وزیر راه وشهرسازی در بندرعباس:

هرمزگان
نقش بسیار حیاتی در توسعه ملی ایران دارد

چهارشنبه  12آبان   1395سال سی ویکم

شماره 3090

تكشماره  5000ريال

 2صفر  1438هجری قمرى

Nov 2 2016

رییس سازمان برنامه و بودجه استان :

وا گذاری 178
پروژه در هرمزگان
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با رای اعتماد نمایندگان مجلس:

3وزیر پیشنهادی
دولت به کابینه پیوستند

روزنامه سراسری
صبح ایران
 8صفحه

به بخش خصوصی

نماینده مردم بندرعباس:
ارایه خدمات فرهنگی منحصر به یک وزراتخانه نیست

Sobhesahel.com

مدیر کل نوسازی مدارس هرمزگان:

خیرین مدرسه ساز
طالیه دار توسعه
عدالت آموزشی
هستند
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چرا بنادر دریانوردی
از خارج شناور می خرند؟

خبر آخــــــــــــــر

فرمانده انتظامی میناب:

قاتل زن سبزی فروش
مینابی دستگیر شد

4

4

مدیرعامل ایزوایکو مطرح کرد:سازمان بنادر و دریانوردی برای تجهیز ناوگان خود از خارج کشتی نخرد

مدیر عامل بنادر و کشتیرانی :تکذیب می کنم،به ایزوایکو سفارش ساخت می دهیم

پیـــــــــشخـ ـ ـ ـ ــوان

نگاهی به عناوین اصلی
مطبوعات خلیج فارس
تایمز عمان /عمان
عنوان اول روز سه شنبه این روزنامه به
«عدالت برای پینکی« اختصاصیافته
است .در این گزارش به پیدا شدن
جسد پینکی ،دختری فیلیپینی
و پیشخدمت هتلی در مسقط،
پرداختهشده است .در خبر دیگری در
این روزنامه میخوانیم ،نیروهای عراقی
در حال انجام اولین پیشروی خود در
موصل بوده و خطوط دفاعی داعش را شکستهاند.
عمان دیلی آبزرور
این روزنامه روز سه شنبه تیتر زده است« ،خزانهداری عمان
 ۳۳درصد از سهام شرکت اسپانیایی را خرید« .این اقدام
در راستای تالشهای عمان در جهت شناسایی فرصتهای
سرمایهگذاری موفق در شرکتهای مهم صورت گرفته است.
شرکت مذکور «مکانیزادوس اسکریبانو« نام داشته و درزمینه
ابزارهای دقیق مکانیکی فعالیت دارد.
الف) عرب نیوز/عربستان
«لبنان باالخره دارای رئیسجمهور
شد« تیتر اول روز سه شنبه این
روزنامه است .در ادامه میخوانیم،
تهران رئیسجمهوری عون را
«پیروزی حزباهلل« نامیده است.
در گزارش دیگری در این روزنامه
میخوانیم ،در سال گذشته قمری
دادگاههای عربستان  ۳۲۸۷شوهر را
ملزم به پرداخت نفقه کردهاند.
طبق گزارشات وزارت دادگستری عربستان ،مکه با ۱۳۰۱
مورد شکایت و افزایش  ۷۷درصدی نسبت به سال گذشته،
بیشترین افزایش تعداد شکایات در این زمینه را داشته است.
گالف تایمز/قطر
«افتتاح دو ریل قطار حمل مسافر در ترمینال فرودگاه
بینالمللی َح َمد« عنوان اول روز سه شنبه این روزنامه است.
در این گزارش آمده است ،با افتتاح این دو ریل در فرودگاه
مذکور ،حمل مسافران داخل
ترمینال سرپوشیده این فرودگاه
سریعتر صورت گرفته و از اتالف
وقت جلوگیری میشود.
این روزنامه مدعی شده ،امارات
متحده عربی  ۷نفر را به جرم
ارتباط با حزباهلل لبنان زندانی
کرده است .اتهام این افراد درز
اطالعات طبقهبندیشده یکی از
نهادهای دولتی به حزباهلل لبنان و
انتقال اطالعات تولید نفت دریکی از امیرنشینهای این کشور و
همچنین انتقال نقشههای حوزههای نفتی و گازی این کشور
به حزباهلل بوده است
ب) د پنینسیوال
این روزنامه قطری عنوان اول خود را اینگونه آغاز کرده است:
«افتتاح  ۹۹مدرسه دولتی جدید تا سال  .«۰۳۰۲در خبر دیگری
در این روزنامه میخوانیم ،دو میلیارد کودک در جهان هوای
سمی استنشاق میکنند .طبق این گزارش ،یکسوم از این
تعداد کودک در شمال هندوستان و کشورهای اطراف آن
زندگی میکنند.
کویت تایمز/کویت
این روزنامه کویتی روز سه شنبه تیتر زده است«:امیر کویت
مرکز فرهنگی جدید امیر شیخ جابراالحمد را افتتاح میکند«.
در خبر دیگری در این روزنامه میخوانیم« ،کویت تا سال ۰۲۰۲
کمکهزینههای دولتی را قطع میکند« .در این خبر به نقل
از روزنامه القبس آمده است ،کویت با مشکل کاهش بهای
نفت روبرو است و قصد دارد تا سال  ۰۲۰۲یارانههای دولتی را
بهتدریج قطع کند.
حقیقت پور //گروه ترجمه صبح ساحل

این«صبح» سالیان درازی است ریشه در «ساحل»دارد

هرمزگانی ها صبح خود را با

و امواجی از
خبر و آ گاهی آغاز می کنند

متفاوت تر از همیشه هرروز باشما هستیم
32سال با مردم و برای مردم
آ گهی شرکت های
تعاونیسراسرهرمزگان
رجوع به صفحات داخلی

آ گهیمناقصهعمومی
حوزه گمرکات استان
هرمزگان
رجوع به صفحه 3
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آ گهی برگزاریمناقصه
عمومیشرکت
گاز هرمزگان
رجوع به صفحه 3

عکس//عبدالحسینرضوانی-صبحساحل

تسویه کامل
معوقات فرهنگیان
بازنشسته
تا  15آذر ماه
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فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میناب با اشاره به قتل
زن سبزی فروش در یکی از روستاهای میناب از دستگیری
قاتالن آن خبر داد.به گزارش مهر ،سرهنگ احسان رکنی
خو سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت امنیت
در جامعه و اجتماع و نحوه ایجاد آن گفت :امروزه اهمیت
امنیت در اجتماع بر کسی پوشیده نیست و وجود امنیت
در اجتماع در زندگی مردم هم نقش اساسی و کلیدی
دارد.رکنی خو بیان داشت :ایجاد امنیت حق مردم است
وچنانچه خدشه ای بر این امر وارد شود مردم بیشترین
آسیب پذیری را تجربه می کنند و ایجاد آن در بین مردم
و اجتماع حق مردم است.فرمانده انتظامی شهرستان
میناب گفت :امنیت محصول اجتماعی و نیاز همگانی
است که تولیدامنیت مستلزم حضور ومشارکت مردم
نهادها واصحاب رسانه خواهد بود که تعامالت خوب انها
با نیروی انتظامی زمینه ساز همه این راهکار می شود.
رکنی خو از اهداف مهم پلیس در برقرای امنیت یاد کرد و
گفت :یکی از مهمتریی وظیفه پلیس حفظ صلح و آرامش
در سطح جامعه بوده وهرجایی که آرامش مردم در جامعه
مورد دستخوش قرار گرفت ،پلیس می بایست با حضور موثر
و به موقع و با ایجاد ابتکار و خالقیت و با استفاده از همه
توان و نیروی انسانی و امکانات در اختیار بتواند وضعیت را
به حالت اولیه وعادی در آورد.فرمانده انتظامی شهرستان
میناب با بیان اینکه وجود امنیت سبب بهبود رونق
اقتصادی و کسب و کار و سرمایه گذاری می شود گفت:
الزمه پیشرفت در رونق اقتصادی کشور وجامعه نیازمند
به ایجاد امنیت بوده وثبات اجتماعی در بازار اقتصادی و
کسب و کار و سرمایه گذاری ارتباط معناداری را با هم دارند.
وی بیان داشت :در جامعه ای که پیشرفت وآبادانی وجود
دارد اجتماع آن از امنیت قابل توجهی برخوردار می شود
اما در جایی که برعکس آن باشد برای ایجاد وبرقراری ثبات
نیازمند به وجود امنیت است.

