی با اسالم ندارد

رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که اقدامات گروه های تروریستی ارتباطی با
اسالم ندارد از کشورها خواست از افتادن جوانان به دام این گروه ها جلوگیری کنند.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد یکی انگاشتن شبکه های تروریستی مانند القاعده و
داعش با اسالم هشدار داد.وی گفت :این تروریست ها ،یک میلیارد مسلمان جهان
را نمایندگی نمی کنند .وی افزود تروریست های القاعده و داعش بیهوده به دنبال
مشروعیت بخشیدن به «اقدامات خشونت بار غیرقابل پذیرش» خود هستند .به گفته
اوباما ادعای تروریست ها این است که جنگی مقدس وجود دارد و در آن غرب در
مقابل اسالم ایستاده است.رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با
تاکید بر این که باید با چنین ایدئولوژی نادرستی مقابله کرد از رهبران مذهبی جهان
اسالم خواست این حقیقت را که هیچ جنگی بین فرهنگ ها وجود ندارد ،روشن کنند.

هرمزگان

تدوين بودجه درآمد هزینه ای استان

و زمانی كه روز  22بهمن و روز قدس می شود ،قدرت تفکیک دارند و
موضوع را پیگیری می کنم .رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری
نيز در اين نشست ،عنوان کرد :مردم ما در زمان انقالب بزرگترین
می گویند امروز روز ملی و عزت ماست و در آن حضور پيدا مي كنند.
همچنين با اشاره به شرایط کشور ،افزود :شکر نعمت صرفا با زبان
قدرت منطقه را از این کشور با چشم گریان بیرون کردند و اولین
ناطق نوري افزود :اين حضور برای مسئوالن هم پیام دارد که آدرس را
نیست و ذکر گفتن و شکر نعمت با زبان خوب است اما کافی نیست
امتیاز حرکت ما اسالمی بودن اين حرکت بود .وي ادامه داد :عامل
غلط نگیریم و متوجه شويم مردم با وجود اينكه از قوه قضائیه ،مجریه
و شکر هر نعمتی صحیح استفاده کردن از آن نعمت است و کفران
دیگر موفقيت مردم ايران رهبری اعالی فقهی ،اسالمی و عقالنی
و مجلس انتقاداتي دارند اما قدرت تفکیک دارند و در روز استقالل
نعمت هم بد استفاده کردن از آن نعمت است .ناطق نوری تصریح
حضرت امام راحل و پس از آن مقام معظم رهبری بود و به برکت
و عزت ما با تحلیل خود حضور مي يابند .وي با بيان اينكه مردم به
کرد :ما مشکالت زیادی داریم و در  36سالي كه از پيروزي انقالب
رهبری و اطاعت مردم از رهبری حرکت رو به جلو داشتیم .نماينده
خوبي شرایط منطقه و تهدید ضدانقالب و شرایط جهان را درك مي
اسالمي گذشته اگر یکی از مشکالتي كه براي ما ايجاد شد ،برای
ولي فقيه در استان هرمزگان افزود :عامل دیگر موفقيت ما نيز وحدت
كنند ،اضافه كرد :زمانی که آنها مردم را تهدید می کنند ،مردم نيز
حکومتی پیش می آمد ،کافی بود تا از بین برود .وی گفت :پیش
و یکپارچگی مردم بوده و حمالت استکبار بر علیه اسالم هدفمند
حضور بيشتري پیدا می کنند تا بگویند از این تهدیدات نمی ترسیم.
از انقالب از نظر عزت و استقالل سیاسی و آزاد بودن کشور چيزي
است و اينكه هجمه های عجیبی به جایگاه والیت فقیه عادل دارند
رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری تصريح كرد :استکبار جهانی
نداشتيم و شاه ژاندارمی برای آمریکا بود كه به واقع در آن زمان
نشان مي دهد كه می خواهند وحدت ما را از بین ببرند .آیت اهلل نعیم
به ما فشار وارد مي كند و جنگ نفت را در کنار جنگ تحریم که بدتر
احساس حقارت مي كرديم اما اين ملت بی نظیر در تاریخ از امام
آبادی بيان داشت :اگر اسالمیت خود را با محوریت واليت فقیه حفظ
از جنگ نظامی است عليه ما به راه انداخته تا مردم از انقالب و نظام
راحل پیروی کردند و انقالب اسالمي را رقم زدند و بعد از  36سال از
کنیم هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند در برابر ما کند.
خسته شوند اما با همه اين فشارها استواری مردم بیش تر می شود و
انقالب با وجود گرانی ،بیکاری ،تورم و مشکالت خانواده ها در سالروز
استان هرمزگان دارای آثار و برکات ملی است
شکر نعمت ،دانستن قدر این نعمت بزرگ است.
پیروزی انقالب مردم حضوري چشمگير دارند كه نشان مي دهد مردم
ملت ما قدرت تحليل و تفكيك دارد
ناطق نوري با بيان اينكه امروز ايران در منطقه عزتمند است ،عنوان
ما هم قدرت تحلیل و هم توان تفکیک دارند .رئیس بازرسی دفتر مقام
رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری گفت :مسائل استان های
كرد :ممکن است برخی اين مسئله را مطرح كنند كه ما چه کار
معظم رهبری اظهار داشت :مردم ما مشکالت را به خوبي می فهمند
مرزی همانند هرمزگان بايد به صورت ملی دیده شود چون دارای
به لبنان و عراق و سوریه داریم و
آثار و برکات ملی هستند .حجت
خودمان مشكالت بسياري داريم اما
االسالم و المسلمين علي اكبر ناطق
سرپرست کمیته امداد در بندرعباس:
پاسخ همه این گالیه ها این است
نوری در سیزدهمین نشست شورای
که عامل و مزدور استکبار جهانی در
اداری استان هرمزگان با بيان اينكه
منطقه رژیم صهیونیستی است که
بايد مسائل استان های مرزی همانند
داشت:سال گذشته یکهزار میلیارد ریال درآمد اختصاصی در حوزه در اعتقادات آنها گام اولشان گرفتن
هرمزگان به صورت ملی دیده شود ،سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)گفت:برخی شبهه هایی
کمک به محرومان در نظر گرفته شد و امسال نیز این رقم به یکهزار از نیل تا فرات است و مانع رسیدن
عنوان كرد :استان هاي مرزي دارای درباره هزینه شدن صدقه های مردم در کشورهای خارجی ایجاد
و 500میلیارد ریال افزایش یافت که هنوز به طور کامل محقق نشده آنها به آبهای گرم جنوب ایران است
آثار و برکاتي در سطح ملی هستند می کنند اما ،این مجموعه وجوهات مردم ایران را به کشورهای
است.بهگفتهانواریامسال20هزارمیلیاردریالتسهیالتاشتغالزایی و برای رسيدن به ايران باید موانع
که اگر به آنها توجه نكنيم دچار دیگر نمی دهد.
برای کمیته امداد پیش بینی شده بود که بانک مرکزی 50درصد فلسطین ،لبنان ،سوریه و عراق را
خسارت های ملی خواهيم شد و اين حسین انواری در بندرعباس افزود:فعالیت هایی که کمیته امداد در
آن را تصویب کرد و تاکنون حدود 70درصد آن،محقق شده است .بردارند تا به مرزهای ما برسند .وي
مشكالت به همه جای کشور سرایت کشورهای دیگر انجام می دهد،بر محور حرفه آموزی شکل گرفته
وی متذکر شد:بیشترین کارآفرینی ها مربوط به مشاغل خانگی و خاطرنشان كرد :عقل اقتضاء می کند
می کند .وی در ادامه با بيان اينكه است.وی ادامه داد:هم اکنون کمیته امداد در افغانستان،تاجیکست
خُ رد است که بخش قابل توجهی از آن در روستاهاست و سال كه نباید به دشمن اجازه دهیم تا به
مسئله تقسیمات کشوری در اين ان،عراق،کومور،سوریه و لبنان دفتر و در 30کشور جهان نیز این
گذشته ،یکصد هزار نفر با استفاده از تسهیالت کمیته امداد،خودکفا آخرین خاکریز ما برسد و خاکریز اول
استان را پیگيري خواهم كرد ،افزود :نهاد،هسته های مردمی دارد.انواری اضافه کرد:هنگام بروز حوادثی
شدند.انواری یادآور شد:خانواده هایی که به دالیل مختلف از تعادل ما برای نگه داشتن دشمن ،فلسطین
در اين زمينه پیشنهادات منطقي مانند سیل و زلزله در کشورهای خارجی،کمیته امداد امام خمینی
اقتصادی خارج شده اند ،کانون اصلی فعالیت کمیته امداد هستند و است و ما ابتدا به فکر منافع ملی
وجود دارد که هم حقوق منطقه (ره) از شیوه های گوناگونی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان
در حوزه های مختلفی مانند معیشت،مسکن،ازدواج،هزینه تحصیل خودمان هستیم و فلسطیني ها ابتدا
گاوبندی يا پارسیان محفوظ باشد و استفاده می کند که بسیاری از آنها با محوریت مردم اجرایی می
با سنگ مي جنگيدند اما امروز به
از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.
تنشی هم ایجاد نشود و با این نگاه شود .وی درباره فعالیت های کمیته امداد در داخل کشور نیز اظهار

صدقه های مردم را به کشورهای دیگر نمی دهیم

بازرگانان  ،انبوه سازان وسرمایه گذاران

شهرداری بندرعباس درنظر دارد درحوزه سرمایه گذاری اقدام به تشکیل بانک اطالعاتی
نماید لذا ازعالقه مندان محترم که مایل به همکاری وعضویت در این بانک درزمینه های مختلف
سرمایه گذاری ( ایده  -پیشنهاد -انتقاد  -سرمایه گذاری ) می باشند می توانند جهت آشنایی با
نحوه عضویت به آدرس  :بلوار امام خمینی  -نبش چهارراه امام موسی صدر شمالی
( بلوکی سابق ) ساختمان مدیا  -طبقه  7واحد  701،702مراجعه ویا با شماره تلفن :
 3220402 ، 32220186تماس حاصل فرمایند
خواهشمند است جهت ثبت نام ویا تکمیل فرم عضویت به آدرس اشاره شده مراجعه نمایند
پیشاپیش از حضور شما وارائه پیشنهادات سپاسگذاریم
مدیریت دفتر سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری بندرعباس
فرم شناسایی فعالین عرصه کدفرم
شماره و تاریخ بازنگری
سرمایه گذاری
شماره

مشخصاتفردی

(شخص حقیقی یا

نام پدر :

مشخصات تماس:

آدرس:

مدیر شخص حقوقی ) مدرک تحصیلی :
تلفن ثابت :

موبایل :
مشخصات حقوقی

نام شرکت  /سازمان :

شماره ثبت :

نام خانوادگی :

کدملی:

رشته تحصیلی :
فکس :

ایمیل :

زمینه فعالیت :

سوابق کاری

تهیه و تدوین گزارشات توجیهی و امکان سنجی و مشاوره اخذ تسهیالت بانکی برای ایجاد
توسعه و نوسازی طرحهای صنعتی،کشاورزی و خدماتی در چارچوب ضوابط اعالمی بانکها

دارای رتبه ازکانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کشور

شرکت صنعت یاران  هرمزگان

دفتر مرکزی   :بندرعباس  -بلوار امام (ره)  -روبروی  12متری بهار  -مجتمع فجر گلشهر  -طبقه دو  -واحد 23
تلفن 09173606977 - 09173612574  -   )076(33675577 :
شعبه  :1خیابان دانشگاه  -مرکز رشد جهاد دانشگاهی   -مشاوره رایگان تلفن های پاسخگو 09192589690 - )076(33682489 :

مفقودی

یک فقره سند رفسنجان به شماره
 27970مربوط به قطعه زمینی مسکونی به
مساحت  700متر مربع واقع درروستای
رمکان بنام احمد چرسی مفقود گردیده
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی

 1لول کالیبر  12به شماره  47738 -مدل

دستکش ساخت کشور ترکیه بنام محمد ساربانی
پورفرزند غالم مفقود گردیده وازدرجه اعتبار

در زمینه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
وفوق العاده شرکت ساختمانی بوچیر سهامی خاص بشماره ثبت 909
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود که مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت درساعت  10/30صبح مورخ1393/12/12
درمحل دفتر شرکت واقع در بندرعباس تشکیل می گردد حضور همه سهامداران
یا نمایندگان قانونی آنها درمجمع الزامی می باشد
دستورجلسه :
 -1تعیین هییت مدیره
 -2تعیین روزنامه
 -3انتخاب بازرسان شرکت  -4اصالح موادی از اساسنامه
رییس هییت مدیره شرکت ساختمانی بوچیر سهامی خاص

آگهی دعوت مجمع عمومی

فوق العاده سالیانه نوبت اول انجمن

کوشندگان زیست محیطی خلیج فارس
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای

فوق العاده سالیانه نوبت اول راس ساعت

(درصورت امکان رزومه پیوست گردد)

 10صبح روز دوشنبه مورخ 1393/12/4

(کسب اطالع از فراخوان ها  ،مزایدات  ،مناقصات و تمایل به شرکت درآنها)

ازکلیه اعضاء انجمن دعوت می گردد

ارائه ایده وفکر
(دارا بودن ایده وفکر برای کسب درآمدهای پایدار درمجموعه شهرداری وتمایل به شرکت در جلسات هم اندیشی )
همکاری درمطالعات طرحهای سرمایه گذاری
(دارا بودن دانش فنی درزمینه های شهرسازی ومعماری  ،مالی وسرمایه گذاری وتمایل به همکاری در انجام مطالعات )
سایر زمینه های پیشنهادی

مفقودی

درمحل دفتر انجمن تشکیل می گردد لذا
تا درساعت مقرر درمحل دفتر انجمن
حضور بهم رسانند

دستورجلسه :

 -1ترمیم اساسنامه برای اضافه نمودن
عضو جدید هییت مدیره

 -2افزایش سرمایه

مدیرعامل  -مهرداد نصیری صفت

مفقودی

اصل پروانه های سبز گمرکی به شماره

پروانه سبز گمرکی مربوط به شرکت

کوتاژ های  2035996و1000894و2033719

مهندسین لعل کیا به شماره کوتاژ 4702971

متلعق به شرکت فالت سنگ آسیا مفقود گردیده

وشماره پروانه  4047073مفقود شده

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

ساقط می باشد

خلیج فارس می رساند که مجمع عمومی

تمایل به همکاری

برکت جمهوری اسالمی ايران با موشک به جنگ اسرائيل مي روند.
رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری بيان داشت :لبنان نيز خاکریز
دوم ماست كه هر زمان اسرائیل تصمیم می گرفت تا دل بیروت می
آمد اما هم اكنون نمی تواند و سید حسن نصراهلل اعصاب صهيونيست
ها را خرد کرده و پاسخ اسرائیل را می دهد.ناطق نوري با بيان اينكه
طرح استکبار جهانی این بود كه حکومت بشار اسد را ساقط و پل
ارتباطی ميان ایران و لبنان را قطع کند و حزب اهلل در محاصره قرار
گیرد و از بین برود ،اظهار داشت :مقام معظم رهبری با هوشمندی در
برابر اين توطئه ايستادند و اجازه اين كار داده نشد.
وي داعش را مولود استکبار جهانی با همراهی تندروها و خائنین در
منطقه دانست و بيان داشت :ریشه داعش از طالبان آغاز و سپس
به القائده و النصره رسيد و بعد تبدیل به داعش شد و امروز كار به
جايي رسيده كه آمریکایی ها برای مقابله با داعش دستشان باالست
و از ما کمک می خواهند و در حالي كه اطراف ما درگیری است اما
آرامش در کشور ما وجود دارد.رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری
با اشاره به مذاكرات هسته اي ،افزود :ما مذاکره را تاييد می کنيم اما
پیشنهاد دهنده مذاکره آمریکا بود چون بعد از  36سال تحریم ديدند
ما همچنان استقالل و عزت داریم و به این جمع بندی رسیده اند که
بی خودی به چندتا از شیخک های منطقه دل نبندند و می خواهند
با کشور مقتدر ایران مسائل خود را حل کنند.ناطق نوري خاطرنشان
كرد :آنها برای از بین بردن داعش دست نیاز به سمت ما دراز می
کنند اما رهبر معظم انقالب اسالمي با هوشمندي مي گويند كه ما
کار خود را جدا انجام می دهیم و وارد ائتالف آنها نمی شویم و امروز
سرداراني همچون سردار سلیمانی موجب آبرو و عزت برای کشور در
منطقههستند.
تكميل واحدهاي مسكن مهر هرمزگان ضروري است
نماينده عالي دولت در استان هرمزگان گفت :بايد تالش كنيم كه طرح
مسکن مهر هرچه زودتر تكميل شود و اجازه داده ندهيم اين طرح به
سال های آينده کشیده شود.جاسم جادری در جلسه شورای مسکن
استان هرمزگان ،عنوان كرد :بنده معتقدم سنگ بزرگی که دولت قبل
براي طرح مسکن مهر برداشت کمر وزارت راه و شهرسازی را خم
کرده و نتیجه برداشتن اين سنگ بزرگ گرفتاری مردم و دستگاههای
مسئول است.وی ادامه داد :در استان هرمزگان شاهد هستيم اسکلت
واحدهاي برخی تعاونی هاي مسكن مهر برپا شده اما با مشکل حقوقی
و موانع مواجه هستند و حتی پول عده ای در اين طرح به هدر رفت اما
با اين وجود در این مدت تالش های خوبي براي رفع مشكالت مسكن
مهر صورت گرفته است.استاندار هرمزگان افزود :بسياري تعاونی ها کار
خود را در زمينه مسكن مهر انجام داده اند و دولت تعهداتي در اين
زمينه دارد كه بايد به آن عمل كند.جادري با بيان اينكه بخش زیادی
از عمر و وقت مردم براي طرح مسكن مهر صرف شده است ،اظهار
داشت :با اين وجود متاسفانه هنوز بخش زيادي از مردم هستند كه
صاحبخانه نشده اند و بايد تالش كنيم كه طرح مسکن مهر هرچه
زودتر تكميل شود و اجازه داده ندهيم اين طرح به سال های آينده
کشیده شود.وي تصريح كرد :باید به سمت تشویق مردم و خيرين
براي كمك به مدرسه سازی و ساخت درمانگاه و مسجد در طرح های
مسکن مهر گام برداريم چون دولت به تنهایی نمی تواند در اين زمينه
كار كند.نماينده عالي دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد :در
شهرک مسكن مهر پیامبر اعظم (ص) بندرعباس مردم با مشكالتي
در خدمات رساني مواجه هستند.

شرکت صنعت یاران هرمزگان

محترم انجمن کوشندگان زیست محیطی

سرمایه گذاری درطرحها

2

رهبر معظم انقالب به تهدیدهای دولت زورگو و قلدر امریکا و تحریم های جدید دنباله
روهای اروپایی آن اشاره کردند و گفتند :اگر بنابر تحریم باشد ،ملت ایران هم می تواند
تحریم کند و این کار را خواهد کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی،
ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی  22بهمن
امسال ،در سخنان مهمی ،به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای عالج
مشکالت ،بویژه ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و
شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا
تأکید کردند :ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها
هم ملت ایران می تواند ،این توطئه را ناکام بگذارد .حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنان
خود با اشاره به گزارش های دقیق درخصوص راهپیمایی  22بهمن مبنی بر حضور بیشتر
و باشکوه تر مردم در راهپیمایی امسال نسبت به سال قبل ،گفتند :زبان من برای تشکر از
ملت بزرگ ایران ،و توصیف حضور مردم در راهپیمایی واقع ًا قاصر است.

رتبه نخست مازاد
درآمد را دارد

قابل توجه دانشجویان  ،دانشگاهیان  ،اساتید

نام :

ایران

ملت ایران تحریم می کند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس از اسالمیت نظام ،رهبری فقهی و
عقالنی و همچنین یکپارچگی و وحدت مردم بعنوان سه رکن اساسی و راز ماندگاری نظام
جمهوری اسالمی ایران نام برد.آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی در جلسه شورای اداری هرمزگان
اظهار کرد :اگر هر کدام از آینها آسیب ببیند به همان اندازه ما نیز آسیب خواهیم دید .نماینده
مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رهبری های هوشمندانه رهبر معظم
انقالب ابراز داشت :به همین دلیل هجمه های زیادی به جایگاه فقیه عادل می کنند ،زیرا او را
منشاء همه کارها می دانند .نماینده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد :به برکت روشنگری های
صورت گرفته طی بیش از سه دهه انقالب؛ اقشار مختلف مردم ایران شامل همه اقوام و مذاهب
به ویژه شیعه و سنی باحضور و در کنار یکدیگر به نظام و رهبری آن وفادار هستند و لحظه ای
دستازحمایتآنبرنمیدارند.امامجمعهبندرعباسخاطرنشانساخت:مردمایرانهمیشه
رفیق و یار هم بوده اند واهانتی به یکدیگر نمی کنند و تا این است سربلند خواهیم بود و
اگرروزیهریکازعواملنگهدارندهنظامضربهببیندبههماناندازهمانیزآسیبخواهیمدید.

میــــــــز خبــــر
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آگهی مزایده عمومی شماره /53ک 93/نوبت دوم
شرکت جم صنعتکاران واقع در عسلویه در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را به
شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
شرح

کمد فلزی

کولرگازی

یخچال فریزر

آبگرمکن

تخت فلزی

تشک خواب

پنجره ای

جاکفشی
چوبی

تعداد

 77دستگاه

 113دستگاه

50دستگاه

 31دستگاه

12عدد

60 0عدد

18عدد

شرح

تلویزیون

جاروبرقی

میزتلویزیون

اتوبخار

میزاتو

چوب لباسی

---

ایستاده
تعداد

 53دستگاه

 6دستگاه

 43عدد

 58دستگاه

60عدد

4عدد

---

شرح

دیجیتال

سماور برقی

درام کابل برق

بشکه 1000

بشکه 1000

آهن آالت

---

لیتری فلزی

لیتری فایبر
گالس

تعداد

 1دستگاه

1عدد

2عدد

1عدد

2عدد

کیلوگرم 2500

---

لذا از کلیه خریداران دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  93/12/6جهت
خرید اسناد با در دست داشتن معرفینامه و فیش واریزی به مبلغ 300/000ریال (غیر قابل استرداد) به
حساب شماره  2663114878نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت جم صنعتکاران به

نشانی تهران خیابان توانیر ،خیابان نظامی گنجوی  ،روبروی شهرداری منطقه  ،6پالک  ،27طبقه اول
مراجعه نمایند

آدرس محل بازدید :عسلویه  ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،مجتمع پتروشیمی جم
تضمین شرکت در مزایده  5 :درصد مبلغ پیشنهادی

اسناد مزایده بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضا و ممهور گردیده و حداکثر تا ساعت  16روز
.یکشنبه مورخ  93/12/17به نشانی فوق تحویل گردد

بدیهی است شرکت جم صنعتکاران در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است
تلفن تماس 88654545 :داخلی 114

شرکت جم صنعتکاران

