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گـ ـ ــزارش خبـ ــری

سقف معافیت سود بدهکاران بانکی  ۲۵میلیونی شد
گروه اقتصادی:
با تصمیم جدید بانک مرکزی قرار بر این شد تا ادامه اجرای قانون
بخشش سود بدهکاران بانکی تا  ۱۰۰میلیون تومان ،سقف پرداختی
که در مرحله اول تا  ۱۰میلیون تومان تعیین شده بود به  ۲۵میلیون
تومان افزایش یابد .این دستور به زودی به شبکه بانکی ابالغ خواهد
شد.

به گزارش ایسنا ،طبق تبصره( )۳۵قانون بودجه  ۱۳۹۵دولت
این امکان را دارا شد تا حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان را برای
بخشودگی سود تسهیالت بدهکاران بانکی زیر  ۱۰۰میلیون تومان
هزینه کند .بر این اساس ا گر بدهکاران زیر  ۱۰۰میلیون تومان،
اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه میکردند دیگر
از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیالت معاف میشدند
این سود از طریق  ۱۰هزار میلیاردی که در قانون بودجه و
از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیشبینی شده بود
ت میشود .این تبصره در حالی از اواخر بهمن ماه سال
پرداخ 
قبل به شبکه بانکی ابالغ و به اجرا در آمد که با توجه به حجم
باالی مشموالن آن از سویی کمبود منابع برای پاسخگویی،
بانک مرکزی تصمیم به اولویت بندی بدهکاران گرفت .این
درحالی است که حدود  ۲۶میلیون پرونده بانکی مشمول
طرح بخشودگی سود و جرائم وامهای زیر  ۱۰۰میلیون تومان
میشود که مجموع ارزش تسهیالت دریافتی این تعداد پرونده

حدود  ۲۵۴هزار میلیارد تومان است .این تسهیالت در حال
حاضر بالغ بر  ۴۵هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمیگیرد.
از این رو بانک مرکزی در مرحله اول بدهکاران تا  ۱۰میلیون
تومان در دستور کار قرار داد.طبق اعالم بانک مرکزی تا پایان
سال گذشته ،حدود  ۲۲۵۰میلیارد تومان به منظور بخشودگی
جرائم تسهیالت بدهکاران زیر  ۱۰میلیون تومان پرداخت شده
و پرونده این گروه بسته شد.اما تازهترین اعالم رئیس کل بانک
مرکزی از این خبر میدهد که قرار شده تا در مرحله دوم سقف
پرداختی و بخشش سود به  ۲۵میلیون تومان افزایش یابد.
بنابر گفته سیف ،به زودی مرحله دوم این دستورالعمل برای
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت کمتر از  ۲۵۰میلیون ریال در
سال جاری ابالغ خواهد شد.
وی که در جمع مدیران بانک کشاورزی سخن میگفت ،در این
باره توضیح داده که در تبصره ()۳۵قانون بودجه سال ۱۳۹۵
پیش بینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای اصالح
ساختار نظام بانکی ،کمبود کفایت سرمایه بانکها و جبران
بدهیهای دولت به نظام بانکی استفاده کنیم .مبلغ  ۴۵هزار
میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که  ۳۵هزار میلیارد
تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهیهای دولت تخصیص
یافت و  ۱۰هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات
کمتر از ۱۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شد.

اینترنت حجمی با سرعت باال به نفع کاربر
گروه اقتصادی:
معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اینترنت
ه و امکانات برای
حجمی با سرعت مناسب از نظر تعرف 
مشترکان به سود مشترک است ،از تفکیک تعرفه اینترنت
داخل از بینالملل توسط مخابرات در برخی استانها خبر
داد.

داوود زارعیان در گفتوگو با ایسنا ،درباره تبدیل اینترنت
نامحدود به حجمی اظهار کرد :با توجه به مصوبات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید به
سمت تبدیل اینترنت به سمت حجمی برویم اما در کل
با توجه به کاهش تعرفهها و باالرفتن سرعت ،باز هم
 ۹۰درصد مشترکین ما ا گر از روش غیرحجمی استفاده
کند ،هم از نظر اقتصادی و هم سرعت در آینده به نفع
آنها خواهد بود ،زیرا ما به دنبال این هستیم که مصرف
اینترنت را گسترش دهیم.وی ادامه داد :طبیعتا در
حال حاضر کسانی که اینترنت نامحدود دارند از سرعت
پایین  ۲۵۶و  ۵۱۲کیلو بیت بر ثانیه استفاده میکند.
نگاه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ،سرعتهای
باال و بدون در نظر گرفتن حجم است که در کل به نفع

مشترک است .اینترنت حجمی با سرعت مناسب از نظر
تعرفهها و امکاناتی که برای مشترک فراهم میشود،
به ویژه با تفکیک اینترنت داخل از بینالملل به سود
مشترک است.معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران
با اشاره به تاثیر شبکه ملی اطالعات بر کاهش تعرفه
اینترنت برای کاربران بر توضیح داد :به زودی ما در
اینترنت با توسعه شبکه ملی اطالعات به سمتی حرکت
میکنیم که مشترک از اینترنت داخلی بدون پرداخت
هزینه باال بهره ببرد .اعمال تفکیک تعرفه اینترنت داخل
از بینالملل برای استانهای مختلف آغاز شده است.
زارعیان در ادامه بیان کرد :تفکیک اینترنت نیازمند
زیرساختهای فنی است که باید برای آن سرمایهگذاری
شود .ما استانها را دو دسته کردیم ،استانهایی که
تفکیک در آنها انجام میشود و استانهایی که هنوز در
آنها امکان تفکیک نیست .در استانهایی که تفکیک
در آنجا انجام میشود کامال براساس تعرفه عمل میشود
که در حال حاضر آغاز شده و به صورت استانی عملیاتی
میشود .ا گر در استانی تفکیک زمان بیشتری بگیرد
حتما حجم بیشتری به مشترک داده میشود.

 ۲۰۵۰اوج مشکل بی آبی جهان
گروه اقتصادی:
طبق پیشبینی برنامه بینالمللی آبشناسی تا سال ۲۰۵۰
بیش از یکچهارم مردم زمین با مشکالت آبی مواجه
خواهند شد مگر آنکه اقداماتی نظیر توسعه پایدار شهرها
اجرایی شود.

به گزارش ایسنا ،در سپتامبر  ۲۰۱۵سران جهان  ۱۷هدف
را برای پایان فقر و تأمین رفاه و رشد برای تمام انسانها
رقم زدند که یکی از آنها مدیریت آب بود چرا که تنوع
زیستی و منابع آبی کره زمین تحت فشار است ،تغییرات
زیست محیطی باعث افزایش مشکل آبی جهان شده و
چالشهای بزرگی را رقم می زند.امروزه حدود  ۳میلیارد
و  ۹۰۰میلیون نفر جمعیت کره زمین در شهرها سا کن
هستند و تا سال  ۲۰۵۰بیش از  ۲.۳جمعیت کره زمین
شهر نشین خواهند شد ،توسعه منافع ملی پیش شرطی
برای حل مشکالت شهری خواهد بود لذا یونسکو اعالم
آمادگی کرده تا در این زمینه با ایران همکاری داشته
باشد و قرار شده برای این مساله اطالعات خود را در
خصوص منابع سالم آبی جهان به اشترا ک بگذارد.

این منابع نیازمند مدیریت پایدار و قاطع هستند ،زیرا
جمعیت کرهزمین در قرن گذشته دو برابر رشد داشته و
کیفیت پایین آب نیز بر ا کوسیستم انسانی تأثیر گذاشته
بهطوریکه آلودگی آب یکی از مشکالت این دوران است
و نفوذ فاضالبهای سنتی و صنعتی به محیط زیست و
منابع آبی سبب خواهد شد تا مشکالت عدیده ای برای
انسانها ایجاد شود.
ورود آالیندههایی نظیر نیترات و آمونیا ک به رودخانهها
خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست و سالمت
انسانها وارد میکند و دولتها بایستی توجه زیادی
بر تأمین آب داشته و برای مدیریت آن و جمعآوری
فاضالب و استفاده از پساب اهتمام داشته باشند.
استفاده از پساب در کشاورزی میتواند تا حد زیادی از
مشکالت کم آبی کشور بکاهد ،ایران در زمینه تصفیه
فاضالب تالشهای زیادی کرده و از نظر فناوری و
تکنولوژی از بسیاری کشورها جلوتر است اما باتوجه به
توانمندیهای ایران انتظارت فعالیت بیشتری در این
زمینه وجود دارد.

فراخوان مناقصه عمومی حمل یک مرحله ای
شرکت سنگ وفوالد هرمزگان بعنوان دستگاه مناقصه گزار از کلیه شرکتها صالحیت دار و
افراد حقیقی که درزمینه حمل ونقل دارای توان مالی وامکانات ماشین آالتی میباشند جهت شرکت
درمناقصه دعوت بعمل می آید:
عنوان مناقصه  :حمل سنگ دولومیت دانه بندی شده ( سایز 20 :تا  40میلی متر ) به تناژ ماهانه 7500
تن بمدت  6ماه
محل بارگیری  :روستای سرچاهان شهرستان حاجی آباد
محل تخلیه  :بندرعباس منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس  -سایت  600هکتاری ( فاصله
حمل  160کیلومتر)
تضمین شرکت درمناقصه  :چک تضمین شده یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ  50000000ریال دروجه
شرکت سنگ و فوالد هرمزگان
محل دریافت اسناد مناقصه  :بندرعباس  -انتهای خیابان ورزش  -طبقه اول ساختمان مریدی زاده (
طبقه فوقانی پلیس  )10 +پالک یک
تلفن  07632253523 :آخرین مهلت ارسال پا کات 96/2/24 :

آ گهی تغییرات

شرکت معدنی الرین سنگ جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  10625و شناسه ملی10800129880

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/1/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای احمد دایری پوری به شماره ملی 3479646931
آقای محسن بهرامی به شماره ملی 3131311703
آقای حمیدرضا دایری پوری به شماره ملی 3380811637
 آقای مصطفی بهرامی به شماره ملی  3479915698به سمت بازرس اصلی و خانم رویا بهرامی به شماره ملی 3131274743به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت انتخاب شد.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 34311 96/2/9م الف 13020

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی تریلی داران هرمزگان
بدینوسیلهاز کلیهاعضاءمحترمتعاونیدعوتمیشوددرجلسهای کهروز پنجشنبهمورخ
 96/2/28راس ساعت 16درمحل مسجد نبی اکرم (ص)شهرک توحید ( شهرک شقو ) برگزار
می گرددحضور بهمرسانیدآندستهاز اعضایی کهبههردلیلنمیتواننددرمجمعحضور یابند
میتوانندبهشخصدیگریوکالتدهندبرایتاییدوکالتمیبایستعضوبههمراهنمایندهتام
االختیار خودحداکثرتاتاریخ 96/2/26بهدفترتعاونیواقعدرچهارراهداماهیساختمانمهرهرمز
مراجعهنماینددرغیراینصورتوکالتنامههایعادیبدونتاییدشرکتفاقداعتبار است

دستورجلسه:
 -1روشن شدن وضعیت کامیونهای شرکت سهند ترابر کارا زیر مجموعه تعاونی تریلیداران
 -2تعیین وضعیت حقوق مدیرعامل وهیئت مدیره تعاونی تریلیداران هرمزگان

رئیس هیئت مدیره

مـــــــیـــــــــــــــز خــــــــــبـــــــــــــــر

گروه اقتصادی:
عضو شورای شهر بندرعباس گفت :موضوع شهر هوشمند
اهمیت زیادی درتحقق اقتصاد مقاومتی برخودار است ،برای
کاهش هزینه های خدمات شهری باید به فکر تدوین طرح
جامع هوشمندسازی شهر بندرعباس باشیم.

جمشید رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه
هوشمندسازی ارتقاء سالمت اداری را به همراه دارد ،گفت
 :روزانه حدود زیادی تردد در سطح شهر بندرعباس توسط
ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای شخصی انجام
می شود که بخش عمده ای از این میزان برای انجام امور
اداری توسط شهروندان است.
وی عنوان کرد :ا گر تمام دستگاه های اجرایی به صورت
هوشمند بتوانند به استعالمات پاسخ دهند حجم زیادی
از ترددها کاهش می یابد ،آلودگی زیست محیطی کاهش و
سالمت روانی جامعه افزایش می یابد.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت :هوشمندسازی
استعالمات شهرداری در حوزه شهرسازی که برای اولین
بار در سطح کشور عملیاتی شده ،اقدامی ارزنده و مثبت
است .تمام امور مربوط به شهرداری نظیر صدور پروانه و
پایان کار نیز تا پایان سال به صورت هوشمند و بدون نیاز
به مراجعه حضوری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت شهر بندرعباس در توسعه اقتصادی
کشور و افزایش روز افزون جمعیت در این شهر ،خاطرنشان
کرد :با توجه به فضای صنعتی و تجاری شهر بندرعباس و
استقرار صنایع در غرب شهر و وجود بزرگترین بندر تجاری
ایران شاهد افزایش جمعیت و شاهد تنوع خدمات در شهر
هستیم ،لذا باید قبل از توسعه شهر به تدوین طرح جامع
شهر هوشمند توجه ویژه داشت.
این عضو شورای شهر بندرعباس با تا کید بر تدوین
طرح جامع هوشمندسازی شهر بندرعباس گفت :با
هوشمندسازی شهر شاهد کاهش هزینه های شهرنشینی،
کاهش تردد و رفع ترافیک در نقاط مرکزی شهر و کمک
به کاهش آلودگی خواهد داشت .هوشمندسازی شهر در
راستای حفاظت از محیط زیست است.
وی عنوان کرد :وقت شهروندان بندرعباس بیشتر در
خیابان ها و در تردد میان دستگاه های دولتی تلف می
شود .همچنین بسیاری از خدمات شهری باید از طریق
هوشمندسازی به شهروندان ارائه شود.
رئیسی شهر هوشمند را ثمره توسعه پایدار دانست و افزود:

تولید مستمر روزانه سه میلیون لیتر بنزین
از پاالیشگاه نفت بندرعباس

طرح جامع هوشمندسازی
شهر بندرعباس تدوین شود
محورهای تحقق شهر هوشمند شامل؛ ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی است.
وی متغیرهای اصلی شهر هوشمند را عوامل انسانی،
تکنولوژی و عوامل نهادی و حا کمیتی دانست و اضافه کرد:
صرفا به عوامل تکنولوژی توجه شود ،شهر
ا گر در یک شهر
ً
الکترونیکی مطرح خواهد شد.
رئیسی با بیان اینکه شهر الکترونیکی زیرساخت یک شهر
هوشمند است بیان داشت :ما باید عالوه بر زیرساخت ها،
به عوامل انسانی و نهادی توسعه شهرها نیز توجه نماییم
چرا که مجموعه این عوامل است که یک شهر هوشمند را
به وجود می آورد.وی مهمترین و موثرترین مرحله تحقق
شهر هوشمند را ارتباط بین دستگاه های اجرایی دانست
و اضافه کرد :ا گر ما در شهرداری همه خدمات را هم

الکترونیکی کنیم اما هماهنگی و همکاری دستگاه های
اجرایی وجود نداشته باشد ،شهر هوشمند محقق نخواهد
شد.وی با اشاره به موسسات بین المللی تعیین شاخص
های هوشمند سازی شهرها خاطر نشان کرد :بیش از ۱۰۰
شاخص برای ارزیابی شهرهای هوشمند وجود دارد که بر
اساس این شاخص ها اولین شهر هوشمند دنیا وین اتریش
و پس از آن تورنتو کانادا و پاریس فرانسه در رتبه های دوم
و سوم قرار دارند.
این عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به زمینه های
تحقق شهر هوشمند اضافه کرد :برای تحقق شهر هوشمند
باید هوشمند سازی در تمامی ابعاد زندگی شامل محیط،
حمل و نقل ،مردم ،حا کمیت و … انجام شود تا شهر
هوشمند با مفهوم واقعی محقق شود.

5هزارو690میلیارد ریال به شهرداریها و دهیاری های هرمزگان پرداخت شد
گروه اقتصادی:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت:
افزون برپنج هزارو  690میلیارد ریال اعتبار ظرف چهارسال
اخیر از سوی دولت یازدهم به شهرداری ها و دهیاری های
این استان پرداخت شده است.

عباس شیرخانلو گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :یکهزارو
250میلیارد ریال این مبلغ توسط سازمان شهرداریها
و دهیاری ها و چهارهزارو  440میلیارد ریال دیگر نیز از
سوی سازمان امورمالیاتی به شهرداری های استان
هرمزگان پرداخت شده است.
وی افزود :این درحالی است که مبلغ  150میلیارد ریال
نیز ازمحل اعتبارات ماده  23قانون نحوه رسیدگی به
جرائم رانندگی در شهرها طی چهار سال گذشته تا کنون به
شهرداریهای این استان اختصاص یافته است.
معاون استانداری هرمزگان در ادامه با تشریح فعالیت های
صورت گرفته در روستاها در دولت یازدهم اضافه کرد :در
سال های  92تا  95رقمی افزون برپنج هزارو  800میلیارد ریال
از منابع اعتباری قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات
تملک داراییهای استانی و ...به دهیاریهای این استان
پرداخت شده است.
این مقام مسئول در استانداری هرمزگان یاد آورشد :مقایسه
های صورت گرفته نشان می دهد که اعتبارات عمرانی
اختصاص یافته به روستاهای این استان در سال گذشته
نسبت به سال  92بیش از  203درصد رشد یافته است.
وی خاطرنشان ساخت :درکمترازچهارسال فعالیت دولت
تدبیر وامید 604دستگاه ماشین آالت خدماتی وعمرانی

شامل انواع لودر ،ماشین آتشنشان ،مینیلودر ،حمل زباله
وموتور سیکلت خریداری و تحویل دهیاری های هرمزگان
شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از توزیع 8
هزار  300تن قیر سهمیه ای برای آسفالت معابر روستایی و
تأمین دیگر مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژههای عمرانی
دهیاریها ازجمله کف پوش 20سالن ورزشی احداثی بعنوان
دیگر فعالیت های انجام شده در چهار سال گذشته نام برد.
این منبع از اختصاص 2هزارو  400میلیارد ریال به مدیریت
بحران هرمزگان به منظور جبران خسارت های وارده ناشی
از حوادث از دیگر کارهای انجام شده طی سالهای 92هجری
خورشیدی لغایت  95نام برد.
شیرخانلو درادامه در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر
درشهرهای باالی  255هزار خانوار هرمزگان گفت :از مجموع

38هزارو 105واحد تا کنون درمجموع  30هزارو 771
واحد به بهره برداری رسیده است.
وی خاطرنشان ساخت 14:هزار واحد آنها یعنی
معادل  40درصد تا سال  92و تعداد30هزارو
771واحد معادل  60درصد در دولت یازدهم افتتاح
ومورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
این مقام مسئول دراستانداری هرمزگان با تشریح
عملکرد پیشرفت مسکن مهر در شهرهای زیر 25هزار
نفر جمعیت نیز ابراز داشت:از مجموع15هزارو 796
واحد تا کنون 10هزارو  668واحد در دولت تدبیر و
امید افتتاح و به متقاضیان وا گذار شده است.
درآمارهای منتشره از سویمعاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری هرمزگانآمده است :طی سالهای  92تا
 95تعداد سه هزارو  426پروژه به ارزش 71هزارو  950میلیارد
ریال با اشتغالزایی 34هزارنفر به بهرهبرداری رسیده است.
پروژههای بهرهبرداری شده به بخش های صنعت و معدن،
حمل و نقل  ،انرژی ،مسکن ،عمران شهری و روستایی،
ارتباطات ،آموزش ،کشاورزی و منابع طبیعی ،بهداشت
ودرمان ،بازرگانی و تعاون ،آب ،تربیت بدنی ،فرهنگ و هنر،
رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین محیط زیست اختصاص
دارند.
دراین آمارها اضافه شده 766پروژه ملی و استانی دیگرنیز با
اعتباری بالغ بر 330هزار میلیارد ریال با اشتغالزایی 33هزارو
957نفر در زمینه آب ،برق ،نفت ،گاز ،ساختمان ،صنعت،
شیالت ،کشاورزی ،گردشگری و خدمات در سطح استان
هرمزگان در دست اقدام است.

اجرای  15پروژه بزرگ نفتی با ارزشی بالغ بر  6میلیارد دالر در جزیره قشم
گروه اقتصادی:
مشاور مدیرعامل منطقه آزاد قشم در امور نفت و انرژی از به
زمین نشستن  15پروژه بزرگ در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی با
ارزشی بالغ بر  6میلیارد دالر در جزیره قشم خبر داد.

به گزارش ایسنا ،محمدجواد دهقانی در جمع خبرنگاران
افزود :پس از حضور مومنی در سمت مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم استراتژی های سازمان در رابطه با طرح
های نفتی این جزیره با هماهنگی کامل با سیاست و
استراتژی های وزرات نفت تدوین شد.
وی ادامه داد :تا کنون مجوز احداث  4مجتمع پتروشیمی
با تامین خورا ک  25میلیون متر مکعب گاز طبیعی در
جزیره قشم توسط وزارت نفت صادر و زمین این مجتمع
ها در سایت جنوبی سوزا آماده و سرمایه گذار داخلی این
طرح ها نیز مشخص شده اند.
دهقانی از اعطای مجوز خورا ک برای احداث چهار پاالیشگاه
برای تولید قیر و فرآورده های نفتی از نفت سنگین ،فوق
سنگین و صادراتی در قشم خبر داد و افزود :این پاالیشگاه
ها ظرفیتی بالغ بر  140هزار بشکه دارند و در محدوده ساحلی
آنها یک اسکله نفتی با ظرفیت  20میلیون تن در حال احداث
است.
به گفته وی براساس برنامه پنجم و ششم توسعه منطقه
سلخ جزیره قشم به عنوان قطب بانکرینگ در جنوب کشور
در نظر گرفته شده است و ا کنون دو طرح بانکرینگ در جنوب
و شمال جزیره در دست اجرا است.دهقانی ادامه داد :یک

طرح بانکرینگ با ظرفیت بیش از  150هزار تن در ماه در شمال
جزیره و طرحی دیگر در منطقه سلخ با ظرفیت  750هزار تن در
ماه در حال اجرا است و فاز اول بانکرینگ این طرح در سلخ
با ظرفیت  50هزار تن بهمن ماه سال گذشته به بهره برداری
رسید.مشاور مدیرعامل منطقه آزاد قشم در امور نفت و انرژی
از احداث خط لوله  53کیلومتری برای تامین خورا ک طرح
های پتروشیمی و سرویس های جانبی آن خبر داد و اضافه
کرد :این پروژه از مرداد ماه سال جاری توسط شرکت ملی گاز
ایران شروع می شود و در مدت یک سال اجرای آن به پایان
می رسد.
دهقانی از طرح ذخیره سازی  30میلیون بشکه نفت خام و
فرآورده های نفتی سخن گفت و افزود :شرکت سرمایه گذاری

تالش واقعی
برای توسعه بندرعباس انجام شده است
گروه اقتصادی:
در نشستی با حضور اعضای هیات مدیره
سازمان ملی زمین و مسکن ،وضعیت شهرسازی
و زمین و مسکن در استان هرمزگان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی
هرمزگان ،عظیمیان مدیر عامل سازمان ملی
زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی پس
از بررسی وضعیت فعلی شهرسازی و زمین
و مسکن هرمزگان ،عملکرد راه و شهرسازی
هرمزگان را ستود و گفت :انصافا کارهای
زیادی در این زمینه صورت گرفته است و
برنامه منسجمی در حال اجرا یا در دستور کار
است که امیدواریم با اتمام آن بتوان تغییرات
اساسی در شهرهای هرمزگان بویژه شهر
بندرعباس شاهد باشیم.وی با بیان اینکه
هرمزگان جای کار فراوانی دارد ،تصریح کرد،
تالش واقعی در این استان طی سال های اخیر
شاهد هستیم و از آنجا که بندرعباس مورد
توجه است می تواند چشم انداز خوبی برای
توسعه کشور باشد.مدیر عامل سازمان ملی
زمین و مسکن همچنین با تا کید بر خدمات
رسانی مطلوب در تمامی شهرهای هرمزگان
گفت :با تفکیک راهداری از راه و شهرسازی و
وا گذاری ساختمان ها به راهداری الزم است
ساختمان مستقلی برای حوزه راه و شهرسازی
در نظر گرفته شود تا بتوان خدمات رسانی

مطلوب به مراجعه کنندگان ارائه کرد.در این
نشست همچنین غالمحسین شیری مدیرکل
راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به اقدامات
صورت گرفته در استان هرمزگان افزود :این
استان نیازمند توجه بیشتر است.وی با
بیان اینکه قیمت زمین در بندرعباس بسیار
باالست گفت :از زمانی که این مسوولیت را بر
عهده گرفتم راهکاری تنظیم کردیم تا حباب
قیمت در بندرعباس شکسته شود از این رو
یکی از این اقدامات آماده سازی زمین در شهر
بندرعباس برای وا گذاری بود که آماده سازی
 350هکتار زمین برای وا گذاری به افرادی که
زمین نیاز دارند آغاز شد.شیری همچنین به
توسعه نامتوازن شهرهای هرمزگان اشاره کرد
و افزود :توسعه نامتوازن شهرها باعث شده
تا بخش زیادی از جمعیت به بندرعباس
سرازیر شود.مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان،
بندرعباس بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر
هرمزگان است و دیگر شهرها با فاصله بسیار
زیاد ،پائین تر از بندرعباس جمعیت داشته و
توسعه آنها کمتر است از این رو باعث شده تا
جمعیت زیادی روانه بندرعباس شود و این
شهر جوابگوی این تعداد جمعیت نباشد.
وی ادامه داد:یکی از راهکارهای ما آماده
سازی زمین برای متقاضیان بوده و دیگری
توسعه سایر شهرهاست که تالش کردیم به
سرعت انجام شود.

نفت قشم با ظرفیت شش میلیون بشکه قابل توسعه
تا بیست میلیون بشکه است و یک شرکت چینی با
شرکت ماشین سازی ارا ک برای احداث فاز اول طرح
ذخیره ،تا  10میلیون بشکه تفاهم نامه امضا کرده اند.
دهقانی خاطرنشان کرد :با شرکت های سوئیسی
و نروژی نیز برای توسعه طرح ذخیره سازی تا 30
میلیون بشکه رایزنی شده است و سایت درنظر گرفته
شده برای ذخیره سازی ظرفیت توسعه تا سقف 100
میلیون بشکه را دارد.
وی گفت :تمام پروژه های نفتی جزیره بر اساس
مطالعات دقیق و علمی انجام و به آنها مجوز داده
شده است و با شرکت های بین المللی ژاپنی،
ایتالیایی ،نروژی ،چینی ،کره ای مذا کرات متعددی
برای دانش فنی ،مهندسی ،اجرا و سرمایه گذاری انجام شده
و در صورت رفع موانع سرمایه گذاری و تامین منابع مالی این
پروژه ها آینده نفتی قشم را تغییر خواهند داد .
مشاور مدیرعامل منطقه آزاد قشم در امور نفت و انرژی اظهار
کرد :عملیات اجرایی دو واحد نیروگاهی  500مگاواتی سیکل
ترکیبی و یک واحد  70مگاواتی هم شروع شده و واحد 70
مگاواتی به زودی در مدار شبکه سراسری قرار خواهد گرفت.
وی در پایان عنوان کرد :پیش بینی می شود با شروع عملیات
اجرایی این پروژه ها و در زمان اوج اجرای طرح ها بالغ بر 20
هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شوند و این موضوع
یکی از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید است.

مذا کرات ایران با انگلیس
برای تامین مالی صادرات ایرباس
گروه اقتصادی :رویترز به نقل از یک مقام
ایرانی خبر داد ایران سرگرم مذا کره با آژانس اعتبار
صادرات انگلیس به منظور تسهیل فاینانس
فروش هواپیما به شرکت ایران ایر است.به

گزارش ایسنا ،ایران ایر قصد دارد بیش از ۱۸۰
فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس و بوئینگ
خریداری کند .قرارداد خرید این هواپیماها
بدنبال اجرایی شدن توافق هسته ای میان
ایران و قدرتهای جهان در ژانویه سال ۲۰۱۶
امضا شد که با تسهیل تحریمها ،امضای چنین
قراردادهایی را امکان پذیر کرد.تا کنون ایران ایر
تنها سه فروند ایرباس تحویل گرفته که به گفته
منابع صنعتی ،پول آنها به صورت نقد پرداخت
شده است.اصغر فخریه کاشان ،معاون وزیر
راه و شهرسازی به رویترز گفت :آژانس اعتبار
صادرات انگلیس ( )UKEFبرای حمایت از
لیزینگ بعضی از هواپیماهای ایرباس که
در انگلیس ،فرانسه ،آلمان و اسپانیا ساخته
شده اند ،پیشنهاد کرده است .این سازمان
همچنین ممکن است برای بخشی از قرارداد
بوئینگ نیز حمایت مالی فراهم کند.آژانس
فاینانس صادرات انگلیس ( )UKEFو ایرباس
و بوئینگ درباره این گزارش حاضر به اظهارنظر
نشدند.بر اساس گزارش رویترز ،کشورهایی که
در آنها بانک سرمایه گذاری نمیکنند ،اغلب
زمانی که قصد انجام خریدهای بزرگی مانند
خرید هواپیما از شرکتهای آمریکایی یا اروپایی

را دارند ،برای اعتبار صادرات یا بیمه وام به
دولتهای این کشورها روی میآورند.حدود
 ۶درصد از تحویل هواپیما به چنین حمایتی
نیاز دارد که بخشی از ریسکهای وامدهی به
شرکتهای هواپیمایی دارای اعتبار ضعیف
را برای بانکها کاهش میدهند و به انجام
معامالت کمک میکند.سرعت بخشیدن به
تحویل هواپیما ،یکی از اولویتهای ایران به
شمار میرود که پس از رفع دههها تحریم ،در
تالش برای نوسازی ناوگان فرسودهاش است.
اما تصمیم اخیر ترزا می ،نخست وزیر انگلیس
برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن به
معنای آن است که هر گونه توافق فاینانس
بعید است پیش از انتخابات نهایی شود زیرا
آژانسهای دولتی انگلیس در زمان تبلیغات
انتخاباتی از انجام قراردادهای جدید اجتناب
میکنند و در موضوع حساسی مانند معامله
با ایران نیز چنین اقدامی ابتدا باید مورد تایید
قرار گیرد.ایرباس در کنفرانس هفته گذشته
با سرمایه گذاران اعالم کرد امیدوار است از
آژانسهای فاینانس صادرات اروپایی حمایت
دریافت کند.برای اینکه صادرات بوئینگ
مشمول حمایت مالی اروپایی قرار گیرد ،موتور
هواپیما باید ساخت رولزرویس باشد اما همه
هواپیماهای بوئینگ که ایران سفارش داده
است ،موتورهای ساخت جنرال الکتریک و
شریک فرانسوی اش سفران را دارند.

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با
اشاره به بهره برداری از واحد بنزین سازی پاالیشگاه نفت
بندرعباس ،از تولید مستمر روزانه سه میلیون لیتر بنزین
از این پاالیشگاه خبر داد.شاهرخ خسروانی در گفت و گو
با ایسنا ،با بیان اینکه به واحد بنزین سازی پاالیشگاه
نفت بندرعباس حدود  ۱۰روز گذشته خورا ک تزریق شد
و این واحد در سرویس قرار گرفت ،اظهار کرد :واحد بنزین
سازی پاالیشگاه نفت بندرعباس شرایط مطلوبی دارد و
روزانه سه میلیون لیتر بنزین از این پاالیشگاه تولید می
شود.وی ادامه داد :تولید مستمر بنزین از این پاالیشگاه
ادامه دارد.معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران در ادامه با اشاره به ساخت دو سکو در اسکله
ماهشهر گفت :برای برگزاری مناقصه ساخت بازوهای
بارگیری سکوهای  ۵و  ۶اسکله ماهشهر اقدام شده
است .این مناقصه بین شرکت های داخلی برگزار
می شود.خسروانی تا کید کرد :البته تعداد
سازندگان بازوهای بارگیری در ایران زیاد نیست
و مناقصه به صورت محدود برگزار می شود.به
گزارش ایسنا ،خسروانی پیش از این به ایسنا اعالم
کرده بود ظرفیت بارگیری فعلی اسکله ماهشهر
با  ۴اسکله یک میلیون و  ۴۰۰هزار تن است با ساخته
شدن اسکله های  ۵و  ۶به دو میلیون تن در ماه
می رسد.

اجرای بیش از  15طرح
آبرسانی تا پایان سال
بیش از  15طرح آبرسانی تا پایان سال در هرمزگان به
بهره برداری می رسد .به گزارش باشگاه خبرنگاران

جوان ،هوشنگ مالیی مدیرعامل شرکت اب منطقه
ای هرمزگان هزینه اجرای این طرح ها را 900میلیارد
ریال عنوان کرد .وی افزود :احداث شبکه و سد ،تغذیه
مصنوعی  ،نوسازی خطوط انتقال اب و مهندسی
رودخانه ها ازجمله این طرح ها است .مالیی گفت:
عملیات اجرایی طرح بهساز ی انتقال آب از چشمه سبز
پوشان در شهرستان حاجی اباد  ،بهسازی کانالهای شبکه
میناب و مرحله اول بهسازی شبکه پایین دشت شمیل
به خط انتقال آب بندرعباس از مهم ترین این طرح ها
است.مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان افزود :خط
انتقال آب از شمیل و سد استقالل میناب به دلیل قدمت
 40ساله فرسوده است و روزانه مصرف سرانه  15هزار نفر
به هدر می رود.موالیی افزود :با بهسازی خط انتقال آب
شمیل و سد میناب به بندرعباس به طول  85کیلومتر در
چهار مرحله و با اعتبار  200میلیارد تومان مشکل قطعی
آب شهروندان بندرعباسی و بندرخمیربرطرف می شود.
پارسال بیش از  8طرح ابرسانی در استان هرمزگان به
بهره برداری رسید.

افزایش بهره وری کشت گندم مهمترین
برنامه های وزارت جهادکشاورزی است
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت :کاهش
واحد سطح و افزایش بهره وری در کشت گندم از برنامه
های مهم وزارت جهاد کشاورزی است.به گزارش مهر،

عباس کشاورز در بازدید از مزار ع گندم بذری هرمزگان
درشهرستان حاجی آباد افزود :طی ۳سال گذشته
۳۶۰هزار هکتار سطح کشت آبی گندم در کشور کاهش
یافته و این در حالی است که تولید گندم از  ۹.۵میلیون
تن به ۱۴میلیون تن افزایش یافته است که عالوه بر
خود کفایی در تولید گندم بخش از آن صادر شد.وی
با اشاره به اینکه با آغاز فصل برداشت گندم در کشور
تا کنون ۵۰۰هزارتن گندم از بهره برداران خریداری
شده است اظهار داشت:گسترش سیستم های آبیاری
نوین در کشت محصوالت زراعی با هدف تولید گندم
بر اساس هرمتر مکعب آب و ایجاد تعادل بین آب
وخا ک از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی
می باشد.کشاورز اظهارداشت :براساس بررسی های
انجام شده از هر متر مکعب آب ۲کیلو گرم گندم تولید
می شود.وی اضافه کرد :در سال  ۹۲متوسط تولید گندم
برهر متر مکعب آب ۵۵۰گرم بوده که این رقم در سال
به گذشته ۸۰۰گرم رسید.این مقام مسئول اذعان کرد:
با بررسی های انجام شده در مزار ع گندم هرمزگان در
هر مترمکعب آب ۲برابر متوسط کشوری محصول تولید
شده است که نشان از ظرفیت های بسیار خوب بخش
کشاورزی استان دارد.
کشاورز افزود :هرمزگان به دلیل شرایط آب وهوایی
مناسب در فصل پاییز وزمستان امکان تولید
محصوالت زراعی و باغی را دارد که باعث شده
برخی محصوالت از جمله خرمای پیارم  ،مرکبات سیاهو
و سیر بشا گرد در کشور به عنوان برند مطرح شوند.

راه اندازی مزرعه پرورش
ماهیان گرم آبی در توکهور و هشتبندی
یکی از جوانان روستای هامین از توابع منطقه توکهور و
هشتبندی موفق به راه اندازی مزرعه پرورش ماهیان گرم
ابی شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،احمد خا کساری
سرمایه گذار این طرح گفت :با راه اندازی مزرعه پرورش
ماهیان گرم ابی برای سه نفر از جوانان روستا بصورت
مستقیم و چهار نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده
است.وی افزود :برای راه اندازی این طرح 15میلیون
تومان تسهیالت خوداشتغالی از کمیته امداد دریافت
کرده ام.خا کساری گفت :در حال حاضر  2هزار قطعه ماهی
از نوع کپور ماهیان برای پرورش در این مزرعه
موجود است که شهریور امسال به بازار فروش عرضه می
شود.غالمحسین حیدری رئیس کمیته امداد توکهور
گفت :در سال  95این اداره به 120متقاضی طرحهای
خوداشتغالی تسهیالت پرداخت شده و برای  390نفر
شغل ایجاد شده است.

جاده بندرعباس  -حاجیآباد
بسته میشود
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان گفت:
تونل  ۱۷شهریور در جاده بندرعباس -حاجیآباد از  ۲۳تا
 ۲۷اردیبهشت بسته میشود.
به گزارش ایسنا ،علیرضا مجرد اظهار کرد :تونل  17شهریور
در مسیر بندرعباس  -حاجیآباد از ساعت  ۸صبح تا ۱۷
به علت تکمیل و اجرای سیستم روشنایی و تهویه تونل
 ۱۷شهریور در تاریخهای  ۲۳تا  ۲۷اردیبهشت بسته
است.وی در پایان گفت :رانندگان وسایل نقلیه در این
ساعتها برای عبور و مرور میتوانند از مسیر جایگزین
تونل شهسواری در جاده بندرعباس -حاجیآباد
رفتوآمد کنند.
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