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از آگاهی مردم خوشحالم

شهدا نقش خود را بدرستی ایفا کردند

چــــهرههــــــا

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان ،گفت :شهدا نقش خود را
بدرستی ایفا کردند.
علی نژاد جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان ،در مراسم گرامی
داشت هفته عقیدتی سیاسی در جمع کارکنان سپاه امام سجاد(ع) ،ضمن گرامی داشت
هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و یادو خاطر استاد شهید مطهری و یاد همه ی شهدایی
که در راستای عقیدتی و مسائل معنوی سپاه تالش کرده اند ،عنوان کرد :اگر امروز می
بینیم نام خلیج فارس می درخشد ،به خاطر این است که شهداء ما نقش خود را بدرستی
ایفا کرده اند.
وی تصریح کرد :امروز چرا دشمنان از یاد و نام شهید واهمه دارند چون از شهدای عزیز
ما و از نظام اسالمی ما سیلی خورده اند  .آنها نمی خواهند فرهنگ و تفکر شهدا در
جامعه نهادینه شود و جوان های نسل جدید هم با همان فرهنگ و با همان گفتمان در
برابر آنان بایستند
وی افزود :آنها تالش می کنند تا ارزش و اعتبار شهدا را در بین جوانان کمرنگ کنند .

جهان

نماینده دبیركل سازمان ملل متحد در امور عراق گفت :در روزهای اخیر شاهد
مشكالت سیاسی فراوانی در عراق بوده ایم كه جمهوری اسالمی ایران برای
حل آن تالش زیادی كرده و ما نیز در سازمان ملل تالش زیادی در این زمینه
انجام می دهیم.به گزارش ایرنا ،یان كوبیش عصر یكشنبه در دیدار با علی اكبر
والیتیرئیسمركزتحقیقاتاستراتژیكمجمعتشخیصمصلحتنظامافزود:
همكاری های بسیاری خوبی میان سازمان ملل متحد و جمهوری اسالمی ایران
در ارتباط با عراق وجود دارد.وی ادامه داد :امروز شاهد تحوالت ،حوادث و
چالش های متعددی در عراق هستیم كه بر بحران تروریست در منطقه افزوده
است.وی یادآور شد :در عراق تعداد زیادی آواره درون سرزمینی وجود دارد
كه بحران انسانی را در این كشور شكل داده است.

خلیج فارس دیگر ایران نیست ،تصریح کرد :در گذشته ایران
و پرونده هسته ای ایران مسئله اول در این منطقه بود اما به
تدریج که مذاکرات جلو رفت و مشخص شد که توافق حاصل
می شود ،مشخص شد که مسئله امروز ،مسئله ایران و عربستان
سعودی است که رفتار حکیمانه این دولت موجب شده تا بهانه
ها علیه ایران گرفته شود و دنیا متوجه می شود که دیگر مسئله
ایران نیست.
وی گفت :امروز در آمریکا هر دو حزب جمهوری خواه و
دموکرات ،خواهان تصویب طرحی هستند که مصونیت پیگرد
عربستان در حوادث  11سپتامبر را برمی دارد و دیگر همه می
دانند در این پرونده پای مسئوالن عربستان سعودی دیده می
شود به حدی که عربستان تهدید کرده اگر این پرونده پیگیری
شود  750میلیارد دالر از دارایی های خود را از آمریکا خارج
می کند.

گروه سیاسی:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر لزوم تاسیس بنیاد خلیج
فارس تاکید کرد و گفت :این بنیاد باید دربرگیرنده تمامی
استان های ساحلی خلیج فارس با مرکزیت هرمزگان
باشد.
علی جنتی در ششمین جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس که
همزمان با  10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در بندرعباس
برگزار شد ،با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در تمامی
مقاطع تالش داشته تا همزیستی مسالمت آمیزی با تمامی
کشورهای منطقه داشته باشد ،عنوان کرد :ایران همواره اعتقاد
داشته امنیت این منطقه به دست کشورهای حاشیه خلیج
فارس باید تامین شود و نباید اجازه داد دیگران در این منطقه
حضور یابند و به اسم تامین امنیت حضور نظامی داشته باشند.
وی ادامه داد :عربستان سعودی از اولین روزهای پیروزی
انقالب تالش کرد جریانات افراطی را در منطقه تقویت کند
اما در مقابل آنها جمهوری اسالمی ایران حتی در دوران هشت
ساله دفاع مقدس تالش می کرد رابطه معقول و منطقی با
کشورهای منطقه داشته باشد و امروز هم این اعتقاد را داریم
که با کشورهای منطقه اشتراکات فرهنگی بسیار زیادی داریم و
می توانیم در کنار یکدیگر امنیت منطقه را حفظ و همه از منافع
مشترک بهره مند شویم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه ایرانی ها در ساختار
کشورهای منطقه نقشی موثر داشته و از دیرباز در این کشورها
حضور داشته و با حضور خود به شکوفایی آنها کمک کرده اند،
افزود :کمتر هنرمندی در مناطق عربی حاشیه خلیج فارس می
توان دید که ایرانی تبار نباشند و در دستگاه های دولتی و حوزه
اقتصادی این کشورها عناصر بسیار موثری از ایرانی تبارها حضور
دارند که این موارد نشان می دهد از نظر فرهنگی اشتراکات
زیادی با هم داریم.
جنتی تصریح کرد :خلیج فارس منطقه حساسی از نظر امنیتی
است و همه باید دست به دست هم دهیم و امنیت منطقه را
حفظ و مسائل و مشکالت منطقه را حل کنیم.
وی با بیان اینکه امروز دنیا متوجه شده است که کشورهای
حامی تروریست ها صلح جهانی را تهدید می کنند ،اظهار داشت:
آنچه که در پاریس و بروکسل اتفاق افتاد زنگ خطر بسیار بزرگی
برای کشورهای اروپایی بود و متوجه شدند برخی کشورهای
منطقه چه ماری را در آستین پرورش داده اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد :بنده اعتقاد عمیق
دارم که همه توطئه هایی که علیه جمهوری اسالمی انجام داده
اند به خودشان برگشته است و هرچه تالش کرده اند نوری که
از جمهوری اسالمی اطراف را روشن می کند را خاموش کنند،
اما نتوانسته اند.
جنتی تاکید کرد :امروز هم ما خواهان رابطه منطقی و معقول
و متوازن با همه کشورهای منطقه هستیم و معتقدیم رشد و
شکوفایی این منطقه در سایه همدلی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه حمله عناصر خودسر به سفارت عربستان توسط
تمامی مقامات نظام محکوم شد و عوامل این حمله دستگیر
و امروز در زندان هستند ،اضافه کرد :جمهوری اسالمی اعتقاد
دارد سفارتخانه ها دارای مصونیت دیپلماتیک هستند و با حمله

خلیج فارس نامی به جای مانده از کهن ترین منابع تاریخی و یکی از
مناطق عمده جغرافیایی و عالی جهان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بندرعباس خبر داد:

بنیاد خلیج فارس با مرکزیت استان
هرمزگان راه اندازی می شود
کنندگان به آنها برخورد می کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه دولت عربستان
مکلف است تمامی تمهیدات را برای ادای فریضه حج مسلمانان
فراهم کند ،تصریح کرد :امسال سنگ اندازی و کارشکنی می
کنند تا حجاج ایرانی نتوانند این فریضه را انجام دهند و با وجود
اینکه از چند ماه قبل تالش های بسیاری از سوی ایران برای
اعزام حجاج صورت گرفته اما تا امروز شاهد همکاری عربستان
سعودی نیستیم.
جنتی افزود :باید مراقب شویم که دچار افراطی گری نشویم و
جنگ عرب و عجم در منطقه راه نیفتد و سعی کنیم مسائل و
مشکالت با دولت های منطقه را حل کنیم.
وی در ادامه بر لزوم تاسیس بنیاد خلیج فارس تاکید کرد و بیان
داشت :این بنیاد باید دربرگیرنده تمامی استان های ساحلی
خلیج فارس با مرکزیت هرمزگان باشد و بتواند مجموعه کتاب
ها ،پژوهش ها ،نقشه ها و اسناد مهم و همچنین مجموعه آئین
ها و سنت ها که به مردم در منطقه خلیج فارس مرتبط باشد
را منعکس کند و دارای موزه ای باشد تا آثار تاریخی این منطقه
را به نمایش بگذارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه برگزاری برنامه
های مرتبط با خلیج فارس نیازمند یک متولی است ،عنوان
کرد :باید هسته مرکزی داشته باشیم تا فعالیت های پراکنده
ای که در رابطه با خلیج فارس صورت می گیرد را ساماندهی
کند و امیدواریم با همکاری استاندار هرمزگان و سایر اساتید و

پژوهشگران اساسنامه ای برای این بنیاد تدوین و جایگاه مناسبی
برای آن در هرمزگان در نظر گرفته شود تا مجموعه آثار و کتب
و اسناد و نقشه های مرتبط با خلیج فارس را در آن متمرکز
کنیم و امیدواریم تا سال آینده گام های اساسی برای این کار
برداشته شود.
جنتی اضافه کرد :امیدواریم دولت که امسال با گشایش بیشتری
مواجه است بتواند کمک های بیشتری به این استان داشته باشد
و امسال تالش دولت بر این است که بتواند رکود را از بین ببرد و
دولت با جدیت پیگیر اجرای اقتصاد مقاومتی است.
دستاورد برجام برای منطقه خلیج فارس

همچنین محمد فرازمند مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه
نیز در این جشنواره با اشاره به ویژگی های سیاسی منطقه خلیج
فارس ،عنوان کرد :در این دوره شتاب تحوالت بی نظیر است
و شاهد فروپاشی و بی ثبات شدن قطب بندی های سنتی در
منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه غربی ها می گویند مسئله اصلی خلیج فارس و
خاورمیانه افراط گرایی و تروریسم است ،ادامه داد :حجم زیادی
از تبلیغات در دنیا هم اکنون متوجه نقش مخرب عربستان
سعودی در منطقه و دنیای بین الملل است به طوری که
در روزهای گذشته شاهد سفر اوباما به منطقه خلیج فارس و
عربستان بودیم اما فضای افکار عمومی میان دو طرف نسبت به
یکدیگر بسیار متشنج بود.
رازمند با بیان اینکه دنیا کم کم به این سمت می رود که مسئله

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان جاسم جادری با بیان اینکه
خلیج فارس نامی به جای مانده از کهن ترین منابع تاریخی است،
عنوان کرد :خلیج فارس یکی از مناطق عمده جغرافیایی و عالی
جهان است که از دوران های گذشته این عنوان را به خود گرفته
و در سال های اخیر به عنوان مهمترین بخش جهان مورد توجه
همگان قرار گرفته است.وی ادامه داد :خلیج فارس در جنبه های
گوناگون از جمله موقعیت اقتصادی و ژئوپولیتیک دارای خصوصیات
متمایزی است که جایگاهی ژئواستراتژیک به آن بخشیده است.
استاندار هرمزگان افزود :طی سال های اخیر تحرکات موذیانه ای
از سوی برخی کشورها صورت گرفته تا با تمسک به تحریف نام و
استفاده از عناوین بی پایه و جعلی این منطقه مهم آبی را که همواره
با نام فارس شناخته شده است را مصادره به مطلوب کنند.
جادری با بیان اینکه طول سواحل خلیج فارس حدود سه هزار
کیلومتر است ،تصریح کرد :بیشترین ساحل شامل بیش از هزار و
 700کیلومتر سواحل خلیج فارس در اختیار ایران است و جزایر
تنگه هرمز از اهمیت استراتژیکی برخوردار هستند.
وی با اشاره به سابقه تاریخی نام خلیج فارس ،گفت :استفاده از
نام خلیج فارس دارای بیش از دو هزار و  500سال قدمت است و
قدمت این دریا به اندازه ای است که عده ای معتقدند خلیج فارس
گهواره تمدن عالم است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار داشت :منابع حقوقی و
اطلسی همه بر نام خلیج فارس گواه می دهند و سازمان ملل متحد
و سایر سازمان های بین المللی نام خلیج فارس را معتبر می دانند
و تمامی نقشه ها و اطلس های معتبر تاریخی برای درج عنوان این
منطقه از خلیج فارس استفاده کرده اند.
جادری بیان داشت :امیدواریم با تشکیل چنین همایش هایی در
جهت اثبات نام خلیج فارس بکوشیم و در تمامی روزهای سال باید
برنامه های متناسب با خلیج فارس برگزار شود.
جاسم جادری استاندار هرمزگان و نماینده عالی دولت در هرمزگان
از راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره خلیج فارس در بندرعباس
قدردانی کرد .
وی افزود :باید از این فرصت برای تبیین بیشتر نام خلیج فارس
استفاده کنیم.

ایران
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رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامبابیاناینجملهكه«واقع ًاازآگاهیمردمخوشحالم»،
انتخابات  94را مك ّمل كارهای سال  92كشور دانست و گفت :ملت ایران راهی را باز كرده كه
تصمیمات مهم را خودش میگیرد.آیت اهلل اكبر هاشمی رفسنجانی روز یكشنبه در مراسم
رونمایی از كتاب «روایتی از زندگی و زمانه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی» با اشاره به فراز
و فرودهای زندگی خویش ،گفت :اگر چه تمام عملكرد و برنامههای مهم مربوط به زندگی و
مسؤولیتهایمدرتاریخانقالباسالمیآمدهاست،ولیبهدالیلانگیزههایشخصیازسال60
تاكنونلحظهبهلحظهكارهایمراخاطرهنویسیوثبتكردهام.رئیسمجمعتشخیصمصلحت
نظام با تأكید بر این نكته كه همه اتفاقات را مینویسم و به تدریج منتشر میشود ،گفت :فقط
مسایلمربوطبهاسرارنظاموآبرویافرادیامنتشرنمیشودویاباهماهنگیخودشانمنتشر
میكنیم.ویبااشارهبهفرازوفرودهاوتلخوشیرینیهایزندگیخویش،بهمقطع 8سالدفاع
مقدس اشاره كرد و گفت :به عنوان كسی كه آشنایی كاملی با فنون نظامی نداشتم ،از طرف
امام(ره)برایایجادهماهنگیبیشترمیانسپاهوارتشبهعنوانفرماندهجنگانتخابشدم.

گزارش خبری
مدیرکل آموزش وپرورش خبر داد:

22معلم برگزیده مناطق هرمزگان در هفته
معلم تجلیل می شوند

گروه سیاسی:
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان گفت:معلم پرچمدارنظام
تعلیم وتربیت است.

وی اظهارکرد:همزمان با هفته معلم 22معلم برگزیده مناطق
ونواحی آموزش و پرورش تابعه استان درهمایش استانی هفته
بزرگداشت مقام معلم تجلیل می شوند .علی کرمپور درآستانه
فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم با بیان این خبردر جمع
خبرنگاران افزود:توسعه کشور برپایه آموزش و پرورش ونظام
تعلیم وتربیت است وخاستگاه توسعه این نهاد نیز کالس درس
ومعلم است.
وی ادامه داد:دربیان مقام و منزلت واالی معلم همین نکته
بس که شغل آن شغل اولیا و بزرگان دین بوده است و دردین
مبین اسالم نیزاین شان دارای ارزش ومنزلت بسیارباالیی است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه ساحت علم و
عالم درآموزه های دینی ارج و قرب بسیارباالی دارد،خاطرنشان
کرد :اسالم دانایی را محورسعادت بشرمی داند و برمبارزه با جهل
و گمراهی تاکید فراوان دارد.
کرمپور درادامه با اشاره به جزییات برنامه های امسال ستاد
بزرگداشت مقام معلم خاطرنشان کرد:امسال برخالف سنوات
گذشته که فرایند انتخاب معلم نمونه براساس شاخص های
ارسالی وزارت آموزش و پرورش بود،کلیه فرایند انتخاب معلم به
استانها تفویض شده است تا براساس مالحظات و مقتضیات بومی
معلمان نمونه درهرمنطقه انتخاب شوند.
وی افزود :براین اساس امسال ازهرمنطقه آموزشی استان یک
نفربرگزیده و به استان معرفی می شود تا درآیین تجلیل ازمقام
معلم که درتاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه جاری با حضوراستاندار
و رییس شورای آموزش و پرورش استان ،برگزارمی شود تجلیل

شوند.
وی اضافه کرد :درانتخاب معلمان نمونه هیچ محدودیتی در
سطح مناطق نیست و سهمیه ای نیز برای آن درنظرگرفته نشده
است .کرمپوربا بیان اینکه از بین معلمان نمونه استانی یک نفر
برای همایش کشوری معرفی می شود بیان داشت:این انتخاب
براساس رتبه بندی و شاخص نیست و مالحظاتی ازجمله آثار
پژوهشی وتالیفات مد نظرخواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان درادامه با اشاره به آیین
غبارویی قبورشهدا و تجدید بیعت با آرمانهای شهیدان که
درآستانه روزمعلم برگزارشد،اظهارکرد :شهدا با تقدیم خون
خود درمقام معلم ،چراغ راه سعادت جامعه شدند ودرس ایثارو
ازخودگذشتگی را به ما آموختند.
کرمپوردرپایان با بیان اینکه هم اکنون 15هزارفرهنگی درسراسر
استان هرمزگان مشغول خدمت هستند،یادآورشد:هفته معلم
مختص معلم برگزیده نیست وهمه ی کسانی که درسنگر تعلیم
وتربیت خدمت می کنند،مورد تکریم و تجلیل هستند.

«زمزم نژاد» پیروز انتخابات مجلس در غرب هرمزگان
گروه سیاسی:استاندار هرمزگان با اعالم نتیجه مرحله دوم
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه
بندرلنگه ،بستک و پارسیان از مشارکت  57درصدی مردم غرب
استان در این دور قدردانی کرد.

جادری با قدردانی از مشارکت خوب مردم حوزه غرب هرمزگان
در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی،
عنوان کرد :در دور دوم انتخابات شاهد حضور بسیار خوب مردم
غرب استان در پای صندوق های رای بودیم و امیدواریم این

حضور مناسب در دیگر صحنه ها همچنان تداوم داشته باشد.
وی با اعالم نتیجه دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه بندرلنگه،
بستک و پارسیان ،بیان داشت :در این مرحله از مجموع 100
هزار و  829رای ماخوذه آقای خالد زمزم نژاد با کسب  60هزار
و  759رای به عنوان نماینده منتخب مردم غرب هرمزگان به
مجلس شورای اسالمی در دوره دهم راه یافت.
استاندار هرمزگان افزود :میزان مشارکت مردم غرب هرمزگان
در این دور بیش از  57درصد بود که مشارکتی قابل توجه است.

آگهی دعوت از اعضاء و داوطلبان فعال جمعیت هالل احمر
استان هرمزگان

جهت شرکت درجلسه مجمع شهرستان وبرگزاری انتخابات
بدینوسیله از کلیه اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هالل احمر شهرستان های بندرعباس  ،ابوموسی  ،پارسیان  ،بندرلنگه  ،بستک  ،بندرخمیر  ،قشم
 ،حاجی آباد  ،رودان  ،میناب  ،سیریک  ،جاسک وبشاگرد دعوت می شود درجلسه مجمع شهرستان های فوق الذکر حضور بهم رسانید
زمان ( ساعت 9 :صبح روز جمعه مورخ)1395/2/24 :
مکان  :بندرعباس  :خیابان آیت الله غفاری  ،سالن حوزه علمیه خواهران الزهرا ( س)
ابوموسی :خیابان معلم  ،سالن اندیشه
پارسیان  :حسینیه حرضت ابوالفضل (ع) محله احشام  ،خیابان شهید قاسم پور
بندرلنگه ( سالن اصلی) بلوار امام خمینی  ،روبروی رستوران سلطانی  ،سالن اجتامعات جمعیت هالل احمر
بندرلنگه( سالن فرعی) کیش  :بندرگاه  -جنب سوله آرد  -مرکز  112هالل احمر
بستک  :بلوار آیت الله خامنه ای _ روبروی فرمانداری سالن پیامرب اعظم
بندرخمیر  :خیابان آموزش و پرورش -جنب اداره آموزش و پرورش سالن رشد
قشم  :سالن اجتامعات فرمانداری
حاجی آباد  :بلوار شهید بهشتی  -چهارراه کمیته امداد امام خمینی (ره) جنب دفرت امام جمعه  -مجتمع فرهنگی وهرنی شهید مجید حسن زاده
رودان  :بلوار شهدا  -خیابان شهید سدید پناه  -جمعیت هالل احمر
میناب  :میدان  22بهمن  -ساختامن اداری جمعیت هالل احمر  -سالن ورزشی هالل
سیریک  :محله چاالکو  -سالن ورزشی تربیت بدنی
جاسک  :خیابان معلم  -سالن امور تربیتی آموزش و پرورش
بشاگرد  :گوهران  -جنب بخشداری -سالن چند منظوره ورزش وجوانان
دستورجلسه:
 -1انتخاب هیات رییسه مجمع
 -2انتخاب اعضای شورای اجرایی جمعیت هالل احمر شهرستان ها
 -3انتخاب بازرس
 -4معرفی منایندگان مجمع شهرستان ها درمجمع جمعیت استان هرمزگان
همراه داشنت کارت شناسایی معترب وکارت عضویت فعال الزامی است
تذکرمهم:
به استناد تبرصه دو ماده  7اساسنامه جمعیت هالل احمر برای رسمیت یافنت جلسه مجمع شهرستان حضور حداقل دوسوم اعضاء وداوطلبین فعال
رضوری است درغیراینصورت جلسه دوم مجمع راس ساعت  9:30صبح روزجمعه مورخ  95/2/24باحضور هر تعداد ازاعضاء وداوطلبین فعال درهامن
محل تشکیل ورسمیت خواهد یافت.

رییس ستاد اجرایی انتخابات جمعیت هالل احمر استان هرمزگان

/31703م/الف

جناب آقای
کامران محمود زاده

آگهی مزایده فروش اراضی قطعات تفکیکی شهرداری
بندر خمیر ( نوبت اول )

The Award for

the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to You.
!Wishing you a very Happy Teachers day
!Teachers day

جایزه بهترین معلم به شما تعلق می گیرد.
روزتان مبارک
امیرحسین بشیری

زبانسرای فرهیختگان
آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت صنایع
رنگ پودری وآلومینیوم آسمان بندر سهامی خاص
بشماره ثبت 4909

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع
رنگ پودری و آلومینیوم آسمان بندر ( سهامی خاص)
دعوت می شود که درساعت 17روزیکشنبه مورخ
 95/2/26دردفتر شرکت واقع دربندرعباس بلوار دانشگاه
ساختمان ستاره خلیج فارس  -طبقه سوم واحد 22
حضور بهم رسانند

دستورجلسه :

 -1تعیین هیات مدیره جدید
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیات مدیره شرکت صنایع رنگ پودری و
آلومینیوم آسمان بندر

مفقودی

کارت دانشجویی به شماره
 900245376صادره ازدانشگاه پیام نور قشم
رشته مهندسی صنایع بنام فاطمه دهقانی
سیاهکی فرزند فلک ناز مفقود گردیده
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

به استناد مصوبه شماره  66مورخ  94/5/31شوراي اسالمي شهر بندرخمير وصورتجلسه شماره
 94/3/1803مورخ  94/12/24کمیسیون عالی معامالت شهرداری ودراجرای ماده 13آیین
نامه مالی شهرداریها  ،شهرداری بندرخمیر درنظر داردقطعات تفکیکی مسکونی مشروحه ذیل
خود را واقع در بندرخمیر ازطریق مزایده عمومی کتبی با شرایط زیربه فروش برساند

 - 1ميزان سپرده شركت در مزايده بازاء هر قطعه مورد تقاضاي خريد مبلغ  15000000ريال

(پانزده ميليون ريال)

مي باشد كه بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز نقدي به حساب سيباي شماره

 3100001195007عهده بانك ملي خمير به نام شهرداري بندرخمير مي باشد

 - 2به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم و يا تحويل داده شده بعد از موعد مقرر ترتيب اثر

نخواهدشد.

 - 3برندگان اول  ،دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعالم شهرداري ظرف مدت  7روز نسبت به

واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند .سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

 - 4پرداخت هرگونه عوارض ،ماليات ،هزينه نقل و انتقال  ،هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده

مزايده و خريدار مي باشد .و بهاي فروش قطعات بصورت نقدي وصول مي گردد.

 - 5پيگيري و دريافت سند ثبتي قطعات با پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.

 - 6هزينه آگهي و كارشناسي به مبلغ  3000000ريال( سه ميليون ريال) بازاء هر قطعه به عهده

برنده مزايده و خريدار مي باشد.

 - 7آخرین مهلت دریافت شرایط واسناد مزایده وفرم پیشنهاد قیمت از شهرداری 95 /3 /1

 - 8آخرین مهلت تکمیل وتحویل اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت به شهرداری 95/3/12
 - 9زمان افتتاح پاکات پیشنهادی 95/3/16 :

 -10محل دریافت وتحویل اسناد مزایده وپیشنهاد قیمت  :امور اداری شهرداری به آدرس استان

هرمزگان  -بندرخمیر  -شهرداری بندرخمیر صندوق پستی شماره 79315/156
 -11شهرداری دررد یا قبول پیشنهاد مختار است

 -12شرکت کنندگان مجاز به پیشنهاد قیمت وخرید برای یک قطعه یا تمام قطعات به صورت

مجزا می باشند

 -13پاکت پیشنهادی قیمت برای هر قطعه مورد تقاضای خرید باید حتماً درپاکت مجزا با سپرده

شرکت درمزایده شامل  :ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی  15000000ریال به حساب

شماره  3100001195007وتکمیل فرم شرکت درمزایده وشرایط آگهی مزایده درپاکت امضاشده
ودر بسته با درج مشخصات متقاضی وشماره قطعه و کدقطعه زمین در پشت پاکت تحویل گردد

 -14افراد متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300000

ریال ( سیصد هزار ریال ) بابت هرقطعه مورد تقاضای خرید به حساب سیبا به شماره
میهمانان محترم مجموعه هتل های ناز
شما می توانید روزنامه صبح ساحل
پرتیراژترین وباسابقه ترین

روزنامه استان هرمزگان را هر روز درالبی
هتل مطالعه نمایید

 3100001194009بنام شهرداری بندرخمیر به امور اداری شهرداری مراجعه نمایند

 -15متقاضیان می توانند درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاي -2242- 3073

 0763322يا امور مالي شهرداري تماس حاصل نمايند.

شهرداری بندر خمیر

