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خانه دار شدن شش هزار هرمزگانی تا پایان سال

طرح خودروی برقی در وزارت نیرو

جهان

بدهی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۵میالدی معادل ۲۸۷درصد تولید ناخالص جهانی
اعالم شد.به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری «نیوزنو» ،سال  ۲۰۱۵میالدی یکی از
پر فراز و نشیب ترین سالهای اقتصادی از بعد از بحران مالی در سال  ۲۰۰۷میالدی
محسوب میشود.برهمین اساس ،از سال  ۲۰۱۵به عنوان سال افزایش بدهی کشورها
یاد میشود به طوری که در این سال بدهی دولتی کشورها از جمله یونان ،چین و آمریکا
افزایش یافته است.البته بدهی دولتی کشورها در سال  ۲۰۱۵میالدی به  ۱۹۹تریلیون
دالر رسید ،این در حالی است که این رقم برای سال  ۲۰۰۷میالدی  ۵۷تریلیون دالر
گزارش شده بود ،بدهی کشورهای جهان در سال  ۲۰۱۵میالدی معادل  ۲۸۷درصد
تولید ناخالص جهانی اعالم شده است.در همین حال ،رقم بدهی کشورها در سال ۲۰۱۵
میالدی میتواند بیانگر عدم توانایی کشورها در بازپرداخت بدهی های خود و آشفته
شدن بازارهای تجاری باشد.

۲۰۱۵؛ سال افزایش بدهیها

مديرعامل آبفا هشدارداد :

گــــــــــــــــــــزارش خبری

اجرای تعمیرات اساسی واحد  2نیروگاه بندرعباس
گروه اقتصادی:

معاون مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید
برق هرمزگان از تعمیرات اساسی واحد  2نیروگاه
بندرعباسخبرداد.

داریوش محمودی در این خصوص گفت :تعمیرات
اساسی واحد  2این نیروگاه از آبان ماه امسال آغاز شده
و تا اواسط اسفندماه سال جاری ادامه دارد .وی خاطر
نشان کرد تعمیرات اساسی واحد ها هر  4سال یکبار به صورت
دوره ای و طبق برنامه زمانبندی شده انجام می شود محمودی
هدف از اجرای این طرح را حفظ پایداری و استمرار تولید و پرهیز
از خروج اضطراری در فصل تابستان عنوان کرد.وی ادامه یاد آور
شد :با پایان یافتن تعمیرات و راه اندازی واحد  2در سال آینده
شاهد تاثیرات مثبت در شبکه سراسری برق کشور خواهیم بود.
وی افزود :بازسازی این واحد ها به طور کامل توسط متخصصان

داخلی انجام می شود و ساخت بسیاری از قطعات در
نیروگاه بندرعباس بومی سازی شده است که کیفیت
قطعات ساخته شده توسط شرکت های پیمانکار
ایرانی و با نظارت کارشناسان و مدیران این شرکت
بهتر از نمونه خارجی بوده است .وی نمونه بارز این
قطعات را ساخت چرخ کورتیس و قطعات پمپ های
بویلر نیروگاه عنوان کردکه تاکنون آزمایشات الزم را
با موفقیت به انجام رسانده است  .معاون مهندسی و برنامه ریزی
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان جلوگیری از خروج ارز  ،بومی
سازی تکنولوژی و کمک به افزایش اشتغال و خدمت رسانی
مطلوب تر از جمله مزیت های این کار عنوان کرد .وی تعمیرات
بویلر  ،تعویض عایق های بویلر  ،اورهال پمپ ها ،فن ها و موتور ها
 ،بریکر ها و والو ها و تعمیرات ژنراتور و نوسازی نیروگاه را به عنوان
اقدامات مهم و اساسی در این بازسازی برشمرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان:

پروژه های عمرانی در دهه فجر باید از خدمات مورد نیاز بهره مند باشند
گروه اقتصادی:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت:
پروژه هاي اعالم شده از سوي دستگاه هاي اجرايي استان برای دهه
فجر ،در صورتي قابل افتتاح و بهره برداري است كه از تمامی خدمات
مورد نياز مانند آب و برق و دیگر خدمات بهره مند باشند.

به گزارش ایسنا ،دكتر مسعود دالمن در جلسه هماهنگی پروژههای
قابل افتتاح دهه فجر استان هرمزگان ،عنوان کرد :خدمترسانی به
مردم یک فرصت برای مسئوالن است که باید آن را غنیمت بشماریم
و در راستای خدمت به مردم از هیچ تالشی دریغ نکنیم.
وی با بیان اينكه هدف از گرامیداشت دهه فجر تجدید بیعت با
والیت و میثاق مجدد با شهدا ،امام شهیدان و مقام معظم رهبری
است ،افزود :شهدای انقالب اسالمی با نثار خون خود ،درخت انقالب

را آبیاری کردند و مديران و مسئولين دستگاههای اجرايي باید برنامه
های خود را به نحوي برنامه ريزي كنند كه برنامه های دهه فجر
نسبت به سال های گذشته با شور و شکوه بیشتر برگزار شود چون
ما هرچه داریم به برکت پیروزی انقالب اسالمی و خون شهدای
انقالب است.سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
هرمزگان تصریح کرد :تمامی دستگاه های اجرايي استان هرمزگان
باید فعالیتهای عمرانی و پروژههای قابل افتتاح در دهه فجر را
جهت مستند سازي اعالم کنند و لیست پروژههای قابل افتتاح نیز
باید تا  15دی ماه سال جاری ارائه شود.دالمن خاطر نشان كرد:
پروژه هاي اعالم شده از سوي دستگاه هاي اجرايي استان در صورتي
قابل افتتاح و بهره برداري است كه از تمامی خدمات مورد نياز مانند
آب و برق و دیگر خدمات بهره مند باشند.

تصویب کلی طرح الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم دراولویت مجلس
گروه اقتصادی :نماینده بندرعباس در مجلس گفت :بحث
الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم به انضمام الیحه منطقه آزاد جاسک
بعد از تعطیالت مجلس در صحن علنی مورد بررسی قرار میگیرد.

محمد آشوری در گفتگو با مهر در هرمز اظهار داشت :پیرو پیگیری
های نمایندگان استان هرمزگان در ارتباط با الحاق جزیره هرمز به
منطقه آزاد قشم و تالشهایی که صورت پذیرفت به حمد اهلل کلیات
الحاق این جزیره به منطقه آزاد قشم به تصویب نمایندگان رسید و
برای جزییات به کمیسیون مربوطه (اقتصادی) ارجاع داده شد و
قرار براین شد که در جلسه بعد و یا یکی از جلسات در صحن علنی

مجلس در اولویت قرار بگیرد.این نماینده مجلس در مورد علت به
تاخیر افتادن تصویب جزییات الحاق هرمز ،گفت :به دلیل اینکه طرح
مناطق آزاد جدید دیگری در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود و
چون طرح و الیحه با هم ادغام شده بود متاسفانه در صحن مجلس
رای نیاورد که مورد اعتراض نمایندگان استان قرار گرفت.وی گفت :از
طریق هئیت رئیسه مجلس طرح الحاق جزیره هرمز پیگیری شد و
دکتر الریجانی دستور داد مواردی که مربوط به لوایح است در قالب
الیحه و این چند منطقه آزاد در قالب طرح دوباره به صحن علنی
مجلس ارائه و در دستور کار قرار بگیرد.

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم)

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کالسه  9309987610100056که طی
آن محکوم علیه شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین دران به استناد اجراییه شماره  9310427610100057مورخ
 93/2/6محکــوم به پرداخت مبلــغ  17/800/000/000ریال بابت محکوم به در حق محکوم له شــرکت خدمات
کشتیرانی موج مد( با مسئولیت محدود) و پرداخت مبلغ  850/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق
دولت گردیده اســت .در راســتای اجرای حکم صادره  1500تن کاالی بنتونیت واقع در اســکله شهید رجایی
بندرعباس متعلق به محکوم علیه فوق توقیف به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده :توقیف هزار و پانصد تن کاالی بنتونیت
نظر کارشناسی  :کارشناسی شماره 9310/532
به اطالع می رســاند ارزش تقریبی کاالی بنتونیت( )bentoniteکه از کانی های خانواده اســمکنیت می باشد به
ترکیبات شیمیایی و ساختمان آن بستگی دارد که برابر نرخ روز جهانی و براساس کیفیت ونوع کاال از قرار هر تن
از  70دالر لغایت  270دالر و محصول فرآوری شده به ازا هر کیلو  7دالر می باشد که النهایه کاالی معدنی فوق به
نرخ عرف بازار داخلی به قرار هر کیلو به طور میانگین  17000ریال برآورد که با احتساب  1500تن موجودی کاال
به قرار  25/500/000/000ریال محاسبه و برآورد می گردد.
شایان ذکر است ارزیابی محموله فوق صرفا براساس اسناد و مستندات مربوطه در پرونده می باشد و به دلیل عدم
وجود مستندات واردات محاسبه قیمت دقیق حسابداری بر اساس اسناد خرید امکان پذیر نبوده و صرفا بر اساس
عرف و بررسی میدانی که با احتساب میانگین قیمت کاالی مشابه ارزیابی و اعالم گردیده است.
کاالهای توقیفی به میزان  25/500/000/000ریال( بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) کارشناسی و ارزیابی
گردیده است .مبلغ اعالمی بعنوان قیمت پایه مزایده است و با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 -1فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بها یک ماه می باشد.
 - 2كليه هزينه هاي مربوط به معامله از هر قبيل و از هر جهت بعهده خريدار است.
 - 3پيشنهاد دهندگان بايد قبل از انجام مزايده در تاريخ روز مزايده با هماهنگي اجراي احكام مبلغ  10درصد مبلغ
ارزيابي شده را به صورت سپرده نقدي به حساب شماره 2171295409008نزد بانك ملي شعبه دادگستري توديع و
قبض سپرده را به اين اجرا تحويل نمايند.
 - 4اجراي احكام در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
 - 5مزايده در ساعت  11روز شنبه مورخ  94/11/3در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در
رســالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی به صورت حضوري بعمل مي آيد و برنده كسي
است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.
 - 6در صورتيكه برنده تا يك ماه از جلســه مزايده و با انقضاي مهلت از پرداخت بها مورد مزايده خودداري نمايد
مسئول كسر احتمالي قيمت و خســاراتي كه از تجديد مزايده حاصل شود خواهد بود كه بدوا از سپرده او استيفا
ميشــود و سپرده تا تعيين كسر قيمت و خسارات وارده مســترد نخواهد شد و متقاضيان شركت در مزايده براي
كسب اطالع بيشتر ميتوانند به شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستري بندرعباس مراجعه نمايند.

منشی شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس -کمالی
8818 94/10/10

رونوشت آ گهی حصر وراثت
خانم مریم دلیری دارای شناسنامه شماره  1037به شرح دادخواست به کالسه 9409987669600796ازاین شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان موسی محمدی بشناسنامه  3635درتاریخ
 94/7/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1کورش محمدی فرزند موسی به ش ش  3411677414متولد  1393پسر متوفی  -2زینب محمدی فرزند موسی به ش
ش  3411220600متولد  1386دختر متوفی  -3مریم دلیری فرزندغالم به ش ش  1037متولد  1354همسر متوفی  .الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شماره سه میناب  -مالزاده 8822 94/10/9

رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقای حسین زارعی دارای شناسنامه شماره  135به شرح دادخواست به کالسه  9409987669600795ازاین شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اسحاق زارعی بشناسنامه  365درتاریخ 94/9/24
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1حسین زارعی فرزند اسحاق ش ش  135متولد  1365پسر متوفی  -2سکینه زارعی فرزند اسحق ش ش  945متولد
 1354دختر متوفی -3زهرا زارعی فرزند اسحاق ش ش  1084متولد  1357دختر متوفی -4کلثوم زارعی فرزند اسحاق
ش ش  1311متولد  1359دختر متوفی  -5خیری احمدی نیا فرزند عباس ش ش  346متولد  1333همسر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد اومی باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه سه میناب  -مالزاده 8821 94/10/9

معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزیر نیرو با بیان این که در آینده برق جایگزین بنزین در
ایران خواهد شد گفت :در حال فراهم کردن شرایط ارتباط مناسب تولید باطری و خودرو برقی
در ایران هستیم .علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور برنامهریزی و اقتصادی در نشست
مشترک معاون اول رئیس جمهور با مدیران ارشد وزارت نیرو اظهار داشت :در حال حاضر 26
طرح تحقیقاتی و توسعه فناوری مهم در وزارت نیرو در حال پیگیری است که یکی از این
طرحهاخودروهایبرقیاست.ویافزود:توزیعبرقخودروهایبرقیبرعهدهوزارتنیروخواهد
بود و باید زیرساختهای آن را طوری فراهم آوریم که امکان شارژ خودروهای برقی در منازل
مسکونی و دیگر اماکن تجاری و اداری وجود داشته باشد.دائمی با بیان اینکه برق در آینده
جایگزین بنزین در ایران خواهد شد ،تصریح کرد :در حال فراهم کردن شرایطی هستیم که
در زمانهای غیر پیک با نصب تجهیزات مورد نیاز ،شارژ خودروهای برقی در مکانهای مذکور
انجام شود و در حال فراهم کردن شرایط ارتباط مناسب تولید باطری و خودرو برقی در ایران
هستیم.

مــــــــــــــــــــیز خبر

منابع آبي هرمزگان

همچنان در وضعيت بحـرانی
صبح ساحل //محمد خداکریمی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت  :علي رغم بارندگي
هاي اخير ،منابع آبي استان در وضعیت هشدار قرار دارد.

حسین خادمی در نشست خبري كه به مناسبت سالروز تصويب
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب برگزار شد تاکید کرد :هم
اكنون ذخيره سد استقالل  22ميليون متر مكعب است در حاليكه نياز
آبي اين شهر از سد  5ميليون متر مكعب در ماه مي باشد كه نشان
از وضعيت نه چندان مطلوبي است.وی ضمن هشدار از شهروندان
بندرعباسي خواست كه با كاهش مصارف غيرضرور و مصرف بهينه آب
 ،آبفا را در تامين آب مورد نياز و رفع بحران موجود ياري نمايند.وي
با اشاره به چالش كمبود آب در شهرهاي استان ،تاكيد كرد :با توجه
به توسعه شهرهاي استان و به تبع ضرورت توسعه منابع آبي  ،تالش
كرديم تا با ارتقاء ظرفيت منابع آبي و شاخص بهره مندي مشتركين
از آب سالم  ،نياز آبي شهروندان هرمزگاني را در قالب برنامه هاي
بلند مدت و كوتاه مدت و متناسب با توسعه شهر ها تامين نماييم
.خادمي افزود :باال بردن ظرفیتهای پیمانکاری و مشاورهای شرکت
آب و فاضالب استان ايجاد بستر مناسب براي حضور شركت هاي
بومي ،افزايش سرعت و كيفيت ارائه خدمات به صورت الكترونيكي و
توانمند سازي نيروي انساني از ديگر اقدامات اين شركت در راستاي
تحقق رضايتمندي مشتركين ما بوده است.وي گفت :درحال حاضر
اين شركت آب مورد نياز تمامي شهرهاي استان و  168روستا در
مجموع با جمعيتي بالغ بر يك ميليون و يكصد هزار نفر را به عهده
دارد كه نياز آبي اين جمعيت  4200ليتر بر ثانيه است در حالي كه
ظرفيت فعلي منابع آبي  3400ليتر بر ثانيه است.وي در خصوص منابع
آب استان ،افزود :هم اكنون  65درصد آب مورد نياز از  126حلقه چاه،

 15درصد از طريق ذخيره سد استقالل  15 ،درصد از طريق 18
دستگاه آبشيرين كن و  5درصد نيز از خط محرم تامين مي شود.اين
مسئول در ادامه ،با اشاره به اهميت نقش آب در توسعه شهرها ،افزود:
با توجه به استمرار خشكسالي و كاهش منابع آب زيرزميني و سطحي،
در صدد ایجاد منابع آبي پايدار نظير شيرين سازي آب دريا در استان
هستیم .وي اضافه كرد :بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته،تا پايان
برنامه ششم توسعه ،سهم منابع آبي استان از آبشيرين كن ها از 42
هزار متر مكعب به  350هزار مترمكعب در شبانه روز معادل  60درصد
ارتقاء مي يابد .همچنين در حال حاضر در اين بخش  100هزار متر
مكعب در دست اجرا بوده و  20هزار متر مكعب نيز امسال در مرحله
انتخاب سرمايه گذار داريم .وی گفت:هم اكنون آب شرب تمام جزایر
استان ،شهرهاي بندرلنگه ،كنگ و فین از طریق آب شیرینکن تامین
میشود كه در دهه فجر امسال نيز آبشيرين كن سيريك به بهره
برداري مي رسد.خادمی گفت :بومیسازی صنعت آب و فاضالب ،به
روزرساني دانش این حوزه ،ايجاد اسناد و مدارک مشتركين به صورت
الکترونیکی نظير سامانه پرداخت آني قبوض و همراه آب از جمله
دستاوردهای آبفاي هرمزگان است که طي  25سال اخیر محقق شده
و رضایمتندی  90درصد از مشترکين را سبب شده است.
بهره برداري  17پروژه آب و فاضالب در دهه فجر
مديرعامل آبفا درادامه از افتتاح  17پروژه آب و فاضالب با اعتباري
معادل دو هزار  400ميليارد ريال در دهه فجر خبر داد.حسين خادمي
گفت :طرح آبرساني جگين –جاسك از بزرگترين طرح هاي آبرساني
كشور است كه فاز نخست آن با اعتبار هزينه شده يك هزار 900
ميليارد ريال در دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد.وي در
خصوص جزييات اين طرح گفت :اين طرح با دبي  700ليتر بر ثانيه،

ورود کشتی دومین خط کانتینری جهان به بندرعباس
گروه اقتصادی:کشتي  MSC DOMITILLEمتعلق به دومين
خط کانتينري برتر جهان پس از شش سال در بندر شهيد رجايي پهلو
گرفت.

مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان از پهلوگيري در مراسم ورود
کشتي  MSC DOMITILLEبه بزرگترين بندر تجاري کشور
گفت:بعد از گذشت شش سال ،اولين کشتي خط کانتينري MSC
سوييس با ظرفيت  9هزار و  TEU 400کانتينر در ترمينال شماره دو

بندر شهيد رجايي پهلو گرفت .ابراهيم ايدني افزود :اين کشتي يک
هزار و  TEU 162کانتينر صادراتي و وارداتي دارد و از بندر شانگهاي
چين به بندر شهيد رجايي آمده است .ايدني تصريح کرد :قرار است
از اين پس هر هفته کشتي هاي خط کشتيراني  MSCدر بندر شهيد
رجايي پهلو بگيرد .اين مقام مسئول اضافه کرد :خط  MSCسوئيس
دومين خط بزرگ کشتيراني کانتينري دنياست و با پهلوگيري کشتي
متعلق به اين خط در بزرگترين بندر تجاري کشور ،خطوط خارجي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9300053شش دانگ یک باب خانه پالک  15055ملکی آقای محمود بامشاد به عنوان

بدهکار و راهن پرونده ذیل ثبت شماره  559دفتر  4صفحه  381ثبت و سند صادر ومع الواسطه به آقای محمود بامشاد
باحدود اربعه شماال به طول  19/20متر دیواریست به کوچه شرقا به طول  23/60متر درب ودیواریست به کوچه جنوبا
به طول  19/20متر دیواریست به کوچه غربا به طول  23/60متر دیواریست به کوچه منتقل شده است ،طبق سند رهنی

شماره  78/5/3-49625دفترخانه  15بندرلنگه در قبال مبلغ  82770666ریال به انضمام کلیه خسارات تا روز وصول
در رهن بانک ملی بندرلنگه قرارگرفته وطبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  783744000ریال ارزیابی شده و پالک فوق

چــــهرههــــــا

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از افتتاح شش هزار واحد مسکن
مهر تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ،مهندس ماندانا مقدسی با بیان
اینکه طی روزهای گذشته  7هزار و  76واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شد ،افزود :طبق
برنامه زمان بندی و با تکمیل زیر ساخت ها نزدیک به شش هزار واحد مسکن مهر در آستانه
سال جدید تحویل متقاضیان خواهد شد.وی همچنین به کیفیت مسکن مهر در هرمزگان
اشاره کرد و افزود :هرمزگان جزء استان هایی است که در کیفیت ساخت پیشگام است.
به گفته مقدسی ،مسکن مهر هرمزگان از نظر اسکلت سازی فراتر از بخش خصوصی نیز
عمل کرده و دارای استحکام و استقامت باالیی است.مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و
شهرسازی هرمزگان استحکام خانه های مهر را حاصل نظارت عالیه از سوی راه و شهرسازی
هرمزگانعنوانکرد.
وی در عین حال تصریح کرد ،در بخش ظریف کاری و زیباسازی نیز با توجه به به توان و آورده
متقاضیانانجامشدهاست.مدیرمسکنوساختمانادارهکلراهوشهرسازیهرمزگاناضافه
ت خوبی نیز
کرد ،کیفیتبخشی به مسکن مهر یکی از اهداف ما بوده که در همین راستا کیفی 
در پروژههای جدید ایجاد شده است.

ایران

خط انتقالي به طول  124کیلومتر 50 ،هزار متر مكعب حجم مخزن،
يك واحد ايستگاه پمپاژو يك واحد آبگير و  22هزار متر مكعب ظرفيت
تصفيه خانه (فاز نخست) اجرا شده است كه جمعيتي بالغ بر 143
هزار نفر شامل؛ شهرستان جاسك ،نيروهاي نظامي و انتظامي و 105
روستاي مسير را تحت پوشش قرار مي دهد.
وی ادامه داد :در سالجاری  72پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و 300
میلیارد ریال در بخش آب و شش پروژه در بخش فاضالب با اعتبار
 500میلیارد ریال در دست اجرا داریم.به گفته خادمی ،با توجه به
مشكالت كم آبي اين شهرستان ،پروژه آبشيرين كن سه هزار و 750
متر مكعبي سيريك نيز از ديگر پرورژه هاي مهم آبفاست كه در دهه
فجر به بهره برداري مي رسد.وي گفت :این پروژه با اعتبار  90میلیارد
ریال از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شده است و علل
کندی روند اجرای آن مشکالتی نظیر شرایط نامساعد آبگیری با توجه
به شیب کم ساحل ،مشکالت زیرساختی در زمینه برق شهری ،عدم
تامین مالی و زمانبر بودن خرید های خارجی و مشکالت گمرکی
جهت ورود تاسیسات خریداری شده به داخل کشور بوده است.وی
درپاسخ به پرسش خبرنگار صبح ساحل ،میزان مطالبات این شرکت از
سازمان ها  ،دستگاه ها ی اجرایی استان و نیروهای نظامی وانتظامی
را بالغ بر 400میلیلرد ریال اعالم کردو گفت :با وصول این مطالبات
می توان پروژه های مختلفی در جهت رفاه مردم اجرا کرد .وی ابراز
امیدواری کرد مسوالن دستگاه ها در این زمینه تالش نمایند .
متردد به اين بندر به  17خط افزايش يافته است .به گفته مديرکل
بنادر و دريانوردي هرمزگان ،کاهش نرخ کرايه در همين مدت کوتاه
براي کاالهاي خاور دور از مزاياي تردد خطوط البه بندر شهيد رجايي
است و کشتيراني ها از ظرفيت بازار ايران بهره مند مي شوند.
وي گفت :از اين پس در بخش هاي وارداتي و صادراتي کرايه حمل
تجار کاهش مي يابد و ظرفيت هاي بيشتري براي کشور ايجاد مي
شود .يادآور مي شود ،آخرين بار کشتي  MSC BEATRICEبا
ظرفيت حمل و نقل  14هزار  TEUکانتينر(از بزرگترين کشتي هاي
کانتينري جهان) اواخر تير ماه سال  88در بندر شهيد رجايي پهلو
گرفته بود و از آن زمان تاکنون ،بيش از  6سال مي گذرد.

تجهیز مزارع گندم وکلزا به سیستم های آبیاری
نوین
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در راستای تولید بیشتر
محصوالت استراتژیک از جمله گندم وکلزا ،تجهیز این
مزارع به سیستم های آبیاری تحت فشار را دردستور کار
قرار داده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
گفت :در هرمزگان بالغ بر 1هزارو 200هکتار از اراضی
زیر کشت گندم وکلزا به سیستم های آبیاری نوین مجهز
هستند.به گزارش واحد اطالعات واخبار روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،ناصر حیدری پوری
افزود:یکی ازبرنامه های اصولی وزارت جهاد کشاورزی در
سطح استان ،اجرای کشت مکانیزه گندم وکلزا می باشد .
وی ادامه داد :خوشبختانه طرح کشت مکانیزه گندم
وکلزا از سوی کشاورزان شهرستان های حاجی آباد،
میناب  ،رودان ،پارسیان و بستک با استقبال خوبی روبرو
شده است.حیدری پوری در پایان افزود:کشاورزان باید
برای تولید بیشتر محصول و اقتصادی کردن کشاورزی،
از امکانات مکانیزاسیون بهره بگیرند.
پایان ساخت بزرگترین تاور پاالیشگاهی در
بندرعباس
ساخت بزرگترین تاور پاالیشگاهی کشور در مجتمع
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس به
پایان رسید.این سازه در شرکت رآکتورساز این مجتمع
ساخته شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیر
این سایت گفت :این تاور تا چند روزآینده در پاالیشگاه
نفت ستاره خلیج فارس بندر عباس نصب می شود.نوری
افزود:این تاور  700تنی  70 ،متر طول و  11متر قطر
دارد.تاور در پاالیشگاه به عنوان جداکننده اولیه مشتقات
نفتی استفاده می شود و در بهبود و کیفیت تولیدات
پاالیشگاهی نقش بسیاری دارد.
وی گفت :اکنون  13سازه دیگر پاالیشگاه نفت ستاره
خلیج فارس هم در این شرکت در حال ساخت است که
 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد.پاالیشگاه نفت ستاره
خلیج فارس بندرعباس بزرگترین پاالیشگاه نفتی کشور
با ظرفیت تولید  360هزار بشکه میعانات گازی در روز در
دست ساخت است .

برگزاری نخستین مانور ملی مدیریت بحران
بنادر کشور
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز به کار
دوره آموزشی  ICS200با حضور نمایندگان سازمان و
بنادر کشور و دستگاه های خدمات رسان و برگزاری
مانور مدیریت بحران و تخلیه امن در شرایط اضطرار
در جزیره قشم خبر داد« ،.ابراهیم ایدنی» ضمن اعالم
این خبر افزود ICS :یا سيستم فرماندهی حوادث یک
نظام مدیریتی است که با اجرای کامل آن ،یک مدیریت
بحران توانمند به وجود می آورد که با کوچکترین کار
روزمره تا بزرگترین حوادث ،انطباق پذیر است.

آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول

شرکت تعاونی سهام عدالت بستک تاریخ 94/10/14
بدین وسیله به اطالع اعضا شرکت سهام عدالت شهرستان بستک می رساند جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب

نمایندگان ( مطابق دستورجلسه ) دربخشهای ذیل تشکیل می گردد لذا ضروری است اعضای ساکن دربخشهای یاد شده

درموعد مقرر درجلسه مربوط به همان بخش شرکت نمایند کسانی که به هردلیل نمی توانند درجلسه مجمع عمومی

شرکت نمایند می توانند به شخص دیگری وکالت دهند و جهت تایید وکالت می باید عضو به همراه نماینده تام االختیار

خود حداکثر ظرف مدت  5روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر تعاونی واقع در بستک مراجعه نمایندکاندیدای نمایندگی

دارای  250متر مربع اعیانی و  453/12مترمربع کل عرصه و اعیان در  1طبقه با قدمت حدودا  25سال و دارای انشعابات

اعضا تعاونی حداکثر ظرف مدت  5روز قبل ار برگزاری مجمع جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند

مالک می باشد ،پالک فوق از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه مورخ  94/11/7در اداره ثبت اسناد و امالک

 -2بخش جناح روز دوشنبه تاریخ  94/10/30ساعت برگزاری 16مکان جلسه مسجد جامع

آب وبرق( به صورت دوباب مسکونی  1طبقه اسکلت بنایی به انضمام  2باب مغازه) که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف

 -1بخش مرکزی روز یکشنبه تاریخ  94/10/29ساعت برگزاری  16مکان جلسه مسجد جامع

بندرلنگه از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ  783744000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا

 -3بخش کوخرد  -هرنگ روز سه شنبه تاریخ  94/11/1ساعت برگزاری  16مکان مسجد جامع بستک

فر وخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک 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 و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا ً وصول می گردد ضمنا
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخانتشار:دوشنبه94/10/14

رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندرلنگه
94/10/2

آگهی تاسیس

 106م الف 8820

موسسه غیرتجاری رهپویان ثقلین هرمزگان

درتاریخ  1394/10/3به شماره ثبت  1250به شناسه ملی  14005489623ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
 موضوع موسسه:آموزش عمومی:آموزش قرآن کریم روانخوانی ،فصیح خوانی ،قرائت ترتیل وتحقیق ،حفظ ،ترجمهو مفاهیم وآموزش ادبیات عرب ،آموزش قرآن صاعد دعا شناسی ،مناجات ،ابتهال ،صحیفه سجادیه ،نهج البالغه آموزش
نغمات همخوانی ،تواشیح ،اذان ،مدیحه سرایی ،مرثیه سرایی آموزش احکام ،احکام عمومی ،احکام نوجوانان،
جوانان ،بانوان ،احکام اقتصادی .درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت
موضوع فعالیت شرکت بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 مدت موسسه :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه :بندرعباس آزادشهر کوچه خردمند یک روبروی شرکت امین نظم بندر کدپستی7919758669
 سرمایه موسسه :مبلغ  10000000ریال می باشد. اولین مدیران موسسه:ماشااله طاهری به شماره ملی  3469671419به سمت رئیس هیئت مدیره
فاطمه ضمیری به شماره ملی  3391431148به سمت عضو هیئت مدیره-عضو اصلی
اقدس جعفری رنجبر به شماره ملی  3459861428به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات قراردادها عقوداسالمی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
 -اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
94/10/12

 31298م الف 8819

رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقای محمد درخش دارای شناسنامه شماره  755به شرح دادخواست به کالسه  190/94ازاین دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مبین درخش بشناسنامه  5540159837درتاریخ  94/3/29اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1شهناز درع فرزند علی ش ش  16متولد
 1363/3/20صادره از خمیر (مادر متوفی)  -2محمد درخش فرزند یوسف ش ش  755متولد  53/7/1صادره از خمیر
(پدرمتوفی)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد اومی باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شهرستان خمیر
8817 94/10/10

دستورجلسه انتخاب نمایندگان جهت شرکت درجلسه مجمع عمومی  -فوق العاده
ضمن ًا همراه داشتن برگه سهام عدالت وکارت شناسایی معتبرجهت حضور درجلسه الزامی می باشد

شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستک
آگهی ابالغ اخطار ماده 101
بدینوسیله به مهدی نوذری فرزند یداله شماره ملی  0055142141و محمد فردی فرزند عزت اله شماره
ملی  6229842734راهنین پرونده کالسه  9400209که به علت عدم آدرس ابالغ اخطاریه میسر
نگردیده ابالغ می شود طبق گزارش مورخ  94/10/2کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی -4194/10
اصلی مورد وثیقه سند رهنی شماره  224123تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره  10شهر بندرعباس
استان هرمزگان به مبلغ  2/189/780/000ریال ارزیابی گردیده .لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ  6/000/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
تاریخ انتشار94/10/14 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرعباس -عقیل قاسمی
 31302 94/10/12م الف 8833

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآرای صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند

رسمی مستقر در واحد ثبتی بندرلنگه تصرفات مالکانه بالمعارض افر اد مشروحه زیر محرز گردیده است.

آقای عبدالعزیز بحری فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه  3430123836صادره از لنگه در شش دانگ

یک باب خانه به مساحت  250/02مترمربع پالک  2فرعی از  5228اصلی خریداری از مالک رسمی آقای
عبدالطیف گلبت برابر رای شماره 1394/7/29 - 139460323055000253

آقای عبدالعزیز بحری فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه  3430123836صادره از لنگه درشش دانگ

یک باب خانه به مساحت 250/08مترمربع پالک  3فرعی از 5228اصلی خریداری از مالک رسمی آقای
عبدالطیف گلبت برابر رای شماره 1394/7/29- 139460323055000255

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به

مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول1394/9/28:

تاریخ انتشار نوبت دوم1394/10/14:

صادق خواجه بهرامی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندرلنگه
99 94/9/14م /الف 8643

