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هرمزگان

 //سال سی ام //

برای نخستین بار در استان؛

برگزاری دوره آموزشی کودهای زیستی و آلی در جاسک
خاک نیست و بسیاری از امراض مربوط به مصرف سموم کاهش
می یابد که سالمت جامعه را تضمین می کند.رئیس اداره خدمات
فنی سازمان تعاون روستایی هرمزگان نیز در این جلسه هدف از
مصرف کودهای زیستی ،تقویت حاصل خیزی و باروری خاک و
تأمین نیازهای غذایی سالم و غنی تر ،برداشت بیشتر به دور از آلوده
سازی زیست بوم دانست و افزود :افزایش محصول از نظر کمی
وکیفی بدون آسیب رساندن به اکوسیستم مزرعه از دیگر مزایای
استفاده از این کودهاست.
فرشید درستکار افزود :مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر بوده
و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی آورد و نیز نگهدارنده-
میکروارگانیزم های سودمند خاک می باشد.وی از برنامه ریزی های
دستگاههای مرتبط برای ترویج مصرف بیشتر کودهای زیستی و
آلی بجای کودهای شیمیایی خبر داد و گفت :برای تحقق این
مهم ،طرح ساماندهی کودهای زیستی و آلی درسطح کشور اجرا
می شود.
درستکار تصریح کرد :کودهای بیولوژیک موجب کاهش مصرف
کودهای شیمیایی درمزارع و باغات ،بهبود کیفیت خاک و افزایش
راندمان آب ،عرضه سریعتر محصول به بازار و کاهش خطرات
زیست محیطی میشود.وی اضافه کرد :برای ترویج مصرف بیشتر
کودهای آلی درمزارع و باغات الزم است برخی حمایت های یارانه
ای در این خصوص از سوی دولت اتخاذ شود .در این دوره آموزشی
یکروزه افزون بر  60نفر از سهامداران شرکت و کشاورزان منطقه
جاسک شرکت داشتند .

توسعه تجارت هرمزگان و مسندم عمان
گروه اقتصادی:

جلسه بازاریابی کشور عمان درسازمان صنعت ،معدن وتجارت

هرمزگان برگزار گردید.

خلیل قاسمی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان اظهار
داشت :جلسات کارشناسی مستمر و اطالع رسانی به فعالین اقتصادی و
همچنین اطالعات اولیه کشور عمان و بویژه استان مسندم ارائه گردیده
است و تمامی تولید کنندگان و تجار و بازرگانان می توانند با دریافت
اطالعات نسبت به ورود به بازار هدف صادراتی گام نهند .قاسمی با تاکید
به برپایی نمایشگاه تخصصی در شأن و منزلت کشور در ادامه افزود :حضور
در نمایشگاه مشترک ایران و عمان اولین گام در برپایی نمایشگاه مستقل
استان در خارج از کشور است .وی تصریح کرد  :همایش اقتصادی ایران
و عمان با حضور یکی از معاونین سلطان قابوس  ،سه تا چهار وزیر کشور
عمان مرتبط با امور اقتصادی ،روسای اتاق های بازرگانی عمان ( مسقط،
مسندم ،سحار ) ... ،و امارات ( دبی  ،رأس الخیمه و  ) ...برگزار گردد
.در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان گفت:
کشور ایران سهم کمی از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است و

در این میان استان هرمزگان
نیز نتوانسته است بازار هدف
مناسبی برای کاالهای تولید
خود بدست آورد؛ لذا با توجه
به شرایط بوجود آمده می
بایست تمامی دستگاهها
از فعالین اقتصادی حمایت
نمایند تا بتوانند با معرفی
کاالهای تولید استان به خارج از کشور ،ارزش افزوده عاید تولید کنندگان
گردد.غالمپور افزود :جهت حمایت از واحدهای تحت پوشش خود کمک
هزینه حضور در کشور عمان را به مبلغ ده میلیون ریال برای هر واحدهای
صنعتی داخل و خارج از شهرک صنعتی استان را متقبل خواهیم شد.وی
ادامه داد :واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی جهت شرکت در
نمایشگاه و دریافت غرفه  50درصد مبلغ هزینه غرفه را برای واحدهای
صنعتی مستقر در شهرک صنعتی و 10درصد هزینه غرفه برای واحدهای
صنعتی خارج از شهرک صنعتی را بعنوان مشوق حمایتی اعمال می شود.

ورود زعفران چینی به کشور

جهان

لغوتحریمهاینفتیایران

یک مقام ارشد توتال فرانسه با بیان اینکه پیش بینی میشود تحریمهای نفتی ایران
سال  ۲۰۱۶میالدی لغو شود ،اعالم کرد :توتال آماده بازگشت به صنایع نفت و گاز ایران
است.بهگزارشخبرگزاریمهر«،استفانمیشل»درجمعخبرنگارانبابیاناینکهتوتال
فرانسه برای بازگشت به صنعت ایران تالش می کند ،گفت :در شرایط فعلی با توجه به
شرایط تحریمها در حال انجام مذاکره با با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هستیم.به
گزارش مهر ،دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امروز در
تهرانتوسط رکنالدین جوادیمعاون وزیرنفتو استفانمیشلمدیرخاورمیانهوشمال
آفریقای توتال برگزار شد.این در حالی است که «استفان میشل» مدیر بخش خاورمیانه
و شمال آفریقای توتال فرانسه اخیرا با اشاره به آمادگی این شرکت فرانسوی به منظور
بازگشتصنعتنفتایران،اعالمکردهاست:توتالآمادهتامینفاینانس،اجرایطرحهای
کاهش هزینه تولید نفت و فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت و گاز ایران است.

ایران

کیانوش شیر محمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه
خبرنگاران جوان ،گفت :یکی از دالیل کاهش قیمت افزایش عرضه در بازار است و با توجه
به اینکه زعفران چینی هم به بازار وارد شده نقصانی در روند رشد قیمت و بهبود کیفیت
و ارایه زعفران مطلوب به وجود آمده است بنابراین باتوجه به عدم دسترسی به زعفران
اصل و افزایش قیمت آن مردم این خرید را به تعویق می اندازند که به تبع آن در کاهش
قیمت تاثیر گذار خواهد بود.شیرمحمدی دلیل دیگر کاهش قیمت را انتقال پیاز زعفران به
افغانستان دانست و گفت :هم اکنون افغانستان به دنبال جایگزین کردن کشت زعفران
است.وی صادرات زعفران رابیشتر به صورت فله عنوان کرد و افزود :زعفران به خاطر بو
یا مواد داخل آن مورد استفاده قرار می گیرد و برای حفظ این موارد بایستی هدف خرید
کشورهای خریدار را از جهت استفاده خوراکی یا صنعتی مد نظر قرار داد.وی افزود :به طور
مثال در زعفرانی که بوی خوبی دارد نوع بسته بندی بسیار مهم است تا بتواند این بو را برای
مدت بیشتری نگه دارد .وی در آخرگفت :این گیاه یکی از ارز آور ترین گیاهان کشاورزی
است و با هزینه بسیار پایین و مصرف آب خیلی کم سود کالنی به بار می آورد و در صورت
شناسایی مناطق جدید قابل کشت می تواند در آمد زایی مناسبی داشت.

مدیر کل استاندارد هرمزگان :

با تدوین استاندارد های ملی
گامی مهم در راستای استاندارد سازی برداشته شده است

گروه اقتصادی:

عیسی باقرزاده مدیرکل استاندارد استان هرمزگان گفت  :با تدوین
استاندارد های ملی گامی مهم در راستای استاندارد سازی برداشته
ایم .

وی که نخستین جلسه کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کاال
و خدمات در استان هرمزگان سخن می گفت  ،هدف از تشکیل این
جلسه را بررسی راههای ارتقاء سطح کیفی کاالهای تولیدی استان
و نظارت دقیق بر ارائه خدمات مطلوب و استاندارد به شهروندان
عنوان کرد .
وی در ادامه به تشریح وظایف این اداره کل و همچنین به نقش موثر
و سازنده استاندارد در اجرای سیاست های کلی نظام پرداخت .وی
با تاکید بر دستور مقام معظم رهبری در بند  24سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد برای محصوالت
داخلی و ترویج آنها بر اهمیت مشارکت دستگاههای اجرایی در تدوین
استانداردهای ملی پرداخت و افزود :ما بر اساس قانون عمل می کنیم
و نظارت ما در جهت تامین سالمت آحاد جامعه است وانتظار داریم
به گونه ای عمل شود که کاالی بی کیفیت به دست مردم نرسد
ومعتقدیم حمایت از تولید با کیفیت مهم است نه هر تولیدی زیرا
که حقوق مصرف کننده حق الناس و تولید بی کیفیت اتالف سرمایه
های ملی است .
باقرزاده اضافه کرد :وظیفه ما صیانت از حقوق مردم و سرمایه های
ملی است .وی ا براز امیدواری کرد با تشکیل این کارگروه و همکاری
و همیاری و تعامل کلیه بخش ها و مسئولین گام مهمی در راستای

استاندارد سازی کاال و خدمات در استان برداشته شود .
مسعود دالمن سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
هرمزگان در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات موثر اداره کل استاندارد
هرمزگان در ارتقا سطح کیفی کاال و خدمات در استان خاطر نشان
ساخت  :شرایط استان هرمزگان منحصر به فرد است و استانداردسازی
بومی خاص خود را می طلبد و هرچه به جلو می رویم باید الزامات
استاندارد را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم .
در آینده ای نه چندان دور باید هر کاال و هر خدماتی که به مردم ارائه
می شود مطابق با استاندارد باشد  .وی از اقدامات اداره کل استاندارد
هرمزگان در راستای استاندارد سازی مصالح ساختمانی تقدیر کرد و

افزود :این تجربه باید برای دیگر کاالها و خدمات همچون گذشته
تکرار شود و رسانه ها باید یاری گر اداره کل استاندارد در امر ترویج
فرهنگ استاندارد به مردم و آشنایی آنان با الزامات استاندارد باشد .
دالمن گفت  :مجمع امور صنفی ظرفیت بزرگی است که می تواند
نقش بی بدیلی در کمک به اهداف استاندارد در استان و تامین
سالمت جامعه داشته باشد .
وی هدف از تشکیل کارگروه سالمت و استاندارد را جامعه ای
سالم و ایمن توصیف کرد و به مشارکت فعال ادارات عضو در این
کارگروه تاکید کرد .
وی گفت:ساالنه گزارشی از مشارکت ادارات به شورای برنامه ریزی
استان اعالم می کنیم و اثرات و بازخوردهای عملکرد کارگروه را با
شاخص و رقم می سنجیم تا بتوانیم سطح ارتقاء ایمنی و سالمت
را در جامعه باال ببریم .
هرچه در این مسیر هدفمند تر  ،فعالتر باشیم به اهداف اصلی مان که
خدمت رسانی صحیح به مردم و رضایت آنان است نزدیک شده ایم .
در پایان این جلسه  ،مصوب شد کلیه دستگاههای اجرایی در تدوین
استاندارد های ملی مشارکت داشته باشند  .و رابط خود را در این زمینه
به اداره کل استاندارد معرفی نمایند  .همچنین صدور پروانه بهره
برداری شهر بازی ها پس از اخذ مجوز از اداره کل استاندارد هرمزگان
از سوی شهرداری ها صادر شود. .
سازمان صنعت و معدن و تجارت صدور پروانه بهره برداری واحدهای
تولیدی را برای تولیدکنندگان منوط به اخذ مجوز از اداره کل استاندارد
هرمزگان نماید.

مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

سرمایه گذاری اروپایی ها در قشم
گروه اقتصادی:

مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت :سرمایه
گذارانی از کشورهای فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا و آلمان برای همکاری
گسترده و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف وارد این جزیره شده
اند.علی فرمانی افزود :این سرمایه گذاری ها در بخش های شیالت،

هتل داری ،تفریحات آبی ،کشتی های تفریحی و توسعه کمپینگ
های گردشگری حرفه ای انجام می شود.مدیر جذب سرمایه گذاری
سازمان منطقه آزاد قشم گفت :توسعه شیالت ،بنادر و خدمات رفاهی
به مسافران و گردشگران از اولویت های اصلی جذب سرمایه گذاران
در این جزیره است و بی شک با اجرایی شدن برجام و از میان رفتن
محدودیت های بین المللی ،فرایند جذب سرمایه گذار در این بخش
ها شتاب بیشتری می گیرد.وی اضافه کرد :در این شرایط می توان از

فضای تعامل گسترده با جهان به نحو مطلوبی بهره برد و با استفاده از
توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه هر چه بیشتر قشم
اقدام کرد.فرمانی اظهار کرد :با توجه به منویات رهبر معظم انقالب در
خصوص توسعه شیالت و ظرفیت های عظیم قشم در این حوزه ،بستر
مورد نیاز در این زمینه فراهم شده است و توسعه این بخش در دستور
کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد.
مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه
افزایش رفاه اجتماعی یکی از مولفه های شتاب گیری فرایند توسعه
جزیره است ،اضافه کرد :در این چارچوب توسعه بیمارستان و مراکز
درمانی ،فضاهای ارتباطی و جاده ها ،ساماندهی مکان های تفریحی
شهری و ایجاد کمپینگ و فضاهای گردشگری در اولویت برنامه های
سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته است و از جمله موادری است که

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختماهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
الف :قطعه  1بخش 4
 -1آقای نوروز مکی نصیرائی فرزند مکی به شماره شناسنامه  801صادره از میناب وبه شماره ملی  3420792638و به شماره رای  139460323057001171در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  33/40مترمربع کل پالک  -78اصلی قطعه  1بخش
 4واقع در بازار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد نور آذری و سید شر ف الدین حسینی
-2خانم مریم حیدری نسب سرمستی فرزند کیدی به شماره شناسنامه  1300صادره از میناب وبه شماره ملی  3420948409و به شماره رای  139460323057001502در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  222/08مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی
 -516اصلی قطعه  1بخش  4واقع در بلوار ساحلی کوچه 10روبرو بازار هزاره خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا انصاری شهواری
-3آقای امیر صالحی دومشهری فرزند غالم به شماره شناسنامه  1400صادره از میناب وبه شماره ملی 3420443005و به شماره رای  139460323057001596در ششدانگ یکبخانه به مساحت  126/91مترمربع قسمتی از پالک  -869اصلی قطعه 1
بخش  4واقع در بلوار ابن سینا خریداری مع الواسطه از مالک رسمی سید مهدی مکیان
-4آقای محمد اسالمی نخل ابراهیمی فرزند صادق به شماره شناسنامه  880صادره از میناب و به شماره ملی  3421167281و به شماره رای  139460323057002086در ششدانگ یکباخانه ساختمان به مساحت  469/28مترمربع قسمتی از پالک
 962و -961اصلی قطعه  1بخش  4واقع در خیابان  15خرداد جنب درمانگاه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید احمد بنادری
-5آقای یوسف نگاهبانی فرزند محمد به شماره شناسنامه  178صادره از میناب وبه شماره ملی  3420588577و به شماره رای  139460323057002073در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  349/52مترمربع قسمتی از پالک 961و-962
اصلی قطعه  1بخش  4واقع در خیابان  15خرداد جنب اداره صنف ومدرسه راهنمایی شاهد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی سید احمد بنادری
-6آقای غالم برگه فرزند درویش به شماره شناسنامه  9385صادره از میناب وبه شماره ملی  3420093896و به شماره رای 139460323057002092در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  288/86مترمربع قسمتی از پالک 992الی  999و 1007
و -1009اصلی قطعه  1بخش  4واقع در خیابان بهشت زهرا -جنب زیارت امام موسی کاظم(ع) خریداری مع الواسطه از مالک رسمی غالم علی جعفری بحرینی
ب :قطعه  2بخش 4
 -7آقای موسی رئیسی ماکیانی فرزند رضا به شماره شناسنامه  4838صادره از بندرعباس وبه شماره ملی  3392670391و به شماره رای  139460323057001038در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273/24مترمربع قسمتی ازپالک  5فرعی
از -1049اصلی قطعه  2بخش  4واقع در میناب ولیعصر کوچه  62خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقایان میرهاشم ومیرعبداله وخانم فاطمه همگی شمس
 -8آقای حسین زاهدی دهوئی فرزند دادی به شماره شناسنامه  136صادره از میناب وبه شماره ملی  3420854773و به شماره رای  139460323057002093در ششدانگ یک باب کارگاه آهن آالت ساختمانی به مساحت  911/34مترمربع قسمتی
از پالک  5فرعی از  -1049اصلی قطعه  2بخش  4واقع در بلوار ولیعصر جنب شرکت تعاونی مسافربری شماره یک خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی میرهاشم ومیرعبداله وفاطمه همگی شمس
 -9خانم آمنه زاهدی دهوئی فرزند عباس به شماره شناسنامه  1صادره از میناب وبه شماره ملی  3421972151و به شماره رای  139460323057000622در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت  284/62مترمربع قسمتی از پالک
 5فرعی از  -1049اصلی قطعه  2بخش  4واقع در بلوار ولیعصر -روبروی اداره امور آب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی میرعبداله ومیرهاشم وخانم فاطمه شهرت همگی شمس
 -10نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران وبه شماره رای  139460323057001491در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1089/17مترمربع قسمتی از پالک  5فرعی از  -1049اصلی قطعه  2بخش  4واقع در بلوار ولیعصر جاده سد محل ساختمان
یگان امداد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی میرهاشم و میرعبداله وخانم فاطمه شمس
-11خانم رقیه ذاکری فرزند حسن به شماره شناسنامه  262صادره از میناب و به شماره ملی  3420680457و به شماره رای  139460323057001698در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  255/74مترمربع قسمتی از پالک 132فرعی از -1054اصلی
قطعه  2بخش  4واقع در بلوار خلیج فارس پشته شهوار جنب مسجد سید الشهدا خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدعلی قصمی شهواری
 -12آقای هاشم ذاکری فرزند حسن به شماره شناسنامه  1صادره از میناب و به شماره ملی  3421965102وبه شماره رای  139460323057001697در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  79/65مترمربع قسمتی از پالک  132فرعی از  -1054اصلی
قطعه  2بخش  4واقع در بلوار خلیج فارس پشته شهوار جنب مسجد سید الشهدا خریداری مع الواسطه از مالک رسمی ورثه محمدعلی قصمی شهواری
ج :قطعه  1بخش5
 -13آقای موسی ابراهیمی فرزند محمد به شماره شناسنامه  119صادره از جاسک وبه شماره ملی  5869742528و به شماره رای  139460323057002142در ششدانگ یک بابخانه به مساحت  224/50مترمربع قسمتی از پالک یک -اصلی قطعه 1
بخش  5واقع در شیخ آباد پشت اداره راه وترابری زیر کانال خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالم حق دان
-14آقای احمد هاشمی پور فرزند عباس به شماره شناسنامه  1623صادره از میناب وبه شماره ملی  3420827301و به شماره رای 139460323057001700در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  474/96مترمربع قسمتی از پالک یک -اصلی
قطعه  1بخش  5واقع در شیخ آباد  44خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه شیخ آبادی
 -15آقای علیرضا میر بیگی درخانه فرزند عیسی به شماره شناسنامه  251صادره از میناب وبه شماره ملی  3421853835و به شماره رای  139460323057001948در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 304/24مترمربع قسمتی از پالک یک -اصلی
قطعه  1بخش  5واقع در زرکی شیخ آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی شیخ آبادی فرزند احمد
 -16آقای غالم زارعی فرزند نوک آمد به شماره شناسنامه  1061صادره از سندرک وبه شماره ملی  3421695091و به شماره رای  139460323057001952در ششدانگ یک باب خانه قطعه یکم به مساحت  167/59مترمربع قسمتی از پالک یک -اصلی
قطعه  1بخش  5واقع در بلوار امام کوچه 36خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی پانیذ
 -17آقای سلمان جنگی پور فرزند چملک به شماره شناسنامه  5860056494صادره از جاسک و به شماره ملی  5860056494و به شماره رای  139460323057000983در ششدانگ یک بابخانه به مساحت  194/35مترمربع قسمتی از پالک
 -56اصلی قطعه  1بخش  5واقع در شیخ آباد  -کوچه کبابی شهرقشنگ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقایان سیدجواد مورخ وغالمحسین خلیلی و غالمحسین جمشیدی
 -18آقای حسن نمردی زاده فرزند نادر به شماره شناسنامه  17990صادره از میناب وبه شماره ملی  3420179669و به شماره رای  139460323057001497در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 515/29مترمربع قسمتی از پالک -57اصلی قطعه 1
بخش 5واقع در بلوار امام کوچه کبابی شهر قشنگ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای غالمحسین جمشیدی
 -19آقای اسحق پیک پور فرزند حسن به شماره شناسنامه  117صادره از جاسک وبه شماره ملی  5869943140و به شماره رای  139460323057001037در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  274/20مترمربع قسمتی از پالک -77اصلی قطعه 1
بخش  5واقع در محله شنبه چاالکی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محمود قاسمی
 -20آقای دادخدا رنجبر میناب فرزندنظر دادخدا به شماره شناسنامه  9100صادره ازمینا ب وبه شماره ملی  3420091044و به شماره رای  139460323057001015در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 249/06مترمربع قسمتی از پالک 112
و - 113اصلی قطعه  1بخش  5واقع درشیخ آباد انتقال از طریق تقسیم ماترک مالک رسمی آقای نظر رنجبر
 -21آقای عباس زارعی نجات فرزند غالمشاه به شماره شناسنامه  313صادره از میناب وبه شماره ملی  3422208305و به شماره رای 139460323057002089در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240مترمربع قسمتی از پالک  -155اصلی قطعه 1
بخش  5واقع در محله سلیمانی جنب کارگاه بلوک زنی اغراب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی سید محمد شرف بنادری
 -22آقای حبیب درانی فرزند حسین به شماره شناسنامه  3460009871صادره از جاسک وبه شماره ملی  3460009871و به شماره رای  139460323057001699در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  263/28مترمربع قسمتی از پالک  -570اصلی
قطعه  1بخش  5واقع در کریم آباد پشت هنرستان دکتر حسابی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالکریم احمدی
-23خانم فروزان اندام محمدی فرزندعلی به شماره شناسنامه  3410686029صادره از میناب وبه شماره ملی  3410686029و به شماره رای  139460323057001597در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  243/10مترمربع
قسمتی از پالک  -570اصلی قطعه  1بخش  5واقع درکریم آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عبدالکریم احمدی
 -24آقای ابوطالب پور صدیق فرزند علی به شماره شناسنامه  230صادره از میناب وبه شماره ملی  3421809941و به شماره رای  139460323057001598در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  243/10مترمربع قسمتی از
پالک  -570اصلی قطعه  1بخش  5واقع در کریم آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عبدالکریم احمدی
ز:قطعه  3بخش 5
 -25آقای علی مداح فرزند میرزا اسماعیل به شماره شناسنامه  43759صادره از مشهد وبه شماره ملی  0932069754و به شماره رای 139460323057002294در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر باغ ونخیالت یک باب به مساحت
 150000مترمربع کل پالک  509فرعی از  -593اصلی قطعه  3بخش 5واقع در روستای کریان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی جواد مظاهری کاشانی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/8/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1394/9/9:
پرویز شیروانی -رییس ثبت اسناد و امالک میناب
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می تواند به رونق هر چه بیشتر سرمایه گذاری در این جزیره منجر
شود.وی بررسی دقیق و کارشناسی از سرمایه گذاران به منظور تائید
صالحیت فنی ،حقوقی و مالی را از جمله مالک های 0اصلی جذب
سرمایه گذار جدید در این منطقه اعالم کرد و گفت :در بررسی های
اخیر تالش می شود به سرمایه گذارانی مجوز ارایه شود که واجد
شرایط یاد شده باشند.فرمانی گفت :با تشکیل کمیته نفت ،گاز و
انرژی ،تمامی درخواست ها در این حوزه ها مورد ارزیابی دقیق قرار
می گیرد و ضمن بررسی مجوزهای صادره شده تاکنون ،مجوز سرمایه
گذارانی که شرایط یاد شده را نداشته باشند ،لغو شده است.وی تاکید
کرد :با بررسی های کارشناسی ،دیگر شاهد ورود سرمایه گذاران بدون
پشتوانه نخواهیم بود و از این پس ،آغاز هر طرحی ،نوید بخش تولید،
اشتغالزایی و توسعه اقتصادتی در جزیره می شود.

چــــهرههــــــا

گــــــــــــــــــــزارش خبری

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی هرمزگان ،این
دوره که با همکاری سازمان تعاون روستایی هرمزگان و انجمن
تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی کشور برای نخستین بار در
استان هرمزگان و در محل شرکت سهامی زراعی جگین برگزار و
مورد استقبال و توجه ویژه کشاورزان منطقه جاسک و سهامداران
این شرکت واقع شد .نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای
آلی و زیستی کشاورزی در این دوره مطالبی پيرامون مصرف بهينه
کود -کاربرد کودهای آلی و زیستی در افزایش عملکرد بهينه
توليدات بخش کشاورزی  -روش مصرف کودهای زیستی  -زمان
مصرف کود بيولوژیک و نيز مزایای حاصل از مصرف کود زیستی
برای کشاورزان آموزش داد.
محمدباقر والیی افزود :کودهای زیستی ،ریزاندامگان هایی
(میکروارگانیسم هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در
یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامین ها و دیگر
مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برسانند.
وی افزود :این کودها در خاک بدون هیچ گونه آلودگی سبب اصالح
ساختمان خاک همراه با افزایش عملکرد و تولید محصولی سالم
خواهد شد ضمن اینکه درآمدزایی کشاورز را در بر دارد .والیی
تصریح کرد :با مصرف این مواد بیولوژیک نیاز به مصرف سموم در
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فروش نیروگاه برق به بخش خصوصی

نیروگاه برق بندرعباس در لیست واگذاری به سازمان خصوصیسازی قرار گرفته است
.به گزارش جنوب ایران ،موج وسیعی از واگذاری ها به بخش خصوصی در غرب شهر
بندرعباس را طی ماه های اخیر شاهد بوده ایم که پرحاشیه ترین آن واگذاری مجتمع
آلومنیوم المهدی هرمزگان بود که حاشیه ها و جنجال های فراوانی را به دنبال داشت .به
تازگی نیروگاه برق بندرعباس هم بزودی برای فروش قرار می گیرد.آریایی در گفتوگو با
ایسنا ،در خصوص وضعیات فعلی نیروگاه های برق کشور،اظهار کرد:در حال حاضر بیش
از  50درصد از نیروگاههای کشور در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد .وی با اشاره به اهم
اقدام وزارت نیرو در خصوص واگذاری نیروگاهها اظهار کرد :با اخذ مصوبه از هیات وزیران
در سال  1392مقرر شد که نیروگاهها به جای واگذاری در قالب دارایی صرفا در قالب
شخصیتهای حقوقی مستقل واگذار شوند.
مدیر کل دفتر خصوصیسازی برق وزارت نیرو ادامه داد :از سوی دیگر برای آن دسته از
نیروگاهها که باید وفق قانون سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی باقی بمانند (سهم
 20درصدی دولت) هم شرکتهای دولتی ایجاد شود.

گروه اقتصادی :دوره آموزشی کودهای زیستی و آلی ،با
هدف ترویج فرهنگ استفاده بهتر از این نوع کود در شرکت سهامی
زراعی جگین با حضور کارشناسان و کشاورزان و سهامداران این
شرکت در جاسک برگزار شد.
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مــــــــــــــــــــیز خبر
رونق روز افزون به بندرلنگه باز می گردد
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اشاره به آغاز
فصل جدید فعالیت های کانتینری در بندرهای غرب
استان ،گفت :در همین راستا نخستین محموله کانتینری
ترانشیپی به بندرلنگه رسیده است .محمود صابری اظهار
داشت :این محموله شامل  17تی ای یو کانتینر می باشد
که با لندینگ کرافت ‹پاسارگاد  ›14از بندر شهید رجایی
ترانشیپ شده است.وی افزود :این کانتینرها در مجموع
حاوی  308تن انواع لوازم یدکی خودرو و قطعات جانبی
ماشین آالت سبک و سنگین است .صابری خاطرنشان
کرد :بر اساس سیاست های ابالغی سازمان بنادر در
راستای توسعه فعالیت های این بندر ،شیوه و نوع حمل
کاال مورد توجه می باشد و از همین رو کانتینری کردن
روند تخلیه و بارگیری یکی از برنامه های بندر لنگه در
فعالیت های آینده است.الزم به ذکر است ،به انتقال کاال
از یک کشتی بزرگ به یک کشتی کوچکتر در بین بنادر
و جزایر ترانشیپ گفته می شود.بندر لنگه به عنوان اصلی
ترین بندر غرب هرمزگان افزون بر ترانزیت کاال ،فعالیت
های صادراتی ،وارداتی و کاپوتاژ را نیز پشتیبانی می کند.
جمع آوری سم فروشان دوره گرد هرمزگان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :هرساله
افرادی در گوشه و کنار شهرهای استان اقدام به
فروش نهال های میوه وسموم غیر مجازبه کشاورزان
می کنند و باید این افراد جمع آوری شوند.
ناصر حیدری پوری افزود :عمده نهال ها از جهرم ،
داراب وجیرفت توسط افراد سودجو وارد استان می
شوند.وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت های مهم
سازمان جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی کشور
می باشد اظهارداشت  :ورود نهال مرکبات آلوده ،میوه
های قاچاق وسموم غیر مجاز باعث می شود که تولید
محصول سالم به خوبی انجام نشود .ساحل بندر لنگه،
سورو بندرعباس ،گچین و بستانو از مهمترین مبادی
غیر قانونی ورود میوه به استان هستند بطوری که
از این مبادی میوه های قاچاق وآلوده زیادی وارد
هرمزگان می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون ،محصول موز ،نارگیل،
آناناس و آواکادو مجوز واردات را دارند ،تاکید کرد:
باید با برنامه ریزی کارشناسی شده از میوه فروش
های سطح شهربندعباس بازدید شود وافرادی که
میوه های قاچاق عرضه می کنند ابتدا موارد قانونی
به آنها تذکر داده شود ودر بازدید های بعدی درصورت
رعایت نکردن موارد تذ کرداده شده ،طبق قانون با آنها
برخورد شود.حیدری پوری دربخش از سخنان خود
با اشاره به تغییر کاربری اراضی توسط افراد سودجو
گفت  :مراکز جهاد کشاورزی در استان باید نسبت به
قانون حفظ نباتات و کاربری اراضی کشاورزی بیش
از پیش حساس باشند .هدف عمده سازمان جهاد
کشاورزی تامین امنیت غذایی از طریق حوزه های
شیالت ،دام و طیور ،زراعت وباغبانی است و این امر
درسایه همدلی و کار جمعی محقق می شود.

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 139460323054001221
مورخ  94/8/4تصرفات مالکانه سید ابوالفضل رنجبر مرادی فرزند سید علی تحت عنوان ششدانگ ساختمان به مساحت
 238مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک  -1/112اصلی واقع در محله نخل ناخدا بخش دو به استناد بند ب ماده یک
و ماده  3آیین نامه مذکور را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی
سند مالکیت رسمی صادر وتسلیم گردید وعلی هذا در اجرای ماده  3و تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15روزه آگهی جهت اطالع عموم و مالک وصاحبان
حقوق آگهی می گردد چنانچه ظرف مهلت دوماه ازتاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد
و امالک بندرعباس وارد نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای صادر فوق در حدود وصالحیت وفق مقررات صادر خواهد
گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه
صالحه محل مراجعه وتقدیم دادخواست نمائید لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور وعدم ارائه تقدیم دادخواست ،اداره
ثبت اسناد و امالک بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23:
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/9:

اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بندرعباس
 3109 94/8/16م الف 8319

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 139460323054001213
مورخ  94/7/29تصرفات مالکانه علی اسمعیلی گهره فرزند حسین تحت عنوان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/30
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک  -1079اصلی واقع در خیابان شهید کازرونی بخش یک به استناد بند الف ماده یک
و ماده سه قانون آیین نامه مذکور را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار
آگهی سند مالکیت رسمی صادر وتسلیم گردید وعلی هذا در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15روزه آگهی جهت اطالع عموم و مالک وصاحبان حقوق
آگهی می گردد چنانچه ظرف مهلت دوماه ازتاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک
بندرعباس وارد نگردد سند مالکیت براساس مفاد رای صادر فوق در حدود وصالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید
در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالحه
محل مراجعه وتقدیم دادخواست نمائید لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور وعدم ارائه تقدیم دادخواست ،اداره ثبت
اسناد و امالک بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23:
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/9:

اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بندرعباس
 3124 94/8/19م الف 8357

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره 139460323054001208
مورخ  94/7/29تصرفات مالکانه علی جعفری فرزند طالب تحت عنوان ششدانگ یکبابخانه به مساحت  165/61مترمربع
مفروز ومجزی شده از پالک  -4583اصلی واقع در خیابان حقانی کوچه ربیع  13بخش یک به استناد بند ت ماده یک و
سه قانون مذکور را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار آگهی سند مالکیت
رسمی صادر وتسلیم گردید وعلی هذا در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15روزه آگهی جهت اطالع عموم و مالک وصاحبان حقوق آگهی می گردد چنانچه
ظرف مهلت دوماه ازتاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس وارد نگردد
سند مالکیت براساس مفاد رای صادر فوق در حدود وصالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض
معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالحه محل مراجعه وتقدیم
دادخواست نمائید لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور وعدم ارائه تقدیم دادخواست ،اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس
نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23:
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/9:

اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بندرعباس
 3111 94/8/17م الف 8324

