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لزوم رعایت اصل بی طرفی در انتخابات

نام نویسی داوطلبان میان دوره ای مجلس

چــــهرههــــــا

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان بر لزوم رعایت اصل بی طرفی توسط
فرمانداران و بخشداران و عوامل اجرایی انتخابات تا كید كرد.بهروز ا كرمی در
گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان ،عنوان كرد :فرمانداران
و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها و بخش ها
مسئول مستقیم برگزاری انتخابات هستند.وی ادامه داد :رعایت اصل بی
طرفی توسط فرمانداران و بخشداران و عوامل اجرایی انتخابات بسیار
ضروری و مهم است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود :فرمانداران
و بخشداران باید فضا را برای مشاركت حدا كثری مردم در انتخابات
اردیبهشت ماه سال آینده فراهم كنند.رئیس ستاد انتخابات استان
هرمزگان همچنین بر لزوم پیگیری تكمیل و وا گذاری پروژه های عمرانی نیمه
تمام توسط فرمانداران و بخشداران تا كید كرد.

جهان
فرانسه متعهد به اجرای برجام

سفیر فرانسه در تهران با اشاره به اینکه دولت متبوعش متعهد به اجرای برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) است ،تا کید کرد :ما باید هر روز نشان دهیم که برجام به نفع همه
است و پایدار می ماند.به گزارش ایرنا« ،فرانسوا سنمو» گفت :در طول تحریم ها فرانسه
با ایران همکاری داشت و شرکای ایران و فرانسه با استفاده از روش هایی موانع را از میان
برداشتند.وی با اشاره به همکاری دو کشور در زمینه صنعت هوایی و خرید هواپیما گفت:
یکی از این هواپیماها به ایران آمده است و به زودی هواپیماهای دیگر نیز به ایران انتقال
داده می شوند.وی افزود :در حوزه نفت و گاز نیز دو کشور توافق نامه هایی امضا کرده اند
و قرار است فاز 11پارس جنوبی با همکاری شرکت های فرانسوی توسعه پیدا کند.وی با
اشاره به همکاری های خودرویی شرکت های ایرانی و فرانسوی گفت :این سرمایه گذاری
ها باعث اشتغال در ایران می شود.سفیر فرانسه در تهران افزود :مسئولیت اجرای برجام
به عهده همه طرف ها است و تالش می کنیم سهم خود را به بهترین شکل انجام دهیم
و با تالش های دیپلماتیک وارد تجارت بلندمدت شویم.

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت :نام نویسی از داوطلبان انتخابات نخستین میان دوره
ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی از ساعت هشت صبح هشتم اسفندماه 95
آغاز می شود و به مدت هفت روز ادامه می یابد.علی پورعلی مطلق ایرنا افزود :این نام
نویسی در فرمانداری های حوزه های انتخابیه و وزارت کشور انجام می شود.وی ادامه داد:
براساس جدول زمانبندی فرآیند انتخابات نخستین میان دوره ای دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی همزمان با آغاز نام نویسی ،دستور شروع فرآیند برگزاری انتخابات و تشکیل
هیات های اجرایی این انتخابات را خواهیم داشت.دبیر ستاد انتخابات کشور یادآور شد:
انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در حوزه های انتخابیه مراغه و عجب شیر
و اهر و هریس در استان آذربایجان غربی ،در حوزه انتخابیه اصفهان و در حوزه انتخابیه
بندرلنگه ،پارسیان و بستک در استان هرمزگان برگزار می شود.وی گفت :تا زمانی که قانون
جدیدی به ما ابالغ نشود مطابق قانون فعلی ،روند برگزاری انتخابات را دنبال می کنیم که
در حال حاضر براساس برنامه ریزی انجام شده نام نویسی از داوطلبان این انتخابات 30
اسفند سال  1395الی  6فروردین ماه سال  1396است.

میــــــــز خبــــر

بندرعباس میزبان هشت شهید گمنام

فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس گفت :در دهه فاطمیه دوم
،مراسم تشییع و تدفین پیکر هشت شهید گمنام هشت سال
دفاع مقدس در مناطق مختلف این شهر برگزار می شود.
سرهنگ اباذر ساالری در گفت و گو با ایرنا افزود :شهرهای فین
 ،تازیان  ،تخت و دهستان شمیل هر کدام میزبان تشییع و
تدفین 2شهید گمنام در این ایام هستند.
وی بیان داشت :جانمایی و انتخاب محل تدفین شهدای
گمنام در شهرهای یاد شده با حضور سردار باقر زاده فرمانده
کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح انجام
شد.وی اظهارکرد :ما با تدفین شهدای گمنام در نقاط خاص
شهر به دنبال ایجاد یک فضای معنوی برای ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت هستیم.

رئیس ستاد انتخابات خبر داد:

۵۵میلیون نفر واجد
شرایط شرکت درانتخابات
گروه سیاسی//
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت :واجدان شرایط شرکت در انتخابات
حدود  ۵۵میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰
هزار نفر رای اولی محسوب می شوند.

به گزارش مهر  ،علی اصغر احمدی درباره تعداد واجدان شرایط
شرکت در انتخابات ،گفت :طبق بررسی کمیته ای که در ستاد
انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور ،مرکز آمار ایران و ثبت
احوال برآورد کرده ایم واجدان شرایط شرکت در انتخابات حدود
 ۵۵میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰
هزار نفر رای اولی محسوب می شوند.
استقرار  ۱۴۰صندوق اخذ رای در خارج از کشور
وی گفت :برای انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور نیز در
حدود  ۱۴۰کشور صندوق های اخذ رای خواهیم داشت و با کمک
وزارت امورخارجه و همکارانمان در سفارتخانه ها این انتخابات
برای هموطنانمان برگزار خواهد شد.رئیس ستاد انتخابات
همچنین درباره تعرفه های سه انتخابات آینده افزود :انتخابات
شوراها یک مرحله ای برگزار می شود اما برای انتخابات ریاست
جمهوری باید این احتمال را بدهیم که به مرحله دوم برسد که
بالفاصله یک هفته پس از مرحله نخست خواهد بود تعرفه ها،

آ گهی تحدید حدود اختصاصی موضوع تبصره ذیل ماده  13قانون تعیین و
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به این که عملیات تحدیدی ششدانگ ساختمان کارگاه نجاری به مساحت  785/73مترمربع قسمتی از
پال ک  2فرعی از  -1110اصلی قطعه  4بخش  4واقع در میناب روستای گورزانگ به نام سیدعباس صمدی فرزند
سید عبدالرسول تا کنون بعمل نیامده لذا طبق تقاضای کتبی نامبرده در خواست تحدید حدود اختصاصی نموده؛
تحدید حدود اختصاصی به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون تعیین وتکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی درمورخ  1395/12/21از ساعت  9الی  11صبح درمحل شروع بعمل خواهد آمد اینک به موجب این آ گهی
از متقاضی وکلیه صاحبان امال ک مجاور طبق ماده  14قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل حضور
بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت
تاریخ انتشار1395/11/25:
مجلس تحدید حدود تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
پرویز شیروانی -رئیس ثبت اسناد و امالک میناب
1454 95/11/24م الف 12459

رونوشت آ گهی حصر وراثت
خانم فاطمه رجبی فرد دارای شناسنامه شماره  3390561511به شرح دادخواست به کالسه  950998766940از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یاسمن زارعی بشناسنامه 3411202106
درتاریخ  93/10/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمد زارعی
فرزند حسین کد ملی  3420212526پدر متوفی  -2فاطمه رجبی فرد فرزند بالدی کد ملی  339056151مادر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور دریک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
محمد زارعی کریانی -قاضی شورای حل اختالف شعبه اول میناب
12456 95/11/23

آ گهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرائی کالسه  8800062شش دانگ یک باب خانه به عنوان قطعات  1و  3تفکیکی پال ک 15628
واقع در بندرلنگه به شماره ثبت  1027صفحه  528دفتر جلد  6ملکی راهن عبداله دمی زاده به مساحت قطعه 1
تفکیکی  118/17مترمربع وبا حدود اربعه شماال  10/70متر دیواریست به قطعه یک تفکیکی شرقا به طول 11/50
متر دیواریست به پال ک  15363جنوبا به طول  10/55متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول  11/20متر
دیواریست به قطعه  3تفکیکی وقطعه  3تفکیکی با حدود اربعه شماال به طول  7/20متر دیواریست به پال ک15632
شرقا اول به طول  15/50متر به دیوار قطعه یک تفکیکی دوم به طول  11/20متر به دیوار قطعه دوم تفکیکی جنوبا
به طول  11/35متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول  27متر درب و دیواریست به کوچه به مساحت 276/01
مترمربع که طبق سند رهنی شماره  2296مورخه  85/12/22دفترخانه  19بندرکنگ در قبال مبلغ 258754000
ریال به انضمام کلیه خسارات تا روز وصول در رهن بانک ملی بندرلنگه قرار گرفته وطبق نظر کارشناس به مبلغ
 250000000ریال ارزیابی شده و پال ک فوق دارای  145مترمربع اعیانی دارای انشعابات عرفیه پال ک فوق از ساعت
 9صبح الی  12ظهر روز شنبه مورخ  95/12/21در اداره ثبت اسناد وامال ک بندرلنگه از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ  250000000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به آب ،برق ،اعم از حق انشعاب ویا حق اشترا ک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها
باشد و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده
تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:دوشنبه 95/11/25
صادق خواجه بهرامی -رئیس اداره ثبت اسناد بندرلنگه
12455 95/11/11
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2

گـــزیـــده

مشاركت حدا كثری و امانتداری از رای
مردم نقشه راه مجریان انتخابات است
استاندار هرمزگان گفت :هدف و نقشه راه برای مجریان
انتخاباتی باید مشاركت حدا كثری و امانتداری از رای مردم
باشد و در این صورت است كه پیروزی برای ما مجریان به
دست میآید.
جاسم جادری در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان
هرمزگان از تالشهای فرمانداران و بخشداران در ایام دهه
فجر قدردانی كرد و با بیان اینكه دولت یازدهم از ابتدا با
محدودیتهای مالی روبرو بوده است ،اظهار داشت :همانطور
كه شخص رئیس جمهوری نیز همواره تا كید می كنند باید با
م سازی بستر و فضا برای فعالیت بخش مردمی و تشویق
فراه 
و حمایت آنها ،نسبت به افزایش سرمایه گذاریها در كشور
مبادرت كرد تا از این طریق هم مردم را مشاركت داد و هم اینكه
به توسعه پایدارتر برسیم.
وی ادامه داد :هیچ ایرادی ندارد كه در كنار سرمایه گذاران
به رفع موانع و تسهیل در امور آنها حركت كنیم و ا گر خواهان
آبادانی بخشها و شهرها هستیم باید با جلب اعتماد و
پشتیبانی از بخش خصوصی این مهم را محقق كنیم چرا كه
اعتبارات دولتی محدود است.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث
برگزاری انتخابات در ماههای آینده اشاره كرد و افزود :این
انتخابات در هرمزگان در سه حوزه ریاست جمهوری ،شوراهای
اسالمی شهر و روستا و میان دورهای مجلس برگزار میشود و
باید از هم ا كنون خود را برای این رویداد مهم در استان آماده
كنیم.جادری با تا كید بر اینكه مجریان انتخاباتی نباید وارد
مسائل حاشی ه ایی و جانبداری از گروهها و طیفها شوند،.
اضافه كرد :هدف و نقشه راه برای ما باید مشاركت حدا كثری و
امانتداری از رای مردم باشد و در این صورت است كه پیروزی
برای ما مجریان به دست میآید.
وی گفت :از فرمانداران می خواهیم در انتصاب عوامل اجرایی
انتخابات نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند و در این
بین از افراد صالح و مورد اعتماد استفاده كنند.

ایران

مهر و دیگر ملزومات آماده باشد و از حاال پیش بینی های الزم را
کرده باشیم.
چاپ  ۲۰۰میلیون تعرفه رای
احمدی گفت :براین اساس در مجموع با احتساب تعرفه های
مربوط به انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی حدود
 ۲۰۰میلیون تعرفه رای آماده کرده ایم.وی با اشاره به جدول
انتخابات  ۹۶افزود :طبق قانون دستور آغاز انتخابات شوراها از
 ۲۵اسفند  ۹۵صادر و نام نویسی از داوطلبان این انتخابات در ۳۰
اسفند آغاز می شود.
نام نویسی از داوطلبان مجلس  ۸اسفند
احمدی آغاز انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی،
تشکیل هیئت های اجرایی و نام نویسی از داوطلبان این
انتخابات را  ۸اسفند  ۹۵و زمان آغاز انتخابات ریاست جمهوری،
تشکیل هیئت های اجرایی و نام نویسی از داوطلبان انتخابات
ریاست جمهوری را  ۲۲فروردین  ۹۶اعالم کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درباره احتمال تغییر زمان
نام نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
گفت :مجلس شورای اسالمی طرحی یک فوریتی تهیه کرده است
تا زمان آغاز نام نویسی از انتخابات شوراها را جلو بکشد که ا گر
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به شماره ثبت 12466و شناسه ملی 10800149588
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 برابر گواهی شماره  18/95/1058503مورخ  95/10/5بانک تجارت شعبه خلیج فارس بندرعباس مبلغ 130/000/000ریال سرمایه تعهدی شرکت تماما از طرف سهامداران شرکت پرداخت گردیده است.
سرمایه شرکت از مبلغ  200/000/000ریال به مبلغ  1/000/000/000ریال منقسم به  1/000/000سهم  1000ریالی بانام از محل پرداخت نقدی افزایش یافته ومبلغ سرمایه براساس گواهی شماره  18/95/963139مورخ 95/9/11
بانک تجارت شعبه خلیج فارس به حساب شرکت به شماره  2324050887واریز گردیده است ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه ،پرداخت سرمایه تعهدی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
33048 95/11/18م الف 12466

شرکت پاراوان گستر شمال شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4841و شناسه ملی 10800076392

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1395/10/9تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1394/12/29مورد تصویب قرارگرفت.موسسه آریان محاسب پویا به شماره ثبت  1263و شناسه ملی  10980002869به سمت بازرس اصلی و خانمناهید قربانی گلزاری نژاد به شماره ملی  1379103819به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب
گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس،تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 33043 95/11/18م الف 12463

آ گهی تغییرات

شرکت پاراوان گستر شمال شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4841و شناسه ملی 10800076392

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/10/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سرمایه شرکت از مبلغ  11/000/000/000ریال به مبلغ  20/000/000/000ریال منقسم به  1/000/000سهم 20/000ریالی بانام از طریق باال بردن ارزش اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی بانکی شماره
 18/95/948262مورخ  1395/9/6بانک تجارت شعبه خلیج فارس افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه ،افزایش سرمایه انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 33044 95/11/18م الف 12465

آ گهی تغییرات

شرکت مهندسی رناپ شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 12466و شناسه ملی 10800149588

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1395/10/8تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:رضا ابراهیم زاده به شماره ملی  1378947312به سمت رئیس هیات مدیره
مرجان نویدی امام زاده هاشمی به شماره ملی  2595467999به سمت نایب رئیس هیات مدیره
علی قربانی کندالتی به شماره ملی  2659372152به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها وعقود اسالمی با امضاءمدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
33046 95/11/18م الف 12464

آ گهی تغییرات
شرکت مهندسی رناپ شرکت سهامی خاص

این قانون تصویب و به ما ابالغ شود الزم االجراست و حتما آن را
اجرا خواهیم کرد اما ا کنون  ۳۰اسفند به عنوان روز آغاز نام نویسی
داوطلبان این انتخابات برای ما مال ک است.
نباید از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده شود
رئیس ستاد انتخابات تا کید کرد :طبق قانون ،از ظرفیت و امکانات
دولتی و بیت المال نباید برای انتخابات استفاده شود.علی اصغر
احمدی با تبیین وظایف وزارت کشور برای جلوگیری از تخریب
های انتخاباتی گفت  :ا گر کسی در رقابت های انتخاباتی متهم
شود حق دارد که از طریق مراجع قضایی به محکمه مراجعه و
بابت تهمت یا تخریب خود  ،ادعا کند.
وی افزود :ا گر ما به عنوان مجریان انتخابات با چنین موضوعی
مواجه شویم رصد خواهیم کرد و اینگونه مسائل را به مراجع ذی
ربط ارجاع می دهیم ؛ البته ما مدعی العموم نیستیم  ،مدعی
العموم دادستان است و مسئوالن قضایی ا گر در جایی احساس
تخریب کنند به نحوی که در فضای عمومی انتخابات تأثیرگذار
حتما اقدام می کنند.
باشد
ً
احمدی تا کید کرد  :ا گر با مصادیق تخریب انتخاباتی مواجه
حتما به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم داد و ا گر چنین
شویم
ً
موضوعاتی بر روند انتخابات تأثیرگذار باشد در تعامل وزارت کشور،
شورای نگهبان  ،هیئت مرکزی نظارت و هیئت نظارت مجلس آن
را بررسی می کنیم.معاون سیاسی وزیر کشور گفت  :وظیفه ما این
است که کمک کنیم و تذکر دهیم و زمینه برگزاری انتخاباتی سالم
و امن را فراهم کنیم.وی تأ کید کرد :ما در پیشگاه خداوند عهد
بسته ایم که مراقب ،بی طرف و بی غرض باشیم و اجازه ندهیم در
سازمان های اداری از امکانات دولتی و بیت المال سوءاستفاده
شود.احمدی گفت  :افرادی که فکر می کنند باید اظهار وجود
کنند توانمندی های خود را در زمان مقرر در قالب قانون بیان
کنند و به جای تخریب دیگران ،خود ،برنامه و توانشان را عرضه
کنند تا ملت انتخاب کند.
کنترل تخریب های انتخاباتی در فضای مجازی
رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره تدابیر این ستاد برای
کنترل تخریب های انتخاباتی در فضای مجازی گفت :شورای عالی
فضای مجازی جلساتی دارد و تدابیری را در کالن کشور اتخاذ می
کند.
وی افزود :در شورای امنیت کشور هم آقای رحمانی فضلی در این
خصوص دستور داده است که در دبیرخانه شورا دستورالعمل یا
چارچوبی تهیه شود تا خطوط قرمز نظام اعم از وحدت ،منافع و
امنیت ملی سرلوحه اعمال قرار بگیرد.احمدی گفت :البته از نظر
اصطالحا بایدها و
فنی ،وزارت کشور متولی نیست مگر جایی که
ً
نبایدهای انتخابات مطرح است.
وی تأ کید کرد :کسانی که سایت ایجاد می کنند و گروه تشکیل
می دهند باید به نحوی عمل کنند که آسیبی به کشور وارد نشود
و این مستلزم این است که کمیته یا کارگروهی طبق چارچوب
ترسیم شده شورای عالی فضای مجازی اقداماتی کنند تا شاهد
آسیب و تخریب های انتخاباتی نباشیم.احمدی افزود :این
مستلزم خروجی تصمیم این کارگروه است که باید به موقع درباره
آن صحبت کنیم.

شرکت مهندسی رناپ شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 12466و شناسه ملی 10800149588

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1395/10/8تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای رضا ابراهیم زاده به شماره ملی 1378947312
خانم مرجان نویدی امام زاده هاشمی به شماره ملی 2595467999
آقای علی قربانی کندالتی به شماره ملی 2659372152
 خانم ناهید قربانی گلزاری نژاد به شماره ملی  1379103819به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا ظهیریسروری به شماره ملی  2720199771به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 روزنامه کثیراالنتشار صبح ساحل جهت نشر آ گهی های شرکت مهندسی انتخاب گردید.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
33047 95/11/18م الف 12467

جزئیات تازه از تخلفات صندوق فرهنگیان،مهمترین
مشکل کشور از دیدگاه معاون اول

سؤال فلسفی نوه مقام معظم رهبری چه بود؟
سایت  khamenei.irدر مطلبی نوشت؛بچههای ما ذهنشان دارد
فلسفی میشود؛ خوشبختانه حرکت جامعه و نظام موجب شده
که ذهنها عقالنیت پیدا کند.کودکان همیشه سؤالهای زیادی
میپرسند و عالقه دارند که علت کارهای مختلف را بدانند .مقام
معظم رهبری در یکی از سخنرانیهایشان در  23/11/1391و در
جمع اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی در این زمینه با نقل
خاطرهای میفرمایند:یک مسئله ،مسئل ه نوشتن کتاب فلسفی
برای کودکان است ،که غربیها دارند این کار را میکنند .دو
سه سال قبل از این ،یک کتابی برای من آوردند ،من مبالغی
ّ
واقعا فلسفه
نگاه کردم .خب ،از همان اولی که شروع میکندً ،
است؛ لیکن باب کودکان است.این کتاب ،یک کتاب خیلی
قشنگی است در باب فلسفه حاال اسمش یادم نیست؛ توی
کتابهایم هست به نظرم یک آمریکائی این را نوشته .ما به
اینجور کتابی احتیاج داریم .بچههای ما ذهنشان دارد فلسفی
میشود .خوشبختانه حرکت جامعه و نظام موجب شده که
واقعا سؤال میکنند .این
ذهنها عقالنیت پیدا کند .جوانهای ما ً
سؤالهائی که زیاد شده ،این را باید مبارک دانست؛ منتها ما باید
جوابگوئی داشته باشیم .حس سؤال کنندگی دارد زیاد میشود،
و این همینطور دارد به نسلهای پائینتر منتقل میشود.ما
یک نوهی کوچکی داریم ،دو سال و نیمش است و هنوز درست
حرف هم نمیزند .چند روز پیش یک میزی اینجا بود ،داشت
میانداخت .به او گفتم این میز را نینداز .گفت :چرا؟ خوشم آمد
از این که گفت چرا .چرا نیندازم؟ دنبال علت میگردد .بعد پنجه
میزد به یک بچهی دیگری ،گفتم آقاجان نکن .گفت :چرا؟ این
سؤال کردن از علت ،خیلی چیز مهمی است .این حالت دارد به
وجود میآید .حاال وقتی او ده ساله بشود ،سؤاالت زیادی برایش
مطرح است :چرا؟ چرا؟ چرا؟ وقتی همین بچه ،یک جوان
هجده نوزده سالهای باشد ،سؤاالت قویتری در ذهنش ایجاد
میشود .ما باید برای این سؤاالت جواب داشته باشیم.
جزئیاتی تازه از تخلفات صندوق فرهنگیان
حجتاالسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به اینکه کمیسیون
عمران مجلس جلسهای درباره استیضاح وزیر راه گذاشته تا با
ظاهرا
استیضاحکنندگان جلسهای داشته باشند ،اظهار داشت:
ً
اطالعرسانی به آقای آخوندی مناسب نبوده به همین دلیل
معاونان وزیر راه در جلسه شرکت کردند ولی وی شرکت نکرده
است.وی افزود :وزیر راه و معاونان ایشان منتظرند تا با فعال
شدن مجلس در نشست دیگری به کمیسیون دعوت شوند
که ا گر استیضاحکنندگان قانع شدند که هیچ و ا گر قانع نشدند
مراحل بعدی استیضاح پیگیری میشود.نماینده مردم قم در
مجلس با بیان تخلفات صورت گرفته در صندوق فرهنگیان
تصریح کرد :در رابطه با تخلفات صندوق فرهنگیان کارگروهی
تعیینشده که به موضوع رسیدگی کنند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه عمق موضوع خیلی بیشتر از
آن بوده که در رسانهها اعال م شده است ،خاطرنشان کرد :رقم
باالیی از این پولهای فرهنگیان در اختیار تعداد کمی از افراد
بهعنوان وام قرار گرفته و وثیقههایی که از آنان گرفتهشده
سندهای خانههای روستایی بوده که در مقابل حدود 10
هزارمیلیارد تومان به  200میلیون تومان هم نمیرسد.نماینده
مردم قم در مجلس بابیان اینکه کمیته نظارتی بهمنظور بررسی
رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسالمی فعالشده است،
عنوان کرد :کار این کمیته رسیدگی به شکایت از نمایندگان
بوده و فعالیت نمایندگانی که خارج از شئون نمایندگی است را
موردبررسی قرار میدهد.
دیر فهمیدیم مصادرههای ابتدای انقالب جواب نمیدهد
صفایی فراهانی گفت :کشوری که  100سال است نظام پارلمانی
دارد هنوز بدنبال ایجاد حکومت قانون است! قانون گریزی
آفت مدیریت است!محسن صفایی فراهانی ،فعال سیاسی
اصالح طلب در گفت وگویی با بیان اینکه انقالب که در ایران
اتفاق افتاد شتاب زده مصادره ها شروع شد ،گفت :خیلی دیر به
این نتیجه رسیدیم که آن روش جواب نمیدهد .بعد از انقالب
بخش خصوصی تازه رشد یافته بسیار صدمه دید و البته پیش
از انقالب هم از رشد بخش خصوصی جلوگیری میشد .انقالب
همان بخش خصوصی کوچک را هم مصادره کرد و در اختیار
دولت قرار داد .پس از انقالب ،دولت خیلی دیر متوجه شد که
مدیر خوبی برای اداره صنایع نیست!این مطلب در ایلنا منتشر

شده است.
درخواست اصالح طلبان از سید حسن خمینی
یک عضو فرا کسیون امید مجلس از آیتا ...سید حسن خمینی
خواست برای ایجاد ارتباط بیشتر اصالحطلبان با مقام معظم
رهبری تالش کند .غالمرضا حیدری با اشاره به دیدار جمعی از
نمایندگان تهران با سیدحسن خمینی در کانال تلگرامی خود
نوشت«:در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،نمایندگان تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شورای اسالمی مهمان یادگار امام راحل (آیتا ...سید
حسن خمینی) در جماران بودند .معتقدم امروز بیش از هر زمان
دیگری ،بزرگترین خدمت به ملت ،نظام و رهبری گرانقدر،
ایجاد وفاق و همدلی به دور از جناحبندیهای سیاسی و باندی
و ترویج نگاه ملی میان تمامی آحاد جامعه است .ابراز امیدواری
کردم که جناب آیتا ...سید حسن خمینی در ایجاد ارتباط
بیشتر اصالحطلبان با مقام معظم رهبری جهت حل مشکالت
و گفتوگوی بیشتر ،تالش و کوشش نمایند».
امام جمعه تنکابن جلسه با صالحیامیری را ترک کرد
حجتاالسالم عبدالعلی پورا کبر امام جمعه تنکابن در اعتراض
به برگزاری کنسرتهای مختلط در غرب استان مازندران پس از
مطرح کردن موارد انتقادی و قانع نشدن از اظهارات وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی جلسه را ترک کرد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در حاشیه سفر به استان مازندران پس از حضور در راهپیمایی
 22بهمن و سخنرانی مرکز استان ،امروز برای حضور در جلسه
شورای اداری استان وارد شهرستان نوشهر شد.حجتاالسالم
عبدالعلی پورا کبر امام جمعه شهرستان تنکابن نسبت برگزاری
کنسرتهای مختلط در این شهرستان به شدت گالیه کرد
و خواستار جلوگیری از روند برگزاری کنسرتهای مختلط در
غرب استان مازندران شده بود .سیدرضا صالحیامیری وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حین صحبتهای امام جمعه در
مقام پاسخگویی به این اظهارات برآمد که پاسخهای وی مورد
پذیرش امام جمعه قرار نگرفت و امام جمعه تنکابن جلسه
شورای اداری را به نشانه اعتراض ترک کرد.
اصولگرایان ا گر با چند گزینه وارد شوند شکستشان قطعی
است
حسین کنعانی مقدم ،فعال سیاسی اصولگرا در خصوص آخرین
وضعیت اصولگرايان برای انتخابات ریاست جمهوری گفت  :در
خصوص انتخابات قبل از هرچیزی باید ائتالف و وحدت صورت
بگیرد و همه طیف ها توانایی هایشان را در یک جبهه مشترک
جمع کنند ،که ا گر این وحدت را نداشته باشند به دلیل تشتت
و شکست آرا قطعا شکست خواهند خورد.وی ادامه داد :جبهه
مردمی انقالب نیز برای همین منظور است که بتواند همه جریان
های اصولگرا را در یک مسیر مشترک قرار دهد و با یکدیگر یک
هم افزایی را رقم بزنند.کنعانی مقدم با بیان اینکه برخی از افراد
به دلیل احساس تکلیف وارد عرصه کاندیداتوری می شوند،
خاطرنشان کرد :شخصیت ها بر اثر همان احساس تکلیف
کاندیدا میشوند که فکر نمیکنم این موضوع نتیجه مناسبی
داشته باشد و تجربه نشان داده است که حضور چند کاندیدا
از یک جریان باعث شکست میشود.وی ادامه داد :وحدت به
این معنا است که در نهایت یک گزینه معرفی شود و سایرین کنار
بروند که در برخی مواقع مانند انتخابات  92اینگونه نمی شود و
دوستان به این تکلیف عمل نمیکنند.
ما در سال 92؛  4کاندیدا داشتیم که همین موضوع باعث
شکست در انتخابات شد.کنعانی مقدم با اشاره به اینکه پس
از وحدت باید به سمت افکار عمومی برویم  ،تصریح کرد :پس
از ائتالف و وحدت باید به سوی افکار عمومی برویم و شرایط را
بسنجیم  ،طبیعتا کسی که وارد این رقابت میشود باید توانایی
جذب آرا خا کستری را داشته باشد.این مطلب در نامه نیوز
منتشر شده است.
مهمترین مشکل کشور از دیدگاه معاون اول
اسحاق جهانگیری ظهر امروز برج فناوری و اتاق تمیز دانشگاه
صنعتی امیر کبیر را افتتاح و به همراه معاون علمی و فناوری
رییس جمهور و استاندار تهران از طبقات و بخش های مختلف
این مرکز بازدید کرد .معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه
مهمترین مسئله امروز کشور بیکاری و اشتغال است ،گفت:
مطالعات نشان می دهد که در طول  30سال گذشته میزان
اشتغال ایجاد شده اندک بوده است.

اظهارات تند و تیز مهمان جبهه مردمی انقالب در بندرعباس
گروه اقتصادی:
روحاهلل عباسپور در نشست هماندیشی اعضای جبهه مردمی
انقالب اسالمی که در محل سالن اجتماعات حوزه علمیه
خواهران در بندرعباس برگزار شد ،اظهار کرد :رسول مکرم
اسالم در قبال همه تالشهایش برای نجات بشر از تفکرات
الحادی و کفر ،هیچ اجر و مزدی را طلب نکرد جز دوستی با
اهلبیتش و لذا ما امروز به عالقه خویش به خاندان رسول
مکرم اسالم(ص) میبالیم و وظیفه داریم تا سیره آنان را چراغ
راه زندگی خودمان قرار دهیم.

برگزیده اظهارات وی به نقل از خبرگزاری فارس در ادامه
میآید:
 3حادثه بزرگ در تاریخ معاصر ایران به وقوع پیوسته که
دو حادثه آن یعنی انقالب مشروطیت و نهضت ملی شدن
صنعت نفت در ایران به دلیل اتکای به بیگانه به شکست
و یأس انجامیده است و باید انقالب اسالمی را که محصول
مجاهدتهای بیامان امام راحل(ره) و شهدای انقالب
اسالمی و انقالبیون بوده است ،از گزند آفتهای مختلف
حفظ کنیم .انقالب مشروطیت بهرغم این که در شکستن
استکبار و استعمار موفق عمل کرد اما در فرصت کوتاهی
شکست خورد و بعد از آن هم به دست عدهای نااهل
مصادره شد و از سوی دیگر صنعت ملی شدن نفت ایران
نیز با کودتای  28مرداد به شکست رسید و استبداد با
شدت و حدت هرچه بیشتر بر ایران حا کم شد.
انقالب مشروطه با دو جریان فکری منورالفکرها و علما
و روحانیت و مرجعیت دینی به پیش رفت و تا زمانی که
منافع ملی در نظر این دو جریان فکری بود ،انسجام و

همگرایی و همدلی داشتند اما بعد از این مرحله ،انگلیسیها
وارد میدان توطئهریزی شدند و با نفوذ دادن برخی عناصر
خود بهخصوص در میان روشنفکران سبب بروز جدایی میان
نیروهای انقالبی شدند.
زمانی که علما و مرجعیت از صف مشروطیت کنار گذاشته
شدند ،عناصری روی کار آمدند که عمال در خدمت منافع
انگلیس بوده و حتی کوچکترین ارزشی برای مشروطیت قائل
نبودند.اعتماد به بیگانه و تکیه کردن به بیگانگان سبب شد تا
انقالب مشروطه شکست بخورد و مشابه این تجربه را میتوان
در حرکت انقالبی چند سال قبل مردم مصر نیز مشاهده کرد که
چگونه انقالب مردم مصر به انحراف کشانیده شد و انقالبیون با
دلخوش کردن به بیگانگان شکست خوردند و ا کنون فرماندهای
ارتشی بر رأس کار است که از فرماندهان نزدیک به مبارک در
پیش از انقالب مردم مصر بود.
تفرقه در بین رهبران مشروطه سبب شکست آنها شد و ما در
تاریخ شاهد این واقعیت تلخ هستیم که هرگاه خیزش و جهشی
اصیل و انقالبی در کشورمان صورت گرفته ،مستکبران نیز بر
سر شکست دادن اراده ملت ایران یکصدا و یکدست شدهاند و
نمونه آن را در انقالب مشروطه ،نهضت ملیشدن صنعت نفت
و حتی در دوران انقالب اسالمی و در طول دوران  8ساله دفاع
مقدس نیز به وضوح دیدهایم.
بصیرت رمز نجاتبخش انقالبها از انحراف است که همواره
مورد تأ کید رهبر معظم انقالب اسالمی بوده است.ا گر مشروطه
حفظ میشد و یا نهضت ملیشدن صنعت نفت صیانت
میشد ،امروز شرایط کشورمان به گونه دیگری بود و در شرایط
بسیار منحصربفردی قرار داشتیم.

آ گهی مزایده مورد وثیقه
به موجب پرونده اجرائی کالسه  8900009علیه آقایان عبدالباسط وعبداله بابو (بدهکار و رهن) ششدانگ
لندینگ کرافت به نام پارسیان بندر  1و شماره ثبت  833بندرعباس جنس بدنه فوالد دریایی گرید با ظرفت
ناخالص  379تن وسایر مشخصات ومختصات شناور به شرح مندرج در پرونده مورد وثیقه سند رهنی شماره
 72672/85/10/30تنظیمی دفترخانه  15بندرلنگه که در رهن بانک صادرات بندرلنگه قرار گرفته ومنجر به صدور
و تشکیل پرونده اجرائیه گردیده و پس از تشریفات قانونی برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به
مبلغ(  14500000000ریال) چهارده میلیارد و پانصد میلیون ر یال ارزیابی گردیده ،از طریق مزایده به فروش می رسد
مزایده از ساعت  9صبح الی  12ظهر مورخ  95/12/14شنبه درمحل توقف شناور به آدرس مجتمع شناورسازی
کوهین دریا از مبلغ ارزیابی آغاز وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده
مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیل درهمان محل وساعت انجام می شود و
حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
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