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وعده افزايش 20هزار تومانی حق مسكن محقق نشد

کنترل موفق آفت سن گندم در مزارع هرمزگان

جهان

مشتریان جدید اروپایی برای نفت ایران

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دو پاالیشگاه اروپایی قرار است نخستین
محمولههای نفتشان را از ایران که با برداشته شدن تحریم ها صادراتش را برای پس
گرفتن سهم بازار باال برده است ،دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ،ایران پس از برداشته شدن تحریمهای بین المللی در ماه ژانویه
تولیدش را افزایش داده و حاضر نشد در نشست  17آوریل تولیدکنندگان عضو و
غیرعضو اوپک که برای مذاکره درباره فریز سطح تولید و حمایت از قیمتها در دوحه
گرد آمده بودند شرکت کند .مذاکرات مذکور به دلیل اعتراض عربستان به عدم
مشارکت ایران بینتیجه به پایان رسید.
رویترز به نقل از منابع صنعتی گزارش داد شرکت ایپلوم ( )IPLOMایتالیا محموله
ای به میزان یک میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده که توسط کشتی
پوئتیک در راه ایتالیاست.

رئيس كانون عالی شوراهای اسالمی كار كشور گفت :سبد خانوار خانواده ماهانه 2
میلیون و  200هزار تومان تعيين شد اما این رقم با مبلغ  812هزار تومانی که به عنوان
حداقل دستمزد سال  95تصویب شد ،فاصله  187درصدی دارد.
اوليا علی بيگی رئيس كانون عالی شوراهای اسالمی كار كشور در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،در خصوص ارزیابی نحوه تعیین دستمزد سال  95اظهار داشت :به طور
قطع حقوق سال  95كارگران بر اساس شرایط اقتصادی کشور تعيين شده است و متأسفانه
بین تورم و سبد هزینه خانوار کارگری فاصله بسياری وجود دارد.وی گفت :در جلسات
بررسی دستمزد به جای  330قلم کاالی مورد اشاره بانک مرکزی 33 ،قلم کاالی تأثیرگذار
در نظر گرفته شد كه سپس به  ٢٨كاال كاهش پيدا كرد.رئيس كانون عالی شوراهای
اسالمی كار كشور ادامه داد :در همين راستا رقم  2میلیون و  200هزار تومان هزینه ماهانه
سبد خانوار تعيين شد ،اما متأسفانه این رقم با مبلغ  812هزار تومانی که به عنوان حداقل
دستمزد سال  95تصویب شد ،فاصله  187درصدی دارد.

مــــــــــــــــــــیز خبر

گــــــــــــــــــــزارش خبری

فعالیت  ۱۲ایستگاه و  ۳مرکز کنترل ترافیک دریایی در هرمزگان
گروه اقتصادی:

معاون بنادر و دریانوردی هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی
بررسی سامانه خدمات ترافیک دریایی ( )VTSدر خلیج فارس
و دریای عمان ،به میزبانی بندر شهید رجایی هرمزگان خبرداد و
گفت ۱۲ :ایستگاه و  ۳مرکز کنترل ترافیک دریایی در هرمزگان
فعالیت دارد.

به گزارش تسنیم و به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان ،مهدی نوفرستی در حاشیه برگزاری کارگاه
آموزشی  VTSدر بندر شهید رجایی اظهار داشت :در کارگاه
تخصصی ـ آموزشی  VTSبه مدت دو روز و با حضور بیش از 30
نفر از روسای ادارات و کارشناسان واحدهای دریایی ،سوپر وایزرها و
افسران کنترل ترافیک برگزار شده است.وی در ادامه به نقش مهم
این گونه برنامهها در راستای افزایش دانش و آگاهی افسران VTS
بنادر اشاره کرد و بیان داشت :مدیریت ریسک در بحث کنترل
ترافیک کشتیها با توجه به فشار و استرسکاری کارکنان این حوزه
بسیار اهمیت دارد.نوفرستی نقش افسران  VTSبه ویژه سوپروایزرها
را در عملیات کنترل ترافیک دریایی شامل مانیتورینگ ،برنامهریزی
عملیات راهنمایی کشتی ها و موارد اضطراری همچون جلوگیری از
تصادم و به گل نشستن شناورها نیز تشریح کرد و ادامه داد :دانش،
مهارت و تجربه سه عامل مهم در شایستگی نیروهای سوپروایزر

محسوب می شود.معاون دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح
کرد :سامانه  VTSاستان هرمزگان محدوده دریایی حدفاصل شرق
جاسک تا  20مایلی غرب جزیره الوان شامل جزایر و آبهای
زیرپوشش اداره کل بنادر و دریانوردی استان را شامل میشود.
این مقام مسئول افزود :سامانه مذکور در استان  12سایت و ایستگاه
کاری در سواحل و جزایر و  3مرکز کنترل ترافیک دریایی واقع
در بندر شهید رجایی ،لنگه و کیش را زیرپوشش دارد.وی تاکید
کرد :استانداردها و الزامات سازمان جهانی دریانوردی ( )IMOو
انجمن بینالمللی عالیم کمک ناوبری و چراغ های دریایی()IALA
در اجرای عملیات  VTSمد نظر قرار گرفته است.نوفرستی بیان
داشت :سامانه  VTSدر طرح ساماندهی سفرهای دریایی نوروز
 95و مانیتورینگ شبانهروزی شناورهای مسافری و ارائه خدمات
به تمامی شناورها با ارائه  2061خدمت ،نقش ویژه ای در تامین
ایمنی دریانوردی داشته است.شایان ذکر است ،در بخش دیگری از
این نشست سوپروایزرها و افسران  VTSبه صورت گروههای کاری
دونفره به ارایه گزارشی از حوزه های تحت نظارت خود پرداختند و
پیشنهادات و نقطه نظراتشان را نیز مطرح کردند.
سامانه ردیابی اتوماتیک کشتیها ( ،)AISآسیبشناسی مسیرهای
تردد شناورهای مسافری و بومی سازی سامانه  VTSاز جمله
مباحثی بود که در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رشد  10،4درصدي صادرات در شرکت فوالد هرمزگان
گروه اقتصادی:

فوالد هرمزگان در سال  ،94میزان  259هزار و  365تن تختال
را صادر نموده است که نسبت به صادرات  234هزار و  989تني
سال  93از افزايش ( 10.4ده ممیز چهار،دهم)درصدي برخوردار
بوده است.

مهندس اميرمسعود هراتيان ،مديرعامل شرکت فوالدهرمزگان
با اشاره به مذاکرات فوالد هرمزگان براي بازاريابي و صادرات
هرچه بيشتر محصول به بازارهاي هدف افزود :تمرکز شرکت
فوالد هرمزگان بر افزايش کمي و کيفي ميزان محصوالت خود
و همچنين توسعه بازارهاي صادراتي خوداست که در اين راستا
خوشبختانه با توجه به لغو تحريمها و برنامه هايي که از سوي
مسئولين در راستاي حمايت از توليد در نظر است ،چشم انداز
مناسبي براي صادرات ميتوان درنظرگرفت.
0وي افزايش بهره وري مبتني بر افزايش توليد گريدهاي ويژه با
ارزش افزودهي باالتر و با ابعاد خاص و کاهش هزينههاي تمام
شده توليد جهت حضور موفق در بازارهاي داخلي و بينالمللي
را از راهبردهاي اساسي و استراتژيک فوالد هرمزگان براي سال
 1395برشمرد و در همين رابطه خاطرنشان کرد :عالوه بر اين
موارد افزايش کيفيت در محصوالت و کاهش ضايعات توليدي نيز از
جمله اهداف کالن اين شرکت است.

مدير عامل شرکت فوالد هرمزگان ضمن ارزيابي مثبت از وضعيت
آينده فوالد هرمزگان تصريح کرد :استان هرمزگان با توجه به قرار
گرفتن درمجاورت مخازن عظيم گاز عسلويه ،نزديک بودن به
معادن سنگآهن درگلگهر ،دسترسي به آبهاي آزاد و بهره مندي
از مزيت امکان واردات مواد اوليه و تجهيزات و صادرات محصوالت
توليدي با در اختيار داشتن مجتمعهاي بندري و همچنين مزيت
امکانات حمل و نقل جاده اي ،ريلي و دريايي يکي از مساعدترين
مناطق ايران جهت توليد فوالد ميباشد از اين رو جهت تبديل
استان هرمزگان به قطب اول فوالد کشور ضرورت دارد تا هرچه
سريعتر پروژه هاي نيمه تمام فوالدسازي در استان و ساير طرح
هاي توسعه تکميل گردد از طرفي با توجه به مصرف سرانه فوالد
کشور در افق  1404به  450کيلوگرم به ازاي هر نفر ،ميزان مصرف
فوالد در کشور به  41.5ميليون تن تا سال  1404خواهد رسيد
که با توجه به سند چشم انداز مبني بر توليد  55ميليون تن فوالد
در ايران ،صادرات  14ميليون تني فوالد قابل حصول بوده که با
توجه به شرايط استان هرمزگان امکان تحقق اين ميزان صادرات
از طريق فوالدسازيهاي مستقر در استان هرمزگان فراهم ميباشد.
خوشبختانه فوالد هرمزگان در منطقهاي قرار دارد که زيرساختهاي
مناسبي از جمله خطوط ريلي ،اسکله و غيره در اين منطقه در نظر
گرفته شده است.

شرکت آتیه طرح کیان با مسئولیت محدود
درتاریخ  1395/1/31به شماره ثبت  16588به شناسه ملی  14005773447ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
 موضوع شرکت :انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرا و نظارت ساختمان در صورت ضرورت قانونی انجامموضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد.
مدت شرکت :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدودمرکز اصلی شرکت :بهشت بندر کوی نواب ابتدای سبالن کوچه سبالن  1کد پستی7915826654: سرمایه شرکت :مبلغ  10000000ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:آقای کیانوش پورنصیری کماچالی به شماره ملی  2649914246به سمت مدیرعامل دارنده  9000000ریال
سهم الشرکه
خانم عاطفه وسیعی نژاد به شماره ملی  3380315486به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارنده  1000000ریال
سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته بروات ،قراردادها وعقود اسالمی با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکتا معتبر است.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بندرعباس
95/2/11

31722م الف 9857

سفرهای دریایی در تمام بنادر

گروه اقتصادی:

امکان فروش بلیت اینترنتی سفرهای دریایی تا پایان سال جاری در
تمام بنادر کشور فراهم می شود.

به گزارش صدا و سیما  ،معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
اظهار داشت :روند رو به رشد سفرهای دریایی به گونه ای شده است
که روز به روز شاهد استقبال بیشتر گردشگران و مسافران برای
استفاده از شناور های مسافربری و تفریحی در آبهای کشور هستیم.
به گفته محمد راستاد یکی از مهمترین دالیل این امر افزایش
تبلیغات و اطالع رسانی و نیز افزایش امکانات مرتبط با سفرهای
دریایی بوده است .این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی
افزود :همچنین شوق بسیار در گردشگران و طبیعت گردان برای
تردد بین جزایر به وجود آمده است به طوری که هم اکنون بسیاری
از جزایر خلیج فارس که در گذشته زیاد مورد توجه قرار نداشت ،با
حجم زیاد ورود گردشگر مواجه هستتند .وی یادآور شد :به همین
منظور سازمان بنادر و دریانوردی همواره در راستای رضایت مندی
مسافران از سفرهای دریایی در حال تدارک و انجام برنامه ریزی های
الزم جهت ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مسافران است تا
به این ترتیب شاهد رونق بیش از پیش سفرهای دریایی در کشور

باشیم ،امری که تحقق آن به عنوان یکی از مهمترین طرح های
توسعه ای کشور قرار دارد .این مقام مسئول در سازمان بنادر و
دریانوردی گفت :افزایش تعداد شناورهای مسافربری استاندارد و
مدرن طی سالهای اخیر تاثیر بسزایی در جذب بیشتر گردشگران به
استفاده از سفرهای دریایی داشته است.
به گفته راستاد ،سازمان بنادر و دریانوردی از محل تسهیالت وجوه
اداره شده این سازمان امکان خرید و ساخت شناورهای مسافربری و
تفریحی مدرن را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده
که بسیار مورد اقبال نیز واقع شده است.
بنابرگزارش شبکه اطالع رسانی جامعه دریای ایر ان ( مانا)  ،وی در
ادامه بیانات خود تصریح کرد :یکی از مهمترین اقدامات در ابتدای
سال جاری تسهیل سفرهای دریایی و فراهم کردن امکان خرید بلیت
اینترنتی در مسیر های بندر عباس -قشم و بندرعباس هرمز بود که
بسیار مورد استقبال نیز واقع شد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد :با این اقدام
دیگر نیازی نبود مسافران در صفهای طوالنی برای خرید بلیت در
انتظار بمانند.راستاد افزود :بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته
تا پایان سال جاری ،امکان فروش بلیت سفرهای دریایی عالوه بر

شرکت میگو طالی دریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 483و
شناسه ملی10800023971

پیرو آگهی شماره  6901-88/5/28و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  88/5/1سرمایه شرکت از مبلغ

 110390000ریال به مبلغ  183000000ریال منقسم به  18300سهم  10000ریالی با نام افزایش یافته که در آگهی قبلی اشتباها مبلغ

سرمایه  300000000ریال منقسم به 30000سهم  10000ریالی با نام درج گردیده بود وبدینوسیله اصالح می گردد.

با ثبت این مستند تصمیمات درخواست آگهی تکمیلی(اصالحی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت

حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس

گروه اقتصادی:

معاون استاندارهرمزگان وفرماندار ويژه ميناب گفت :يكي از اولويت
هاي دولت تدبير واميد درسال جاري ساخت بزرگراه ميناب  ،تياب
است.

عليرضا پاكدامن به ايرنا اظهار داشت :دولت درسال جاري توجه
به پروژه هاي عمراني وطرح هاي نيمه تمام در سطح شهرستان
وتحقق منويات وشعار سال مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي
واقدام عمل دارد .وي ،هدف از سفر به دهستان حكمي را بررسي
به مشكالت وكمبود ها وپيگيري درجهت رفع مسايل نوسانات برق
وكمبود آب روستاها بازديد از پروزه هاي عمراني و خدماتي چون
طرح هادي روستاي دهوسطي و مجتمع آموزشي حكمي ،سالن

ورزشي و مجموعه ورزشي روستاي حكمي وراه ارتباطي دهستان و
ساير طرح هاي اين روستاها عنوان كرد.پاكدامن گفت :ارائه خدمت
به روستائيان را بهترين كارو دستاورد براي مديران درهرمجموعه
اي دانست و خاطر نشان ساخت :روستائيان هميشه منشا تالش و
خدمت بوده اند كه پاسدار ارزشهاي نظام انقالب اسالمي و قدران
اقدمات دولت خدمتگزار خود بوده اند.وي با اشاره به درخواست
اهالي روستاي حكمي مبني بر احداث راه ارتباطي اين روستا گفت
با توجه به پيگيري هاي روز گذشته كه با آقاي استاندار و مديركل
راه و شهرسازي داشته ام درسال  95شاهد اجراي عمليات احداث
بزرگراه ميدان دفاع مقدس شهر ميناب تا روستاي تياب خواهيم بود
كه اهالي اين دو دهستان حكمي و تياب از آن استفاده خواهند برد.

خانم کلثوم وابسته دارای شناسنامه شماره  9374به شرح دادخواست به کالسه  9509987669600از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم دیودار بشناسنامه  11972درتاریخ  94/7/25اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1لیلی باللی پور فرزند محمد به ش ش  1147متولد  1346همسرمتوفی
 -2مریم احمدی فرزند حسن به ش ش  3171متولد  1354همسر متوفی
 -3کلثوم وابسته فرزند غالم به ش ش  9374متولد  1325مادر متوفی
 -4مهرآوه دیودار فرزند غالم به ش ش  338209465متولد  1389دختر متوفی
 -5مروه دیودار فرزند غالم به ش ش  3381741039متولد  1386دختر متوفی  -6مائده دیودار فرزند غالم به ش ش
 3380920452متولد  1377دختر متوفی.
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.

مالزاده -قاضی شورای حل اختالف میناب
95/2/8

9859

آگهی تغییرات

شرکت طراحان مدرن هزاره سوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13898و
شناسه ملی10800164905

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1394/12/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 -سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

امیر حمزه به شماره ملی  4431797688به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

حسین مالحی نجفی به شماره ملی  3391385601به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،انتخاب وتعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می با شد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 31719 95/2/8م الف 9856

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس

اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بندرعباس

 31712 95/2/7م الف 9831

شرکت طراحان مدرن هزاره سوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13898و
شناسه ملی10800164905

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/12/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای امیر حمزه به شماره ملی 4431797688

آقای حسین مالحی نجفی به شماره ملی 3391385601

آقای سعید کاتبی زکی به شماره ملی 0047195711

 آقای صدراله سرانجام به شماره ملی 2470952549به سمت بازرس اصلی و آقای سعید مجاهدی به شماره ملی 3391660856به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

 روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -صورتهای مالی منتهی به سال  1394مورد تصویب قرارگرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس ،تصویب ترازنامه و صورت های مالی

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس
می باشد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 31719 95/2/8م الف 9855

نظر به اینکه محمد نیرومند مرادی نژاد به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده
شماره  2/51984مورخ  94/7/18درخصوص پالک  31فرعی از  -2947اصلی بخش یک
بندرعباس واقع در محله سورو مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه
زمین به شماره چاپی  76882الف  88که در صفحه  214دفتر  163محلی ذیل ثبت شماره
 29992ثبت و سند بنام محمد نیرومند مرادی نژاد صادر و تسلیم گردیده است وبه علت
جابجایی مفقود گردیده است نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا
باستناد ماده  120آیین نامه اصالحی وتبصره ذیل آن بدینوسیله اعالم می شود هر کس
مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور و وجو د اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد
بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی
مذکور و عدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض وعدم ارائه سند نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
انتشار آگهی95/2/13:

آگهی فقدان سند مالکیت

بخشدارمركزي ميناب هم درجريان اين بازديد گفت :درچند سال
گذشته شاهد تاكيد و توجه ويژه دولت تدبير و اميد به رونق و آباداني
روستا ها بوده ايم كه درشهرستان ميناب با توجه به اقدم هاي خوبي
كه صورت گرفته اين رونق و توسعه روند خوبي داشته است.سارا
توكلي افزود :بخش مركزي ميناب داراي توانمندي هاي فراواني در
حوزه هاي كشاورزي ،شيالت و آبزيان و همچنين توسعه تجارت مي
باشد كه در برنامه ريزي هاي توسعه اي شهرستان به اين عوامل
تاكيد ويزه اي شده است .اصالح شبكه آب شرب دهستان و تقويت
شبكه برق رساني،توسعه فضاهاي آموزشي و ورزشي و پيگيري ارتقا
روستاي حكمي به شهر از ديگر موارد بود كه فرماندار شهرستان
ميناب از پيگيري انها توسط مسئوالن و مديران مربوطه خبر داد.

رعایتضوابطشهرسازیومعماریدرساختوسازها
سرپرست مدیریت معماری و شهرسازی اداره کل راه
و شهرسازی هرمزگان گفت :اهتمام به رعایت ضوابط
شهرسازی و معماری در ساخت و سازها یکی از وظایف
مهم کارشناسان مسئول در شهرداریها باشد.به گزارش
تسنیم ،ابراهیم رستم گورانی در نخستین نشست تخصصی
مسئوالن فنی شهرداریهای هرمزگان اظهارداشت :طرحهای
ط مشی اصولی و
توسعه و عمران شهری ،تعیین کننده خ 
کلی سیاستهای شهری است.وی در ادامه ،این طرحها را
پایه و اساس اجرای تمامی پروژههای عمرانی و برنامه های
توسعه فیزیکی در تمامی ابعاد سکونت و فعالیت در حیطه
محدوده و حریم شهری دانست.سرپرست مدیریت معماری
و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :توزیع
مناسب کاربریها و همچنین توسعه متعادل و متوازن شهر بر
مبنای طرحهای جامع و تفصیلی تهیه میشوند.

داس کشاورزان مینابی گندم میناب را درو کرد
برداشت گندم از اراضی شهرستان میناب آغاز شد.مدیر
جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت :سطح زیر کشت
گندم در این منطقه 836هکتار است وپیش بینی می شود از
این سطح 2هزارو 508تن محصول برداشت شود.به گزارش
واحد اطالعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان ،محمد ساالری افزود :به دلیل استقبال کشاورزان
از کشت گندم وخرید تضمینی آن سطح زیر کشت نسبت
به سال گذشته 10درصد افزایش دارد.ساالری عنوان کرد :
عمده کشت در روستاهای هشتبندی  ،تیرور وکریان می
باشد.وی تصریح کرد شهرستان میناب در تولید گندم در
استان رتبه سوم را دارد.ساالری در انتها افزود :فصل برداشت
گندم تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

مگس میوه عامل خشکیدن درختان لیمو هرمزگان
قائم مقام خانه کشاورز گفت:آفت مگس میوه  300هزار
اصله درخت لیمو را چند سال گذشته در هرمزگان خشکاند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان عنایت اهلل بیابانی علت
ورود مگس میوه به کشور را واردات بی رویه و بدون مدیریت
عنوان کرد.وی گفت :در سال های گذشته شاهد خسارات
قابل توجهی به دلیل ورود آفت مگس میوه به باغ های کشور
بودیم.قائم مقام خانه کشاورز افزود  :امسال به علت بارندگی
مناسب و نظارت های دقیق بر مصرف سموم و کود شیمایی
مناسب و سرمای هوا در زمانی که آفت مگس میوه تولید
مثل می کند سبب کنترل و کاهش این آفت شد.عنایت اهلل
بیابانی استفاده کشاورزان از کودهای آلی و زیستی را از عوامل
کنترل آفت مگس میوه عنوان کرد.

آگهی تغییرات

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای
شماره  139460323054001572مورخ  94/10/27تصرفات مالکانه زینب ذکرگو فرزند عید
تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وباغ به مساحت  42077/35مترمربع مفروز
ومجزی شده از پالک -2/7اصلی واقع در خورچاه بخش  6به استناد بند الف ماده یک وماده
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 و تسلیم گردید و علی هذا در اجرای ما
ده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو
نوبت به فاصله 15روزه آگهی جهت اطالع عموم ومالک 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 صادره فوق در حدود و صالحیت
وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست ازتاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالحه محل مراجعه وتقدیم دادخواست
نمائید لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست ،اداره ثبت اسناد
وامالک بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود وصدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول95/2/13:
تاریخ انتشار نوبت دوم95/2/29:

9847

مسیرهای بندرعباس – قشم و بندرعباس – هرمز در تمام بنادر
کشور به صورت اینترنتی فراهم خواهد شد.وی اظهار کرد :به این
ترتیب در سراسر کشور امکان خرید بلیت سفرهای دریایی به تمام
مقاص0د مورد نظر ،فراهم می شود.این مقام مسئول درسازمان بنادر
و دریانوردی با تاکید مجدد بر روند افزایشی تقاضای مسافران برای
استفاده از سفرهای دریایی گفت :موید این امر افزایش سفرهای
دریایی در نوروز امسال بود که توانستیم انجام این سفرها را به بهترین
شکل ممکن برای مسافران مدیریت کنیم.وی یادآور شد :آمارهای
اخذ شده حاکی از روند رو به رشد و چشمگیر سفرهای دریایی
در بندر آبادان بود که طی آن حجم قابل توجه گردشگر در نوروز
از طریق این بندر ترددهای دریایی داشته اند ،آماری که با سالهای
گذشته قابل مقایسه نبوده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد:
همچنین در استان بوشهر امکانات گردشگری دریایی و نیز فعالیت
شناورهای تفریحی از ابتدای سال جاری از رشد بسیار چشمگیری
برخوردار بوده است که انتظار می رود با افزایش بیشتر شناورهای
تفریحی روند رو به رشد گردشگری دریایی و سفرهای دریایی در این
استان بیش از پیش رونق یابد.

ساخت بزرگراه ميناب  ،تياب ازاولويت هاي سال جاري است

سعید کاتبی زکی به شماره ملی  0047195711به سمت عضو هیئت مدیره

آگهی اصالحی

برداشت بیش از  ۲۹هزار تن طالبی در هرمزگان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی
کرد تا پایان فصل برداشت  ۲۹هزار و  ۱۰۰تن طالبی از
زمینهای کشاورزی استان برداشت شود.به گزارش ایسنا،
سید رضا امیری زاده گفت :این میزان برداشت  ۷درصد
بیشتر از مدت مشابه پارسال است.وی رعایت اصول فنی،
شرایط آب و هوایی مناسب و رعایت اصول فنی را از عوامل
افزایش این محصول عنوان کرد.مدیر زراعت سازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان افزود :شهرستانهای بندرعباس ،بستک
و حاجی آباد از مناطق مهم کشت طالبی در هرمزگان است.
وی با بیان اینکه محصوالت برداشت شده عالوه بر مصرف
داخل استان به تهران و فارس ارسال میشود ،گفت :برداشت
طالبی از اوایل اردیبهشت آغاز شد و تا پایان خرداد ادامه دارد.
امیری زاده در پایان خاطرنشان کرد :یک هزار و  ۴۰۰هکتار
از زمینهای کشاورزی هرمزگان زیر کشت طالبی است.

اجرایی شدن فروش بلیت اینترنتی

رونوشت آ گهی حصر وراثت

آگهی تاسیس

چــــهرههــــــا

معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از کنترل موفق آمیز آفت
سن گندم در مزارع استان خبر داد وگفت :سطح زیر کشت گندم در این استان 13هزار
هکتار است و بیش از 12هزار هکتار آن در معرض خسارت سن گندم قراردارد.
به گزارش واحد اطالعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،سید
محسن حیدری افزود :پیش بینی می شود از این سطح بیش از 58هزار تن محصول
برداشت شود.
وی یاد آورشد :به دلیل بارندگی های مناسب،استفاده از بذر مرغوب و بهره گیری از
سیستم کشت تیپی( نواری ) تولید امسال نسبت به سال قبل 10درصد افزایش دارد.
حیدری اظهار داشت :از شروع عملیات ردیابی ومبارزه با سن غالت تاکنون در مرحله
سن مادر 3هزارو 730هکتار و در مرحله پوره 4هزارو 282هکتار از مزارع گندم مبارزه
شیمیایی شده و کامال کنترل شده است.
وی خاطر نشان کرد :میزان نیاز گندم استان 155هزارتن می باشد که مابقی از استانهای
کرمان ،فارس و گندم های وارداتی تامین می شود.
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قابلتوجهاعضاءمحترمشرکت
تعاونیمسکندانشگاهیانعلومپزشکیاستانهرمزگان
(مجتمعمسکونیبعثت)1

به اطالع می رسد طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ  94/5/11شرکت تعاونی نسبت به تفکیک زمین
تجاری از مجتمع مسکونی ودریافت سند مالکیت زمین تجاری به شماره 45429اقدام وسند های آنها
توسط شر کت تعاونی دریافت شده است
طبق مصوبه همان مجمع زمین تجاری ازتاریخ  95/1/25لغایت  ( 95/2/25به مدت یک ماه ) درروزنامه
ایران  -اطالعات وصبح ساحل جهت فروش به مزایده عمومی گذاشته شده است
درخصوص آماده سازی وتفکیک سند مالکیت واحدهای مسکونی مجتمع  ،با اداره ثبت واسناد  ،سازمان
نظام مهندسی وشهرداری منطقه یک مکاتبات الزم بعمل آمده و موارد ذیل باید جهت صدور سند
مالکیت واحدهای مسکونی توسط اعضاء تعاونی انجام شود
 -1پرداخت عوارض نوسازی  -اعضاء محترمی که عوارض نوسازی واحد خود را تا پایان سال 1394
پرداخت نکرده اند فیش عوارض نوسازی واحد خود را ازدفتر شرکت تعاونی تحویل و مبلغ بدهی را
به حساب شرکت تعاونی واریز وفیش پرداختی را به دفتر تعاونی تحویل نمایند
 -2واریز هزینه سند مالکیت اعضاء محترمی که هزینه صدور سند مالکیت واحد مسکونی خود را به
حساب شرکت های تعاونی وایز نکرده اند به شرح ذیل اقدام نمایند
(دوخوابه کوچک  8000000ریال  -دوخوابه بزرگ  8400000 -ریال  -سه خوابه  9300000ریال)
 -3خرید پارکینگ های اضافه مسقف دربلوکهای  1الی  5مجتمع شهرداری بندرعباس تعداد
پارکینگ های اختصاصی قابل واگذاری را دربلوکهای  1الی  5طبق پارکینگ های تحویل داده شده
دربلوک  6افزایش داده وتعداد پارکینگ ها از  168پارکینگ ( درمجوز اولیه ) به  207پارکینگ
افزایش پیدا کرده است
( درهر بلوک  7پارکینگ ) که باید طبق این دستورالعمل به اعضاء واگذار شده و پس از واگذاری
وتکمیل ظرفیت پارکینگ ها گواهی پایان کار کلی مجتمع بعثت صادر شود و پرونده شرکت تعاونی
برای گرفتن سند مالکیت واحدهای مسکونی به نظام مهندسی استان معرفی میگردد بنابراین اعضاء
محترم باید طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ  93/12/23نسبت به خرید پارکینگ ها اقدام نمایند که
پس از ثبت نام متقاضیان وواریز وجه آن  ،پارکینگ به متقاضی واگذار خواهد شد
ضمنا قیمت هر پارکینگ  6میلیون تومان مصوب شده واین مبلغ طبق مصوبه  93/12/23درهمان بلوک
جهت بهسازی فضای پارکینگ ها هزینه میگردد
 -4هرگونه بدهی اعضاء به شرکت تعاونی باید قبل از معرفی عضو جهت گرفتن سند مالکیت تسویه
شده باشد

شر کت تعاونی مسکن دانشگاهیان علوم پزشکی استان هرمزگان

