هرمزگان آماده برگزاری نماز ظهر عاشورا
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 7محرم  1438هجری قمرى

تاسوعاوعاشورای
حسینی تسلیت باد
استاندارهرمزگان:

شاخص بهره مندی
آب آشامیدنی

لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور:
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روستای قشم به باالی

50درصد رسیده است

روزنامه سراسری
صبح ایران
 8صفحه

آلومينيومهرمزگان
مزه نخستین پیروزی را چشید
خبر آخر

Sobhesahel.com

تاسوعایحسینی
زیر پرچم
شهر محبین عباس

خبرآخـــــــــــر

(ع)

عضو هیات رییسه مجلس :

(ع)

مدیریت واحد
روستایی باید به
دهیاران
سپرده شود

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی شور عزا و مرثیه خوانی مردم
هرمزگان به اوج رسیده است.مراسم عزاداری ویژه تاسوعا شهر بندرعباس
همچون چند سال اخیر در محل بوستان ساحلی این شهر و گرداگرد پرچم
سیاه عزای حسینی(ع)برگزار می شود.
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گوشت های وارداتی آلوده نیست

گروه سیاسی//

ثبت نام شش هزار هرمزگانی برای اعزام به سفر اربعین
پرواز بندرعباس به بغداد و نجف برقرار می شود

استاندار هرمزگان گفت :در هرمزگان
بیش از شش هزار نفر برای سفر
به کربالی معلی در اربعین ثبت نام
کر دهاند و نیمی از این افراد وارد مرحله
دریافت روادید شدهاند.

جاسم جادری در چهارمین نشست
ستاد اربعین حسینی استان هرمزگان
ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت
سرور و ساالر شهیدان ،اظهار داشت :امام حسین (ع) آیینه نجات
مخلوقات و انسانهاست و خوشا به سعادت کسانی که میتوانند
سوار بر کشتی نجات امام حسین (ع) شوند.وی با بیان اینکه
پیرامون هماهنگی مراسم اربعین ،در استان همت و تالش و انگیزه
باالیی از طرف مسئوالن مربوطه مشاهده میشود ،اضافه کرد:
باید تالش کنیم تا شاهد برگزاری مراسمی ایمن و با مطابق با
استانداردها باشیم.استاندار هرمزگان با بیان اینکه سال گذشته نیز
کمکهای مردمی هرمزگان برای زائران اربعین در نوع خود قابل
مالحظه و تامل بود ،افزود :اطال ع رسانی پیرامون وضعیت عمومی
این سفر و تعامل با مردم کشور عراق و سایر زوار در شرایط حساس
منطقه و کشور عراق باید مورد توجه کمیتههای مربوطه ستاد سفر

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :با تالش ماموران نیروی انتظامی
استان مرد  35ساله ای که در شهرستان میناب توسط افرادی ربوده
شده بود ،به آغوش خانواده اش بازگردانده شد.

سردار عزیزاهلل ملکی با اعالم این خبر افزود :در پی مراجعه و اعالم
شکایت زنی  ،اهل و ساکن میناب مبنی بر اینکه همسر وی به نام
‹محمد -ح›  35ساله به قصد خرید از منزل خارج شده و پس از آن
مراجعه نکرده تا اینکه پس از  2روز طی تماس تلفنی فردی ناشناس،
اعالم کرد که در قبال آزادی شوهرش مبلغ چهارمیلیارد ریال باید
پرداخت کند ،موضوع در دستور بررسی قرار گرفت.وی افزود  :پس

گروه سیاسی//

از بررسی و تحقیقات فنی مشخص شد که انگیزه آدم ربایی بدهی
فرد ربوده شده بابت موادمخدر بوده که با تالش شبانه روزی نهایت
سه نفر از افراد گروگانگیر در یکی از روستاهای شهرستان نیک شهر
و چابهار استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند.سردار ملکی
خاطر نشان کرد  :ماموران پلیس آگاهی میناب با هماهنگی و اخذ
نیابت قضائی به مخفیگاه متهمان عزیمت و در یک عملیات ضربتی
و غافلگیرانه یکی از اعضای باند سه نفره به نام› ش  -چ ‹  44ساله را
در شهرستان چابهار دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان هرمزگان
تصریح کرد  :فرد ربوده شده به آغوش خانواده بازگشت و تالش
پلیس برای دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

حسنرحیمی دبیر انجمنحملونقل بندرعباس شد

دبیر جدید انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بندرعباس با رأی
اعضای هیأت مدیره آن انتخاب شد.اعضای هیأت مدیره انجمن

صنفی شرکتهای حمل و نقل جادهای بندرعباس ،پیش از ظهر
امروز با اکثریت آرا ،حسن رحیمی آبکنار را به عنوان دبیر این
انجمن صنفی انتخاب کردند.حسن رحیمی آبکنار در کارنامه خود
 21سال سابقه مدیریت در حوزه حمل و نقل به خصوص در بخش

خصوصی را داراست و سابقه دو دوره عضویت در هیأت مدیره و 3
سال ریاست بر هیأت مدیره این انجمن را نیز دارد .انجمن صنفی
شرکتهای حمل و نقل بندرعباس دارای  102عضو است که به
عنوان یکی از مهمترین انجمنهای صنفی کشور بشمار میرود.
مهران نجاتی ،هادی جوادی ،رضا شاکر ،حسن رحیمی ،عبداله
غالمزاده و محمود رشیدی اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی
شرکتهای حمل و نقل کاالی جادهای بندرعباس هستند.

جناب آقای
مهندس عباس شیرخانلو

نماینده مردم بندرعباس
در جمع نیروهای انتظامی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان
تبریک عرض نموده  ،موفقیت حضرت عالی را در راه خدمت به
مردم سرافراز این خطه از میهن اسالمی  ،از خداوند منان خواستاریم.

90درصد قاچاق
در کشور هنوز
کشف نشده است
5

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

جناب آقای مهندس شیری

جناب آقای پویا فر

همکارانتان برای اجرای آسفالت پروژه مشارکتی مردمی

بدینوسیله از حضور جناب عالی وهیئت همراه درجهت
افتتاح و بازگشایی  7کیلومتر جاده روستای تنگ وباغ گنو
که باهمت اداره کل راه وشهرسازی هرمزگان ومشارکتهای
مردمی انجام شد تقدیر وتشکر می نماییم

مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان

بدینوسیله از زحمات وپیگیری های جناب عالی و

راه روستای تنگ و باغ گنو تقدیر وتشکر می گردد

عبدالسالمجمالی:

راه های نامناسب
رویدر عامل
بسیاری از تلفات
جاده ای است
5

در مجمع عمومی هیات استان:

اربعین قرار گیرد.جادری در بخش
دیگری از سخنان خود ،یادآور
شد :موکب هرمزگان برای مراسم
اربعین در مرز شلمچه برپا می شود
و مشکل تردد زائران هرمزگانی از
مرز چزابه و شلمچه با پیگیریهای
مجدانه رفع شده است.
وی با بیان اینکه مقرر شده است
که استانهای مختلف در مرزهای
غربی موکبهای دائمی و معین برای اربعین داشت ه باشند ،تصریح
کرد :در هرمزگان بیش از شش هزار نفر برای سفر به کربالی معلی
در اربعین ثبت نام کر دهاند و نیمی از این افراد وارد مرحله دریافت
روادید شدهاند و از شنبه هفته آینده،کنسولگری عراق در شیراز
صدور روادید را آغاز می کند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه پرواز بندرعباس – بغداد  -نجف
از پنج شنبه  22مهر برای متقاضیان سفر هوایی به عتبات عالیات
در فرودگاه بندرعباس فعال می شود ،اظهار داشت :این اقدام در
راستای رفاه حال زائران اربعین صورت می گیرد و در این نشست
نیز مصوبات خوبی داشتهایم که میتواند در صورت اجرا کیفیت
سفر زائران را ارتقا دهد.

رهایی گروگان  35ساله در هرمزگان

گروه سیاسی//

تکذیبقاطعانه
استفاده از
خمیر مرغ در
5
سوسیس و کالباس
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اعضای هیات
رییسه هیات فوتبال
انتخاب شدند
7

آگهیشرکتهای
تعاونی سراسر هرمزگان
آ گهی مزایده فروش
خودرو دانشکده فنی
و حرفه ای سما بندرعباس
رجوع به صفحه2

آ گهی های
دعوت به همکاری
رجوع به صفحات داخلی

اهالی روستای تنگ وباغ گنو
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آگهی مناقصه (نوبت اول )
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در نظر دارد خدمات
امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان خلیج فارس را از طریق مناقصه واگذار نماید .لذا از
کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اوراق مناقصه از زمان درج اولین
آگهی مــورخ  95/7/18تا پایان وقت اداری مورخ  95/7/26بــه آدرس :بندرعباس بلوار امام
خمینی(ره) نرسیده به میدان فرودگاه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان مراجعه
نمایند.
-1مهلت تحویل مدارک :پایان وقت اداری 95/8/8
-2تاریخ بازگشایی پاکات 95/8/9:ساعت  10صبح روز یکشنبه
-3هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
-4حضور نماینده شرکت کنندگان در مناقصه مشروط به ارائه معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه
و کارت شناسایی معتبر مجاز می باشد.

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان

فرماندار محترم شهرستان بندرعباس

اهالی روستای تنگ وباغ گنو

