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میــــــــز خبــــر

گـ ـ ــزارش خبـ ــری

شرکتهای خارجی که قصد خروج از ایران را دارند
باید مجازات شوند
گروه اقتصادی//
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به خروج شرکتهای کره
ای و اروپایی که در بازار ایران فعال و از فرصتهای اقتصادی
کشور استفاده کرده و منافع قابل توجهی کسب کرده اند،
گفت :شرکتهای خارجی که بخاطر تحریم ها قصد خروج
از ایران را دارند باید مجازات شوند.

علی ا کبر کریمی در گفتگو با تسنیم ،با بیان اینکه بعد
از خروج امریکا از برجام شرایط اقتصادی کشور تغییر
کرده است ،گفت :متاسفانه با اعالم خروج امریکا از
برجام شاهد خروج تعدادی از شرکتهای خارجی از بازار
ایران بودیم .این شرکتها عمدتا در فضای پس از برجام
برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری وارد کشور شده
بودند اما حاال قصد دارند در ماههای آینده از ایران خارج
شوند.
کریمی با بیان اینکه ،خروج عجوالنه این شرکتها از ایران
ا گر چه روند رشد و توسعه اقتصادی ایران را متوقف
نخواهد کرد اما می تواند مشکالتی را برای بخشهایی از
اقتصاد ایران ایجاد نماید ،گفت :دولت باید برای مقابله
با این اقدامات و جلوگیری از آثار سوء آن تدابیر الزم را با
فوریت اتخاذ نماید.
وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر بازار خودرو کشور
تحت تاثیر خروج برخی شرکتهای خودرو سازی خارجی
از ایران ازجمله شرکت پژو فرانسه با شوک قیمتی مواجه
شد ،گفت :بسیاری از شرکتهای کره ای و اروپایی که در
بازار ایران فعال شده بودند از فرصتهای اقتصادی موجود
استفاده کرده و منافع قابل توجهی کسب کرده اند اما
این نوع رفتار به نوعی دهن کنجی با ملت ایران محسوب
میشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به تخلفات

شرکتهای وارد کننده خودرو در سال  96گفت :قاچاق
خودروهای خارجی و قطعات وتجهیزات آنها از جمله
تخلفاتی بوده که شرکتهای واردکننده خودرو مرتکب
شدند اما حاال کمپانیهای مادر آنها بعد از تغییرات در
برجام قصد دارند از ایران خارج شوند به همین دلیل الزم
است نهادهای نظارتی کشور هرچه سریع تر با این شرکتها
برخورد کنند.
وی با اشاره به خروج شرکتهای کره ای و اروپایی که در بازار
ایران فعال و از فرصتهای اقتصادی کشور استفاده کرده
و منافع قابل توجهی کسب کرده اند ،گفت :شرکتهای
خارجی که بخاطر تحریم ها قصد خروج از ایران را دارند
باید مجازات شوند.به گفته کریمی ،ا گر قرار باشد این
شرکتها بدون پرداخت غرامت و با خیال اسوده ایران را
ترک کنند ،شوک روانی ناشی از خروج انها از کشور اقتصاد
داخلی را ملتهب میکند و این موضوع به مصلحت کشور
ما نخواهدبود .لذا الزم است نهادهای نظارتی قبل از
خروج این شرکتها وضعیت مالیاتی ،بانکی و گمرکی این
شرکتها را دقیقا بررسی کرده و در صورت لزوم برخوردهای
قانونی الزم را هم با آنها انجام دهند.

آخرین مهلت اعالم شماره حساب
برای دریافت سود سهام عدالت

گروه اقتصادی//
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت :کسانی که تا آخر خرداد
ماه امسال به سامانه سهام عدالت شماره شبای خود را
عالم نکنند با ارائه گزارش این سازمان به شورای عالی اصل
 ۴۴قانون اساسی به عنوان منصرف معرفی می شوند.

به گزارش تسنیم ،میرعلی اشرف عبداهلل پور حسینی
اظهار داشت :توزیع سود سهام عدالت مشموالنی که ثبت
نام قطعی کرده اند اما تا سال  95از دنیا رفته اند از اول
تیر ماه امسال آغاز می شود.وی با بیان اینکه سود سهام
این مشموالن که دو میلیون و  200هزار نفر از  49میلیون
مشمول را شامل می شود ،به حساب وراث آنها واریز
خواهد شد ،اظهارداشت :در همین راستا نشست هایی
با دفاتر پیشخوان دولت برگزار شده و تا پایان خرداد ماه
نتایج به دست آمده نهایی می شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه
داد :پس از نهایی شدن نتایج ،وراث قانونی متوفی باید
از اول تیر ماه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند تا
به مرور سود سهام عدالت مورد نظر را دریافت کنند.وی
با اشاره به اینکه افرادی که موفق به ثبت نام در سامانه

سهام عدالت برای دریافت سود نشده اند باید منتظر ارائه
مجوز برای ثبت نام باشند ،گفت :مجوز ثبت نام مشموالن
جدید زمانی صادر می شود که تکلیف تمامی  49میلیون
مشمول ثبت نام شده ،مشخص شود.
پورحسینی با تا کید بر اینکه سود سهام عدالت مشموالنی
که تا ششم اردیبهشت امسال شماره شبای ثبت شده
آنها در سامانه مورد تایید قرار گرفته ،پرداخت شده
است ،افزود :برخی از مشموالن که شماره شبای خود را
به سامانه سهام عدالت اعالم نکرده اند تا پایان خردادماه
سال جاری باید نسبت به اعالم آن به سامانه اقدام کنند.
وی با عالم این مطلب که تکلیف سود سهام عدالت 95
باید هر چه سریعتر مشخص شود ،اظهار داشت :از اول
تیرماه به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت شماره
شبای مشموالن را دریافت نخواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی یادآور
شد :کسانی که تا آخر خرداد ماه امسال به سامانه سهام
عدالت شماره شبای خود را عالم نکنند با ارائه گزارش این
سازمان به شورای عالی اصل  44قانون اساسی به عنوان
منصرف معرفی می شوند.

آ گهي فراخوان عمومی مناقصه
اداره کل ثبت اســناد و امال ک اســتان هرمزگان
اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان هرمــزگان بــه نمایندگــی از ســازمان ثبــت اســناد و امــا ک کشــور درنظــر دارد پــروژ ه
(تهیــه ،نصــب ،راه انــدازی و تحویــل سیســتم دوربیــن مداربســته در ســاختمان هــای ادارات ثبــت اســناد و امــا ک اســتان
هرم ــزگان واق ــع در بندرعب ــاس ،مین ــاب ،حاج ــی آب ــاد ،بندرلنگ ــه ،بس ــتک و قش ــم ) خ ــود را از طری ــق فراخ ــوان عموم ــی
مناقصـــه بـــه پیمانـــکاران دارای صالحیـــت الزم کـــه امکانـــات فنـــی و مالـــی کافـــی برخوردارنـــد وا گـــذار نمایـــد .لـــذا از
ش ــرکتهایی ک ــه رش ــته ی ــا زمین ــه تخصص ــی مرتب ــط را دارا م ــی باش ــند دع ــوت میش ــود جه ــت دریاف ــت و تکمی ــل اس ــناد
مناقصــه و متعاقبــا تســلیم اســناد و مــدارک تحویــل شــده بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه از تاریــخ انتشــار ایــن آ گهــی بــه
مــدت یــک هفتــه بــه اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان هرمــزگان بــه آدرس :بندرعبــاس بلــوار امــام خمینــی _ اداره کل
ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان  -طبقه سوم  -دفتر مدیر کل مراجعه نمایند.
دستگاه مناقصه گذار :اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان
موضــوع :تهیــه ،نصــب ،راه انــدازی و تحویــل سیســتم دوربیــن مداربســته دیجیتالــی تحــت شــبکه بــا  IPدر ســاختمانهای
ادارات ثبــت اســناد و امــا ک اســتان هرمــزگان بــا اولویــت اســتفاده از دوربیــن هــای مداربســته تولیــد داخــل بــا تکنولــوژی
IP
محـــل اجـــرای پـــروژه :اســـتان هرمـــزگان  -ســـاختمان هـــای ادارات ثبـــت اســـناد و امـــا ک اســـتان هرمـــزگان واقـــع در
بندرعباس ،میناب ،حاجی آباد ،بندرلنگه ،بستک و قشم.
برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه 3.024.000.000 :ريال
رشــته و پایــه پیمانــکار :دارای مجــوز فعالیــت در اجــرای سیســتم هــای دوربیــن مداربســته از مراجــع ذیصــاح و پروانــه بهــره
برداری از وزارت صنایع و معادن و دارای ایران کد و نیز دارای صالحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی.
مدت اجرای کار 10 :روز کاری.
دس ــتگاه نظ ــارت :اداره فن ــی س ــاختمان س ــازمان ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک کش ــور و اداره کل ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک اس ــتان
هرمزگان یا نماینده ایشان.
آخرین مهلت اخذ اسناد مناقصه :تا پایان وقت اداری مورخ  97/4/4دوشنبه.
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه :تا ساعت  9صبح مورخ  97/4/11دوشنبه.
مح ــل اخ ــذ اس ــناد مناقص ــه :بل ــوار ام ــام خمین ــی  -اداره کل ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک اس ــناد هرم ــزگان  -طبق ــه س ــوم  -دفت ــر
مدیر کل و از طریق سایت ملی مناقصات و نیز سامانه ستاد.
مح ــل تس ــلیم اس ــناد مناقص ــه :بل ــوار ام ــام خمین ــی  -اداره کل ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک اس ــناد هرم ــزگان  -طبق ــه س ــوم  -دفت ــر
مدیر کل.
تاریخ بازگشایی پا کات پیشنهادات واصله :ساعت  11صبح مورخ  97/4/11دوشنبه
تضمین شرکت در مناقصه 16.472.000 :ريال منحصرا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی.
قیم ــت خری ــد اس ــناد مناقص ــه :مبل ــغ  500.000ري ــال قاب ــل واری ــز ب ــه حس ــاب ش ــماره  2171325404003بان ــک مل ــی ش ــعبه
دارایی بندرعباس.
ش ــرح مختص ــری از کار :تهی ــه ،خری ــد ،حم ــل ،نص ــب ،راه ان ــدازی و تحوی ــل سیس ــتم دوربی ــن مداربس ــته دیجیتال ــی تح ــت
شــبکه بــا  IPدر ســاختمان هــای ادارات ثبــت اســناد و امــا ک اســتان هرمــزگان بــا کلیــه متعلقــات مــورد نیــاز جهــت انجــام
کام ــل موض ــوع ق ــرارداد مانن ــد دس ــتگاه ضب ــط تصاوی ــر ،س ــویچ ،ی ــو پ ــی اس ،باط ــری ،رک حداق ــل  9یونی ــت ،دس ــتگاه
پخــش تصاویــر  40اینــچ  ،LEDپایــه دوربیــن ،کابــل شــبکه  ،CAT6کابــل بــرق ،کانــال هــای پالســتیکی و لولــه خرطومــی،
با ک ــس پالس ــتیکی و  ...و س ــایر تجهی ــزات فن ــی الزم ب ــرای انج ــام کام ــل و ب ــدون نق ــص موض ــوع ق ــرارداد براس ــاس ش ــرح
خدمات و استانداردها و مشخصات فنی و مقادیر و تعداد مورد نیاز.
همچنیــن شــرکت هــای بومــی اســتان دارای اولویــت بــوده و ســایر شــرکت هــا نیــز حتمــا میبایســت دارای نمایندگــی و شــعبه
رســمی و فعــال و مســتقر و ســا کن در بندرعبــاس بــا آدرس معتبــر در بندرعبــاس بــوده و مــدارک و مســتندات رســمی دال بــر
ایــن موضــوع را ارائــه نماینــد درغیــر اینصــورت از قبــول پیشــنهاد آنــان خــودداری مــی گــردد .بدیهــی اســت اداره کل ثبــت
اســناد و امــا ک اســتان هرمــزگان پــس از بررســی اســناد و مــدارک واصلــه و در چهارچــوب ضوابــط و مقــررات از شــرکت هــای
واجدالش ــرایط دع ــوت ب ــه عم ــل خواه ــد آورد و ارائ ــه و تحوی ــل م ــدارک هیچگون ــه حق ــی را ب ــرای متقاضی ــان در مناقص ــه
ایجاد نخواهد کرد.
همچنین هزینه این آ گهی و آ گهی های بعدی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان

شناسه آ گهی188706 :

گروه اقتصادی//
مدیرعامل شرکت منابع آب گفت  :میانگین بارش در پنج استان
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان ،فارس و بوشهر نسبت
به پارسال  50درصد کاهش دارد.محمد حاج رسولی ها افزود:
میانگین بارش در استان های کهگیلویه و بویر احمد ،چهار
محال و بختیاری ،خوزستان و خراسان رضوی بیش از  30درصد
کاهش نسبت به زمان مشابه پارسال دارد.

وی گفت :استان های اصفهان ،یزد ،خراسان جنوبی،
مرکزی ،قم ،گیالن و سمنان با بیش از  10درصد کاهش بارش
مواجه است.
حاج رسولی ها اضافه کرد :میانگین بارش در سایر استانها
کاهش کمتر از  10درصد را دارد و حتی در برخی استان ها
مانند آذربایجان شرقی و غربی و کردستان میانگین بارش
نسبت به پارسال  20درصد افزایش نشان می دهد.وی
درباره وضع سدهای مهم کشور نیز گفت :میزان ورودی آب
به سدهایی که تأمین کننده آب شرب هستند نسبت به
پارسال  35درصد کاهش دارد که قبل از بارش های اخیر این
رقم  43درصد بود.
مدیرعامل شرکت منابع آب ایران افزود :سدهایی که درصد
زیادی از ذخیره آب آنها برای شرب استفاده می شود مانند
سد درودزن در استان فارس  64درصد کاهش ورودی آب
دارد و در استان خراسان رضوی سد دوستی  48درصد
کاهش ورودی آب نسبت به پارسال ثبت شده است.حاج
رسولیها افزود :سدهای گلپایگان و کوچری که بخشی از آب
شرب قم را تأمین می کنند  58درصد و سد زاینده رود 57
درصد کاهش ورودی دارد.
وی گفت :ورودی آب به سد کمال صالح  78درصد و سد
استقالل ،شمیل و نیان  100درصد کاهش ورودی نسبت به
پارسال را دارند به گونه ای که فقط یک میلیون مترمکعب
آب از ابتدای سال تا کنون به مخزن سدهای استقالل و
شمیل و نیان وارد شده است.
وی درباره اقدامات انجام شده برای جبران کاهش ورودی
آب به سدها برای تابستان امسال گفت :مدیریت منابع
آب و کنترل برداشتها ،همچنین تأمین آب و اجرای طرح
های سازه ای بلندمدت همچنان در دستور کار است اما
طرح های اضطراری کوتاه مدت با همکاری شرکت های آب

مدیرعامل شرکت منابع آب عنوان کرد:

کاهش 100درصدی ورودی آب
به سد استقالل ،شمیل و نیان
منطقه ای و آب فاضالب استان ها را در پیش گرفته ایم.
حاج رسولی ها ادامه داد :حفر چاه های اضطراری ،اجاره
چاه های کشاورزی ،قرق کردن اطراف چاه های شرب تا
شعاع  200متری ازجمله اقداماتی است که در بخش تأمین
آب شرب اجرا می شود.
وی افزود :در بخش مصرف نیز مدیریت فشار ،اطالع رسانی
در زمان پیک مصرف را شرکت های آب و فاضالب پیگیری
می کنند.مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت :تا کنون
مجوز حفر  600تا  700حلقه چاه برای تأمین آب شرب در

افزوده شده است.
برخورداری از هرمزگان از صنعت پرورش میگو باعث شده
است تا اقتصاد هرمزگان ماهیت شیالتی داشته باشد.بیش
از  ۷۰درصد صنعت آبزی پروری هرمزگان در حوزه پرورش
میگو است .میگوی ایرانی در خارج از کشور با گونه ممتاز
هرمزگان شناخته میشود و مشتریان متعددی از ماهها قبل
از برداشت قراردادهای خرید میبندند
میگوی هرمزگان همه استانداردهای سالمت بهداشتی و
غذایی جهانی را از جلمه عاری بودن از آنتی بیوتیکها ،قارچ
کشها یا مواد دارویی و افزودنیهای غذایی نگه دارنده دارد.
ا کنون برای پرورش از گونه « وانومی» استفاده میشود که
مقاومت باالیی در برابر بیماری ها ،رشد سریع و سازگاری با
آب و هوایی هرمزگان دارد.این گونه نخستین بار از هاوایی و
آمریکای التین به استان آورده شده است و ا کنون به گونهای
بومی تبدیل شده است.دو بار برداشت میگو در سال از دیگر
مزیتهای پرورش میگو در استان است.
در استان بوشهر رقیب اصی هرمزگان یکبار در سال میگو
برداشت میشود.بوشهر با تولید  ۱۵هزار تن میگوی پرورشی
در سال رتبه دوم برداشت این محصول در کشور است.
هرمزگان برای دومین سال متوالی رتبه نخست برداشت
میگو در کشور است.
برداشت میگو در هرمزگان در دو نوبت تیرماه و آبان است.
بیش از  ۸۰درصد میگوی پرورشی هرمزگان صادر میشود.
صادرکننده و تولید کننده نمونه میگو در هرمزگان میگوید:
ساالنه با صادرات هزار تن میگو  ۶و نیم میلیون دالر درامد
ارزی دارد.آزاد دولتی میافزاید :میگوی هرمزگان ا کنون به
بیش از  ۵کشور دنیا در آسیا و اروپا صادر میشود.ساالنه ۱۴
هزار تن میگو از هرمزگان به ارزش  ۷۲میلیون دالر به خارج
از کشور صادر میشود.گردش مالی در بخش صنعت میگو
نیز رقمی بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان است.استفاده از فراوری
میگو ارزش افزوده و اشتغال بیشتری در این بخش ایجاد
میکند.در  ۱۳واحد بسته بندی و فراوری در استان هزار نفر

فعال هستند.ظرفیت روزانه تحویل گیری این واحدها
 ۲۵۰تن در روز است.مختاری تولید کننده سوخاری میگو
میگوید :استفاده از محصوالت فراوری شده میگو ،مانند
نوع پفکی و سوخاری و چیبس به توسعه بازار میگو کمک
میکند.نه تنها واحدهای فراوری در استان فعالیت ندارند
بلکه واحدهای بسته بندی نیز گرفتار فرسودگی اند.
امانی مسئول واحد فراوری اداره کل شیالت هرمزگان
میگوید :همه واحدهای بسته بندی استان عمرشان ه.
بیش از  ۲۰سال میرسد.وی میافزاید :هدررفت انرژی
و مدت زمان باالی نگهداری در تونل انجماد و تحویل
گیری پایین از مشکالت فنی این واحدهاست.واردات
خورا ک میگو از خارج از استان از دیگر مشکالت پیش
روی میگوکاران است .نزدیک به  ۳۰درصد خورا ک غذایی و
تغذیه میگو از خارج از کشور وارد میشود که نوسانات دالر
و تحریمها باعث افزایش هزینه تولید این محصول میشود.
شیالت هرمزگان برنامههای برای ایجاد انگیزه در میان
سرمایه گذاران بخش خصوصی و حضور شرکتهای تعاونی
و صیادی فراهم کرده است.همه این مشکالت باعث نشده
است تا زمینه جذب سرمایه گذار در این صنعت پردرآمد
متوقف شود.مدیر کل شیالت هرمزگان میگوید :پرورش
میگو جزو طر حهای اقتصاد مقاومتی در هرمزگان است و
حمایتهای ویژه در پرداخت تسهیالت به متقاضیان و
پرداخت سرمایه در گردش به فعالن فعلی صورت میگیرد.
پرویز محبی میافزاید :از زمان طرح اقتصاد مقاومتی تا کنون
بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان برای توسعه سه طرح بزرگ و
مزار ع کوچک در استان پرداخت شده است.متقاضیان با ۲۰
درصد آورده میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.هزینه
راه اندازی هر هکتار مزرعه  ۱۵۰میلیون تومان است.وی
میافزاید :تهیه اطلس میگوی استان نیز در مراحل نهایی
است و بزودی منتشر میشود.
در این اطلس اطالعاتی درباره مزار ع پرورش میگو و قابل
وا گذاری برای سرمایه گذاران جمع اوری شده است.کریمی
معاون آبزی پروری اداره کل شیالت هرمزگان نیز میگوید :به
علت کاهش منابع آبزیان دریایی به طر حهای پرورش میگو
توجه ویژه شده است.وی افزود :برای بهره مندی از افراد
بومی محلی و صیادان سنتی  ۵هزار هکتار از مناطق ساحلی
سیریک و جاسک و بندرعباس در حال مطالعه است و به
افراد بومی در قالب تعاونیهای تولید وا گذار میشود.
استان هرمزگان دارای ظرفیتهای زیادی در زمینه پرورش
و تکثیرمیگواست که توجه وسرمایه گذاری درزمینه افزایش
ظرفیت میتواندتحوالت اقتصادی دراین زمینه بوجودآورد.
امروز تکثیر و پرورش آبزیان به علت وجود پروتئین و مواد
معدنی سرشار و کوتاه بودن زمان تکثیر در تمامی دنیا از
پردرامدترین مشاغل است.

داشت گفت :شرکتهای خودرو ساز باید این تهدیدها
را به فرصت تبدیل کرده و با تقویت بخش طراحی و
افزایش کیفیت به ارتقاء استانداردها و ایمنی بپردازند.
نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه
خودروسازان نباید قیمت محصوالت خود را افزایش دهند
ادامه داد :سوال ما از خودروسازان این است درحالیکه هنوز
تحریم ها اعمال نشده چرا افزایش قیمت در این کاال اتفاق
افتاده است.احمدی با تا کید به خودرو سازان برای رعایت
حقوق مصرف کننده گفت :طرح ارائه شده برای ساماندهی
بازار خودرو در بخش های مختلف به نفع قطعه سازان و
شرکتهای خودرو ساز است.وی با اعالم مخالفت خود با
مسکوت ماندن این طرح افزود :شرکتهای خودرو ساز بجای
استفاده از شرایط فعلی و حمایتهای انجام شده از آنها،

درحال سو استفادههستند که این قابل قبول نبوده و در
مجلس پیگیری می شود.نائب رئیس اول کمیسیون صنایع
و معادن با اشاره به لزوم حضور خودرو سازان در مجلس
شورای اسالمی و پاسخگویی به سواالت ادامه داد :گروههایی
برای نظارت در این بخش اعزام خواهند شد وگزارشهایآنها
در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
فریدون احمدی با اشاره به اظهارات خودرو سازان در
خصوص علت افزایش قیمت خودرو که دالالن و سرازیر شدن
نقدینگی مردم به سمت بازار خودرو است گفت :ما خبرهایی
از مراجعات به برخی شرکتها برای تحویل خودرو داریم که با
افزایش قیمت غیر معقول در آن شرکتها مواجه هستیم البته
صحت این اتفاق با دریافت گزارش ناظران مشخص خواهد
شد.

وی گفت :خودرو
سازان برای رفع
التهاب ،خودروهایی را که کشش بیشتری در بازار دارد را با
بازکردن سیستم های فروش و به روشهای متنوع براساس
خواست مشتری ،وا گذار خواهند کرد.صالحی نیا با اشاره به
اینکه شرکتهای خودرو ساز نمی توانند بازار گردانی داشته
باشند اظهار داشت :خودروسازان هرگونه افزایش قیمت
خودرو را بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت

اعمال می کنند و این شرکتها غیر از پیش بینی انجام شده
حق هیچ گونه افزایش قیمتی را ندارند.معاون امور صنایع
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،ساخت خودرو های پر تیراژ
داخلی را  90درصد اعالم کرد و ادامه داد :ما به کمیسیون
صنایع اطمینان می دهیم با توجه به هدفگذاری های
انجام شده برای ساخت داخل و خودکفایی در ساخت
قطعات ،بطور حتم تولید را به سمت رعایت شرایط مناسب
و مورد پسند مشتریان پیش خواهیم برد.

گروه اقتصادی//
هرمزگان با بیش از دو هزار و سیصد هکتار ساحل
دریایی یکی از مناطق مستعد پرورش میگو در کشور
است.

به گزارش صداوسیما ؛ میگو یکی از انواع آبزیان
است که بیش از  ۳۰سال پیش در هرمزگان
پرورش داده میشود.مصرف سرانه میگو در
کشور و هرمزگان کمتر از  ۵۰گرم در سال است
که  ۱۰برابر پایینتر از میانگین جهانی است.میگو
دارای فواید فراوانی شامل ضد فشار خون بودن،
سرشار از سلنیوم (خاصیت ا کسیدانی دارد) ،ضد
آلزایمر ،ضد کم خونی و منبع پروتئین و کلسترول
خوب است.
به گفته کارشناسان علم تغذیه ،امگا  ۳فراوانی که در میگو
وجود دارد ،باعث میشود عادت به مصرف هفتگی آن از بروز
آلزایمر و اختالل حواس در دوران سالمندی جلوگیری کند.
ساالنه  ۱۶هزار تن میگوی پرورشی در هرمزگان تولید و تنها
 ۲۰درصد آن در داخل مصرف میشود.
میگوی موجود از سه هزار هکتاردر  ۱۱سایت و  ۲۰۰مزار ع
فعال برداشت میشودالروها پس از تکثیر دراستخرهای
خا کی مزار ع که با جزر و مد دریا آبگیری شده است پرورش
مییابند.مدت زمان پرورش میگو  ۴تا  ۶ماه است.
بیشتر میگوی برداشت شده روانه بازارهای خارجی میشود.
زمان برداشت میگو در دو نوبت تیر و آبان در سال است.
معاون آبزی پروری اداره کل شیالت هرمزگان میگوید :ا کنون
 ۱۰هزار هکتار مزرعه در هرمزگان وا گذارشده و  ۲۰هزار هکتار
نیز استعداد یابی شده است.
علی کریمی میافزاید :با بهره بردرای از  ۳۰هزار هکتار سطح
تولید با افزایش  ۱۰برابری به  ۱۵۰هزار تن میرسد.وی
میگوید:همه الرو مورد نیاز در مزارعه نیز در مرا کز تکثیر در
استان تولید میشود.
هرمزگان با  ۱۱مرکز تکثیر ساالنه نزدیک به  ۲میلیارد الرو میگو
تولید و بخشی از نیازهای استانهای سیستان و بلوچستان،
خوزستان و گلستان را نیز تامین میکند.
تولید میگو در هر هکتار بین سه تا  ۵تن است که با افزایش
عمق و ترا کم و مکانیزه شدن تا  ۸تن نیز قابل افزایش است.با
توسعه پرورش میگو زمینه اشتغال  ۵هزار نفر در استان فراهم
شده است.
بانوان نیز از این اشتغال بی بهره نمانده اند.بصیری پرورش
دهنده میگو میگوید :نزدیک به  ۳۰۰نفر نیروی کار دارد که
از این شما  ۳۰درصدبانوان هستند.به ازای هر هکتار یک
نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میشود.صنعت
میگو در  ۵سال اخیر روند رو به گسترش داشته است و
بطور میانگین ساالنه  ۲۰درصد بر مزار ع پرورش میگو استان

صنعت خودرو باید بازنگری شود
گروه اقتصادی//
نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن گفت :ا گرچه فضا
برای خودرو سازان باید باز باشد اما ارتقاء کیفیت و استفاده از
دانش روز در این صنعت نیز الزامی است بنابراین صنعت خودرو
باید بازنگری شود.

فریدون احمدی انحصار را مانع از ارتقاء کیفیت و کند شدن
روند آن دانست و افزود :در سالهای گذشته حمایتهای زیادی
از صنعت خودرو سازی انجام شده است ولی ارتقا ء الزم اتفاق
س از گذشت سالها هنوز خودرو سازان نتوانسته
نیافتاده و پ 
اند خودروی با کیفیت و مورد پسند مصرف کننده تولید کنند.
وی با اشاره به اینکه حمایت از خودرو سازان ادامه خواهد

قیمتهای کاذب خودرو در بازار برطرف میشود
گروه اقتصادی//
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت از کاهش
قیمتهای کاذب خودرو در بازار خرده فروشی خبر داد.

محسن صالحی نیا افزود :قیمت خودرو در کارخانه ها
نرخ ثابتی دارد اما با تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت
صنعت ،قیمتهای کاذب موجود در بازار از بین خواهد رفت.

فراخوان عمومی
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بدینوسیله به اطالع می رساند مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم ساعت 21:00
روز جمعه مورخ  97/4/29در محل مسجد صاحب الزمان (عج) به آدرس قشم میدان پاسداران تشکیل می گردد.
لذا از عموم اعضاء دعوت می شود تا در ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .بدیهی است کلیه کسانی
که نمی توانند به هر دلیلی در جلسه فوق شرکت کنند می توانند با تکمیل فرم مخصوص وکالت ( یا وکالت محضری
) حق رای خود را به شخص دیگری وکالت دهند .ضمنا کلیه افرادی که کاندیدای عضویت در بازرسی می باشند،
می توانند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت یک هفته درخواست کتبی خود را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستورجلسه :
 -1قرائت عملکرد هیئت مدیره و بازرس در سال 1396
 -2انتخابات بازرس ( اصلی و علی البدل ) برای سال مالی 1397
 -3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397
 -4طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1396
 -5طرح و تصویب گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه در سال 97
 -6تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت
مختار صادقی  -رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم

تابستان صادر شده که بخشی از آنها حفر و بخشی دیگر در
حال اجراست که از این میزان چاه حدود  70تا  80میلیون
مترمکعب آب برداشت خواهد شد.حاج رسولیها افزود :در
مناطق مختلف کشور الگوی مصرف را تعدیل کرده ایم و
امکان  20درصد صرفه جویی در مصرف در مناطق بحرانی
وجود دارد تا بتوانیم برای تأمین آب شرب تابستان را بدون
مشکل سپری کنیم.وی گفت :ساالنه  7میلیارد مترمکعب
آب برای شرب در کشور استفاده که  35تا  40درصد این
میزان در زمان پیک مصرف تابستان مصرف می شود.

هرمزگان پیشتاز در صنعت میگوی کشور

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم

توزیع یک و نیم میلیون اصله
نهال مرکبات بین باغداران
هرمزگان
مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
گفت :به منظور کشت جایگزین باغ های لیموترش
امحا شده ،یک میلیون و  500هزار اصله نهال مرکبات
َ
جارووک بین باغداران این استان
مقاوم به بیماری
توزیع شده است.مسعود گرگیج اظهار کرد :نهال های
توزیع شده از ارقام غیر میزبان و مقاوم به بیماری
جاروک لیموترش هستند.وی اضافه کرد :در 15سال
گذشته12 ،هزار هکتار از باغ های لیموترش آلوده
به بیماری جاروک دراین استان امحا شد که بخش
وسیعی از آنها با استفاده از نهال های مقاوم به این
آفت ،دوباره احیا شده اند.گرگیج باتشریح برنامه های
این سازمان در زمینه اصالح باغ ها خاطرنشان کرد:
از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 10هزار اصله نهال
لیموی پیوندی یارانه دار در اختیار باغداران هرمزگان
قرار گرفته است.
این مقام مسوول در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان
وسعت باغ های لیموترش استان را 10هزار هکتار با
تولید ساالنه 120هزارتن محصول اعالم کرد.وی با اشاره
َ
جارووک و امحای باغ های آلوده ابراز
به وجود بیماری
داشت :میزان برداشت محصول از باغ های لیموترش
این استان در سال زراعی جاری (مهر96تامهر)97
نسبت به سال زراعی گذشته تغییری ندارد.
وی از شهرستان های رودان ،میناب ،بندرعباس و
حاجی آباد به عنوان مهم ترین مناطقی نام برد که
باغهای لیموترش هرمزگان درآنها واقع شده است.

طرح جدید مجلس برای
ساماندهی بازار خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی گفت :طرحی با  ۲۰۰امضا برای ساماندهی
بازار خودرو به مجلس ارائه شده که بر اساس بخشی از
این طرح ،نرخ خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان باید
به سال  ۹۶بازگردد.به گزارش تسنیم ،سید مهدی
مقدسی اظهار داشت :طرحی بهنام ساماندهی
خودرو با  200امضا به مجلس ارائه شده که یکفوریت
آن بهتصویب صحن علنی رسیده است .البته این
طرح مخالفان و موافقانی هم داشت.وی ادامه داد:
هنوز نتوانستهایم در حوزه خودرو ،نظر متقاضیان و
مشتریان را جلب کنیم و دولت با افزایش بیمنطق
تعرفه نرخ خودرو نتوانسته است اقدام مؤثری انجام
دهد ،حتی در مورد خودروهای هیبریدی که در
دیگر کشورها مشمول مشوقهایی میشود هنوز
زیرساختی فراهم نکردهایم.مقدسی گفت :نابسامانی
کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول باید
بر این بیسامانی نظارت و به آن رسیدگی کنند.
وی ادامه داد :بخشی از طرح ساماندهی خودرو به
خودروهای زیر  45میلیون تومان اشاره دارد ،در این
خصوص آمده است که نرخ این خودروها باید به
سال  96بازگردد در این صورت رقابت هم دوباره ایجاد
خواهد شد.عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود:
خودروسازهای داخلی نباید فقدان مدیریتشان را به
بازار خودرو مربوط کنند.

هزارتن میوه و تره بار
از هرمزگان صادرشد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
گفت :امسال 140هزارتن انواع میوه و تره بار با تایید
مرا کز قرنطینه ای این سازمان به خارج از کشور صادر
شده است.
حمید دولتی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :همچنین
از ابتدای فروردین تا کنون228 ،هزارتن میوه و تره بار
و دیگر محصوالت از طریق گمرکات هرمزگان ترخیص
و وارد کشور شده است.مدیر حفظ نباتات سازمان
جهاد کشاورزی هرمزگان خا طرنشان کرد :در سه
ماهه امسال 100هزارتن انواع محصول نیز از طریق
گمرکات این استان ترانزیت شده است.وی یادآورشد:
مرا کز قرنطینه محصوالت کشاورزی در بنادر شهید
رجایی ،باهنر ،بندرلنگه و بندرجاسک فعال ترین
مرا کز قرنطینه ای کشور هستند.
دولتی میزان واردات محصوالت کشاورزی از طریق
مرا کز قرنطینه ای هرمزگان در سال گذشته را میلیون
و 538هزارتن ،صادرات را  657هزارتن و ترانزیت
این نوع کاالها را نیز 390هزارتن اعالم کرد.این مقام
مسوول در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هر
محصول وارداتی باید دارای شرایط خاصی باشد که
توسط قرنطینه کشور تدوین و به استان های مختلف
اعالم شده است.وی گفت :ورود میوه های گرمسیری
شامل موز ،انبه ،آناناس ونارگیل با دریافت مجوزهای
الزم از سازمان حفظ نباتات آزاد و ورود درختچه ُبن
سای و گل بامبو و هر میوه دیگری که شرایط ورود به
کشور را نداشته باشد قاچاق محسوب می شود.

آ گهی دعوت از بستانکاران نوبت
سوم  -شرکت دنا هرمز ساحل
با توجه به اینکه آ گهی انحالل شرکت دنا هرمز
ساحل (سهامی خاص ) به شماره ثبت  4599در
روزنامه رسمی مورخ  95/5/5صفحه  77درج
گردیده بدینوسیله طبق ماده  225قانون اصالحی
تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت دعوت
می شود حدا کثر ظرف مدت  6ماه از انتشار اولین
آ گهی با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته به
آ قای علیرضا حسابی به نشانی بندرعباس کوی
آزادگان کوچه آزادگان سوم پال ک  59ظرف مدت
قانونی از تاریخ چاپ روزنامه مراجعه فرمایند.

شرکت دنا هرمز ساحل

فراخوان عمومی

شناسایی پیمانکاراجرای فنس کشی وکارهای فلزی سبک

شناسایی پیمانکار تهیه و اجرای لوله های  DRAINمربوط به سیستم تهویه مطبوع DVM

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

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

صالحیت درخصوص اجرای فنس کشی وکارهای فلزی سبک درپاالیشگاه میعانات گازی

درخصوص تهیه و اجرای لوله های  DRAINمربوط به سیستم تهویه مطبوع DVMدر

ستاره خلیج فارس اقدام نماید.

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت می شودحدا کثر تا تاریخ 1397/03/28مدارک وسوابق کاری خودرا

از متقاضیان دعوت می شود حدا کثر تا تاریخ 1397/03/28مدارک و سوابق کاری خود را

به دفتر کارگاه به آدرس  :بندرعباس  -خونسرخ  -پاالیشگاه ستاره خلیج فارس -ساختمان

به دفتر کارگاه به آدرس :بندرعباس  -خونسرخ  -پاالیشگاه ستاره خلیج فارس -ساختمان

های اداری مهندسی -امور پیمان  -رسیدگی تحویل نمایند.

های اداری مهندسی  -امور پیمان  -رسیدگی تحویل نمایند.

شماره تماس 076- 33592370-80 :داخلی  6450و6452

شماره تماس 076- 33592370-80 :داخلی  6450و6452

روابط عمومی شرکت فرادست انرژی فالت

روابط عمومی شرکت فرادست انرژی فالت

