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بنیانگذار:
شادروان
قاسم کرمی

صاحب امتیاز :شرکت تعاونی صبح ساحل
مدیر مسوول:الهام کرمی
قائم مقام مدیر مسوول وسردبیر  :مهراب رشیدی
دبیر سرویس سیاست و اقتصاد:محمد خدا کریمی
دبیر سرویس ورزش :محمود رئیسی
دبیر سرویس حوادث و اجتماع :آنا رام
دبیر سرویس آنالین :سامیه طهورنیان
دبیر سرویس شهرستان  :مرجان دهقان

در برابر جهان ،یعنی در برابر کشوری که به ایدئولوژی
ش رق به ظاهر خودش را مسلح کرده بود ،با سالح
غرب ،شوروی و فرانسه خودش را مسلح کرده بود پیروز
شدند.
ر وحانی افزود :آمریکا اطالعات به بعثیها میداد،
ف رانسه و شوروی سالح به آنها میداد ،ارتجاع عرب
پول به آنها میداد ،برخی کشورهای منطقه فرودگاه
د ر اختیار آنها قرار داده بود ،اما علیرغم همه این
فشارها بسیج ،ارتش ،سپاه و مردم ما با دادن عزیزترین
فرزندان خود پیروزی بر دشمن را بدست آوردند.
ر ئیس جمهور در مورد مذا کره با آمریکا نیز گفت :ما
ب ارها گفتیم و باز هم میگوئیم ،ممکن است از تعبیرها
س وءبرداشت شود .ما هیچ تصمیمی برای مذا کره دو
جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم .در هیچ مقطعی در این
یک سال و خورده ای و حتی سالهای قبل هم همین
طور بود .البته پیشنهاد بوده ولی هیچوقت پاسخ دیگری
ندادیم و همیشه منفی بود.
وی با بیان اینکه متأسفانه پس از تخلف و خیانت آمریکا و
زیر پا گذاشتن تعهدش ،اروپاییها یا نخواستند به وظیفه
خود عمل نکردند یا نتوانستند ،یا هر دوی آنها بود ،گفت:
آنچه که ما متوجه میشویم این است که هر دوی این
بوده است ،یک جا میتوانستند و کاری انجام ندادند و
یک جایی هم شاید با مشکالتی مواجه بودند.
روحانی با بیان اینکه استراتژی ما دو پایه مقاومت داخلی و
دیپلماسی فعال دارد ،تصریح کرد :بدون مقاومت داخلی
راه به جایی نمی بریم و بدون دیپلماسی فعال هم مسیر
ما دشوار خواهد بود ،بنابراین پایه اصلی استراتژی ما این
بود که ملت ما روی پای خود بایستد .مجلس ،دولت ،قوه
قضائیه و دیگر ارکان دست به دست هم دهند تا ما بتوانیم
معضالت و مشکالت اقتصادی که مردم را تحت فشار قرار
د اده کاهش دهیم.رئیس جمهور با اشاره به تشکیل
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت :رهبر
معظم انقالب در یک جلسه پیشنهاد تشکیل شورای عالی
هماهنگی اقتصادی قوا را مطرح کردند و گفتند ا گر نظری
هم دارید بعد مطرح شود که این اصلش مورد قبول همه
ما باشد؛ همه ما پذیرفتیم و بر آن مبنا جلسه تشکیل شد
و خیر و برکات فراوانی هم این جلسات داشت و امیدواریم
که برکات بیشتری را برای ما به همراه داشته باشد.

هیچ تصمیمی برای مذا کره
دو جانبه با آمریکا نداریم

گروه سیاسی//
رئیسجمهور گفت:ما بارها گفتیم و باز هم می گوییم ،ممکن
است از تعبیرها سوءبرداشت شود ولی ما هیچ تصمیمی برای
مذا کره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.

به گزارش مهر ،حسن روحانی رئیس جمهور با حضور در
صحن علنی مجلس اظهار داشت :همه امید ما این است
که بتوانیم در مسیر امام حسین (ع) باشیم و برای اصالح
جامعه هر لحظه بکوشیم و در مسیر پا ک کردن جامعه از
بدیها ازهیچ تالشی فروگذار نکنیم.
وی گفت :شرایط امروز کشور شرایط سخت و پیچیده ای
است که نیاز به نقش آفرینی استثنایی از سوی مجلس
ش ورای اسالمی ،دولت ،قوه قضائیه و سایر ارکان کشور
د ارد.روحانی ادامه داد :به یاد ندارم که هیچ کشوری
د ر تاریخ دهههای گذشته مانند ایران امروز در فشار
ا قتصادی بی حد و اندازه و حدا کثری استکبار جهانی
و دشمنان این مرز و بوم قرار گرفته باشد.رئیس جمهور
گ فت :طراحی بر این بود که در  ۱۶ماه پیش با تحریم
شدیدی که علیه جمهوری اسالمی ایران اجرا میشود،

ح دا کثر  ۶ماه بیشتر نتواند تاب
آ وری داشته باشد و ا گر به تاریخ
دیگر کشورها مراجعه کنیم با چنین
تحریمی که از صادرات نفت ،بانکی،
مالی و کشتیرانی مواجه شده باشد،
ه یچ کشور معمولی نمیتوانست
شش ماه مقاومت کند.وی با بیان
اینکه طراحی آنها این بود که پس
ا ز شش ماه ،از دولت ،انقالب و
مجلس چیزی باقی نمانده باشد،
اظهار داشت :با محاسبات عادی محاسبه خیلی غلطی
هم نبود اما ّوقتی این محاسبه در برابر یک ملت دارای
فرهنگ بلند ،آبدیده ،معتقد به خاندان رسالت و همواره
پشت سر سرور و ساالر شهیدان آماده ایثار و فدا کاری برای
ا هداف بلند ،برای آرمان و اهداف خود در طول تاریخ
قطعا غلط و اشتباه است.
بوده ،این گونه محاسبات ً
روحانی تصریح کرد :آنها هم امروز به این واقعیت رسیده
اند ،امروز دنیا پس از  ۱۶ماه مقاومت نگاهش نسبت به
ایران تغییر کرده است .حتی نگاه آمریکا نسبت به ملت
ایران تغییر پیدا کرده است.
رئیس جمهور ادامه داد :آنها هم به این نتیجه رسیده
اند که نمیتوانند با فشار حدا کثری ملت ایران را به زانو
درآورد ،اینکه آن همه پیغام با واسطه در سراسر جهان را
امروز مشاهده میکنیم به دلیل یاسی است که امروز بر
افکار و نقشههای دشمن مستولی شده است.
و ی بیان کرد :آنها میدانند که این جنگ تحمیلی
اقتصادی همانند جنگ تحمیلی نظامی  ۳۰سال قبل که
هیچ نتیجهای نداد و ملت ما علی رغم همه دشواریها

گـــــز یـــــده

روحانی رئیس جمهور:

دبیر ضمیمه بانوان  :زهره کرمی
چاپ:مهدوی کرمان
تحريريه( 32229585 :داخلی )110
نیازمندیها076-3208 :
آ گهى ها( 32241462 - 32246751 :داخلی )105
فا كس شبانهروزى 32241463 :صندوق پستى4111 :
امور مشترکین ( 32233726 :داخلی )102
دفتر مركزى :بندرعباس ،خيابان امام خمينى ،جنب بانك رفاه

از اظهارات کالنتری رئیس سازمان محیط زیست
تا دو کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در یک روز

دفاعیات نماینده بازداشتی از تریبون مجلس
نطقهای میان دستور و تذکرهای شفاهی نمایندگان
م جلس حاشیههایی به همراه داشت .فریدون
احمدی نماینده مردم زنجان ،که به اتهام اخالل در
ب ازار خودرو اخیرا بازداشت شده بود ،در نطق میان
دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت :این شرکت
خودرویی به سبب تغییر مدیران و سوءظن از عملکرد
م دیران سابق ،از اجرای آخرین مفاد قرارداد امتناع
م یکرد و بنا به درخواست همکارم شفاهی پیگیری
این موضوع را به معاون وزیر مربوطه انتقال دادم و
هیچ گونه تخطی از وظایف نمایندگی خود نکردم و به
ش هادت همان کیفرخواست صادره هیچ گونه نفعی
ه م نبردهام .شهاب نادری ،نماینده مردم اورامانات
در تذکری شفاهی گفت :مسئوالن و آقایان چرا خود را
به خواب غفلت زدهاید؛ رفاه نسبی و آسایش منطقی
از جمله مطالبات همه شهروندانی است که در قانون
همه ممالک مورد توجه قرار گرفتهاند /.خبرآنالین
پول «نماینده شدن» را از کجا آوردهای؟
ِ
خبرآنالین درباره منبع هزینه های انتخاباتی نمایندگان
نوشت :نماینده مجلس شدن گران است و برای راهیابی
ب ه ساختمان هرمی میدان بهارستان باید هزینههای
هنگفتی از جیب پرداخت شود«.وام بانکی»؛ این یکی
از همان منابعی است که بسیاری از نمایندگان به آن
استناد میکنند .خانم نماینده ای هم می گوید برای
ت أمین هزینههای انتخابات آپارتمانش را فروخته و در
انتخابات خرج کرده است .نماینده ای دیگر هم پس
اندازش را وارد میدان کرده است .یکی از نمایندگان هم
می گوید امال ک پدری را فروخته و آن را هزینه کرده است.
ط زیستی
افراطیهای محی 
در «تودهای»ها ریشه دارند
ک النتری رئیس سازمان محیط زیست گفت :اینکه
ا ین افراطیهای محیطزیستی که در تودهایها
ریشه دارند طومارنامه درست میکنند که این رئیس
ط زیستی نیست ،درست نیست .من
ج مهور محی 
ب ا رئیسجمهورهای زیادی کار کردم ،هیچ یک به

تاسیس شرکت سهامی خاص آراد ترابر پردیس درتاریخ  1398/06/11به شماره ثبت  19440به شناسه ملی  14008588304ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کاال از مبداء بندرعباس به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب با کسب موافقت قبلی وکتبی سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :هرمزگان شهر بندرعباس-بهشت بندر-خیابان کوثر-کوچه مرجان -2پال ک -0طبقه پنجم-واحد  -5کدپستی
 7915944434سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  1000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  96 / 460469مورخ 1396/04/13نزد بانک ملت شعبه آزادی با کد  4324پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای داریوش امیری سهامیه به شماره ملی 0050337645و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم ماهرخ امیری سهامیه به شماره ملی 0072054964و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حمیدرضا
امیری به شماره ملی 0072156031و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا امدادی
به شماره ملی  0047245301به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آتنا قرشی کرمانی به شماره ملی  2992896233به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر
االنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید .بموجب مجوز شماره 64/ 20100مورخ  1398/05/22اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان تاسیس گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()586968

آ گهی تغییرات شرکت پارس دیا کو خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  15500و شناسه ملی 14004715085
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/02/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضای هیئت مدیره به شرح
ذیل تعیین گردیدند:
 آقای مجید فرشیدی به شماره ملی  3392069485به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای یوسف برموزه به شماره ملی 3380560448به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  -خانم ساناز عالمی زاده به شماره ملی  3380652261به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()586964
آ گهی تغییرات شرکت برنا مهر بندر لنگه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1784و شناسه ملی  14006539943به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید  :آقای مهدی مرادی پور فرد به شماره ملی  3440867188به سمتمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم رابیه مرادی پور فرد به شماره ملی  3441109694به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای غالمرضا مردی پور فرد به شماره ملی  3430017165به سمت عضو هیئت مدیره
 کلیه اسناد واوراق بهادارشرکت از قبیل چک ،سفته ،برات قراردادها و عقود اسالمی وسایرنامه های عادی و اداری با امضایمدیرعامل و با مهرشرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه ()586962
آ گهی تغییرات شرکت پارس دیا کو خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  15500و شناسه ملی 14004715085
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/02/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضای
هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - :آقای مجید فرشیدی به شماره ملی - 3392069485
آقای یوسف برموزه به شماره ملی 3380560448
 خانم ساناز عالمی زاده به شماره ملی  - 3380652261آقای رضا پور مالئی به شماره ملی  3392465046به سمتبازرس اصلی و خانم هما رضائیان اصل به شماره ملی  3392785751به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند.
 -روزنامه صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()586965
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اندازه این رئیسجمهور محیطزیستی نبودند .مسأله
تودهای بودن آنها را وزارت اطالعات رسما به ما اعالم
ک رده است .من اسم نمیآورم اما ا گر «پرروبازی»
دربیاورند ،اسمشان را هم اعالم میکنم .نباید نادرست
ق ضاوت کنیم ،رئیسجمهور هنگامی که کاندید
ریاست جمهوری شد قول داد که دریاچه ارومیه را احیا
میکند ،من این حرفها را باور نکردم اما االن میبینیم
این اتفاق در حال وقوع است .من وارد اتفاقات دیگر
نمیشوم ،چون به نفع کشور نیست.
اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا
ر ئیس پلیس راهور ناجا گفت :بدترین شرایط را در
سال  ۸۴داشتیم ،به گونه ای که بالغ بر ۲۷هزار نفر
در کشور براثر تصادفات جان خود را از دست دادند .در
این حوزه با کاهش چشمگیری همراه بودیم و از سال
 ۸۵به تدریج آمارها کاهش پیدا کرد .سال گذشته ۱۷
هزار و  ۱۳۸تن جان خود را در جاده های کشور بر اثر
تصادف از دست دادند و بالغ بر  ۳۶۵هزار تن نیز بر اثر
این تصادفات مجروح و معلول شدند .روزانه  ۴۵تا ۵۵
تن جان خود را بر اثر تصادف از دست میدهند و بخش
زیادی از این تصادفات به ناوگان عمومی بازمیگردد.
دو کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در یک روز
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخهای وزیر امور
ا قتصادی و دارایی در مورد هزینه فعالسازی سامانه
ا رسال پیامک قانع نشده و به وی کارت زرد دادند.
ه مچنین نمایندگان مجلس دومین کارت زرد را به
وزیر اقتصاد در جلسه امروز دادند .نمایندگان با  ۹۳رأی
موافق ۹۵ ،رأی مخالف و  ۳رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷
نماینده حاضر در مجلس اعالم کردند که از پاسخهای
وزیر قانع نشدند.
طرح ممنوعیت حیوان آزاری اعالم وصول شد
عضو هیأت رئیسه مجلس طرح ممنوعیت حیوان آزاری را
اعالم وصول کرد .علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی
مجلس شورای اسالمی موارد اعالم وصول شده توسط
ه یأت رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد :اعالم
وصول طرح ممنوعیت حیوان آزاری به صورت عادی.

آ گهی تغییرات شرکت پاالیش قیر کسری شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  14704و شناسه ملی  10800174080به
ا ستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1398/03/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :موسسه
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی) به
شناسه ملی  10100484035به سمت بازرس اصلی و موسسه
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
به شناسه ملی  10100468600به سمت بازرس علی البدل برای
یک سال مالی انتخاب شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()586967

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی توسعه نویان سازه خلیج فارس درتاریخ  1398/05/16به شماره ثبت
 19379به شناسه ملی  14008525756ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه امورعمرانی  ،ساختمانی و راهسازی ،پیمانکاری و مدیریت پیمان
شامل :طراحی ،نظارت ،اجرا ،نقشه کشی ،نقشه برداری ،کروکی ،راهسازی ،پل سازی ،تونل سازی ،جاده سازی ،سد
سازی ،خط کشی معابر ،جدول کشی ـ محوطه سازی ،تخریب و خا ک برداری وخا کریزی ،بتن ریزی و رنگ آمیزی ـ اجرا
عملیات ژئوتکنیک -امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و عملیات آسفالتی ،انجام کلیه امور خدماتی و تاسیساتی
شامل :برق کشی ساختمانی و صنعتی ،لوله کشی ساختمانی و صنعتی ،لوله کشی گاز شهری و صنعتی ـ لوله کشی
آب و فاضالب ـ انجام کلیه امور مربوط به پروژه های مخابراتی و ارتباطی  ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوصی -اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات طبق نظام بانکی جمهوری اسالمی
ایران -اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی ـ تامین نیروی انسانی ـ امور خدماتی و تنظیف-خدمات
شهری شامل جمع آوری زباله و نظافت معابر و رفت و روب معابر و فضای سبز-خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه
کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان هرمزگان  ،شهرستان بندرعباس  ،بخش مرکزی  ،شهر بندرعباس ،نایبندشمالی  ،بلوار
امام خمینی  ،کوچه طراوت  ، 5پال ک  ، 6ساختمان نهال  ،طبقه همکف کدپستی  7915745852سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ
 1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  70/23906/ 133مورخ  1398/04/23نزد بانک تجارت شعبه
فوالد هرمزگان با کد  23906پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حجت اله احترامی کلو چانی به شماره ملی
3392029882و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمد حسین ناظم البکاء جهرمی به شماره ملی
3392083879و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم زهرا حسن
پور کالته به شماره ملی 3392673498و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
خانم مهرناز حسن پور کالته به شماره ملی  2280833484به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سجاد
ناظم البکاء جهرمی به شماره ملی  3380617636به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر
االنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()586963

