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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

ثبت رکورد بارگیری محموله صادراتی کود شیمیایی در بندر شهید رجایی

سعیدیپور با اشاره به ثبت رکورد بارگیری محموله صادراتی
کود شیمیایی در بندر شهید رجایی اظهار کرد :حجم بارگیری
محموله صادراتی کود شیمیایی تولیدی شرکت پتروشیمی
شیراز از ابتدای سال جاری تا کنون در بندر شهید رجایی 700
هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  90درصد
افزایش داشته است.
وی افزود :این حجم محموله کود شیمیایی برای اولین بار در
بندر شهید رجایی و در راستای تقویت صادرات کاالهای غیر

نفتی بارگیری و به مقصد کشورهای هند ،ترکیه و برزیل صادر
شده است.سعیدیپور گفت :پیش از این میانگین عملیات
بارگیری اینگونه محمولهها ،روزانه بین  6تا  8هزار تن بود که با
ارائه شیوهای جدید بارگیری در بندر شهید رجایی ،این رقم به
رکورد  12هزار تن رسید.معاون امور بندری و منطقه ویژه ادارهکل
بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :هما کنون پیمانکاران بندری
برای رضایت بیشتر مشتریان و موفقیت در بازار رقابت ،نرمهای
عملیاتی محمولههای صادراتی را افزایش دادهاند.وی در پایان
ابراز امیدواری کرد ،با بکارگیری تجهیزات پیشرفته و ایمن در
آینده گامی محکم در جهت تداوم و ارتقای نرمهای عملیاتی
بندر و افزایش صادرات غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری کشور
برداشته شود.

کیلومتر شبکه فیبر نوری در دولت یازدهم در هرمزگان ایجاد شد
گروه اقتصادی:
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان گفت :در مدت سه
سال اخیردولت تدبیر وامید طول شبکه فیبرنوری از دو هزار و 415
کلیومتر به حدود چهار هزار کلیومترمعادل یکهزارو 585کیلومتردر
استان افزایش یافت.مهدی عسکری زاده در گفت وگوبا ایرنا

افزود:همچنین ظرفیت شبکه تبادل دیتای استان که 178
گیگ بود درحال حاضربه  400گیگ بایت رسیده ودرحوزه پهنای
باند نیز قابلیتهای زیادی به دست امده و مشکلی در این زمینه
وجود ندارد.وی ادامه داد :نقاط دسترسی به شبکه زیرساخت
در استان که گذشته دو نطقه بوده  ،ا کنون به8نقطه رسیده و

درزمینه ضریب نفوذ اینترنت هرمزگان هم به رقم  46.73افزایش
یافته است.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان با
بیان اینکه تعداد مشترکان اینترنت در استان طی سه سال اخیر
به بیش از  700هزار مشترک رسیده اظهارداشت :این رقم دارای
رشد  11برابری است  832،روستای هرمزگان امکان دسترسی به
اینترنت پیدا کرد ه و سرانه محصوالت پستی از  3.5به  5.7درصد
رسیده است.عسکریزاده یاد آور شد :در دهه فجر سال جاری
 90میلیارد تومان پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
استان ازجمله مرکز فضایی قشم  ،ایجاد بستر برای ارائه نسل
سوم و چهارم اینترنت در قشم بهره برداری شد.

اختصاص ۴۰۰۰میلیارد تومان برای توسعه کسب وکار

جهان
پژو ۲۰۰۸قبل از نوروز عرضه میشود

گروه اقتصادی:
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور گفت :درسال آینده نیز
برای رونق کسب و کار ،صندوق کارآفرینی در نظر دارد با شعار«هر
روستا یک محصول» به ایجاد شبکه های کسب و کار اقدام کند.

اصغر نوراهلل زاده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :بر اساس قانون
بودجه دولت برای سال آینده  ۴۰۰۰میلیارد تومان منابع از محل
آزادسازی هدفمندی یارانه ها برای توسعه کسب و کارپیش بینی
کرده است.وی با اشاره به اینکه در سال  ۱۳۹۵با حمایتهای
صندوق کارآفرینی برای بیش از  ۶۰هزار نفر اشتغال ایجاد کرده
است ،تصریح کرد :در سال آینده نیز برای رونق کسب و کار،
صندوق کارآفرینی در نظر دارد با شعار «هر روستا یک محصول»
به ایجاد شبکه های کسب و کار اقدام کند.مدیرعامل صندوق
کارآفرینی امید کشور افزود :این شبکهها به صورت زنجیره ای
در تمام کشور برای ایجاد اشتغال پایدار تشکیل میشود.نوراهلل
زاده با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز  ۶۰میلیارد
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد  ۴درصد در اختیار متقاضیان
در مازندران قرار گرفته است ،خاطرنشان کرد :در دولت یازدهم

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش:

مهم ترین مساله ی نداجا تامین امنیت در تنگه باب المندب است

گروه اقتصادی :فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش گفت:
امروز مهم ترین مساله ای که نیروی دریایی ارتش در دست دارد
تامین امنیت در خلیج عدن ،دریای سرخ و تنگه باب المندب است.

به گزارش ایرنا از نیروی دریایی ارتش ،این مطلب را امیر دریادار
حبیب اهلل سیاری در نخستین گردهمایی شورای مدیران ارشد
ارگان های دریایی عنوان کرد.وی گفت :نداجا تا کنون 3850
فروند کشتی تجاری و نفتکش ایرانی و  25کشتی خارجی را در
باب المندب و خلیج عدن اسکورت کرده است.فرمانده نیروی
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه داد :ناوگروه
های نداجا امروز در خلیج عدن حضور دارند ،ناوشکن الوند و
ناو پشتیبانی بوشهر از  15مهر ماه به ماموریت اعزام شده اند و
حدود پنج ماه این ماموریت به طول خواهد انجامید؛ ما برای
نخستین بار توانسته ایم دماغه امیدنیک (دماغه امید نیک
 Cape of Good Hopeشبه جزیره صخرهای واقع در ساحل
جنوبی افریقای جنوبی مشرف به اقیانوس اطلس است) را دور
بزنیم که این خود یک رکورد است.فرمانده نیروی دریایی ارتش
افزود:در اوایل سال  2018همایش فرماندهان نیروی دریایی
کشورهای حاشیه اقیانوس هند به میزبانی نیروی دریایی ارتش
برگزار خواهد شد که کشورهایی از اروپا نیز به عنوان عضو ناظر
در این اجالس شرکت خواهند کرد.دریادار سیاری در رابطه با
ساخت شناورهای جدید گفت:امسال و سال آینده چندین

فروند شناور جدید به نداجا الحاق خواهد شد.وی افزود:نداجا
به عنوان پیشرو برای آبادانی سواحل مکران به آن جا اعزام شد
و تا به حال  20هزار نفر از کارکنان این نیرو در سواحل مکران
استقرار پیدا کرده اند که این عمل و ایجاد بستر خدمت رسانی
توسط نیروی دریایی ارتش باعث رشد این مناطق شده است.
وی در پایان افزود:از تمام ارگان های دریایی که مدیران ارشد آن
ها در این جلسه حضور دارند می خواهم که به نیروی دریایی
کمک کنند تا روند توسعه سواحل مکران سرعت بیشتری به
خود بگیرد.در ادامه دریاداردوم موسوی معاون عملیات نداجا
گفت:این نیرو همکاری مستمری در بحث تجسس و نجات و
پایش دریایی در جنوب با ارگان های دریایی داشته است که این
تعامل باعث شده است جان نفرات زیادی با اتکا به توان داخلی
نجات پیدا کند.وی افزود:دربحث رزمایش نیروهای فرامنطقه
ای که در خلیج فارس انجام گرفت نیروی دریایی ارتش به
صورت مستمر این رزمایش را رصد می کرد و اشراف اطالعاتی
کاملی را نسبت به این رزمایش داشته است.دریاداردوم موسوی
افزود:ما ارتباطات بین المللی خوبی را با کشورهای منطقه برقرار
کردیم ،به عنوان مثال هرساله با نیروی دریایی عمان رزمایش
تجسس دریایی را داریم .نخستین گردهمایی شورای مدیران
ارشد ارگان های دریایی به میزبانی نیروی دریایی ارتش در ستاد
این نیرو برگزار شد.

میــــــــز خبــــر

گروه اقتصادی:
استاندار هرمزگان گفت :هرمزگان با توجه به برخورداری از بیش از 10
فرودگاه ،بنادر و زیرساختهای صادراتی و تجاری میتواند به عنوان
یكی از شركای مهم تجاری برای سایراستان های روسیه به شمار آید.

جاسم جادری در دیدار سفیر روسیه در جمهوری اسالمی ایران با
بیان اینكه روسیه و ایران دارای روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی
هستند ،عنوان كرد :روسیه ا كنون یكی از كشورهای تاثیرگذار و
ن المللی و جهانی است.وی با بیان اینكه
پرقدرت در عرصه بی 
نزدیكی این دو كشور در مسائلی همانند بحران سوریه سبب شده
كه به طور كلی طراحیهای دیگران برای این منطقه تغییر كند،
اضافه كرد :روابط ایران و روسیه بر اساس منافع مشترك دو ملت،
امروز یكی از برجسته ترین روابط در بین كشورهای دنیاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینكه حضور روسیه و قرار گیری این
كشور در میدان نبرد سوریه در بحث مبارزه با تروریست بسیار
ارزنده و ستودنی است ،ادامه داد :ایران همواره از دولت هایی
حمایت كرده كه با رای مستقیم مردم خود بر سركار آمدهاند
و این را نمی پذیرد كه عدهای از بیرون بخواهند برای ملتها
تصمیم بگیرند.وی با بیان اینكه بندرعباس با شهر آستاراخان
روسیه و همچنین هرمزگان با استان هولو در این كشور ،پیمان
خواهرخواندگی دارد ،تصریح كرد :می توان بر این بستر كارهای
مشترك زیادی را انجام و نسبت به توسعه فعالیتهای اقتصادی
و فرهنگی فیمابین بیش از پیش امیدوار بود.جادری یادآور شد:
خرسندیم از اینكه روسها در هفت ه های آینده كلنگ یك نیروگاه
حرارتی  1400مگاواتی به ارزش سرمایه گذاری یك میلیارد یورو را
در شهرستان سیریك به زمین می زنند.استاندار هرمزگان اظهار
داشت :از طرفی با توجه به تولید محصوالت كشاورزی خارج از
فصل در هرمزگان می توان در حوزه های صادراتی این بخش از
محصوالت نیز فعالتر از گذشته عمل كرد چرا كه روسیه به دلیل
سرما ،در بیشتر ماههای سال نیازمند محصوالت كشاورزی است.
وی با بیان اینكه زمینههای خوبی برای همكاری بین دو كشور
فراهم است ،خاطرنشان كرد :هرمزگان با توجه به برخورداری از
بیش از  10فرودگاه ،بنادر و زیرساختهای صادراتی و تجاری می
تواند به عنوان یكی از شركای مهم تجاری برای سایراستان های
روسیه به شمار آید.
روسیه در احداث نیروگاه  1400مگاواتی در سیریك و پروژههای عمرانی

لوان جا گاریا سفیر روسیه در جمهوری اسالمی ایران نیز در این
دیدار با اشاره به اهداف سفر خود به هرمزگان به سفر دكتر روحانی

گروه اقتصادی:برخی مشترکان تلفن ثابت نسبت به این
موضوع که در قبضهای آنها بندی به عنوان سرویسهای ارزش افزوده
ذکر شده و رقمی به این بخش اختصاص یافته اظهار گالیه میکنند.
معموال این افراد بدون داشتن اطالعات الزم این سرویسها را مورد
استفاده قرار داد ه و در نهایت ملزم به پرداخت هزینههای مربوطه
شدهاند.به گزارش ایسنا ،خدمات ارزش افزوده (Value Added

 )Serviceکه بر بستر تلفن ثابت ارائه شده و در قبضهای تلفن
ردیفی مجزا را به خود اختصاص میدهند ،شامل سرویسهایی
فرعی هستند که تعرفه آنها از سرویس های استاندارد مانند صدا و
فکس بیشتر است .البته عالوه بر تلفن ثابت به طور کلی خدمات
ارزش افزوده میتوانند در هر صنعتی مورد بهره برداری قرار گیرند.
در مرحله مفهومی صنعت مخابرات ،خدمات ارزش افزوده به طور
معمول به پیشنهاد و تحریک کاربران برای استفاده هر چه بیشتر
از خط تلفن خود منجر شده و برنامه ریزی اپراتورها برای کسب
درآمد از میانگین کاربران  ARPUرا به همراه دارد.برای تلفن های
همراه تکنولوژیهایی مانند سرویس پیام کوتاه ( ،)SMSسرویس
معموال به
چند رسانه ای (  )MMSو دسترسی به اطالعات ( )Data
ً
عنوان خدمات ارزش افزوده به شمار می رفتهاند .اما در سالهای
اخیر سرویس پیام کوتاه ،سرویس چند رسانه ای بیش از گذشته
کاربرد یافته که می توان پیش بینی کرد که در آینده این خدمات
از رده خدمات ارزش افزوده خارج شود.سرویسهای ارزش
افزوده تلفن ثابت از مواردی مانند قصهگوی تلفنی تا موارد دیگر
گستردهاند اما نمونه ای از سرویس های ارائه شده در این فضا
طبق اعالم شرکت مخابرات عبارت است از :سرویس فکس اینترنتی:
این سرویس به مشترک امکان میدهد ارسال و دریافت نمابر
بدون نیاز به دستگاه نمابر و خط تلفن را تجربه کند یا شمارهی
نمابر اختصاصی خود را داشته و از وضعیت ارسال نمابر با SMS
و ایمیل مطلع شود .سرویس آوای انتظار تلفن ثابت :در صورتی که
مشترک مایل باشد به جای شنیدن صدای بوق تلفن ،از پیام
های صوتی و یا آهنگ استفاده کند ،می تواند این سرویس
را فعال کند .سرویس منشی تلفنی اینترنتی :این سرویس نوعی
تلفن گویای تحت وب است که امکان پاسخگویی به سواالت
مشتریان و نیازهای آنان و ثبت پیام صوتی مورد نظر را حتی در

زمانی که امکان پاسخگویی به تلفن وجود ندارد ،فراهم میکند.
سرویسهای آموزشی محتوا محور :در این گروه از سرویسها در
بخشهای مختلف فرهنگی ،مذهبی ،اقتصادی ،اجتماعی و
 ...خدماتی به مشترکان ارائه میشود که بر اساس اظهارات
مشترکان بخش قابل توجهی از هزینههایی که به طور ناخواسته
یا حداقل ناآ گاه در قبضهای مشترکان اعمال شده مربوط به این
بخش میشود .در این ارتباط در بخش فرهنگی خدماتی چون
نوای موالنا ،شاهنامهی فردوسی ،ندای حافظ ،اشعار شاملو،
ندای سهراب ،اشعار نیما ،گلستان سعدی ،خاطرات جنگ
دکتر الهی قمشهای ،تقویم تاریخ ،در بخش مذهبی :استخارهی
گویا ،استخارهی زنده ،ختم قرآن ،نهج البالغه ،آموزههای استاد
مطهری ،نواهای مذهبی ،ندای والیت ،ندای حکمت ،اوقات
شرعی ،ندای وحی ،پاسخگویی به مسائل شرعی قابل دسترسی
است .در حوزه اقتصادی نیز نرخ ارز ،سکه و طال ،تبلیغات و
نیازمندیها به مشترک ارائه میشود.عالوه بر این موارد امکان
ارائه مشاوره در زمینههای مختلفی چون ازدواج ،مشاوره حقوقی،
مشاوره روانشناسی ،مشاوره چاپ و نشر ،مشاوره صنعتی،
مشاوره پزشکی و مشاوره ترک اعتیاد نیز در قالب این سرویس
مهیاست.سرویس پخش پیام صوتی :عنوان سرویس ارزش
افزوده دیگری است که امکان ارسال پیامهای تلفنی با کامپیوتر
به یا گیرنده های دیگر در یک لحظه ر ا فراهم کرده و امکان
برقراری تماس با لیستی از شمارهها و اعالم پیغامهای خاص از
قبیل بدهی قبوض ،وامها و مناسبتهای ویژه را مهیا میکند.در
این میان بخشی از سرویسهای ارزش افزوده شرایطی دارند که
برای استفاده از آنها مشترک باید درخواست خود را ثبت کرده و
شخصا هزینههای مربوطه را پرداخت کند.اما برخی سرویسها
مانند سرویسهای آموزشی محتوا محور دارای شرایطی هستند
که پس از شمارهگیری هزینههای آنها لحاظ میشود و ممکن
است مشترک بدون آنکه اطالع داشته باشد ،در قبض خود با
هزینههاییمواجهشود کههمینموضوعایجابمیکندمشترکان
اطالعات الزم در این زمینه را کسب کرده و به سایر افرادی که به
خط تلفن دسترسی دارند و به ویژه کودکان اطالعات مربوطه را
منتقل کند.

قیمت بلیت اتوبوس عید امسال افزایش نمییابد

استاندار:

هرمزگان می تواند یكی از شركای مهم
تجاری برای استان های روسیه باشد
سفیر روسیه:

روسیه در احداث نیروگاه  1400مگاواتی در سیریك و
پروژههای عمرانی و زیرساختی مشاركت می كند
رئیس جمهوری ایران به روسیه در ماه مارس سال  2017یا
ن ماه سال  96به كشور روسیه اشاره كرد و بیان داشت :ما
فروردی 
در روسیه منتظر سفر دكتر روحانی هستیم و این روزها در سفارت
برای این مهم در حال كار و برنام ه ریزی هستیم.
وی ادامه داد :سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران و دیدار وی با
مقامات عالی ایران از جمله رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری
موجب رقم خوردن فصلی جدید در روابط دو كشور شد و امیدواریم
ت آمیز و با دستاوردهای متعدد
سفر دكتر روحانی نیز سفری موفقی 

برای دو كشور باشد.سفیر روسیه در جمهوری اسالمی ایران با
بیان اینكه روسیه قصد ساخت یك نیروگاه بخار  1400مگاواتی در
شهرستان سیریك در استان هرمزگان را دارد ،افزود :امروز برای
بازدید از مكان احداث این نیروگاه به این منطقه می رویم و
ی كنیم.جا گاریا
شرایط و فضا را برای آغاز عملیات احداث فراهم م 
به مشاركت روسیه در سایر پروژههای عمرانی و زیرساختی ایران
اشاره كرد و اظهار داشت :حضور در ساخت نیروگاه بوشهر و برق
رسانی در راهآهن اینچهبرون از جمله این پروژ ه هاست.

هما از مردم برای تاخیر پرواز تهران  -بندرعباس عذرخواهی کرد
گروه اقتصادی:هما از مردم برای تاخیر پرواز تهران  -بندرعباس
عذرخواهی کرد.روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

ایران ،ضمن عذرخواهی از مسافران پرواز شماره  458تهران -
بندرعباس برای تاخیر چهار ساعت و نیم اعالم کرد:هواپیمای
این پرواز با  50دقیقه تاخیر از آبادان وارد فرودگاه مهرآباد شد و
چون این هواپیما دچارمشکل فنی شده بود ،با هواپیمای دیگر
جایگزین شد و این پرواز ساعت  30دقیقه بامداد یکشنبه انجام
گرفت[.به گزارش روز یکشنبه ایرنا ،روابط عمومی هما در ادامه
افزود :با توجه به مشکل فنی هواپیمایی که از آبادان عازم تهران
بود ،بالفاصله برنامه ریزی الزم برای اعزام هواپیمای جایگزین و
خدمه (کروی) پروازی انجام و با توجه به ضرورت اخذ مجوزهای
الزم این پرواز 30دقیقه بامداد صورت گرفت.شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد در مدت حضور مسافران در
فرودگاه مهرآباد ،از همه مسافران پرواز  458تهران  -بندرعباس
پذیرایی به عمل آمده است.به گزارش ایرنا ،پرواز شماره 458
تهران  -بندرعباس که قرار بود ساعت  17و  45دقیقه عصر روز

آ گهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهنوبتسوم
شرکت تعاونی مسکن مهر دوهزار خلیج فارس
تاریخ انتشار95/11/25:

شنبه ( دیروز) انجام شود تا ساعت 22و  52دقیقه انجام نشد و
در نهایت مسافران این پرواز در ساعت  30بامداد امروز(یکشنبه )
فرودگاه مهرآباد را به مقصد بندرعباس ترک کردند.آمار تاخیر پرواز
شرکت های هواپیمایی داخلی نشان می دهد به طور میانگین
بیش از  45درصد این پروازها در فرودگاه مهرآباد به عنوان
پرترددترین فرودگاه کشور با تاخیر انجام می شود و حتی تاخیر
برخی از پروازهای شرکت های هوایی در این فرودگاه به بیش از 50
درصد نیز رسیده است.برای رعایت حق و حقوق مسافران هوایی
اردیبهشت ماه سال گذشته دستورالعمل رعایت حقوق مسافر
در سه بخش حقوق مسافر هنگام پذیرش در فرودگاه ،نرخ بلیت
و حقوق مسافر در حین و بعد از پرواز توسط سازمان هواپیمای
کشوری ابالغ شد تا شرکت های هوایی به رعایت کامل حقوق
مسافر مکلف شوند.بر اساس دستورالعمل رعایت حقوق مسافران
در صورت تاخیر پروازها نماینده شرکت هوایی موظف است با
حضور به موقع در بین مسافران با احترام نسبت به اطالع رسانی
صحیح در خصوص دالیل تاخیر پروازها اقدام کند ،در حالی که

این ضرورت اقدام را در فرودگاه های کشور کمتر شاهد هستیم
و معموال مرکز اطالعات فرودگاه بدون توضیح و با عذرخواهی
تنها به اعالم تاخیر پرواز ا کتفا می کند.براساس این آیین نامه در
صورت تاخیر بیش از یک ساعت و کمتر از دو ساعت شرکت های
هوایی باید از مسافران پذیرایی کنند ،مشروط به اینکه پذیرایی
باعث افزایش زمان تاخیر پرواز نشود.در تاخیر بیش از  2تا 4
ساعت انجام پذیرایی مناسب با توجه به امکانات فرودگاهی ،از
جمله امکان برقراری ارتباط تلفنی برای اطالع رسانی ،تغییر پرواز
در صورت درخواست مسافر ،انجام اقدام های الزم برای اعزام
با سایر شرکت های هواپیمایی در صورت درخواست مسافر و
یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین به غیر از
مسیر درج شده در بلیت و پرداخت کامل وجه بلیت به مسافر در
صورت انصراف مسافر توسط شرکت هوایی ذیربط ضروری است.
همچنین بر اساس این آیین نامه در تاخیر های بیش از  4ساعت،
شرکت هواپیمایی موظف به ارایه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف
 30درصدی از لحاظ مسیر و کالس پروازی به مسافران هستند.

آ گهیاستخدام

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر
دوهزار خلیج فارس در ساعت  15روز شنبه مورخ 95/12/7
درمحل مسجد علی ابن ابیطالب به آدرس میدان ششصد

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان

دستگاه مسجد علی ابن ابیطالب برگزار می شود .از کلیه اعضاء

هرمزگان درنظر دارد جهت کادر اداری خود ازطریق برون سپاری

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطالع می رساندکه به موجب ماده  19آیین نامه نحوه

( شرکتی) دونفر نیرو با مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت

و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی

( یک نفر) ولیسانس خدمات اجتماعی ( یک نفر) بکارگیری نماید

دعوت می  شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به

تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر  3رای
اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حدا کثر تا
تاریخ  1395/12/5درمحل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت
و تائید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصالحات به
عمل آمده در قانون بخش تعاون
تمدید وتنفیذ مدت فعالیت شرکت تعاونی

سرویسهای ارزش افزوده تلفن کدامند؟

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت :پس از پایان بررسی اصالحات برنامه ششم ،الیحه
بودجه  ۹۶نیز از یکشنبه هفته آینده در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
ا کبر رنجبرزاده در گفتگو با مهر با اشاره به در دست بررسی بودن ایرادات شورای نگهبان به
الیحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق الیحه ،اظهار داشت :ا گر کمیسیون تلفیق
طی امروز و فردا اصالحات مورد نظر را اعمال و جمعبندی کند ،بررسی اصالحات الیحه
برنامه ششم از روز سهشنبه هفته جاری در دستور کار صحن مجلس قرار میگیرد.وی
افزود :پس از در دستور قرار گرفتن الیحه برنامه ششم ،هیچ دستور کار دیگری حتی نطق
میان دستور در نظر گرفته نخواهد شد و به صورت حداقل  ۶ساعت در روز به بررسی الیحه
خواهیم پرداخت.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :پیشبینی میشود با پایان
احتماال از یکشنبه هفته آینده بررسی
بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه برنامه ششم،
ً
بودجه  ۹۶نیز در دستور کار صحن قرار میگیرد.

مدیرعامل پژو گفت :پژو  ۲۰۰۸به عنوان جدیدترین نسل از خودروهای پژو قبل از نوروز
در ایران عرضه خواهد شد.به گزارش ایسنا ،جان فیلیپ اینپاراتو در چهارمین همایش
بینالمللی صنعت خودرو اظهار کرد :تولید پژو  ۲۰۰۸از حدود یک ماه پیش در اروپا آغاز
شده است.وی با بیان اینکه پژو  ۳۰۱جدید و پژو  ۲۰۸جدید نیز در ایران عرضه خواهند
شد ،گفت :این خودروها جدیدترین نسل از خودروهای تولید پژو در جهان هستند.
مدیرعامل پژو ادامه داد :این شرکت شریک تاریخی و قابل اعتماد صنعت خودروی ایران
بوده و برای  ۴۰سال رابطه منحصر به فردی با ایران داشته است.وی افزود :تا کنون بیش از
 ۶میلیون دستگاه انواع خودروی پژو از جمله پژو  ،۴۰۵پارس ۲۰۶ ،و  ۲۰۷از سوی شریک
ما ایرانخودرو در ایران تولید شده و این خودروها بخشی از صادرات روزانه خانوادههای
ایرانی هستند.وی تصریح کرد :با تشکیل شرکت مشترک ایرانخودرو و پژو به نام ایکاپ
همکاریهای ما با ایران وارد مرحله جدیدی شده و در آینده نیز گسترش خواهد یافت.

و زیرساختی مشاركت می كند

نیز تا به امروز حدود  ۴هزارمیلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد
اشتغال به  ۵۰۰هزار نفر پرداخت شده است.مدیرعامل صندوق
کارآفرینی امید کشور در خصوص افزایش اعتبار این صندوق
برای سال جدید گفت :دولت پیشنهادی در دو الیحه ،مبنی
بر در اختیار قرار دادن یک میلیارد و  ۵۰۰تومان میلیارد دالر از
محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار صندوق
کارآفرینی و بانک هایی که در حوزه روستایی فعالیت می کنند
به مجلس ارائه داده است .این طرح دوفوریتی به مجلس ارائه
شد و مجلس به یک فوریتی آن رای داده است.وی افزود :ا گر
این طرح هفته بعد در صحن علنی مجلس تصویب و به تایید
شورای نگهبان برسد در سال آینده شاهد افزایش اعتبارات
صندوق کارآفرینی هستیم.مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
کشور از پیش بینی  ۴هزارمیلیاردی اعتبار برای توسعه کسب
و کار در سال  ۱۳۹۶خبر داد .وی افزود :به دلیل قابلیت های
مازندران در حوزه های گردشگری و کشاورزی در بخش کسب
و کار کوچک در این حوزه ها صندوق از افراد مایل به کار در این
حوزه ها حمایت میکند.

ایران

تصمیم گیری درخصوص تعداد
اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
تصمیم گیری درخصوص تعداد اعضاء اصلی و علی البدل بازرس/
بازرسان

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محله
دوهزار خلیج فارس

شرکت صنعت یاران هرمزگان

چــــهرههــــــا

گــــــزارش  خبــــری

گروه اقتصادی:

بررسی بودجه  ۹۶از یکشنبه هفته آینده

کشتدرختانجنگلیدر هرمزگانتوسعهمییابد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از توسعه کشت درختان و گیاهان جنگلی در
استان خبر داد،.ناصر حیدری پوری با بیان اینکه زراعت چوب می تواند نقش مهمی در
رونق اقتصادی بخش کشاورزی داشته باشد بیان داشت :در کشت بهاره امسال گونه
های گیاهی پاعلونیا  ،درخت اژدها  و سالیکونیا در استان کشت می شود.
حیدری پوری ضمن تشریح ظرفیت های بخش کشاورزی افزود :تولید چوب  ،تامین
علوفه دامداران ،زنبور داری و تصفیه هوای آلوده از مهمترین اهداف این طرح هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد :طرح توسعه گیاهان ودرختان
جنگلی در شهرستان های بندرعباس  ،رودان  ،حاجی آباد ،میناب  و قشم  اجرایی می
شود.
حیدری پوری افزود :توسعه گیاهان دارویی  ،کشت های گلخانه ای  ،توسعه آبیاری تحت
فشار  و توسعه آبزی پروری از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در راستای
رونق اقتصادی در بخش کشاورزی هستند.

معاون امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان از ثبت رکورد بارگیری محموله فله صادراتی کود شیمیایی
برای نخستین بار در بندر شهید رجایی خبر داد.محمدعلی اصل
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اصالحیه

وا گذاری

آ گهی مفقودی مدرک فارغ التحصیلی ارسالن
پاسالر فرزند عبدالرحمن که درتاریخ های
 95/11/20،/11/6،/10/22درصفحه سه روزنامه
صبح ساحل اشتباها به نام ارسالن پایدار به چاپ
رسیده بود بنام ارسالن پاسالر صحیح می باشد

موسیبلبلهبهشمارهپروانه-12/106/345
 87/12/19فرزندمسلمواحدصنفیخودرادررسته
فروشندگانلوازمالتحریربهشخصدیگریواگذارنموده
استبهمدت 10روز بهاتحادیهمربوطهمراجعه
درغیراینصورتپروانهباطلوازدرجهاعتبارساقطمی گردد
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هنگام انجام عملیات ساختمانی مراقب باشید
که جابجایی اشیاء بلند و فلزی
به ویژه در طبقات ساختمان منجر به نزدیک شدن
و یا برخورد با شبکه برق نگردد
دفتر ایمنی  -روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری کشور اعالم کرد  :قیمت
بلیت ناوگان اتوبوسرانی در ایام نوروز افزایش نمی یابد و رویه
نوروز سالهای گذشته ،امسال انجام نمی شود .احمدرضا
عامری در گفتگو با مهر خبر داد :قیمت بلیت اتوبوس در طی
ایام نوروز و در هیچ مسیری افزایش نمییابد و مسافران با
قیمت کنونی میتوانند بلیت نوروزی را هم خریداری کنند.
بنابراین رویه ای که ایام نوروز سالهای قبل وجود داشت
و بدلیل یک سر خالی بودن اتوبوسها ۲۰ ،درصد به قیمت
افزوده می شد ،امسال انجام نمی شود.وی ادامه داد:
اتحادیه تعاونی های مسافری تصمیمی برای افزایش قیمت
بلیت ندارد ضمن اینکه بازار هم کشش رشد قیمت را نداشته
و برخی مسافران توانایی پرداخت افزایش هزینه ها را ندارند.
عامری اظهار داشت :عدم افزایش در قیمت بلیت اتوبوس
نسبت به سال  ۹۴در شرایطی انجام می شود که هزینه حمل و
نقل مسافر در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته
است اما اتحادیه برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت ندارد.
به گفته رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری ،سرویس دهی
ناوگان حمل و نقل جاده ای متناسب با تقاضا افزایش مییابد
و اتحادیه توانایی پاسخگویی به رشد مسافران را هم دارد.
وی بیان کرد :پیش فروش بلیت اتوبوس برای ایام نوروز اوایل
اسفند آغاز می شود و با وجود استقبال خوب از حمل ونقل
جاده ای هم امکان افزایش قیمت در هیچ مسیری وجود
ندارد.عامری تصریح کرد :مسافران با برنامه ریزی سعی کنند
از طرح پیش فروش بلیت استقبال کنند و ازاین طریق بلیت
خریداری کنند تا با مشکل کمتری در این زمینه مواجه شوند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری درباره رشد ناوگان حمل
و نقل مسافری گفت :سرویس ناوگان حمل و نقل جاده ای
یک تا دو درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که
این موضوع موجب بهبود سرویس دهی به مسافران در سال
آتی می شود.

پرداخت  31میلیارد ریال تسهیالت به تشکل های
تعاون روستایی هرمزگان

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت :از ابتدای
سالجاری تا کنون بیش از  31میلیارد و  69میلیون ریال
تسهیالت به اتحادیه و شرکت های تعاونی این استان پرداخت
شده که این میزان نسبت به هم سنجی با پارسال  50درصد
افزایش داشته است.سیروس اسدپور در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :این میزان تسهیالت به  16شرکت تعاونی تولیدی،
روستایی  ،کشاورزی  ،اتحادیه و سهامی زراعی از طریق
صندوق توسعه حمایت از کشاورزان  ،بانک توسعه تعاون و
صندوق تعاون روستایی ایرانیان پرداخت شده است.وی
بیان داشت :سال گذشته ( )94بیش از  20میلیارد ریال به 14
تشکل تعاون روستایی در هرمزگان پرداخت شده بود.مدیر
سازمان تعاون روستایی هرمزگان اظهارکرد :این تشکل ها ،
تسهیالت دریافتی را بیشتر در زمینه خرید نهاده های دامی
و کشاورزی و فعالیت های بازرگانی هزینه کرده اند.اسدپور
با بیان اینکه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش
کشاورزی باید به ارکان اصلی تامین امنیت غذایی توجه شود،
گفت :برای توسعه بخش کشاورزی ارائه تسهیالت ارزان و
سریع به تولیدکنندگان این بخش باید در اولویت قرار گیرد.

کلنگزنی احداث  4واحد جدید نیروگاه حرارتی
توسط روسیه در ایران

مهدی سنایی ،سفیر کشورمان در مسکو از سفر معاون اول
نخستوزیر روسیه به تهران ومراسم کلنگزنی چهار واحد
جدید نیروگاه حرارتی در کشورمان خبر داد.به گزارش ایسنا،
سنایی در کانال تلگرامیاش نوشت :هفتههای پایانی سال
 ۱۳۹۵با تحرکات جدیدی در روابط ایران و روسیه همراه
خواهد بود؛ براین اساس در هفت ه جاری دیمتری را گوزین،
معاون نخست وزیر روسیه در راس هیاتی به تهران سفر خواهد
کرد و ضمن مالقات با معاون علمی و فناوری رییس جمهور
و وزیر دفاع همکاری های دو کشور در عرصه های فناوری و
صنایع دفاعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همچنین اوایل
اسفند ماه ایگور شوالوف معاون اول نخست وزیر روسیه برای
بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و
همچنین گسترش همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
به تهران سفر میکند.سفر وزیر انرژی روسیه به تهران و سفر
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تهران نیز در همین
فاصله انجام خواهد شد.اوایل اسفندماه همچنین مراسم
کلنگ زنی چهار واحد جدید نیروگاه حرارتی برگزار میشود؛ این
چهار واحد نیروگاهی مجموعا با  ۱۴۰۰مگاوات در چارچوب
توافقات میان دو رئیس جمهور و با بیش از یک میلیارد دالر
فاینانس دولت روسیه ساخته میشود.

افزایش تولید خرما

امسال تولید خرما در نخیالت هرمزگان  10درصد بیشتر
از پارسال است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از
بندرعباس،مسعود گرگیج مدیر امور باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال  150هزار تن خرما
از نخیالت برداشت شود.وی گفت  :گرده افشانی نخیالت
در  38هزار هکتار از نخلستان ها اجرا می شود.مدیر امور
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود  :سهم روش
سنتی در گرده افشانی  90درصد است.مسعود گرگیج گفت :به
طور میانگین هر نفر روزانه  80تا  100اصله درخت نخل را گرده
افشانی می کند .وی بهترین زمان گرده افشانی را از ساعت
 12ظهر تا  14بعدازظهر و در صورت نبودن باد و باران عنوان
کرد.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود:
گرده افشانی نخیالت بیشتر در شهرستان های بندرعباس،
میناب ،بندرلنگه ،پارسیان  ،رودان و حاجی آباد صورت می
ُ
ُ
رداسنگ  ،خاصوییَ ،مجول
گیرد .پیارم ،مضافتیَ ،کریته ،م ِ
ِ ،برهی و زاهدی مهمترین ارقام خرما در هرمزگان است .گرده
افشانی نخیالت تا آخر فروردین ادامه دارد  .استان هرمزگان
بعد از خوزستان  ،رتبه دوم تولید و سطح زیرکشت خرما را در
کشور دارد .
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