معاون راه آهن کشور خبر داد:

راه اندازی کریدور جدید ترانزیتی بندرعباس-اروپا
معاون وزیر صنعت معدن تجارت :

کشتی سازی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است
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مدیر کل فرودگاه های استان در
گفتگو با صبح ساحل تشریح کرد:

مدیریت
امنیت
پرواز

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد :

محور اصلی ناجا برخورد با شبکه های
مافیایی قاچاق کاالست نه با افراد «کوله بر»

روزنامه سراسری
صبح ایران
 8صفحه

استاندارهرمزگان:
برای مقابله با قاچاق کاال ،فکری به حال معیشت مردم ساحلنشین کرد
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چهره حوادث//

برخورد با دریا
خواری و آلوده
سازی دریا
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فرمانده دریابانی استان هرمزگان با تشریح وظایف این نیرو
گفت :برخورد با دریاخواری و ساخت و ساز غیرمجاز در
سواحل و آلوده سازی دریا در دستور کار دریابانی قرار دارد.
به گزارش تسنیم سرهنگ علی میرشمسی با بیان اینکه در
ابتدا دریابانی به شکل تک بعدی و تنها در حوزه مبارزه با
قاچاق عمل میکرد...

وضعیت دشت میناب نتیجه
4

نابخردی مدیریتی است
چهره ورزشی//
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جشن تولدی
برای
«حاج حسین»

شصتمین زاد روز «حاج حسین نارنجی نسب» پیشکسوترین
خبرنگار فعال و پرکار هرمزگان و فرهنگی بازنشسته ،شامگاه
سه شنبه  4خرداد ماه جشن گرفته شد.موسس و مدیر عامل
موسسه فرهنگی ورزشی ستارگان رسانه و هنر هرمزگان در
حاشیه این جشن ضمن پرداختن به سجایای اخالقی نارنجی
نسب گفت :همواره...

Sobhesahel.com

اختصاصی صبح ساحل /انتخاب نمایندگان هرمزگان برای ریاست مجلس کیست؟

انتخاب رییس و هیات رییسه
مجلس از زبان منتخبان
هرمزگان

سید مصطفی ذوالقدر:

تمام تالشمان را به کار
خواهیم بست که جایگاه
هیات رییسه نقش مهمی
در پیشرفت توسعه مناطق
جنوبی و هرمزگان ایفا کند
حسین هاشمی تختی:

نباید فضا طوری شود که
کرسی هیات رییسه مجلس را
از دست بدهیم و باید (آشوری)
همچون هشت سال گذشته
در جایگاه هیات رییسه بماند
احمد مرادی:

بیشترین شهریه مدارس
4
غیر دولتی اعالم شد
پیدا شدن کوهنورد مفقود
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معتقدم پارلمانی که ریاست
آن را الریجانی بر عهده
داشته باشد از قدرت نفوذ
و کارایی بیشتری برخوردار
است و موفق خواهد بود
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شده بندرعباسی شایعه است

جنبا آقای مهندس کهوری
مدیرعامل برق منطقه ای هرمزگان

ازحمایت های شما ازاین واحد تولیدی
سپاسگزاریم
مدیریت و پرسنل شرکت فوالد جنوب

جناب آقای

عبداله آبسواران
با کمال افتخار انتصاب شایسته

جناب عالی (فرزند الیق هرمزگان)

به سمت ریاست اداره امور شعب بانک ملی
استان هرمزگان راصمیمانه تبریک عرض

نموده وتوفیقات روز افزون شما را ازدرگاه
ایزد منان آرزومندیم

کانونبازنشستگانبانکملی
استان هرمزگان

میهمانان محترم

هتل هما شما می توانید
روزنامه صبح ساحل

پرتیراژترین وباسابقه ترین

روزنامه استان هرمزگان را هر روز درالبی
هتل مطالعه نمایید

آگهی های
تعاونی شرکتهای
سراسرهرمزگان
صفحات داخلی

اجاره انبار

محل مناسب با امکانات وموقعیت عالی در
مجاورت اسکله شهید رجایی جهت نگهداری
وپردازش کاال اجاره داده می شود
تلفن 09173616447 :

اناهلل و انا الیه راجعون

تشکر وقدردانی

مشیعت الهی براین قرارگرفت ،مرحومعـلیاصـغـرشـریـفـیـان
از پیش ما به دیار باقی بشتابد  ،بدین وسیله ازکلیه سروران ارجمند ،

دوستان عزیز که از راه دور ونزدیک بذل محبت فرموده ودرمراسم
تدفین وترحیم حضور بهم رسانده وما را مورد عنایت قرارداده وموجبات
شادی روح عزیز ازدست رفته وتسلی خاطر بازماندگان را فراهم نموده اند
صمیمانه قدردانی وتشکر می نمائیم  .ضمن آرزوی سالمتی وسعادت برای
همه عزیزان  ،شادکامی همگان
را ازدرگاه حضرت احدیت خواهانیم .باشد به شادی محبت های شما
بزرگواران را پاسخگو باشیم .

خانواده زنده یاد علی اصغر شریفیان

