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8صفحه
آغاز فعالیت شرکت سیمان
هرمز االنوار در کشور عمان

شرکت سیمان هرمز االنوار با سرمایه گذاری  60درصدی
سیمان هرمزگان و هولدینگ اقتصادی االنوار با سرمایه گذاری
 40درصد رسما در عمان افتتاح شد.

کلنگ احداث این مجموعه در زمینی به مساحت ده
هکتار با سرمایه گذاری  30میلیون دالر در منطقه آزاد
اقتصادی الدقوم زده شد و قرار است ظرف مدت  18ماه
به بهره برداری رسد //.صفحه 3

هفته آخر از مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال هرمزگان

Sobhesahel.com

«امینی پوری» :هرمزگان جز  10استان برتر رای دهنده به دکتر روحانی شد

شکوه جشن پیروزی مردم
دکتر صادق زیبا کالم در جشن پیروز دکتر روحانی در بندرعباس :اصولگرایان قریب به دو دهه است که به خواب سنگین فرو رفته اند

صفحه6

بندرلنگه ای ها یا بندرعباسی ها
کدام یک لیگ برتری می شوند

چهار تیم دریانوردان بندرعباس  ،پاس بندرلنگه ،ملوان بندرکنگ و
آلومینیوم نوین بندرعباس شانس حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال
هرمزگان را دارند .در آخرین هفته از بازی های مرحله نهایی لیگ دسته

اول فوتبال هرمزگان امروز پنجشنبه چهارم و فردا جمعه پنجم خردادماه
دو بازی در بندرعباس برگزار می شود که دو تیم از بندرلنگه و دو تیم از
بندرعباس شانس حضور در مسابقات لیگ برتر را دارند //.صفحه 6

بر اساس گزارش یک مرکز نجوم بین المللی؛

شنبه؛ آغاز ماه مبارک رمضان
در تمام کشورهای اسالمی است
گروه اجتماعی //
مرکز بینالمللی نجوم
ابوظبی با بیان اینکه
جمعه ۵ ،خرداد
رؤیت هالل با چشم
غیر مسلح در بیشتر
اسالمی
کشورهای
ممکن است ،از آغاز ماه
مبارک رمضان در روز
شنبه خبر داد.
به گزارش مهر ،مرکز بینالمللی نجوم ،مستقر در ابوظبی
امارات که به هدف پروژه اسالمی رصد هالل ماههای
قمری تأسیس شده است ،روز گذشته طی اطالعیهای
اعالم کرد :روز جمعه برابر با  ۲۶می و  ۲۹شعبانالمعظم(۵
خرداد) هالل ماه رمضان در بیشتر کشورهای اسالمی با
چشم غیر مسلح قابل رؤیت است.
این هالل به وضوح در آمریکای شمالی و جنوبی ،غرب قاره
آفریقا در کشورهای سودان ،سومالی ،موریتانی ،مرا کش
و الجزایر مشاهده خواهد شد.این اطالعیه میافزاید:

در سایر کشورهای
عربی و جنوب شرق
آسیا هالل ماه مبارک
رمضان به سختی با
چشم غیر مسلح دیده
خواهد شد.
بر اساس این گزارش،
کشورهای
تمام
اسالمی روز شنبه ۲۷
می( ۶خرداد) را روز
نخست ماه مبارک رمضان اعالم خواهند کرد که این در
نوع خود کمسابقه است که تمام کشورهای اسالمی ماه
مبارک را در یک روز آغاز کنند.
ت هالل ماه ،از
گفتنی است ،عربستان نیز با پیشبینی رؤی 
تمام شهروندان خواسته فردا ،پنجشنبه ۴ ،خرداد برابر با
 ۲۵می و  ۲۸شعبان با چشم مسلح و یا غیر مسلح هالل
ماه مبارک رمضان را رصد کنند.دفتر آیتاهلل سیستانی نیز
در همین راستا ،جمعه ۵ ،خرداد را روز پیشواز ماه مبارک
دانسته و به امسا ک غیر قطعی فرا خوانده است.

فرمانده سپاه هرمزگان:

سوم خرداد روز پیروزی اراده ملت ایران بود
گروه سیاسی //

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت:
آزاد سازی خرمشهر در سوم خرداد سال ،61
روز پیروزی اراده و ایمان ملت ایران بود.

پیشخوان //کامبیز حقیقت پور/گروه بین الملل

جهانگیری:

مطبوعات خلیج فارس دیروز چه نوشتند؟

از ابتالی یک شتر چران به ویروس کرون تا اتهام زنی به امیر قطر

انتخابات بلوغ مردم ایران را در باالترین
سطح جهانی به نمایش گذاشت
گروه سیاسی //

معاون اول رئیس
جمهوری با بیان اینکه
مردم بزرگ ایران در 29
اردیبهشت ماه حرکت
بسیار معنی داری انجام دادند ،گفت :این انتخابات ،بلوغ و رشد
مردم ایران را در باالترین سطح جهانی به نمایش گذاشت.

عمان دیلی آبزرور/عمان
در عنوان اول این روزنامه می خوانیم« :سلطان قابوس :تنوع
بخشی در اقتصاد باعث سودهای سرشار می شود» و در ادامه
آمده ،سلطان قابوس در جلسه شورای وزیران عمان ضمن
تبریک پیشاپیش فرارسیدن ماه رمضان ،فعال کردن چرخ های
اقتصادی در زمینه های گونا گون را از راهکارهای کارآمد درآمد
زایی عنوان کرده و در خبری نیز آمده ،از اول ماه ژوئن سال
جاری میالدی ،عمانی هایی که قصد سفر تفریحی و کاری به
ایاالت متحده را دارند نیاز به مصاحبه شخصی با سفارت آمریکا
نداشته و می توانند به صورت برخط امور صدور روادید خود را
پیگیری کنند و در مطلبی نیز عنوان شده ،مهندسان ارتش
عراق به منظور انجام حمله نهایی و تصرف کامل شهر موصل
پلی شناور بر روی رودخانه دجله نصب کرده اند .عمان دیلی
نوشته ،در حمله شبه نظامیان طالبان به یک پایگاه نظامی در
جنوب والیت قندهار افغانستان دست کم  10سرباز افغان کشته
شده اند و در مطلبی نیز می خوانیم ،پارک گئون  -های رئیس
جمهور معزول کره جنوبی که با اتهام فساد مالی گسترده رو به
رو است ،در دادگاه این کشور اتهامات فساد را رد کرده است.
این روزنامه عمانی خبر داده ،امانوئل مکرون رئیس جمهور
تازه منتخب فرانسه در اولین اقدام خود طی نشستی با رهبران
و روسای اتحادیه های کارگری فرانسه ،گفت و گو برای تغییر
قوانین کار را در این کشور آغاز کرده است و در خبری نیز به نقل
از ناظر محیط زیست اتحادیه اروپا آمده ،اتریش ،قبرس ،یونان،
لوکزامبورگ و مالتا تمیزترین آب های ساحلی برای شنا کردن در
جهان را دارند.

گالف تایمز/قطر
در عنوان اول این روزنامه با درج عکسی از شیخ تمیم بن
حمد آل ثانی امیر قطر به حضور وی در هشتمین دوره اعطای
سردوشی به سربازان در مرکز آموزش نظامی الشمال اختصاص
یافته و می خوانیم« :قدردانی امیر از سربازان» و در خبری نیز آمده،
به دلیل واقع شدن عید فطر و عید قربان در فصل تابستان،
سازمان گردشگری قطر «جشنواره تابستانی قطر» را از تاریخ
 22ژوئن تا  5سپتامبر با عنوان «تابستان خود را رنگارنگ کنید»
برگزار خواهد کرد و در آن تخفیفات ویژه ای در سرگرمی ها ،هتل
ها و اقالم خرده فروشی داده خواهد شد .گالف تایمز نوشته،
محمود عباس در یک نشست مطبوعاتی که با حضور دونالد
ترامپ برگزار شده ،اعالم کرده به همکاری متقابل با آمریکا برای
دستیابی به صلح کامال پایبند است و در مطلبی نیز عنوان شده،
در پی حمله تروریستی اخیر به منچستر انگلستان که منجر به
اعالم «وضعیت بحرانی» در این کشور شده ،ارتش بریتانیا برای
تامین امنیت مکان های مختلف وارد عرصه شده است و در
گزارشی نیز آمده ،سامسونگ ساخت نسل جدیدی از تلویزیون
ها را موسوم به «کیو ال ای دی» آغاز کرده است .این روزنامه
قطری خبر داده ،طبق اعالم وزارت بهداشت عامه قطر ،یک مرد
 29ساله شترچران در این کشور به ویروس کرونا مبتال شده و
آمار ابتالی امسال به این بیماری در قطر به  3نفر رسیده است و
در خبری نیز می خوانیم ،راجر مور هنرپیشه فیلم های جیمز باند
روز گذشته در سن  89سالگی بر اثر عارضه سرطان در سوئیس
درگذشته است.

طرح و عکس روز //گروه بین الملل صبح ساحل

عرب نیوز/عربستان
مهم ترین تیتر این روزنامه به انعکاس حمله تروریستی اخیر در شهر
منچستر انگلستان اختصاص یافته و می خوانیم« :منچستر ،متحد»
و در ادامه آماده با وجود حمله تروریستی به یک کنسرت موسیقی
در این شهر ،مردم اتحاد خود را حفظ کرده اند و این روزنامه در
تیتری با هدف انکار اظهارات بی سابقه امیر قطر آورده« :اظهارات
حامیان ایران و حامیان تروریسم که به امیر قطر نسبت داده شده،
موجی از خشم را در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
برانگیخته است» و در ادامه می خوانیم ،پس از اعالم «آژانس خبری
قطر» مبنی بر این که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در مراسم اعطای
سردوشی به سربازان در یک مرکز آموزش نظامی قطر ،از ایران،
حماس و حزب اهلل به نیکی یاد کرده است ،موجی از انتقادات از
وی در رسانه های اجتماعی و رادیو تلویزیون کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس به راه افتاده و قطر متهم به «حمایت
از تروریسم» شده است .شایان ذکر است ،طبق اعالم آژانس خبری
قطر ،امیر قطر در این مراسم از ایران به عنوان «قدرتی اسالمی» یاد
کرده و از انعقاد قرارداد بسیار بزرگ تسلیحاتی عربستان با آمریکا
انتقاد کرده و گفته است «دشمنی ورزیدن با ایران خردمندانه
نیست» و همچنین شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پیش بینی کرده،
به دلیل تنش های زیادی که دولت ترامپ در رابطه با روسیه با آن
مواجه است ،این دولت دیری نخواهد پایید؛ شایان ذکر است،
عرب نیوز ادعا کرده چند ساعت بعد از پخش این اخبار از «آژانس
خبری قطر» ،این شبکه اعالم کرده طی مدت پخش چنین اخباری،
این شبکه هک شده بوده است.

سوژه روز رسانه های دنیا چیست؟

ممنوع شدن شنا به دلیل مشاهده  ۲۵کوسه در سواحل سان کلمنت -کالیفرنیا

این کاریکاتور اشاره به حمله مرگبار تروریستی اخیر به یک کنسرت موسیقی در شهر منچستر

منبع :خبرگزاری رویتر ز

انگلستان داشته و زنجیرهای بودن و تداوم این نوع حمالت را به شهرهای مهم اروپا نشان
میدهد .در طرح میبینیم ،دست ترور و مرگ ،پس از پاریس ،مونیخ ،مادرید ،بروکسل ،لندن،
اسلو ،نیس ،زوریخ و برلین ،شاخص نوبت را بر روی منچستر قرار میدهد .منبع :بافلو نیوز -آمریک ا

به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری در دهمین کنگره ملی
تجلیل از ایثارگران به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر که
در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد ،با بیان
اینکه ملت ایران با حضور در انتخابات اوج مردمساالری و
دموکراسی ایران را به نمایش گذاشت ،افزود :شما در سالی
پیروزی خرمشهر را جشن می گیرید که کشور در اوج امید،
نشاط و اقتدار است و کشور بر اقتدار خود ایستاده است.
معاون اول رئیس جمهوری خطاب به ملت ایران گفت  :شما
مردم بزرگ ایران در  29اردیبهشت ماه حرکت بزرگ و معنی
داری را انجام دادید چرا که خیلی ها منتظر بودند یک حضور
کم رونق را در انتخابات ببینند که بگویند به دلیل فشارهایی
که بر ملت ایران وارد شده است ،آنها دیگر از نظام ،انقالب و
رهبری فاصله گرفته اند.جهانگیری ادامه داد :انتخابات
به کشور و نظام عزت و قدرت داد و خواست رهبر انقالب که
حضور گسترده مردم بود را محقق کرد و بلوغ و رشد مردم ایران
را در باالترین سطح جهانی به نمایش گذاشت.

به گزارش ایرنا ،سردار رضا ترابی در مراسم
صبحگاه مشترک نیروی های مسلح هرمزگان
در سالروز آزاد سازی خرمشهر افزود :در این
روز ملت بزرگ ایران با هدایت حکیمانه امام
راحل (ره) نشان دادند قدرت ایمان می تواند
در برابر همه قدرت های مادی ایستادگی کند.مدیرکل
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هم در این

مراسم گفت :سوم خرداد  1361نماد
اتحاد و همدلی یک ملت در برابر توطئه
های بیش از  34کشوری بود که با همه
توان خود از رژیم بعثی عراق حمایت
کردند.سردار حمید سرخیلی افزود:
امروز نیروهای مسلح کشور به عنوان
بازوی توانمند نظام جمهوری اسالمی
ایران آماده مقابله با همه توطئه های
دشمنان است.سوم خرداد ماه سال
 ،1361سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس روز
مقاومت ایثار و پیروزی است.

یک مقام انتظامی خبر داد:

خودروی ضاربان غالمرضا صنعتگر شناسایی شد
گروه حوادث //

جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان
گفت :خودروی ضاربان غالمرضا صنعتگر
خواننده مطرح کشوری شناسایی و
عملیات جستجو و ردیابی افراد آغاز شده
است.

سرهنگ علی اصغر خرم روی در گفتگو با
مهر در مورد حادثه ضرب و شتم غالمرضا
صنعتگر خواننده مطرح کشوری در
بندرعباس بیان داشت :غالمرضا صنعتگر
ساعت  ۲بامداد روز چهارشنبه در خانه
مادری در محله  ۲۰متری شاه حسینی مورد حمله افراد
ناشناس قرار می گیرد و از ناحیه پیشانی آسیب دیده
است.
وی عنوان کرد :این خواننده مطرح کشوری پس از مجروح
شدن جهت مداوا به اورژانس بیمارستان خلیج فارس
مراجعه می کند و علت جراحت را به مسئوالن اورژانس
و پزشک معالج اعالم نمی کند .پس از درمان مجددا به
منزل مراجعه کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت :ظاهرا
خودرو افراد ضارب از سوی صنعتگر و فرد دیگری شناسایی

می شود و در حال حاضر پلیس
شهرستان بندرعباس و کالنتری
 ۱۶این موضوع را پیگیری می
کند.
سرهنگ خرم روی در مورد اینکه
گزارش حمله چه ساعتی به پلیس
 ۱۱۰اعالم می شود ،خاطرنشان
کرد :غالمرضا صنعتگر هیچگونه
گزارشی به ماموران انتظامی
نداده بود و نیروی انتظامی از
منابع دیگر از وقوع حادثه مطلع
می شود و خودمان با پیگیری های انجام داده شده با وی
تماس و موضوع را پیگیری کرده ایم.
وی افزود :خانواده این خواننده مطرح کشوری با پیگیری
های پلیس شهرستان بندرعباس در ساعت  ۱۰صبح در
کالنتری  ۱۶اقدام به طرح شکایت می کنند .جانشین
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه دلیل عدم اعالم
وقوع حادثه توسط غالمرضا صنعتگر اعالم نشده است،
بیان داشت :زمانیکه نیروی انتظامی این موضوع را
پیگیری کرد این خواننده مطرح هرمزگانی از پیگیری ها و
تالش های نیروی انتظامی تقدیر و تشکر کرد.

