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مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

موقوفات
استان متعلق
به مردم
هرمزگان است

8صفحه

مدیر سازمان تعاون روستایی خبر داد:

4

خریداری 700
تن میوه شب
عید در هرمزگان
انجام شد
3

رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست کشور در بندرعباس:

لزوم ارزیابی
محیط زیستی احداث
شهرک صنعتی ایران و
چین در جاسک

صفحه4

ماجراهایی از
پشت صحنه
کنسرتهای پاپ

ماجرای دخترها و پسرهای جوانی که
حتی با گریه و التماس حاضرند
چند ساعت پشت در بسته بمانند؛
اما حتما تصویر خود را با یک خواننده
مشهور به ثبت برسانند صفحه4

Sobhesahel.com

مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان هرمزگان با حضور در «صبح ساحل» خبر داد:

وا گذاری زمین های تصرفی
آباد
حسین
و
آباد
اسالم
محالت
این بچهها غنیمتند

با برتری مقابل تهران در بازی نهایی،دانش آموزان هرمزگانی قهرمان
مدارس ایران شدند

گزارشهای روزنامه پرتیراژ صبح ساحل کمک زیادی به بنیاد مستضعفان در خدمترسانی کرده است
ماه گذشته بود که با دستور ریاست بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در قالب طرح
حمایتی اهدای اسناد ،تعداد  350فقره قرارداد وا گذاری اراضی تصرفی محله نایبند جنوبی
بندرعباس با عنوان هدیه مقام معظم رهبری به واجدان شرایط اهدا شد

ا گر به ما ثابت شود سا کنان آن محله توان مالی ندارند و کمبضاعت هستند
زمین به آنها وا گذار میشود و تا کنون طبق ضوابط بنیاد حدود  50درصد زمینها
در این مناطق به سا کنان وا گذار شده است.

صفحه2

خبرهای تازه از تولید
رنو کوئید با قیمت
 25تا 35میلیون

هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور

آلومینیوم برای ماندن و
شهرداری برای صعود میجنگد

صفحه3

هفته بیست ویکم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور
امروز سه شنبه بیست وششم و فردا چهارشنبه بیست وهفتم
بهمن ماه پیگیری خواهد شد.بازی های هفته بیست ویکم گروه
سوم امروز سه شنبه برگزار خواهد شد .در این هفته شا گردان

جناب آقای مهندس مصفا
انتصاب
شایسته شمارا به سمت
نائب رئیس اول
نظام مهندسی استان هرمزگان
که نشان از درایت وشایستگی
شما می باشد تبریک گفته و
توفیق روز افزون شمارا
ازخداوند منان آرزومندیم

عبداللهی

هرمزگان با شکست تيم دانش آموزى تهران به عنوان قهرمانی
مسابقات فوتبال زیر  ١٨سال مدارس کشوردست يافت.
در دیدار پایانی این رقابتها تیم هرمزگان در ورزشگاه تختی
بندرعباس پس از تساوی یک یک در وقت های قانونی در

وقتهای اضافه بازی دو بر یک تیم تهران را شکست داد و جام
قهرمانی را در خانه حفظ کرد.مهرداد عالیپور و علی نصرالهی
برای تیم دانش آموزی هرمزگان و محمد رضا اسالم طلب برای
تیم تهران گلزنی کردند .صفحه6

عباس سرخاب در تیم آلومینیوم هرمزگان در خانه میزبان تیم
شاهین بوشهر هستند .نماینده هرمزگان در آخرین بازی خانگی
خودش برای بقا در لیگ دسته دوم باید به سه امتیاز این دیدار
دست پیدا کند  .صفحه6

«بنیاد مسکن» هرمزگان نایبقهرمان فوتسال کشور شد
توصیههای جالب سخنگوی ناجا به اصناف

مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت خبر داد:

کشف میدان گازی عظیم
در بندرچارک هرمزگان

مدیر ا کتشاف شرکت ملی نفت بابیان اینکه نام
میدان گازی جدید دیگر چارک نام دارد در مورد
اطالعات این میدان توضیح داد :میدان گازی چارک
در استان هرمزگان  220کیلومتری بندرعباس80 ،
کیلومتری بندرلنگه و در شمال بندر چارک قرار دارد.
این میدان در اواخر سال  1393حفاری شد و در اوایل
سال  1395حفاری آن به اتمام رسید .صفحه3

پلیس بر محصوالت ولنتاینی
فروشگاهها نظارت میکند

صفحه5

جزییات عملیات موفق تکاوران ایرانی در مقابله با
11قایق دزدان دریایی
صفحه2

