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وجود شرایط آب و هوایی مناسب برای کشت
گونه های گرمسیری و نیمه گرمسیری و خارج از
فصل ،وجود ذخایر شیالتی و پتانسیل های آبزی
پروری در نوار ساحلی ،قابلیت استقرار صنایع
تبدیلی و فرآوری با توجه به تنوع مواد اولیه باغی،
زراعی و شیالتی  ،سهولت دسترسی به بازارهای
مصرف منطقه ای و فرا منطقه ای با اتصال به...

تولید محصوالت گلخانهای
در جهت توسعه اقتصادی هرمزگان

تعیین تکلیف جاماندگان سهام
عدالت در مجلس یازدهم
گروه اقتصادی//

عباس گودرزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با تسنیم ،با اشاره به تدوین طرح  2فوریتی
جاماندگان سهام عدالت ،اظهار داشت:
جاماندگان سهام عدالت یکی از مواردی است که
مجلس یازدهم قطعا آن را پیگیری و به سرانجام
خواهد رساند.وی در همین راستا افزود :به تدبیر
مقام معظم رهبری سهام عدالت آزاد سازی
شد و مجلس یازدهم نیز قطعا بر اجرای درست
روند آزادسازی آن نظارت خواهد کرد و برای
جاماندگان سهام عدالت نیز طرحی را تدوین کرده

که آن را نیز از طریق کمیسیون اقتصادی پیگیری
خواهیم کرد.عضو هیئت رئیسه کمیسیون
اجتماعی مجلس با تا کید بر اینکه سهام عدالت
نباید به بیعدالتی تبدیل شود ،اضافه کرد:
بسیاری از خانوادهها و اقشار ضعیف و آسیب
پذیر جامعه هستند که این سهام را دریافت
نکردهاند ،در خواست ما این است که رئیس
جمهور به جهت رعایت عدالت و توزیع ثروت بین
اقشار ضعیف جامعه حتما اقشار مستضعفی که
این سهام را دریافت نکردهاند شناسایی کنند
و حتما آنها را هم پوشش دهند.گودرزی با بیان
اینکه جاماندگان سهام عدالت در مجلس یازدهم
تعیین تکلیف خواهند شد ،گفت :ممکن است
عدهای در سال  85از شرایط مناسبی برخوردار
بودند اما در حال حاضر جزء اقشار کم درآمد و
آسیب پذیر باشند که باید زمینه وا گذاری سهام
عدالت به آنها نیز فراهم شود.

سرمایهگذاری معدنی در
 ۸۲شهرستان کمبرخوردار
گروه اقتصادی//
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمدرو) از سرمایهگذاری این
سازمان در  ۸۲شهرستان کمبرخوردار خبر داد.

به گزارش ایسنا ،خداداد غریبپور با بیان اینکه
این سازمان نگاه ویژهای به مناطق کم برخوردار و
محروم کشوردارد ،تصریح کرد :ایمیدرو به عنوان
تنها نهاد توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی

کشور  ،تا کنون از  ۱۰۸شهرستان کمبرخوردار
و کمتر توسعه یافته ،در  ۸۲شهرستان اقدام
به سرمایهگذاری در قالب دو استراتژی کالن
« توسعه و توانمندسازی» کرده است.
معاون وزیر صمت اظهار کرد :یکی از اقدامات
سالهای اخیر ایمیدرو ،سرمایهگذاری در بخش
ا کتشاف نقاط مرزی کشور از جمله سیستان و
بلوچستان  ،خراسان جنوبی ،رضوی و شمالی و نیز
استانهایی همچون کردستان ،هرمزگان و  ...به
عنوان نقاط کمبرخوردار کشور بوده است .از سوی
دیگر «طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک» نیز
عمدتا در نقاط کم برخوردار متمرکز شده است.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

یک مقام مسوول اعالم کرد:

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس،
گفت :مجلس یازدهم نیز قطعا بر اجرای درست روند
آزاد سازی آن نظارت خواهد کرد و برای جاماندگان
سهام عدالت نیز طرحی را تدوین کرده که آن را نیز
از طریق کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهیم کرد.

مرغ منجمد به صورت گسترده در هرمزگان عرضه میشود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت :مرغ منجمد در هرمزگان با هدف تنظیم بازار این محصول به صورت
گسترده در شبکههای توزیع عرضه می شود.ایرج حیدری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان هرمزگان با اشاره به اهمیت تنظیم
بازار مرغ ،عنوان کرد :عرضه گسترده مرغ منجمد با قیمت مصوب در هرمزگان با هدف تنظیم بازار این محصول از امروز در شبکه
های توزیع آغاز گردید .وی گفت :رفع موانع و مشکالت پیش روی مرغداران به ویژه تامین نهاده های دامی مورد نیاز فعاالن این
بخش با قیمت مناسب در دستور کار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد تا روند فعالیت این واحدها برای تامین مرغ مورد نیاز
استان بدون وقفه تداوم یابد .معاون استاندار با تا کید بر کنترل مبادی خروجی شهرستان های مرزی ،تصریح کرد :فرمانداران
شهرستان های مرزی استان با اتخاذ تدابیر مناسب از خروج مرغ از هرمزگان با هدف تامین بازار استان جلوگیری نمایند.حیدری
خاطرنشان کرد :مرغ گرم در هرمزگان متناسب با قیمت میانگین کشوری و استان های همجوار به دست مصرف کننده نهایی برسد
و برنامه ریزی و اقدام الزم برای تنظیم بازار این نهاده در کمترین زمان ممکن در دستور کار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.

گروه اقتصادی//

رییس سازمان جهادکشاورزی
هرمزگان از لزوم توجه به آبزی
پروری و تولید محصوالت گلخانه
ای در توسعه اقتصادی و ارزآوری
برای استان خبر داد.

علی باقرزاده در نشستی با نماینده
مردم شرق هرمزگان و عضو
کمیسیون کشاورزی در مجلس
شورای اسالمی که با حضور
مدیران و روسای تشکلهای
بخش کشاورزی هرمزگان برگزار
شد ،اظها رکرد :بخش کشاورزی
در استان از اهمیتی ویژه برخوردار
است و  50درصد جمعیت استان سا کن
روستا بوده که معیشت آنها به این بخش
مرتبط است.
وی با اشاره به ظرفیت های مهم در بخش
کشاورزی افزود :آبزی پروری از مهم ترین
ظرفیت های بخش کشاورزی استان بوده
 50 ،هزار هکتار پتانسیل در استان وجود
داردکه  28هزار هکتارعملیاتی شده که
مابقی آن نیز در حال انجام می باشد که در
صورت عملیاتی شدن هر  50هزار هکتار در
اقتصاد استان تاثیر بسزایی خواهد داشت
که با عرضه محصوالت صادراتی در تامین
ارز کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.این
مسوول پرورش ماهی درقفس را از دیگر

آ گهی مزایده( نوبت  دوم )
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی  98099877610600090که طی آن محکوم
علیه خانم ایران فرجپور فرزند جمعه محکوم به پرداخت مبلغ  192/117/490ریال بابت محکوم به در حق آمنه آبتین با وکالت
سمیه زحمتکش مارمی و مبلغ  9/605/874ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده است که شش دانگ
پال ک ثبتی  135فرعی از  3379اصلی قطعه  20تفکیکی متعلق به محکوم علیها شناسایی و توقیف گردیده که پس از کارشناسی
به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده :
شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی دارای شماره پال ک ثبتی  135فرعی از  3379اصلی قطعه  20تفکیکی به مساحت
 64/61مترمربع واقع در طبقه پنجم فاقد پارکینگ
نظریه و نتیجه کارشناسی :
حسب اعالم نظر کارشناسی رسمی واحدهای مسکونی مذکور بدون در نظر گرفتن بدهی به اشخاص ثالث و رهنی به مبلغ
 1/298/200/000ریال کارشناسی و ارزیابی گردیده است  .ارزش اعالمی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به
مزایده گذاشته می شود.
 -1فروش نقدی است و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در ئتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده
را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا
تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -5مزایده در روز دوشنبه ساعت  12ظهر مورخ  99/04/23در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع
در رسالت جنوبی  -کوچه فتح المبین  -مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر
احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر
قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام
حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

مدیر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس -محمودی    195905

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای موسی فخارپور حکمی فرزند حسن به شماره ملی  3420412037به شرح دادخواست به کالسه  9900403از این
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیری ضرغامی فرزند موسی به شماره ملی
 3420419821در تاریخ  91/01/02در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 - 1موسی فخارپور حکمی فرزند حسن بشماره ملی  34204125037فرزند متوفی
 - 2زهرا فخاری فرزند حسن بشماره ملی  3420404980فرزند متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه  4شورای حل اختالف مجتمع شهری حوزه قضایی میناب -یوسف خضریان پور  195925

ظرفیت های مهم این بخش معرفی کرد
و تصریح کرد :استفاده از این ظرفیت مهم
مستلزم تامین زیرساختها بوده که جامعه
محلی نیز با استفاده از این زیرساختها
بتوانند از ظرفیت پرورش ماهی در قفس
در استان استفاده نمایند ،دولت برای
تامین زیرساختها برای جامعه محلی
کمک نماید.
باقرزاده با اشاره به توسعه گلخانه ها در
استان خاطرنشان ساخت :تولید محصول
با کیفیت در استان به صادرات و ارزآوری
کمک شایانی خواهد کرد.به گفته وی،
وزارت جهاد کشاورزی برنامه هایی مهمی
نیز جهت برون رفت از انباشت محصوالت

کشاورزی در مناطق دارد.رییس سازمان
جهادکشاورزی با بیان اینکه برای بعد از
تولید محصول کشاورزی حمایتی وجود
ندارد ،خاطرنشان ساخت :درآمد بخش
کشاورزی در مواقع بحران بایستی به این
بخش بازگردد ،ردیف اعتباری خاصی
برای این منظور مشخص گردد تا درمواقع
لزوم تعاون روستایی اقدام کند.
باقرزاده همچنین به مزیت های نسبی
حوزه شرق استان هرمزگان اشاره کرد و
افزود :وجود شرایط آب و هوایی مناسب
برای کشت گونه های گرمسیری و نیمه
گرمسیری و خارج از فصل ،وجود ذخایر
شیالتی و پتانسیل های آبزی پروری

در نوار ساحلی ،قابلیت استقرار
صنایع تبدیلی و فرآوری با توجه
به تنوع مواد اولیه باغی ،زراعی
و شیالتی  ،سهولت دسترسی
به بازارهای مصرف منطقه ای و
فرا منطقه ای با اتصال به آبهای
آزاد ،امکان توسعه سطوح زیر
کشت محصوالت زراعی و باغی با
استفاده از آب دریا و نزدیکی به
صیدگاه تن ماهیان اقیانوس هند
و امکان توسعه صید این ماهیان
در این منطقه از مزیت های
نسبی حوزه شرق استان هرمزگان
می باشد.
این مسوول ابراز داشت :بیشتر مناطق
حاصلخیز در شرق استان قرار گرفته
وشهرستانهای میناب ،رودان و حاجی
آباد از قطب های کشاورزی استان
هرمزگان می باشند.
باقرزاده با بیان اینکه در دشت میناب می
تواند به صورت مداوم کشاورزی انجام
شود  ،افزود :این ظرفیت در دشت میناب
وجود دارد که با همین آب کشاورزی
منطقه رونق یابد.
به گفته وی ،قوانین آب بها برای کشاورز
که در سال  64مصوب شود بایستی
اصالح شود که کشاورزان در حد معقول
آب بها پرداخت کنند.

آ گهی حصر وراثت

خانم فهیمه بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره  3470166358به استناد یک برگ شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه ،دادخواستی
به شماره  9909987695300185تقدیم این شعبه شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان برزین بهرامی بشناسنامه شماره  1219در تاریخ
 1399/03/07در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
 -1علی بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره  3470122891نسبت با متوفی :فرزند -2حسن بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره  3470103216نسبت با
متوفی :فرزند -3حسین بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره  4629نسبت با متوفی :فرزند -4مریم بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره 34700046158
نسبت با متوفی :فرزند -5اعظم بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره  3470122520نسبت با متوفی :فرزند -6فهیمه بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره
 3470166358نسبت با متوفی :فرزند -7نرگس بهرامی فرزند برزین بشناسنامه شماره  3470232891نسبت با متوفی :فرزند  -8پوران بهرامی فرزند احمد
بشناسنامه شماره  102نسبت با متوفی :همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت به مدت یک ماه آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان حاجی اباد 195927
رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم مرضیه رنجبر احمدآبادی فرزند حیدر به شماره ملی  3421951330به شرح دادخواست به کالسه 9909987669700513
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر رنجبر احمدآبادی فرزند محمد به
شماره ملی  3421896658در تاریخ  1395/04/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به :
 - 1مصطفی رنجبر احمدآبادی فرزند حیدر بشماره ملی  3421857857فرزند ذکور متوفی
 - 2سجاد رنجبر احمدآبادی فرزند حیدر بشماره ملی  3410174184فرزند ذکور متوفی
 - 3مرضیه رنجبر احمدآبادی فرزند حیدر بشماره ملی  3421951330فرزند اناث متوفی
 - 4زینب رنجبر احمدآبادی فرزند حیدر بشماره ملی  3422159045فرزند اناث متوفی
 - 5سکینه صادقی بهمنی فرزند هاشم بشماره ملی  3420271816همسر متوفی
 - 6محمد رنجبر احمدآبادی فرزند سلیمان بشماره ملی  3420254407پدر متوفی
 - 7مریم صادقی بهمنی فرزند غالم بشماره ملی  3420262851مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه  4شورای حل اختالف مجتمع شهری حوزه قضایی میناب -یوسف خضریان پور  195926
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم صغرا دست رس فرزند عبداله به شماره شناسنامه  378صادره از بندرلنگه به استناد دو فقره استشهاد
محلی اعالم داشته است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور دارای پال ک  358فرعی از  6098اصلی واقع در
پارسیان بخش  21پارسیان به مساحت  216متر مربع که در صفحه  16دفتر  69ذیل شماره  9163به شماره سریال 382582
سری د  91به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است  .لذا با عنایت به تبصره  5ماده  120آئین
نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امال ک مصوب  1380/11/18مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آ گهی می
شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی  ،تسلیم و رسید دریافت نماید  .چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار
نگیرد و یا در صورت اعتراض  ،سند مالکیت ارائه نشود  ،اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان پارسیان  ،سند مالکیت المثنی را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار  :سه شنبه مورخ 1399/04/10
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