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ایران درکنار سوریه ایستاده است ایران

بسیج می تواند جلوی جریان نفوذ را بگیرد

چــــهرههــــــا

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت:خطر رخنه دشمن در کشور از راه
جریان نفوذ بسیار جدی است و بسیج تنها نیرویی است که می تواند جلوی این جریان را بگیرد.
آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی افزود :حضور فراگیر بسیج در همه عرصه ها بزرگترین مزیت آن است
که می تواند نگهبان و نگهدارنده انقالب باشد.وی با اشاره به اینکه هیچکس نمی تواند جریان
بسیج را از مسیر اصلی آن منحرف کند گفت :تضعیف بسیج به هیچ عنوان جایز نیست.نماینده
مردم هرمزگان در مجلس شورای خبرگان رهبری خاطرنشان کرد:دشمن با اطالع داشتن از جایگاه
و نقش بسیج با تبلیغات منفی وانمود می کند که بسیج نیرویی خشن و بی حساب و کتاب است
و گمان می کند می تواند با این ترفندها به جایگاه و محبوبیت مردمی بسیج صدمه بزند.وی در
عین حال به بسیجیان توصیه کرد :از ورود به جناح بندی های سیاسی درون کشور پرهیز کنند و
استقالل خود را در عرصه های حساسی مانند انتخابات حفظ کنند.آیت اهلل نعیم آبادی با هشدار
مجدد نسبت به خطر جریان نفوذ در کشور اظهار داشت:انقالب اسالمی از این بابت تاکنون خسارت
های زیادی را متحمل شده است که انفجار حزب جمهوری اسالمی و از دست رفتن سرمایه هایی
مانند شهیدان رجایی و باهنر ،نتیجه عملکرد جریان نفوذ در برهه های مختلف انقالب بوده است.

جهان

آمریکا به عراق فکر نکند

رهبر جریان صدر عراق اعالم کرد که اگر آمریکا به فکر بازگشت به خاک
عراق بیفتد ،مقاومت بار دیگر مقابل آن خواهد ایستاد.
«به گزارش فارس» مقتدا صدر رهبر جریان صدر ،در آستانه سالگرد انتفاضه
مهدویت ،اعالم کرد :هر ساله باید این سالگرد احیا شود و از شهدا ،زخمیها
و مبارزانی که در انتفاضه شرکت داشتند ،تقدیر شود.وی افزود :این اگر
اشغالگران آمریکایی بار دیگر به فکر بازگشت به خاک عراق بیفتند ،نیروهای
مقاومت پاسخ آنها را خواهند داد.صدر طی بیانیهای که نسخهای از آن به
دست خبرگزاری «المعلومة» رسید ،گفت :انتفاضه ملی مهدویت عراق که به
اشغالگران شجاعت عراقیهای اصیل و مجاهدان قهرمان را چشاند باید هر
ساله احیا شود.

میــــــــز خبــــر

تاکنون هیچ اقدام ضدامنیتی نداشتیم

عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور با تأکید بر اینکه برقراری
امنیت همچنان اولویت اول ما است افزود :چگونگی ثبات امنیت
در داخل ایران و عراق در این جلسه مرور و تدابیر الزم اتخاذ شد.
وزیر کشور ادامه داد :ما به اوضاع مسلط هستیم و فضا را لحظه
به لحظه رصد میکنیم .البته زوار ما باید به توصیههایی که انجام
میگیرد عمل کنند .وی با توصیه به زوار مبنی بر رعایت جنبههای
حفاظتی و نگهداری از مدارک هویتیشان تا زمان بازگشت به
ایران افزود :زائرین برای بازگشت به کشور به هیچ عنوان عجله
نکنند و به صورت تدریجی بازگردند.وزیر کشور در رابطه با مصوبه
دولت مبنی بر بیمه کردن زوار اظهار داشت :خوشبختانه با مصوبه
دولت  5میلیارد تومان برای بیمه زوار اختصاص پیدا کرد که ظرف
چند روز آینده تمام زائرین ما بیمه میشوند.وی ادامه داد :با توجه
به اینکه در سالهای گذشته مردم بدون دریافت ویزا و پاسپورت
برای شرکت در این مراسم در مرزها حضور مییافتند اما امسال
تدابیری اتخاذ شد که حتما مردم با دریافت ویزا و پاسپورت از
مرز خارج شوند و باید تأکید کنم به هیچ وجه فردی بدون ویزا
و پاسپورت اجازه ورود به عراق را نخواهد داشت.وی خاطرنشان
کرد :با توجه به خروج حدود یک میلیون و  300هزار نفر از
مرزهای کشورمان پیشبینی میشود ظرف چند روز آینده 400
هزار نفر دیگر هم از مرزهای کشور برای شرکت در مراسم اربعین
خارج شوند .رحمانیفضلی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون
شاهد اقدامات خرابکارانه توسط گروههای تروریستی در مرزها
بودهایم یا خیر ،گفت :تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام ضدامنیتی در
مرزها نبودیم و تنها دو نفر به دلیل تبلیغات انحرافی در کاروانها
بازداشت شدند.وی اضافه کرد :البته حدود  50نفر بدون مجوز الزم
و ویزا از منطقه مرزی ما عبور کرده بودند که در ایست بازرسی
عراق شناسایی و بازگردانده شدند .وی در رابطه با تهدیدات داعش
در شبکههای اجتماعی برای انجام اقدامات خرابکارانه در مراسم
اربعین گفت :آنها همواره در حال تهدید کردن هستند اما تاکنون
قدرت هیچگونه اقدامی را در ایران نداشتند.

ازدحام در مرز مهران

سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا از خروج یک ميليون و
چهارصد هزار زائر از مرزهای زمينی کشور خبر داد و از زائران
خواست به دلیل ازدحام جمعیت در مهران ،پایانههای مرزی چزابه
و شلمچه را برای خروج انتخاب کنند .به گزارش مهر ،سردار
اسکندر مومنی تصریح کرد :از این تعداد حدود  ۵۰درصد از مرز
مهران و  ۵۰درصد دیگر از مرزهای شلمچه و چزابه خارج شده
اند که نسبت به سال گذشته حدود  ۴۷درصد ،افزایش خروج
زائران به عتبات عالیات را شاهد هستیم.سردار مومنی با اشاره به
ازدحام در مرز مهران اظهار داشت :زائران با توجه به زیرساخت ها
و راه های محدود مواصالتی شهر مهران ،پایانه های مرزی چزابه
و شلمچه را برای خروج از کشور انتخاب کنند.وی بیان داشت:
الحمداهلل از نقطه صفر مرزی تا شهرهای مجاور ،در حوزه انتظامی
و ترافیکی و با تالش گسترده همه دستگاه های نظامی و انتظامی
و به خصوص همراهی خوب مردم ،امنیت کامل برقرار است.

مفقودی

مجریانانتخابات
حق ورود به تبلیغات انتخاباتی را ندارند

گروه سیاسی:
رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مجریان انتخابات و
هیاتهای اجرایی حق ورود به تبلیغات انتخاباتی را ندارند ،گفت:
براساس ماده  59قانون انتخابات از امکانات دولت نمیتوان علیه
کسی در انتخابات استفاده کرد و براین اساس هیاتهای اجرایی و
نظارت در همه سطوح نمیتوانند به مسئله انتخابات وارد شوند.

به گزارش ایسنا ،محمدحسین مقیمی فزود :زمان قانونی آغاز
تبلیغات انتخابات از  29بهمن ماه تا پایان روز پنجم اسفندماه است و
در غیر این زمان تبلیغات زودهنگام و ممنوع است.
معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد :فعالیتهای
سیاسی برای همه احزاب و همه گروههای سیاسی شناسنامهدار در

کارت بازرگانی به شماره 161242
وشماره عضویت  16100807صادره از اتاق
بازرگانی وصنایع معادن استان هرمزگان
بنام اشرف السادات میروکیلی مفقود
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی تغییرات

شرکت سرعت کار بندر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  5824و
شناسه ملی 10800086140

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1394/4/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخابگردیدند:
آقای حسین حیدری به شماره ملی 3479618863
خانم نصرت مسجدی به شماره ملی 3469836541
خانم معصومه حیدری به شماره ملی 3392822283
آقای اسفندیار مسجدی به شماره ملی 3469835020
به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو آزمند به شماره ملی
 1950778258به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند
روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب روزنامه
کثیراالنتشار  ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس

رئیس شورای عالی استانهاخبر داد:

اختصاص  130هزار میلیارد تومان بودجه به شوراهای شهر
گروه سیاسی:
رئیس شورای عالی استانها با
بیان اینکه اجرای طرح مدیریت
جامع شهری به یک آرزو تبدیل
شده گفت :بودجه مصوب
شوراهای شهرهای کشور 130
هزار میلیارد تومان در سال 94
بوده است که توسط این نهاد
برای هزینه در شهرها مصوب
شده است.

به گزارش فارس غالمرضا بصیریپور در نشست با مسئوالن و
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،اظهار
داشت :در شورای عالی استانهای کشور با ظرفیتهای شورا به
خوبی آشنایی داریم و این دغدغه وجود دارد که تا چه میزان
توانستهایم از این ظرفیتها در قالب شوراهای شهر و روستا برای
توسعه کشور استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه  117هزار عضو در قالب  38هزار واحد شورایی
داریم ،گفت :در اغلب روستاها سطح توقعات و انتظارات از
شوراها انجام صفر تا صد امور است ،این در حالی است که
وظایفی که برای شورا توسط قانونگذار تعیین شده محدود و
کم است که انتظار میرود با توجه به ظرفیتهای شورا قوانین
تسهیل شود.بصیریپور با بیان اینکه دیدگاههای دولت و شورا
بسیار نزدیک است ،اضافه کرد :در نشست کمیسیون دولت به
وزیر کشور گفتهایم که مدیریت واحد شهری به یک آرزو و رویا
تبدیل شده است ،و این در حالی است که شاهد تحقق آن
نیستیم.رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه مدیریت واحد
شهری نباید به منزله کم شدن اختیارات وزرا و سازمانهای
دولتی تلقی شود ،گفت :باید دنبال راهکارهای عملی برای ایجاد
طرح و تبدیل آن به الیحه بود تا شاهد اعمال مدیریت واحد

 241حزب متشکل سیاسی پروانه فعالیت دارند

گروه سیاسی:
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در دو سال گذشته
تقاضای تأسیس احزاب و تشکلهای سیاسی افزایش محسوسی
داشته است ،گفت:حدود نیمی از احزاب پروانهدار ،فعال و نیمه فعال
ارزیابی میشوند.

محمدامین رضازاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه تاکنون
 241حزب و تشکل سیاسی از کمیسیون ماده  10احزاب ،پروانه
فعالیت دریافت کردهاند اظهار کرد :به لحاظ فرآیند قانونی ،اخذ پروانه
فعالیت از کمیسیون ماده  10احزاب ،شرط فعالیت حزبی قلمداد

شرکت امید بنادر خلیج فارس شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  10317و شناسه ملی 10800128200

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/8/18
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای محمود باقری به شماره ملی 3380338631
بعنوان رییس هیئت مدیره
آقای سلیمان باقری به شماره ملی 4519618258
بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای سید وحید طباطبایی نژاد به شماره ملی
 3251216831بعنوان نائب رییس هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا
رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت
مدیران،تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

میشود.وی خاطرنشان کرد :همانگونه که اشاره شد  241حزب
متشکل سیاسی پروانه فعالیت دارند که اسامی آنها در سایت وزارت
کشور موجود است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که طبق قانون
چه نهادی مسئول رسیدگی به فعالیت تشکلهای سیاسی بدون مجوز
است ،گفت :مرجع نظارت بر فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی
دارای پروانه فعالیت ،کمیسیون ماده  10احزاب است که طبق مواد
 16و  17قانون احزاب ،به موضوع رسیدگی میکنند .بدیهی است
در خصوص گروههای فاقد مجوز ،دستگاه قضایی رسیدگی میکند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

فوق العاده شرکت کارپردازان بندر
سهامی خاص به شماره ثبت 8034
به شناسه ملی 10800108103

ازکلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد که
در مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت که در روز
چهار شنبه راس ساعت  10صبح تاریخ  94/9/18که در
محل دفتر شرکت واقع در بندرعباس -چهار راه نخل
ناخدا به سمت ترمینال  -کوچه شهید غالمحسین
پرخیده  -ردیف  -1پالک  1تشکیل می گردد .حضور
کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه
الزامی می باشد
دستور جلسه -1 :انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرس
-3انتخاب روزنامه

مدیرعامل شرکت

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی

فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی
مسکن مهر رضوان تاریخ 94/9/9
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
 3183 94/9/4م الف 8509

تعاونی مسکن مهر رضوان در ساعت  16روز

مفقودی

می شوداز کلیه اعضا دعوت می شود در این جلسه

مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی
دولول مدل کوسه کالیبر  ،12شماره بدنه
 188291ساخت ایران بنام منوچهر خداپناه
فرزند منصور مفقود گردیده وازدرجه اعتبار
ساقط می باشد

مفقودی

پروانه کسب به شماره 12/111/109
مورخ  84/2/7بنام سید علی اکبر میر وکیلی
صادره از اتحادیه صنف فروشندگان فرش
 ،موکت ومبلمان بندرعباس مفقود گردیده
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتقال نیرو برق منطقه ای هرمزگان
تاریخ انتشار1394/9/9:
بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود درجلسه ای که در روز شنبه مورخ 94/10/12
راس ساعت  10صبح درمحل سالن اجتماعات برق منطقه ای هرمزگان تشکیل می گردد حضور بهم رسانید اعضاییکه
بهر دلیل نمی توانند درمجمع حضور یابند می توانند به شخص دیگری وکالت دهند برای تایید وکالت می بایست عضو
به همراه نماینده تام االختیار خود حداکثر تا تاریخ  94/10/9به دفتر تعاونی مسکن واقع دراداره مرکزی برق منطقه ای
هرمزگان مراجعه نمایند درغیراینصورت وکالتنامه های عادی بدون تایید ومهر شرکت تعاونی مسکن فاقد اعتبار است
داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده  2دستورالعمل موظف میباشند حداکثر ظرف یک هفته ازتاریخ انتشار
آگهی دعوت فرم داوطلبانی تکمیل وتحویل دفتر تعاونی مسکن نمایند
دستور کار جلسه:
 -1انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل
 -2تصمیم گیری درخصوص اخراج اعضائیکه به تعهدات مالی خود علی رغم دریافت اخطاریه های قانونی اقدام ننموده اند
 -3تصمیم گیری درخصوص فروش یا عدم فروش پروژه  50واحدی واقع دربلوار سوم خرداد ( فاز )3
شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتقال نیرو برق منطقه ای هرمزگان

یکشنبه مورخ  94/9/22و در محل پروژه برگزار

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل حضور

به هم رسانند در صورت عدم حضور هر یک از اعضا
می توانند به شخص دیگری وکالت دهند.

دستور جلسه :

-1تمدید مدت اعتبار فعالیت تعاونی
رییس هیئت مدیره

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا جبهه یکتا تاکنون
درخواستی برای دریافت مجوز به وزارت کشور ارائه کرده است ،اظهار
کرد :تاکنون درخواست مجوزی با عنوان مذکور به وزارت کشور ارائه
نشده است.به گفته رضازاده هنوز تشکل سیاسی تحت عنوان «رهروان
والیت» نیز به وزارت کشور تقاضای دریافت مجوز نداده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره پرونده مجمع ایثارگران در
کمیسیون ماده  10احزاب نیز گفت :متقاضیان مذکور پیگیری اولیه
در حوزه کارشناسی را انجام دادهاند ولی تاکنون مدارک تقاضای خود
را به وزارت کشور ارائه نکردهاند.

مفقودی

کارت شناسایی دانشجویی بنام
مهر آور تاک فرزند غالم به شماره کارت
 917746910صادره از پیام نور واحد
قشم مفقود گردیده وازدرجه اعتبار
ساقط می باشد

آگهی تشکیل

مجمع عمومی عادی
بدینوسیله از اعضای محترم کانون
بازنشستگان وموظفین آموزش و پرورش
بندرعباس دعوت می شود تا درجلسه مجمع
عمومی عادی کانون که درساعت  10/30روز
شنبه  94/9/28درمحل مسجد کوثر واقع در
اداره کل آموزش و پرورش استان تشکیل
می گردد حضور بهم رسانند
دستورجلسه :
-1تعیین وتصویب خط مشی کانون
 -2تصویب برنامه وطرحها
 -3استماع گزارش بازرسان و هیات مدیره
 -4تصویب صورت های مالی
 -5انتخاب هیات رییسه و بازرسان
 -6تعیین وتصویب روزنامه کثیراالنتشار
جهت درج آگهی ها
مدیرعامل کانون بازنشستگان
آموزش و پرورش بندرعباس

شهری باشیم.
بصیریپور با بیان اینکه قانون
شهرداریها بیش از  50سال
است که عوض و یا اصالح
نشده است ،اضافه کرد :تمام
تالش خود را در شورای
عالی استانهای کشور برای
هویتبخشی به شوراها به کار
گرفتهایم.
وی ادامه داد :امروز شوراها
مدعی هستند ،که مهترین اهرم در کمک به اجرای برنامهها و
طرحهای دولت هستند.
این مسئول گفت :در هشت ماه اخیر  30طرح از طرف شورای
عالی استانهای کشور به مجلس ارائه شده است.
رئیس شورای عالی استانها یادآور شد :بودجه مصوب شوراهای
شهرهای کشور  130هزار میلیارد تومان در سال  94بوده است
که توسط این نهاد برای هزینه در شهرها مصوب و مورد بررسی
قرار گرفته است.بصیریپور با بیان اینکه در اصل هفتم قانون
از شوراها به عنوان اساس نظام یاد شده است ،گفت :بررسی
و تصویب این حجم از اعتبارات و اختیاربخشی به شهرداریها
برای هزینهکرد ،خود یکی از مباحثی است که توجه هر چه
بیشتر به شورا را بیش از پیش یادآور میشود.وی با بیان اینکه
موفقیت شوراها در گرو ،شورا باوری دولت است ،اظهار داشت:
این امر باید در نشستها و رایزنیهای شوراهای استانی نمود
بیشتری پیدا کند.این مسئول گفت :در صورت کمک کردن
استانداری و یا شهرداریها ما نیز در شورای عالی کشور آمادگی
اختصاص بودجههای مورد نیاز برای تجهیز شوراها را داریم و
هر اعتباری که در استانها اختصاص داده شد ما نیز به نسبت
کمکهای الزم را داشته باشیم.

پارسیان باید به منطقه آزاد تبدیل شود

گروه سیاسی:
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت :پارسیان قابلیت
تبدیل شدن به منطقه آزاد را دارد و از الحاق این شهرستان به استان
فارس جلوگیری می شود.

سید عبدالکریم هاشمی در گفتگو با مهر اظهار داشت :الحاق قسمتی
از پارسیان به استان فارس از نظر نمایندگان هرمزگان کاری غیر
کارشناسی است که برای جلوگیری از این کار به وزیر کشور تذکر
داده می شود .در اجرای سیاستهای جمعیتی مصوب مقام معظم
رهبری باید به استمرار جمعیت در سواحل و جزایر و بنادر اهتمام
ورزید.
رئیس مجمع نمایندگان استان با رد خواسته نمایندگان فارس تصریح

استخدام

یک شرکت معتبر به یک منشی خانم
نیازمند است ارسال رزومه به

info.D.estekhdam@gmail.com

کرد :برای پیگیری خواسته مردم از الحاق پارسیان به فارس ،اجرای
مصوبات و استمرار بر فعالیتها و توسعه سواحل و بنادر می تواند کمک
بزرگی باشد.هاشمی افزود :انتصاب و الحاق سبب ایجاد حساسیت
های مردمی مانع پیشرفت و توسعه در سواحل و بنادر استان می
شود.
وی گفت :برای جلوگیری از الحاق و مخالفت با آن به دنبال تبدیل و
اجرای طرح منطقه آزاد برای این شهرستان هستیم که می تواند برای
سرمایه گذاری در این منطقه برای همه مردم مفید و سازنده باشد.
هاشمی گفت :مردم و نمایندگان هرمزگان با این طرح مخالف و در
صورت انجام چنین اقدامی احساس حقارت و شکست خواهند کرد
که این امر می تواند نتایج ناگواری در پی داشته باشد.

جهت راه اندازی شرکت حمل ونقل

وواگذاری  50درصد سهام شرکت به
یک نفر شریک نیازمندیم

تلفن تماس09173675910 :

نظر به اینکه آقای محمد عقیل تاب مدعی مالکیت ملکی به مساحت تقریبی  9000مترمربع

استعالم

مفقودی

طول سال آزاد است اما باید به فرمانداری اعالم کنند اما اگر بخواهند
غیر از اعضای خود افراد دیگری را دعوت کنند باید مجوز از فرمانداری
بگیرند و بعد از ارایه مجوز ،حمایت از آن حزب و تشکل الزم است.
مقیمی با بیان اینکه وزارت کشور به مدیران و معاونان وزارتخانه
اجازه حضور در نشستهای انتخاباتی و تشکلها را نمیدهد ،گفت:
کارمندان دولت به عنوان شخصیت حقوقی شان نمیتوانند فعالیت
سیاسی و تبلیغاتی انتخاباتی در زمان وقت اداری داشته باشند اما به
عنوان یک فرد ،خارج از وقت اداری میتوانند فعالیت کنند یا در زمان
مرخصی اقدامی انجام دهند.
معاون سیاسی وزارت کشور در مورد برگزاری انتخابات به شیوه
الکترونیکی ،عنوان کرد :از  25مرحله فعالیتی که برای برگزاری

گزارش خبری

مدیر کل سیاسی وزارت کشور:

آگهی تغییرات

سند مالکیت خودرو تویوتا کروال مدل
 2005به رنگ نقره ای به شماره پالک 23314
قشم شخصی وشماره موتور  8158423وشماره
شاسی  422118بنام محمد سامانی مفقود
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

 3194م الف 8536

رییس ستاد انتخابات کشور:

انتخابات انجام می شود 23 ،مرحله ماشینی است که دو مرحله رای
گیری و شمارش باقی میماند .این دو مرحله در دوره قبل در 14
حوزه انتخابیه به شکل ماشینی برگزار شد و تجارب خوبی به دست
آمد و برای این انتخابات دولت با مصوبه خود برای اینکه یک سوم
انتخابات را ماشینی انجام دهیم بودجه تامین کرد .حوزه هایی که
میخواهیم انتخابات الکترونیک در آنها برگزار شود به شورای نگهبان
معرفی میکنیم و ان شااهلل یک سوم انتخابات کشور ماشینی انجام
میشود.
رییس ستاد انتخاباتموضوع دیگر در برگزاری انتخابات ماشینی را
سخت افزار و دستگاه مورد استفاده برای برگزاری انتخابات دانست
و گفت :با یک شرکت داخلی قرارداد بستیم که این ماشین را تولید
کند و یک نمونه از آن با تایید وزیر کشور و شورای نگهبان نهایی شد.
در حال حاضر نرم افزاری توسط ستاد انتخابات کشور با بهره گیری
از تیم مهندسان جوان و کارآمد ایرانی تهیه شده است و در وزارت
کشور تایید شده که در ابتدای آذرماه به شورای نگهبان فرستادیم
و منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.معاون سیاسی وزارت کشور با
تاکید بر اینکه آموزش در انتخابات برای ما مهم است ،گفت :کشور
را به یازده منطقه تقسیم کردیم و آموزشهای الزم را برای مجریان
اصلی ارایه دادیم .در این جلسات معاونان و روسای وزارت کشور
مواردی که الزم است توضیح میدهند و تاکنون از این  31استان در
 28استان برگزار شده است.
رییس ستاد انتخابات با تاکید بر اینکه برای برگزاری انتخابات باشکوه
با حضور حداکثری الزم است مردم در جریان انتخابات قرار بگیرند،
تصریح کرد :احزاب باید در مردم ایجاد عالقهمندی کنند.مقیمی
همچنین در مورد فعالیت احزاب در کشور گفت :احزاب در طول سال
آزادند فعالیت سیاسی انجام دهند اما اگر فعالیتی از حیطه حزبی آنها
باالتر رود باید از فرمانداری منطقه خود مجوز بگیرند.وی ادامه داد:
به ندرت در برخی شهرستانها افرادی به دالیلی در جلسات احزاب
اخالل ایجاد میکنند که وظیفه قانونی فرمانداران است با افراد مخل
قانون برخورد کنند و دستگاه انتظامی ما در اطالعات ،این مسایل را
به دستگاه قضا گزارش کرده و الزم است با همه به شکل یکسان
برخورد شود.رییس ستاد انتخابات در پایان گفت :از نگاه ما همه
احزاب و گروههای سیاسی که مجوز دارند میتوانند فعالیت سیاسی
کنند و ما باید از فعالیت آنها حمایت کنیم و اگر خالف کردند گزارش
داده میشود و دستگاه قضا به طور یکسان با آنها برخورد میکند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در سفری رسمی به سوریه با بشار اسد دیدار و
درخصوصتحوالتمنطقهایوهمکاریهایدوجانبهبهبحثوتبادلنظرپرداخت.بهگزارش
فارس،علیاکبروالیتیمشاورمقاممعظمرهبریدراموربینالمللدرسفریرسمیبهسوریه
رفته و با بشار اسد دیدار و در خصوص تحوالت منطقهای ،همکاریهای دو جانبه به بحث و
تبادل نظر پرداخت.والیتی در این برنامه که در دو بخش خصوصی و عمومی برگزار شد ،ضمن
ابالغ سالم مقام معظم رهبری و ملت و دولت ایران به رئیسجمهور و دولت و ملت سوریه از
دیدار دوباره بشار اسد ابراز خرسندی کرد.وی در این دیدار گفت:با حضور و شجاعت شما و
ملت سوریه دورهای افتخارآمیز و بی نظیر از سوریه در تاریخ بر جای مانده است و به دلیل آن
که در مقابل دشمنان اسالم و این جنگ جهانی و جریانات افراطی و تکفیری ایستادهاید مایه
مباهات و افتخار هستید و رهبر معظم انقالب همواره از دولت و ملت سوریه حمایت کرده اند
و برای پیروزی شما دعا میکنند و ریاست محترم جمهور ایران نیز پیام محبت و سالم خود را
ابالغکردندوهموارهازاینمسیرحمایتکردهاند
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با کاربری زراعی واقع در روستای هلر می باشند بدینوسیله اعالم می گردد در صورتی که اشخاص

حقیقی و حقوقی نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه حق یا حقوقی داشته بایستی ظرف مدت  20روز

از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند و یا مدارک مثبته مالکیتی رسمی

به امالک ومستغالت سازمان منطقه آزاد قشم تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض
در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون مدارک مثبته مالکیتی اقدام بعدی صورت پذیرد.
اداره کل امالک و مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم

آگهی مزایده

یک دستگاه خودرو سواری پراید سایپا 141ای مدل نقره ای  85نقره ای متالیک به شماره انتظامی  91ج
 84- 284متعلق به مرحوم بهزاد یابنده مسئولی که حسب درخواست خانم دلکش هاشمی پور بستانکار
پرونده اجرایی کالسه  9400281توسط راهنمایی و رانندگی توقیف و بنا به تقاضای بستانکار در آدرس دوهزار
آبنما کوچه سلمان فارسی  19با مشخصات فنی در قسمت های مختلف اتاق و بدنه آثار پوسیدگی و زنگ
زدگی وجود دارد وضعیت الستیک ها در حد متوسط بر روی بدنه آثار خسارت و رنگ پریدگی وجود دارد
داخلی اتاق متوسط و موتور روشن و درصد استهالک  45درصدتوسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ
 70/000/000ریال ارزیابی و قطعی گردیده از ساعت  9الی  12در روز شنبه مورخ  94/9/28در اداره ثبت اسناد
و امالک بندرعباس واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ضمنا چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار
خواهد شد.
تاریخ انتشار94/9/9:
اسمعیل ربیعی نژاد  -رییس ثبت اسناد و امالک بندرعباس
 31 94/9/4م الف 8529

