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حرف های خواندنی
محافظ آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی

روایت استاندار اسبق
هرمزگان از رفتارهای
اقتصادی هاشمی

عکس//عبدالحسین رضوانی-صبح ساحل

اصال باورم نمیشد چنین اتفاقی برای حاج آقا بیفتد.
ً
خانه كاظم سیدعلیخانی بودم كه خبر دادند حاج آقا
ن جا به علی پروین گفتم
را به بیمارستان بردهاند .هما 
آقای هاشمی حالشان بد است .آن زمان نفهمیدم
چطوری در عرض پنج دقیقه از ظفر خودم را به میدان
تجریش رساندم و رفتم باالی سر حاج آقا .وقتی رسیدم
داشتند ایشان را احیا میكردند ولی نشد  ///صفحه 2

8صفحه

وقتی دروازه بان حریف حاشیه سازی میکند

Sobhesahel.com

شب جنجالی فوتسال
را بندریها بردند!

عضو کابینه دولت اصالحات و استاندار اسبق هرمزگان
گفت :آیت اهلل هاشمی از این که اقتصاد رانتی و داللی
در اقتصاد ایران حا کم بود بسیار رنج میبرد اما عدهای
هم اجازه کار و اصالحات را نمیدادند.آقای هاشمی
به دنبال اجرای طر حهای بزرگ اقتصادی و طر حهای
بزرگ زیربنایی بود اما همواره موانعی بر سر کار ایشان
وجود داشت  ///صفحه 2

روز پیکر سرمربی آذرخش:

موتورسواری بانوان
مجاز است یا ممنوع
قانون چه میگوید؟

دم تماشا گران گرم ،نترسیدیم و بازی را بردیم
حیدریان سرمربی یاسین پیشرو:
عکس//محمد کرمی-صبح ساحل

دستگیری دو موتور سوار زن در دزفول،بهانه ای شد
تا موضوع قانونی یا غیر مجاز بودن چنین افعال و
رفتارهایی در سطح شبکه های اجتماعی و فضای
مجازی بر سر زبان ها بیفتد،در ذیل این گزارش تالش
می شود در گفت و گو با کارشناسان ذیربط،در خصوص
این امر شفاف سازی هر چه بیشتری شود ///.صفحه 5

هشدار در مورد منطقه خطر بندرعباس!

مدیرعامل سازمان آتشنشانی« :وضعیت ایمنی مسکن مهر در
بندرعباس نامطلوب است ،در زمان ساخت هیچ استعالمی از شهرداری
صورت نگرفته ،بدون پروانه ساختوساز انجامشده و ا کنون با ساختمان
هایی غیراستاندارد روبرو هستیم».
پیشخوان //کامبیز حقیقت پور/گروه بین الملل صبح ساحل

ا گر قانونی و دستورالعمل ایمنی تصویب شود که پیمانکاران متخلف
در لیست سیاه قرار گیرند اجازه کار نخواهند داشت در بسیاری از کشورها
این قانون هست و پیمانکاران متخلف در لیست سیاه آن شهر قرار
میگیرند و تا زمان برطرف کردن تخلفها اجازه کار ندارند.
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مطبوعات خلیج فارس دیروز چه نوشتند؟

از دست به اسلحه شدن پیرزنی افغان تا «روز سیاه» در بحرین

اجازه بدهید در مورد داور هیچ حرفی نزنم
لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور:

عروسی به کوچه نمایندگان
هرمزگان رسید! ترکها باختند
آلومینیوم هرمزگان شهرداری تبریز را برد
شهرداری بندرعباس ،آبی پوشان اردبیل را نقرهداغ کرد

دربی شهر میناب رکورد تماشا گران لیگ استان را شکست
در شهر چه خبر

شهرداری بندرعباس فضای سبز را کبابی کرد
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خبـ ــر آخر

تولد  5قلوهای یک کیلوگرمی در شیراز

مادر  28ساله اهل «خرامه» استان فارس در دومین زایمان
خود پنج قلو به دنیا آورد.
به گزارش میزان ،ساعت  4و  50دقیقه صبح دیروز در
بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز ،مادری  28ساله
نوزادان خود را به دنیا آورد.در این زایمان ،مادر جوان
صاحب  3پسر و  2دختر شد و وزن این نوزادان بین یک
تا یک کیلو و  300گرم است.در حال حاضر هر  5کودک در
بخش  NICUبیمارستان بستری هستند.

پارکینگ ویژه زنان در دوبی

عمان دیلی آبزرور/عمان
در عنوان اول این روزنامه عمانی میخوانیم« :از بین کارگران
بخش خصوصی [عمان] ،تنها  28فرد در هر هزار نفر عمانیاند»
و در گزارشی دیگر آمده ،گل بیبی ،مادربزرگی افغان که در
دهه  80عمرش به سر میبرد ،در والیت جوزجان افغانستان
نزدیک به مرز ترکمنستان علیه تروریستها دست به اسلحه
برده است؛ گفته میشود 9 ،عضو خانواده گل بیبی به دست
طالبان وداعش کشتهشدهاند و این پیرزن تنها یکی از زنانی
است که حداقل یکی از بستگان خود را در حمالت تروریستها
ازدستداده و علیه آنها مسلح شدهاست.
در خبری دیگر در ارتباط با افغانستان آمده ،انفجار یک بمب
کنار جادهای باعث مرگ  7غیرنظامی در جاللآباد این کشور
شده است.عمان دیلی نوشته ،دادگاه ویژه کره جنوبی
تصمیمگیری در مورد صدور حکم دستگیری جی وای لی
مدیرعامل شرکت سامسونگ را که مظنون به ارتباط بارانت
خواری رئیسجمهور این کشور بوده به تعویق انداخته است.
در گزارشی نیز آمده ،وزیر امور خارجه دولت خودگردان
فلسطین عنوان کرده ،گفتوگوهای نشست پاریس بهتنهایی
کافی نیست و میبایست بالفاصله پسازاین نشست ،ائتالفی
بزرگ و بینالمللی بهمنظور پاسداشت و اجرای دستاوردهای
آن تشکیل شود.

کویت تایمز/کویت
«در پاریس به ترامپ در رابطه با صلح خاورمیانه هشدار داده
شد» عنوان اول این روزنامه بوده و در ادامه آمده ،ژان مارک
آیرو وزیر امور خارجه فرانسه که در نشست صلح فلسطینیان
و اسراییل در پاریس صحبت میکرده ،نسبت بهقصد ترامپ در
انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس هشدار داده و
این اقدام را دارای «عواقب بسیار شدید» دانسته است .کویت
تایمز خبر داده ،در پی کشته شدن غدبان ،افسر بازنشسته
ارتش سوریه که درراه مذا کره با شوریان سوریه برای باز کردن
چشمههای تأمینکننده آب شهر دمشق بود ،درگیریهای
شدیدی بین دولت سوریه و شورشیان در حوالی این شهر
رویداده است .در خبری نیز آمده ،پلیس برزیل شورش زندانیان
را در زندانی واقع در شمال این کشور سرکوب کرده و طی
این سرکوب دستکم  10زندانی کشتهشدهاند و در مطلبی نیز
عنوانشده ،ژائو یوگوانگ ،مرد زبانشناسی که در اختراع سیستم
پینیین نقش مهمی داشت روز شنبه یک روز پس از سالروز
تولدش در سن  111سالگی در منزل خود در پکن درگذشته است؛
گفتنی است ،پینیین سیستمی است که از آن بهمنظور جهانی
کردن زبان چینی بهره برده شد .این روزنامه کویتی در خبری نیز
به صادرات نفت ایران پرداخته و به نقل از شانا ،وبسایت خبری
وزارت نفت کشورمان خبر داده ،ایران در ماه دسامبر  11میلیون
بشکه میعانات گازی به کره جنوبی صادر کرده است.

طرح و عکس روز //گروه بین الملل صبح ساحل

پنینسیوال/قطر
پنینسیوال تیتر اول خود را اختصاص داده به سخنان شیخ
محمد بن عبدالرحمان الثانی وزیر امور خارجه قطر در رابطه با
شهرکسازیهای اسراییل و تیتر زده« :اسراییل را وادار به توقف
شهرکسازیها کنید :وزیر امور خارجه خطاب به سازمان ملل»
و در گزارشی عنوانشدهاست.
بحرین سه جوان را به اتهام واهی آنچه قتل سه مامور پلیس در
بمبگذاری سال  2014این کشور اعالمشده اعدام کرده است؛
گفته میشود ،مردم بحرین روز اعدام این جوانان شیعیمذهب
را «روز سیاه» نامیده و در رسانههای اجتماعی اقدام به انتشار
تصاویر درگیری معترضان با پلیس این کشور کردهاند .پنینسیوال
نوشته ،نیروهای مخصوص عراق دانشگاه موصل را از وجود
تروریستها پا کسازی کرده و کنترل کامل این دانشگاه را به
دست گرفتهاند .
در خبری نیز میخوانیم ،آمار کشتههای سیل شمال تایلند به 40
نفر رسیده و این در حالی است که انتظار میرود بارشها افزایش
یابند .پنینسیوال به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده ،یک
گروه طرفدار حفاظت محیطزیست استرالیایی بانام «سی شپرد»،
کشتی ژاپنی «نیشین مارو» را در یک منطقه حفاظتشده آبی
نزدیک به قطب جنوب در حالی یافته که این کشتی بیتوجه به
رأی دادگاهی بینالمللی در محکومیت صید نهنگ توسط ژاپن،
در حال حمل یک نهنگ سالخی شده بوده است.

سوژه روز رسانه های دنیا چیست؟

شهردار منطقه یک  :تا پیش از واگذاری این فضای سبز عمومی به بخش تجاری برای استفاده و بهره برداری شخصی،
این مکان به محل انباشت زباله تبدیل شده بود و نارضایتی مردم را در پی داشت اما ا کنون مردم از تغییرات جدید راضی هستند
گروه اقتصادی:
شهرداری منطقه یک بندرعباس در اقدامی عجیب و قابل
تامل ،فضای سبز را جهت راه اندازی کبابی به بخش خصوصی
وا گذار کرد.
به گزارش خبر هرمزگان ،تغییر کاربری فضای سبز به تجاری در
میدان ترمینال ( 9دی) روی داده و مستاجر ،فضای سبز یاد
شده را محصور و به کبابی تبدیل کرده است.
شهردار منطقه یک بندرعباس با تایید تبدیل فضای سبز به
کبابی و استفاده تجاری از آن اظهار داشت :چون شهرداری
اعتبار الزم برای ایجاد فضای سبز در مکان یاد شده را نداشت،
آن را برای تبدیل شدن به مغازه کبابی به بخش خصوصی اجاره
داده است .عبدالحسین ارجمند در پاسخ به پیگیری های خبر
هرمزگان هزینه ایجاد فضای سبز را بین  50تا یکصد میلیون
تومان اعالم کرد .وی ادامه داد :هم ا کنون این فضای سبز به
مدت یکسال و ماهانه حدود دو میلیون تومان اجاره داده شده
است.
ارجمند مدعی شد :تا پیش از وا گذاری این فضای سبز عمومی
به بخش تجاری برای استفاده و بهره برداری شخصی ،این
مکان به محل انباشت زباله تبدیل شده بوده و نارضایتی را در

حمله مسلحانه به کاروان
شاهزادگان قطری در پاکستان
پس از انتشار گزارشها در مورد رسواییهای اخالقی
شاهزادگان قطری در پا کستان به بهانه شکار پرنده ،کاروان
این شاهزادگان در ایالت بلوچستان مورد حمله مسلحانه
قرار گرفت.به گزارش تسنیم ،افراد مسلح ناشناس به
کاروان شاهزادگان قطری در منطقه «موسی خیل» ایالت
بلوچستان پا کستان حمله کردند.افراد مسلح شب گذشته
با آتش گشودن بر کاروان شاهزادگان قطری ،فرمانده پلیس
محلی پا کستان و دو مقام امنیتی دیگر را زخمی کردند.

آ گهی
مزایده عمومی
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آ گهی فراخوان
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آ گهی جذب نیرو

جناب آقای محمدرضا امیری

جذب تکنسین با مدرک تحصیلی کاردانی

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نمایم

آ گهی
تجدید مزایده عمومی
شهرداری بندرخمیر

آ گهی های
شرکت های تعاونی
سراسر هرمزگان
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دررشته های مکانیک  ،برق ،ابزار دقیق
هندوستان :در این عکس ،تیم نجات هندی در حال حمل جسد مردی است که در حادثه غرق شدن یک این کاریکاتور به عدم توافق اخیر بین ترکیه و یونان در متحد کردن جزیره دوپاره شده قبرس اشاره دارد؛ همچنان
قایق در رود گنگ ،نزدیک به شهر پاتنا کشتهشده است؛جسد دیگر قربانیان نیز در کنار رودخانه قابلمشاهده که مشاهده میشود ترکیه و یونان هرکدام یک قسمت از جورچین دوقسمتی را در دست دارند اما مبهوت از
منبع :کویت تایمز
			
منبع  :خبرگزاری فرانسه اینکه میبایست با آن چه کنند!
است.

پی داشته اما ا کنون مردم از تغییرات جدید راضی هستند.
این در حالیست که تعدادی از اهالی محدوده میدان ترمینال
ضمن تماس با خبر هرمزگان ،از تبدیل فضای سبز به کبابی
اعالم نارضایتی کرده اند.
اهالی منطقه خاطر نشان کردند :این شائبه جدی به وجود
آمده که بی توجهی قبلی به این فضای سبز ،ممکن است
با انگیزه داشتن بهانه و توجیهی برای کسب درآمد توسط
شهرداری از یک فضای عمومی باشد .یک فرهنگی سا کن این
منطقه به گزارشگر میدانی خبر هرمزگان گفت :عدم جمع آوری
زباله ،در حقیقت مصداق عذر بدتر از گناه در برابر وظایف بدیهی
شهرداری است.
یکی دیگر از اهالی نیز در این باره گفت :در شرایطی که اعضای
شورای شهر از وظایف اصلی خود غافل شده و پی در پی در حال
مصاحبه و نطق و یادداشت نویسی در رسانه ها هستند ،بروز
چنین تخلفاتی در بخش های مختلف شهرداری چندان عجیب
نیست .وی ادامه داد :رسانه ها بهتر از سایر اقشار از این گونه
رویدادها مطلع هستند و نمونه دیگری از این تغییرات با اسامی
و توجیهات متفاوت ،تبدیل فرهنگسرای رسانه به نمایشگاه
سنگ های زینتی است.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»،شهرداری دوبی
تعدادی از پارکینگ های عمومی در سطح این شهر را به
زنان اختصاص داده است.
در این خبر به نقل از ر سانه های امارات آماده است چنین
پارکینگهایی با رنگهای مخصوص عالمت گذاری شده و
فقط بانوان می توانند در این پارکینگ ها پارک کنند ،در غیر
اینصورت افراد خاطی جریمه خواهند شد.

جهت کار درنیروگاه قشم  ،ارسال رزومه به
employment.taban@gmail.com

وازخداوند منان علو درجات برای آن مرحوم
خواستاریم

محمود رییسی ،علی امیری ،امید انصاری
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