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آغاز ثبت نام مجلس خبرگان

توجه دولت به رفع موانع تولید

چــــهرههــــــا

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان تشکیل شد.استاندار
هرمزگان توجه به تولید را در ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی بسیار مهم دانست.به
گزارش روابط عمومی و امور بين الملل استانداری هرمزگان ،دكتر جاسم جادری در
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان توجه به تولید را در ایجاد
رونق و شکوفایی اقتصادی بسیار مهم دانست و عنوان کرد :جلسات این کارگروه باید
خروجی مشخصی در رفع موانع و تسهیل کار تولیدگران داشته باشد.
وی ادامه داد :الزم است تا مباحث تخصصی در کمیته های زیرمجموعه این کارگروه
مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم گیری نهایی به شکل مناسبی در کارگروه انجام شود.
استاندار هرمزگان افزود :این کارگروه در راستای توجه ویژه ای که دولت تدبیر و امید به
رفع موانع تولید داشته تشکیل شده و باید به شکلی عمل کنیم تا نتایج آن برای افراد
فعال در این حوزه ملموس باشد.
در این نشست مشکالت تعدادی از واحدهای تولیدی در هرمزگان مورد بررسی قرار
گرفت و برای رفع مشکالت آنها تصمیم گیری شد.

جهان

ادعای نمایندگان مجلس آمریکا

دهها نماینده مجلس سنای آمریکا در واکنش به آزمایش موشک عماد ،طی
نامهای از رئیس جمهوری این کشور خواستند که تحریمهای ایران را لغو نکند.
به گزارش فارس  ،این سناتورها می گویند که آزمایش موشکی اخیر ایران نشان
دهنده بی اعتنایی آشکار این کشور به تعهدات بین المللی اش است.براساس
این گزارش 36 ،سناتور از مجموع  54سناتور جمهوریخواه از جمله میچ مک
کونل رهبر اکثریت سنا در این نامه از اوباما خواستند که تحریمهای ایران
براساس توافق جامع هسته ای را لغو نکند.در این نامه آمده است که آزمایش
موشکی ایران باعث افزایش توانایی این کشور برای ضربه زدن به نیروهای
آمریکا در منطقه و اسرائیل شده است .و این نشان میدهد که چرا جدا کردن
برنامه موشکی ایران از برنامه هسته ای این کشور اشتباه است.

میــــــــز خبــــر

آغاز نام نویسی از داوطلبان مجلس خبرگان
رهبری در هرمزگان

فرماندار شهرستان بندرعباس از آغاز نام نویسی داوطلبان پنجمین
دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از صبح پنجشنبه همزمان با
سراسر کشور در حوزه انتخابیه این شهرستان خبر داد.به گزارش ایسنا
 ،احمد پویافر ادرمراسم آغاز نام نویسی از کاندیداهای مجلس خبرگان
در حوزه شهرستان بندرعباس افزود :نام نویسی از داوطلبان انتخابات
مجلس خبرگان رهبری از امروز تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم
دی ماه به مدت یک هفته ادامه دارد.
وی ادامه داد11 :نفرهیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان شامل
هشت نفر از معتمدین و سه نفر هم شامل فرماندار به عنوان رئیس
ستاد انتخابات  ،دادستان ومدیرکل ثبت احوال اعضای ان انتخاب شده
اند.فرماندار بندرعباس خاطر نشان کرد :اصل بی طرفی در انتخابات ،
شفاف سازی  ،مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و سرلوحه قرار
دادن فرمایش های مقام معظم رهبری از اصول اصلی انتخابات است.

لغو تحریم های ایران غیر ممکن نیست

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از امکان برداشته شدن تحریم
های ضدایرانی تا پایان ژانویه  2016خبر داد.
به گزارش مهر «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با
اشاره به راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران و برداشته شدن همزمان
تحریم های این کشور گفت :اگر همه چیز خوب پیش برود ،این امر
غیرممکن نیست.وی ابراز امیدواری کرد این مسئله ظرف چند هفته
آینده به اجرا درآید .مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد
ایران در حال اجرای تعهدات خود بر اساس توافق است و با این روند
رفع همه تحریم ها در یک مرحله امری غیرممکن نخواهد بود.
آمانو با اشاره به گزارش بازرسان آژانس از ایران یادآور شد :ایران با
سرعت زیادی در حال انجام فعالیت های خود در این زمینه است.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه تصمیم
گرفت که به تحقیقات آژانس در مورد گذشته برنامه هسته ای ایران
پایان دهد و قطعنامه ای را به اتفاق آرا و بدون رای مخالف در این
مورد تصویب کرد.

توصیه به داوطلبان نمایندگی مجلس

دبیر ستاد انتخابات کشور از داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری خواست نام نویسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.
علی پور علی مطلق روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :نام نویسی
از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تا دوم
دیماه از ساعت  8الی  16.30در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری
مراکز استان ها انجام می شود.وی ادامه داد :در ستاد های نام نویسی
از داوطلبان تعداد کاربران و عوامل را افزایش داده ایم و هیچ مشکلی
برای ثبت نام از داوطلبان وجود ندارد.دبیر ستاد انتخابات کشور گفت:
اگر داوطبان نام نویسی را به روزهای پایانی موکول کنند ،تراکم تعداد
داوطبان برای نام نویسی افزایش می یابد.

محمد آشوری
نماینده مردم بندرعباس
در جلسه علنی مجلس:

نتیجه تندروی در کشور جز هالکت نیست
در ترکیب اشتغال هرمزگان جای ساکنین آن کمرنگ است
ادامه از صفحه نخست
ضرورت آسیب شناسی و رفع نواقص در ساختار مدیریتی کشور
نماینده مردم بندرعباس در ادامه نطق میان دستور خود به توفیقات اخیر بدست
آمده در عرصه های متنوع و متفاوت ملی اشاره کرد و گفت :این توفیقات نباید
کارگزاران نظام را از آسیب شناسی و دیدن کمبودها و نواقص اساسی غافل کند
و به عبارتی نصرت های الهی در حوزه های فوق نباید مسئولین حوزه های اجرا،
.قانون گذار ،قضا و دفاع را به غرور و غفلت بکشاند
آشوری گفت :بر اساس یک درک صحیح و عمیق از تحوالت است که مقام معظم
رهبری استحکام ساخت درونی (قدرت در جمهوری اسالمی) را یک ضرورت
راهبردی و دست یابی به آن را اجتناب ناپذیر می دانند .وی کارآمد ساختن قوای
سه گانه را ضروری دانست و گفت :رضایت مردم به عنوان پشتوانه عظیم و سرمایه
.اجتماعی همچنان در مشروعیت و مقبولیت نظام نقشی اساسی دارد
کارآمدی ،عدالت و نظارت سه عنصر سرشته شده در بطن نظام
وی کارآمدی ،عدالت و نظارت را مرتبط با سرشت نظام جمهوری اسالمی دانست و
گفت :نظام جهت استمرار و ماندگاری باید در تمامی ارکان و کل بدنه خویش آن را
ساری و جاری نماید .ایجاد موانع و حفره سازی بر سر راه پیشرفت می تواند پیامد
اغفال ،افراط و عدم درک موقعیت هایی باشد که کشور با آن مواجه است.نماینده
بندرعباس افزود :امروزه از عقالنیت بدور است که جریانی یا افرادی داعیه دلسوزی بیشتر
از اتاق فرمان انقالب را داشته باشند که فرمانده اصلی آن ولی فقیه است .نتیجه تندروی
و سبقت از رهبری در پیشنه رفتار سیاسی جز هالکت و انفجار چیز دیگری نبوده است.
.تندوری عناصر حاشیه ای بجز کور کردن چشم نهضت ها هنری نداشته است
آشوری گفت :از سوی دیگر غفلت و خودباختگی در مقابل هجوم و نفوذ دشمنان نیز
به همان میزان مخرب بوده است .البته نتیجه تندروی ها که حیات را از جوامع می
گیرد و خودباختگی ها و هضم شدن در مقابل زیادت طلبی بیگانگان آنچنان تفاوتی
با هم ندارند.
عضو هیات رئیسه مجلس ،عقالنیت و تدبیر و آگاهی همراه با بصیرت و مدارا را بن مایه
هستی سیاسی کشور عنوان کرد و بیان داشت :نمره قبولی ما در سعادت و فضیلت به
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ایران

توجه به این عناصر اخالقی وابسته است.
پرهیز از افراط و تفریط و تامین رضایت مردم
این عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در ادامه افزود :صیانت از انقالب به عقالنیت،
تدبیر ،کارآمدی ،پرهیز از افراط و تفریط و تامین رضایت مردم وابسته است و با ادعا هیچ
قلهای از افتخارات فتح نخواهد شد و هیچ راهی برای رسیدن به مقاصد هموار نمی گردد.
وی افزود :خروج از بن بست بی اعتمادی و ناامیدی جز با تعامل و همدلی ،نقد علمی
و منصفانه ،همگرایی و همسویی منطقی بین اجزای حاکمیت ،دولت و ملت و ارائه
کارآمدی در عرصه های مختلف که ضامن مشروعیت نظام نیز می باشد و همچنین
انسجام و همبستگی ملی بر مبنای منافع ملی حاصل نخواهد شد .سعی همه ما باید این
باشد که عالم و عامل به این اصول باشیم.
توسعه نامتوازن درد عمیق مردمان هرمزگان است
عضو هیات رئیسه مجلس در بخش سوم اظهارات خود با اشاره به برخی از مسائل و
مشکالت منطقه ای ،بیان داشت :هرمزگان با همه توانایی ها و ظرفیت ها و مزیت ها
همچنان از چند درد دیرینه رنج می برد .هرمزگان دارای تنوع اقلیمی عالوه بر جغرافیای
طبیعی و سیاسی متنوع از نظر همنشینی اقوام و مذاهب از استان های منحصربفرد ،ویژه
و الگوی همزیستی مسالمت آمیزی کشور می باشد.
مجاورت با خلیج فارس و دریای عمان و تسلط بر تنگه استراتژیک هرمز و برخورداری
از دشت های حاصلخیز ،ذخائر معدنی و منابع نفت و گاز و بهره مندی از زیرساخت
های مهم حمل و نقل (دریایی ،زمینی ،ریلی و هوایی) این استان را به پیشانی اقتصادی
کشور مبدل کرده است و ظرفیت اقتصادی استان توانسته است در سفر مردمان استان
های مجاور جایی باز کند.
آشوری گفت :در معادالت اقتصادی کشور ،استان هرمزگان نقش پررنگی یافته است
اما به رغم تالش های فراوان این توسعه القایی و غیرمتوازن در حد انتظار مردمان این
دیار نبوده است.این توسعه (نامتوازن) بدون مشارکت ساکنین اتفاق افتاده و ادامه دارد و
نتیجه آن کاهش احساس رضایتمندی در نزد مردم است.
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تاکنون ۶۵نفردرسراسرکشوربرایانتخاباتمجلسخبرگانثبتنامکردهاند.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت :تاکنون  ۶۵نفر در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات
پنجمیندورهمجلسخبرگانرهبریثبتنامکردهاند.بهگزارشفارسمحمدحسینمقیمی

رئیسستادانتخاباتکشوربعدازظهرپنجشنبهدرجمعخبرنگاراناظهارداشت 65:نفرتاکنون

درسراسرکشوربرایشرکتدرانتخاباتپنجمیندورهخبرگانرهبریثبتنامکردهاند.
وی ادامه داد :هیات های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسالمی از روز شنبه آغاز به کار می
کند.
مقیمی در پاسخ به این سوال که نسبت به حضور زنان برای داوطلبی مجلس خبرگان رهبری
منعقانونیوجودداردیاخیر؟گفت:حضورزنانبرایداوطلبینمایندگیخبرگانرهبریمنع
قانونینداردامادرنهایتشوراینگهبانبایدآنهارااحرازصالحیتکند.
وی همچنین گفت :غیر از تهران در سایر استان ها نیز شاهد حضوربانوان برای ثبت نام در
انتخاباتمجلسخبرگانرهبریبودهایم.

روایت زندگی دوگانه در هرمزگان
وی گفت :در هرمزگان زندگی دوگانه جریان دارد .در زیر پوست شهر علی رغم همه
برخورداری ها ،نداری و فقر چهره می نماید و احساس تبعیض و محرومیت هویداست.
در پس دیوار شهرک های صنعتی و اداری ،کار ،درآمد ،امکانات ورزشی و خیابان ها،
مراکز خرید و  ...وجود دارد اما پشت این دیوارها محالت فرسوده و قدیمی مانند درخت
سبز ،دوهزار ،چاهستانی ها ،پشت شهر ،سورو و  ....با فاضالب های روان ،خیل جوانان
بیکار با حداقل امکانات رفاهی به چشم می خورد که خود گواهی بر توسعه نامتوازن
است.
نماینده مردم بندرعباس خطاب به همکاران خود در مجلس اظهار داشت :شاید برای
شما قابل باور نباشد حکایت زندگی مردمی که در برخی از مناطق هرمزگان مانند
بشاگرد ،کوهشاه ،احمدی ،هرمز و  ...که هنوز در تامین ابتدایی ترین نیازهای خویش
درمانده اند و در تامین نان سفره شان به نسیه روزگار سپری می کنند .به راستی چرا
این همه تالش های جمعی و مستمر برای رفع مشکالت به نتیجه نرسیده است؟ آیا با
کمبود منابع مواجهیم؟ یا در مدیریت منابع دچار اشکال هستیم؟ اشکال در کجاست؟
آشوری ادامه داد :از رئیس جمهور محترم درخواست می کنم که با نگاه ویژه در جهت
پرکردن و کاهش این شکاف ها تدبیری بیاندیشند.
در ترکیب اشتغال هرمزگان جای ساکنین آن کمرنگ است
نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت اظهار داشت :در ترکیب اشتغال هرمزگان جای
ساکنین آن کمرنگ است و در راهبرد امور منطقه ای نیز زمینه مشارکت در سطوح
مدیریتی باالخص در صنایع غرب بندرعباس با سختی مواجه است.
بهتر است وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت سری به فوالد هرمزگان بزند و برای
ساماندهی آن تدبیری بیاندیشد.
با دست خود به جای تعامل زمینه تقابل را فراهم کرده ایم .گرچه هرمزگان خود ره
مهر و دوستی را در مکتب اسالم و در کشاکش دهر آموخته است و علی رغم همه این
نامالیمات همواره از جاده منطق خروج نکرده و بر بستر احترام به قانون و اعتماد به نظام
و مسئولین به انتظار نشسته است.
آشوری همچنین خطاب به وزرای نفت ،صنعت ،معدن و تجارت و دبیر شورای عالی
مناطق آزاد ،اظهار کرد :یکی از ماموریت های این وزارتخانه ها و دستگاهها بهبود
متغیرهای کالن اقتصادی کشور مانند اشتغال است.
جزایر پاره تن میهن است ،حاجی آباد ،قشم ،بندرخمیر ،هرمز ،فین ،سیاهو ،رویدر،
احمدی ،فارغان ،شمیل ،قلعه قاضی و تخت متعلق به این کشور است و گنجینه مهر و
دوستی .جوانان این مناطق چیز زیادی نمی خواهند جز جذب در شرکت های دولتی و
غیردولتی مستقر در غرب بندرعباس.وی از وزرای دولت خواست بخشنامه های دولت
در خصوص سهم اشتغال در واحدهای تحت مدیریت خود را مثل استان های همجوار
اجرایی نمایید .آقایان وزرا تنعم حاصل از اقدامات شما باید ابتدا سفرهای مردم هرمزگان
را رنگین کند .اگر فرزند مرزنشینان در واحدهای تولیدی و اقتصادی شاغل شوند ،پدیده
شوم قاچاق مهار می شود و دلبستگی و پیوستگی سرزمینی محقق می گردد.
عرب ،آذری ،کرد ،لر ،بلوچ ،شیعه و سنی در کنار بندری و هرمزگانی درخت تحکیم
امنیت و همبستگی به بار می آورد و چشم و دل مرزنشینان به اقتدار میهن روشن می
شود .پس از خدمت به آن غفلت نکنیم.
شاخص های درمان هرمزگان را ارتقا دهید
عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به دکتر هاشمی وزیر بهداشت گفت :شاخص های
درمان هرمزگان را ارتقا دهید .اتمام بیمارستان بندرعباس که توسط وزارت مسکن (راه و
شهرسازی) در دست ساخت است ،به تاریخ پیوسته ،آن را احیا کنید و سهمیه «پزشکان
متخصص طرحی» این استان را با توجه به تحویل بیمارستان تامین اجتماعی به دانشگاه
علوم پزشکی افزایش دهید.
آشوری از دولت خواست تا ضمن اجرای سریعتر قانون حمایت از ایثارگران ،درمان
جانبازان و ایثارگران را در اولویت قرار دهد.
سخنی با وزیر کشور

نماینده مردم بندرعباس ،قشم ،حاجی آباد ،ابوموسی و بندرخمیر در سخنی خطاب به
وزیر کشور گفت :اظهارات غیرمسئوالنه استاندار فارس در خصوص الحاق ،دمیدن بر
طبل اختالفات منطقه ای است .لطفا تذکر دهید تکرار نشود .آشوری در ادامه از تهیه
طرح ارتقای بخش فین به شهرستان ،دهستان شمیل به بخش و دهستان پل به شهر و
ارسال به کمیسیون سیاسی  -دفاعی دولت از رئیس جمهور محترم درخواست کرد گره
از کار بگشاید و تصمیم نهایی را اعالم و ابالغ نمایند.
تذکر به روند غلط واگذاری آلومنیوم المهدی
آشوری گفت :جناب آقای رئیس جمهور همان گونه که در پیگیری گذشته به وزیر
محترم اقتصاد در خصوص روند غلط واگذاری آلومنیوم المهدی تذکر داده شد ،لطفا
دستور فرمائید در این خصوص تدبیر نمایند.
خشکسالی های  16ساله هرمزگان امان از مردم بریده است
وی افزود :خشکسالی های  16ساله امان از کشاورزان ،دامداران ،صیادان ،پرورش
دهندگان میگو و  ...بریده است .ضعف تدبیر در حمایت از تولیدکنندگان این بخش
صیفی کاران ،باغداران ،نخلداران ،دامداران و صیادان و پرورش دهندگان بریده است.
به رغم تصویب قانون و ابالغ مصوبات دولت در خصوص بخشودگی سود و دیرکرد وام
ها ،برخی از بانک ها هنوز اقدامی ننموده اند .از دولت می خواهم برای حل این مشکل
تدبیر اساسی بیاندیشد.
آبرسانی به روستاها شتاب گیرد
برغم تالش های مستمر و خدمات ارزنده ای که در خصوص آبرسانی روستایی شده
است ،هنوز بخشی از شهرها و روستاهای هرمزگان در وضعیت بحرانی به سر می برند و
تشنه نگاه عادالنه وزارت نیرو هستند .رفع این مشکالت عزم جدی را می طلبد .از وزیر
محترم نیرو درخواست می نمایم در این زمینه اهتمام جدی نماید.
مردم غیور جزایر قشم ،هرمز ،الرک و هنگام به رغم انتظارات اولیه ای که از شکل گیری
منطقه آزاد برای بهبود وضعیت زندگی خود داشته اند ،امروز گالیه مند از برخی رفتارها
هستند و از نابسامانی هایی که ناشی از ناهماهنگی ها است و زندگی را بر آنها سخت
نموده است در رنج بسر می برند.
از رئیس جمهور محترم درخواست می نمایم برای حل مشکالت ناشی از اختالف بین
منطقه آزاد و مسئولین محلی که منجر به نابسامانی در ارائه خدمات به مردم شریف این
منطقه شده است و همچنین تعارضاتی که ناشی از دوگانگی مدیریت در این منطقه
است را پایان دهند و برای رفع مشکالت در این زمینه چاره اندیشی نمایند.
وضعیت راههای روستایی هرمزگان اسفناک است
برغم بهبود شاخص ها در بخش راه استان ،رتبه هرمزگان در راه روستایی در بین استان
های کشور پائین است که برای یک استان مرزی با اهمیت ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک
وضعیت اسفناکی است.
از وزیر پر تالش راه و شهرسازی انتظار می رود برای رفع این محرومیت مضاعف اقدام
جدی نمایند.
عدم توسعه یافتگی سواحل
عدم توسعه یافتگی برخی از مناطق هرمزگان از جمله بخش های گوناگون ساحلی و
برخی از جزایر آن یک درد بزرگ کهنه بشمار می رود .از دیر زمان دو مزیت صید و
صیادی و تجارت مرزی زندگی مردم مرزنشین را سامان می داد .امروز بدلیل ضعف
در سیاست گذاری ها ،برنامه ریزی و رویکردهای غلط در سرمایه گذاری و نحوه بد
اجرای قانون این دو مزیت به چالشی بر سر راه زندگی مردم این استان تبدیل شده
است و زندگی مردم ساحل نشین را دچار مخاطره کرده است.اگر برخی از خانواده های
مرزنشین به درآمد و اشتغال مناسب دسترسی داشته و شرایط مالی و اجتماعی مطلوبی
را تجربه می کردند ،هرگز به معضل تجارت غیر رسمی و پرخطر دل نمی سپردند اما
باید پپذیریم که از این مزیت منطقه ای غفلت کرده ایم و برای جبران مسیرهای دیگری
پیش روی جوانان جویای کار قرار گرفته است .از دولت تدبیر می خواهم که بازنگری در
سیاست ها و برنامه ها ،این دو مزیت را دریابد و با برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری
در این بخش ،اشتغال پایدار و عزت اقتصادی را به مرزنشینان برگرداند.

جوشکاری سیار ولی عصر

سازنده انواع سوله  ،سایبان  ،نرده پله ،
نرده روی دیوار
و کلیه خدمات جوشکاری
تلفن تماس:
09130420158 - 09176534606

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)
شورای اسالمی بخش مرکزی قشم در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره

 94-30ص ش ب م مورخ  94/9/3این شورا  ،تعداد دو باب مغازه واقع در شهر
درگهان را از طریق مزایده اجاره دهد .لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود

جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و بازدید از مغازه ها از تاریخ درج آگهی
به مدت  10روز همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری به دفتر

شورای اسالمی بخش مرکزی مراجعه نمایند .متقاضیان باید مبلغ  5درصد مبلغ

کل پیشنهادی را به حساب شماره  0107192695007به نام شورای اسالمی بخش
مرکزی قشم نزد بانک ملی شعبه مرکزی قشم واریز نمایند و رسید پرداختی

به پیوست درخواست نمایند  .بدیهی است به پاکت های فاقد سپرده ترتیب اثر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

داده نخواهد شد  .شورا در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .
هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره 94/12:

متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 076-35221846
تماس حاصل نمایند.

محمد نیکخواه -رییس شورای اسالمی بخش مرکزی قشم
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن شماره  1پیشکسوتان ومستمری بگیران نیروهای مسلح
تاریخ انتشار 1394/9/28 :

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شماره
 1پیشکسوتان ومستمری بگیران نیروهای مسلح راس ساعت  9روز دوشنبه مورخ
 1394/10/14درمحل مسجد سرریگ به آدرس :خیابان ورزش ،روبروی اداره تامین
اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل می گردد
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس
ساعت مقرر درمحل مذکور حضور به هم رسانید ویا وکیل  -نماینده خود را کتب ًا
معرفی نمایید
ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی  ،تعداد آراء وکالتی هرعضو
حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود واعضای متقاضی اعطای نمایندگی  ،می بایست به
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  94/10/3درمحل شرکت تعاونی مسکن شماره  1حاضر تا پس از احراز هویت
وتایید وکالت  ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند

دستورجلسه:
 -1تالوت آیاتی از قرآن مجید
-2وطرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 94
 -3انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیات مدیره
 -4انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس  -بازرسان
 -5عضویت دراتاق تعاون شهرستان بندرعباس

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر داردپاکسازی ،تنظیفات ،نگهداری ،حفاظت و آبیاری فضای سبز
نیروگاه بخار بندرعباس ،را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند .لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت می
گردد ،جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ  200,000ریال جهت خرید اسناد و  18,000ریال
مالیات بر ارزش افزوده جمعاً مبلغ  218,000ریال به حساب جاری سپهر به شماره  0104672500005نزد
بانک صادرات شعبه شهید رجایی بندرعباس بنام این شرکت و با ارائه فیش مربوطه و مدارک ذیل ظرف مدت
مقرر به آدرس بندرعباس  -جاده اسکله شهید رجایی  -نیروگاه بندرعباس -امور بازرگانی  -واحد مناقصات و
قراردادها مراجعه فرمایید.
ردیف
1

موضوع مناقصه

پاکسازی ،تنظیفات،
نگهداری ،حفاظت و آبیاری
فضای سبز

شماره 94/09:

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد ارائه خدمات بهره برداری از واحدهای بخار و امور شیمی و
مولدهای توربین گاز نیروگاه بخار بندرعباس ،را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند .لذا از کلیه داوطلبان
واجد شرایط دعوت می گردد ،جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ  200,000ریال جهت
خرید اسناد و  18,000ریال مالیات بر ارزش افزوده جمعاً مبلغ  218,000ریال به حساب جاری سپهر به شماره
 0104672500005نزد بانک صادرات شعبه شهید رجایی بندرعباس بنام این شرکت و با ارائه فیش مربوطه و
مدارک ذیل ظرف مدت مقرر به آدرس بندرعباس  -جاده اسکله شهید رجایی  -نیروگاه بندرعباس -امور بازرگانی
 -واحد مناقصات و قراردادها مراجعه فرمایید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد مناقصه

مبلغ تضمین (ریال)

مدت انجام کار

ردیف

ارائه معرفی نامه کتبی  -داشتن شخصیت حقوقی  -ارائه سابقه کار
(حداقل یک کار مشابه) ،تاییدیه از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان هرمزگان

379/000/000

یکسال

1

تضمین شرکت در مناقصه:
الف  :واریز وجه به شماره حساب جاری  0104672500005نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید رجایی بندرعباس به نام شرکت
مدیریت تولید برق هرمزگان.
ب  :ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما.
ج  :ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران هستند.
مهلت دریافت اسناد:
از روز دوشنبه مورخ  1394/09/23تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1394/10/1
محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:
آدرس بندرعباس  -جاده اسکله شهید رجایی  -نیروگاه بندرعباس  -امور بازرگانی ،تا ساعت  15روز دو شنبه مورخ 1394/10/14
محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهادی:
آدرس بندرعباس -جاده اسکله شهید رجایی -نیروگاه بندرعباس  ،ساعت  12ظهر روز سه شنبه مورخ 1394/10/15
تذکر  :1سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است.
تذکر  :2به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ،مطلقاً
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر :3پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و
حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش،
سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر:4ارائه کد اقتصادی الزامی می باشد.
ضمناً برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس  www.tavanir.org.irویا سایت ملی اطالع رسانی مناقصات
به آدرس  http://iets.mporg.irمراجعه فرمایید ویا با شماره تلفن  07633564900داخلی  622و 576تماس حاصل نمایید

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

نوبت دوم

موضوع مناقصه

ارائه خدمات بهره برداری از
واحدهای بخار و امور شیمی
و مولدهای توربین گاز

مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد مناقصه

مبلغ تضمین (ریال)

مدت انجام کار

ارائه معرفی نامه کتبی  -داشتن شخصیت حقوقی  -ارائه سابقه کار
(حداقل یک کار مشابه) ،تاییدیه از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان هرمزگان

1/960/000/000

یکسال

تضمین شرکت در مناقصه:
الف  :واریز وجه به شماره حساب جاری  0104672500005نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید رجایی بندرعباس به نام شرکت
مدیریت تولید برق هرمزگان.
ب  :ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما.
ج  :ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران هستند.
مهلت دریافت اسناد:
از روز دوشنبه مورخ  1394/09/23تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1394/10/2
محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:
آدرس بندرعباس  -جاده اسکله شهید رجایی  -نیروگاه بندرعباس  -امور بازرگانی ،تا ساعت  15روز سه شنبه مورخ 1394/10/15
محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهادی:
آدرس بندرعباس -جاده اسکله شهید رجایی -نیروگاه بندرعباس  ،ساعت  12ظهر روز چهارشنبه مورخ 1394/10/16
تذکر  :1سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است.
تذکر  :2به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ،مطلقاً
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر :3پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب
مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده
های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر:4ارائه کد اقتصادی الزامی می باشد.
ضمناً برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس  www.tavanir.org.irویا سایت ملی اطالع رسانی مناقصات
به آدرس  http://iets.mporg.irمراجعه فرمایید ویا با شماره تلفن  07633564900داخلی  622و 576تماس حاصل نمایید

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

