بنادر نباید محلى براى دپوى کاال باشند ،بلکه
آنها هماهنگ کننده صادرات و واردات هستند و
باید مجموعه هاى تصمیم گیر نظیر وزارت صمت،
وزارت جهاد کشاورزى و بانک مرکزى شرایط بهتر
و مطلوب ترى را در بخش تولید رقم بزنند دپوى
پنجشنبه  19فروردین |1400سال سی و ششم| شماره  4268کاال عمال افزایش قیمت براى مصرف کننده را به
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com
همراه دارد و نیازمند آن هستیم ...

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان:

گروه اقتصادی//
سال های  1392تا  ،1400سال های توسعه
زیرساخت های بندری منطقه آزاد قشم با هدف
ارتقای سهم این منطقه از صنایع دریایی به ویژه
تجارت حمل و نقل دریایی بوده است و در دو
دولت یازدهم و دوازدهم ،هفت طرح شاخص در
حوزه توسعه اسکله ها و بنادر با صرف اعتباری
نزدیک به  1600میلیارد ریال در این زمینه به اجرا

بنادرنباید محلی برای دپوی کاال باشند

تکنولوژی ارتباطی به مناطق روستایی رسانده
شده است و تمام توانمان را در  15ماهه اخیر
برای به حداقل رساندن مشکالت ارتباطی و
دسترسی مردم به اینترنت بکار گرفتهایم.
یگانه درباره کندی سرعت اینترنت در دو
نقطه از بخش احمدی نیز گفت :ارتباط این
دو سایت اینترنت پرسرعت همراه به صورت
موقت و از طریق لینک ماهوارهای از سوی
شرکت زیرساخت فراهم شده بود که مردم این
روستاها بتوانند از اینترنت پرسرعت برخوردار
شوند که با افزایش سفرها به این مناطق و
افزایش مصرف در نوروز ،سرعت اینترنت در
این مناطق افت پیدا کرده بود که این مژده را
به مردم عزیز این دو منطقه نیز میدهیم که
با رساندن فیبر نوری در روزهای آینده به این
مناطق ،پهنای باند کافی به تکنولوژی نصب
شده در آن منطقه خواهد رساند و مشکل آنها
برای همیشه رفع خواهد شد.

توسعه زیرساخت های بندری
قشم با  1600میلیارد ریال اعتبار
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رییس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسالمى:

 6منطقه جدید در هرمزگان
در نوروز 1400اینترنتدار شدند
گروه اقتصادی//
مدیر مخابرات منطقه هرمزگان گفت :در
ایام نوروز نیز کار توسعه شبکه اینترنت همراه
ادامه یافت و  6سایت  3Gتلفن همراه در دو
هفته اخیر در مناطق روستایی هرمزگان بهره
برداری شد.امیر یگانه عنوان کرد :در ایام نوروز
نیز خانواده مخابرات هرمزگان به طور جدی و
پرتالش در توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت
پرسرعت همراه در استان مشغول به کار بود و
در دو هفته اخیر  6سایت جدید اینترنت همراه
در استان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی افزود :اینترنت پرسرعت همراه از نوع  3Gدر
روستاهای ملو ،بندرمقام (شهرستان بندرلنگه)
 ،راس المیدان در شرق هرمزگان ،میسکی،
کرتی،گوهرت ،چنالی در شهرستان جاسک
وارد مدار خدمات دهی شد.مدیر مخابرات
منطقه هرمزگان خاطرنشان کرد :عمده این
تکنولوژیها با شرایط سخت انتقال فیبرنوری و

آغاز طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در هرمزگان

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان گفت :طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از امروز هجدهم فروردین ماه
جاری در استان آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.خلیل قاسمی افزود :تسهیل و سرعت دهی در دسترسی مردم به
کاالهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مناسب ،نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی ،توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلف های
احتمالی و گرانفروشی ،تقلب ،افزایش گشتهای مشترک بازرسی واحدهای صنفی به ویژه شیرینی فروشیها ،مرا کزفروش
آش وحلیم  ،سوپر مارکت ها و میوه وتره بار و اقالم لبنی و پروتئینی از اهداف این طرح است.وی بیان داشت :رعایت نر خهای
مصوب و سود قانونی ،نصب برچسب قیمت بر روی تمامی کاالها و صدور فا کتور رسمی در قبال فروش کاال از جمله موارد
مورد تا کید در اجرای این طرح است که همه صنوف باید آن را رعایت کنند.رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
اظهارداشت :ستاد خبری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان نیز همزمان با اجرای این طرح شبانهروزی فعال است و
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،شکایت های خود را از طریق شماره تلفن  ۱۲۴اعالم کنند.

درآمد.معاون فنی و عمرانی
این سازمان گفت :پروژه
توسعه اسکله و الیروبی
حوضچه بندر بهمن با
اعتباری بالغ بر  1200میلیارد ریال یکی از شاخص
ترین پروژه هایی است که در سال  1393کلید
خورد و امسال به بهره برداری می رسد.
به گفته محرم بهاروند این پروژه شامل یک
میلیون مترمکعب الیروبی حوضچه و ساخت
عرشه به طول  365متر (  150متر اسکله 5000
تن 200 ،متر اسکله  10000تن و  15متر رمپ RoRo
) می باشد.

گروه اقتصادی//
رییس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس
شوراى اسالمى ،سازمان بنادر و دریانوردى را
در صف مقدم فعالیت هاى اقتصادى کشور
توصیف کرد و گفت :پسکرانه بنادر باید به
محل فعالیت هاى تولیدى و ارزش افزوده اى،
به منظور رونق اقتصادى کشور تبدیل شود.

مجتبى یوسفى با اشاره به شعار سال
 1400مبنى بر «تولید ،پشتیبانى ها و موانع
زدایى ها» ،اظهار داشت :به صراحت باید
اعالم کرد که سازمان بنادر و دریانوردى؛
در صف مقدم قرار دارد و چه در حوزه
بندرى و چه در حوزه دریایى نقش
بسزایى در بهبود وضعیت اقتصادى کشور
خواهد داشت.
وى ادامه داد :تولید در پسکرانه بنادر
نیازمند تغییر نگاه است و باید به صورت
ویژه در زمینه برنامه ریزى ،زیرساخت ها،
امکانات و تجهیزات در بنادر اقدام کرد تا
در این راستا به اهداف ترسیم شده دست
پیدا کنیم.
رییس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس
شوراى اسالمى با تا کید بر اینکه باید با
اصالح نگاه ،پشتیبانى ،حمایت ،ارائه
تسهیالت ،رفع موانع و اصالح قوانین به
سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در
پسکرانه بنادر حرکت کنیم ،عنوان کرد:
بنادر نباید محلى براى دپوى کاال باشند،
بلکه آن ها هماهنگ کننده صادرات
و واردات هستند و باید مجموعه هاى
تصمیم گیر نظیر وزارت صمت ،وزارت

آ گهی مزایده فروش ضایعات
فروشگاه های زنجیرهای اتکا استان هرمزگان در نظر دارد ضایعات (آهنآالت ) خود را
از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان میتوانند از تاریخ درج
آ گهی به مدت  5روز همهروزه به جزء ایام تعطیل از ساعت  10:00الی  18:00جهت
بازدید و دریافت مدارک شرکت در مزایده به آدرس :بلوار امام خمینی (ره) ،گلشهر
جنوبی ،فروشگاه مرکزی اتکا( واحد اداری و پشتیبانی) مراجعه نمایند و یا جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره  09176471173تماس حاصل فرمایید ،اتکا در قبول یا رد
پیشنهادات مختار است.
( هزینه چاپ آ گهی بر عهده برنده مزایده میباشد)

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا (سهامی خاص)
آ گهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی امنیت سازان بندرلنگه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1515و شناسه
ملی  14003549601به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/01/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید " :کلیه خدمات مربوط
به خرید و فروش مواد غذایی " .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه ()1119889

مفقودی

مفقودی

سند کارخانه سیستم بنز تیپ  309رنگ کرم -
نارنجی  -معمولی مدل  1368با شماره
موتور  33491110106256شماره
شماره شاسی  3793116002705پالک
 84ایران 686ع  19به نام اسد اهلل بنازاده فرزند
حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

کارت پایان خدمت دوره ضرورت
به شماره  82022675232و تاریخ صدور
 1392/8/27به نام ایمان میر دریکوند
نام پدر علی ا کبر به شماره ملی
 4073552521درجه ناوی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

جهاد کشاورزى و بانک مرکزى شرایط
بهتر و مطلوب ترى را در بخش تولید رقم
بزنند.
یوسفى ادامه داد :دپوى کاال عمال
افزایش قیمت براى مصرف کننده را
به همراه دارد و نیازمند آن هستیم که
از نگاه سنتى فاصله بگیریم و با ایجاد
فعالیت هاى ارزش افزوده اى و تولیدى در
پسکرانه بنادر آن ها را به محلى براى رونق
اقتصادى کشور تبدیل کنیم.
وى با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بخش
خصوصى به منظور تکمیل زنجیره تولید
و تبدیل مواد خام به مواد مصرفى نهایى
استفاده کرد ،گفت :تنها راهکار ما این
است که در بخش صادرات به خودکفایى
برسیم و در چشم اندازهاى توسعه اى
کشور ،پایانه هاى صادراتى داشته باشیم.
رییس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس

شوراى اسالمى با بیان اینکه ایجاد فرصت
براى بخش خصوصى باید در دستور کار
قرار گیرد ،اظهار داشت :ضرورت دارد،
تخلیه و بارگیرى مدرن داشته باشیم و از
تجهیزات و امکانات مدرن در بنادر بهره
ببریم و بتوانیم عالوه بر افزایش سرعت
تخلیه و بارگیرى ،به کاهش دموراژ کمک
کنیم.
یوسفى خاطرنشان کرد :مجلس شوراى
اسالمى به عنوان تصمیم ساز و تصمیم
گیر در حوزه قانونگذارى و مانع زدایى مى
تواند کمک شایانى به موانع زدایى ها در
حوزه تولید داشته باشد.وی افزود :باید
دستگاه هاى اجرایى و دولتى به عنوان
مجرى که عمال  90درصد منابع و نیروى
انسانى را در اختیار دارند ،موانع تولید را
اعالم کرده تا با اصالح و حذف قوانین،
شاهد پاالیش قوانینى باشیم که در حوزه

تولید ایجاد مانع کرده اند.
همچنین نایب رییس اول کمیسیون
حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران با اشاره
به اینکه پسکرانه بنادر ایران؛ ظرفیت
فوق العاده ای برای تولید و صادرات
دارند ،گفت :با پشتیبانی و مانع زدایی؛
می توان شاهد شکوفایی تولید بود.
رضا رستمی اظهار داشت :پسکرانه بنادر
ایران ،ظرفیت فوق العاده ای برای تولید
و صادرات به همراه دارند که با حمایت،
پشتیبانی و رفع موانع می توان از این
طریق شاهد شکوفایی اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد :تولید؛ بدون هموار شدن
مسیر امکان پذیر نیست و در این زمینه
ضرورت دارد ،نهادهای قانونگذار ،نه
تنها در راستای موانع زدایی ها اقدام
کنند بلکه باید از وضع قوانین و نیز صدور
دستورالعمل ها و بخشنامه های گاه و
بیگاه پرهیز کنند.
نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و
لجستیک اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران با تا کید بر اینکه تصور
می کنم شعار سال تحت عنوان «تولید،
پشتیبانیها و مانع زداییها» از سوی مقام
معظم رهبری ،بخش دولتی و حا کمیتی را
هدف قرار داده است ،خاطرنشان کرد:
زمانی که صحبت از پشتیبانی و مانع
زدایی می شود به طور حتم هدف بخش
دولتی و حا کمیتی است که باید از سوی
مجموعه های مربوطه مدنظر قرار گیرد.

آ گهی مزایده( نوبت اول)
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی  9901114ب درخصوص دعوی مریم صالحی
دومشهری علیه مهدی حکمی محبی که محکوم به پرداخت وجه گردیده که در این راستا یک دستگاه وانت نیسان از اموال
محکوم علیه مذکور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده  :خودرو وانت نیسان
الف) مشخصات خودرو:
یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 46ب738ایران  94سیستم  :وانت نیسان تیپ  2400:رنگ:آبی شماره موتور 561294 :
شماره شاسی 267660 :مدل 1390 :شمسی
ب )وضعیت حاضر:
اتاق و بدنه  :وضعیت اتاق کابین راننده و قسمت بار به لحاظ شکل ظاهری سالم و قابل شماره گذاری
موتور :در زمان بازدیدخاموش کیربکس :سالم تجهیزات داخلی  :الستیک ها  %50:سالم پال ک و مشخصات دارد ،قابلیت بازسازی
و شماره گذاری دارد.
توضیحات :شیشه جلو-سپر جلو و عقب و جلو پنجره -باطری -آینه ها-چراغ ها و اتاق با نوع کاربری باری می باشد.
ج) ارزش وسیله:
 با توجه شرح فوق ،وضعیت حاضر و سایر شرایط و نوسانات بازار خودرو و با احتساب فرسایش محل ارکان که نیاز به حک مجددمکانیزه با سیر مراحل تخصیص المثنی پال کت مشخصات از شرکت سازنده وسیله نقلیه می باشد در حال حاضر قیمت خودرو
 1/300/000/000ریال معادل 130میلیون تومان ازریابی 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 در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ  %10مبلغ ارزیابی شده را
بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  ir220100004062012907685962تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -5مزایده در روز دوشنبه ساعت  12مورخ  1400/01/30در 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.
-6در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر
احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر
قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای
احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
داورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس -میرشکاری دهکهان 206290

دعوت از بستانکاران ( نوبت سوم)
با توجه به اینکه آ گهی انحالل شرکت تعاونی صید انوار بندر به شماره ثبت  7163در روزنامه رسمی کشور مورخ
 1397/12/06صفحه  96درج 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 آقای
عیسی یوسف زاده باغستانی به نشانی  :بندرعباس -خیابان شهید جعفری کوچه هرمزگان  14طبقه همکف ظرف مدت
قانونی از تاریخ چاپ روزنامه مراجعه فرمایند.

مدیر تصفیه -عیسی یوسف زاده باغستانی

