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نخستین محموله سوخت کم گوگرد از
مبدا پاالیشگاه امام خمینی (ره) شازند ارا ک
در قالب  ۹۰وا گن مخزن دار با حجم  ۵۰۰۰تن
به مقصد بندر شهید رجایی بارگیری شده که
درگام نخست از این اقدام مهم ۱۸ ،وا گن با
حجم تقریبی  ۱۰۰۰تن به زودی وارد بندر
شهید رجایی خواهد شد.

ورود بیش از  ۳۳هزار گردشگر به جزیره قشم

در نخستین روز تعطیالت ویژه  ۲۲بهمن ۳۳ ،هزار و  ۱۳۶گردشگر وارد جزیره قشم شدند.
رئیس کمیته آمار ستاد اجرایی خدمات سفر قشم گفت :گردشگران از سه مسیر زمینی ،دریایی و هوایی وارد جزیره شدند.
محمدرضا عباسی افزود ۲۵ :هزار و  ۹۰۶تن از گردشگران از طریق زمینی و با استفاده از  ۷هزار و  ۹۳۸دستگاه خودرو شخصی و
عمومی با گذر از روی آبهای نیلگون خلیج فارس وارد اسکله الفت در جزیره قشم شدند.
وی گفت ۴ :هزار و  ۶۳۲گردشگر هم از مسیر دریایی با شناورهای مدرن از اسکله شهید حقانی بندرعباس وارد اسکله شهید
ذا کری شهر قشم شدند.
رئیس کمیته آمار ستاد اجرایی خدمات سفر قشم با اشاره به اینکه مبدا سوم گردشگران مسیر پروازی بوده است افزود :در این
مدت دو هزار و  ۵۹۸گردشگر هم از چند فرودگاه کشورمان وارد فرودگاه بین المللی قشم شدند.
جزیره قشم با داشتن ظرفیتهای ارزشمند گردشگری یکی از مقاصد مهم ایرانیان و عالقمندان خارجی است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان:

 ۵۰درصد از نفتکوره کم گوگرد از طریق
ریل وارد بندرشهید رجایی میشود
گروه اقتصادی//
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :از
این پس  ۵۰درصد محصول فرآورده استراتژیک
نفتکوره کم گوگرد که در راستای اجرای قانون
کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط زیست
ناشی از تردد کشتی ها ( )MARPOLدر
پاالیشگاه امام خمینی (ره) شازند تولید می شود
بشکل حملو نقل چند وجهی و توسط وا گنهای
مخزن دار به بندر شهید رجای انتقال می یابد.

«اله مراد عفیفی پور» با اشاره به الزامات
شناورها درحال تردد در آبهای بین المللی
جهت استفاده از سوخت های دارای محتوای
گوگرد کمتر از نیم درصد اظهار داشت :از ابتدای
ژانویه سال  ۲۰۲۰میالدی تمامی شناورهای
ملزم به رعایت این قانون بوده و عدم توجه،
ممانعت از تردد ،توقیف و جریمه کشتی ها
در آبهای بینالمللی و بنادر جهان را به همراه
خواهد داشت .عفیفی پورگفت :از این قانون
به عنوان پرچالشترین و پرهزینهترین الزام
جهانی در حوزه حمل و نقل دریایی یاد می
شود.این مقام مسئول اظهار داشت :با همت
و توان متخصصان داخلی از نیمه دوم سال
جاری نفتکوره کم گوگرد در پاالیشگاه امام
خمینی (ره) شازند ارا ک تولید و با اختصاص
خط ،مخزن و بازوهای بارگیری نسبت به
ذخیرهسازی سوخت مورد نیاز کشتیهای
اقدام شد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان
اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری تا کنون
 ۲۰هزار تن سوخت کم گوگرد از طریق حمل
و نقل جادهای به بندر شهید رجایی منتقل

شده اظهار کرد :مشکالتی نظیر ایجاد ترافیک
در مسیر ورودی ،کاهش ایمنی مسیر تردد،
مشکالت تخلیه کامیونی به مخازن همچنین
کندی عملیات تخلیه از جمله عوامل
محدودیت آفرینی درحمل و نقل جاده ای
بودکه برای رفع این مشکالت بهره گیری از زیر
ساختهای ایجاد شده در بندرشهید رجایی و
حمل و نقل ریلی در دستورکار قرارگرفت .
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
با اشاره به مزایای بی شمار حمل و نقل چند
وجهی و استفاده از ظرفیت خطوط ریلی
جهت انتقال فرآوردههای نفتی در بندر شهید
رجایی تصریح کرد :پیشنهاد بندر جهت ارائه
خدمات به صورت حمل چند وجهی و ترکیبی
مطرح ،مزایای بهره گیری از این ظرفیت تبیین
و مورد استقبال شرکت متقاضی این خدمت
قرار گرفت.
عفیفی پورگفت :بر این اساس نخستین
محموله سوخت کم گوگرد از مبدا پاالیشگاه
امام خمینی (ره) شازند ارا ک در قالب  ۹۰وا گن
مخزن دار با حجم  ۵۰۰۰تن به مقصد بندر
شهید رجایی بارگیری شده که درگام نخست از
این اقدام مهم ۱۸ ،وا گن با حجم تقریبی ۱۰۰۰
تن بزودی وارد بندر شهید رجایی خواهد شد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان در پایان
خاطر نشان کرد :پیشبینی میشود با
تسهیالت ایجاد شده ،از این پس  ۵۰درصد
از حجم این فرآورده استراتژیک جهت
لو
سوخترسانی به کشتیها ،از طریق حم 
نقل چند وجهی و توسط وا گنهای ریلی به
بندر شهید رجایی منتقل شود.
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یک مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی:

مشکلی برای تامین میوه شب عید وجود ندارد
گروه اقتصادی//

یک مقام مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی با
بیان اینکه امسال بیش از  9.5میلیون تن سیب و
مرکبات در کشور تولید شده است ،گفت 60 :هزار
تن هم برای شب عید ذخیرهسازی شده و هیچ
نگرانی از بابت تامین میوه وجود ندارد.

به گزارش فارس ،داراب حسنی مدیرکل دفتر
میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد
کشاورزی با بیان اینکه امسال  25هزار تن
سیب درختی و  35هزار تن پرتقال در انبارها
ذخیرهسازی شده است ،گفت :مشکلی از نظر
تأمین نیاز میوه شب عید وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امسال  4میلیون تن سیب
و  5.5میلیون تن مرکبات در کشور تولید
شده است ،افزود :تولید میوه به ویژه سیب و
پرتقال که در ایام عید مصرف زیادی دارد به
حد کافی تولید شده است.
حسنی همچنین از سطح کشت  1.7میلیون
هکتاری میوههای سردسیری خبر داد و
گفت 10 :میلیون تن از  17میلیون تن میوه
کشور میوههای سردسیری و خشک است
و ساالنه  2میلیارد دالر از این مسیر صادرات
انجام میشود.
وی در ادامه انجام اصالح و نوسازی باغات،
بهباغی ،توسعه دیم در اراضی شیبدار،
معرفی ارقام جدید را از برنامههای این
مدیریت در توسعه میوههای سردسیری و
خشک عنوان کرد.غالمرضا تقوی مدیرکل
گلخانههای معاونت باغبانی با بیان اینکه
 7700هکتار گلخانه در کشور احداث شده
است ،گفت :از این میزان ساالنه  2.4میلیون

تن سبزی و سیفی شامل خیار ،گوجه،
بادمجان و فلفل به دست میآید و 2700
هکتار هم برای تولید گلها و گیاهان زینتی
اختصاص دارد که ساالنه یک میلیارد شاخه
و گلدان از آنها به دست میآید.تقوی با اشاره
به اهمیت توسعه گلخانه در کشور گفت :این
سطح گلخانه  175هزار شغل ایجاد کرده که
 16درصد کل اشتغال بخش باغبانی را به خود
اختصاص داده است.وی همچنین تأ کید
کرد :تولید گلخانهای باعث افزایش بهرهوری
آب و نیز کاهش مصرف سوخت میشود و
عملکرد محصوالت را باال میبرد.
به گفته این مسؤول در تولید گلخانهای به
ازای هر  26کیلوگرم یک کیلوگرم آب استفاده
میشود و عملکرد هم تا  250تن در هکتار
است و مصرف سوخت نیز  30درصد کاهش
مییابد.در ادامه نشست حبیب رادفر مجری
طرح توسعه گلخانهها با بیان اینکه امنیت

غذایی و کشاورزی پایدار و نیز اقتصادی کردن
کشاورزی سه رکن اساسی برای هر کشور
است ،گفت :برنامه اقتصاد مقاومتی انتقال
 48هزار و  355هکتار محصوالت فضای باز
به محصوالت گلخانهای است که با انجام
این کار فضاهای آزادشده به تولید محصوالتی
مانند گندم و غالت اختصاص مییابد.
زهرا جلیلی مقدم مدیرکل دفتر میوههای
گرمسیری با بیان اینکه در سیل اخیر 1500
هکتار از باغات موز خسارت دید و باید
نهالهای جدید جایگزین شوند ،گفت :این
سیل خسارات زیادی وارد کرده که هزینه
اصالح و نوسازی آن در بخش باغات خرما
و موز  124هزار میلیارد تومان است.جلیلی
مقدم در ادامه با تأ کید بر اینکه به گفته
سازمان بهداشت جهانی هر فرد باید روزانه
 5وعده میوه مصرف کند ،گفت :تولید خرما
در کشور  1.2میلیون تن است و ایران  10درصد

تولید جهانی این محصول را در اختیار دارد و
ساالنه  300هزار تن صادر میکند که  15درصد
مبادالت جهان را در اختیار کسب کرده است.
همچنین تولید مرکبات کشور  5.3میلیون
تن است و ایران جایگاه هفتم را دارد .ایران
جایگاه سوم تولید انار و همچنین چهارم
انجیر را در اختیار دارد و ساالنه حدود  14هزار
تن کیوی صادر میکند.
وی تأ کید کرد :به جهت تغییر اقلیم که در
کشور رخ میدهد باید اقدامات بهباغی و
اصالح و نوسازی باغات انجام شود.حسین
زینعلی مجری گیاهان دارویی با بیان اینکه
مشکل در توسعه گیاهان دارویی تأمین بذر و
نهاد ه مناسب است ،گفت :در  40سال گذشته
به گیاهان دارویی توجهی نشده است ،فقط
در دو سال گذشته توجه به این بخش افزایش
یافته است.وی با اشاره به ظرفیتهای بزرگ
در گیاهان دارویی گفت :ایران متنوعترین
ژنتیک گیاهی را با  8500گونه گیاهی دارد که
 2000گونه آن متعلق به گیاهان دارویی است.
زینعلی تصریح کرد :ایران سطح زیرکشت گل
محمدی و زعفران جایگاه نخست دنیا را دارد.
مجری گیاهان دارویی همچنین گفت که در
سال جاری  71تن زعفران به قیمت  5میلیون
تومان خریداری شد و مانع از افت قیمت شد
به طوری که قیمت زعفران هم ا کنون به
کیلویی  11میلیون تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه صادرات سال گذشته
گیاهان دارویی  570میلیون دالر بوده
پیشبینی کرد میزان صادرات امسال به 700
میلیون دالر برسد.

رونوشت گواهی حصر وراثت

آ گهی مزایده( نوبت دوم)
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی  980639ب در درخصوص دعوی آقای فضل اله
بهمنی چاهستانی علیه باختر بار جنوب که در این راستا دو دستگاه لیفترا ک به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
خالصه گزارش بازدید :
* .1یک دستگاه فورک لیفترا ک  2/5تنی لینده  H25D - 04به شماره پال ک  11م  2326منطقه ویژه رنگ نارنجی مدل  2007شماره
موتور  10466856شماره شاسی  C1X351U00836که در بعضی از قسمت های اتاق و بدنه آثار خط وخش وجود دارد  ،وضعیت
موتوری سالم  ،فاقد تجهیزات جانبی می باشد  ،موتور روشن و آماده بکار است سیستم موتور در حد مدل و کارکرد سالم  ،درصد
استهال ک  25درصد استهال ک و قابلیت شماره گذاری دارد  ،وضعیت سیستم برقی سالم  ،وضعیت داخلی اتاق سالم وضعیت
الستیکها متوسط سیستم بادی و هیدولیکی سالم چنگالها و تجهیزات باالبری  ،سالم قیمت پایه  1/750/000/000ریال معادل
یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان برآورد می گردد .
 -2یک دستگاه فورک لیفترا ک  3تنی لینده H30D - 04به شماره پال ک  11ب  3996منطقه ویزه رنگ نارنجی مدل  2006شماره
موتور  27280شماره شاسی C1X 351151239که در بعضی از قسمت های اتاق و بدنه آثار خط وخش وجود دارد وضعیت موتوری
سالم فاقد تجهیزات جانبی می باشد  .موتور روشن و آماده بکار است  ،سیستم موتور در حد مدل و کارکرد سالم  ،درصد استهال ک
 30درصد استهال ک و قابلیت شماره گذاری دارد  ،وضعیت سیستم برقی سالم  ،وضعیت داخلی اتاق سالم وضعیت الستیکها
متوسط سیستم بادی و هیدرولیکی سالم چنگالها وتجهیزات باالبری سالم قیمت پایه 1/850/000/000ریال معادل یکصد وهشتاد
وپنج میلیون تومان برآورد می گردد.
 -1فروش نقدی است  .و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  ./10مبلغ ارزیابی شده را بصورت
سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -5مزایده در روز یک شنبه ساعت 11صبح مورخ  1398/12/04در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری
بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید-6.در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد
مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او
استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع
بیشتر میتوانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس هادی جهانگیری
193299

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت راهسازان
جزیره سهامی خاص بشماره ثبت 6100
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میگردد که مجمع عمومی فوق العاده در ساعت  9صبح مورخ 1398/12/4
در محل دفتر شرکت واقع در بندرعباس خیابان بنیاد شهید کوچه گوهران  23روبروی مسجد علی ابن ابیطالب کدپستی
 7915975377تشکیل میگردد حضور همه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه الزامی می باشد
دستور جلسه  .1 :اضافه نمودن یک بند به ماده  40اساسنامه شرکت
هیئت مدیره شرکت راهسازان جزیره سهامی خاص

خانم فاطمه صادقی گوربندی فرزند عباس به شماره ملی3420658516به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه شماره
9809987669501569از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان دارشاه
رنجبری فرزند حیدر به شماره ملی 3421758166متولد  1316/1/1درتاریخ  1398/10/28در آخرین اقامتگاه دائمی خود
باستناد گواهی فوت صادره از ثبت احوال و گواهی  3نفر گواه بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند /
عبارتست از :
-1علی رنجبری فرزند دادشاه به شماره ملی  3422203583پسر متوفی  -2محمدرضا رنجبری فرزند دادشاه به شماره ملی
 3410220240پسر متوفی -3نجیبه رنجبری فرزند دادشاه به شماره ملی  3420614292دختر متوفی  -4طاهره رنجبری
فرزند دادشاه به شماره ملی  3420614306دختر متوفی  -5وجیهه رنجبری فرزند دادشاه به شماره ملی 3420669917
دختر متوفی  -6صدیقه رنجبری فرزند دادشاه به شماره ملی  3421953945دختر متوفی  -7سمیه رنجبری فرزند دادشاه
به شماره ملی  3410046046دختر متوفی -8فاطمه صادقی گوربندی فرزند عباس به شماره ملی  3420658516همسر
متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیت نامه از متوفی نزد او می باشداز تاریخ نشر آ گهی ظرف مدت یکماه به این شعبه شورا تقدیم دارد .واال گواهی حصر
وراثت صادر خواهد شد.

موسی نجاری پور رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مجتمع شهری حوزه قضایی میناب
193303
رونوشت آ گهی حصر وراثت
خانم شهربان اختیاری دارای شماره شناسنامه  3420187130به شرح دادخواست به کالسه  9809987669401632از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر مدبری بشناسنامه  3420507216درتاریخ
98/5/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1سعید مدبری فرزند جعفر
شماره ملی  3410140832فرزند  -2سحر مدبری فرزند جعفر شماره ملی  3410243135فرزند -3مژگان مدبری فرزند جعفر
شماره ملی  3410479813فرزند -4مژده مدبری فرزند جعفر شماره ملی  3411078979فرزند -5شهربان اختیاری فرزند حسن
شماره ملی  3420187130همسر .اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آ گهی می نماید تاهرکسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آ گهی به مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد.
محمد زارعی کریانی -قاضی شورای حل اختالف شعبه اول میناب193304
آ گهی تغییرات شرکت به جهان تنظیف جنوب شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  19298و شناسه ملی 14008460014
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/07/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت در
واحد ثبتی بندرعباس به آدرس :بخش مرکزی ،شهر بندرعباس
،محله فرودگاه قدیم ،کوچه قائم مقام فراهانی ، 7پال ک ، 5طبقه
همکف کد پستی 7919935415 :انتقال یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()769589

به سرقت رفته
خودرو و کارت خودرو و بیمه خودرو سواری سیستم
پژو تیپ  PARSTU5مدل  1398به رنگ سفید -
روغنی و شماره موتور  164B0222596و شماره
شاسی  NAAN11FE2KH520614و شماره پالک
84ایران 234ط  67به نام مهین ناروئی
نام پدر کریمدادمفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

