 17مدال رنگارنگ حاصل یک حضور مقتدرانه
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 8صفحه

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تاکیدکرد:

لزوم انتقال پرونده
پرداخت مالیات
شرکت نفت فالت
قاره به هرمزگان

خبر آخر
در آخرین لحظات چاپ روزنامه
با خبر شدیم حریقی در ساعت  23دیشب
در مجتمع ستاره شهر بندرعباس رخ داده
که خوشبختانه مهار و خسارت جانی
در بر نداشت

جزییات حمله انتحاری و جنایتکارانه
داعش به اتوبوس زائران هرمزگان
خبر آخر

4

2

اسامی مجروحان هرمزگانی حادثه تروریستی سامرا در صبح ساحل امروز

Sobhesahel.com

دکتر کالنتری معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گفت و گوی اختصاصی با صبح ساحل

تعاونی های مرز نشین هرمزگان
مورد غفلت قرار گرفته اند

صبح ساحل را روزنامه معتبر  ،اصیل و با قدمت میدانم
که باعث افتخار تعاونی گران است.
باید تعاونی ها را به سمت کارآمدی و توانمندی
هدایت کرد

خبرنگار اعزامی صبح ساحل  /نمایشگاه مطبوعات
تعاونی های مرزنشین مورد غفلت قرار گرفته است.
دکتر کالنتری معاون وزیر تعاون که میهمان ویژه غرفه صبح ساحل
در نمایشگاه مطبوعات بود با اعالم این مطلب افزود :به نظر می
رسد تعاونی مرزنشینان از جمله در هرمزگان مورد توجه مناسب
قرار نگرفته و یکی از بهترین کارهایی که می توان برای این تعاونی
ها انجام داد توانمندسازی آنهاست یعنی باید اموراتی که در بخش
دولتی کند پیش می رود را به این تعاونی ها سپرد تا یک کارامدی
و توانمندی ایجاد شود.وی در خصوص روزنامه صبح ساحل افزود:
بسیار خوشحال هستم به غرفه روزنامه ای آمده ام که تنها روزنامه

ه8

صفح

سومین شعبه مجموعه
غذایی لذیذ
در بندرعباس
افتتاح شد

صبح ساحل رسانه  32ساله
مردم هرمزگان میزبان همه است

جنـاب آقای دکتـر جادری
استانـدار محتـرم هرمزگـان

بدینوسیله از حسن انتصاب شایسته
جناب آ قای مهندس شیرخانلو
به سمت

معاون هماهنگی و
امور عمرانی استانداری هرمزگان
تقدیر وتشکر می نماییم امید است
درسایه الطاف حضرت حق همواره
پیروز و موفق باشید

صفح

آ گهی های تجدید
مناقصه عمومی
دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب

شما هم دعوتید

است که به شکل تعاونی و کامال مردمی اداره می شود و با یک سابقه
طوالنی صاحب جایگاه و برند ویژه ای است و این نشانه اصالت
صبح ساحل می باشد .در گذشته در استانی مثل هرمزگان شاید
توقع ظهور کارهای فرهنگی ویژه ای نبود اما صبح ساحل با تالش
مردی که به حق پدر مطبوعات استان است یعنی مرحوم کرمی با
جسارت و شهامت وارد شد و هرمزگان را صاحب روزنامه و روزنامه
نگار کرد .خدا را شکر ثمره اش را نیز می بینید که از بر صبح ساحل چه
تعداد مردان و زنان رسانه ای در جنوب کشور تربیت شده ان  ،وی
ادامه داد :انصافا حوزه روابط عمومی و ترویج وزارتخانه باید تعاونی
روزنامه صبح ساحل را به عنوان یک الگو برای همه معرفی کند.

ه3

انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای
حمل ونقل جاده ای داخلی کاالی بندرعباس

دیدار ما با شما در غرفه صبح ساحل در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

بخش استانی -غرفه 156

همراه با برنامههای جنبی و مهمانان ویژه
جناب آقـای
مهنـدس عباس شیـرخانلـو
انتصاب جناب عالی را بعنوان

معاون هماهنگی و
امور عمرانی استانداری

جناب آقای مهندس عباس شیرخانلو
انتخاب شایسته شما را به عنوان
معاونت عمرانی استانداری هرمزگان تبریک
عرض نموده وتوفیق روز افزون حضرت عالی
را ازدرگاه ایزد منان مسئلت می نماییم

شرکت کرفه جنوب هرمزگان  -نورالدینی

تبریک عرض نموده و ازخداوند
توفیق روز افزون شما را خواستارم
مدیرعامل مجموعه آزمایشگاهی
سینا آزمای بندر

تشکر واعتذار

( وبشر الصابرین ) الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا هلل وانا الیه راجعون .
نمیدانم حدیث نامه چون است /////همی دانم که عنوانش به خون است
آنچه خداوندبزرگ مقدر میفرمایدهیچ بنده ای راتوان تفسیر آن نیست وبرآنچه حکمت متعالی اش تعلق میگیرد هیچ کس را توان تعبیر وتعدیل نمی باشد صبحگاه خونرنگ بیست ونهم مهر ماه نودو پنج در
حافظه تاریخ فراموش نمیشود .درچنین صبحی دست اجل چراغ حیات سالله پا ک پیامبر اسالم روحانی عظیم الشان پرورش یافته در خانه اصالت وپیرو والیت

زنده یاد حجت االسالم والمسلمین حاج سید عظیما هاشمی پور وهمسر محترمشان

رابا وزش باد ممات به خاموشی گرایید.آنچه که تحمل مرگ آن عزیزان رابر خانواده هموار ساخت بعداز لطف عمیم الهی همیاری وهمراهی وحضور بی شائبه وگسترده مردم فهیم وحق شناس هرمزگان ودیگر
استانها باالخص روحانیت معظم ومعززوشخصیت های کشوری ولشکری ،منطقه ای واستانی وهمه آنهاییکه با ما گریستند وبه نوعی تکیه گاه ما در این مصیبت عظمی بودندودیگر عزیزان که برای تسلیت
وشرکت در مراسم تشییع وتدفین ومجالس ترحیم عزیزان سفر کرده به این دیار پر مهر شرف حضور یافته اندومارا رهین محبت خویش قرار داده اند هرچند زبان وقلم از بیان آن همه لطف ومحبت وعظمت
حضور قاصر است اما به رسم احترام و وظیفه وبه مصداق حدیث شریف من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق الزم دانستیم بدینوسیله مراتب امتنان وسپاسگزاری خالصانه خود را به محضر یکایک آنهاابالغ
نماییم .همچنین از کلیه دوستان که باارسال تاج گل،پیام،تماس تلفنی،درج درمطبوعات ونصب بنروپال کارد با ما ابراز همدردی نمودندصمیمانه تشکر مینماییم .ازاینکه به علت تالمات روحی قادربه تشکر
حضوری از شما سروران ارجمند نبوده ایم پوزش طلبیده ،امید است که بتوانیم گوشه ای ازلطف وکرامت آنها رادر مجالس شادی وسرور ایشان جبران نماییم  .روزهایتان دور از غم همراهیتان مستدام

فرزندان وبازماندگان

غرفه روزنامه صبح ساحل
با مهمانان ویژه اش حسابی شلو غ شد

وزیر اطالعات،معاون وزیر ارشاد،معاون وزیر تعاون ،معاون سازمان بنادر دریانوردی،رییس مجمع نمایندگان استان،مدیر
عامل ایزوایکو،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،ملی پوش سابق فوتبال،همکاران مطبوعاتی قدیمی ،روزنامه نگار ان مرکز
چهره های دانشگاهی استان و مخاطبین عالقه مند از جمله کسانی بودند که میزبان حضور گرمشان بودیم

رییس مجمع نمایندگان استان/مدیر عامل ایزوایکو

نمایندگان سابق مردم هرمزگان
خبرنگار اعزامی صبح ساحل  /نمایشگاه مطبوعات
سومین روز نمایشگاه مطبوعات کشور در حالی سپری شد که غرفه
روزنامه صبح ساحل بعنوان اولین و معتبرترین رسانه مکتوب هرمزگان
ساعات بسیار پرجنب و جوشی بخود دید و میزبان چهره های
سرشناس در حوزه های مختلف ورزشی  ،اقتصادی  ،مدیریتی  ،رسانه
ای و  ...بود .ضمن اینکه حضور برخی از مسوولین و نمایندگان

استانی نیز در جمع صبح ساحلی ها همراه با جذابیتهای
خبری فراوانی بود و مدیران و مسوولین سایر غرفه های نشریات
هرمزگانی و غیر هرمزگانی را مجذوب خود کرد .دیروز غرفه صبح
ساحل منزل تمامی دوستداران رسانه با هر دیدگاه و منشی بود
 ،برخی از هرمزگانیهای مقیم پایتخت گل فرستادند  ،دستشان
درد نکند.سید محمود علوی وزیر اطالعات همراه با حسین
انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از جمله مسوولین
مملکتی بودند که ضمن بازدید از غرفه صبح ساحل تالش برای
سالها انتشار مستمر این روزنامه را ستودند.دیگر میهمان ویژه و
اختصاصی روز سوم نمایشگاه مطبوعات برای صبح ساحل دکتر
کالنتری معاون وزیر تعاون بود که با لطفی ستودنی به سراغمان
آمد تا بگوید به داشتن تنها روزنامه جنوب کشور که در قالب
تعاونی اداره و منتشر می شود می بالد و آن را افتخاری برای جامعه
تعاونی گران ایران اسالمی می داند .دکتر کالنتری از صبح ساحل
به عنوان یکی از اصیل ترین روزنامه های کشور یاد کرد و گفت بی
شک وزارت تعاون باید «صبح ساحل» را به عنوان یک الگو برای
سایر تعاونی ها معرفی کند  ،وی صبورانه به سواالت خبرنگار ما
نیز پاسخ گفت.
حسین هاشمی تختی رییس مجمع نمایندگان استان مثل
همیشه گشاده رو به دیدارمان آمد به گفت و شنود پرداخت از
قدمت و خاطرات صبح ساحل گفت و عکس یادگاری انداخت.

وزیر اطالعات/معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

حسین هاشمی نماینده مجلس/مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

علیرضا درویش نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
میهمان دیگرمان بود که با مسوولین غرفه به گفتگو پرداخت.
مهندس رضاییان اصل فرزند کارامد هرمزگان و مدیرعامل
ایزوایکو که این روزها به عنوان مدیری موفق در عرصه صنعت
کشور مطرح است نیز «صبح ساحل» را از خود دانست و مثل
همیشه با خنده و مهربانی در جمع همکاران صبح ساحل از
رسانه ها و افق صنعت کشتی سازی در استان گفت.
حجت االسالم والمسلمین ابطحی رییس دفتر رییس جمهور
دولت اصالحات نیز به غرفه ما آمد و از تالش دست اندرکاران این
روزنامه در استانی محروم تشکر کرد .منصور آرامی نماینده سابق
مردم بندرعباس و معاون فعلی سازمان بنادر و دریانوردی نیز از
دیگر مدیران ارشد دولتی بود که به قول خودش «صبح ساحل»
را روزنامه مورد وثوق خود دانست و مجالی را در صبح ساحل
گذراند .سید عبدالکریم هاشمی نماینده سابق مردم میناب
 ،جاسک و رودان از دیگر کسانی بود که به غرفه صبح ساحل
آمد و با دست اندر کاران آن به گفتگو پرداخت و خسته نباشید
گفت علی فتی مدیر جوان پارک علم و فناوری هرمزگان نیز به
مجموعه قدیمی ترین نشریه استان لطف داشتند و به سراغمان
آمد تا از عالقه اش به مطبوعات بگوید.تعدادی از همکاران
روزنامه همشهری که از قدیم با صبح ساحل در ارتباط بودند به
همراه دوست عزیز و یکی از همکاران قدیمی صبح ساحل یعنی
محمد صادق طاهری که ا کنون مدیر مسوول روزنامه «واقعه»
کرمان است نیز با وجودی پر از عشق به جمع ما پیوستند از جمع
ورزشی ها نیز بهنام ابوالقاسم پور مهاجم ملی پوش سابق
پرسپولیس نیز ساعتی را در غرفه صبح ساحل و ضمن خوش و
بش با بازدید کنندگان مصاحبه جذابی انجام داد که در صفحه
ورزشی آن را میخوانید .جا دارد از این عزیزان تشکر نماییم.

آ گهی مزایده

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
هرمزگان با عنایت به مجوز اخذ شده
هیات مدیره سازمان نسبت به فروش
یک دستگاه اتومبیل از طریق مزایده
عمومی به فروش برساند
عالقه مندان به شرکت در مزایده می
توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت
دوهفته جهت بازدید و ارائه پیشنهاد
قیمت در ساعت اداری به کمیسیون
معامالت سازمان مراجعه نمایند

کمیسیون معامالت سازمان

حیدر خوشدل نیت

هرمزگانی های مقیم تهران بادسته گل به استقبالمان آمدند

فتی مدیر پارک علم و فناوری

ابوالقاسم پور ملی پوش سابق فوتبال

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های حمل ونقل
جاده ای داخلی کاال بندرعباس می رساند جلسه مجمع عمومی عادی انجمن راس ساعت 5
بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  95/9/3با دستور کار ذیل درمحل سالن هتل هما بندرعباس
برگزار می گردد لذا ازکلیه مدیران محترم شرکت های حمل ونقل تحت پوشش دعوت بعمل
می آید راس ساعت مقرر درجلسه مذکور حضور بهم رسانند ضمن ًا حضور شخص مدیرعامل
ودرصورت نبودن درمحل رییس هیئت مدیره درجلسه مذکور الزامی است
دستورکار مجمع :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2تصویب ترازمالی انجمن
 -3انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرسان
انجمن صنفی کارفرمائی
شرکت های حمل ونقل جاده ای داخلی کاالی بندرعباس

حجت االسالم ابطحی

همکاران قدیمی روزنامه نگار

