
  

پوستر جشنواره منطقه ای مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری شمال غرب

کشور در تبریز رونمایی شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی در این آیین گفت: اگر 
زمانی اهمیت رسانه برای برخی از مدیران در سطوح ملی و محلی آنچنان که 
باید و شاید روشن نبود، امروز همه متولیان امر به جایگاه و اهمیت رسانه فعال 

و حرفه ای واقف شده اند.
به گزارش زهرا محمدزاده خبرنگار روزنامه اتحاد ملت از تبریز، سیدقاسم 
ناظمی افزود: اگر چه توجه به کثرت و کمیت رسانه ها، مقبول و ایجاد فرصت 
برابر برای همه شهروندان برای تاسیس رسانه های جدید مهم است، اما اگر 
کیفیت در این میان مغفول بماند، شاهد اتفاقاتی خوشایندی نخواهیم بود و 
مرجعیت رسانه  های رسمی توسط شبه رسانه ها و صفحات شبکه های اجتماعی 
از میان خواهد رفت. وی اضافه کرد: تضعیف مرجعیت رسانه های رسمی و 
مجوزدار موجب می شود تا مخاطب سر درگم بماند و نداند خبر درست و 
مستند را از کدام منبع و مرجع اخذ کند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جشنواره های  همچون  محور  رقابت  رویدادهای  برگزاری  داد:  ادامه  استان 
رسانه ای از جمله راهکارهای برون رفت از این وضعیت است و در آن محتوا 
محور بودن رسانه روشن شده و می تواند به برآورده شدن نیازهای مخاطب 
کمک کند. ناظمی تشریح کرد: بر این اساس الزم است رویدادهای مرتبط با 
حوزه رسانه به دور از هر گونه مالحظه و با لحاظ کردن اصول و شاخص های 
رقابت حرفه ای برگزار شوند. وی با بیان اینکه ما امروز از ضعف تولید محتوا در 
رسانه های رسمی و دارای مجوز رنج می بریم، گفت: البته بروز این وضعیت 
نیز با ضعف اقتصاد رسانه ارتباط مستقیم دارد و می بایست تمهیدی برای 
رفع آن اندیشیده شود. وی یادآوری کرد: در این شرایط، وظیفه نهادهایی 
مثل خانه مطبوعات و انجمن های صنفی این است که بتوانند این معادله 
را معکوس کنند و این امر نیز با برگزاری برنامه های جنبی آموزشی و تبادل 
اندیشه در کنار برگزاری جشنواره های رسانه ای و افزایش مهارت فعاالن این 
حوزه امکان پذیر می شود. معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان نیز در این آیین، با بیان اینکه تبریز ظرفیت تبدیل به نقطه 
ثقل رسانه ای شمال غرب کشور و منطقه استراتژیک قفقاز را دارد، اظهار 
داشت: البته تحقق این مهم بایسته های خاص خود را دارد که امیدواریم این 
جشنواره نقطه عطف توجه به این الزامات و بایسته ها باشد. حسن گلی گفت: 
کشورهای منطقه قفقاز می توانند به دلیل اشتراکات تاریخی و فرهنگی و نیز 
عالقمندی مردمان این کشورها به ایران و مخصوصا تبریز، روابط مستحکم 
و همه جانبه ای با کشورمان داشته باشند. وی با اشاره به اختصاص یکی از 
محورهای ویژه فراخوان جشنواره منطقه ای مطبوعات شمالغرب به مباحث 
منطقه قفقاز ابراز امیدواری کرد تا اندیشمندان و اصحاب رسانه بتوانند در 
بستر این جشنواره ایده ها و راهکارهای خود در ارتباط با تحکیم مناسبات 
همه جانبه ایران و کشورهای منطقه قفقاز را ارائه نموده و در راستای تبیین 
واقعیت های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و تنویر افکار عمومی ایفای نقش 
فعالی داشته باشند. آیین رونمایی از پوستر جشنواره منطقه ای مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری شمال غرب کشور با حضور مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی ، معاونان فرهنگی و مطبوعاتی ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های اردبیل و زنجان و مدیر خانه مطبوعات 
استان زنجان، جمعی از فعاالن رسانه ای آذربایجان شرقی و نمایندگان تشکل 
های صنفی رسانه ای برگزار شد. براساس این گزارش جشنواره منطقه ای 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری شمال غرب در چهار محور بخش 
اصلی و ۲ محور بخش ویژه و در ۹ قالب رسانه ای برگزار و آیین اختتامیه آن 
در ایام الله دهه فجر برگزار می شود. شرکت کنندگان می توانند آثار تولیدی 
خود در فاصله اول آذر ۱۴۰۰ تا اول دی ماه سال جاری را در محورها و قالب 
های اعالمی در سامانه متمرکز جشنواره های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
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در یک نشست خبری و با حضور مسئوالن برگزار شد

ونمایی از پوستر سی و چهارمین دوره جشنواره تئاتر خوزستان ر
نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر سی و 
چهارمین دوره جشنواره تئاتر خوزستان با حضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، معاون 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اهالی رسانه  از هنرمندان و  خوزستان ، جمعی 

برگزار شد . 
معصومه مجدم – اتحاد ملت، حجت االسالم 
و المسلمین رضا کاله کج مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوزستان در آیین رونمایی از پوستر سی 
و چهارمین دوره جشنواره تئاتر خوزستان که در 
اداره برگزار شد اظهار کرد  این  سالن اجتماعات 
کشور  در  خوزستان  هنرمندان  پرچم  امروز   :
برافراشته است و این حجم استقبال و کار در سی 
و چهارمین جشنواره تئاتر استان با وجود چالش 
هایی که در فضاهای نمایشی سراسر کشور وجود 
دارد  باعث افتخار و شایسته تقدیر می باشد زیرا 
هنرمندان این کارهای فاخر و ارزشمند را با کمترین 

هزینه و امکانات تولید می کنند . 
کاله کج با اشاره به اینکه خوزستان مهد هنر و 
فرهنگ است خاطرنشان کرد : اساتید بزرگی در 
استان حضور دارند و باید به حوزه تکریم، پیگیری 
مسائل، مشکالت و حمایت از هنرمندان توجه 
جدی شود که به نظر بنده در این سالها حمایت 
ها کمرنگ بوده و آنطور که در شان اساتید هنر 
بوده اتفاق نیفتاده است که امیدواریم این مسائل 

کمتر شود . 
وی افزود : ظرفیتی به نام صندوق اعتباری هنر 
در خوزستان وجود دارد که هنرمندان خوزستان 
کمترین بهره  واستفاده را از ظرفیت های صندوق 
دارند با وجودی که تسهیالت ، امکانات و خدمات 
رفاهی خوبی در سراسر کشور به هنرمندان می 

دهد . 
خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سالن  اهواز  خصوصا  خوزستان  امروز  گفت: 
خیلی  این  و  ندارد  هنرمندان  شان  در  نمایش 
دردناک است زیرا قدیمی ترین سالن نمایش ما 
وضعیت فوق العاده اسفناکی دارد.  کاله کج با 
بیان اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان روز پنجشنبه از تاالر آفتاب اهواز بازدید 
داشته اند تصریح کرد : قول مساعد داده شد تا 
با قید فوریت تاالر محصور شود و بازسازی خوبی 

صورت گیرد تا از این وضعیت خارج شود . 
وی افزود : وضعیت پالتوها نیز اکنون فاجعه 
است و این دغدغه همه اساتید می باشد به همین 
منظور با شهردار اهواز مذاکراتی انجام شده است 
و بعد از بازدید از محل مقرر شد برای تکمیل و 
تجهیز آن مبلغی حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه 
شود که امیدواریم چیزی در شان خوزستا شکل 
بگیرد و ما بتوانیم با الحاق خانه هنرمندان به این 

مجموعه حداقل تئاتر شهر را راه اندازی کنیم . 
مدیرکل فرهنگ  ارشاد اسالمی خوزستان گفت : 
خانه هنرمندان اکنون تکمیل است و تنها مشکلی 
که دارد این است که برای آن برق طراحی نشده 
بود و نیاز به احداث پست برق جدید می باشد 
اما در جلسه با شرکت توزیع نیروی برق اهواز 
، مدیرعامل شرکت قول مساعد دادند چون این 
تاالر  پست  از  آن  جای  به  هست  بر  زمان  کار 

آفتاب که اکنون ۲5۰ کیلووات ظرفیت دارد و در 
ایام پیک تنها 8۰ کیلووات مصرف می شود و در 
ایام غیر پیک ۴۰ کیلووات که بقیه ظرفیت مازاد 
است که هزینه آن ها پرداخت می کنیم از این 
ظرفیت استفاده شود تا بتوانیم طی دو ماه آینده 
خانه هنرمندان را با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی افتتاح کنیم . 
سالن   6 تجهیزات  اینکه  به  اشاره  با  کج  کاله 
نمایش و تئاتر خریداری شده و در حال ارسال به 
اهواز می باشد خاطرنشان کرد : اکنون می توانیم 
برخی اجراها را با برق کارگاهی در این فضا داشته 
باشیم و اگر هنرمندان بخواهند آنجا تمرین کنند یا 
در جشنواره از پالتو دایره ای شکل استفاده کنند 
هیچ مشکلی نیست و این فرصت با برق کارگاهی 

مهیا می شود . 
وی افزود : خانه هنرمندان با 6 هزار متر زیربنا 
و معماری و مهندسی یکی از نماهای فاخر در 
کشور است واستاندار خوزستان در بحث فرهنگ 
و هنر حمایت می کند همچنین اعتبارات خوبی 
را هم برای تکمیل فضاها اختصاص داده اند که 
خودشان هر دو هفته یک باز این قضیه را پیگیر 
می شوند تا خانه هنرمندان به بهره برداری برسد . 
خوزستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گفت : حدود ۲۰۰ سالن در شهر اهواز متعلق به 
سازمانها، شرکتها، نهادها و مجموعه های مختلف 
است که مجموعه هنرمندان هیچ بهره و استفاده 
ای از این سالن ها ندارند و درخواست داریم که 
این مسئله را پیگیری کنیم تا کارها اکران عمومی 
داشته باشند و تبلیغات آن ها را نیز اداره کل ارشاد 
برعهده می گیرد تا مردم بتوانند از این کارهای 
فاخری که تولید شده است نهایت استفاده و بهره 
را ببرند .  کاله کج اظهار داشت : به اعتقاد بنده 
یکی از کارهای بنیادی که باید در خوزستان انجام 
شود افزایش هنرستان های هنرهای زیبا است که 
در سالهای گذشته یک هنرستان پسرانه داشتیم 
و مهرماه امسال با همکاری و مشارکت اداره کل 
آموزش و پرورش استان ، هنرستان دخترانه افتتاح 

شد .
وی افزود : متقاضی هنرستان های هنرهای زیبا 
در بخش دختران تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر 

است و از تمام شهرستانها درخواست دارم برای 
سال آینده اقداماتی انجام دهند تا بتوانیم شهرهای 
بیشتری را پوشش دهیم زیرا ظرفیت تربیت نسل 
جوان هنرمند را داریم همچنین استفاده از این 
هنرستان ها رایگان می باشد و تنها با پرداخت 
هزینه ای حدود 3۰۰ هزار تومان می توانند از این 
ظرفیت استفاده کنند . از سوی دیگر قصد داریم 
داشگاه علمی کاربردی هنر را نیز راه اندازی کنیم 

یا شعبه ای از آنها بگیریم . 
و  سی  دبیر  سپهریان  امین  سید  ادامه  در 
چهارمین جشنواره تئاتر خوزستان گفت : سی و 
چهارمین جشنواره تئاتر استان خوزستان یادمان 
استاد فقید سعید بهروزی کارگردان ، نویسنده 
و منتقد شاخص استان و گزارشگر دفاع مقدس 
صورت  به  روز   ۴ مدت  به  آذرماه   ۱۴ لغایت   ۱۱
شوشتر،  اهواز،  های  شهرستان  در  غیرمتمرکز 
باغملک  و  بندرامام  ماهشهر،  شوش،  بهبهان، 

برگزار می گردد. 
با  تئاتری  رویداد  این   : کرد  بیان  سپهریان 
هدف ارتقاء سطح کیفی نمایش استان، حمایت 
نمایشی، کاهش  ارزشمند  و  فاخر  آثار  تولید  از 
آسیب اجتماعی، شعار سال، ارتقای نهاد خانواده، 
همگرایی ملی، بهره گیری از جریانات روز تئاتر 
از بسترهای فرهنگی در جهت  جهان واستفاده 
توسعه تئاتر خوزستان برگزار می شود. وی افزود : 
در این جشنواره بین ۱۰ تا ۱۲ اثر پذیرفته می شود 
که در این دوره از جشنواره از لحاظ تنوع موضوع 
و شیوه اجرایی قابل توجه بوده که مورد تحسین 

هیات بازبینی جشنواره نیز قرار گرفته است . 
دبیر سی و چهارمین جشنواره تئاتر خوزستان 
گفت : برگزاری جشنواره طبق فراخوان از مردادماه 
به اطالع هنرمندان رسیده بود که ۴۱ نمایش در 
سامانه ثبت شده است.که با توجه به محدودیت 
برخی  شدن  درگیر  و  آنفوالنزا  بیماری  های 
هنرمندان به این بیماری تنها ۲5 نمایش موفق 
شدند برای بازبینی حضوری که از ۲۴ تا ۲۹ آبان 

ماه انجام شد آثار خود را ارائه دهند .  
سپهریان با اشاره به اینکه طبق گفته شرکت 
کننده ها ، اعضای هیات انتخاب یکی از ترکیب های 
خوب طی سال های گذشته بوده است خاطرنشان 

ماوا  و  آرش ساربان  ناصری،  کرد: سید منصور 
حسین زاده از پیشکسوتان و تحصیل کرده های 
تئاتر می باشند که با توجه به گزارش بازبینی به 
صورت تحلیلی ، به بررسی انتخاب بهترین نمایش 

های آماده برای این جشنواره اقدام کرده اند. 
با درنظر گرفتن اهمیت و جایگاه   : وی افزود 
تئاتر خوزستان به صورت ویژه و با توجه به سوابق 
، هیات  تئاتر  اساتید هنرمند  تاثیرگذار  و  ارزنده 
داوران از استان های همجوار انتخاب شده اند که 
یک نفر آنها از مرکز هنرهای نمایشی تهران معرفی 

شده است . 
دبیر سی و چهارمین جشنواره تئاتر خوزستان 
: در طی اجرای نمایش های برگزیده در  گفت 
با  آموزشی  کارگاه  سه  مربوطه،  های  شهرستان 
در  نویسندگی  و  کارگردانی  بازیگری،  موضوع 
شهرستان های باغملک، شوشتر و ماهشهر برگزار 
می گردد . همچنین قصد داریم پیش از اختتامیه 
یک کارگاه آموزشی توسط داور تهرانی در اهواز 
داشته باشیم تا موضوع آموزش را هم اجرا کرده 

باشیم. 
آثار  جانبی  نمایشگاه   : کرد  عنوان  سپهریان 
و  ارزشمند  هنرمندان  از  جو  حق  رسول  پوستر 
توانمند که چندین دوره پوسترهای نمایشی ایشان 
رتبه  المللی حائز  بین  و  در جشنواره های فجر 
شده اند نیز همزمان با جشنواره برگزار می شود 
. همچنین طی رایزنی با صدا و سیما مقرر شد دو 
نمایش به عنوان تله تئاتر تولید شوند که بصورت 

استانی یا کشوری پخش شوند . 
وی افزود : رویدادهای تئاتری دیگری از جمله 
جشنواره الله های سرخ، جشنواره های سینمایی، 
تجسمی و موسیقی در استان برنامه ریزی شده 

است که تا پایان سال برگزار خواهند شد . 
دبیر سی و چهارمین جشنواره تئاتر خوزستان 
گفت : امید است این دوره از جشنواره تئاتر استان 
خوزستان، زمینه ساز شکوفایی بیشتر هنر تئاتر 
بوده و با آسیب شناسی کارشناسی این رویداد 
مهم استان ، شاهد ارتقاء کیفی نمایش در سال 

آینده باشیم . 
گفتنی است اختتامیه جشنواره پانزدهم آذرماه 

در تاالر آفتاب اهواز برگزار می شود.

اخبار

کاله کج: ظرفیتی به نام صندوق 
اعتباری هنر در خوزستان 

وجود دارد که هنرمندان 
خوزستان کمترین بهره  

واستفاده را از ظرفیت های 
صندوق دارند با وجودی که 

تسهیالت ، امکانات و خدمات 
رفاهی خوبی در سراسر کشور 

به هنرمندان می دهد

یزد- صادقی مقدم- استاندار یزد گفت: توسعه صنعتی استان نباید 
به فرهنگ و یا محیط زیست آن خدشه ای وارد کند؛ سند یزد نوین 
نیز بر همین موضوع تأکید دارد.به گزارش خبرنگار ما از یزد، مهران 
فاطمی در دیدار با جمعی از نخبگان یزدی مقیم تهران افزود: در 
فهرست بلند مسائل و اولویت های استان، موضوعات متعددی دیده 
می شود اما در بین همه این موضوعات، ۲ موضوع اصلی، فرهنگ و 

محیط زیست هستند.
وی ادامه داد: فرهنگ و محیط زیست نه به عنوان پیوسته فرهنگی 
و یا پیوسته محیط زیستی بلکه به عنوان ۲ موضوع کامالً جدی باید 
روح حاکم بر تمام تصمیم گیری های استان باشد.فاطمی با بیان اینکه 
استان یزد سه ظرفیت ویژه دارد، گفت: اول منابع طبیعی و مشخصاً 
معدن که استان یزد به لحاظ کمّیت استان دوم و به لحاظ تنوع، 

استان اول کشور است و تالش دارد با راهبرد از سنگ تا قطعه از خام 
فروشی پرهیز و زنجیره ارزش را تکمیل کند.وی اظهار داشت: بافت 
تاریخی و اصالت فرهنگی، یکی از ویژگی های بارز این استان است که 
می توان با استفاده از آن صنعت گردشگری استان را رونق داد و مزیت 
سوم که از مزیت  های اول و دوم مهمتر است، منابع انسانی است و 
استان یزد در ضریب نخبگی، در جایگاه اول کشور ایستاده و این یعنی 

تقویت زیست بوم علم و فناوری در استان یک ضرورت است.
فاطمی با اشاره به اینکه سند یزد نوین مبتنی بر این سه ثروت تدوین 
شده است تا با نگاه نوآورانه و آینده پژوهانه به تراز توسعه برسد، 
اظهار داشت: یزد توسعه سخت خود را پیدا کرده است و برای تغییر 
تراز و جهش، نیاز به دو بال توسعه علم و فناوری و توسعه صنعت 
گردشگری دارد.وی با اشاره به موضوع مسکن نخبگان نیز خاطرنشان 

کرد: برای حل مشکل مسکن نخبگان استان، استانداری یزد برای 
اولین بار در کشور تمام زمین ها را به صورت ویالیی طراحی کرد چراکه 

خانۀ آپارتمانی با فرهنگ عمومی یزد منافات دارد.
استاندار با بیان اینکه ۲5 هزار نفر از واجدین شرایط مسکن در شهر 
یزد قرار دارند، اظهار کرد: برای تأمین مسکن این افراد، منطقه شهری 
ویژه ای طراحی شده است.فاطمی از ایجاد دهکده سالمت در یزد خبر 
داد و گفت: صنعت گردشگری سالمت استان باید توسعه یابد که 
البته نیازمند حضور بخش خصوصی است و به همین دلیل تعامل 
خوبی با این بخش صورت گرفته است.استاندار با اشاره به موضوع 
بحران آب نیز یادآور شد: آب آغاز فرهنگ و تمدن است؛ در موضوع 
آب دو مسئله مهم وجود دارد؛ یکی تولید آب و دوم مدیریت مصرف 

آن که هر دو از اهمیت باالیی برخوردارند.

استاندار:
توسعه صنعتی یزد نباید به فرهنگ و محیط زیست استان خدشه  وارد کند

یزد- صادقی مقدم- مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
استان یزد گفت : طی دو ماه اخیر و در راستای 
اجرای قانون جامع حدنگار ۱۴۰ دفتر حدنگاری در 
سطح استان یزد آغاز به کار کرده است.مهدی اقبال 
در جلسه قرارگاه استانی حدنگاری شهید سلیمانی 
استان یزد که در محل استانداری برگزار شد ، اظهار 
داشت: هویت سازی و مستندسازی و اجرای کامل 
فرمایشات مقام معظم  اساس  بر  کاداستر  قانون 
جزو  توسعه  هفتم  برنامه  و سیاست های  رهبری 
وظایف قانونی دستگاه هاست و باید با جدیت دنبال 

شود.
تشکیل  از  بعد  و  راستا  همین  در   : افزود  وی 
قرارگاه مرکزی حدنگاری شهید سلیمانی در تهران 
، نخستین قرارگاه استانی یزد نیز در ۲۹ مردادماه 
امسال به ریاست استاندار و رئیس کل دادگستری 
، تشکیل و از مهرماه قرارگاه های تمام شهرستانها به 
ریاست فرمانداران و روسای دادگستری برگزار شده 
است.دبیر قرارگاه استانی حدنگاری شهید سلیمانی 
اجرای مصوبات  ادامه داد: در راستای  یزد  استان 
خصوص  در  رسانی  اطالع   ، قرارگاه  نخستین 
تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون حدنگار مبنی بر منوط 
شدن ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه ای 
تعویض شده به کاداستری و سرعت بخشیدن به 
اجرای این قانون ، جلساتی با حضوربخشداران و 

دهیاران و اعضای شوراها برگزار شد.اقبال با اشاره 
و  ملی  اراضی  کاداستر  ۱۰۰درصدی  پیشرفت  به 
کشاورزی  اراضی  کاداستر  3۲درصدی  پیشرفت 
استان تصریح کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد 
کاداستری ، مردم محور است با همکاری بخشداران 
، دهیاران و اعضای شوراها ، ۱۴۰ دفتر حدنگاری در 
نقاط مختلف شهرهای باالی ۲5 هزار نفر و شهرهای 
زیر ۲5 هزار نفر و روستاها تشکیل شد.وی ادامه 
داد: مسئوالن این دفاتر که با ابالغ فرمانداران، به 
صورت موقت فعالیت خواهند کرد در مرحله اول به 
جمع آوری اسناد مالکیت دفترچه ای که مهلت ارائه 
خدمات به آنها به اتمام رسیده، اقدام می کنند تا هم 
حضور مردم به واحدهای ثبتی و نقاط دور کاهش 
یابد و هم صدور اسناد کاداستری تک برگ تسریع 
شود.مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان یزد با اشاره 
حدنگاری  دفاتر  مسئوالن  ای  مرحله  آموزش  به 
توسط کارشناسان ادارات ثبت افزود: گام های بعدی 
فعالیت این دفاتر ، جمع آوری مدارک الزم جهت 
صدور اسناد کاداستر در مناطق مختلف استان از 
جمله شهرهای باالی ۲5 هزار نفر ، زیر ۲5 هزار نفر 
و روستاها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی خواهد 
بود.وی با اشاره به همکاری مطلوب فرمانداری ها 
و دادگستری های و برخی دستگاههای استان در 
اجرای قانون حدنگار بر لزوم تقویت همکاری ها و 

تداوم آن بویژه توسط ادارات کل راه و شهرسازی، 
آموزش و پرورش، بنیاد مسکن، اوقاف و امور خیریه 
و اقتصاد و دارایی تأکید کرد.عضو شورای قضایی 
استان یزد همچنین از آمادگی کامل ثبت اسناد از 
نظر اعتباری جهت کار جهادی در اجرای کاداستر و 
حمایت شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت 
المال جهت اجرای کامل قانون حدنگار در سطح 
استان خبر داد.وی با اشاره برخی دیگر از فعالیتها در 
راستای تسریع در اجرای قانون حدنگار بیان داشت: 
یکی از فعالیت های اخیر ما به مناسبت هفته بسیج 
و لزوم لبیک به منویات مقام عظمای والیت در 
راستای جهاد تبیین و بیان خدمات و فعالیت های 
ثبت اسناد و امالک و تسریع در امور ثبتی مردم 
استان و همچنین سرعت بخشی در هویت سازی 
امالک و اراضی ، تشکیل یک تیم جهادی با عنوان 
تیم جهاد ثبتی منتظران ظهور اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان یزد است.مدیرکل ثبت اسناد استان 
یزد افزود: قرار شده تا این گروه ، بصورت جهادی 
و انقالبی و با هدف حل مشکل پرونده های مهم 
واحدهای ثبتی و کمک به تسریع در صدور اسناد 
مالکیت شهرستانها ، پنجشنبه و جمعه هر هفته 
در یک واحد ثبتی مستقر شده و بصورت ویژه به 
پرونده های مسن و قدیمی و همچنین پرونده های 

موجود واحد ثبتی رسیدگی نماید. 

آغاز به کار ۱۴۰ دفتر حدنگاری در استان یزد

شهرستان
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مجتمع تولیدی کشت 
به شماره  ثبت شده  اسانس شیراز سهامی خاص  و صنعت 
70086 و شناسه ملی 10101150224 دعوت به عمل می آید تا 
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 
کارخانه  محل  1401/09/24در  مورخ  شنبه  روز  صبح   09:00
شرکت واقع در استان فارس ، شهر داراب ، میدان پرستار 
، بلوار اسانس ، کدپستی 7481767794 تشکیل می گردد 
، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1ـ انتخاب مدیران 2ـ 
انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 4ـ تعیین 
سمت و دارندگان امضاء مجاز و هر تصمیمی که در صالحیت 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد. 

هیئت مدیره شرکت مجتمع تولیدی کشت و صنعت اسانس شیراز

آگهي تجدید مناقصه عمـومي یک مرحـله اي

شرکت سهامی برق منطقه ای هر مزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 1 مرحله ای ، نسبت به »  خرید 21 دستگاه ترانس جریان 230 کیلوولت جهت ایستگاه 
400 بندرعباس « اقدام نماید.

    لذا از متقاضيان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید ، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه 
و نسبت به واریز مبلغ 500.000 ريال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شركت سهامي برق 
منطقه اي هرمزگان  از تاريخ 1401/09/13 لغایت 1401/09/16 اقدام  و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد . الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا. الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره   33313861-076 داخلي 2019  و 
در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن . فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا خریداران اسناد میتوانند 

به صورت فیزیکی نیز پاکات خود را در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد. ارائه  فیزیک پاکت الف الزامیست .
    توضيحات:

الزامات :
الف ( شرکت کننده در مناقصه تولید کننده و یا نماینده رسمی آن باشد  .

1- مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 3.337.015.428 ریال ، به صورت ضمانتنامه معتبربانكي ويا واريز نقدي .
2- دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی با شماره همراه 

09173692852 آقای مهندس آذرمهر  تماس حاصل فرمایند.
3- حداكثـرمهلت تحويل اسنـاد به دبيرخانه اينشركت تا ساعت 9 صبح روز  چهارشنبه مورخ 1401/09/30 و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر 

امور تدارکات وقراردادهاي اين شركت می باشد. 
4- به پيشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد.

5- آگهي ما درسايت سامانه  )www.setadiran.ir(بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر«  قابل مشاهده مي باشد.
روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

شناسه آگهی: 1417677
نوبت اول » آگهی شماره 1401-58«


