استاندار :

اقتصاد هرمزگان با سپردن کار به مردم و رشد سرمایه گذاری
متحول می شود
مدیران استان درگیر مسائل حاشیه ای نشوند
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شهادت مظلومانه
زائرین کربال که پس از مراسم
اربعین با اقدام جنایتکارانه
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گردوغبار هرمزگان را فلج کرد،باران به دادمان رسید

تنفس بندرعباس مختل شد
خبر آخر

دهها پرواز از فرودگاه بندرعباس لغو،نزدیک به  30شهروند بندری
روانه بیمارستان و میلیاردها ریال به تاسیسات شهری خسارت وارد شد
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Sobhesahel.com
اظهارات تکان دهنده مدیر کل راه شهرسازی هرمزگان در همایش روز شهرساز:

پول میخواهیم یا شهر
شهر بندرعباس به شدت مورد هجمه و نابودی است

خبــر آخــــــــــر

هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های
حمل ونقل جاده ای و کاالی بندرعباس انتخاب شدند
گروه اقتصادی//
دبیر انجمن شرکت های
حمل ونقل جاده ای و
کاالی بندرعباس گفت:
انتخابات هیأت مدیره این
ن صنفی سوم آذر
انجم 
برگزار و ترکیب هیأت مدیره
آن به عنوان بزرگترین
تشکل صنفی هرمزگان
مشخص شد.

3

بخش اعظمی از جمعیت بندرعباس به داخل آپارتمان ها
رفته اند وآن فضای زندگی که در شهرهای ایمن بوده از مردم گرفته
شده است این شرایط به گونه ای رقم خورده که فرزندان ما دیگر
آسمان و ستاره را به چشم نخواهند دید

حسن رحیمی افزود:
در این دوره انتخابات،
رؤسای  85شرکت از مجموع 103شرکت عضو این انجمن در
محل هتل همای شهر بندرعباس حضور داشتند که پس از ارائه
گزارش مالی از سوی هیأت مدیره فعلی و تأئید مجمع عمومی،
هر کدام از کاندیداها به ارائه برنامههای خود پرداخته و سپس
رایگیری برای انتخاب ترکیب هیأتمدیره جدید این تشکل
صنفی نیز انجام شد.
وی ادامه داد :مهران نجاتی با  57رای ،احمد ابوالحسنی با
 56رای ،بهروز گلپا گون با  55رای ،محمود رشیدی با  44رای
و حسن محسنی تختی با  42رای به عنوان اعضای اصلی هیأت

شهرداری ها بدلیل مشکالت اقتصادی و نداشتن درآمد
پایدار باالجبار رو به ترا کم فروشی آورده اند و از طرفی فضای سبز را
برای ساخت و ساز بفروش می رسانند
شهرها موجودات زنده هستند و نباید از کنار آنها گذشت
اما برخی ازشهرداریها به این موجود زنده حمله میکنند
برخی از سودا گران ملک و امالک باعث نابودی شهر
می شوند

اختصاصی صبح ساحل
عکس//عبدالحسینرضوانی-صبحساحل

ا گر به دنبال شهر خوب هستیم باید سختی ها را تحمل کرد
و کسب درآمد را از منابع دیگر جستجو کنیم
کمیسیون ماده پنج نیز بعضا با صدور برخی مجوزها باعث
نابودی شهرها می شود این در حالی است که تشکیل این
کمیسیون برای شهرهای قدیم بوده که دارای کوچه های تنگ و
اشکاالتی بوده که قبال در توسعه شهر دیده نشده بود

آ گهیفراخوان
فروش امالک در شهر جدید علوی
رجوع به صفحه 8

جناب آقایان فرحبخش ماندگاری
معاون محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان
اهالی غیور استان هرمزگان و ساحل نشینان بیدار خلیج فارس مفتخرند که با فرزندان
متعهد و مجرب خود،شکوفایی استان خویش را شاهد باشند،بدینوسیله انتصاب
شایسته جنابعالی را تبریک عرض می نماییم
سید محمد نور  .سید رضا موسوی

مدیره این انجمن انتخاب
شدند.دبیر انجمن شرکت
های حمل ونقل جاده ای
و کاالی بندرعباس اضافه
کرد :زینالعابدین فرامرزی
و محمدرضا ترابیزاده نیز
هر کدام به ترتیب با  58و
 50رای به عنوان بازرسان
انجمن صنفی شرکتهای
حمل و نقل جادهای
بندرعباس و همچنین
رضا شا کر آبکنار و مسعود
خواجه جهرمی نیز به عنوان دو عضو علیالبدل هیأت مدیره
انتخاب شدند.رحیمی با بیان اینکه دوره فعالیت اعضای هیأت
مدیره این انجمن سه ساله است تصریح کرد :ترکیب فعلی
ترکیبی بسیار مناسب و تلفیقی از افراد متخصص وکاردان این
حوزه است که می تواند باسکانداری آقای گلپا گون در راس آن
،سیاستگذاریهای کالن بخش حمل و نقل در شهر بندرعباس
به عنوان پایتخت حمل و نقل کشور از طریق تعامل این انجمن
با اداره کل پایانهها و حمل و نقل جادهای هرمزگان گام های
مهمی درراستای اهداف انجمن در جهت منافع اعضا بردارند.

جناب آقای
مهندس عفیفی پور
انتصاب بجا و شایسته
حضرتعالی را به سمت مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
تبریک و تهنیت عرض نموده و
از خداوند منان برایتان آرزوی
موفقیت روزافزون را خواستاریم

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و
کشاورزی استان هرمزگان

جناب آقای
مهندس عفیفی پور
بدینوسیله انتصاب جناب عالی را به سمت
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
تبریک عرض نموده  ،موفقیت روز افزون
حضرت عالی را درراستای تحقق اهداف
مقدس مقام معظم رهبری ودولت محترم
جمهوری اسالمی ایران را ازدرگاه ذات اقدس
الهی مسئلت داریم

شرکت دژمارن کوه
حسن زاده (آملی )

چهار متجاوز به عنف در جزیره قشم اعدام شدند

نیتپلیدشیطانی
در پشت پرده پیامک های عاشقی
جناب آقای
مهندس ایدنی
بدینوسیله نیل به افتخار بازنشستگی را به
جناب عالی تبریک عرض نموده  ،ازتالش
دقت و کارآمدی درخشان حضرت عالی
درسمت مدیر کل بنادر ودریانوردی استان
هرمزگان تقدیر وتشکر بعمل می آید
امید است تجربه و مدیریت شما مورد
استفاده شایان قرار گیرد

شرکت هراز هرمز آرین
شرکت دژمارن کوه حسن زاده ( آملی )

جناب آقای
مهندس سید پرویز محبی

جناب آقای مهندس سید پرویز محبی

مدیرکل محترم شیالت هرمزگان

مدیرکل محترم شیالت هرمزگان

کسب عنوان مدیر نمونه کشور و
دریافت لوح تقدیر که افتخار استان
عزیزمان است به جنابعالی
و تمامی هم استانی های عزیز
تبریک عرض می نماییم

برادران حاجی زاده  -سایه خوش
شرکت سپهر سبز کوین

کسب عنوان مدیرنمونه کشور توسط جناب عالی ودریافت لوح
تقدیر از سوی معاونت محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری
واستخدامی کشور وستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی که افتخار دیگر
برای استان عزیزمان است تبریک عرض می نماییم
موفقیت روز افزون شما را ازخداوند آرزومندیم

شرکت تعاونی آبزی پروران ساحل سایه خوش
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روابط عمومی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

جناب آقای جادری
استاندار محترم هرمزگان

بدینوسیلهحسنانتصاب
آقای مهندس شیرخانلو را به سمت
معاونتعمرانیاستانداری
صمیمانه تبریک گفته توفیق روز افزون
حضرت عالی وایشان را ازخداوند منان
مسئلتداریم

شهرداری وشورای اسالمی
شهر لمزان
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