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 //سال سی و یکم //

برنامهریزی برای توسعه مناطق محروم هرمزگان

تکذیب ممنوعیت صدور عابربانک برای مشتریان بدهکار

جهان
 2برابر شدن صادرات نفت

گــــــــــــــــــــزارش خبری

گروه اقتصادی:

۲میلیون و ۳۲۰هزار تن انواع محصوالت زراعی و باغی تولید می شود.

به گزارش مهر ،به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان ،عزیزسیدی
بیان داشت :سالیانه حدود ۳۹۰هزارتن گوجه فرنگی تولید
می شود که از این میزان ۲۳۵هزارتن قابلیت صادرات دارد.
همچنین در خصوص محصول پیاز با تولید ۲۸۰هزارتن در
سال،با نگاه صادرات محور میتوان ۲۵۲هزارتن از آن را صادر
کرد.
سیدی با اشاره به اینکه سالیانه در استان محصوالتی همچون
بادمجان به میزان ۳۵۹هزار تن ،سیب زمینی ۲۱هزار تن،
هندوانه ۲۴۳هزار تن تولید می شود ،تصریح کرد :با برنامه ریزی
مناسب می توان سالیانه ۱۴۴هزار تن بادمجان۱۲ ،هزارتن سیب
زمینی و ۱۷۰هزار تن هندوانه را به بازار های هدف صادر کرد.
این مقام مسئول کمبود صنایع بسته بندی مناسب محصوالت
کشاورزی و درجه بندی و سورت کردن محصوالت ،عدم آ گاهی

شرکت صنعت یاران هرمزگان

آغاز کشت گندم در هرمزگان
کاشت گندم در  13هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان
آغاز شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سید رضا امیرزاده
مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد
 60هزار تن محصول از این زمین ها برداشت شود که  10درصد
بیشتر از پارسال است.وی افزود:بهره گیری از بذرمرغوب،
استفاده از آبیاری نوین،تغذیه مناسب و رعایت اصول فنی
از علت های افزایش تولیدگندم در استان است.سید رضا
امیرزاده گفت:شهرستان حاجی آباد با  10هزار و  500هکتار
سطح زیر کشت رتبه نخست تولید گندم در هرمزگان را دارد.
مدیرزراعتسازمانجهاد کشاورزیهرمزگانافزود:شهرستان
های رودان،میناب،بندرعباس،بستک و پارسیان از دیگر
شهرستان های تولید کننده گندم در استان است.امیرزاده
گفت :چمران،چمران ،2سیروان و مهرگان از مرغوبترین ارقام
کشت شده امسال است.کاشت گندم تا پایان آذر ادامه دارد.
برداشت گندم نیز اواخر اردیبهشت شروع می شود و تا پایان
تیر ادامه دارد.

به گزارش فارس،حمید رضائیاناصل مدیر عامل مجتمع
کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران در حاشیه نشستی با موضوع
توسعه صنعت کشتیسازی کشورمان اظهار کرد :ظرفیتهای
بسیار خوب ایران در زمینه تعمیرات شناورها در خلیج فارس
موجب شده تا زمان تعمیرات شناورها نیز در مرا کز تعمیراتی
کشورمان در ساحل خلیج فارس بهشدت کاهش یابد و این یک
مزیت در این حوزه بهشمار میرود.
وی با اشاره به بومیشدن دانش تعمیرات شناورها در داخل ،افزود:
به همت تالش متخصصان پرتالش این حوزه در ایزوایکو میانگین
زمان مورد نیاز برای تعمیر یک شناور از  45روز در سال  91به کمتر
از  15روز در سال  95رسیده است که یک مؤفقیت بزرگ بهشمار
میرود.مدیرعامل مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران
ادامه داد :کیفیت ارائه خدمات به شناورهای مختلف داخلی و
خارجی در حوزه تعمیرات نیز در مقایسه با رقبای خارجی به میزان
 35درصد بهبود یافته و ا گر چه شرایط تحریمی در سالهای اخیر
بر این حوزه تحمیل شده اما به همت نیروهای متخصص داخلی
شاهد تحرک خوبی در این حوزه بودهایم.
رضائیان اصل خاطرنشان کرد :بازار تعمیراتی ایران در سطح منطقه
به جایگاهی رقابتی رسیده که میتواند با همه حوزههای تعمیراتی
در جهان رقابت کند.
مدیرعامل کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ایزوایکو)به
مزیتهای ایران در حوزه تعمیرات نیز اشاره و گفت :ایزوایکو دارای
زیرساختهای کمنظیری در سطح منطقه به لحاظ امکانات و
تجهیزات تعمیراتی است که برخی کشورهای اروپایی و آسیایی
بهدنبال همکاری با ایران به منظور شرکت در تعمیرات شناورهایی
با ظرفیتهای مختلف هستند .حمید رضاییان اصل مدیرعامل
ایزوایکو عنوان کرد :ایران با یک شرکت هلندی و یک شرکت آسیایی

در بنادر جزیره قشم را 3میلیون و  410هزار و  802تن اعالم کرد.
جابجایی بیش از 780نفر در مسیر دریایی خصب -قشم
این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خود
اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تا کنون ،ترابری  8میلیون
و  399هزار و  408نفر-سفر در بنادر قشم به ثبت رسیده است.
وی به عملکرد خط مسافری بین المللی خصب -قشم نیز اشاره
کرد و افزود :با گذشت سه ماه از راه اندازی این خط  783نفر
مسافر در این مسیر دریایی جابجا شده اند .مدیر اداره بنادر و
دریانوردی قشم گفت :طی همین مدت ،یک میلیون و 274
هزار و  418دستگاه خودرو از طریق بنادر پهل و الفت انجام شده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  5درصد رشد داشته
است.
تخلیه و بارگیری حدود  5هزار TEUکانتینر
این مقام مسئول از تخلیه و بارگیری  4هزار و  TEU 815کانتینر
در هفت ماهه سال جاری در بنادر بهمن و کاوه قشم خبر داد.
تردد بیش از  200هزار فروند شناور موسوی در همین رابطه
خاطرنشان کرد :طی هفت ماهه نخست سال جاری ،تردد 206
هزار و  276فروند شناور به جزیره قشم به ثبت رسید که از این
میزان  98فروند شناور باالی یک هزار تن بوده است.مدیر اداره
بنادر و دریانوردی قشم در پایان گفت :از این تعداد 128 ،هزار
و  421فروند شناور باری و  77هزار و  875فروند شناور مسافری
بوده است.

تولید ۲میلیون و  ۳۲۰هزار تن محصوالت زراعی وباغی در هرمزگان
مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی جهادکشاورزی هرمزگان
گفت :سالیانه از  ۱۶۰هزار هکتار از اراضی زراعی وباغی استان بیش از

مــــــــــــــــــــیز خبر

مدیرعامل ایزوایکو گفت :زمان تعمیرات شناورها از  45روز در سال  91به
کمتر از  15روز در امسال رسیده است.

جابجایی بیش از  780نفر در مسیر دریایی خصب -قشم

به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان« ،سید باقر موسوی» طی نشستی
به بیان گزارش عملکرد بنادر قشم در بخش های کاال و مسافر
طی هفت ماه نخست سال  95پرداخت و اظهار داشت :طی این
مدت 3 ،میلیون و  558هزار و  555تن انواع کاالهای نفتی و غیر
نفتی تخلیه و بارگیری شد.وی افزود :از این رقم 3 ،میلیون و
 497هزار و  775تن مربوط به مواد غیر نفتی و  60هزار و  780تن
به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.
صادرات و واردات حدود  70هزار تن کاال
مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم ضمن اشاره به جابجایی 69
هزار و  933تن کاالی صادراتی و وارداتی از طریق بنادر این جزیره
از آغاز سال جاری تا ابتدای آبان ماه جاری ،سخن به میان آورد
و افزود :حجمی بالغ بر  16هزار و  585تن کاالی صادراتی و 53
هزار و  348تن محموله های وارداتی طی این مدت جابجا شده
است.موسوی عمده این محموله های تجاری را مربوط به
کاالهای غیرنفتی همچون مواد معدنی ،لوازم الکتریکی و لوازم
خودرو اعالم کرد.وی حجم عملیات کابوتاژ کاالهای غیرنفتی

مدیرعامل ایزوایکو:

زمان تعمیرات شناورها در ایزوایکو
به  15روز کاهش یافته است
ایزوایکو دارای زیرساختهای کمنظیری در سطح منطقه به لحاظ امکانات و تجهیزات تعمیراتی است

تفاهمنامه عملیاتی برای همکاری مشترک به امضا رسانده و این
کشورها حاضرند در ساخت کشتی در ظرفیتهای مختلف بهعنوان

ماه امسال ،به سیاست دولت در بخش تامین آب از طریق سرمایه
گذاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت :در همین راستا ،تکمیل
مرحله نخست پروژه آبشیرین کن یکصد هزار مترمکعبی از اولویت
های آبفای استان به منظور رفع چالش کمبود آب در شهرهای
بندرعباس و خمیر است.قصمی خاطرنشان کرد :در شهرهای
سردشت و گوهران نیز با مشکل کمبود آب مواجه ایم که در این
رابطه تالش نمودیم ضمن حفر و تجهیز و کف شکنی چاه در شهر
گوهران و آبرسانی سیار در سردشت ،نسبت به کاهش بحران آب
در این شهرها اقدام نماییم.مدیرعامل آبفای هرمزگان اضافه
کرد :در حال حاضر به دلیل عدم بارندگی و فقر منابع زیرزمینی در
شهر سردشت امکان حفر و تجهیز چاه جدید وجود ندارد.همه
می دانیم که اقلیم استانهایی مثل هرمزگان گرم وخشک بوده
ودرطول 12ماه از سال تنها دو تا سه ماه به جای فصل زمستان ،
هوا بهاری وخنک می شود که تاثیری در کاهش مصرف آب ندارد و

گروه اقتصادی:
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت :به دلیل کاهش شدید
بارندگی از ابتدای امسال تا کنون و استمرار خشکسالی های طوالنی
مدت و محدودیت منابع آبی و با وجود کاهش میزان تخصیص آب
شرب به مجتمع های صنایع غرب و فضای سبز شهری ،کما کان در
شهرهای بندرعباس و خمیر با کمبود جدی آب روبرو هستیم.

به گزارش ایرنا ،امین قصمی با تا کید بر ضرورت حساسیت عمومی
نسبت به شرایط بحرانی منابع آبی استان و با اشاره به احتمال
کمبود جدی آب در این شهرها طی روزهای آتی اظهار داشت :با
توجه به افزایش ساالنه تعداد مشترکان و تشدید کاهش سطح
منابع آبی طی سال های اخیر ،انتظار می رود ،بحران آب از سوی
شهروندان جدی گرفته شود تا ضمن حفاظت از منابع آبی موجود
و رعایت الگوی مصرف به حل این بحران کمک نمایند.
وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به پیش بینی بارندگی در آذر

مشاوره ومعرفی فرصت های سرمایه گذاری ،اخذ مجوزهای قانونی وتامین مالی
تهیه وتدوین طرح های توجیهی مورد تایید دستگاه های اجرایی وبانک ها
طراحی  ،ساخت  ،نظارت و اجرای کامل پروژه
طراحی  ،ساخت وفروش ماشین آالت وتجهیزات

فا کتور فرو ش خودرو وانت مزدا
مدل  1391برنگ نقر ه ای متالیک ،
شماره پال ک  84ایران  516د ، 83
شماره موتور  FEA13765وشماره
شاسی  NAGP2PC11CA100645بنام

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

اجرای تاسیسات فاضالب شهر بندرخمیر به روش بیع متقابل نوبت دوم
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان در نظر دارد در راستای بند ه تبصره  19قانون
بودجه سال  1394و دستورالعمل ماده  27قانون الحاق برخی از موارد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت ( ) 2با موضوع شرایط وا گذاری طرح های تملك داراییهای
سرمایه ای جدید نیمه تمام  ,تكمیل شده و آماده بهره برداری  ,به بخش غیر دولتی
مصوب ( , ) 94 /7 /4تكمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر
بندرخمیر را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور كاربری معین و با حجم
مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل  ,به
سرمایه گذار و یا سرمایه گذاران (مشاركت) واجد شرایط وا گذار نماید
الف-شرح مختصر پروژه
موضوع پروژه :اجرای تاسیسات فاضالب شهر بندرخمیر شامل
سرمایه پذیر :شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
مشاور  :شركت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
دوره احداث  3 :سال
دوره بهره برداری تجاری  :با ارائه مدل مالی ( حدا كثر  25سال )
راندمان تصفیه  :فاضالب تصفیه شده باید كیفیت استاندارد سازمان محیط زیست
جهت تخلیه پساب به آبهای سطحی را دارا باشد

آ گهی مناقصه نوبت اول
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان درنظر دارد انجام امور مربوط به خدمات خودرویی ستاد
وشهرستان های تابعه به شرح جدول ذیل ازطریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید
لذا ازمتقاضیان واجدالشرایط دارای صالحیت  ،توانایی مالی و اداری الزم برای تامین خودرو دعوت به
عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس ازدرج آگهی نوبت دوم به مدت  7روز کاری به اداره
امور قراردادها و پیمانها سازمان مذکور واقع در شهرستان بندرعباس ابتدای خیابان طلوع
مراجعه نمایند ( ضمن ًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد )
 33676م الف

شرکت عمران سازه کاشیگری مفقود

شهرستان

ستاد

بندرعباس

رودان

میناب

جاسک

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

تعداد

4

2

1

1

1

بندرخمیر

پارسیان

جمع کل

آباد
2

1

1

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم

اجرای تاسیسات فاضالب شهر بندرلنگه وکنگ به روش بیع متقابل
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان در نظر دارد در راستای بند ه تبصره  19قانون بودجه سال  1394و دستورالعمل ماده 27
قانون الحاق برخی از موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ) 2با موضوع شرایط وا گذاری طرح های تملك
داراییهای سرمایه ای جدید نیمه تمام  ,تكمیل شده و آماده بهره برداری  ,به بخش غیر دولتی مصوب ( , ) 94 /7 /4تكمیل
بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهرهای بندرلنگه و كنگ را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور
كاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل  ,به
سرمایه گذار و یا سرمایه گذاران (مشاركت) واجد شرایط وا گذار نماید
الف-شرح مختصر پروژه
موضوع پروژه :اجرای تاسیسات فاضالب شهرهای بندرلنگه و كنگ شامل
سرمایه پذیر :شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
مشاور  :شركت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
دوره احداث  4 :سال
دوره بهره برداری تجاری  :با ارائه مدل مالی ( حدا كثر  25سال )
راندمان تصفیه  :فاضالب تصفیه شده باید كیفیت استاندارد سازمان محیط زیست جهت تخلیه پساب به آبهای سطحی را دارا
باشد
جمعیت تحت پوشش  57 :هزار نفر
محل اجرا  :شهرهای بندرلنگه و كنگ
ب-شرایط كلی برای سرمایه گذار ی
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول  ,تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را بر
عهده خواهد داشت سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد كلیه
شركتها یا گروه مشاركت واجد شرایط فوق الذكر كه مایل به شركت درمناقصه فوق می باشند می توانند از تاریخ انتشارآ گهی
فراخوان دوم تا تاریخ  1395 /8 /23با ارائه معرفینامه  ،نامه اعالم آمادگی جهت انجام پروژه  ،ارائه مدارك هویتی و شناسایی
و فیش واریزی به مبلغ  500/000ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بابت خرید اسناد ارزیابی كیفی در ساعات
اداری به امور قراردادها این شركت به نشانی  :بندرعباس  -بلوارناصر  -جنب بیمارستان شریعتی مراجعه و اسناد مربوطه را
دریافت نمایند .سرمایه گذاران پس از دریافت و مطالعه اسنادارزیابی كیفی  ،اسناد مربوطه را تكمیل و در پا كت الك و مهر
شده تاساعت  12تاریخ  1395/9/13به دبیر خانه شركت آب و فاضالب هرمزگان تحویل نمایند  ،انجام مراحل برگزاری مزایده
پس از شناسایی سرمایه گذاران متقاضی و شرایط آنها طی خواهد شد.

روابط عمومی و آموزش همگانی

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

جمعیت تحت پوشش  23 :هزار نفر

محل اجرا  :شهر بندرخمیر
ب  -شرایط كلی برای سرمایه گذار ی
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول ,
تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را بر عهده خواهد داشت سرمایه پذیر در رد یا قبول
پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد كلیه شركتها یا گروه
مشاركت واجد شرایط فوق الذكر كه مایل به شركت درمناقصه فوق می باشند می توانند از
تاریخ انتشارآ گهی فراخوان دوم تا تاریخ  1395 /8 /23با ارائه معرفینامه  ،نامه اعالم
آمادگی جهت انجام پروژه  ،ارائه مدارك هویتی و شناسایی و فیش واریزی به مبلغ
 500/000ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بابت خرید اسناد ارزیابی كیفی در
ساعات اداری به امور قراردادها این شركت به نشانی  :بندرعباس  -بلوارناصر  -جنب
بیمارستان شریعتی مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند .سرمایه گذاران پس از
دریافت و مطالعه اسنادارزیابی كیفی  ،اسناد مربوطه را تكمیل و در پا كت الك و مهر شده
تاساعت  12تاریخ  1395 /9 /13به دبیر خانه شركت آب و فاضالب هرمزگان تحویل نمایند
 ،انجام مراحل برگزاری مزایده پس از شناسایی سرمایه گذاران متقاضی و شرایط آنها طی
.خواهد شد

روابط عمومی و آموزش همگانی
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(دستگاه )

آب امانتی است الهی ،
با صرفه جویی درآن  ،امانتداری صالح باشیم

رییس تصفیه خانه آب بندرعباس منصوب شد
مدیرعامل آبفای هرمزگان طی حكمی «اله داد جهانگیری»
را به سمت رییس اداره تصفیه خانه آب بندرعباس
منصوب كرد.به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب
استان« ،امین قصمی» با اشاره به حساسیت كار در تصفیه
خانه آب بندرعباس ،مدیریت این مجموعه را مسئولیتی
خطیر توصیف كرد كه نیازمند دقت ،انضباط كاری و
تالشی مضاعف است.وی ضمن قدردانی از تالش هشت
ساله مهندس مدنی در سمت ریاست تصفیه خانه آب
بندرعباس ،مدیریت وی در رفع چالش ها و بحران بزرگ
این شهر را قابل تحسین عنوان كرد و گفت :مدیریت جدید
نیز مسئولیت حساس و سنگینی را به عهده خواهد داشت.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

www.sanat-yaran.com

حاجی

بارندگی آنقدر ناچیز است که کفاف زمین های تشنه هم نمی کند
چه برسد به ذخیره شدن نزوالت آسمانی لذا الزم است راهکاری
برای این استان در نظر گرفته شود که با مشکل کمبود آب مواجه
نگردد.کاهش بارندگی و خشکسالی در هرمزگان موجب شده
تا از  168حلقه چاه  58 ،حلقه به طور کامل خشک  67 ،حلقه
شور و غیرقابل استفاده شده و تنها  43حلقه با ظرفیت پایین در
مدار قرار داشته باشند .شواهد و پیامدها و گفته مسئوالن حوزه
آب هرمزگان نشان از آن دارد که بحران آب در استان هرمزگان
همچنان بسیار جدی است.
از همین رو امید آن است که موضوع مصرف آب ،این مایه
حیات الهی که زندگی بدون آن میسر نیست دغدغه همه مردم و
مسئوالن باشد و در این مسیر برای حفاظت از منابع آبی موجود ،
مردم صرفه جویی کنند و مسئوالن نیز راهکاریهای مفید و قابل
اجرا برای مقابله با خشکسالی ارایه دهند.

پرداخت  100میلیارد تومان تسهیالت رفع موانع تولید
از ابتدای سال تا کنون بیش از  100میلیارد تومان تسهیالت
به واحدهای تولیدی و صنعتی در هرمزگان پرداخت شده
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،خلیل قاسمی
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت  :این
تسهیالت به  428واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شده
است .وی افزود  :کل اعتبار رفع موانع تولید واحدهای
تولیدی در هرمزگان  405میلیارد تومان است.خلیل قاسمی
گفت  :تعهد استان برای رونق واحدهای تولیدی  ،صنعتی
 ،کشاورزی و معدنی  304واحد است که  140درصد بیشتر
از تعهد پرداخت شده است.رئیس سازمان صنعت معدن و
تجارت هرمزگان گفت  :واحدهای کوچک و متوسط صنعتی
 ،کشاورزی  ،تولیدی و معدنی نیمه تمام و با پیشرفت
فیزیکی بیش از  60درصد که دارای مشکل نقدینگی باشند
می توانند از تسهیالت و سرمایه در گردش بهره مند شوند.
قاسمی افزود  :صاحبان واحدهای تولیدی که برای دریافت
تسهیالت در سامانه بهین یاب نام نویسی کرده اند هر چه
سریعتر برای تکمیل پرونده و پرداخت تهسیالت به بانک
های عامل مراجعه کنند.وی گفت  :با پرداخت تسهیالت و
رونق دوباره واحدهای تولیدی تا پایان سال میزان اشتغال
به بیش از  5هزار نفر افزایش می یابد.

آب امانتی است الهی ،
با صرفه جویی درآن  ،امانتداری صالح باشیم

دفتر مرکزی  :بندرعباس  -بلوار امام (ره) روبروی  12متری بهار  -مجتمع فجر گلشهر  -طبقه  - 2واحد  - 23تلفن09173606977 - 09173612574 - 076 33675577 - 33682488 - 9 :
دفتر تهران :خیابان قائم مقام فراهانی -روبروی تهران کلینیک -خیابان ششم -طبقه اول -واحد  8تلفن09192589690 - )021( 88172260 - 1 :

مفقودی

همکار با ایران مشارکت داشته باشند که یک مؤفقیت خوب در
فضای پسابرجام بشمار میرود.

در شهرهای بندرعباس و خمیر با کمبود جدی آب روبه رو هستیم

کشاورزان از نیازهای بازارهای جهانی ،عدم وجود تشکل
ها واتحادیه های منسجم تولیدی و صادراتی ،از مهمترین
مشکالت سد راه صادرات محصوالت کشاورزی برشمرد و
اظهارداشت :بخش محصوالت باغی ظرفیت بالقوه ای برای
صادرات دارد بطوری که هرسال ۸هزار و ۸۰۰تن پرتقال درجه
یک به ارزش ۲۲۰میلیارد ریال۴۰ ،هزارتن نارنگی به ارزش
۳۲۰میلیارد ریال۳ ،هزار و ۵۰۰تن لیموترش لیبسون به ارزش
۱۷میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال و ۲۵هزار تن خرمای پیارم درجه
یک به ارزش ۷۵میلیارد ریال قابلیت صادرات دارد.سیدی
با اشاره به ظرفیت های تولیدی بخش دام و طیور استان نیز
اظهارداشت :هرمزگان با داشتن ۳۳۰واحد مرغداری با ظرفیت
۶میلیون و ۷۵۲هزار و ۹۷۰قطعه جوجه در هر دوره قابلیت
صادرات حدود ۵هزار و ۶۰۰تن گوشت مرغ را دارد.وی اضافه
کرد :استان هرمزگان سالیانه  ۷هزار تن گوشت قرمز۲۷ ،هزارتن
شیر و ۱۱۲تن عسل تولید می کند.سیدی عنوان کرد  :یکی دیگر
از ظرفیت های بخش کشاورزی استان در راستای صادرات
حوزه شیالت و پرورش انواع آبزیان است .

E-mail:sanatyaran@yahoo.com

به دنبال اعالم اخباری مبنی بر ممنوع شدن صدور عابربانک برای مشتریان بدهکار،
بانک مرکزی اعالم کرد که چنین دستورالعملی نداشته و صحت آن را رد کرد.
ظاهرا شعب
به گزارش ایسنا ،این روزها خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه
ً
یکی از بانکها گفته بود بدهکاران و دارندگان اقساط معوق نمیتوانند در بانک افتتاح
حساب کرده یا عابر بانک دریافت کنند .این در حالی است که بانک مرکزی در وا کنشی
که در این مورد داشته ،صحت این خبر را تأیید نکرده است.در عین حال که بانک مرکزی
اعالم کرده هیچ ممنوعیتی دال بر ارایه خدمات بانکی در زمینه افتتاح حساب سپرده و
صدور کارت عابر بانک برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
وجود ندارد.به هر حال ا گر بانک مرکزی این موضوع مورد اعالم شعب را رد کرده و تا کید دارد
که هیچ دستورالعملی در این رابطه نداشته و آن را تکذیب میکند ،بعید هم نیست در برخی
شعب چنین تخلفی رخ داده باشد که نیازمند نظارت دقیقتر بانک مرکزی بر بانکها و البته
نظارت مدیریت بانکها بر شعب است.

گروه اقتصادی:

 8.4میلیون نفر سفر در بنادر قشم ترابری شد

گروه اقتصادی:

صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه سپتامبر بیش از  2برابر شد و به  78میلیون
بشکه رسید و این درحالی است که رقم صادرات ایران در سال گذشته به علت تحریمها
نسبت به سالهای قبل به شدت کاهش یافته بود.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه کرهای یونهاپ ،آمارهای صنعتی نشان داد ،واردات
نفت کره جنوبی از ایران در  9ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش از  2برابر
شده است.
به گزارش فارس ،صادرات نفت ایران به کره جنوبی در حالی بیش از  2برابر شده است که
صادرات نفت ایران طی سالهای گذشته بر اثر تحریمهای نفتی به شدت کاهش یافته
است و این افزایش به معنای بیشتر شدن صادرات نفت ایران نیست بلکه به معنای
نزدیک شدن به میزان صادرات پیش از تحریمهاست.بر اساس این آمار ،صادرات نفت
و میعانات گازی ایران در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر به  78میلیون بشکه رسید .این رقم
برای همین بازه در سال گذشته برابر با  33.63میلیون بشکه بود.

ایران

چــــهرههــــــا

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت :توسعه مناطق محروم
و کمتر توسعهیافته در برنامه کاری راهداری استان قرار دارد.به گزارش فارس،
علیرضا مجرد عصر امروز در نشستی با فرماندار شهرستان بشاگرد اظهار داشت :این
شهرستان با  159روستاى داراى سکنه و  41هزار نفر جمعیت و پراکندگى زیاد و
وجود کوهستانهاى صعبالعبور و بافت فرسایشى زمین و از طرفى تخریب شدن
پلها در مسیر راهها و جادههای این شهرستان در چندین سال موجب افزایش صرف
هزینه زیادى در نگهدارى آنها شده است.وی افزود :با توجه به جدایى حوزه راهدارى
امیدواریم راههاى ساخته شده ،بدون هیچ نقص و با رعایت تمام نکات ایمنى به این
اداره تحویل داده شود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان
تصریح کرد :تنها راه برونرفت از این وضعیت تقویت سیستم راهدارى بوده است
که امیدواریم فرماندار شهرستان در خصوص زیاد شدن اعتبارات راهدارى در کمیته
برنامهریزى شهرستان نهایت تالش و مساعدت الزم را انجام دهند.مجرد خاطرنشان
کرد :در یک ماهه آینده شاهد تحولى در حوزه نگهدارى از راهها بهخصوص راههاى
اصلى خواهیم بود و از منابع ملى هم اعتباراتى را به این منطقه اختصاص خواهیم داد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم از ترابری  8.4میلیون نفر سفر در
مسیرهای داخلی دریایی به مقصد بنادر این جزیره و جابجایی
 783نفر در مسیر جدید خصب -قشم از ابتدای سال جاری تا کنون
خبر داد.
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شرکت فوالد هرمزگان جنوب

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

شماره 124536

شماره 115025

موضوع مناقصه :ارائه خدمات تامین خودروهای سبک(سواری-وانت) با راننده جهت ارائه خدمات ایاب وذهاب داخلی و
خارج از سایت کارفرما
مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به ایمیل rezaei.mk@hosco.irمی توانند نسبت به دریافت اسناد
مناقصه اقدام نمایند :
 -1کپی فیش واریز مبلغ  500/000ریال به شماره حساب  0215367462002نزد بانک ملی  ،به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب
بابت خرید اسناد مناقصه
 -2نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت به همراه شماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است.الزم به ذکر
است تمامی مکاتبات،اطالعیه ها و اصالحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعالم خواهد گردید.
توضیحات:
 -1تضمین شرکت در مناقصه بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال خواهد بود.
 -2نوع تضمین:
الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما  :مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا سه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه دیگر نیز
قابل تمدید باشد(.چک تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد).
ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب  0215367462002نزد بانک ملی
ج)جدول زمانی انجام مناقصه:

موضوع مناقصه :تأمین خودروهای اتوبوس و مینی بوس مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارفرما
مناقصه گزار :شرکت فوالد هرمزگان جنوب
نحوه دریافت اسناد  :کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به ایمیل rezaei.mk@hosco.irمی توانند نسبت به
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند :
 -1کپی فیش واریز مبلغ  500/000ریال به شماره حساب  0215367462002نزد بانک ملی  ،بهنام شرکت فوالد هرمزگان
جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
 -2نامه اعالم آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت به همراه شماره تماس کارشناس مربوطه ذکر شده است.الزم
به ذکر است تمامی مکاتبات،اطالعیه ها و اصالحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعالم خواهد گردید.
توضیحات:
 -1تضمین شرکت در مناقصه بمبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون ریال خواهد بود.
 -2نوع تضمین:
الف -ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما  :مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا سه ماه پس از صدور بوده و برای سه
ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد(.چک تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد).
ب -فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب  0215367462002نزد بانک ملی
ج) جدول زمانی انجام مناقصه:

آخرین مهلت دریافت اسناد
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نکته :1مال ک مهلت برای دریافت اسناد از مناقصه گزار  ،تاریخ فیش واریزی می باشد.
نکته :2تاریخ بازگشایی پا کات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
نکته:3هزینه آ گهی با برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان برای آ گاهی بیشتر به سایت  www.hosco.irمراجعه و یا با شماره  076-33530001داخلی
(8871رضایی-امور قراردادها) یا داخلی ( 8195پسنده – خدمات عمومی) تماس حاصل فرمایند.

نکته :1مال ک مهلت برای دریافت اسناد از مناقصه گزار  ،تاریخ فیش واریزی می باشد.
نکته :2تاریخ بازگشایی پا کات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
نکته:3هزینه آ گهی با برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان برای آ گاهی بیشتر به سایت  www.hosco.irمراجعه و یا با شماره  076-33530001داخلی
(8871رضایی-امور قراردادها) یا داخلی ( 8195پسنده – خدمات عمومی) تماس حاصل فرمایند.

هرمزگانجنوب
شرکت فوالد هرمزگان
جنوب
عمومیشرکت
روابطعمومی
روابط

هرمزگانجنوب
شرکت فوالد هرمزگان
جنوب
عمومیشرکت
روابطعمومی
روابط

