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گـ ـ ــزارش خبـ ــری

نماینده مردم بندرعباس :

هرمزگان،میتواند نیازهای ملی را تامین کند

گروه اقتصادی//

نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت گفت  :باید
بتوان تاثیر متقابل بنادر بر شهرهای همجوار را به طور
ملموس مشاهده کرد.
حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :
آموزش در حوزه دریایی اهمیت فروانی یافته است و باید
هنرستان تخصصی سازمان بنادر در بندرعباس به عنوان

کانون فعالیت های بندری و دریایی ایجاد شود.
وی افزود :وقتی صحبت از تاثیر بر حوزه های
پیرامونی خویش می شود مهمترین مسئله تقویت
بخش های آموزشی و تخصصی و تربیت نیروی
انسانی ماهر است و ما از سازمان بنادر انتظار داریم
تا در این حوزه ایفای مسئولیت های اجتماعی
خویش ،ایجاد هنرستان دریایی را پیگیری و تحقق
بخشد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس برای  24ساعته کردن
فعالیت های بندری و گمرکی در کشور خاطر نشان
کرد  :کاهش هزینه دموراژ از دستاوردهای این مصوبه
مجلس است.
هاشمی تختی با اشاره به اعتماد خوب سازمان بنادر به
بخش خصوصی ،این سازمان را در پیشانی فعالیت های
اقتصادی در کشور دانست و تا کید کرد  :هرمزگان در
صورتی که به خوبی مورد توجه قرار بگیرد ،قادر به تامین
نیازهای ملی و اداره کشور است .

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبرداد:

افزایش ظرفیت کانتینری بندرشهید رجایی
باحضور رئیس جمهور
گروه اقتصادی//
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به
پیگیری ها برای رفع معارضین اراضی  ۲۴۰۰هکتاری پسکرانه
بندرشهید رجایی هستیم ،گفت :اسناد مالکیت بخش
زیادی از این اراضی صادر شده و دریافت کرده ایم.

محمد راستاد در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه
بین المللی دریایی بندرعباس در جمع خبرنگاران ،اظهار
داشت :همزمان با سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان
طی هفته جاری آمادگی داریم که عملیات ساخت پایانه
شماره سه کانتینری شهید رجایی را آغاز کنیم .اعتبار این
پروژه  ۸۰۰میلیارد تومان است و پیش بینی می شود طی
سه سال این پروژه انجام شود و ظرفیت کانتینری بندر
شهید رجایی به هشت میلیون TEUافزایش دهد.وی
در خصوص تجهیز پایانه شماره دو کانتینری بندر شهید
رجایی نیز بیان کرد :جرثقیل های دروازه ای آن در حال
مونتاژ و نصب بر روی اسکله است و با تکمیل آن ،پایانه
شماره دو از لحاظ ظرفیت و تجهیزات آماده بهره برداری
نهایی است.
راستاد در پاسخ به سوالی مبنی بر رویکرد سازمان بنادر
و دریانوردی در توسعه همکاری گردشگری و تجاری با
کشورهای عمان و قطر ،اظهار کرد :ارتباطات مناسبی
با کشور قطر داریم و اخیرأ سفر مناسبی به قطر انجام و
دیداری با وزیر حمل و نقل ،مدیرعامل سازمان بنادر
کشور قطر برگزار کردیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به
بازدید خود از بنادر مهم کشور قطر ،اضافه کرد :مفاد
تفاهم نامه همکاری های دریایی و بندری نیز به کشور
قطر پیشنهاد شد و در نیمه اسفندماه معاون وزیر حمل
و نقل و مدیرعامل سازمان بنادر قطر قرار است سفری به
کشورمان داشته باشند و از بنادر امام خمینی(ره) ،بوشهر
و بندرعباس بازدید کنند.
وی تصریح کرد :امیدواریم در قالب این سفر بتوانیم در
زمینه همکاری های دوجانبه به صورت عملیاتی تر به
فعالیت های دریایی و بندری برسیم.
راستاد با اشاره به اینکه پیگیر رفع معارضین اراضی دو هزار
و  ۴۰۰هکتاری پس کرانه بندرشهید رجایی هستیم ،بیان
کرد :تقریبأ حصار پیرامونی اراضی توسعه ای بندرشهید
رجایی به طول  ۲۰کیلومتر تکمیل شده و اسناد بخش
زیادی از این اراضی صادر شده و دریافت کرده ایم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پایان گفت:
مواردی که وجود دارد با توجه به تعامل مناسب مان با قوه
قضاییه و اقدامات انجام گرفته در حال حل و فصل است
و کاربری این اراضی فعالیت های ارزش افزوده است.وی
با بیان اینکه در راستای تأمین ایمنی و وا کنش مناسب
در حوادث دریایی در ایام نوروز تمامی تمهیدات الزم در
نظر گرفته شده است،گفت :بهبود کیفیت شناورهای
مسافربری دریایی ،تسهیل فرآیند ورود و خروج شناورها
و تردد مسافران و استفاده بهینه و مناسب و حدا کثری
از فروش بلیت اینترنتی و الکترونیکی برای گردشگران
دریایی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره
به اینکه فعالیت کشتی مسافربری در مسیر مسقط به
بندرچابهار و بالعکس به دلیل تقاضای پایینش در حال
حاضر متوقف شده است ،تصریح کرد :کما کان به دنبال

ایجاد انگیزه برای شرکت های داخلی برای احیای این
مسیر هستیم.
وی ادامه داد :به طور حتم رسیدن به این خواسته نیاز
به یکسری حمایت ها دارد که برنامه ریزی های مناسبی
صورت گرفته است و امیدوارم با ایجاد انگیزه در بخش
خصوصی شاهد برقراری مجدد این مسیر بندرچابهار
به مسقط و سایر بنادر پیرامونی اش باشیم.راستاد با
اشاره به اینکه  ۳۹فروند کشتی مسافربری با تعداد چهار
هزار و  ۶۰۰صندلی در کشور وجود دارد ،خاطرنشان کرد:
 ۲۵فروند لندیکرافت در مسیر بندر الفت به بندر پهل با
میانگین حمل  ۷۰خودرو نیز امکان مناسبی برای تردد به
جزیره قشم است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سفرهای
دریایی در سایر نقاط کشور هم وجود دارد ،اضافه کرد:
خطوط دریایی بندرچارک و جزیره کیش ،بندر آفتاب و
جزیره کیش ،بندر بوشهر و بندرگناوه و جزیره خارک،
در بندرخرمشهر تردد مسافری بین المللی به کشور
کویت ،بندرشهید باهنر و بندرلنگه در استان هرمزگان به
کشورهای امارات و عمان در حال حاضر برقرار است.
وی در خصوص میزان صادرات و واردات کاال از دریا،
افزود :تا کنون  ۱۵۰میلیون تن حجم تخلیه و بارگیری
بوده که در بنادر تجاری کشور به ثبت رسیده است و به
همین میزان بنادر نفتی و پتروشیمی در بنادر تخصصی
غیرتجاری فعالیت داشته اند.
راستاد با بیان اینکه بیشترین رشد در زمینه حمل و
نقل کانتینری بوده است ،ادامه داد :بالغ بر  ۱۶درصد
رشد در این زمینه رخ داده است.مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی کشور اضافه کرد :یکی دیگر از اقدامات
مهمی که در دستور کار داریم تا سهم کشورمان از حمل
و نقل دریایی باال برود افزایش رقابت پذیری بنادر ،ایجاد
زیرساخت های مناسب تر و فاز توسعه ای بندرشهید
رجایی ،تجهیز بنادر تجاری کشور و جذب سرمایه گذاری
بخش خصوصی است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سفر رئیس جمهور
به کشور هند و دستاورد این سفر برای توسعه بنادر
کشورمان ،عنوان کرد :یکی از محورهای مذا کرات سفر
ئیس جمهور به کشور هند ،ارتقای تعامالت دریایی و
بندری بود که در این رابطه یک تفاهم نامه ما بین وزیر راه
و شهرسازی کشورمان و وزیر حمل و نقل هند با تأ کید بر
ضرورت نهایی شدن قرارداد راهبری موقت پایانه شماره
یک بندر چابهار توسط شرکت  IPGهند منعقد شد.
راستاد با اشاره به اینکه این قرارداد تا حد بسیار زیادی
نهایی شده و آماده انعقاد بین طرفین است ،خاطرنشان
کرد :در جزیره نگین ،اسکله تجاری که توسط بخش
خصوصی افتتاح شده رو به تکمیل و مراحل نهایی خود
را سپری می کند.
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پایان برآورد هزینه
الیروبی این اسکله را بالغ بر یک میلیون مترمکعب و
حدود  ۲۰میلیارد تومان ارزیابی و اضافه کرد :در این پروژه
قرار بر این بود الیروبی پای این اسکله توسط سازمان
بنادر و دریانوردی انجام شود ،بنابراین در حال حاضر
پیمانکار انتخاب شده و امیدوارم طی چند ماه آینده
شاهد بهره برداری این اسکله باشیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خبر داد :

تامین آب روستاهای هرمزگان با اجرای پروژههای آبرسانی
گروه اقتصادی//
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
هرمزگان از اجرای  72پروژه آبرسانی و  11سایت
آبشرینکن جهت تامین پایدار اب بیش از 600
روستا در سطح استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
روستایی هرمزگان ،مهندس عبدالحمید
حمزه پور در خصوص اجرای این پروژه ها
بیان کرد :با توجه به سکونت قابل توجهی از
جمعیت استان در بخش روستایی معادل 45
درصد جمعیت ،در هزار و  700روستا ،دسترسی به آب
سالم  ،بهداشتی و پایدار یک از مولفه های مهم در حفظ
و ماندگاری این جمعیت در سکونت گاه های روستایی
محسوب می شود .
وی در ادامه افزود :به همین جهت و در راستای دسترسی
همه مردم روستایی به آب سالم و بهداشتی همچنین
به روز کردن شبکه ها و تاسیسات آبرسانی مطابق
استانداردهای مربوطه ،نظر به توجه جدی دولت به
امر آبرسانی و انجام خدمات زیربنایی به روستائیان
بر اساس اولویت بندی و نیازمندی پروژه های بسیار
مناسبی جهت آبرسانی و ارتقا وضعیت موجود شبکه ها
و تاسیسات روستاها در دست اجرا است.
این مقام مسئول تصریح کرد :در حال حاضر در مجموع
 72پروژه آبرسانی به بیش از  500روستا با اعتباری بالغ بر
یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در
دست اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در
خصوص احداث ابشرینکن های روستایی نیز عنوان کرد:
تعداد  11سایت ابشیرینکن با ظرفیت تولید سالیانه پنج
میلیون متر مکعب آب شیرین با سرمایه گذاری بالغ بر 610
میلیارد ریال توسط بخش خصوصی برای ابرسانی به 130
روستا در دست احداث است.
مهندس حمزه پور پروژه های اجرایی را به تفکیک
شهرستان ها تشریح کرد :شهرستان بندرعباس 10پروژه
جهت ابرسانی به  44روستا با اعتباری بالغ بر  149میلیارد
ریال ،شهرستان بندرلنگه  4پروژه جهت آبرسانی به

میــــــــز خبــــر

صبح ساحل-محمد خداکریمی//

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از تولید
حدا کثری انرژی مولدهای نیروگاه بندرعباس در سال
جاری خبر داد.
حجت اسدی گفت  :به یاری خداوند و تالش های بی وقفه
پرسنل متعهد  ،متخصص و سختکوش نیروگاه بندرعباس
شاهد تولید حدا کثری انرژی بودیم.وی اضافه کرد :این
میزان تولید به بیش از شش میلیون مگاوات ساعت در سال
جاری رسید.
به گفته وی با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی استان
هرمزگان این مقدار تولید در این مدت زمان بسیار چشمگیر
است  .وی افزود :انجام تعمیرات به موقع و سرعت عمل در
روند تعمیرات  ،سبب کاهش خروج های اضطراری گردیده
و این روند موجب افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال
گذشته شده است .
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس همچنین با اشاره به تعمیرات
اساسی واحد چهار بخار این نیروگاه گفت  :این تعمیرات
که از آذر ماه شروع شده روند تکمیلی به خود گرفته و طبق
زمانبندی های در نظر گرفته شده در حال انجام است و
امیدواریم با همت و تالش صنعت گران کوشای نیروگاه
بندرعباس این روند تعمیراتی را سرعت بخشیده و پس از
اتمام اورهال این واحد در اوایل سال آینده ،با آمادگی کامل
به استقبال تابستان  ۹۷برویم و در اوج گرمای طاقت فرسای
جنوب خانه ای را بی برق نگذاریم.
اسدی با قدردانی تالش شبانه روزی پرسنل نیروگاه
بندرعباس در جهت تولید برق مستمر و اقتصادی و با اشاره
به کاهش یک سومی خروج های اضطراری این نیروگاه در
شش ماهه دوم سال جاری  ،تمهیدات الزم و تعمیرات دوره
ای در مواقع ضروری را عامل این روند مثبت دانست.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان همچنین
به فعالیت های دیگراین شرکت اشاره کرد و افزود:از دیگر
فعالیت های شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان می توان
به استفاده بهینه از سوخت گاز و به حداقل رساندن مصرف
مازوت جهت تولید برق در نیروگاه بندرعباس اشاره کرد که
خوشبختانه این میزان تاثیر زیادی در کارکرد بهینه واحد
ها داشته و به میزان قابل توجهی از آلودگی های زیست
محیطی کاسته است .مدیرعامل نیروگاه بندرعباس فعالیت
های انجام شده در حوزه زیست محیطی را عالوه بر کاهش
قابل توجه مصرف مازوت در فرایند تولید برق،جمع آوری
و امحا ضایعات روغن های صنعتی  ،جمع آوری لجن های
و ضایعات صنعتی  ،پیگیری جهت خرید و نصب تجهیزات

شیالت هرمزگان با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و
آغاز تخم گذاری آبزیان ،صید برخی از آبزیان در حال
انقراض را در خلیج فارس ،محدوده آبهای هرمزگان
ممنوع اعالم کرد.معاونت صید و بنادر ماهیگیری
شیالت هرمزگان گفت :صید هامور ماهیان در آبهای
استان از اول فرودین سال آینده تا پایان اردیبهشت و
همچنین صید حلوا سیاه و شوریده از اول اردیبهشت
 ۹۷تا پایان خرداد  ۹۷ممنوع است.بارانی صید ماهی
حلوا سفید را نیز از  ۱۵فروردین تا پایان اردیبهشت
سال  ۹۷و میش ماهی از  ۱۵مرداد تا پایان شهریور
را ممنوع اعالم کرد.وی گفت :صید به روش سنتی
مشتا نیز از  ۱۶فرودین تا پایان اردیبهشت سال آینده
ممنوع است.معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیالت
هرمزگان افزود :برداشت میگو نیز در تمام فصول به غیر
از ماههای مهر و آبان در خلیج فارس ممنوع است.
بارانی گفت :با توجه به صدمههای جبرانناپذیری
که تورهای صید نامرئی به منابع آبزی و حتی محیط
زیست دریایی آبزیان وارد میکنند ،استفاده از این نوع
تورها برای لنجها در تمام فصول و قایقها به صورت
زیرآبی برای تمامی فصول ممنوع است.ممنوعیت
صید آبزیان بر اساس اهمیت تقویم فصول ممنوعیت
صید برای حفظ و حراست ذخایر آبزیان اعالم شده
است.هرمزگان با تولید ساالنه  ۲۴۰هزارتن آبزی رتبه
نخست صید را در کشور دارد.در استان هرمزگان ۳۰۰
هزار صیاد با  ۴هزار و  ۴۰۰فروند شناور صیادی روزی
خود را از دریا بدست میآورند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان خبرداد:

تولید بیش از  6میلیون مگاوات
ساعت برق در نیروگاه نبدرعباس
انجام تعمیرات به موقع و سرعت عمل در روند تعمیرات  ،سبب کاهش خروجهای اضطراری
گردیده و این روند موجب افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است
اندازه گیری میزان آالینده ها  ،پا کسازی ساحل و توسعه
سرانه فضای سبز در نیروگاه بندرعباس عنوان کرد.
وی همچنین به بازدید گروهی از مهندسان ژاپنی از
تاسیسات نیروگاه بندرعباس اشاره کرد و گفت  :در حاشیه
این بازدید در جلسه ای با حضور مدیران و کارشناسان
فنی نیروگاه بندرعباس و هیات ژاپنی  ،در خصوص کارکرد
واحدهای بخار ،بهره وری و راندمان دستگاه ها  ،مسایل و
مشکالت زیست محیطی واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس
بحث و تبادل نظر شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان خاطرنشان
کرد:نیروگاه برق بندرعباس بزرگترین نیروگاه منطقه جنوب و
جنوب شرق کشوربا ظرفیت اسمی  1320مگاوات مشتمل

برچهار واحد بخار  320مگاواتی است که وظیفه تامین 60
درصد برق استان هرمزگان را برعهده دارد .نیروگاه بندرعباس
عنوان نیروگاه پیشرو در ساخت داخل قطعات نیروگاهی
کشور رایدک می کشد.
اسدی تصریح کرد :نیروگاه برق بندرعباس حیاتی ترین
صنعت استان هرمزگان است و با روی کار آمدن دولت تدبیر
و امید ،صنعت محور توسعه و پویایی کشور قرار گرفته است.
مهمترین بخش حوزه صنعت برق مربوط به حوزه تولید
است .چرا که صنعت برق اصل پویایی و شکوفایی صنعت
های دیگر است و به نوعی زیر ساخت زیر ساخت ها محسوب
می شود .وی گفت :یکی از اهداف شرکت مدیریت تولید برق
هرمزگان گام برداشتن در راستای اقتصاد مقاومتی است.

دومین سئوال از رئیس جمهوربا  ۱۰۰امضا
به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :دومین
سئوال نمایندگان از رئیس جمهور با  ۱۰۰امضا از سوی
هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصاد ارجاع و
اعالم وصول شد.محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با
مهر اظهار داشت :نشست رئیس کمیسیون اقتصادی
با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها
جهت تعیین تکلیف آخرین وضعیت سپرده گذاران
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فردا برگزار می
شود.وی ادامه داد :این جلسه برای بررسی گزارش
آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده های مردم
در موسسات غیرمجاز برگزار خواهد شد .چون بین
اظهارنظر بانک مرکزی و گزارش های میدانی تفاوت
زیادی وجود دارد ،بانک مرکزی اعالم می کند که
تسویه ها انجام شده است اما مردم اعالم می کنند که
تسویه ای صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس خبر داد:

بخش تصفیه نفتای سبک ( )LNHTپاالیشگاه بندرعباس آماده بهرهبرداری
گروه سیاسی//
بخش تصفیه نفتای سبک ( )LNHTواحد ایزومریزاسیون طرح
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین پاالیشگاه بندرعباس با
ظرفیت  ۲۰هزار بشکه در روز آماده بهره برداری است.

به گزارش ایسنا،مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس
با اعالم این خبر گفت :مهمترین وظیفه بخش تصفیه
نفتای سبک ( ، )LNHTتصفیه نفتای سبک ورودی به
واحد ایزومریزاسیون و حذف آالیندههای آن بویژه گوگرد،
نیتروژن ،ا کسیژن و کلر است.هاشم نامور افزود :واحد
ایزومریزاسیون از واحدهای طرح افزایش ظرفیت و بهبود
کیفیت بنزین پاالیشگاه بندرعباس است که از دو بخش
اصلی پیش تصفیه هیدروژنی نفتای سبک ( )LNHTو

بخش ایزومر سازی پنتان و هگزان موجود در نفتای تصفیه
شده ( )Isomerizationتشکیل شده است.وی اظهار کرد :با
راه اندازی کامل ایزومریزاسیون کیفیت بنزین تولیدی در

پاالیشگاه نفت بندرعباس ارتقاء یافته و مطابق با استاندارد
یورو  ۴خواهد شد.نامور اضافه کرد :در بخش ایزومریزاسیون
ارتباطات تمام تجهیزات ثابت و دوار شامل کمپرسورها ،کوره
ها ،پمپ ها ،فنهای هوایی ،ظروف ،بر جها و را کتورها بر قرار
شده و تستهای مکانیکال و نشتی مسیرها نیز با موفقیت
اجرا شده است.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس
عنوان کرد :در بخش ایزومرسازی ،سه را کتور وجود دارد که
هم ا کنون در حال آماده سازی و انجام آزمایشهای پیش از
ورود کاتالیست است.وی گفت :ظرفیت واحد ایزومریزاسیون
معادل  ۲۰هزار بشکه در روز است و محصوالت آن حدود ۱۶
هزار بشکه در روز ایزومریت (  ) Isomerateبا عدد ا کتان ۸۸
و حدود  ۴هزار بشکه در روز ایزوپنتان (  ) Isopentaneاست.

سرکار خانم
عامری سیاهویی

انتصاب شایسته شما را به معاونت
دانشگاه پیام نور هرمزگان صمیمانه
تبریک عرض میکنم
شاهنوری

شناسایی پیمانکار اجرای عملیات نصب و راه اندازی چیلر پروپان ()5510-PK/0510-PK

آ گهی مزایده فروش ماشین آالت

شرکت فرادست انرژی فالت در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد

شهرداری بستک در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر بستک نسبت به فروش یک دستگاه
لودر کاترپیالر  950از طریق مزایده عنداللزوم حضوری اقدام نماید .متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد
مزایده حدا کثر تا ده روز پس از چاپ آ گهی نوبت دوم  96/12/7به شهرداری بستک به آدرس بستک-خیابان
ولیعصر مراجعه یا با شماره تلفن های  07644322330-21تماس تماس حاصل نمایند .تضمین شرکت در مزایده
به مبلغ  175.000.000ريال واریز به حساب سپرده سیبا  3100002388001به نام شهرداری بستک و یا معادل آن
ضمانتنامه بانکی می باشد .برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .هزینه نقل و
انتقال سند ،چاپ آ گهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری نیز برعهده برنده مزایده می باشد .سایر اطالعات
مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

صالحیت در خصوص اجرای عملیات نصب و راه اندازی چیلر پروپان در پاالیشگاه
میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام نماید .از متقاضیان دعوت می شود حدا کثر
تا تاریخ  1396/12/09مدارک ثبتی شرکت  ،سوابق و رزومه کاری را به دفتر کارگاه به
آدرس بندرعباس -خونسرخ  -جنب پاالیشگاه نفت قدیم  -پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس -ساختمان های اداری  -امورقراردادها  ،ارسال نمایند.
شماره تماس 076- 33592384 :داخلی  6452و 6450

نام خودرو

مدل

قیمت پایه (ريال)

تضمین شرکت در مزایده

لودر کاترپیالر

950جی تو 1383 -

3.500.000.000

175.000.000

روابط عمومی و فرهنگی شرکت فرادست انرژی فالت

شهرداری بستک

وزارت راه و شهرسازی

دعوت به همکاری

سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان

S.E.Z

P.M.O

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی

موضوع فراخوان :اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان درنظر دارد ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه
نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی و نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه اجرای نگهداری ،تعمیرات ،راهبری ،بهره
برداری ،مهندسی خرید و پشتیبانی قطعات و تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی را از طریق مشاور
حائز شرایط به انجام برساند .لذا از کلیه شرکت های مشاور دارای صالحیت برای اخذ استعالم ارزیابی مشاوران
دعوت بعمل می آید.
معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران:
معیارهای ارزیابی

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروهای میتسوبیشی فوسو
(نمایندگی جداوی کد )1702
در بندرعباس دعوت به همکاری می نماید:

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران فنی

ردیف

 30روستا با اعتباری بالغ بر  70میلیارد ریال ،شهرستان
بستک  4پروژه جهت آبرسانی به  10روستا با اعتباری بالغ
بر  30میلیارد ریال ،شهرستان بشا گرد  18پروژه جهت
آبرسانی به  70روستا با اعتباری بالغ بر  170میلیارد ریال،
شهرستان رودان  3پروژه جهت ابرسانی به  20روستا با
اعتباری بالغ بر  65میلیارد ریال ،شهرستان میناب 10
پروژه جهت آبرسانی به  140روستا با اعتباری بالغ بر 171
میلیارد ریال ،شهرستان جاسک  4پروژه جهت آبرسانی
به  92روستا با اعتباری بالغ بر  81میلیارد ریال ،شهرستان
حاجی آباد  6پروژه جهت آبرسانی به  34روستا با اعتباری
بالغ بر  35میلیارد ریال ،بندرخمیر  4پروژه جهت آبرسانی
به  32روستا با اعتباری بالغ بر  40میلیارد ریال ،شهرستان
قشم  6پروژه جهت آبرسانی به  29روستا با اعتباری بالغ
بر  140میلیارد ریال و پارسیان  3پروژه جهت آبرسانی به
 27روستا با اعتباری بالغ بر  25میلیارد ریال در دست اجرا
است.وی در ادامه با تا کید بر احداث  11سایت ابشیرینکن
در سطح روستاهای استان نیز توضیح داد :ابشیرینکن
روستای بستانه با ظرفیت  600مترمکعب ،روستای
شناس با ظرفیت  800مترمکعب ،دژگان با ظرفیت دو
هزار و  300مترمکعب ،چاله گریند و کوخرد با ظرفیت
 750مترمکعب ،ناهنگ با ظرفیت هزار مترمکعب ،نانک
و سرخون با ظرفیت دو هزار مترمکعب ،کرگان با ظرفیت
سه هزار مترمکعب ،بمانی با ظرفیت سه هزار مترمکعب،
گابریک با ظرفیت  300مترمکعب ،تورگان با ظرفیت دو هزار
مترمکعب و گوران با ظرفیت دو هزار و  300مترمکعب در
دست احداث است.

ممنوعیت صید برخی آبزیان
در آبهای هرمزگان

ضریب وزنی

 -1مدیر داخلی نمایندگی با حداقل  3سال سابقه کار در زمینه خودرو
 -2کارشناس فنی خودرو باحداقل  2سال سابقه کار مرتبط در زمینه خودرو
 -3مدیر بازاریابی و فروش باحداقل دو سال سابقه کار مرتبط در زمینه خودرو
 -4برقکار خودرو با سابقه کار مرتبط
رزومه خود را به آدرس ایمیل  cv.oghab@gmail.comارسال فرمائید.

1

سوابق اجرایی و قراردادی مشابه در  5سال گذشته

30

2

حسن سابقه در کارهای قبلی

20

3

توان برنامه ریزی و ارائه طرح یا پیشنهاد

20

4

توان مالی

30

شرکت بنا گستر کرانه فعال در زمینه سوخت رسانی دریایی ،درنظر دارد جهت تکمیل

100

کادر واحد حقوقی خود نسبت به جذب یک نفر با عنوان رئیس امور حقوقی اقدام نماید.

جمع

توضیح :حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول  60امتیاز می باشد.
شرایط اختصاصی:
داشتن حداقل یک مورد از تخصص های ذیل:
 پایه  3تخصص صنایع فلزات اساسی ( نورد ،ذوب و ریخته گری )و ماشین سازی از گروه صنعت پایه  3تخصص بازرسی فنی از گروه تخصص های مشترک پایه  3تخصص تاسیسات برق و مکانیک از گروه تخصص های مشترک مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: -1مهلت دریافت استعالم از تاریخ  96/12/7لغایت 96/12/13
 -2نحوه دریافت استعالم ارزیابی به دو روش می باشد:
الف)با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان -اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش
واریزی به حساب درآمد بندر به شماره  2176455412006بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ 300,000ریال
ب) از طریق سایت های  www.shahidrajaeeport.pmo.irو  www.iets.mporg.irبه صورت رایگان
 مهلت و محل تحویل و ارزیابی پاسخ استعالم ها: -1آخرین مهلت تحویل استعالم  :ساعت  15مورخ  96/12/14لغایت 96/12/23
 -2مهلت ارزیابی استعالم ها :دو هفته کاری از زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی
 -3محل تحویل استعالم ها :بندرعباس  -مجتمع بندری شهید رجایی -ساختمان مرکزی -طبقه سوم  -اداره
امور حقوقی و قراردادها.تلفن تماس 076 - 32123522 - 32123407 -32123153 :دورنگار076-32123221 :

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شناسه آ گهی145520 :

آ گهی استخدام
شرایط احراز این شغل شامل موارد زیر است:
مقیم شهر بندرعباس ،مدرک تحصیلی حداقل لیسانس از دانشگاه های معتبر و
دارای سابقه مرتبط و مفید ،مسلط به دعاوی ،امور قراردادها و ثبت شرکت ها.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم سوابق کاری و تحصیلی خود را تا تاریخ
 96/12/15به آدرس ایمیل  Humanr.hse@Gmail.comارسال نمایند.

فروش سرقفلی

غرفه حمل و نقل
پایانه قدیم بندرعباس

0917 112 2018

بیمه سرمــد

با پشتوانه بانک صادرات
تخفیف ویژه بیمه بدنه اتومبیل از  %50الی %75
آدرس3 :راه برق،طبقه سوم بانک صادرات

09177615099

