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میــــــــز خبــــر
گـ ـ ــزارش خبـ ــری

ایجاد حدود  70هزار فرصت شغلی در بخش صنایع کوچک کشور
گروه اقتصادی//
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ایران با اشاره به برنامه ریزی وزارت صنعت  ،معدن وتجارت
برای ایجاد  450هزار فرصت شغلی به صورت ضربتی
درکشورگفت که از این تعداد حدود  70هزار فرصت شغلی در
بخش صنایع کوچک ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا ،صادق نجفی  ،افزود :ا کنون  960شهرک
و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که یک میلیون نفر
در آنها مشغول به کار هستند.وی جذب سرمایه گذاران
خارجی را یکی از مهم ترین اقداماتی دانست که باید مورد
توجه فعاالن اقتصادی قرار گیرد.
نجفی تعداد واحدهای صنعتی فعال را در شهرک های
صنعتی کشور  40هزار واحد اعالم کرد و گفت :زیرساخت
های الزم مانند آب و گاز باید با سرعت بیشتری در شهرک
های صنعتی کشور فراهم شود.معاون وزیر صنعت  ،معدن
و تجارت بیان داشت  :توسعه نواحی صنعتی درمناطق

روستایی و محروم کشوردر دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ایران با بیان اینکه وا گذاری امور به بخش خصوصی موجب
کاهش هزینه های دولتی می شود،افزود :متاسفانه بهره
وری در برخی عرصه های صنعتی پایین است که این امر
گاه به سبب کمبود زیرساختی به وجود می آید.
وی اظهار داشت :زیرساخت های موجود در شهرک های
صنعتی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی
نیست و باید شرایط و وضعیت سرمایه گذاری را تسهیل
ببخشیم.وی با بیان اینکه در زمان حاضر بیش از  90درصد
صنایع کشور صنایع کوچک و متوسط هستند ،گفت :باید
به سمت کسب درآمدهای پایدار برویم وبا توزیع عادالنه
خدمات در مناطق محروم معیشت مردم بهبود ببخشیم.
معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت گفت :برنامه دولت
در جهت وا گذاری شهرک های صنعتی جدید به بخش
خصوصی است.

جمع آوری  1089دستگاه ارتباطی رادیویی غیرمجاز
گروه اقتصادی//
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب شرق
کشور گفت :یک هزار و  89دستگاه بی سیم ،تلفن بی سیم
و لینک های رادیویی غیرمجاز (رادیوهای وایرلس غیرمجاز)
در  9ماه گذشته در جنوب شرق کشور (استان های کرمان،
سیستان و بلوچستان و هرمزگان) شناسایی و جمع آوری
شد.

محسن قاسمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:
مردم تجهیزات الکترونیک و بی سیم مورد نیاز خود را از
محل ها و فروشگاه های مجاز خریداری کرده و از خرید
تجهیزات غیرمجاز خودداری کنند.وی ادامه داد :این
تجهیزات به دلیل تداخل هایی که با دیگر شبکه های
متعلق به سایر نهادها ایجاد می کند شناسایی و مالکان
و استفاده کنندگان آن ها به مراجع قضایی معرفی می
شوند.وی اضافه کرد :مدیریت طیف فرکانس و کنترل

فضای فرکانسی از وظایف اصلی این اداره کل بوده که
به صورت شبانه روزی توسط سامانه های ثابت و سیار
در نقاط مختلف انجام می شود.مدیرکل تنظیم مقررات
وارتباطات رادیویی جنوب شرق کشور تصریح کرد :افراد
برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می توانند
به پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی به نشانی  www.cra.irمراجعه کنند.اداره کل
تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق
یکی از اداره های کل منطقه ای سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی است که به منظور حضور موثر سازمان
و انجام وظایف حا کمیتی و نظارتی سازمان ،نظارت دقیق
و به موقع بر اپراتورها و اعمال مقررات ،کنترل فضای
فرکانسی ،اعمال حا کمیت بر طیف فرکانس و نظارت بر
ُحسن اجرای ضوابط و مقررات در بخش های مختلف
ارتباطات و فناوری اطالعات تشکیل شده است.

اداره كل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان هرمزگان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصات فوق را با مشخصات و
شرایط کلی ذیل از طریق مناقصه عمومی و بصورت یک مرحله ای  ،به شرکت های واجد شرایط وا گذار نماید.
الف ) شرح مختصر کارها :
شماره
مناقصه

مبلغ برآورد (ريال)

شهرستان

مدت پیمان مبلغتضمینشرکت
درمناقصه(ریال)
(ماه)

اجراي عمليات تبديل آبنمای 96-23
كنارجو به پل

4/706/791/738

سیریک

شش ()6
ماه

235/339/587

3/280/000/000

بندرعباس ،ميناب،
رودان ،سيريك،
بستك ،حاجي آباد،
پارسيان

شش ()6
ماه

164/000/000

ایمن سازی فیزیکی مدارس

96-19

حاشیه راههای استان
هرمزگان

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

شناسه آ گهی 130360

ب) محل تامین اعتبار  :از محل اعتبارات بودجه جاری ملی
ج) شرایط متقاضی  -1 :داشتن شخصیت حقوقی  -2داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی
شرکت در فرآیند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات  -3داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری
حداقل پایه  5راه و ترابری و داشتن ظرفیت خالی به اندازه مبلغ فوق  .لذا متقاضیانی که دارای
شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد
مناقصه از ساعت  8:00مورخ  96/10/23لغایت ساعت  19:00مورخ  96/10/29به پایگاه اینترنتی
سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند  ،آخرین مهلت
تحویل اسناد مناقصه ساعت  14:00مورخ  96/11/09و بازگشایی پا کات ساعت  09:00مورخ
 96/11/10خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.iets.mporg.irمراجعه نمایید.
ضمنا هزینه درج آ گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای-مناقصه شماره 96/4
حــوزه نظــارت گمــرکات اســتان هرمــزگان در نظــر دارد مناقصــه تهیــه و نصــب و راه انــدازی دو دســتگاه آسانســور
ســاختمان اداری گمرک شــهید رجایی به شــماره 96/4را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و باز گشــایی پا کت ها از طریق
درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه
گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی ،مراحــل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهــی امضــای الکترونیکی را
جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند .تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه  96/10/23میباشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت تا ســاعت  14روز جمعه مورخ96/10/ 29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت14روز شنبه مورخ  96/10/ 30تا ساعت14روز جمعه مورخ96/11/13
زمان باز گشــایی پا کت ها  :مورخ 96/11/18
جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصــه و ارائه پا کت های الف:آدرس اســکله شــهیدرجائی-
ســاختمان مرکــزی حــوزه نظــارت گمــرکات اســتان هرمــزگان -طبقــه ســوم -واحــد امــور قراردادهاتلفــن
تماس07633514479

روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان

مشترکین محترم
صبحساحل

انتقادات و پیشنهادات خود را
در مورد توزیع روزنامه با ما
در میان بگذارید
32226751-107

مفقودی

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات (دوره
کارشناســی) بــه شــماره 28/01/084گ بــه نــام
خانــم معصومــه ملــک نــژاد رشــته مهندســی اقتصــاد
کشــاورزی دانشــگاه پیــام نــور مرکــز بندرعبــاس مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گروه اقتصادی//
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :آماده ایم پایانه
مسافری بندرعباس را با هزینه 150میلیارد ریال در مدت 6ماه
تکمیل کرده و تحویل دهیم اما برای شروع کار منتظر امضای
قرارداد با شهرداری بندرعباس هستیم.

به گزارش ایرنا ،غالمحسین شیری در صحن علنی شورای
اسالمی شهر بندرعباس افزود :این طرح نیمه تمام به دلیل
مشکالت فنی قرار بود تخریب و دوباره ساخته شود اما راه و
شهرسازی با پیشنهاد خود و قبول مسئولیت ،مانع تخریب و
هدررفت 160میلیارد ریال هزینه های قبلی آن شد.
وی ادامه داد :از ششم آبان امسال تا کنون که راه و شهرسازی
پیشنهاد خود را در شورای فنی استان مطرح کرد  ،استاندار
هرمزگان و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مدیران
ارشد استانداری چندین بار پیگیری کرده اند اما هنوز این
طرح به مرحله امضای قرارداد با شهرداری نرسیده است.
شیری تصریح کرد :راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه
دولتی ،بدون داشتن قرارداد نمی تواند کار را شروع کرده و
در آن هزینه کند.
مدیرکل راه و شهرسازی همچنین گزارشی از فعالیت های
انجام شده در محله چاهستانی های بندرعباس ،شهرک
پیامبر اعظم(ص) و طرح آماده سازی و وا گذاری اراضی
موسوم به طرح 350هکتاری به اعضای شورای شهر
بندرعباس ارائه کرد.
وی در بخشی از این گزارش اظهار داشت :راه و شهرسازی
اعالم کرد به کارمندان دولت که دارای حکم اداری خدمت
در بندرعباس در این شهر زمین وا گذار می کند که به دنبال
آن هفت هزار کارمند متقاضی زمین ،ثبت نام کردند.شیری
همچنین از تصمیم و تدبیر استاندار هرمزگان برای احداث
یک نوار ساحلی به طول 22کیلومتر در بندرعباس خبر داد
که پیگیری ها برای فراهم کردن شرایط تحقق آن آغاز شده
است.به گفته مدیرکل راه و شهرسازی شهرداری بندرعباس
برای تامین هزینه های اجرای این طرح خواستار گرفتن
50هکتار زمین با کاربری گردشگری شده تا با فروش آن
بتواند هزینه های احداث نوار ساحلی را تامین کند.
وی ادامه داد50 :هکتار زمین با کاربری گردشگری مورد
درخواست شهرداری در استان تصویب شده اما اختیارات

ادعای مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان:

تکمیل پایانه مسافری بندرعباس
6ماه با 150میلیارد ریال
استان در حد وا گذاری پنج هکتار است که نماینده عالی
دولت در استان در این زمینه رایزنی هایی با وزیر مسکن
و شهرسازی داشته است تا موافقت وزارتخانه برای این
وا گذاری گرفته شود.
*دفاع از برآورد 400میلیارد ریالی تکمیل پایانه مسافری
در ادامه این نشست ،معاون عمرانی شهرداری بندرعباس
نیز که پیش از این هزینه تکمیل پایانه مسافری بندرعباس
را  350تا  400میلیارد ریال اعالم کرده بود ،در جلسه شورای
شهر بار دیگر از رقم اعالم شده دفاع کرد و آن را بر اساس
محاسبات کارشناسی دانست.عبدالرضا بهادر اضافه کرد :با

پیشنهاد 150میلیارد ریالی راه و شهرسازی ،نهادهای نظارتی
بر روی طرح یاد شده حساس شده و اطالعات و برآوردهای
آن را برای بررسی کارشناسی از شهرداری تحویل گرفته
اند.وی در عین حال یادآور شد :شهرداری از پیشنهاد راه و
شهرسازی استقبال می کند و در راستای صرفه جویی در
هزینه ها ،آماده تحویل دادن این طرح به راه و شهرسازی
است.در همان نشست مدیرکل راه و شهرسازی استان
اعالم کرد :حاضر است پایانه را با 15میلیارد تومان به پایان
برساند و قرار شد طرح جهت انجام این تعهد در اختیار راه و
شهرسازی قرار گیرد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد:

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت :سود
سهام عدالت برای همه در حال توزیع است و سود
آن نیز مشمول مالیات  ،بیمه و نظایر آن نیست.
سیدجعفر سبحانی با اشاره به واریز سود سهام عدالت
به حساب مشموالن اظهار داشت :پول را سازمان
خصوصیسازی به حساب بانک عامل (بانک ملی)
ریخته و توزیع آن میان بانکها در حال انجام است و
با اندکی تأخیر ،این سود به حساب تمامی مشموالن
واریز خواهد شد.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه
میزان دارایی افرادمشمول ،یکسان نیست ،تصریح
کرد :ارزش سهام اولیه برای همه  532هزار تومان
بوده ،اما ا گر در سالهای گذشته سود دریافت کرده
باشند ،از این مبلغ کسر میشود زیرا در سالهای قبل
 40هزار تومان سود واریز شده است که ا کنون ارزش
سهام آنها  492هزار تومان میشود ،بنابراین رقم سود
واریزی سهام برای مشموالن متفاوت است.
سبحانی با بیان اینکه دو دهک مشموالن یعنی
مددجویان امداد و سازمان بهزیستی که همراه افرادی
که سقف سهام عدالت خود را تا یک میلیون تومان
پر کردهاند ،سود کامل دریافت خواهند کرد ،گفت:
سود کامل  150هزار تومان است که در مرحله اول 50
هزار تومان واریز و پس از دریافت سود از شرکتهای
مشمول سهام عدالت طی دو مرحله دیگر سود آنها
واریز میشود .وی در پاسخ به این سؤال که برخی
مشموالن اعالم میکنند از سود آنها «بیمه »و «سود» و
چیزی تحت عنوان «معطلی» کسر شده است ،گفت:
احتمال دارد بانک چنین تصمیمی گرفته که خالف
است ،زیرا سود سهام عدالت مشمول مالیات ،کارمزد،
بیمه و سایر عناوین نمیشود.

آغاز برداشت محصوالت
گلخانه ای در هرمزگان

گرانفروشی در بازار خودروهای وارداتی

آ گهی مناقصات عمومی
شماره  96-23و 96-19
موضوع پروژه

سود سهام عدالت برای
همه افراد در حال توزیع است

شناسه آ گهی34781 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی مرزنشینان بندر تیاب و توابع
شماره ثبت 65

جلسهمجمععمومیفوقالعادهنوبت اول
راس ساعت  16روز دوشنبه مورخ 96/11/2
در مسجد علی ابن ابیطالب بندر تیاب
برگزار می گردد.
لذا از اعضای محترم دعوت می شود در
جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
اصالح ماده  6اساسنامه شرکت

گروه اقتصادی//
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از کسب درآمد میلیاردی
دولت از محل افزایش تعرفه واردات خبر میدهد و میگوید:
تنها نفع بسته شدن ثبت سفارش ،جبران کسری بودجه
دولت و ضررش متوجه همه مصرفکنندگان بود.

فرهاد احتشام زاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت
کسری بودجه خود را با بستن سیستم ثبت سفارش و
افزایش تعرفه واردات به بهانه مثبت کردن تراز تجاری،
جبران کرد ،گفت :متاسفانه اجرای غلط مصوبه دولت
از سوی گمرک و دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان
توسعه تجارت ایران ،به این شکل تلقی شده است که تمام
خودروهای موجود در گمرکات کشور نیز ،باید بر اساس نظام
تعرفه ای جدید ترخیص شوند؛ در حالیکه بر اساس ماده
 ۲قانون مدنی ،این قانون قابلیت عطف به ماسبق ندارد و
این باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی در بازار
نه تنها کاهش نیابد ،بلکه با رشد متوسط  ۲۰درصدی روبرو
شده است.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود :یکی
دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ داده است و عمال
باز شدن سیستم ثبت سفارش با این راهکار غلط ،نه تنها
منجر به کاهش قیمت نشده و منجر به افزایش شدیدی
قیمت در بازار حتی نسبت به ماه گذشته شده است و تنها
مزیت آن تامین کسری بودجه دولت از محل واردات خودرو
است و بزرگترین ضرر هم این است که کسری از جیب مصرف

کننده می رود.وی تصریح کرد :مرجع نظارتی ا کنون باید وارد
این پرونده شده و مراجع قانونی در این حوزه اعم از شورای
رقابت ،سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود باید
وارد این موضوع شوند و در نهایت از این اجحاف در حق
مصرف کنندگان جلوگیری کنند.
احتشام زاد با بیان اینکه بر اساس آمار قطعی گمرک مبنی
بر واردات خودرو طی نه ماهه سال جاری و بعد از پاالیش
اطالعات و حذف اطالعات نامرتبط مثل خودروهای
آمبوالنس و غیرسواری ،آمار واردات نشانگر آن است که
میزان واردات در آذرماه  ۳۹۴۱دستگاه به ارزش  ۹۶میلیون
دالر بوده است که کمترین میزان واردات و مشابه فروردین
ماه در سال جاری بوده است،خاطرنشان کرد :در مجموع
طی نه ماهه اول  ۵۵هزار دالر شامل  ۸۱۶دستگاه خودروی

سواری وارد کشور شده است که از این تعداد ۶۷۳۹
دستگاه ،مربوط به خودروسازان و مجوزهای خاص واردات
خودرو بوده است؛ لذا تعداد واردات خودرو از سوی بخش
خصوصی  ۴۹هزار و  ۷۷دستگاه بوده که ارزشی معادل
یک میلیارد و  ۳۳۰میلیون دالر را در برمی گیرد و نسبت به
دوره نه ماهه سال گذشته از نظر تعدادی ،یک درصد افت
واردات و از نظر ارزشی دو درصد رشد دالری داشته است.
وی تصریح کرد :بیشترین واردات و رتبه اول مربوط به
برند رنو با  ۱۳درصد رشد سهم بازار نسبت به سهم سال
گذشته است و رتبه دوم با افت  ۷درصدی سهم بازار
نسبت به سال گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه های
بعدی به ترتیب نیسان و تویوتا کیا سانگ یانگ و بی ام و
بوده است.به گفته احتشام زاد ،در این بین نیسان نسبت
به سال گذشته  ۶درصد رشد سهم بازار و تویوتا و کیا به
ترتیب  ۴درصد و  ۱۱درصد افت سهم بازار داشتهاند.وی
متوسط ارزش خودروهای وارداتی را  ۲۷هزار و  ۱۳۰دالر بوده
و از آنجایی که تولید نه ماهه اول امسال ،یک میلیون و ۳۴
هزار و  ۸۸۱دستگاه بوده است؛ سهم بازار خودروهای وارداتی
از بازار کشور  ۵.۱درصد بوده که با کسر آمار واردات توسط
تولیدکنندگان ،سهم بخشخصوصی از بازار خودرو ۴.۷
درصد بوده است .این به معنای آن است که  ۹۵.۳درصد
بازار ،در اختیار تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات و
تولید بوده است.

یک مسوول اعالم کرد؛

موافقت مجلس با عوارض  ۲۲۰هزارتومانی سفر به خارج از کشور
گروه اقتصادی//
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۳۹۷از موافقت این
کمیسیون با پیشنهاد دولت برای تعیین عوارض  ۲۲۰هزارتومانی
سفر به خارج از کشور ،برای سفرهای غیرعتبات خبر داد.

به گزارش مهر ،علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون
تلفیق الیحه بودجه  ۱۳۹۷کل کشور در نشست خبری با
رسانه ها به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون پرداخت
و اظهار داشت :در ادامه بررسی بخش های هزینه ای الیحه
بودجه  ،۹۷در تبصره  ۴الیحه تکالیف بانک های عامل از
محل منابع دراختیار تعیین تکلیف شد.
یوسف نژادبا اشاره به جزئیات این موارد گفت :بانک
های عامل می توانند از محل این منابع به سرمایه گذاران
خصوصی ،تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح
های توسعه ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین
مشترک در جهت افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای
چاه های قدیمی تسهیالت ارزی ارائه کنند؛ همچنین امکان
پرداخت این تسهیالت به طرح های توسعه ای سازمان
های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل
 ۵۱درصد از سوی بخش خصوصی و تعاونی ،پرداخت کند.
وی افزود :بر این اساس ،به بانک های عامل اجازه داده
شد تا از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب
هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این بانک ها سپرده
گذاری شده ،نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به موارد
مشخص اقدام کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد :بانک های عامل
می توانند از محل منابع در اختیار ،نسبت به اعطای

تسهیالت ارزی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و
تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای حمل و نقل
درون شهری و برون شهری اقدام کنند.
وی یادآور شد :همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت
اجازه داده شد تا سقف  ۴۰هزار میلیارد ریال تسهیالت از
محل منابع در اختیار و نیز منابع سپرده گذاری شده توسط
صندوق توسعه ملی ،برای خرید تجهیزات و به روز رسانی
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزشی
و پژوهشی پرداخت کنند؛ همچنین شرکت های دولتی و
وابسته به وزارتخانه ها و مرا کز دانشگاهی و پارک های علمی
و فناوری می توانند با تصویب هیئت امنا تا سقف  ۷هزار
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی به صورت ریالی برای طرح
های دارای توجیه زیست محیطی منتشر کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۳۹۷در ادامه،
از ارائه مجوز این کمیسیون به دولت برای انتشار  ۲۶هزار
میلیارد تومان اوراق مالی و اسالمی خبر داد و گفت :این
اوراق برای طرح های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های
سرمایه ای دانشگاه ها و تملک دارایی استان ها هزینه می
شود.
یوسف نژاد افزود :همچنین به شهرداری ها مجوز داده
شد ،تا سقف  ۸هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی با
هدف اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری
اقدام کنند؛ همچنین دولت مجاز شد اسناد خزانه اسالمی
را با سررسید سه ساله برای طرح های تملک دارایی های
سرمایه ای ،خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و پرداخت
بدهی سازمان بیمه سالمت تا میزان  ۱۵هزار میلیارد تومان

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای بندرعباس
بدینوسیله به اطالع اعضاء محترم انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای حمل و نقل جاده ای داخلی کاالی
بندرعباس می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن راس ساعت  17روز یکشنبه  15بهمن ماه
سال جاری با دستور کار ذیل در محل هتل هرمز برگزار می گردد .از کلیه مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل تحت
پوشش و یا نماینده تام االختیار شرکت با دردست داشتن معرفی نامه دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر در
جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور کار مجمع:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2تصمیم گیری درمورد زمان انتخاب بازرسان و اعضاء علی البدل و عندالزوم برگزاری انتخابات مذکور
-3بازنگری و تصمیم گیری مجدد در برخی مصوبات قبلی
 -4تعیین تکلیف حق عضویت شرکتهای جدیدالتاسیس

انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های حمل و نقل جاده ای داخلی کاالی بندرعباس

منتشر کند و در سقف  ۵هزار میلیارد تومان می تواند بدهی
های قطعی خود را به اشخاص حقوقی ،حقیقی و تعاونی
تسویه کند.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ،به وزارتخانه
های نفت و صنعت و معدن اجازه داده شد تا در سقف ۵
هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های نفت و گاز
با اولویت میادین مشترک منتشر کنند.
یوسف نژاد اظهارداشت :با مصوبه کمیسیون تلفیق
همچنین وزارت نفت مجاز شد ،تا سقف  ۳میلیارد دالر برای
بازپرداخت بدهی های پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل
در طرح های باالدستی نفت و گاز اوراق مشارکت منتشر کند.
وی افزود :همچنین مبلغ  ۷۰میلیارد تومان برای طرح
های آبرسانی شرب روستایی و عشایری و  ۱۲۸۰میلیارد
تومان برای توسعه شبکه های برق روستایی و تولید برق
تجدیدپذیر اختصاص یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه درباره تصمیم
نهایی این کمیسیون برای نرخ عوارض خروج از کشور در
سفرهای غیر عتبات عالیات نیز گفت :کمیسیون در این
رابطه پیشنهاد دولت را تصویب کرد و همان مبلغ  ۲۲۰هزار
تومان را در نظر گرفت.
علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه
بودجه  ۱۳۹۷در پاسخ به این سوال که آیا در این رابطه
مالحظه خاصی از جمله انتقادات رئیس جمهور در کار بوده
یا خیر ،تصریح کرد :هیچ مالحظه خاصی در این کار نبوده و
نمایندگان خودشان چنین تصمیمی گرفته اند ،البته صحن
مجلس اختیار دارد که این مبلغ را تغییر دهد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
گفت  :عملیات برداشت محصوالت گلخانه ای از
جمله خیار ،گوجه فرنگی و بادمجان در استان آغاز
شد.مسعود گرگیج افزود:سطح کشت گلخانه ای
هرمزگان  205هکتار است و پیش بینی می شود از این
سطح 49 ،هزار و  650تن محصول تولید شود.وی
تصریح کرد :به دلیل افزایش سطح گلخانه ها ،قیمت
مناسب فروش محصوالت ،ارائه تسهیالت کم بهره
برای ایجاد گلخانه به کشاورزان و فراهم بودن بستر
صادرات محصوالت ،تولید امسال نسبت به پارسال
 40درصد افزایش دارد.
گرگیج با اشاره به اینکه سطح گلخانه ها از سال 94
تا کنون دو برابر شده است ،اظهار داشت  :ارزش
تولیدات گلخانه ای استان  28میلیارد تومان و ارزش
صادراتی آن حدود  74475000دالر می باشد.
وی با بیان اینکه حدود  40درصد محصوالت گلخانه
ای صادر می شود اظهار داشت  :عمده محصوالت
گلخانه ای هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس،
روسیه و عراق صادر می شود.این مقام مسئول در
بخشی از سخنان خود با اشاره به طرح توسعه گلخانه
های استان گفت  :امسال یکی از مهمترین برنامه
های سازمان جهاد کشاوررزی توسعه گلخانه ها در
قالب مجتمع های گلخانه ای می باشد.گرگیج افزود:
در این طرح  2هزار و  700هکتار گلخانه در شهرستان
های مختلف استان از جمله بندرعباس ،میناب،
رودان ،قشم ،بستک و پارسیان احداث خواهد شد.
وی یادآور شده  :برای اجرای این طرح اعتباری بالغ
بر  450میلیارد تومان نیاز است .گرگیج گفت  :با توجه
به اینکه اجرا و ساخت این گلخانه های در سالهای
متمادی صورت می گیرد به همین دلیل سال های
بهره برداری آن متفاوت خواهد بود.وی خاطرنشان
کرد :با بهره برداری از این مجتمع های گلخانه ای
برای  32هزار و  400نفر شغل ایجاد می شود.

آشنایی بهره برداران
حاجی آبادی با بیمارهای
محصوالت گلخانه ای
دوره آموزشی شناسایی آفات و بیمارهای محصوالت
گلخانه ای در شهرستان حاجی آباد برگزار شد .
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،منصور معاذ
الهی سرپرست مرکز آموزش جهاد کشاورزی حاجی
آباد گفت  :دوره آموزشی شناسایی آفات و بیمارهای
محصوالت گلخانه ای در شهرستان حاجی آباد برگزار
شد .وی افزود  :هدف از برگزاری این دوره آموزشی
آشنایی بهره برداران بخش کشاورزی با روش های
کنترل بیماری ها و آفات است.
مجید عسکری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان هم در این دوره
آموزشی گفت :در این کارگاه چگونگی استفاده از
سموم به کشاورزان برای تولید محصول سالم آموزش
داده شد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران
شرکت پیشگام نوین نیرو خلیج فارس (سهامی خاص)
شماره ثبت  14207و شناسه ملی 10800168533
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که
در ساعت  10صبح مورخ  96/11/1به آدرس بندرعباس خیابان شریعتی شمالی کوچه جاودان  4ساختمان پارسا
طبقه  5واحد  5کد پستی  7914734674تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاء هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسین
-3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4تصویب تراز و حساب سود و زیان سالیانه و تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین

هیئت مدیره شرکت پیشگام نوین نیرو خلیج فارس

عابرین محترم ! دویدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو جان شما را به خطر می اندازد!

مراقب حرکت وسایل نقلیه باشید.

