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خبر اختصاصی

دبیر ستاد انتخابات کشور عنوان کرد:

احتمال برگزاری انتخابات
میاندورهای مجلس با
صندوقهای رای الکترونیکی
صفحه 2

مدیر کل تعزیرات استان خبر داد:

تالش برای اجرای صحیح
طرح تهلنجی در هرمزگان
همین صفحه

تولید محصوالت
گلخانهای در جهت
توسعه اقتصادی
هرمزگان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از ارائه طرح مدیریت
متمرکز مبادی ورودی قاچاق به مرکزیت هرمزگان خبر
داد و گفت :تالش داریم تا طرح تهلنجی یا کاالی ملوانی
به درستی در استان اجرا شود.حسین ایزدی معیشت
مرزنشینان را دغدغه اصلی مدیران استانی عنوان کرد و
گفت :نگاه اداره کل تعزیرات حکومتی کمک به اشتغال
در هرمزگان است و ما به دنبال فعالسازی ظرفیت های
قانونی برای یاریرسانی به اشتغال و افزایش سطح رفاه
مردم هستیم.
وی افزود :با این حال ا گر پرونده ای در حوزه قاچاق
باز شود ،ملزم به پیگیری و اجرای قانون خواهیم بود و
نمیتوانیم از الزامات قانونی چشمپوشی کنیم.ایزدی
تا کید کرد :نگاه ما چنین است که هم در پی تنظیم بازار
هستیم و هم از ورود کاالى قاچاق به کشور جلوگیری
خواهیم کرد؛ با این حال مقتضیات هرمزگان را نیز در نظر
خواهیم گرفت.وی حوزه صالحیت اداره کل تعزیرات
حکومتی را مبارزه با قاچاق کاال و تنظیم بازار و برخورد
با گران فروشى ذکر کرد و گفت :با این حال به صورت
موکد مسائل و مشکالت مرزنشینان را همواره در اولویت
دغدغههای خود قرار داده ایم.مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان هرمزگان تصریح کرد :در همین زمینه طرح تمرکز
مدیریت در حوزه خلیج فارس و دریای عمان را ارائه
کرده ایم تا مبادی ورودی کاالی قاچاق در چهار استان
هرمزگان ،بوشهر ،خوزستان و سیستان و بلوچستان به
طور هماهنگ کنترل شود و به این ترتیب مبادی ورودی
کاالی قاچاق از استانی به استان دیگر تغییر نکند.وی
بیان داشت :ا گر قرار است مبارزه با قاچاق کاال صورت
پذیرد ،باید در چهار استان همجوار خلیج فارس و دریای
عمان با یک رویه اجرا شود و نمیتوان تنها فشار را بر
هرمزگاننشنیان گذاشت چرا که تخلیه قاچاق در استان
های دیگر انجام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه با اجرای
این طرح میتوان ظرفیت های قانونی اشتغالزایى را در
چهار استان افزایش داد ،گفت :هم ا کنون تفسیرهای
متفاوتی از کاالهای ملوانی و مرزنشینی در استان های
مختلف وجود دارد از جمله در بوشهر تفسیر گسترده
تری شده است و اقالم بیشتری به عنوان کاالی ملوانی
و تهلنجی محسوب می شوند؛ در حالی که در هرمزگان
اقالم مشمول قوانین ته لنجی و ملوانی کمتر است و
همین موضوع باعث شده تا مردم هرمزگان احساس
کنند در حقشان اجحاف صورت گرفته است .
وی تصریح کرد :مرکزیت مدیریت این طرح به دلیل
گستردگی پهنهی دریایی هرمزگان باید به این استان
داده شود و من این پیشنهاد را در کمیسیون مبارزه با
قاچاق استان مطرح کرده ام.ایزدی در پایان گفت:
جهت اجرا و تصویب این طرح عالوه بر کمیسیون
قاچاق هرمزگان با نمایندگان هرمزگان نیز گفتگو کرده
ایم و امیدواریم نتایج آن سبب ارتقا سطح رفاه ،امنیت و
اشتغال در استان شود/.موج

 ۱۰۰تن مرغ منجمد
به هرمزگان اختصاص یافت

معاون سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان گفت :در
راستای تنظیم ستاد بازار ۱۰۰ ،تن مرغ منجد با نرخ مصوب
دولتی به این استان اختصاص یافت.محمد عباسی
افزود :طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در مجموع پنج
هزار تن مرغ منجمد به استانها اختصاص یافته که سهم
هرمزگان  ۱۰۰تن بوده است.
وی بیان داشت :قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد با نرخ
مصوب دولتی هر کیلوگرم  ۱۳۵هزار ریال بوده که با هدف
تنظیم بازار گوشت مرغ و رضایتمندی مردم در فروشگاه
ها و اتحادیه نقاط مختلف استان توزیع میشود.

یکی از تیم های موفق استان در رده های پایه تیم نوبند گستر
میناب است .این تیم با استفاده از نیروهای بومی نشان داده
است که ا گر به توانمندی بازیکنان وکادر فنی بومی اعتماد کنیم
یقینا پشیمان نخواهیم شد.در این گفت وگوی اختصاصی پای
صحبت های مدیر عامل باشگاه نوبند گستر میناب مینشینیم.
مدیرعاملی که دوران فوتبالی خودش را درهمین باشگاه سپری
کرده است.صادق یگانه صعود دسته چهار میناب با نوبندگستر تا

دسته دوم استان ،قهرمانی در مسابقات روستایی استان ،مقام
سومی در لیگ برتر استان باسهیلی قشم ،مقام قهرمانی استان
با نوجوانان خلیج فارس میناب ،مقام قهرمانی زیرگروه کشور،
مقام قهرمانی در زیرگروه لیگ برترکشور و صعود به لیگ برتر
کشور ،صعود به جمع ده تیم برتر نوجوانان کشور ،مقام قهرمانی
در جوانان استان و صعود به همراه نوجوانان نوبندگستر به
صفحه 4
دورنهایی مسابقات مناطق کشور در...

استاندار هرمزگان تأ کید کرد:

برخورد با فعالیت
آرایشگاههای
زنانه در منزل
هرمزگان ،با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی و استفاده از
ماسک را بهترین راهکار برای مقابله با کرونا میدانیم ،عنوان
کرد :پس از جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،ستاد
استانی در هرمزگان نیز تشکیل جلسه داد و تصمیماتی جهت
مهار این بیماری در استان اتخاذ شد.
صفحه 5

درباره سالحهای شیمیایی و تاثیرات جبرانناپذیرش

کشتارمردمــــــــــــــــــــی

جنگ عنصر همیشه حاضر تاریخ بودهاست .تاریخ نشان
دادهاست وقتی پای منافع کشورها به میان بیاید ،همه
میخواهند هرطور شده پیروزی از آن آنان باشد .برای بسیاری
از قدرتهای جهان فرقی نمیکند چگونه به این پیروزی دست
یابند .سالحهای شیمیایی درست از همینجا سر در میآورد و
به ابزاری برای قدرتنمایی بدل میشود .تلفات و خرابیهای
غیرانسانی این سالح در سالیان گذشته ،منجر به نامگذاری
روزی برای مقابله با استفاده از آن شد .در ادامه به چگونگی
ظهور سالحهای شیمیایی ،آشنایی با برخیاز خطرنا کترین

علی باقرزاده در نشستی با نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو
کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسالمی که با حضور
مدیران و روسای تشکلهای بخش کشاورزی هرمزگان برگزار
شد ،اظها رکرد :بخش کشاورزی در استان از اهمیتی ویژه
برخوردار است و  50درصد جمعیت استان سا کن روستا بوده
که معیشت آنها به این بخش مرتبط است .وی با اشاره به
ظرفیت های مهم در بخش کشاورزی افزود :آبزی پروری از
مهم ترین ظرفیت های بخش کشاورزی استان بوده  50 ،هزار
صفحه 3
هکتار پتانسیل در استان وجود دارد که...

تالش برای اجرای صحیح
طرح تهلنجی در هرمزگان

کسی به فکر بازسازی
ورزشگاه میناب نیست

استاندار هرمزگان گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا،
هرگونه تجمع افراد و توقف خودرو در سواحل بهویژه ساحل
شهر بندرعباس ممنوع است و نیروی انتظامی وظیفه دارد
از این تجمعات جلوگیری و با توقف خودروها برخورد و آنها
را جریمه کند.فریدون همتی نماینده عالی دولت در استان

گروه اقتصادی//
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از لزوم توجه به آبزی
پروری و تولید محصوالت گلخانه ای در توسعه اقتصادی و ارزآوری
برای استان خبر داد.

خبــــر آخــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مدیرعامل باشگاه نوبند گستر :

دعوت به همکاری

به یک آقا جهت توزیع روزنامه در سطح شهر نیازمندیم .متقاضیان از ساعت  9الی
 13به دفتر روزنامه صبح ساحل طبقه اول واحد توزیع و اشترا ک مراجعه نمایند.
داشتن موتورسیکلت الزامی میباشد .
آدرس  :حدفاصل چهارراه  17شهریور و ابوذر ( اتوتاج ) مابین بانک رفاه و دی

آ گهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شــرکت آلومينيوم المهدی در نظر دارد نســبت به طراحی ،خرید و نصب یک دســتگاه برج خنک کننده کوره های القایی بهمراه لوله
کشی های مورد نیاز در پروژه میله گذاری شرکت آلومینیوم المهدی مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید .لذا بدین وسیله از کليه متقاضیان داراي صالحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه به وب سايت المهدی
به آدرس  www.almahdi.irمراجعه و فايل مربوطه را دانلود نمايند.
توضيحات:
 آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/05/05 ضمانتنامه :تضمين شركت در مناقصه مبلغ ( 300.000.000سیصد میلیون) ریال می باشد كه می بايست بصورت ضمانت نامه بانکیحداقل سه ماهه قابل تمديد ارائه شود.
 محل تحویل پا کات مناقصه :بندرعباس ،كيلومتر  18جاده اسكله شهيد رجائی ،بلوار صنعت ،شركت آلومينيوم المهدی ،دبیرخانهشرکت .تلفن 076-33595021 :دورنگار076-33595550 :
 کلیه پا کات مناقصه می بایســت بصورت دربســته ،ممهور و موضوع مناقصه روی پا کت ذکر گردد .ضمنا ارســال اســناد فني مناقصهبصورت مهر و امضاء شده از سوی شركت كنندگان الزامی است.
 مضافااينكه به پيشــنهادهاي مشــروط ،مخدوش ،فاقد امضاء و پيشــنهادهايی كه بعد از مدت مقرر در آ گهی واصل شــود ،مطلقاترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -هزينه درج آ گهي به عهده برنده مناقصه می باشد.

شركت آلومينيوم المهدی

آ گهی مزایده اجاره شماره 99-04
مزایده وا گذاری  ،نگهداری و بهره برداری از پارکینگ
پایانه بار بندرعباس

اداره كل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان هرمزگان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد وا گذاری  ،نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار
بندرعباس را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده  ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(  ) WWW.setadiran.irبا شماره مزایده  5099004221000003به صورت الکترونیکی به فروش برساند .
زمان انتشار در سایت  :از ساعت  12:00مورخ  1399/04/11الی ساعت 13:00مورخ 1399/04/21
تاریخ بازدید  1399/04/14:الی 1399/04/18
زمان بازگشایی  :ساعت  09:00مورخ 1399/04/22
مهلت دریافت اسناد مزایده  :ساعت  12:00مورخ 1399/04/14
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  :ساعت  13:00مورخ 1399/04/21
زمان اعالم به برنده 1399/04/22 :
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 - 1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت
اسناد مزایده ( درصورت وجود هزینه مربوطه )  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه ) ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی
پا کات و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران از این طریق امکان پذیر می باشد .
 - 2کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده  ،قابل مشاهده  ،بررسی
و انتخاب می باشد.
 - 3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها  ،در سایت سامانه (  ) WWW.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفایل مزایده گر"
موجود است .

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

شناسه آ گهی896904 :

ی شرکتهای تعاونی
آ گه 
سراسر هرمزگان در صبحساحل
تلفن پذیرش32241462-105 :

و پرکاربرترین آنها و تاثیرات پیدا و پنهان این سالحها بر
زندگی قربانیانش میپردازیم.استفاده از عوامل بیولوژیک در
جنگ به هزاران سال قبل برمیگردد .ریختن ریشه گیاه َخ َربق
در آب آشامیدنی ارتش مقابل به دستور پادشاه آتن ،استفاده
رومیان و مصریان از قیر برای سوزاندن دشمن و ریختن آهک و
آرسنیک در منابع آب ،نمونهای از این موارد است .این موارد
ابتداییترین بکارگیری سالحشیمیایی در جهان به حساب
میآید«.فریتس هابر» ،پدر بمب شیمیایی ،کسی است که با
آغاز جنگ جهانی اول داوطلبانه...
صفحه 6

