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ذوالقدر عضو هیات رئیسه سنی مجلس شد

چــــهرههــــــا

هیات رئیسه سنی مدیریت اولین جلسه مجلس را بر عهده دارد و بعد از آن جای خود را به هیات
رئیسه اصلی مجلس میدهد.عبدالرضا هاشم زایی منتخب تهران متولد  5/7/1323به عنوان
رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس دهم است .سید مصطفی ذوالقدر منتخب میناب 1/1/1325
نائب رئیس هیأت رئیسه  ،سیده فاطمه حسینی منتخب تهران متولد  12/1/1364و سمیه
محمودی منتخب شهرضا متولد  1/1/1363دو دبیر هیأت رئیسه سنی مجلس دهم خواهند بود.
از ترکیب چهار نفره هیأت رئیسه سنی مصطفی ذوالقدر در دورههای دوم ،سوم ،ششم و هشتم
مجلس نماینده بود.طبق آیین نامه داخلی مجلس مسن ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان
رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت
دبیر معین شده و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می گیرند که به همین دلیل این افراد به عنوان
هیأت رئیسه سنی مجلس دهم تعیین شدند .وظیفه هیأت رئیسه سنی اداره جلسه افتتاحیه ،انجام
مراسم تحلیف  ،اقتراع شعب و اجرای انتخابات هیأت ر ئیسه موقت است که بر این اساس هیأت
رئیسه سنی مسئولیت اداره جلسه شنبه  8خرداد مجلس را بر عهده خواهد داشت

تمرین مشترک دریایی ایران و هند
جهان
نبرد واقعی با اسرائیل است

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان ضمن تأکید بر پافشاری حزب اهلل بر روش مقاومت،
گفت غربیها با جنگ نرم میخواهند ما را تحت سلطه خود درآورند.به گزارش
فارس ،شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت «کشورهای غربی و
ابرقدرتها تالش میکنند از طریق جنگ نرم بر ما تسلط پیدا کنند و فرهنگ و آینده
نسلهای جوان ما را تحت تأثیر قرار بدهند».نبرد واقعی و حقیقی نبرد ضد اسرائیل
است زیراتکفیریها ابزار اسرائیل هستند،پروژه فرهنگی غرب در راستای منافع
اسرائیل صورت گرفته و کشورهای عربی مستبد به دنبال بهبود روابط خود با رژیم
صهیونیستی و از بین بردن پرونده فلسطین هستند به همین دلیل این نبرد تنها یک
محور دارد و آن هم رژیم صهیونیستی است.

میــــــــز خبــــر

استفاده حجاج ایرانی از روادید الکترونیکی

عربستان سعودی اعالم کرد :مذاکرات با نمایندگان ایران که به
این کشور سفر کردهاند درباره تمهیدات حجاج جمهوری اسالمی
ایران «مثبت» بوده است.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت« :حسین
شریف» معاون وزیر حج عربستان سعودی پس از مذاکرات با
هیاتی از ایران ،در مصاحبه با خبرنگاران گفت :دو طرف درباره
تمهیدات و همچنین سازماندهی و خدمات برای حجاج گفتوگو
کردند.حسین شریف افزود:توافق شده است حجاج ایرانی از
روادید الکترونیکی استفاده کنند که قابل پرینت گرفتن است
زیرا دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران همچنان تعطیل
است.به گزارش صدا و سیما ،وی گفت :موافقتنامه نهایی در
پایان مذاکراتی که هم اکنون جریان دارد ،امضاء خواهد شد.
حسین شریف درباره موضوع هواپیماهایی که قرار است حجاج
ایرانی را به عربستان سعودی ببرند ،پاسخ صریحی نداد.در حال
حاضر ارتباط هوایی عربستان سعودی و ایران قطع است.وی
افزود :دستورالعملها درباره هواپیما از سوی اداره هواپیمایی
کشوری عربستان سعودی صادر خواهد شد.

ایران دیگر در تحریم بانکی نیست

عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای با اشاره به اینکه ایران دیگر
در تحریم بانکی نیست ،گفت :مهمترین تحریم های نفتی بر علیه
ایران پس از برجام برداشته شده است.به گزارش ایسنا ،منطقه
مازندران ،حمید بعیدی نژاد گفت :در سال های گذشته از نظر
هستهای برنامه غنی سازی هستهای تهدیدی برای صلح و امنیت
بینالمللی شناسایی شد و همه کشورهای دنیا موظف شدند از
اقدامات هستهای کشورها جلوگیری کنند و جلوی موشکهای
هستهای ایران را بگیرند.وی افزود :نظام تحریم علیه ایران منحصر
به فرد بود و برای اولین بار در دنیا انجام شده بود.عضو ارشد
تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در  1+5تصریح کرد :هدف
اصلی غرب این بود که درآمد ایران را به صفر برسانند و صادرات
نفت را تا جایی که امکان دارد کاهش دهند و ما شاهد بودیم
که در دوران تحریم صادرات نفت ایران از  2.5میلیون بشکه
قبل از تحریم به  700هزار لیتر رسید و این اقدام را با محدود
کردن مشتریان نفت ایران عملی کردند.وی با بیان اینکه در دوره
تحریم ایران فقط به پنج کشور ژاپن ،هند ،چین ،کره و ترکیه
می توانست نفت بفروشد ،افزود :درآمد این نفت در حسابهایی
مسدود می شد و بخشی از این درآمدها را اجازه می دادند تا در
همان کشور کاال خریداری کنیم و در ادامه تحریم با کاهش 50
درصدی خرید نفت این پنج کشور که از سوی وزارت خزانه داری
آمریکا به دقت نظارت می شد و خاطیان به جریمه های سنگین
جریمه می شدند کشور را در شرایط سختی قرار داد.بعیدی نژاد
اظهار کرد :طرح بعدی که آمریکا آماده کرده بود در بن بست
تجاری قرار دادن ایران بود که این روش از طریق مسدود کردن
تمام حساب ها و اعمال تحریم  17بانک عمده دنیا بر علیه ایران
بود؛ آمریکا از طریق نفوذی که داشت  350میلیون دالر برای
بانک های خاطی جریمه های سنگین وضع کرده بود.

اختصاصی صبح ساحل:

انتخاب رییس و هیات رییسه
مجلس از زبان منتخبان هرمزگان

گروه سیاسی :صبح ساحل/عبدالسالم جمالی
با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه امسال و
قطعی شدن نمایندگان هر شهر پرونده انتخاب مجلس دهم بسته اما
پرونده اولین آزمون نمایندگان آن فردا یکشنبه باز خواهد شد که
انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس دهم هست و با این انتخاب می
توان درباره جهت گیری سیاسی مجلس آینده بهترنظر داد.

انتخاب هیات مجلس دهم از این نظر برای هرمزگان دارای اهمیت
بیشتری هست که استان هرمزگان در 8سال گذشته یکی از کرسی
های هیات رئیسه مجلس را در اختیار داشته است .ابطال انتخابات

حوزه انتخابات غرب استان تعداد فعلی نمایندگان هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی را به  4نفرکاهش داد و این در شرایطی
هست که حتی یک رای نیز میتوانست در انتخاب هیات رئیسه به
کمک هرمزگان بیاید.بر آن شدیم که نظرات نمایندگان هرمزگان
درمجلس شورای اسالمی را درباره انتخابات رئیس و هیات رئیسه
مجلس جویا شویم:حسین هاشمی تختی منتخب اول حوزه انتخابیه
بندرعباس گفت :بدنبال یک هیات رئیسه قوی وکارآمد هستیم تا
آرامش بیشتری بر مجلس حکمفرما شود و نتیجه آن استفاده بهتر
و بهینه از نیروهای کارآمد و شایسته است و بنده معتقدم دکتر

الریجانی با توجه به سوابق،تجربه و عملکردشون و ارتباط خوب با
دولت و نهادهای مختلف و بیت رهبری بهترین فرد برای ریاست
مجلس دهم هست .هاشمی با بیان اینکه معتقدم دکتر آشوری
شایستگی و ظرفیت نایب رئیسی مجلس رادارند،تصریح کرد :نباید
فضا طوری شود که کرسی هیات رئیسه مجلس را از دست بدهیم
و تمام تالش خودمان را خواهیم کرد که جناب آشوری همچون 8
سال گذشته در جایگاه هیات رئیسه مجلس دهم قرار گیرد.
احمد مرادی دیگر نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
نیز اظهار داشت :به نظر بنده جو اعتدالی خوبی بر مجلس حاکم
است و رویکرد مجلس دهم کمک به دولت خواهد بود .وی افزود :با
توجه به تجربه و توانمندی باالی دکترالریجانی بنده ایشان را برای
ریاست مجلس مناسب می بینم و معتقدم پارلمانی که ریاست آن
را الریجانی بر عهده داشته باشد از قدرت ،نفوذ وکارآیی بیشتری
برخوردار خواهد بود و پیش بینی من اینست که ایشان بعنوان رئیس
مجلس انتخاب خواهد شد و البته احتمال اینکه اعضای هیات رئیسه
ترکیبی ازفراکسیون امید و اصول گرایان و حتی افراد مستقل باشد،
زیاد است.
وی با اشاره به حضور یکی از نمایندگان هرمزگان طی دو دوره
گذشته در ترکیب هیات رئیسه مجلس تصریح کرد :تمام تالشمان
را بکار خواهیم بست که جایگاه هیات رئیسه که نقش مهمی در
پیشرفت و توسعه منطقه ایفا می کند ،برای هرمزگان حفظ شود.
سید مصطفی ذوالقدر نماینده اصالح طلب هرمزگان در مجلس دهم
که درترکیب هیات رئیسه سنی مجلس دهم حضور داشته و مدیریت
اولین جلسه مجلس را بر عهده خواهند داشت با بیان اینکه رقابت
سخت و فشرده ای بین دکترالریجانی و دکتر عارف برای ریاست
مجلس در پیش است گفت :پیش بینی اینکه چه کسی رئیس
مجلس خواهد شد کار ساده ای نیست و البته رایزنی ها و البی ها
با افراد مستقل و تعداد اعضای فراکسیون ها نتیجه کار را مشخص
خواهدکرد.آنچه واضح و مبرهن است با حضور محمد آشوری در
طیف الریجانی و با ابطال انتخابات غرب استان که منتخب آن در
لیست امید قرار داشت،رای نمایندگان استان برای ریاست مجلس
چربش محسوسی بسمت الریجانی دارد والبته باید تا فردا منتظر
ماند تا نتیجه کار مشخص شود و آنچه برای هرمزگان و هرمزگانی
مهمتر است اینکه آیا هرمزگان باز هم در ترکیب هیات رئیسه
مجلس شورای اسالمی نماینده خواهد داشت؟

سفیر دهلی نو درتهران:

ایران و هند روابط خود را گسترده تر کنند

گروه سیاسی:
سفیردهلی نو در کشورمان با بیان اینکه ما اهمیت زیادی برای ایران
قائل هستیم ،گفت :این دو کشور باید روابط خود را پیش ببرند و سطح
روابط را باید گسترده تر کنیم.

به گزارش ایرنا ،سائوراب کومار در جریان حضور فرمانده منطقه یکم
امامت نیروی دریایی ارتش به همراه هیات همراه و استاندار هرمزگان
بر روی عرضه ناوشکن هندی گانگا و دیدار با کارکنان ناوگروه اعزامی از
کشور هند ،اظهار داشت :نخست وزیر هند در تاریخ  22و  23ماه جاری
میالدی از ایران بازدید و مذاکراتی با باالترین مقام های ایرانی داشت.

مناقصه  ( 95/02دو مرحله ای )
شرکت آب و برق وتاسیسات قشم درنظر دارد
 -1دودستگاه الکتروپمپ فشار قوی مارک سولزر به انضمام  -2دودستگاه انرژی ریکاوری توربین
( توربو شارژر) مارک  ERIرا ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید
هزینه آگهی  :به عهده برنده مناقصه می باشد.
تضمین شرکت درمناقصه :مبلغ (1000000000یک میلیارد )ریال میباشد
خرید اسناد  :برای خرید اسناد مبلغ ( 1000000یک میلیون ) ریال به شماره حساب
 9821- 810- 2888888- 4بانک سامان شعبه قشم به نام شرکت آب وبرق وتاسیسات قشم پرداخت گردد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :متقاضیان می توانند ازتاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه
مورخ  1395/3/20جهت دریافت اسناد و مدارک به نشانی زیرمراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها  :تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/3/31
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات  :بازگشایی پاکات راس ساعت  10صبح چهارشنبه مورخ
 1395/4/2درمحل کمیسیون معامالت شرکت برگزار می گردد.
(حضور یک نفر نماینده از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه معتبر درجلسه بازگشایی
پیشنهادات آزاد است )
نشانی  :جزیره قشم  ،میدان گلها ،بلوار  22بهمن  ،خیابان بوستان شمالی  ،سایت آب شیرین کن  ،شرکت
آب وبرق و تاسیسات قشم  ،امور اداری شرکت
قشم  ( :خرید وتحویل اسناد) تلفن  07635240881 - 5:فکس 07635240890 :
تهران ( فقط خرید اسناد) 02188566221 :

شرکت آب وبرق وتاسیسات قشم

مناقصه  ( 95/01دو مرحله ای )
شرکت آب و برق وتاسیسات قشم درنظر دارد
 -1دودستگاه پمپ فشار قوی مارک گرانفوس  -2دودستگاه انرژی ریکاوری توربین ( توربو شارژر)
مارک  ERIرا ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید
هزینه آگهی  :به عهده برنده مناقصه می باشد.
تضمین شرکت درمناقصه :مبلغ (350000000سیصد و پنجاه میلیون )ریال میباشد
خرید اسناد  :برای خرید اسناد مبلغ ( 1000000یک میلیون ) ریال به شماره حساب
 9821- 810- 2888888- 4بانک سامان شعبه قشم به نام شرکت آب وبرق وتاسیسات قشم پرداخت گردد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :متقاضیان می توانند ازتاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه
 1395/3/22جهت دریافت اسناد و مدارک به نشانی زیرمراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها  :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395/4/2
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات  :بازگشایی پاکات راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ
 1395/4/5درمحل کمیسیون معامالت شرکت برگزار می گردد.
(حضور یک نفر نماینده از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه معتبر درجلسه بازگشایی
پیشنهادات آزاد است )
نشانی  :جزیره قشم  ،میدان گلها ،بلوار  22بهمن  ،خیابان بوستان شمالی  ،سایت آب شیرین کن  ،شرکت
آب وبرق و تاسیسات قشم  ،امور اداری شرکت
قشم ( :خرید وتحویل اسناد ) تلفن  07635240881 - 5:فکس 07635240890 :
تهران ( فقط خرید اسناد ) 02188566221 :

شرکت آب وبرق وتاسیسات قشم

وی با تاکید بر اینکه ما باید روابطمان را گسترده کنیم ،افزود :بازدید
کشتی های هندی یک روز بعد از سفر نخست وزیر هند اتفاقی نیست
و انعکاس دهنده اهمیت روابط دفاعی و همکاری دریانوردی بین ایران و
هند است.کومار بیان کرد :امیدوارم این دو کشتی در زمان کوتاه استقرار
در بندرعباس روابط دوستانه و دفاعی را به باالترین سطوح برسانند.وی
خاطرنشان کرد :تعامالت ما در زمینه دریایی در چند سال گذشته افزایش
یافته و مشتاق افزایش بیشتر آن هستیم 2.فروند ناوشکن هند در راستای
حفظ و ارتقای سطح تعامل های منطقه ای ،روز سه شنبه هفته جاری
وارد آب های استان هرمزگان شدند و در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش

یکتا باوقار

پهلو گرفتند.این  2ناوشکن که «گانگا  »F22و «تری ُکند  »F51نام دارند،
به مدت چهار روز در منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری
اسالمی ایران حضور خواهند داشت و اعضای ناوگروه از منطقه و شهر
بندرعباس بازدید می کنند.دیدار با مقام های سیاسی و نظامی هرمزگان،
شرکت در رقابت های ورزشی و تمرین نظامی دریایی از مهمترین برنامه
های این ناوگروه هندی در این مدت است 14.آذرماه سال  92نیز بیست
و هشتمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه
حضور مقتدرانه این نیرو در آب های بین المللی با همراهی زیردریایی
یونس وارد بندر بمبئی در سواحل هندوستان شد.

ایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :به مدت سه روز میزبان
ناوگروه هندی هستیم و روز جمعه تمرین مشترک دریایی یک روزه را در منطقه شرق
تنگه هرمز انجام خواهیم داد.به گزارش فارس  ،امیر دریادار حبیباهلل سیاری در حاشیه
ششمین همایش تجلیل از اسطورههای ارتش جمهوری اسالمی ایران ویژه تکاوران
نیروی دریایی مدافع خرمشهر در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار
داشت :صبح چهارم آبانماه سال  59منطقه خرمشهر را ترک کردیم و آرزو داشتیم که
دوباره به این منطقه برگردیم و آن قسمت تصرفشده را آزاد کنیم.
وی افزود :با چشم گریان منطقه را ترک کردیم ،اما در سوم خردادماه سال  61از همان
نقطه که خرمشهر را ترک کرده بودیم دوباره وارد این شهر شدیم و سجده شکر به جا
آوردیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص حضور ناوگروه هندی در آبهای ایران
تصریح کرد :از صبح روز گذشته میزبان ناوگروه هندی هستیم و تا سه روز آنها در آبهای
ایران حضور خواهند داشت و روز جمعه تمرین مشترک دریایی یک روزه در منطقه شرق
تنگه هرمز با ناوگروه هندی خواهیم داشت.
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گزارش خبری

دکتر جادری در دیدار با اعضای ناوگروه نیروی دریایی هند:

حضورناوگروه نیروی دریایی هند در هرمزگان
موجب تقویت روابط ایران و هند می شود

گروه سیاسی:
استاندار هرمزگان گفت :حضور
ناوگروه نیروی دریایی هند در
هرمزگان موجب تقویت روابط
دیپلماسی ،اقتصادی و نظامی ایران
و هند می شود.

جاسم جادری در دیدار با اعضای
ناوگروه اعزامی نیروی دریایی کشور
هندوستان ،عنوان کرد :این دیدارها
به آشنایی و تقویت روابط دیپلماسی دو کشور کمک می کند و
اعضای این ناوگروه حامل پیام صلح برای دو ملت هستند.
وی ادامه داد :با این گونه رفت و آمدها می توانیم در جهت تقویت
روابط اقتصادی دو کشور کار کنیم چون با روابط اقتصادی ،روابط
دیپلماسی هم تقویت می شود و روابط نظامی هم در این دو زمینه
تاثیرگذار است.استاندار هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان هنوز برای
بسیاری از کشورها ناشناخته است ،تصریح کرد :امروز هرمزگان
مهمترین و استراتژیک ترین استان کشور و به هالل طالیی ایران
معروف است و همسایگی با پنج کشور حاشیه خلیج فارس و قرار
گرفتن در کنار تنگه هرمز ،سواحل خلیج فارس و دریای عمان و
داشتن  14جزیره بر اهمیت این استان افزوده است.
جادری با اشاره به اتحاد و تفاهمی که میان ایران ،هند و افغانستان
ایجاد شده است ،اظهار داشت :با وجود اینکه برخی به دنبال تفرقه
افکنی هستند و معتقدند این اتحاد در برابر پاکستان و عربستان
است اما همکاری دیرینه ایران و هند و افغانستان ضرورت این اتحاد
را ایجاد کرده و با این تفاهم می توانیم از ظرفیت های همدیگر
به نحو مطلوب استفاده کنیم.وی هند را کشوری بزرگ و دارای
شرایط خاصی دانست و بیان داشت :تنوع فرهنگی ،نژادی ،ادیان،
زبان و اقتصادی از شاخصه های مهم کشور هند است و امیدواریم
بتوانیم با سفری که نخست وزیر هند به ایران داشته است روابط
خوبی در سطح دیپلماسی ،اقتصادی و نظامی داشته باشیم.استاندار
هرمزگان با اشاره به توجه دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران به
سواحل جنوبی کشور ،اضافه کرد :جاسک در آینده به یک منطقه
آزاد بزرگ با  200هزار نفر جمعیت تبدیل می شود و سواحل مکران
توسعه خواهد یافت و افزایش جمعیت در این مناطق سیاستی است
که در دستور کار دولت قرار دارد.جادری گفت :امیدواریم در دوران
پسابرجام بتوانیم از ظرفیت هند برای کارهای بزرگ اقتصادی در
ایران استفاده کنیم.
هرمزگان توانایی خوبی برای تقویت ارتباط ایران و هند دارد

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت :استان هرمزگان توانایی
و ظرفیت بسیار زیادی برای تقویت ارتباط دو کشور ایران و هند دارد.

جاسم جادری در دیدار با سفیر کشور
هند در جمهوری اسالمی ایران با
بیان اینکه ایران و هند روابط دیرینه
و بسیار خوبی با یکدیگر دارند ،عنوان
کرد :روابط تاریخی و قدیمی دو کشور
نشان دهنده این است که هر دو ملت
دارای فرهنگ بسیار باال و با قدمتی
هستند و روابط نژادی و فرهنگی و
تاریخی با هم دارند.
وی ادامه داد :زبان و ادبیات فارسی در کشور هند دارای جایگاه
خاصی است و هندوستان شبه قاره ای با تنوع فرهنگی و اقوام
گوناگون محسوب می شود.استاندار هرمزگان با بیان اینکه جمعیت
بزرگی از مسلمانان در کشور هند زندگی می کنند ،افزود :تفاهمات
و نقاط مشترک زیادی میان مردم دو کشور ایران و هند وجود دارد.
جادری در ادامه با اشاره به سفر روز گذشته نخست وزیر هند به
ایران ،تصریح کرد :این سفر نقطه عطفی در روابط دیپلماسی دو
کشور بود و امیدواریم این سفر موجب تقویت روابط دیرینه دو کشور
شود.وی گفت :تفاهم نامه های منعقد شده در این سفر میان دو
کشور نشان دهنده اهتمام دو طرف به تقویت روابط است.نماینده
عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان توانایی
و ظرفیت بسیار زیادی برای تقویت ارتباط دو کشور ایران و هند
دارد ،اظهار داشت :بزرگترین بندر تجاری و اقتصادی کشور امروز
بندر شهید رجایی در بندرعباس است که نزدیک به  70درصد
صادرات و واردات ایران از طریق این بندر انجام می شود.جادری
اضافه کرد :مناطق آزاد کیش و قشم ،پنج منطقه ویژه اقتصادی،
 14جزیره و  900کیلومتر ساحل و امکانات متعدد گردشگری و
صنعتی و شیالتی در هرمزگان وجود دارد که امیدواریم در این سفر
با ظرفیت های این استان بیشتر آشنا شوید و زمینه همکاری استان
هرمزگان با یکی از استان های کشور هند به عنوان خواهرخوانده نیز
می تواند فراهم شود.وی به ظرفیت های شرق هرمزگان اشاره کرد
و بیان داشت :جاسک در شرق هرمزگان قرار است به منطقه آزاد
تبدیل شود و یک بندر بزرگ و  14طرح بزرگ صنعتی از جمله
پاالیشگاه ،فوالد ،نیروگاه و پتروشیمی نیز در این منطقه احداث شود
و کشور چین هم قرار است در احداث شهرک بزرگ صنعتی در
جاسک مشارکت کند.استاندار هرمزگان یادآور شد :جاسک از نقاط
مستعد هرمزگان برای سرمایه گذاری است و دولت توجه ویژه ای به
این منطقه دارد.جادری خاطرنشان کرد :استان هرمزگان با توجه به
داشتن ظرفیت بندری و دریایی و همچنین ریلی می تواند از مسیر
دریا کشور هندوستان را به آسیای میانه و اروپا متصل کند که این
امر زمینه همکاری بسیاری خوبی با هند از طریق هرمزگان است.

شاگرد ممتاز
کالس سوم

دبستان گلهای بهشت
باسپاس از

جناب آقای
حاج اسداهلل نعمت زاده

معلم گرامی:
خانم حکیمه زارعی
معلم قرآن و مربی پرورشی:
خانم بتول نژاد علیرضایی
مدیر محترم :
خانم معصومه امیرزاده

معاون اجرایی:
خانم سوسن صلحی

مصیبت وارده را به جناب عالی وخانواده
محترمتان تسلیت عرض می نماییم
کارکنان پیش دبستانی
ودبستان غیردولتی البرز

آگهی مزایده

صدا وسیمای مرکز خلیج فارس درنظر دارد
حدود  200تن انواع فلزات ضایعاتی مازاد برنیاز خود موجود درایستگاه تلویزیونی
شهرستان جاسک واقع درکیلومتر  5جاده جاسک  -میناب را به فروش برساند
متقاضیان می توانند ازتاریخ انتشار آگهی همه روزه به مدت  10روز جهت بازدید
مراجعه نمایند داوطلبان شرکت درمزایده می توانند جهت دریافت وتحویل
فرمهای استعالم ازتاریخ  95/3/8تا  95/3/18درساعات اداری به صدا وسیمای
مرکز خلیج فارس (امور مالی ) مراجعه نمایند الزم است فرمهای تکمیل شده
درپاکت دربسته مهر وموم شده تحویل شوند پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده
مزایده خواهد بود
سازمان دررد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود
تلفن تماس09177610925 -07633652242 :

آگهی مزایده کارگاه شن وماسه
شرکت بنیاد بتن هرمزگان وابسته به بنیاد مسکن انقالب

اسالمی در نظر داردکارگاه شن وماسه واقع درمنطقه دزک

(دوراهی سرخون) را بصورت اجاره بمدت سه سال واگذار
نماید الزم بذکر میباشد تهیه معدن بعهده مستاجر میباشد

متقاضیان می توانند حداکثر تا  10روز ازتاریخ انتشار آگهی
جهت بازدید ودریافت اسناد وارائه پیشنهاد قیمت

با شماره های  33610165و  33610166تماس حاصل نمایند

فروش و رهن -نقد و اقساط
اداری -مطب 76و 48متری
مسکونی  210و  240متری سه خوابه
البی  -استخر -سالن اجتماعات و ورزشی
سونا -کابینت -کولر پارکینگ -دید دریا

تلفن09304531857 :

فروش ویالیی -نقد و اقساط
مساحت زمین  530متر مربع
زیر بنا  350متر مربع
آزادگان  -11قبل از پارک
قیمت توافقی

تلفن09304531857 :

موبایل خوب ( حجاز سابق )
فروش ویژه گوشی موبایل وتبلت
بصورت نقد واقساط
مخصوص کارمندان وکارکنان محترم دولت
بندرعباس  :چهار راه دانشگاه  -جنب داروخانه دکتراسدی
تلفن )076( 33664417 :
Telegram.me / bandar_mobile
bandarmobile
با مدیریت یوزباشی
آگهی اعالم کاندیداتوری انجمن

شرکت های ساختمانی وتاسیساتی هرمزگان
بدینوسیله از کلیه شرکت های عضو این انجمن دعوت می

شود درصورت تمایل به عضویت درهیات مدیره وبازرسان ،
ازتاریخ انتشار این اطالعیه ظرف مدت  15روز درخواست
کتبی خود را به نشانی بلوار دانشگاه ساختمان خلیج فارس
طبقه  6ورودی  Bتحویل ورسید دریافت نمایند

دبیرانجمن مهندسی مهران نجاتی
تلفن 33664033 -6 :

مهمانان محترم مجموعه های هتل های ناز ،هما  ،قدس ،هرمز شما می توانید روزنامه صبح ساحل پرتیراژترین وبا سابقه ترین روزنامه استان هرمزگان را هرروز درالبی هتل مطالعه نمایید

