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آمادگی ايتاليا برای همكاری با راه آهن ايران

جهان

فروش خودرو در چین با تقاضای قوی برای شاسی بلندها که اُفت فروش خودروهای
خودرویچینباشاسیبلندهادرخشید سواری را جبران کرد ،ماه گذشته حدود  10درصد افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،انجمن
تولیدکنندگانخودرویچیناعالمکردماهگذشته 2.06میلیوندستگاهسدان،شاسی
بلند و مینی ون در بزرگترین بازار خودروی جهان به فروش رفت که 9.8درصد بیشتر از
مدت مشابه سال گذشته بود.فروش خودروهای شاسی بلند حدود 50درصد و مدلهای
مینی ون حدود  18درصد رشد کرد در حالیکه فروش خودروهای سدان  3.3درصد
کاهش یافت.مجموع فروش خودرو شامل کامیونها و اتوبوسها  8.8درصد رشد کرد و
به 2.4میلیون دستگاه رسید.روند رشد فروش خودروی چین از سال 2009که 45درصد
رشدداشت،آهستهشدهامااینکشورهمچنانمهمترینبازارخودروسازانجهانیباقی
مانده که برای درآمد باالتر به رشد تقاضای مصرفکنندگان چینی متکی هستند.

رئيس راه آهن ايتاليا در ديدار با مديرعامل راه آهن ،همكاری و مشاركت خود را با راه آهن
ايران در راستای برگزاری دوره های آموزشی و قطارهای سريع السير اعالم كرد.به گزارش مهر،
ماتزون چینی رئیس راه آهن ایتالیا به همراه هیاتی با مدیر عامل شركت راه آهن كشورمان
دیدار و گفتگو كرد .طی این دیدار پور سید آقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل
شركت راه آهن ضمن معرفی راه آهن و پروژه های ریلی ،اهمیت هر كدام از آنها را بازگو كرد.
در این جلسه از پروژه های مهمی چون خطوط سریع السیر محور قم  -اراك و تهران  -همدان
یاد شد كه به عنوان پروژه های مهم در كشور ،می توانند استفاده از خطوط سریع السیر را
توسعه دهند.مدیر عامل شركت راه آهن با بیان اینكه ترانزیت و توسعه آن در كشور از جایگاه
و اهمیت خاصی برخوردار است ،همكاری خود را با راه آهن ایتالیا در همه بخش های ریلی
اعالم كرد و در مقابل ،هیات راه آهن ایتالیا اعالم آمادگی كردند كه در همه زمینه ها به خصوص
برگزاری دوره های آموزشی فنی با راه آهن ایران همكاری می كنند.همچنین رئیس راه آهن
ایتالیااعالمکرددرزمینهپرداختوامهایآسانبابهرهپایینوهمچنینقطارهایسریعالسیر
با ایران همكاری خواهد كرد.

چــــهرههــــــا

مدیر کارخانه روی بندرعباس با بیان اینکه صادرات محصول این کارخانه سبت به سال
قبل  ۲و نیم برابر افزایش یافته است ،گفت :سال گذشته شش هزار تن شمش روی
در کارخانه روی بندرعباس تولید شد که بیش از پنج هزار تن شمش روی صادر شده
موجودی انبار از سال های قبل بود.
به گزارش ایسنا ،سید محمدرضا انجوی افزود :در سال گذشته بیش از  ۱۱هزار تن شمش
به ارزش بیش از  ۶۷میلیارد تومان به کشورهای هند ،ایتالیا ،پاکستان ،چین و امارات
متحده عربی صادرشده است .وی گفت :پارسال شش هزار تن شمش روی در کارخانه
روی بندرعباس تولید شد که بیش از پنج هزار تن شمش روی صادر شده موجودی انبار از
سال های قبل بود.مدیر کارخانه روی بندرعباس پیش بینی کرد امسال  ۹هزار تن شمش
روی در کارخانه روی بندرعباس تولید شود.انجوی با بیان اینکه کمبود خاک روی مشکل
تولید کارخانه روی بندرعباس است،افزود :شمش روی در صنایع خودرو سازی  ،پزشکی
 ،گالوانیزه و دارو سازی کاربرد دارد .

ایران

مــــــــــــــــــــیز خبر

گــــــــــــــــــــزارش خبری

 ۲۱هزار انشعاب برق در هرمزگان به فروش رسید
گروه اقتصادی:
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت :در بخش
فروش انرژی  ۲۱هزار انشعاب برق به فروش رسیدکه
مجموع مشترکین تا پایان سال  ۹۴به  ۶۱۴هزار مشترک
افزایش یافت.به گزارش مهر ،به نقل از شرکت توزیع برق
هرمزگان ،عبدالصاحب ارجمند گفت :در سال گذشته با همکاری
و تالش شبانه روزی کارکنان این شرکت در بخش توسعه۵۰۳ ،
کیلومتر شبکه برق رسانی شامل  ۳۳۳کیلومتر شبکه فشار متوسط
و  ۱۷۰کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شد.ارجمند بیان کرد :در
بخش فروش انرژی  ۲۱هزار انشعاب برق به فروش رسیدکه مجموع
مشترکان تا پایان سال  ۹۴به  ۶۱۴هزار مشترک افزایش یافت.
میزان فروش انرژی نیز در سال گذشته هفت میلیون و  ۳۷۶هزار
مگاوات ساعت بود.وی اضافه کرد :در بخش اصالح و بهینه سازی
شبکه برق نیز در سال گذشته  ۸۱کیلومتر شبکه فشار متوسط
زمینی و  ۹۸کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی بهینه سازی شده
است در همین مدت نیز  ۹۹۶دستگاه پست توزیع به ظرفیت
 ۱۷۲مگاولت آمپر به بهره برداری رسید.وی ادامه داد :تعویض ۲۸۳
کیلومتر سیم مسی به کابل خود نگهدار و تعویض یکهزارو ۱۶۸

کیلومتر سیم فرسوده فشار متوسط و همچنین تعمیر و بازسازی
چهار هزار و  ۶۴۰پایه فرسوده فشار متوسط و ضعیف از دیگر
اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در بخش اصالح
و بهینه سازی بوده است.
ارجمند بیان کرد :شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در
حوزه ای به مساحت  ۶۶هزار کیلومتر مربع عملیات برق رسانی
و نگهداری از شبکه های برق رسانی را برعهده دارد .وی افزود:
وجود بیش از  ۹۰۰کیلومتر نوار ساحلی در استان و پراکندگی زیاد
مشترکین بویژه در مناطق ساحلی ،احداث و بهره برداری از شبکه
ها و تاسیسات را با چالش های جدی مواجه ساخته است.ارجمند
ادامه داد :شرایط آب و هوایی استان بخصوص در مناطق ساحلی
به گونه ای است که به علت وجود رطوبت همراه با امالح نمکی،
شبکه های موجود بیش از حد دچار فرسودگی می شود و عمر
مفید آنها کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در
ادامه گفت :این شرکت هم اکنون وظیفه بهره برداری از  ۲۲هزار
و  ۸۰۰کیلومتر شبکه توزیع برق و  ۲۲هزار دستگاه ترانسفورماتور
به ظرفیت  ۳میلیون مگاولت آمپر را برعهده دارد که  ۶۱۴هزار
مشترک در سراسر استان از خدمات این شرکت استفاده می کنند.

تخلیه و بارگیری  ۸۷میلیون تن کاال در بنادر تجاری هرمزگان
گروه اقتصادی:
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ثبت رقم  ۸۷میلیون
تن عملیات تخلیه و بارگیری انواع کاال و افزایش پهلوگیری
شناورها در کارنامه عملیاتی بنادر تجاری این استان
طی سال گذشته خبر داد.به گزارش مهر ،بنادر و دریانوردی
هرمزگان ،ابراهیم ایدنی اظهار کرد :اداره کل بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان راهبری بیش از  ۷۲بندر بزرگ و کوچک را بر
عهده دارد که بندر شهید رجایی ،بندر شهید باهنر ،قشم و بندر
لنگه از جمله مهم ترین بنادر تجاری این استان است.وی افزود:
طی سال گذشته ،در مجموع  ۸۷میلیون و  ۲۶۶هزار و  ۱۲۲تن
کاالی نفتی و غیر نفتی در بنادر این استان تخلیه و بارگیری شد .از
مجموع عملیات انجام شده در این بنادر ۵۳ ،میلیون و  ۷۶۸هزار و
 ۵۳۰تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و  ۳۳میلیون و  ۴۹۷هزار و
 ۵۹۲تن اختصاص به کاالهای نفتی دارد.ایدنی حجم کل کاالهای
صادر شده در بخش نفتی طی دوازده ماهه سال  ۹۴را  ۱۲میلیون
و  ۵۳۷هزار و  ۷۸۷تن اعالم کرد و از افزایش ۳۰درصدی این بخش
از عملیات بندری خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از ترانزیت  ۷۰۲هزار و ۵۳۵
تن انواع مشتقات و فرآورده های نفتی از طریق پایانه های بنادر این
استان با رشد  ۲۱درصدی طی دوازده ماهه سال گذشته خبر داد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد :همچنین بیش از
 ۹میلیون و  ۵۶۸هزار و  ۴۹۳تن کاالی غیر نفتی وارد کشور شد

که این رقم نشانگر کاهش  ۳۰درصدی است .طی دوازده ماهه سال
گذشته ،بالغ بر یک میلیون و  ۲۳۳هزار و  ۹۲۳تن کاالی غیرنفتی
از طریق این بنادر ترانشیپ شد .طی مدت یاد شده  ۴میلیون
و ۴۴۹هزارو  ۵۰۵تن انواع کاالی غیر نفتی از طریق بنادر تجاری
استان ترانزیت شده است.
ایدنی همچنین در ادامه حجم صادرات کاالهای غیرنفتی از طریق
بنادر تجاری این استان طی سال گذشته را  ۲۶میلیون و ۸۶۷
هزار و  ۶۲۲تن اعالم کرد و افزود :طی دوازده ماهه سال گذشته،
یک میلیون و ۶۹۴هزار و  TEU ۲۰۹کانتینر در پایانه های بنادر
تجاری استان تخلیه و بارگیری شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان تعداد شناورهای ورودی به بنادر تجاری این استان طی
سال گذشته را  ۳۱هزار و  ۴۴۵فروند اعالم کرد و افزود :از این
میزان ۴ ،هزار و  ۸۴۸فروند شناور باالی هزار تن و  ۲۶هزار و ۵۹۷
فروند از کشتی های پهلو گرفته در بنادر تجاری هرمزگان ،زیر هزار
تن وزن داشته اند.ایدنی ضمن اشاره به رونق تردد شناورها به بنادر
تجاری این استان ،گفت :پهلوگیری شناورها طی این مدت ،در
مجموع  ۱۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته
است.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درپایان ضمن اشاره به
اهمیت ویژه این استان در کشور به عنوان پایتخت مسافرت های
دریایی ایران ،گفت :طی دوازده ماهه سال گذشته ۱۷ ،میلیون و
 ۱۷۶هزار و  ۳۸۴نفرسفر جابجایی مسافران در بنادر مسافری و
چند منظوره این استان به ثبت رسید.

پیش بینی تولید بیش از  ۱۲میلیون تن گندم
در کشور

اختصاصسهمیه
فروش سوخت
به ساحل نشینان
تصویب شد
گروه اقتصادی:
استاندار هرمزگان از تصویب اختصاص سهمیه فروش سوخت
به ساحل نشینان هرمزگانی در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت
کشور خبر داد.به گزارش مهر ،جاسم جادری در دیدار با نماینده
ولی فقیه در استان هرمزگان در محل دفتر وی ضمن اشاره به برنامه
های دولت برای سال  ۹۵اشاره کرد و بیان داشت :در ابتدای سال
همایش تبیین اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهور،
وزرا و استانداران سراسر کشور برگزار و در این راستا ستادها و قرارگاه
های اقتصاد مقاومتی به ریاست استانداران در تمامی استان ها
تشکیل شده است.وی ادامه داد :دولت اقتصاد مقاومتی را در بودجه
سال  ۹۵و همچنین برنامه ششم توسعه به عنوان محور قرار داده
است.استاندار هرمزگان به برخی برنامه های مهم در این استان اشاره
کرد و افزود :دومین همایش سرمایه گذاری در روز  ۳۰فروردین
ماه با هدف معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری استان
برگزار می شود.جادری تصریح کرد :همچنین با تالش های صورت
گرفته استان هرمزگان به عنوان مرکز و دبیرخانه دائمی برنامه های
دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس انتخاب شده که این جشنواره

نیز در استان برگزار خواهد شد.وی در ادامه از تصویب اختصاص
سهمیه فروش سوخت به ساحل نشینان هرمزگانی در ستاد مبارزه
با قاچاق سوخت کشور خبر داد و عنوان کرد :بر این اساس مازاد
سوخت در اختیار شرکت های تعاونی همچون مرزنشینان قرار خواهد
گرفت که درآمد حاصل از فروش رسمی و قانونی سوخت را در اختیار
روستانشینان مناطق ساحلی هرمزگان قرار خواهند داد که این کار از
قاچاق سوخت جلوگیری خواهد کرد.
ارتقاء سطح درآمد روستاييان با اختصاص سهميه سوخت به
روستانشينانساحليهرمزگان
مديركل امنيتي و انتظامي استانداري هرمزگان گفت :اختصاص
سهميه سوخت به روستانشينان ساحلي استان نقش بسزايي در
ارتقاء سطح درآمد روستاييان اين منطقه خواهد داشت.به گزارش
ايرنا ،عزيزاهلل كناري در تشريح مصوبه اختصاص سهميه سوخت
به روستانشينان ساحلي هرمزگان اظهار داشت :اجراي اين مجوز
عالوه بر اينكه در ارتقاء سطح درآمد و افزايش جمعيت روستاهاي
ساحلي و مرزي استان موثر است ،سبب ايجاد آرامش در سواحل و
معابر استان نيز مي شود.وي افزود :عالوه بر موارد مذكور ،اجراي

اين مصوبه شاخص هاي امنيتي هرمزگان را نيز ارتقاء خواهد داد
و ممكن است در آينده شاهد حركت جمعيت از ساير نقاط استان
به روستاهاي ساحلي نيز باشيم.اين مقام مسئول گفت :اين مجوز
دومين هديه استاندار هرمزگان به ساحل نشينان استان پس از اخذ
مجوز صادرات دام در نيمه دوم سال  93است.كناري خاطرنشان كرد:
استان هرمزگان با  9شهرستان ساحلي داراي بيش از  400روستاي
ساحلي و بيش از  400هزار نفر جمعيت روستانشين ساحلي است
كه از دوران قديم از طريق تجارت دريايي و صيادي امرار معاش مي
كنند و به لحاظ موقعيت و شرايط جغرافيايي ،فاقد زمينه كسب
درآمدي غير از دريا هستند.با پيگيري هاي مستمر استاندار هرمزگان
و حمايت هاي وزارتخانه هاي كشور ،نفت و ستاد مركزي مبارزه با
قاچاق كاال و ارز رياست جمهوري و با هدف كمك به معيشت ساحل
نشينان استان و همچنين مبارزه موثرتر با پديده قاچاق سوخت در
جلسه روز  24فروردين ستاد مبارزه با قاچاق سوخت كشور پس از
توضيحات استاندار  ،با اختصاص سهميه سوخت به روستانشينان
ساحلي استان هرمزگان جهت صادرات موافقت و مقرر شد پس از
تعريف شيوه و راهكار مناسب اين طرح اجرايي شود.

گروه اقتصادی:
بارگیری صد هزار تن انواع محصوالت فوالدی در بندرشهید
رجایی بندرعباس آغاز شد .
به گزارش ایسنا ،معاون عملیات بندری اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان با اعالم این خبر گفت :این نخستین بارگیری محموله
فلزی در سال جدید است که با سه کشتی بارگیری و به کشورهای
حوزه جنوب شرق آسیا  ،اتحادیه اروپا و حاشیه خلیج فارس صادر
می شود .محمد علی سعیدی پور افزود :آهن آالت ساختمانی ،اسلب
استیل ،شمش آلومینیوم  ،مس ،گنداله و رول و ورق آهن انواع

محصوالت فوالدی بود که بارگیری شد .وی پیش بینی کرد امسال
بیش از  ۴میلیون تن انواع محصوالت فوالدی به خارج از کشور
صادر شود که  ۲۰درصد بیشتر از پارسال است .معاون عملیات
بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود :پارسال بیش از
 ۳میلیون و ۶۰۰هزارتن انواع محصوالت فوالدی از بزرگترین بندر
تجاری کشور صادر شد.سعیدی پور خاطرنشان کرد :با هدف سرعت
بخشیدن به تخلیه وبارگیری کاال  ۴۴۲متر طول اسکله با  ۵۸میلیون
یورو در بخش اول مرحله  ۳توسعه این بندر اکنون در دست ساخت
است.وی با بیان اینکه این بندر ۱۳پست اسکله تخلیه وبارگیری

انواع کاال را دارد  ،تصریح کرد :فعالیت برای سرمایه گذاران بخش
صادرات در بندر شهید رجایی بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی
و با معافیت های مالیات بر ارزش افزوده انجام می شود.
سعیدی پور اضافه کرد :اکنون میزان تخلیه و بارگیری ،انواع کاال در
مجتمع بندری شهید رجایی  ۱۰۰میلیون تن درسال است.
مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس دروازه ورودی رهگذر
شمال  -جنوب به تنهایی بیش از  ۵۵درصد صادرات و واردات و ۷۰
درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد .همچنین تخلیه  ۹۰درصد
بارگیری کاالهای کانتینری کشور در این مجتمع انجام میگیرد.

آغاز بارگیری صد هزار تن انواع محصوالت فوالدی در بندرشهید رجایی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت وزارت جهاد
کشاورزی گفت :سطح زیر کشت محصول گندم در
کشور  ۶میلیون هکتار است و پیش بینی می شود از
این سطح بیش از  ۱۲میلیون تن محصول تولید شود.
به گزارش مهر ،به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان ،عباس
کشاورز در بازدید از مزارع گندم و کلزا شهرستان حاجی
آباد بیان داشت :با خرید  ۹میلیون تن گندم تعهدات
دولت محقق خواهد شد.وی با بیان اینکه در طرح اقتصاد
مقاومتی دولت نگاه جدی به کاهش واردات دانه های
روغنی دارد تصریح کرد :برای رسیدن به خوداتکایی در
دانه های روغنی برنامه ریزی های الزم انجام شده است.
تاکنون  ۲۹رقم کلزا به کشاورزان معرفی شده است.وی
با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی هرمزگان اظهار
داشت :هرمزگان در کشت گندم و کلزا با هدف تولید
بیشتر و استفاده بهینه از منابع آبی در کشور پیشرو است.

توسعه واحد های کشاورزی هرمزگان

توسعه و فعال سازی واحد های راکد و نیمه فعال بخش
کشاورزی در دستور کار دولت قرار دارد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس ،رئیس سازمان
جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اختصاص ۱هزار
میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی کشور گفت:
امسال هزار و ۷۰۰هکتار زمین جزء تعهدات سازمان
جهاد کشاورزی برای توسعه گلخانه ها است.ناصر
حیدری پوری با اشاره به اجرای آزمایشی طرح اصالح
نژاد دام بومی در منطقه رودخانه افزود :امسال این طرح
در شهرستان های بندرعباس  ،حاجی آباد ،پارسیان و
بستک اجرا می شود.

آبیاری فضای سبز با آب شیرین کن

امسال  ۳آب شیرین کن برای آبیاری فضای سبز شهری
و بوستان ها در بندرعباس به بهره برداری می رسد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،مدیرعامل سازمان پارک
ها و فضای سبز شهرداری بندرعباس هزینه ساخت هر
آب شیرین کن به ظرفیت  ۵۰۰مترمکعب را یک میلیارد
تومان عنوان کرد.
مصطفی خادم گفت :این آب شیرین کن ها در بوستان
های شهید دباغیان ،خلیج فارس و کپشکن واقع است
که آب شیرین کن بوستان دباغیان تا اواسط اردیبشهت
و بقیه نیمه نخست امسال به بهره برداری می رسد.وی
افزود :دستگاه تصفیه فاضالب شهری و استفاده آن در
فضای سبز نیز با ظرفیت  ۵۰مترمکعب و با اعتبار ۶۰۰
میلیون تومان تا خرداد امسال در بندرعباس راه اندازی
می شود.وی گفت :این دستگاه قابلیت تصفیه فاضالب
شهری را تا  ۴۰۰مترمکعب دارد.

میهمانان محترم مجموعه هتل های ناز

آگهی دعوت ازداوطلبان نامزدی عضویت در گروههای تخصصی

شما می توانید روزنامه صبح ساحل

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

روزنامه استان هرمزگان را هر روز درالبی هتل مطالعه نمایید

به آگاهي مي رساند هيأت اجرايي انتخابات گروههای تخصصی سازمان نظـام مهندسـي
سـاختمان اسـتان هرمزگان ،انتخابات مذکور را ازسـاعت  9الـي  18روز سه شـنبه مـورخ
 1395/03/11در محل هاي زير برگزارخواهد نمود.
 - 1سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان – مرکز بندرعباس
 - 2سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان – مرکز قشم
بدينوسيله ازكليه داوطلبان داراي پروانه اشتغال به كارمهندسي در يكـي از رشـته هـاي اصلي
معماري  ،عمران  ،تأسيسات مكانيكي  ،تأسيسات برقي  ،شهرسازي  ،ترافيك  ،نقشه بـرداري كـه
واجـد شرايط مندرج در اصالحیه ماده  79اصالحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل
ساختمان (( )94/12/5داراي پروانه اشتغال به كارپايه ( )1با دو سال سابقه فعالیت حرفه ای مي باشند
واز 7سال قبـل ازتـاريخ اعـالم داوطلبـي فاقـد محكوميـت انتظامي قطعی ازدرجه  3يا باالتر بوده )
وعالقه مند به عضويت درگروههای تخصصی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هستند دعوت
مي شود با دردست داشتن:
 - 1تصوير پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسي
 - 2تصوير كارت معتبر عضويت درسازمان نظام مهندسي ساختمان استان
 -3تصوير مدرك تحصيلي دررشته اصلي ( مبناي صدور پروانه اشتغال به كارمهندسي ) و مدارک
تحصیلی باالتر
 -4تصوير تمام صفحات شناسنامه
 -5تصوير كارت ملي
 - 6شش قطعه عكس  4*3پرسنلي
 - 7گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از دادگستري( پس از دریافت معرفی نامه از هیأات اجرایی).
 - 9گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از آزمايشگاه مورد تأييد هيأت اجرائي (پس از دریافت معرفی
نامه از هیأت اجرایی)
از تــــــاريخ  1395/01/28الــــــي  1395/2/8بــــــه محــــــل هيــــــأت
اجرايــــــي انتخابــــــات واقــــــع درساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان هرمزگان از ساعت  8الی  14مراجعه وثبت نام نمايند.
بديهي است به درخواست هـای ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست
هایی که داوطلب عضویت در گروههای تخصصی دارای شرایط ماده  79اصالحیه آئین نامه اجرایی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نبوده ترتیب اثر داده نمی شود.
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاي ثبت نام به وب سايت سازمان نظام مهندسي
ساختمان استان هرمزگان يا دبير خانه هيأت اجرايي انتخابات مراجعه نماييد .
www.nezam.hormozgan.com
www.nezam.hormozgan.ir
telegram.me/r_o_sazman
آدرس دبير خانه هيأت اجرايي انتخابات  :ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
هرمزگان واحد گروههای تخصصی تلفن33610293:

کمیسیون معامالت

هيأت اجرايي انتخابات گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان هرمزگان

پرتیراژترین وباسابقه ترین

آگهي مزایده عمومی شماره 95 -2
( نوبت اول )
سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد مصالح ،تجهيزات و ماشين آالت موجود در انبار معدن كهورستان واقع در استان هرمزگان متعلق به خود را ،با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق
مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش برساند .
قیمت پایه 3/820/000/000 :ريال مبلغ تضمین 191/100/000 :ريال
 نوع تضمین شرکت در مزايده :ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاري  4651525348بانك ملت شعبه قشم با شماره شباي  IR87012002200000046152348به نام سازمان منطقه آزاد قشمبا شناسه ملي 14002861698
مهلت دریافت اسناد مزايده  :متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.000.000.ريال به حساب جاري  4651525348بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم  ،از تاريخ  95/01/29تا 95/02/07
جهت دريافت اسناد و مدارك مراجعه نمايند .
مهلت تحویل اسناد مزايده  :از تاريخ  95/02/08تا 95/02/18
(آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت  14:00مورخ  95/02/18مي باشد)
 زمان ومحل تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكتها :در تاريخ  95/02/19رأس ساعت  10:00صبح در دفتر مديريت امور حقوقي و قراردادها ،واقع در اسكله بندر بهمن قشم . حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به همراه كارت شناسايي معتبر در جلسه بازگشايي پيشنهادات آزاد است . بازديد از مورد مزايده:متقاضيان مي توانند از تاريخ  95/01/29لغايت  95/02/07با شماره تلفن  076-35252238تماس حاصل فرمايند . محل دریافت و تحویل اسناد مزايده :جزيره قشم -اسكله بندر بهمن -مديريت امور حقوقي وقراردادها  -دبير خانه كميسيون معامالت .تلفن 35252150و فكس ( 076-35241706صندوق پستی :)7951617444
 آدرس الکترونیکیhttp://Tender.Qfzo.net :ساير توضيحات :
 به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ،ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات وجزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است. -هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزايده خواهد بود.

ردیف

عنوان

1

ماسه شسته موجود در محل

2

شن 1/5

3

شن 2/5

4

قلوه سنگ

5

سرنو مواد ( ویبراتور اسکرین) دوعدد

6

فیرور شارژ هاپر بادگیری مواد اولیه  1عدد

7

اسکروکانو ایه (ماسه شور)  2عدد

8

خطوط نوار نقاله و انتقال مواد  200متر

9

اتاق فرمان با تابلو و متعلقات  1واحد

10

مخزن آب گالوانیزه  2000لیتری

11

ابزار آالت فرسوده

12

مخازن آب پلی اتیلین  2عدد  ،کولر پنجره ای ویخچال قدیمی

13

کابینت فلزی قدیمی  8متر

14

مخزن آب گالوانیزه  8000مترمکعب

15

دوعدد پمپ والکتروموتور  m 3/ H 65با لوله ها وگیت وسوها

16

انشعاب برق اختصاصی سه فاز  5 +تیربرق  +ترانس  + 315KVAتابلو لوازم مربوطه

17

ضایعات فلزی  10تن

18

کوبیت  120تن یک عدد

دبیرخانه کمیسیون معامالت

