بازخوانی یک جنایت در بندرلنگه،شعله عشق همسر را به آتش کشید

معلولیت هزارو  743نفر هرمزگانی در سوانح جاده ای
مسوول مددکاری انجمن ضایع نخاعی هرمزگان :

شنبه  28فروردین   1395سال سی ویکم

شماره 3007

بيش از نيمی از آسيب های نخاعی در رده سنی بين 21تا  40سال هستند

تكشماره  5000ريال

April 16 2016
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 8رجب  1437هجری قمرى

مدیر کل بنادر و دریانوردی:

تخلیه و بارگیری
 87میلیون تن کاال
در بنادر تجاری
هرمزگان

روزنامه سراسری
صبح ایران
 8صفحه

3

تقدیر و تشکر
جناب آقای سردار ملکی فرمانده
محترمانتظامیهرمزگان
جناب آقای سردار پذیرا رییس
محترم بازرسی انتظامی هرمزگان
جناب آقای سرهنگ مشایخ
فرماندهمحترمانتظامیشهرستان
بندرعباس
جناب آقای سرهنگ بهرامی معاون
محترماجتماعیانتظامیهرمزگان

تصویب سهمیه سوخت به
ساحل نشینان

Sobhesahel.com

حضور شما سروران ارجمند
در جمع کسبه بازار اوزیها
بندرعباس و تبادل ونظر با سعه
صدر را ارج گذاشته ،موفقیت و
سربلندی شما را در راه خدمت
به مردم این خطه به ویژه کسبه
از خداوند منان خواستاریم

3

2

انجمن هیات امناء کسبه بازار
اوزیهای بندرعباس
جناب آقاي مهندس حسين خادمي
ازاینکه در سايه الطاف خاصه ی الهی سال هاي متوالی را درکسوت
خدمت به جامعه ی اسالمی به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر پرداخته
اید  ،بسی شایسته است به پاس تالش ها و زحمات مستمر شما در
راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی صنعت آب و فاضالب استان
هرمزگان ،نهایت سپاس و قدر دانی را خدمت حضرتعالي ابراز داريم.

آگهی مزایده عمومی
شماره  95/02نوبت دوم

گروه هتل های هما درنظر دارد
نسبت به فروش  122ردیف از اجناس اسقاط و
مستعمل هتل هما بندرعباس تحت شرایط مندرج
دراسناد مزایده اقدام نماید
متقاضیان می توانند از تاریخ درج اولین آگهی حداکثر
به مدت  7روز در ساعات اداری جهت کسب
اطالعات الزم وبازدید از اقالم مذکور و دریافت فرم
شرایط شرکت درمزایده به واحد تدارکات هتل هما
بندرعباس  ،واقع دربلوار پاسداران خیابان معراج
مراجعهفرمایند
گروه هتلهای « هما»
www.homahotels.com

كاركنان اين شركت هیچ گاه تالش های بی وقفه  ،پیگیری و سخت کوشی
شما را در ابعاد مختلف مديريتي از یاد نمي برند.بي شك در جای جای اين
شركت اثر قدم های مصمم و پر همت شما موج زده و به یادگار خواهدماند و
این باقیات صالحات چون چراغی فرا روی زندگی و آینده و فردای شما خواهد
بود .توفیق و بهروزی روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایيم.

جناب آقاي مهندس امين قصمي

مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب
هرمزگان
انتصاببجاوشايستهجنابعاليبهعنوانمديرعامل
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان كه بيانگر
تعهد و توانمندي شما در عرصه خدمت صادقانه
است،راصميمانه تبريكو تهنيت عرض مي نماييم.
بي شك مديريت اثربخش با تجارب ارزنده و
گرانقدر حضرتعالي ،موجبات ارتقاء اين مجموعه را
فراهم خواهد آورد .از درگاه حضرت سبحان تداوم
تعالي ،توفيق و سربلندي تان را مسألت داريم.

كاركنان شركت آب و فاضالب
استان هرمزگان

كاركنان شركت آب و فاضالب
استان هرمزگان

میهمانان محترم
هتل هما

گوشت ومرغ گرم فارس
عرضه انواع گوشت گرم

شما می توانید
روزنامه صبح ساحل پرتیراژترین وباسابقه ترین روزنامه استان
هرمزگان را هر روز درالبی هتل مطالعه نمایید

گوسفند وگوساله زنده باکشتار قصاب درمحل شما
09173638700 -07633660851
با مدیریت آقای شیرازی

بندرعباس  :چهارراه نخل ناخدا  ،سوپرگوشت فارس

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

وزارت جهادکشاورزی
شماره 55/50/95/169

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

استان هرمزگان

تاریخ 95/1/23

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد

امور خدماتی و پشتیبانی خود را بصورت حجمی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد
شرایط واگذار نماید  .لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 95/1/28
لغایت روز یکشنبه مورخ  7(95/2/5روز کاری) با دردست داشتن معرفی نامه معتبر وارائه فیش واریزی به مبلغ
 500000ریال دروجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بشماره حساب  4001039704005791خزانه بانک
مرکزی جمهوری اسالمی نزد بانک ملی به آدرس شرکت واقع در :بندرعباس  -بلوار امام علی (ع) پشت سازمان
مدیریت وبرنامه ریزی دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند ضمناًآخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت

اداری روز یک شنبه مورخ  95/2/19به اداره حراست شرکت واقع درآدرس فوق االشاره میباشد بازگشایی پاکات
پیشنهادی نیز روز دو شنبه مورخ  95/2/20راس ساعت  10درآدرس فوق الذکر خواهد بود
یادآوری میگردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  90568000ریال است که به دوصورت پرداخت نقدی
وضمانتنامهبانکیقابلارائهمیباشد
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن07633665263
به آدرس اینترنتی شرکت ( )www.assc.irوآدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir
نیزمراجعهفرمائید

برگزاری کالسهای آمادگی آزمون حق العملکاری توسط کارشناسان گمرک

در مجتمع آموزشی خوارزمی

مهلت ثبت نام تا  31فروردین شروع دوره  4اردیبهشت

تلفن  33667302و  33662887و 33667301

