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رهبر معظم انقالب:

خون به نا حق ریخته شده

« شیخ نمر» دامن آل سعود
خواهد گرفت

استاندار  :رژیم آل سعود در انتظار خشم جهان اسالم باشد
آیت اهلل نعیم آبادی :درپشت پرده این جنایت استکبار
جهانی قرار دارد
روحانیون اهل سنت :این اقدام عربستان موجب تاسف در
کل جهان اسالم است

روزنامه سراسری
صبح ایران
 8صفحه
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چهره اجتماعی//

4

جاعالن مدرک
تحصیلی از پیگرد
قضایی مصون
نیستند

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت :بزرگترین افتخار
آموزش و پرورش برخورداری از باالترین شاخص سالمت
اداری است و هر اقدامی که زمینه سوء استفاده از مدارک
تحصیلی را فراهم کند بدون اغماض با پیگرد قانونی رو به رو
می شود .علی کرمپور در نشست کمیته پیشگیری...
چهره اقتصادی//
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بندرعباس،پس از باران

خبر آخر

ارتقا جایگاه استان هرمزگان در زمینه رفع موانع تولید
گروه اجتماعی:
استاندار هرمزگان گفت :با برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید ،جایگاه استان هرمزگان در زمینه رفع
موانع تولید در سطح ملی ارتقا یافته است.

دكتر جاسم جادری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان هرمزگان که در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس برگزار
شد ،با بیان اینکه با برگزاری مستمر و منظم جلسات این کارگروه
جایگاه استان هرمزگان در زمینه رفع موانع تولید در سطح ملی
ارتقا یافته است ،عنوان کرد :در جهت حمایت از تولیدات صنایع
و کارخانجات فعال در داخل استان هرمزگان باید شرایطی را فراهم
کنیم تا مجموعه ها و سازمان های نیازمند به محصوالت تولیدی این
کارخانجات ،محصوالت مورد نیاز خود را از داخل استان تامین کنند.
وی ادامه داد :شرکت های آب و برق در هرمزگان نیز در جهت رفع
مشکالت با رعایت ضوابط ،همکاری الزم را با واحد ها و شهرک های
صنعتی استان هرمزگان داشته باشند.استاندار هرمزگان با اشاره به
برگزاری جلسه پیگیری مصوبات سفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت
به استان هرمزگان ،افزود :با اجرای این مصوبات باید به واحدهای
صنعتی استان کمک کنیم تا دچار مشکل نشوند.جادری خاطرنشان
کرد :فعال بودن 60واحد و اشتغال بیش از دو هزار نفر در شهرک

منابع آبي
هرمزگان
در وضعيت
بحرانی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت  :علي رغم
بارندگي هاي اخير ،منابع آبي استان در وضعیت هشدار قرار
دارد .حسین خادمی در نشست خبري كه به مناسبت سالروز
تصويب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب برگزار شد
تاکید کرد...

برگزارینهمینسالگرد
درگذشت «ناصریا» 6

های صنعتی شماره یک بندرعباس رقم مناسبی است که باید کار
آنها تداوم داشته باشد .خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت،معدن و
تجارت هرمزگان نیز گفت :با توجه به مصوبه هیات دولت در راستای
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها باید با تعامل
دستگاههای اجرائی و تشکل ها ،مشکالت واحدهای تولیدی در استان
برای همیشه حل شود .وی افزود :جهت حمایت از تولیدکنندگان
استانی تمام ارگانهای دولتی ،سازمانها ،ادارات ،بیمارستانها موظف
هستند کاالهای مورد نیاز خود را در صورتی که در استان تولید می
شود از تولیدکنندگان استان تهیه نمایند و تولید کنندگان استانی
هم باید برای فروش محصوالت تولیدی خود سماجت به خرج دهند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت :کمک
به واحدهای تولیدی استان و خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود
از اولویت های سازمان می باشد و ما بعنوان زبان گویای بخش تولید
وظیفه حمایت از این بخش را به عهده داریم .قاسمی در بخش
دیگری از سخنان خود عنوان کرد :اگر بازار و تولید کنار هم قرار
گیرند ،رونق اقتصادی استان می تواند روند رو به رشدی داشته باشد.
وی ادامه داد :باید بسته های حمایتی در اختیار دستگاههای اجرائی
قرار گیرد تا دستگاهها بتوانند با اختیارات بهتری نسبت به مسائل و
مشکالت واحدهای تولیدی در استان تصمیم گیری کنند.

بیشترین میزان باران در رودان ،قشم ،حاجی آباد و بندرعباس باریده است
عکس //محمد کرمی -صبح ساحل

جناب آقای احمد پویافر
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت

پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده
و از خداوند متعال برای آن مرحوم

گروه اجتماعی:
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت :بر
اساس بررسی های صورت گرفته در  24ساعت گذشته بیشترین
میزان بارش ها به ترتیب در شهرستان های رودان ،قشم ،حاجی آباد
و بندرعباس باریده است.

سید محمد تقی سدیدی افزود :میزان بارش در رودان  54میلی
متر ،ایتسگاه قشم  36و هفت دهم میلی متر ،حاجی آباد  36و
چهار دهم میلی متر و بندرعباس  33و چهار دهم میلی متر بوده
است.وی ادامه داد :میزان بارنگی در شهر قشم  29میلی متر،
ابوموسی  20میلی متر ،بندر لنگه  16میلی متر ،جزیره سیری

جناب آقای احمد پویافر

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن
مرحوم رحمت واسعه الهی وبرای جناب عالی وسایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

عبدالعلی پور اشرف

رحمت واسعه الهی وبرای جناب عالی و
سایر بازماندگان صبر و شکیبایی
مسئلت می نماییم.

تفاوت
به زودی

خانواده های

بهرامی ،امامدادی ،باوقار
دهقانی ،باقرزاده

جناب آقای ایرج محمودی زاده

درگذشت برادر گرامیتان را به جناب عالی وسایر بازماندگان

تسلیت عرض می نمایم از درگاه قادر منان برای آن مرحوم رحمت واسعه خواهانم

عبدالعلی پور اشرف

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت

بهره برداری از کانال های آبیاری و زهکشی میناب( میناب رود)
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه ای که روز چهارشنبه مورخ  1394/10/23راس
ساعت ده صبح در محل این شرکت واقع در شهرستان میناب ،بلوار آل محمد(ص) کوچه یکم جنب آموزشگاه
ضمن خدمت فرهنگیان به منظور اتخاذ تصمیم درباره موضوعات ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند:

الف :تصمیم گیری در مورد افزایش فعالیتهای زیر با توجه به توان علمی ،تخصصی و دانش فنی شرکت به موضوع

و اهداف شرکت

 -1فعالیت در زمینه بهره برداری  ،نگهداری و کنترل ایمنی سدها  -2فعالیت در زمینه بهره برداری  ،نگهداری و

تعمیرات نیروگاههای برق  -آبی  -3فعالیت در زمینه حفاظت ،گشت و بازرسی از منابع آب سطحی و زیر زمینی

 -4فعالیت در زمینه امور تاسیسات  -5فعالیت در زمینه تعمیر و نگهداری  -6فعالیت در زمینه نگهداری و خدمات

فضای سبز

ب :تغییر آدرس محل شرکت

سید ابوالفضل سادات-رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

جناب آقای امید کاردانی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان سرپرست سازمان
اتوبوسرانی بندرعباستبریک عرض نموده ،امید است در پرتو
الطاف حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید
روابطعمومیسازمانپایانههایمسافربری شهرداریبندرعباس

نیازمندی
کارشناس بازاریاب خانم
جهت همکاری با شرکت فرش
با سابقه فروش ،متاهل  ،حداقل تحصیالت
فوق دیپلم  ،با حقوق ومزایای مکفی
تلفن تماس:
09388141286 - 01135270333

 15و شش دهم میلی متر ،پارسیان هشت میلی متر ،میناب هفت
میلی متر ،بندرخمیر شش و سه دهم میلی متر ،جزیره الوان دو و
دو دهم میلی متر ،بستک پنج دهم میلی متر  ،سر دشت بشاگرد
کمتر از یک میلی متر و در جاسک صفر میلی متر بوده است.وی
اضافه کرد :داده ها و آمار ارائه شده در باال بارندگی ها از  9و 30
دقیقه صبح دیروز تا  9و  30دقیقه امروز را در بر می گیرد.سدیدی
اظهار داشت :سامانه بارشی شب گذشته که در سیریک ،جاسک،
بشاگرد ،میناب و رودان درحال فعالیت بود از هرمزگان خارج
شد.وی گفت :با خروج این سامانه فعال بارشی از آسمان هرمزگان
احتمال کاهش دمای هوا به میزان دو تا چهار درجه وجود دارد.

جنابآقایان

دکترابراهیمعمید

رییس محترم سازمان نظام مهندسی
ساختمانهرمزگان

مهندسحسنعلیرییسی

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی
ساختمانهرمزگان

مهندسمسعودمصفا

دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

انتخاب شما سروران گرامی را به سمت

اعضای هییت رییسه سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان هرمزگان که نشان از

درایت وتوانمندی شماست تبریک عرض
می نماییم موفقیت روز افزون شما را
ازدرگاه قادر منان خواهانیم

شرکتساختمانی
ساحل سازان هرمز

