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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

رفع موانع سرمای ه گذاری

گــــــزارش  خبــــری

خلج تهرانی خبر داد:

اجرای بیش از  1.8میلیارد دالر طرح در منطقه ویژه خلیج فارس

گروه اقتصادی:

حسن خلج تهرانی با تا کید بر اینکه این منطقه بر اساس گزارش
های مشاور طرح منطقه ،از موقعیت ممتازی نسبت به مناطق
سواحل کشورهای همسایه دارد ،تصریح کرد :دو کارخانه آهن
اسفنجی هر کدام به ظرفیت تولید  1.5میلیون تن ،یک کارخانه
 2.5میلیون تنی گندله سازی ،یک کارخانه  1.2میلیون تن
بیلت فوالدی ،فاز اول آب شیرین کن به ظرفیت روزانه 55هزار
تن و نیروگاه  235مگاواتی به عنوان طرح های در حال اجرای
این منطقه هستند.
وی ادامه داد :کارخانه های  1.5میلیون تنی آهن اسفنجی فوالد
صبا 2.5 ،میلیون تنی گندله مادکوش 1.2 ،میلیون تنی (فاز )2

فوالد کاوه جنوب و نیروگاه غدیر و اوکسین طبق
برنامه ریزی ها در سال آینده وارد مدار تولید می
شوند.خلج تهرانی درباره میزان اشتغال طرح
های فوق اظهار داشت :مجموع اشتغال این
طرح ها به بیش از 3هزار نفر می رسد.وی درباره
توانمندی های فعلی منطقه ویژه اقتصادی
خلیج فارس گفت :ظرفیت  12میلیون تنی
تخلیه و بارگیری اسکله منطقه ،ظرفیت 15
میلیون تنی واردات مواد نفتی40 ،هکتار سایت
دپو ،دو دستگاه وا گن برگردان به ظرفیت 6
میلیون تن و برخورداری از تجهیزات بارگیری
قطار از جمله امکانات این منطقه به شمار
می آید.وی همچنین به زیرساخت های
تامین آب ،برق ،گاز و حمل و نقلی منطقه گفت :قراردادهایی
با سرمایه گذارانی از هند ،فرانسه و همچنین تعدادی از شرکت
های داخلی همچون گروه انتخاب ،غدیر و بنا گستر کرانه برای
وا گذاری زمین یا اجرای طرح ،در حال انعقاد است.
وی ادامه داد :همچنین مذا کراتی با شرکت هایی از چین،
مالزی ،هند ،ژاپن ،کانادا ،ترکیه و فنالند در بخش های نیروگاه،
تولید ورق فوالدی ،گندله سنگ آهن ،فروکروم و  ...در جریان
است.خلج تهرانی افزود :شرکت های حاضر در منطقه ویژه نیز
آماده سرمایه گذاری در تولید گندله ،سرب و آهک و دولومیت
شده اند.وی در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد بخش
های مختلف گفت :میزان بارگیری کشتی های حمل مواد
معدنی در  11ماه امسال با 54فروند کشتی به تناژ بیش از 3.4
میلیون تن رسید در حالی که در مدت مشابه سال قبل 35
فروند کشتی  2.2میلیون تن مواد معدنی بارگیری کردند.

آماده سازی یک هزار وا گن قطار
جهان

گسترش همکاری آلمان با ایران

سفیر آلمان در ایران با تأ کید بر اینکه آلمان برای مدیریت منابع آب و پسآب
همکاریهای خود را با ایران گسترش میدهد ،گفت :در سال  2050بالغ بر  200میلیون
نفر از بابت خشکسالی و زلزله آواره خواهند شد.به گزارش فارس ،مایکل کلربرتولد
در هشتمین مشترک ایران و آلمان در بخش تأمین آب و تصفیه فاضالب گفت :روز به
روز در دنیا توجه به بخش آب که از منظر سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت و در حال
افزایش است.وی افزود :طبق گزارش سازمان جهانی تا سال  2050حدود  200میلیون
نفر از جمعیت دنیا به دلیل زلزله و خشکسالی آواره خواهند شد.برتولد ادامه داد:ایران
و آلمان میتوانند با همکاری یکدیگر و با مشارکت همدیگر امکان استفاده از آب پایدار
را در ایران گسترش و نهادینه کنند.سفیر آلمان در ایران تأ کید کرد :در آخرین جلسه
مشترک ایران و آلمان توافق کردیم که همکاری دو کشور در جهت مدیریت منابع آب
و مدیریت پساب گسترش یابد به همین دلیل به طور نمونه میتوان به پروژهای که
آلمانیها در پایین دست زایندهرود اجرا کرده و آن را به اتمام رساندند اشاره کرد.

گروه اقتصادی:

چگونگی واردات خودرو به صورت موقت

مدیرکل راهآهن هرمزگان گفت :میانگین عملکرد روزانه این ادارهکل در
 11ماهه سال جاری به تعداد  755دستگاه وا گن بوده است که نسبت
به میانگین عملکرد روزانه در  11ماهه سال گذشته  16درصد رشد
داشته است.

محمد پورفخری در گفتوگو با فارس با تشریح عملکرد این
ادارهکل اظهار داشت :میانگین عملکرد روزانه این ادارهکل در
 11ماهه سال جاری به تعداد  755دستگاه وا گن بوده است که
نسبت به میانگین عملکرد روزانه در  11ماهه سال گذشته  16درصد
رشد را در برداشته است.
وی ادامه داد :در تمامی مناطق راهآهن ،میانگین عملکرد
روزانه(تخلیه و بارگیری) پیشتاز بودهایم و بهطور میانگین در کمتر
از  2دقیقه ،یک وا گن تخلیه و بارگیری میشود و این ادارهکل قصد
دارد با ایجاد زیرساختهای مناسب این عملکرد را افزایش دهد.
پورفخری در خصوص حمل بار در  11ماهه سال جاری خاطرنشان
کرد :در بندر شهید رجایی از ابتدای امسال و در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل تا کنون شاهد رشد  15درصدی در زمینه تناژ و17
درصدی در زمینه تعداد وا گن در این ادارهکل بودهایم.
مدیرکل راهآهن هرمزگان بیان کرد :در این مدت جابهجایی15 ،
میلیون و  824هزار و  492تن محموالت اعم از ترانزیت ،نفتی و
غیرنفتی انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از
لحاظ تعداد وا گن و تناژ  16درصد رشد داشتهایم که این امر
بهوسیله  253هزار و  729دستگاه وا گن محقق شده است.وی
گفت :سهم جابهجایی بار توسط حمل و نقل ریلی نسبت به جاده
در محوطه بندری شهید رجایی به 5/21درصد رسیده است.
پورفخری عنوان داشت :در این مدت  6میلیون و  388هزار و
 511تن بار بهوسیله  93هزار و  257دستگاه وا گن بارگیری و حمل
شده است که از نظر تعداد وا گن  9درصد و از لحاظ تناژ  13درصد
رشد را نشان میدهد.وی با بیان اینکه در زمینه تخلیه  9میلیون و
 436هزار تن بهوسیله  160هزار و  472دستگاه وا گن در بندرعباس
تخلیه شده است ،افزود :در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از
لحاظ تعداد وا گن  20درصد و از لحاظ تناژ  19درصد رشد را شاهد

مدیرکل راهآهن خبر داد:

افزایش  16درصدی عملیات تخلیه
و بارگیری در راهآهن هرمزگان

بو دهایم.وی اضافه کرد :در زمینه بارگیری مواد معدنی از معدن
گل گهر  30درصد و ریل از بندر شهید رجایی  280درصد و در زمینه
تخلیه گندم  150درصد و کانتینر مس  130درصد رشد در محوطه
بندری شهید رجایی را نشان میدهد.مدیرکل راهآهن هرمزگان
اظهار داشت :در خصوص عملکرد راهآهن در زمینه تخلیه و
بارگیری کانتینری در یازده ماهه سال جاری از  52هزار و TEU 934

رضا رحمانی در گفتوگو با تسنیم  ،با بیان اینکه تا کنون
وضعیت صنایع دریایی در حد پتانسیل ،امکانات و حتی
نیازمندیهای ما نبوده است اظهار داشت :وزارتخانه در این
دولت ،صنایع دریایی را به عنوان صنعت پیشران و اولویتدار
انتخاب و برنامهریزی شده تا بتوانیم از این مزیت به صورت
بهینه استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه این صنعت در حوزه ساخت و تعمیر
کشتیها و تا عقبههای آن نظیر قطعهسازی و ارائه خدمات
ظرفیت توسعه دارد بیان داشت :کسب درآمد ،ایجاد اشتغال
و توسعه استانهای ساحلی کشور برپایه صنعت دریایی بنا
شده است.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح
کرد :طبق آمار موجود نه تنها به کشتیهایی که از خلیجفارس
و دریای عمان عبور میکنند حتی به کشتیهای خودمان نیز
نتوانستهایم خدمات ارائه دهیم اما نهضت خوبی در مجتمع
ایزو ایکو و صنعت کشتی سازی کشور آغاز شده و کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای نفتی به عنوان عمده
سفارشدهندههای ما باید به این باور برسند که با اتکا به توان
داخلی میتوان حرکت کرد.
رحمانی تصریح کرد :در منطقه این موقعیت را داریم که عالوه
بر ارائه خدمات به کشتیهای ایرانی ،به کشتیهای عبوری
دیگر نیز فکر کنیم و بنا داریم برنامه راهبردی منتشر شده اخیر
در وزارت صنعت و معدن را پیگیری و به مرحله اجرا برسانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در هر تغییری یک مقاومت وجود
دارد گفت :در مواقعی میبایست فکر واندیشهها به باور برسند
ودر این زمان است که به خودی خود باورها تحقق مییابد.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،صنعت کشتیسازی
را در نوع خود اقتصاد مقاومتی و استفاده از مزیتهای ملی

تولید بالغ بر ۹هزار و ۹۰۰تن میگو پرورشی در هرمزگان
گروه اقتصادی:
مدیر کل شیالت هرمزگان از تولید بالغ بر ۹هزار و ۹۰۰تن میگو پرورشی در
سطح مزارع استان هرمزگان و شکسته شدن رکورد کشوری تولید میگو
پروشی در استان هرمزگان خبر داد.

کشور دانست و بیان داشت :در مجتمع ایزو ایکو تعداد زیادی
کشتی درحال ساخت ،تعمیر و یا دریافت ارائه خدمات هستند
که نشان از توانمندی مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل
خلیج فارس است.رحمانی با تا کید بر اینکه باید اقتصاد جنوب
را همانند نفت و گاز بر پایه دریا تعریف کنیم ،بیان داشت:
دانشگاهها و مرا کز آموزشی و ا کثر نهادها و سازمانهای دیگر نیز
باید بر روی این برنامه راهبردی برنامهریزی کنند.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :بدون تردید مزیت
اصلی هرمزگان ،دریا و صنایع بر پایه دریاست ،این استان از
پتانسیلهای فراوانی نظیر دریا ،تجارت ،صنعت و معدن ،نفت،
گاز ،پتروشیمی و  ...برخوردار است اما در این میان دریا باید
نقش بیشتری را ایفا کند.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت از صنایع
تخصصی حمایت میکند گفت :این نوع صنایع در آینده
ماندگارتر بوده و همپوشانی و هم افزایی ایجاد کرده و خدمات
مشترک ارائه میدهند.رحمانی با بیان اینکه ممکن است ا کثر
فعالیتها برای یک واحد صنعتی به صرفه نباشد افزود :در
صورتی که واحدها با یکدیگر همکاری کنند خروجی خوبی دارد.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان داشت :در تمامی
شهرکها هم ماهیت مالیاتی ،تسقیط و تخفیف در مورد قیمت
زمین ،اعتبارات و یارانه وجود دارد که مجموعههای استانداری
و بانکها میتوانند اولویتبندی کرده و مطابق با مزیتهای
مناطق هزینه کنند تا اثربخشی و بازدهی بیشتری داشته باشد.

آ گهیمناقصه
پروژه  :احداث آسفالت معابر شهر رودان
شهرداری رودان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات دولتی و آیین
نامه مالی شهرداری  ،انجام پروژه آسفالت معابر شهر رودان را به پیمانکاران
واجد الشرایط وا گذار نماید.
الف) موضوع پروژه :انجام جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت معابر شهرک
امام حسن(ع) ومحله سنگ رستم
ب) :مبلغ برآورد پروژه 3500000000:ریال
ج) :مدت انجام کار :چهارماه
ه) :مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ونوع آن  17000000ریال ضمانت نامه
بانکی با فیش واریزی به حساب شهرداری رودان
ک) :مهلت فروش اسناد ارزیابی از تاریخ درج آ گهی به مدت  10روز
گ) آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی ازتاریج درج آ گهی بمدت دو هفته
چ) :شرایط پیمانکار
 -1داشتن شخصیت حقوقی ،کد اقتصادی وشناسه ملی.
 -2داشتن تجارب و حسن سابقه مشابه در  5سال گذشته
-3توانایی مالی و تجهیزاتی و برنامه ریزی
 -4داشتن حداقل رتبه  5راه وترابری ،راه باند و یا ابنیه از سازمان برنامه و
بودجه
 -5محل فروش و تحویل اسناد ارزیابی :شهرداری رودان -واحد فنی و
شهرسازی
 -6مبلغ تضمین بحساب شماره  105765090004بانک ملی شعبه رودان
بنام شهرداری رودان
 -7هزینه چاپ آ گهی بعهده برنده مناقصه می باشد
 -8شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات مختار است
 -9سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است

روابط عمومی شهرداری رودان

در سال گذشته ،به  88هزار و  TEU 193در سال جاری رسیده
است که رشد  67درصدی را شاهد بودهایم.
پورفخری تصریح کرد :در خصوص تن کیلومتر مرزی از  5میلیارد و
 626میلیون و  809هزار تن کیلومتر در سال گذشته به  6میلیارد
و  13میلیون و  400هزار تن کیلومتر در سال جاری رسیدهایم که
هفت درصد رشد را نشان میدهد.

مدیرکل شیالت هرمزگان:

کشتیرانی و شرکتهای نفتی توان کشتیسازی داخلی را باور کنند
گروه اقتصادی:

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت :یک هزار و  6دستگاه وا گن مسافری،
پشتیبانی و ذخیره با یک میلیون صندلی برای ارائه سرویس در ایام تعطیالت نوروز
 96آماده شده است.به گزارش ایرنا« ،محمد رجبی» افزود :برای تعطیالت نوروز از 25
اسفند تا  15فروردین در مجموع  860وا گن مسافری با وا گن های پشتیبانی از جمله
رستوران آماده شده و  146وا گن نیز برای استفاده های احتمالی به عنوان ذخیره در نظر
گرفته شده است.وی با بیان اینکه شرکت رجا ا کنون  51تا  52درصد بازار حمل و نقل
ریلی کشور را در اختیار دارد ،گفت :ستاد نوروزی شرکت رجا از دی ماه امسال برنامه
ریزی های خود را آغاز کرده تا در این ایام بتواند بدون هیچ مشکلی به هموطنان
خدمت رسانی کند.مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا یادآورشد :از یک میلیون
صندلی ریلی در ایام نوروز  ،96تا کنون بلیت  220تا  230هزار صندلی به فروش رفته و
انتظار داریم تا یک تا دو هفته دیگر بلیت های بیشتری توسط هموطنان ما به صورت
اینترنتی و حضوری خریداری شود.

میــــــــز خبــــر

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت
کشتیسازی اقتصاد مقاومتی و استفاده از مزیتهای ملی است
گفت :کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای نفتی کشور
توان صنعت کشتیسازی داخلی را باور کنند.

ایران

چــــهرههــــــا

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت :بايد تالش كنيم تا موانع
و محدودیت هاي سرمای ه گذاری در بخش گردشگری رفع و برداشته شود.عباس
شيرخانلو در نشست کارگروه تخصصی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
ق های مالی و غیر مالی و حمایتهای
استان هرمزگان ،عنوان كرد :اعمال مشو 
تعرف ه ای و غیر تعرفهای و قانونی از تأسیسات گردشگری ملزم به رعایت قوانین
ق های مربوط به سرمای ه گذاری در حوزه
است.وي ادامه داد :تعرفه ها و مشو 
گردشگری در هرمزگان بايد طبق قانون اعمال شود.معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری هرمزگان افزود :بايد تالش كنيم تا موانع و محدودیت هاي سرمای ه
گذاری در بخش گردشگری رفع و برداشته شود.
شيرخانلو خاطرنشان كرد :در راستاي توسعه گردشگري و به خصوص گردشگري
دريايي نياز است مکان مناسب و ويژه اي در ساحل شهر بندرعباس جهت
پهلوگیری شناورهای تفریحی و گردشگری ايجاد شود.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
گفت :در حال حاضر بیش از  1.8میلیارد دالر طرح در حال اجرا یا
نصب تجهیزات است.
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سید پرویز محبی با بیان اینکه این میزان تولید میگو در  ۹سایت
پرورش میگو استان هرمزگان در شهرستان های پارسیان ،بندرلنگه،
قشم ،بندرعباس(کولغان) ،میناب ،سیریک و جاسک تولید شده
است،سطح زیر کشت میگوی پرورشی استان را حدود سه هزار
هکتار خواند.
وی میزان اشتغال زایی مستقیم این صنعت را بالغ بر هزار و  ۷۰۰نفر
خواند و تصریح کرد:ارزش اقتصادی این میزان تولید میگو پرورشی

مفقودی
پروانه کسب به شماره  14/151/411تاریخ
صدور  1389/12/19بنام مریم قاسمی فرزند غالم
به شماره ملی  3391421487در رسته صنف
نانوایان شهرستان بندرعباس مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
کارت ماشین وانت پیکان 1600 Iمدل 1390به
رنگ سفید صدفی روغنی به شماره
موتور 11490069146وبه شماره شاسی
 NAAA36AA6CG259558و شماره پالک
 84ایران 878س 86بنام بهنام رشیدی جوان
نام پدر محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

استان هرمزگان بالغ بر هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال است.مدیر کل شیالت
هرمزگان افزود تا کنون از این میزان تولید بالغ بر شش
هزار  ۳۸۰تن با ارز آوری بیش از  ۳۶میلیون و  ۳۷۰هزاردالر
به کشور های فرانسه ،اسپانیا ،روسیه ،ویتنام ،عمان،
کویت ،هنگ کنگ ،امارات ،لبنان و  ...صادر شده است.
محبی خاطر نشان شد در سال جاری بالغ بر یک میلیارد
و  ۸۱میلیون قطعه بچه میگو در  ۱۰مرکز تکثیر میگو استان
تولید شده است.وی با بیان اینکه پروش میگو سال ۹۶
نیز هم ا کنون با ذخیره سازی بچه میگو در سایت های
پرورش میگو شهرستان میناب آغاز شده است گفت:
میگوی پروش سال  ۹۶نیز از تیرماه این سال قابل

برنامه توسعه پتروشیمی در مناطق مختلف هرمزگان

معاون وزیر نفت با اشاره برنامه توسعه صنایع پتروشیمی
با اولویت سواحل و جزایر ایرانی در خلیج فارس گفت:
ی و توسعه پتروشیمی در مناطق آزاد مشمول
سرمایهگذار 
معافیت مالیاتی  ۱۰تا  ۲۰ساله خواهد شد.
به گزارش مهر ،مرضیه شاهدایی از توسعه صنعت
پتروشیمی در مناطق مختلف کشور خبر داد و خاطرنشان
کرد :با تکمیل وا گذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی در ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی پارس در
عسلویه ،مطالعات آمایشی و مکان یابی در حال انجام است
تا از ظرفیتهای مناطق جدید مانند منطقه ویژه اقتصادی
صنایع انرژیبر پارسیان ،جاسک ،چابهار و قشم استفاده
شود.

اصالحیه

آگهی مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی) شماره95/3
شرکت گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم درنظر دارد اجرای پیمانکاری
تخلیه(خنکاری) ،باربری ،صفافی و نگهداری خودروهای ترانزیتی ،ورود قطعی و ورود
موقت حمل شده به اما کن گمرکی بندرلنگه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران
واجد شرایط وا گذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا آخر وقت اداری
روز 95/12/15جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس :استان هرمزگان -شهرستان
بندرلنگه اداره بنادرو دریانوردی -ساختمان معاونت دریایی و بندری -شرکت گسترش
تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم -واحد بازاریابی مراجعه نمایند و ضمن دریافت
اسناد مناقصه مبلغ  (20/000/000بیست میلیون ریال) به عنوان سپرده شرکت در
مناقصه به حساب  0109850235001نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرلنگه به نام شرکت
گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم واریز نمایند .ضمنا شرکت در رد یا قبول
هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مفقودی
شناسنامه خودرو سواری سمند LXXU7
به رنگ سفید روغنی مدل 1393به شماره موتور
 124K0353814و شماره شاسی
 NAAC91CC3EF655591و شماره پالک
 94ایران 946ب 71بنام موسی قریشی نیا نام پدر
عبدالرحمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

برداشت و عرضه به بازار خواهد بود.

صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیلهای وارده به کشور
ً
صرفا برای آن دسته از افراد انجام می شود که مقیم خارج
از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور
مربوطه داشته باشند.به گزارش مهر ،گمرک ایران در
آستانه عید نوروز اعالم کرد مسافران خارجی و جهانگردان
یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای شرایط فوق الذکر
هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور میشوند
هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانونهای جهانگردی
کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و
به گمرک ورودی ارائه دهند میتوانند متناسب با مهلت ویزا
و حدا کثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون
الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجهالضمان به گمرک ،از
وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور
چندین بار با وسیله خود از راههای مجاز وارد و خارج شوند.
خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند با دریافت
دفترچه تردد(کارنهدوپاساژ یا تریپتیک) و تطبیق نام دارنده
کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با واردکننده خودرو
و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه
از کانونهای اتومبیلرانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر
بوده  -با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه
مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در
مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه و تاریخ اعتبار آن
منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه
قید شده است) ،نسبت به ورود موقت خودرو به کشور
اقدام کنند.مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت
ورود موقت به کشور وارد میشوند  ۳ماه خواهدبود و پس
از مدت فوق باید از کشور خارج شود .تمدید مهلتهای
مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.
خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از
ده روز وارد کشور میشوند جهت اخذ پال ک موقت شهربانی
پس از اخذ گواهی مربوطه از گمرک مرز ورود باید به اولین
واحد شمارهگذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره
از گمرک مرز ورود مشخص شده ،مراجعه نمایند.

شرکت صنعت یاران هرمزگان

مهلت دریافت اسناد
مناقصه 95/07
(یک مرحله ای عمومی)
شرکت آب و برق وتاسیسات قشم
تا پایان وقت اداری 95/12/11
تمدید شد

شرکت آب و برق و تاسیسات
قشم

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

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

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 :
www.sanat-yaran.com E-mail:sanatyaran@yahoo.com

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95-07

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس درنظر دارد نسبت به خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین طریق
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید لذا ازشرکت های واجد شرایط دراین مناقصه دعوت بعمل می آید
جهت دریافت اسناد مناقصه:
 -1ضمن دردست داشتن معرفی نامه ازشرکت متبوعه به همراه مهر شرکت و واریز مبلغ  500000ریال به شماره
حساب ( 2175055402008شبا ) IR5401700000021750 55402008به نام درآمد شرکت تولید نیروی برق
بندرعباس نزد بانک ملی شعبه گلشهر کد  7873درایام وساعت اداری ازتاریخ  95/12/07لغایت  95/12/11به
آدرس بندرعباس  :رسالت جنوبی  -بلوار  12فروردین شرقی  ،شرکت تولید نیروی برق بندرعباس  -امور تدارکات
 تلفن تماس 07633613774-6 :داخلی  829مراجعه و با ارائه فیش مزبور به فروشنده اسناد یک نسخه ازاسناد مناقصه رادریافت نمایند .
 -2ویا ارسال معرفی نامه ای که درآن آدرس پست الکترونیکی آن شرکت درج شده باشد به همراه فیش واریزی از
طریق دورنگار (  ) 07633613680وارسال اصل فیش واریزی  ،حدا کثر  5روز پس از واریز وجه
توضیحات :
 -1برآورد هزینه اجرای کار 34133880197 :ریال
 -2مدت زمان اجرای کار 12 :ماه شمسی
 -3مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  1706695000ریال است که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع
کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد .
 -4سایت منتشرکننده آ گهی http://iets.mporg.ir :
 -5دستگاه نظارت  :دفتر فنی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس می باشد و شرکت های متقاضی می توانند
درخصوص سواالت فنی خود با آقای آخوندی تلفن  07632584274تماس حاص فرمایند
 -6حدا کثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت  9صبح روز چهار شنبه مورخ 95/12/25
وبازگشایی پاکات راس ساعت  10صبح همان روز درمحل امور تدارکات می باشد
 -7به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به دبیر خانه این
شرکت ارسال گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه آ گهی26669:
 -8هزینه درج آ گهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

آ گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95-06

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس درنظر دارد نسبت به خدمات بهره برداری ونگهداری ()O&M
ازنیروگاه سیکل ترکیبی ایسین طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید
لذا ازشرکت های واجد شرایط دراین مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه:
 -1ضمن دردست داشتن معرفی نامه ازشرکت متبوعه به همراه مهر شرکت و واریز مبلغ  500000ریال به
شماره حساب ( 2175055402008شبا )IR5401700000021750 55402008به نام درآمد شرکت
تولید نیروی برق بندرعباس نزد بانک ملی شعبه گلشهر کد  7873درایام وساعت اداری ازتاریخ
 95/12/07لغایت  95/12/10به آدرس بندرعباس  :رسالت جنوبی  -بلوار  12فروردین شرقی  ،شرکت
تولید نیروی برق بندرعباس  -امور تدارکات  -تلفن تماس 07633613774-6 :داخلی  829مراجعه و
با ارائه فیش مزبور به فروشنده اسناد یک نسخه از اسناد مناقصه رادریافت نمایند .
 -2ویا ارسال معرفی نامه ای که درآن آدرس پست الکترونیکی آن شرکت درج شده باشد به همراه فیش
واریزی از طریق دورنگار (  ) 07633613680وارسال اصل فیش واریزی  ،حدا کثر  5روز پس از واریز وجه
توضیحات :
 -1برآورد هزینه اجرای کار 55080592663 :ریال
 -2مدت زمان اجرای کار 12 :ماه شمسی
 -3مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  230161185ریال است که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به
نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد .
 -4سایت منتشرکننده آ گهی http://iets.mporg.ir :
 -5دستگاه نظارت  :دفتر فنی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس می باشد و شرکت های متقاضی
می توانند درخصوص سواالت فنی خود با آقای مهندس مرادی مدیر نیروگاه ایسین
تلفن  07632584274تماس حاص فرمایند
 -6حدا کثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ
 95/12/24وبازگشایی پاکات راس ساعت  10صبح همان روز درمحل امور تدارکات می باشد
-7به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به دبیر
خانه این شرکت ارسال گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه آ گهی26661:
 -8هزینه درج آ گهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

