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ارزش صادراتی معادن هرمزگان مورد غفلت قرار گرفته است

منوچهر عسگری در گفتوگو با فارس
اظهار کرد :معادن سراسر کشور به ویژه معادن استان هرمزگان
به دلیل نزدیکی به باراندازهای صادراتی در سواحل دارای ارزش
باالی صادراتی است اما متأسفانه مورد غفلت قرار گرفتهاند.وی با
بیان اینکه معادن کشورمان قابلیت نقشآفرینی هر چه بیشتری
در اقتصاد ملی دارند ،افزود :تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی
در زمینه اهمیت به جوشش درآمدن اقتصاد ملی از درون ،یک
راهبرد ویژه برای فعالیتهای اقتصادی در کشور است و معادن
یکی از راهبردیترین حوزهها در زمینه تحقق این تأکیدات است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در هرمزگان در زمینه
رفع موانع فعالیت معادن در این استان ،خاطرنشان کرد :دیگر
دستگاههای مسؤول در این زمینه نیز باید پای کار بیایند تا
بتوانیم یکی از پربازدهترین بخشهای اقتصادی کشور را بیش
از پیش فعال کنیم.

ی ادامه داد :اقتدار اقتصادی
عسگر 
کشور در گرو دور شدن از اقتصاد
نفتی است و معادن بهترین جایگزین
برای اقتصاد نفتی هستند ،چراکه
تنوع مواد معدنی و ارزش باالی
صادراتی آنها فضایی متفاوت از اقتصاد
تکمحصولی را برای کشورمان رقم
خواهد زد و چالشها و آسیبهای
ناشی از اتکای به درآمدهای نفتی را نیز برطرف میکند.وی
بیان کرد :قراردادهای خرید مواد معدنی از ناحیه کشورهای
مختلف ،قراردادهایی طوالنیمدت است و اگر بتوانیم در جذب
این خریداران خارجی به درستی و به موقع اقدام کنیم ،منابع
ناشی از این بخش و اشتغال آن متوجه اقتصاد ملی خواهد بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن هرمزگان تأکید کرد :اگر در
جذب مشتریان جهانی غفلت کنیم برای عقد قراردادهای جدید
مدتها زمان خواهد برد و این فرصت را از دست دادهایم.عسگری
گفت :قیمت تمام شده مواد معدنی برای صادرات نیز در این
فرآیند بسیار مهم است ،بنابراین باید تالش کنیم تا قیمتی قابل
رقابت را با رقبای منطقهای به مشتریان مواد معدنی ایران ارائه
و عرضه کنیم که هم منافع داخلی تأمین شود و هم بتوانیم در
صحنه بینالمللی جایگاهمان را حفظ کنیم.

نماینده مردم مجلس در هرمزگان:

تجارب ،صیادی و گردشگری دریایی در هرمزگان مغفول مانده است

گروه اقتصادی :نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت:
نگاه تجاری ،صیادی و گردشگری دریایی در هرمزگان مغفول
مانده است.احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نگاه

دولت به ظرفیت های دریا در استانهای ساحلی بیان داشت:
سه کارکرد تجارت ،صیادی و گردشگری می توان در استانهای
ساحلی کشور تعریف کرد ولی متاسفانه هنوز ظرفیت دریا به
خوبی در نگاه دولتی ها نهادینه نشده است .کشورهای همسایه
شمالی و جنوبی ایران استفاده های بسیار خوبی از ظرفیت دریا
داشته اند.وی عنوان کرد :کشورهای حاشیه خلیج فارس از
ظرفیت های گردشگری دریایی ،ورزش های آبی ،ذخایر نفتی
در خلیج فارس و دریای عمان بهره های زیادی برده اند ولی
در این سو هنوز مدیران دولتی توجهی به ظرفیت دریا ندارند.
نماینده مردم بندرعباس ،حاجی آباد ،قشم ،بندرخمیر و ابوموسی
خاطرنشان کرد :استان هرمزگان دارای بیشترین مرز آبی است

و  ۱۴جزیره بزرگ و کوچک در خلیج فارس متعلق به ایران و
در حوزه استحفاظی هرمزگان قرار دارد .ظرفیت گردشگری و
تجاری می تواند به عنوان یک فرصت مناسب برای ایجاد اشتغال
و رونق مناطق مرزی و جزایر این استان مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه تنگناهای که در نگاه مدیریتی وجود دارد دلیل
عقب ماندگی در بهره برداری از ظرفیت های حوزه دریا است،
بیان داشت :مسئوالن توجه بیشتری به صنعت صیادی و صیادان
داشته باشند ،هزینه های اضافه باید از دوش صیادان برداشته
شود .در حال حاضر یک صیاد برای صیادی باید به دریابانی هزینه
پرداخت کند که این هزینه اصال منطقی و قابل قبول نیست.
مرادی اظهارداشت :استقرار مناطق آزاد در جزایر بیشتر با هدف
توسعه و رفع محرومیت ها بود ،ولی هنوز محرومیت در جزایر
وجود دارد و ساکنان جزیره برای رفت و آمد به سرزمین اصلی
متحمل هزینه های گزاف هستند.

اعالم شرایط صدور کارت بازرگانی در هرمزگان
گروه اقتصادی:

مسوول صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی بندرعباس گفت:
فیلترهای اتاق بازرگانی برای پایش افراد متقاضی کارت بازرگانی
ایمن است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بندرعباس ،مهرنوش
خادمی در جلسه پایش کارت بازرگانی که با حضور متولیان این
بخش برگزار شد ،اظهار داشت :تمام بندهای قانونی که در بحث
صدور کارت بازرگانی موجود است جلوی هر گونه سواستفادههای
احتمالی را میگیرد.وی با بیان اینکه در بحث سواستفاده از
کارتهای بازرگانی در استان مورد خاصی نداشتهایم ،بیان داشت:
داشتن پروانه کسب ،حساب بانکی با گردش مالی باال و داشتن
سه سال سابقه فعالیت بازرگانی از جمله آیتمهایی است که برای
صدور کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.
خادمی اضافه کرد :همچنین افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط
با رشتههای اقتصادی را ندارند باید دورههای آموزشی الزم را
در اتاق بازرگانی بندرعباس بگذرانند.معاون امور بازرگانی و
توسعه و تجارت سازمان صنعت و معدن نیز در ادامه این نشست
گفت :تاکنون در استان هرمزگان مورد تخلف حادی در بحث

سواستفاده از کارتهای بازرگانی صورت نگرفته است.
عباسی افزود :در کل کشور پاالیش کارتهای بازرگانی آغاز شده
و با افرادی که شرایط قانونی را نداشته باشند ،برخورد صورت
میگیرد.
این مسوول با بیان اینکه صاحبین کارت بازرگانی باید افراد
باتجربه و آگاهی باشند ،افزود :بدون شک در بحث صدور کارت
بازرگانی باید بیشتر به دنبال سالمت کارت بود.عباسی بیان
داشت :ما به دنبال افزایش بی رویه کارت بازرگانی نیستیم به
همین دلیل افزایش آیتمهای قانونی برای پایش افراد در دستور
کار متولیان امر قرار گرفته است.وی در عین حال تصریح کرد:
متولیان صدور کارت بازرگانی عالوه بر اینکه باید تسریع و تسهیل
در صدور کارت را مد نظر داشته باشند باید شفاف سازیهای
کنند تا جلو سواستفادههای احتمالی گرفته شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه و تجارت سازمان صنعت و معدن
هرمزگان در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه هر شخصی
نباید با عنوان بازرگان وارد بازار شود ،گفت :ورود کاالهای
نامرغوب به بازار و لطمات سنگین به بدنه اقتصادی کشور تنها
بخشی از پیامدهای ورود افراد غیرمتخصص به بازار است.

اختصاص تسهیالت برای فعال سازی واحدهای صنعتی کشور
گروه اقتصادی:

معاون سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران گفت:
امسال  16هزار میلیارد تومان تسهیالت برای فعال سازی
واحدهای صنعتی کشور اختصاص یافت.

غالمرضا سلیمانی در نشست با بخش خصوصی در بندرعباس با
اشاره به غیرفعال بودن 7هزار واحد صنعتی در کشور افزود :امسال
این واحدهای تعطیل تعیین تکلیف می شوند.
وی گفت :همچنین حدود  28هزار طرح نیمه تمام در شهرک
های صنعتی با درصد پیشرفت های متفاوت وجود دارد.
معاون سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران افزود:
از  950شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور  760واحد
به بهره برداری رسیده است.سلیمانی با اشاره به شناسایی 388
خوشه صنعتی در کشور گفت :تمرکز کسب و کار در یک منطقه
و حمایت سه ساله از آنها برای حل مشکالتشان از اهداف تشکیل
خوشه صنعتی است.وی افزود :در کشور  7شهرک فناوری با 54
مشاور بین المللی وجود دارد که واحدهای صنعتی می توانند
از خدمات این شهرک ها استفاده کنند.معاون سازمان صنایع
کوچک وشهرک های صنعتی ایران با اشاره به برنامه امسال دولت
برای آموزش واحدهای صنعتی افزود :سرانه آموزشی یک واحد

صنعتی در دنیا 15تا  20ساعت و در ایران این سرانه کمتر از
نیم ساعت است.سلیمانی گفت:احداث شهرک صنایع دریایی
هرمزگان در هفته دولت کلید خواهد خورد.
مدیرعامل شهرک های صنعتی هرمزگان نیز در این نشست
گفت 22:شهرک صنعتی در هرمزگان وجود دارد که  18شهرک
درحال واگذاری زمین است.بهمن غالمپور افزود :هزار قرارداد
برای تشکیل واحدهای صنعتی در استان بسته شده که از این
شمار  400واحد صنعتی به بهره برداری رسیده است.وی با اشاره
به وجود  80واحد صنعتی غیرفعال در هرمزگان گفت :راه اندازی
آنها با تامین نقدینگی  ،تغییر کاربری یا مشارکت بخش خصوصی
در حال پیگیری است.مدیرعامل شهرک های صنعتی هرمزگان
افزود :از ابتدای سال تا کنون  33قرارداد واگذاری زمین بسته
شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 51درصد افزایش
دارد.وی افزود :میزان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی
در این مدت  59میلیارد ریال بوده است .مدیرعامل شهرک های
صنعتی هرمزگان گفت:همچنین در این مدت  5واحد صنعتی با
اشتغال  80نفر به بهره برداری رسیده است.غالمپور با بیان اینکه
پارسال  17میلیارد تومان جذب اعتبارات صورت گرفته است
افزود :امسال این رقم به  25میلیارد تومان می رسد.

توسعه سیستم آبیاری نوین در هرمزگان
گروه اقتصادی:

تاکنون 90هزار هکتار از زمین کشاورزی هرمزگان به سیستمهای
آبیاری نوین مجهز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :از 163هزار هکتار
زمین کشاورزی موجود در استان 120هزار هکتار آن قابلیت
اجرای سیستم های آبیاری نوین را دارد .ناصر حیدری پوری
افزود :اگر کشاورزان از سیستم های نوین آبیاری بطور صحیح و با
نیاز آبی گیاه آبیاری کنند به هدف اصلی که افزایش بازدهی آب
از 30درصد به 80درصد است دست خواهیم یافت.

وی با اشاره به فعالیت 96هزار بهره بردار کهنسال و کم سواد
در استان گفت :سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ارتقاء دانش،
مهارت و تکنولوژی در بخش کشاورزی با هدف جوان سازی
کشاورزان  ،انجام فعالیت های حرفه ای کشاورزی و بهره گیری
از تکنولوژی را در راستای تولیدات صادرات محور دردستور کار
قرار داده است.
حیدری پوری افزود  :در این دو محورسیاست اقتصاد مقاومتی
14برنامه در حوزه هایی همچون شیالت ،دام وطیور ،زراعت
وباغبانی تعریف شده است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسن صادقی گوربندی دارای شناسنامه شماره  11358به شرح دادخواست به کالسه  9509987669600532از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله صادقی گوربندی بشناسنامه
 1330درتاریخ  95/2/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمد
صادقی گوربندی فرزند عبداله ش ش  24متولد  1341پسر متوفی  -2علی صادقی گوربندی فرزندعبداله ش ش 10450
متولد  1345پسر متوفی  -3حسن صادقی گوربندی فرزند عبداله ش ش  11358متولد  1349پسر متوفی -4حسین
صادقی گوربندی فرزند عبداله ش ش  195متولد  1350پسر متوفی  -5سجاد صادقی گوربندی فرزند عبداله ش ش
 12640متولد  1353پسر متوفی  -6باقر صادقی گوربندی فرزند عبداله ش ش  13641متولد  1354پسر متوفی  -7صادق
صادقی گوربندی فرزند عبداله ش ش  3420217870متولد  1341پسر متوفی  -8انیسه صادقی گوربندی فرزند عبداله
ش ش  15865متولد  1357دختر متوفی  -9سمیه صادقی گوربندی فرزند عبداله ش ش  18579متولد  1360دختر
متوفی  -10سیده فاطمه عبادی بیرم فرزند سید زینل ش ش  144متولد  1325همسر متوفی.
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.

مالزاده -قاضی شورای حل اختالف حوزه سه شهری میناب
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ایران

اشباع بازار از خودروهای چینی

به گزارش خانه ملت ،رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه

جهان

افزایش تجارت ایران و روسیه

شبکه خبری آر تی به نقل از سفیر روسیه در ایران نوشت :با برداشته شدن تحریمهای
بین المللی گردش تجاری میان مسکو و تهران بر مبنای سال به سال  ۷۰.۹درصد رشد
کرده است.به گزارش ایسنا ،لووان جاگاریان گفت :از زمانی که تحریمهای بین المللی
علیه ایران برداشته شده اند ،عالقه شرکتهای روسی به فعالیت در این کشور افزایش
یافته است.
وی اظهار کرد :شرکتهای روسی روابط تجاری قبلی با ایران را ازسرگرفتند و شرکتهای
جدید هم آماده هستند وارد این بازار شوند .گسترش بیشتر تجارت یکی از اولویتهای
اصلی همکاری دو جانبه با ایران است.سفیر روسیه در ایران خاطرنشان کرد در پنج ماه
نخست سال  ۲۰۱۶گردش تجاری میان روسیه و ایران  ۷۰.۹درصد نسبت به مدت مشابه
سال  ۲۰۱۵افزایش پیدا کرده و به  ۸۵۶میلیون دالر بالغ شده است.

خودروهای چینی از ابتدای دهه  90بازار ایران را اشباع کرده اند ،افزود:خودروهای چینی

به اندازه خودروهای اروپایی کیفیت نداشته و این سبب کاهش کیفیت خودروهای داخلی
و کاهش تقاضای مشتریان شد ،در همین راستا از میزان نقدینگی کاسته و خودروسازان به

قطعه سازان بدهکار شدند.ولی ملکی ،با بیان اینکه قطعه های داخلی به دلیل کمبود نقدینگی

به همراه قطعه های چینی کیفیت خودروهای داخلی را کاهش داد ،تصریح کرد:همه این
عوامل دست به دست هم داد و کیفیت خودروهای داخلی را به این روز دچار کرد که اگر

جهش دهه  80ادامه پیدا می کرد ،حداقل کیفیت خودروهای داخلی با خودروهای کره ای

برابری می کرد .وی با اشاره به اینکه کیفیت خودرو تابع چند عامل مهم است ،گفت :منابع
انسانی و تحقیق و توسعه از عوامل مهم در کیفیت خودرو است و خودروسازی های داخلی ما
همانند دنیای پیشرفته و صنعتی در این زمینه عمل نکرده اند.

گروه اقتصادی:

وی
در

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اعالم خبر راه اندازی
سرویس جدید خط کشتیرانی الینر کره ای هایوندای در بزرگترین
بندر بازرگانی ایران ،گفت :پس از اجرایی شدن برجام 14 ،شرکت
کشتیرانی الینر به بندر شهید رجایی بازگشته اند.

به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان« ،ابراهیم ایدنی» در این رابطه اظهار داشت :
کشتی کانتینر بر «هایوندای گلوری» ()GLORI HYUNDAI
کره جنوبی با ظرفیت حمل چهار هزار و  800کانتینر ،در اسکله
 5ترمینال یک بندر شهید رجایی پهلو گرفت.وی افزود  :این کشتی
متعلق به سرویس  CMEبه عنوان زیرمجموعه شرکت معتبر
کشتیرانی هایوندای( )HYUNDAIاز جمله  10خط کشتیرانی بزرگ
جهان است و چهاردهمین خط مستقیم کانتینری (الینر) محسوب
می شود که پس از برجام به بندر شهید رجایی بازگشته است.
ایدنی بیان کرد« :هایوندای گلوری»  TEU 995کانتینر وارداتی را
تخلیه و یکهزار و  TEU 421کانتینر را بارگیری کرد..
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان مبدأ این کشتی را بنادر کشور
چین و مقصد بعدی آن را بندر سنگاپور اعالم کرد و گفت  :این خط
کشتیرانی از این پس با دو سرویس هفتگی  4هزار  TEUکانتینر را
در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری می کند.
وی استفاده از بازار  80میلیونی ایران و کوتاه بودن  70کیلومتری
مسیر بندر شهید رجایی در تنگه هرمز نسبت به بنادر دیگر کشورها را
از جمله جذابیت هایی دانست که خطوط کانتینری بین المللی تمایل
دارند با حضور در بندر شهید رجایی از آن بهره مند شوند.
ایدنی خاطرنشان کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون 680 ،هزار TEU
کانتینر در بندر شهید رجایی جابجا شده که  27درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش داشته است .مدیرکل بنادر و دریانوردی
هرمزگان گفت :در پی بازگشت خطوط مستقیم کشتیرانی های بین
المللی به بندر شهید رجایی پس از اجرایی شدن برجام  ،کاالها دو

بازگشت  14خط کشتیرانی
خارجی به بندر شهید رجایی

هفته زودتر در چرخه حمل و نقل دریایی جابجا شده اند.این مقام
مسئول گفت  :با افزایش تعامالت بین المللی  ،عرضه و تقاضا و اشتغال
در بخش فعالیت های اقتصادی دریا محور افزایش یافته و دست بنادر
واسطه از چرخه تبادالت تجاری بین المللی ایران کوتاه شده است.

پایان ضمن اشاره به ظرفیت جابجایی ساالنه  3.3میلیونTEU
کانتینر در بندر شهید رجایی تصریح کرد :حمل کانتینر پیشرفته
ترین شیوه حمل از نظر ایمنی ،سرعت و سهولت جابجایی بین بنادر
دنیاست.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی هرمزگان خبر داد:

افزایش  75درصدی اعتبارات زیرساختی شهرکهای صنعتی هرمزگان

گروه اقتصادی:

بهره برداری از یک واحد صنعتی

مدیرعامل شهرکهای صنعتی هرمزگان گفت :اعتبارات زیرساختی
شهرکهای صنعتی هرمزگان در سال جاری  75درصد افزایش یافته

است.به گزارش فارس  ،بهمن غالمپور در نشست کنسرسیومهای
صادراتی استان هرمزگان اظهار داشت :در سال گذشته موفق شدیم
 25واحد صنعتی تعطیل را به چرخه تولید برگردانیم و قصد داریم
ل جاری تمام واحدهایی را که بهصورت راکد و یا با کمتر
تا پایان سا 
از  50درصد ظرفیت تولید فعالیت میکنند را تعیین تکلیف و یا احیا
کنیم که در  5ماهه سال جاری موفق شدیم وضعیت  50درصد واحد
صنعتی را بررسی و جهت ادامه فعالیت ،راهکارهای مناسب اتخاذ کنیم.
وی افزود :در کارگروه رفع موانع تولید که با حضور دستگاههای متولی
بهصورت منظم هر هفته برگزار میشود و از صاحبان واحدهای صنعتی
که بهصورت راکد و یا نیمهفعال میباشند دعوت و مشکالت این واحدها
بررسی و چنانچه واحدی نیازمند تسهیالت باشد به بانک عامل معرفی
و واحدهایی که نیازمند تغییر کاربری هستند را فرصت انجام این کار
میدهیم و چنانچه واحد صنعتی تمایلی به کار نداشته باشد امتیاز آن

را سلب و به افراد دیگر واگذار میکنیم.مدیرعامل شهرکهای صنعتی
هرمزگان گفت :وضعیت پنج ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل ،تعداد قراردادهای واگذاری و سرمایهگذاری در شهرکهای
صنعتی هرمزگان بیش از  5برابر رشد داشته است و همچنین تعداد
طرحهای راهاندازیشده در  5ماهه نخست امسال دو برابر نسبت به
مدت مشابه سال قبل بوده است.

واحد صنعتی «آتراکران انرژی» تولیدکننده انواع قیر توسط معاون
صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.به گزارش فارس ،غالمرضا سلیمانی معاون
صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور
از محل احداث شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی بندرعباس
بازدید کرد و همچنین چند واحد صنعتی توسط وی مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در حاشیه
این بازدید در گفتوگو با فارس اظهار داشت :واحد صنعتی «آتراکران
انرژی» تولیدکننده  285هزار تن انواع قیر در سال ،اشتغال  90نفر با
سرمایهگذاری  250میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.بهمن غالمپور
افزود :واحد صنعتی «معماران تجارت جنوب» تولیدکننده  540هزار
تن انواع قیر در سال و اشتغال  140نفر و با سرمایهگذاری  350میلیارد
ریال در شهرک صنعتی خلیج فارس بندرعباس فعالیت دارند .محل
احداث شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی بندرعباس که با 100
هکتار مساحت در منطقه ویژه کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران
واقع شده است مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

شرکت آب منطقه ای هرمزگان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 145و شناسه ملی10800009959

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1395/2/12تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 آقای هوشنگ مالئی به شماره ملی  5839729787به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرهمنصوب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات 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 باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  -مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
95/4/28

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارگران برق بندرعباس تاریخ انتشار 95/5/26
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارگران برق بندرعباس راس
ساعت  17روز جمعه مورخ  1395/6/26در محل نمازخانه شرکت توزیع برق به آدرس 600 :دستگاه
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست
داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و
یا وکیل /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر
عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1395/6/20در محل شرکت حاضر تا پس ازاحراز هویت
وتایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند

 -1گزارش هیئت مدیره و بازرس -بازرسان  -2طرح و تصویب صورت های مالی سال 91و92و 93و94
و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت  -3ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت
تعاونی  -4انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره -5انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرس /بازرسان
 -6تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی  -7تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 -8تصمیم گیری در خصوص عضویت در اتاق تعاون
داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ( )2دستور العمل موظفند حداکثر
ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق بندرعباس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حیدر عاشوری به استناد دوفقره استشهادیه محلی بوارده شماره  2/36893مورخ 95/5/5

درخصوص پالک  31937فرعی از  -3اصلی واقع در محله آزادشهر خیابان سپاه اول امید بخش دوبندرعباس

مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان شماره چاپی  /90الف 575662که در صفحه

 297دفتر  501محلی ذیل ثبت شماره  94512ثبت وسند بنام حیدر عاشوری صادر وتسلیم 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 وجود اصل سند مالکیت درنزد
خود می باشد بایستی ازتاریخ 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 وعدم وصول اعتراض ویا
وصول اعتراض و عدم ارائه سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
انتشار آگهی95/5/25:

اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندرعباس
 32283 95/5/23م الف 10856

مــــــــــــــــــــیز خبر
پایان کشت کنجد درهرمزگان
کشت کنجد در هزار و 600هکتار از اراضی هرمزگان پایان
یافت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مدیرزراعت سازمان
جهادکشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال بیش از
هزار و 600تن کنجد برداشت شود .امیری زاده افزود :سطح
زیرکشت کنجد نسبت به پارسال 30درصد کاهش دارد .وی
گفت :علت کاهش تنوع کشت بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی
است .شهرستان های حاجی آباد،رودان ،میناب وپارسیان از
مناطق مهم کشت کنجد در هرمزگان است .مدیرزراعت
سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت :کنجد برداشت شده
به کارخانه های روغن کشی بستک و بندرعباس و مازاد آن به
استان های یزد و مشهد فرستاده می شود .کشت کنجد ازنیمه
دوم تیر آغازمی شود و تا نیمه مرداد ادامه دارد.
بارگیری سکوی گازی  17بی پارس جنوبی
مدیر اجرایی شرکت سازه های دریایی مبین سازه از بارگیری
سکوی گازی  17بی پارس جنوبی اواسط شهریورماه امسال
خبر داد.به گزارش ایرنا ،کوروش بنگر با اعالم این خبر اظهار
داشت :این سکو که توسط متخصصان داخلی و با دانش بومی
در حال ساخت است 95 ،درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی در
خصوص مشخصات این سکوی گازی گفت :این سکوی دو
هزار و  500تنی ظرفیت استحصال  500میلیون فوت مکعب
گاز در روز را دارد.بنگر با اشاره به در دست ساخت بودن هفت
سکوی دیگر گازی و نفتی در این مجتمع ،خاطرنشان کرد :این
سکوها شامل دو سکوی گازی فاز  14پارس جنوبی  ،دو سکوی
نفتی هندیجان و سه سکوی نفتی هنگام است  .مدیر اجرایی
شرکت مبین سازه تصریح کرد :اوایل تیر امسال سکوی گازی
فاز  18پارس جنوبی که در ایزواکو ساخته شده بود در پارس
جنوبی با موفقیت نصب شد.
افزایش انتقال گاز به نیروگاه های کشور
مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز کشور گفت :افزون بر 72
درصد حجم گاز انتقالی در سه ماهه نخست سالجاری برای
سوخت نیروگاه های برق انتقال داده شده است .کرم گودرزی
در این خصوص اظهار داشت :سه میلیارد متر مکعب گاز در
سه ماهه اول سالجاری توسط این منطقه منتقل شده است.وی
ادامه داد :با توجه به انتقال گاز به نیروگاه های بزرگ و مهمی از
جمله توانیر بندرعباس  ،خلیج فارس هرمزگان  ،ایسین ( گنو)
 ،مپنا  ،سیکل ترکیبی کرمان  ،سیکل ترکیبی کهنوج  ،بخار و
گازی ایرانشهر که تامین کننده برق در جنوب و جنوب شرق
کشور بخصوص در فصل گرم سال میباشند.گودرزی اضافه کرد
 :انتقال گاز از طریق  91ایستگاه اندازه گیری تحت پوشش و
نظارت منطقه به چهار شرکت گاز استانی هرمزگان  ،کرمان ،
سیستان و بلوجستان و یزد انجام شده است.وی اظهار داشت :
در سه ماه اول سال  95شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم23
درصد  ،تاسیسات گورزین پنج درصد و مراحل مختلف گاز
پارس جنوبی و پاالیشگاه پارسیان  72درصد گاز منطقه را
تامین کرده اند که این مقدار حجم گاز بوسیله بیش از سه
هزار کیلومتر خطو ط لوله فشار قوی به مبادی توزیع انتقال
داده شده است.سهم استراتژیک منطقه شش با توجه به تعداد
مصارف نیروگاهی در محدوده عملیاتی  ،در حال حاضر نزدیک
به  10درصد و با راه اندازی خطوط زاهدان و چابهار تا 15
درصد از تامین انرژی الزم برای تولید برق کشور خواهد بود.

آگهی مزایده

آگهی تغییرات

دستور جلسه:

چــــهرههــــــا

گــــــــــــــــــــزارش خبری
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رهاسازی 35میلیون قطعه بچه میگو

مدیرکل شیالت هرمزگان گفت :امسال بیش از  35میلیون قطعه بچه میگو در آبهای
استان با هدف بازسازی ذخایر میگو خلیج فارس رهاسازی می شود.
به گزارش ایرنا ،سید پرویز محبی درمراسم رهاسازی بچه میگوها در آبهای استان افزود:
تاکنون افزون بر  12میلیون قطعه بچه میگو با هدف بازسازی و ترمیم ذخایر در آبهای
هرمزگان رها سازی شده و در دو هفته آینده روند رها سازی ادامه دارد.وی بیان داشت:
رهاسازی بچه میگوها در آبهای شرق استان به ویژه اطراف خور کولغان تا منطقه سیریک
که زیستگاه اصلی میگو استان و همچنین نزدیک به محل صیدگاه های هرمزگان است،
انجام می شود تا بتواند نقش بهتری در جلوگیری از آسیب به این زیستگاه ها ایفا کند.
مدیرکل شیالت هرمزگان اظهارکرد :امسال در میزان تولید الرومیگو و همچنین کارآمدی
رهاسازی امید است شاهد نتیجه خوبی باشیم که با این رشد بخش قابل توجهی از آسیب
های وارده به ذخایر میگو در آبهای استان جبران شود.محبی خاطرنشان کرد :بچه میگوها
از گونه موزی بوده که پیش از رهاسازی در دریا به صورت پست الرو از مرکز تکثیر و
بازسازی ذخاسر آبزیان خلیج فارس( کالهی) به استخرهای پرورشی انتقال می یابد و
پس رسیدن به وزن یک تا دو گرمی از استخرها برداشت و در دریا رها سازی می شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن
هرمزگان گفت :ارزش باالی صادراتی
معادن این استان مورد غفلت قرار گرفته
است و باید نگاه ملی به بخش معدن تغییر
کند.
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بانک کشاورزی استان هرمزگان
مدیریت بانک کشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد اثاثیه های مازاد و اسقاطی از قبیل :
(میز و صندلی و کیس و مانیتور و پولشمار و کیبورد و کمد و تلفن و فاکس و )...

را از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ،

بازدید از اثاثیه ها و تسلیم پیشنهاد قیمت از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت
اداری  95/6/6به مدیریت بانک کشاورزی استان هرمزگان به آدرس بندرعباس -کوی

فرهنگیان نبش چهار راه فرهنگیان مراجعه و پیشنهاد قیمت تحویل نمایند .تلفن تماس
 33350100 -9واحد خدمات و پشتیبانی

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه
یک مرحله ای شماره  95/7با موضوع انجام سرویس ایاب و
ذهاب کارکنان ،تهیه و تامین خودرو و ماشین آالت

نوبت اول

شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرایی
بند « ج » ماده  12قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت
دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل اقدام نماید .

 - 1نشانی دستگاه مناقصه گذار  :بندرعباس  -کیلومتر  13بزرگراه شهید رجایی -منطقه ویژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 - 2موضوع مناقصه  :سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ،تهیه و تامین خودرو
 - 3شرح مختصر موضوع مناقصه  :انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و میهمانان و تهیه و تامین خودرو
جهت انجام امور اداری و کارگاهی و جابجایی مواد معدنی بوسیله  89دستگاه خودرو و ماشین آالت با رانندگان
واجد شرایط
- 4تاریخ  ،مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی  :متقاضیان می توانند از تاریخ  95/5/25تا لغایت پایان
وقت اداری مورخ  95/6/2به نشانی بندرعباس  -کیلومتر  13بزرگراه شهید رجایی  -دبیرخانه کمیسیون
معامالت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مراجعه و با ارائه فیش واریزی به مبلغ  500،000ریال به
حساب شماره  2175375402000قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران  ،اسناد ارزیابی کیفی را دریافت
نمایند .
 -5مهلت تحویل اسناد تکمیل شده  :حداکثر تا ساعت  14روز پنج شنبه مورخ  95/6/18به نشانی بندرعباس
کیلومتر  13بزرگراه شهید رجایی دبیرخانه کمیسیون معامالت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی
خلیج فارس
شایان ذکر است پس از ارزیابی کیفی  ،از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم راکسب نموده
باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد .

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم صالحه رضائی ایسینی استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره  2/36985مورخ
 95/5/5درخصوص پالک 1267فرعی از  5062اصلی واقع در دوراهی ایسینی بخش یک بندرعباس مدعی شده
است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بشماره چاپی  970775ب 75/که در صفحه  275دفتر  170محلی
ذیل ثبت شماره  30932سند بنام صالحه رضائی ایسینی صادر و تسلیم 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 وجود اصل سند مالکیت درنزد خود می باشد بایستی
ازتاریخ 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 وعدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض و عدم ارائه
سند نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
انتشار آگهی95/5/25:
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