معاون استاندار:

مشکل اشتغال هرمزگان
با مدیران و معاونان پروازی حل نمیشود
دوشنبه  22آذر   1395سال سی و دوم

هرمزگان
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مجید عسکری

ا گر موفق به کسب مدال نشوم وزنه برداری
را کنار می گذارم

 8صفحه

خبر آخر

هفته پنجم ليگ برتر فوتسال باشگاه هاى هرمزگان

Sobhesahel.com

احتمال رویارویی
مستقیم ایران با آمریکا

معاون رئیسجمهور تائید کرد؛
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بازدید مدیر عامل صندوق
بازنشستگی کشوری از پروژه
صبا فوالد خلیج فارس 3
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6

بیمارستان امام رضا(ع)همچنان یکه تاز جدول رده بندی

3

در صفحات دیگر می خوانید

امضای قرارداد
ایران ایر و بوئینگ

شماره 3112

تكشماره  5000ريال

3

خبر آخــــــــــــر

قاچاق خا ک سرخ هرمز
معصومه ابتکار :مسئولیت اصلی مقابله با قاچاق خا ک با سازمان منابع طبیعی است بهطورقطع با آن برخورد خواهیم کرد
الیحه حفاظت از خاک در حال بررسی است و آن را هرچه زودتر به مجلس ارائه خواهیم کرد
5

خا کرنگی هرمز بسیار ارزشمند است و قاچاق آنیک تهدید محسوب میشود

استانداران سالهای دور و نزدیک هرمزگان گرد هم آمدند؛

آثار خدمات
استانداران
ادوار گذشته
در هرمزگان
مشهود است

سفرهای 3روزه برای
زائران با 800هزار تومان
افزایش 300درصدی
تعرفه های پزشکی 4
4

پایان مهلت 4ماهه برای صادرات
خودروهای لوکس قاچاق 5
قهرمانی
به دانشگاه علوم پزشکی رسید
6

2

پیــــــــشـــــخــــــــوان

کامبیز حقیقت پور/گروه ترجمه صبح ساحل

نگاهی به عناوین اصلی مطبوعات خلیج فارس

آ گهی مناقصه عمومی
دو مرحله ای نوبت اول
رجوع شرکت آب و فاضالب
به
صف
ح
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آ گهی های
مناقصه عمومی
اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای

گروه سیاسی:

استاندار:
از مردم منصف هرمزگان ،نمره قبولی می گیرم

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه معتقدم مردم منصف هرمزگان
نمره قبولی به کارنامه خدمتم میدهند ،گفت :برای کار و خدمت
همواره با کمبود وقت مواجه هستم.

به گزارش ایسنا،جاسم جادری در حاشیه اجالس استانداران
ادوار هرمزگان افزود :این اجالس بهواقع اجالسی بسیار مناسب
و کارکردی اثرگذار در آینده خواهد داشت و تمامی استانداران
ادوار هرمزگان که در این جلسه حضور داشتند ،بسیار مطالب و
تجارب ارزشمندی ارائه کردند.
وی بابیان اینکه تمامی استانداران هرمزگان موفق و برای عمران
و آبادانی استان تالش کردهاند ،خاطرنشان کرد :در این اجالس
احساس کردم تمامی حاضرین به هرمزگان عرق و عالقه خاصی
دارند و شور و شوق خدمت در آنها همچنان وجود دارد.
جادری با اشاره به اینکه بنده بیستمین استاندار هرمزگان پس از
انقالب شکوهمند اسالمی هستم ،تصریح کرد :من نباید به خود
نمره بدهم بلکه مردم هرمزگان باید به عملکردم رأی بدهم اما
فکر میکنم هرمزگانیها منصف بوده و اعتقادم دارم نمره قبولی
از آنها خواهم گرفت.عالیترین مقام دولت در هرمزگان بابیان
اینکه از روز نخست هرمزگانی را استانی با ظرفیت باال ،موقعیتی
حساس و جایگاهی مهم در کشور ترسیم کرده بودم ،اظهار
کرد :جایگاه هرمزگان در کشور موردتوجه ارکان نظام جمهوری
اسالمی در تمامی زمینههای اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی و

اجتماعی و سیاسی است.
جادری با اشاره به اینکه از رو نخست بنا بر خدمت صادقانه
بر پایه ضرورت توسعه هرمزگان بود ا گرچه هرمزگانی استانی
است که کارکردی ملی دارد ،خاطرنشان کرد :تقویت نیروی
انسانی را بنای توسعه قراردادیم زیرا هر توسع های با نیروی
انسانی فنی و متخصص انجام میشود و همگان شاهد هستند
بهغیراز بنده و مدیرکل دفتر استانداری کسی از خارج استان
انتصاب نشده است و تمامی مسئولین از استان هرمزگان بوده
و منصوبشدهاند.
وی ادامه داد :به دنبال رشد نیروهای استان بوده و هستیم زیرا
این ظرفیت در بین نیروهای هرمزگانی وجود دارد و برای آنکه
بتوانند خود را شکوفا کنند زمینه آن را فراهم کردیم.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه برای کار و خدمت همواره
با کمبود وقت مواجه هستم ،افزود :در زمان مسئولیتم در
هرمزگان با کمبود بودجه و اعتبارات مواجه شدیم و در بدترین
شرایط ممکن ازلحاظ اعتباری ،هرمزگان را برای استانداری
پذیرفتم و علیرغم مشکالت اعتباری ،سراغ اعتبارات مردمی و
سرمایهگذاران داخلی و خارجی رفتیم.
جادری تنها راه پیشرفت کشور را جذب سرمایهگذاران داخلی
دانست و عنوان کرد :نباید به چشم فروش نفت نشست و برای
توسعه کشور باید به سمت جذب سرمایهگذار و معرفی مناسب
پتانسیلهای ایران اسالمی حرکت کنیم.

رئیس جمهور دستور لغو قرارداد کشتیرانی با کرهایها را صادر کند
گروه سیاسی:
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء با بیان اینکه شرکتهای داخلی از
جمله صدرا آماده ساخت کشتی مورد نیاز کشتیرانی جمهوری
اسالمی است ،گفت :قرارداد کشتیرانی با شرکت کرهای برای ساخت
 10فروند کشتی باید همین امروز لغو شود.به گزارش جنوب ایران،

سردار عباداهلل عبداللهی در نشست خبری با اشاره به قرارداد
اخیر کشتی رانی جمهوری اسالمی با هیوندایی کره برای ساخت
کشتی اظهار داشت :رئیس جمهور دستور عاجل لغو این قرارداد

را بدهد،صدرا آماده است این  10کشتی را با فاینانس  ٨5و سهم
 15درصدی دولت بسازد .عبداللهی افزود :کرهایها  ٨سال
پیش هم میلیاردها دالر ما را گرفتند و برای ساخت کشتی
کاری نکردندشرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی دو روز پیش در
اقدامی تعجب برانگیز و بی توجه به توان داخلی کشورمان و در
سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام به عقد قرارداد خرید  8کشتی به
ارزش  650میلیون دالر از کره جنوبی کرد که وا کنشهای فراوانی
را در داخل کشور به دنبال داشت.

استاندار سابق هرمزگان:

خواستار توسعه تکامل درآمد تکلیفی و بودجه هرمزگان هستیم
گروه سیاسی:
استاندار سابق هرمزگان گفت :در حال حاضر مطابق انتظار از
نیروهای هرمزگان در مسئولیتهای کالن استفاده نمیشود.

به گزارش ایسنا،حسین هاشمی تختی در حاشیه اجالس
استانداران ادوار هرمزگان افزود :در بحث توسعه منابع اقتصادی
ا گر به استان هرمزگان و ظرفیتهای آن بهاداده شود بخش
عمدهای از مشکالت کشور برطرف میشود.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در خانه ملت بابیان اینکه از
ظرفیت منابع انسانی هرمزگان در بعد ملی و استانی باید بهتر
استفاده شود ،اظهار کرد :باید در این زمینه دولت و استانداران
همت کرده و ورود کنند زیرا در حال حاضر مطابق انتظار از
نیروهای هرمزگان در مسئولیتهای کالن استفاده نمیشود.

هاشمی تختی با اشاره به اینکه هرمزگان ظرفیت باالیی دارد و
بهنوعی بار اصلی کشور بر دوش هرمزگان و مردم آن است ،اضافه
کرد :هرمزگان ،بوشهر و خوزستان از استانهای تأثیرگذار کشور
بوده و انتظار داریم توجه ویژهای در بودجه کشوری به این سه
استان شود.
وی در پایان با انتقاد از اینکه هرساله درآمد تکلیفی هرمزگان باال
میرود اما بازخورد آن در هرمزگان تغییر چندانی ندارد ،تصریح
کرد :در زمان استانداریام درآمد تکلیفی استان هرمزگان 400
میلیارد تومان و در حال حاضر بیش از  2هزار میلیارد تومان
است اما متأسفانه شاهد توسعه تکاملی درزمینهٔ بودجه استان
هرمزگان نبودهایم و از دولت میخواهیم نگاه ویژهای به استان
هرمزگان در این بخش داشته باشد.

جناب آقای دکتر ابراهیم رستم گورانی
مدیر محترم شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان

سازمان نظاممهندسی ساختمان استان هرمزگان
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آگهی برگزاری
مناقصه عمومی
( ارزیابی کیفی وفنی )
شرکت گازاستان هرمزگان

آگهی
مناقصه و مزایده
عمومی انجمن حمایت
از زندانیان بندرعباس

ه3

عرب نیوز/عربستان
این روزنامه تندروی عربستانی تیتر زده است« :ایران سفیر
بریتانیا را به خاطر حرف های نخست وزیر این کشور احضار
کرد»؛ این اقدام در پی اظهارات خصمانه ترزا می ،نخست
وزیر بریتانیا ،در سی و هفتمین نشست شورای همکاری خلیج
فارس علیه کشورمان صورت گرفته است.
در گزارشی دیگر از این روزنامه می خوانیم ،گروه تروریستی
داعش قسمت اعظم شهر تاریخی پالمیرا را به تصرف خود
درآورده است.

عمان دیلی آبزرور/عمان
در عنوان اول این روزنامه عمانی آمده« :خوشامد به سلطان
قابوس در روز نیروهای مسلح» و در ادامه آمده است ،وزیر امور
دفاعی عمان به سلطان قابوس در بازدید از ارتش این کشور
خوشامد گفته است.
در خبری دیگر از این روزنامه می خوانیم ،به دلیل کاهش بهای
نفت انتظار می رود میزان بدهی بانک های عمان افزایش یابد؛
مقامات بانکی عمان در این زمینه گفته اند ،دوران بهره پایین
بانکی به سر آمده است .در خبری دیگر می خوانیم ،پس از توافق
اعضای اوپک در کاهش تولید 13 ،کشور غیر عضو اوپک نیز توافق
کرده اند تولید نفت را کاهش دهند.

دی تی نیوز/بحرین
«ایستاده برای اقامه صلح» تیتر اول این روزنامه بوده و در ادامه
از قول شیخ خالد احمد الخلیفه ،وزیر امور خارجه بحرین ،عنوان
شده وی معتقد است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس می بایست با همکاری بریتانیا در جهت حل مشکالت
منطقه همکاری کنند و اظهار امیدواری کرده عراق نیز به جمع
کشورهای عرب در این زمینه بپیوندد.
در مقاله ای دیگر نیز می خوانیم ،اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا،
گفته است  200سرباز دیگر آمریکایی به سوریه برای مقابله با
داعش اعزام خواهد شد.

خبر درگذشت همسر گرامیتان ،همه را متاثر کرد .این مصیبت بزرگ را تسلیت گفته
برای آن مرحومه از درگاه خداوند علو درجات و برای جناب عالی صبر و شکیبایی مسالت داریم

آگهی فراخوان عمومی شناسایی
و ارزیابی مناقصه گران
شرکت فوالد هرمزگان جنوب
شماره 127506
شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نظر دارد:
موضوع " خريد انواع غذا شامل ناهار ،شام و غذای کمکي مورد نياز کارکنان ،مهمانان و
پيمانکاران شرکت فوالد هرمزگان جنوب "
را از طريق مناقصه به شرکتهای واجد شرايط مندرج در اسناد ارزيابي کيفي ،وا گذار نمايد.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای فعال در این زمینه دعوت می گردد تا در صورت تمایل به
همکاری ،نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اقدام و مدارک مربوطه را به نشانی ذیل ارسال نمایند.
نحوه دريافت فرم ارزیابی:
ارسال نامه اعالم آمادگی با ذکر شماره تماس و ایمیل شرکت به شماره فکس 076-33530145
کویت تایمز/کویت

گالف تایمز/قطر
تیتر اول این روزنامه قطری به این ادعا اختصاص یافته که:
«تحقیقات نشان می دهد قطر امن ترین کشور در منطقه
خاورمیانه و آفریقای شمالی است»!
در گزارشی دیگر آمده است شیخ محمد بن عبدالرحمان
الثانی ،وزیر امور خارجه قطر ،خواستار برقراری سریع آتش
بس در سوریه شده است؛ گفتنی است ،این اظهارات زمانی
مطرح می شوند که دولت سوریه در یک قدمی شکست
تروریست ها و بیرون راندن آن ها از حلب قرار دارد.

«با بازشدن مجلس ،امیر کویت طی حکمی دستور تشکیل کابینه را
داد» تیتر اول این روزنامه است .در خبری دیگر آمده است ،گزارش
ها نشان می دهد روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده است.
این روزنامه گزارشی نیز منتشر کرده است بدین مضمون که انفجار
قطار حامل مخازن گاز در بلغارستان منجر به کشته شدن حداقل
 5نفر شده است .کویت تایمز مقاله ای دیگر نیز به چاپ رسانده که
در آن می خوانیم ،به دلیل برگزاری انتخابات در سال آینده ،دولت
فرانسه قصد دارد حالت فوق العاده در این کشور را تا برگزاری این
انتخابات در ماه های آوریل و می سال آینده تمدید کند؛ حالت
فوق العاده در فرانسه پس از حمالت تروریستی نوامبر سال 2015
که منجر به کشته شدن  130نفر شد در این کشور برقرار شده است.

پنینسیوال/قطر
مهم ترین عنوان این روزنامه چنین است« :گواهی مهارت برای
مشاغل خانگی» و در توضیح آمده است ،وزارت اقتصاد و تجارت قطر
تصمیم گرفته به منظور فراهم کردن محیط های سرمایه گذاری و
تشویق مشاغل کوچک ،به افرادی که در منزل فعالیت تجاری می
کنند گواهی مهارت اعطا کند .این روزنامه در مقاله ای دیگر به مساله
سوریه پرداخته و گفته است« :سوریه و روسیه بخش هایی از شهر
حلب را که تحت کنترل شورشیان است به شدت بمباران کردند».
در خبری دیگر نیز می خوانیم ،پلیس اندونزی چند شبه نظامی
داعشی را که قصد حمله به کاخ ریاست جمهوری این کشور داشته
اند دستگیر کرده است.

مهلت ارسال اعالم آمادگی :تا پایان وقت اداری مورخ 95/09/29
نحوه ارسال مدارک:
آدرس :بندرعباس-کیلومتر  13بزرگراه بندر شهید رجایی -شرکت فوالد هرمزگان -واحد خرید
خدمات قراردادی -کد پستی7917176319:
ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
در صورت نياز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  076-3353003داخلی  8859تماس حاصل فرمایید
هزينه چاپ آ گهي بر عهده برنده نهايی مناقصه مربوطه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

