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راهآهن بندرعباس به سمت شمال کشور
در حال بهرهبرداری است

گروه سیاسی//
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق
آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ،گفت:
افتتاح مسیر ریلی کاسپین موفقیت بزرگی در
جایگاه ترانزیت بین المللی کشور است.
به گزارش صبح ساحل به نقل از روابط عمومی
شوای عالی مناطق آزاد «سعید محمد» ،در
حاشیه بازدید از طرح ملی اتصال خط ریل
سراسری به مجتمع بندری کاسپین منطقه
آزاد انزلی با بیان اینکه بهره برداری از مسیر ۳۴
کیلومتری خط آهن جیرده رشت به منطقه آزاد
انزلی از مهمترین اولویت های مسیرهای ترانزیت
ریلی کشور است اظهار داشت :با عنایت به اهمیت
کریدور شمال-جنوب در مسیرهای حمل و نقل
جهانی ،ظرفیت ها و فرصت های ترانزیتی در نیمه
شمالی دریای خزر و اوراسیا ،عزم باالی دولت
روسیه جهت راه اندازی این مسیر نقل و انتقال کاال
و اتصال به بازارهای هند و جنوب آسیا را می توان از

مهمترین دالیل اهمیت تسریع در افتتاح این مسیر
ریلی عنوان کرد.وی اضافه کرد :در عین حال مسیر
جنوبی این کریدور در کشورمان یعنی راه آهن چابهار
به زاهدان که مراحل احداث خود را طی می کند
به زودی تکمیل می شود و راه آهن بندرعباس به
سمت شمال کشور نیز در حال بهره برداری است؛
در نتیجه تنها نقطه باقی مانده همین مسیر کوتاه

است.مشاور رییس جمهور ،زمان طی شده برای
تکمیل این مسیر  ۳۴کیلومتری را بسیار طوالنی
ارزیابی نمود و با تأ کید براینکه نباید چند سال به
طول می انجامید ،افزود :با توجه به اینکه مدیریت
پروژه مزبور بر عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد،
با همکاری آن وزارتخانه جهت تأمین منابع مالی،
تسریع درتکمیل طرح بسیار مهم یاد شده در دستور
کار قرار می گیرد.دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه تا پایان
سال جاری شاهد بهره برداری و در مدار خدمت
رسانی قرار گرفتن اسکله رو رو بندر کاسپین خواهیم
بود ،تصریح کرد :با عنایت به اینکه در بندر شهید
بهشتی منطقه آزاد چابهار امکانات لجستیکی و
ترانزیتی آماده بهره برداری است در نتیجه این مسیر
کوتاه نه تنها برای کشورمان بلکه برای معادالت
فرامنطقهای بسیار استراتژیک محسوب شده و با
افتتاح این مسیر ریلی موفقیت بزرگی در جایگاه
ترانزیت بین المللی کشورمان ایجاد می شود.

دستور استاندار هرمزگان به مدیران کل دستگاه های اجرایی:

دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم در روزهای سه شنبه الزامی است
گروه اقتصادی//
استاندار هرمزگان با صدور بخشنامه ای به
مدیران کل دستگاه های اجرایی استان
هرمزگان دستور داد ،مالقات و دیدارهای چهره
به چهره مدیران با مردم در روزهای سه شنبه در
راستای سیاست های دولت مردمى ،برگزار شود.
مهندس مهدی دوستی در این بخشنامه به
مدیران کل دستگاه های اجرایی استان هرمزگان
آورده است:
با عنایت به اینکه برقراری ارتباط دو سویه بین
دولتمردان و مردم ،جزیی از حقوق متقابل بین
آنهاست و بی تردید رسالت تمام دستگاههای
اجرایی پاسخگویی به مطالبات مردم است،
لذا در راستای سياست های دولت مردمی و به
منظور تسهیل و تسریع در دریافت و پیگیری
درخواست ها و مشکالت مردمی ،همچنین

جهت افزایش مسئولیت پذیری ،اعتماد
عمومی ،سالمت اداری ،صیانت از حقوق و جلب
رضایتمندی مردم ،برگزاری دیدارهای چهره به
چهره با مردم در روزهای سه شنبه ،لغو کلیه
ماموریت ها و جلسات غيرضروری در روزهای سه
شنبه به منظور ارج نهادن به حقوق شهروندی
و تکریم ارباب رجوع ،ارسال گزارش مالقات
های مردمی به اداره کل بازرسی استانداری،
برنامه ریزی برای حضور در مرکز سامد استان به
منظور ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم از
طریق تلفن  ۱۱۱و بهره برداری از نقطه نظرات،
پیشنهادات و انتقادات آنان ،مورد انتظار است.
همچنین اداره کل بازرسى استانداری موظف
است ،به منظور بررسی نحوه برگزاری جلسات
مالقات مردمی در روزهای سهشنبه ،بازدیدهای
سرزده از دستگاهها به عمل آورد.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده
معاونت توسعه مدیریت و منابع و اداره کل
مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری
می باشد.
با توجه به ضرورت ارتباط دوسویه و مستمر
مردم با مجموعه دولت ،سامانه ارتباط مردم
با دولت ( ،)۱۱۱شماره تلفن ،۰۷۶۳۳۶۱۰۵۸۴
کد دستوری  * ۶۶۵۵ * ۳۱۲۲ * ۱ #و سامانه
پیامک  ،۵۰۰۰۵۹۹۶۹۹۶آماده دریافت شکایات،
انتقادات ،پیشنهادات مردمی است.
همچنین امکان ارتباط مستقیم با استاندار
هرمزگان ،ارسال پیشنهادات و انتقادات ،ثبت
شکایت در سامانه وزارت کشور و استانداریها و
ارتباط مستقیم با رئیس ستاد کرونا هرمزگان در
پرتال اطالع رسانی استانداری هرمزگان فراهم
شده است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل ونقل سلمان جنوب (سهامی خاص)
به شماره ثبت 1850 :شناسه ملی 10800046969 :
تاریخ انتشار 1400/8/4 :
با عنایت به مصوبه ی هیات مدیره ی مورخه  1400/7/28به شماره  200-2405جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده در تاریخ  1400/8/26راس ساعت  9صبح در محل اصلی شرکت واقع در بندرعباس میدان شهدا (یادبود)
ساختمان صدرا طبقه  6واحد  602کدپستی  7917869357 :تشکیل می گردد از کلیه ی سهامداران دعوت می شود راس
ساعت وتاریخ یاد شده حضور یابند.
دستور جلسه  :انتخاب بازرس

نائب رئیس هیئت مدیره سعید خاکرو آبکنار

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن
نیک آشیان قشم
تاریخ انتشار 1400/8/4 :
بدینوسیله به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن
نیک آشیان قشم راس ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  1400/8/20در محل تاالر وحدت تشکیل
می گردد.
اعضایی که به هر دلیل امکان حضور در جلسه تعاونی نخواهند داشت  .می توانند طی وکالتنامه کتبی
اختیارات خود را به سایر اعضا ( تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر سه رای وهر شخص غیر عضو تنها
یک رای خواهد بود ) جهت تصمیم گیری تفویض نمایند  .برای تایید وکالتنامه می بایست عضو همراه
نماینده تام االختیار (وکیل ) خود تا مورخ  1400/8/15به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .در غیر اینصورت
وکالتنامه های عادی بدون تایید شرکت تعاونی فاقد اعتبار است .
دستور جلسه:
 -3اصالح تبصره یک ماده  46اساسنامه شرکت ( .طرح مرغوبیت ).
 -4تغییر محل اقامتگاه قانونی تعاونی.

مجتبی زین الدین رئیس هیات مدیره

گزیــــده

مشاور رئیس جمهور:

سه شنبه 4آبان |1400سال سی و ششم| شماره 4441
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

از وا کنش سعید جلیلی به سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی در مراسم معارفه
تا دلیل کندی انتصابهای دولت از زبان معاون رئیسی
وا کنش سعید جلیلی به سیلی خوردن استاندار
آذربایجان شرقی در مراسم معارفه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :زینالعابدین
خرم رضوی با سابقۀ مجاهدت در دفاع مقدس و شش ماه
مقاومت ستودنی و هوشمندانه در اسارت تکفیریها در
سوریه ،با کف نفس اشترگونۀ امروز در پیشگاه خدا و مردم
عزیزتر شد.سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،در پی وقوع اتفاق ناخوشایند در مراسم معارفه
استاندار جدید آذربایجان شرقی پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:زینالعابدین خرم رضوی با
سابقۀ مجاهدت در دفاع مقدس و شش ماه مقاومت
ستودنی و هوشمندانه در اسارت تکفیریها در سوریه،
با کف نفس اشترگونۀ امروز در پیشگاه خدا و مردم عزیزتر
شد .این موفقیت را به او و مردم شریف آذربایجان شرقی که
شاهد خدمات او بودهاند در شب میالد پیامبر رحمت صل
اهلل علیه و آله و سلم و پیشوای صادق علیهالسالم تبریک
میگویم.به گزارش فارس ،زینالعابدین خرم دیروز(شنبه)
در جریان معارفه خود به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
در حین سخنرانی مورد حمله یکی از حاضرین قرار گرفت که
حاشیههایی را برای این استاندار جدید ایجاد کرد.
 ۴۰ميليون تن از جمعيت كشور نياز به كمك فوری دارند
حمیدرضا حاجیبابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس :حدود  ۴۰میلیون تن از جمعیت کشور ،به کمک
فوری و آنی نیاز دارند .میزان نارضایتی مردم از شرایط
اقتصادی کشور را نمیتوان پنهان کرد/.شرق
آرام آرام به پایان پاندمی کرونا نزدیک میشویم
سید محمدرضا هاشمیان ،استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی :به نظر میرسد با کمک دارویی که بهزودی
تایید خواهد شد و وا کسنهایی که تزریق میشوند آرام آرام
به پایان پاندمی کرونا نزدیک میشویم.داروی مولنوپیراویر
فرم پیشرفته فاویپیراویر است ،این دارو توسط محققان
دانشگاه  Emoryآمریکا طراحی و ساخته شد و شرکت مرک
این دارو را تولید کرد و مطالعات آن را انجام داد .مطالعاتی
که ثابت کردند مصرف این دارو میزان بستری بیماران
مبتالبه کرونا را  ۵۰درصد کاهش میدهد.تمام داروها و حتی
مولنوپیراویر ،داروهایی با اثرات نسبی هستند و قرار نیست
جان تمام بیماران را نجات دهند/.ایسنا
ادامه سقوط پول ملی ترکیه
ارزش لیر ترکیه که این روزها سقوط تاریخی خود را طی
میکند ،امروز دوباره با سقوط بیسابقهای به رکورد  ۱۰لیر
مقابل هر دالر آمریکا رسید .در کنار بی ارزش شدن پول ترکیه
و بدهی  ۸۰۰میلیارد دالر بدهی دولت این کشور ،فرار سرمایه
گذاران خارجی از این کشور هم رکورد زده است.
روحانی در میان اصالحطلبان هم جایگاه ویژهای
نخواهد داشت
بیژن مقدم ،فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این
موضوع به «نامهنیوز» گفت« :مردم خاطره خوشی از آقای
روحانی ندارند و او را به نیکی بدرقه نکردند .آقای روحانی
کمترین میزان محبوبیت را دارد و بهترین کار برای او این
دستکم در حوزههایی که مردم
است که سکوت کند؛
ِ
از او انتظار کار و عمل داشتند ،سکوت کند .او نمیتواند
حرفی درباره مذا کرات بزند ،زیرا هشت سال وقت داشت
تا موضوع مذا کرات را به جایی برساند ،اما نرساند ،او
نمیتواند درباره اقتصاد حرف بزند ،زیرا مملکت در دولت او
به بدترین وضعیت اقتصادی رسید و او بهطور کلی نمیتواند
درباره مسائلی که قادر به رفعش نبوده است ،حرفی بزند».
او درباره اینکه آیا روحانی میتواند در بین اصالحطلبان
و معتدلین مرجعیت سیاسی داشته باشد ،بیان کرد:
«بعید است او بتواند مرجعیت سیاسی داشته باشد ،زیرا او
همواره بالتکلیف بوده است و در هشتسال اخیر هیچوقت
مشخص نشد او متعلق به چه جناحی است .یک عده
میگفتند اصولگراست ،عدهای او را اصالحطلب میدانستند
و برخی هم او را یک نیروی تکنوکرات قلمداد میکردند .با این
اوصاف فردی که هنوز مشخحص نیست تکلیفش چیست،
چطور میتواند برای ولو چند طیف سیاسی مرجعیت داشته
باشد؟»

حقیقتپور :انتظار معجزه از مجلس ندارم
منصور حقیقتپور درباره میزان رضایت مردم از نمایندگان
مجلس توضیح داد :برای ارزیابی نمایندگان نخست الزم
است آنها طبیعی رقابت کنند نه آنکه بعضی شان دوپینگ
کنند و رأی بیاورند ،خیلیها دوپینگ کردند و با دوپینگ
رأی آوردند .حقیقت پور درباره دو سوم عمر باقی مانده
از مجلس یازدهم گفت :همین طوری خواهد بود .انتظار
معجزه خاصی ندارم ،چون مدت خوبی داشتند تا کار
کارشناسی کنند و تصمیم بگیرند میخواهند در حوزههای
مختلف اقتصادی و سیاسی چه کنند .یک موضوع شفافیت
آرا که شعارش را دادند ،نتوانستند به سرانجام برسانند.
دالری رژیم
وا کنش شمخانی به بودجه  ۱.۵میلیارد
ِ
صهیونیستی علیه ایران
دبیر شورای عالی امنیت ملی به اختصاص بودجه ۱.۵
میلیارد دالری رژیم صهیونیستی برای شرارت علیه ایران
وا کنش نشان داد.علی شمخانی در توئیتر نوشت :رژیم
صهیونیستی به جای اختصاص بودجه  1.5میلیارد دالری
برای شرارت علیه ایران به فکر تامین دهها هزار میلیارد دالر
بودجه برای بازسازی خسارتهای ناشی از پاسخ کوبنده
ایران باشد.گفتنی است چندی پیش کانال  ۱۲تلویزیون
اسرائیل فاش کرد تلآویو  ۱.۵میلیارد دالر برای تقویت
قابلیت حمله به تأسیسات هستهای ایران اختصاص داده
است.براساس این گزارش ،رژیم صهیونیستی این میزان
بودجه را برای حمله احتمالی به تاسیسات هستهای ایران،
از جمله تاسیسات زیرزمینی پیشبینی کرده است.
وا کنش مصباحی مقدم به قرار گرفتن مجدد نام ایران
در لیست سیاه  :FATFاتفاق تازهای نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با قرار
گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه  FATFتغییر تازهای
در مراودات تجاری ایران رخ نمیدهد ،گفت FATF :نه
داغی دارد و نه درفشی .فقط در این حد اعالم میکند که
کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولتها
و شرکتها میگیرند .حجت االسالم و المسلمین غالمرضا
مصباحی مقدمی درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست
سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «  »FATFو وضعیت
مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد :گروه ویژه اقدام مالی
هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید
ارائه میدهد .وی اضافه کرد :ا گر کشوری شروط این گروه
را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد ،از این لیست حذف
میشود ،در غیر این صورت اسم آن تکرار میشود؛ بنابراین
هیچ اتفاق تازهای رخ نخواهد داد ،چون کار  FATFهمین
است.
دلیل کندی انتصابهای دولت از زبان معاون رئیسی
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :آنچه در دولت صورت
گرفته بر اساس شایسته ساالری بوده و سعی شده نیروهای
توانمندتر به کار گرفته شوند ،البته نیروهای بسیار خوبی هم
وجود دارند که گمنام هستند و باید آنها را معرفی کرد.سید
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در سومین
گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه امام صادق علیهالسالم
و هفتمین سال مراسم بزرگداشت آیتاهلل مهدوی کنی که در
مسجد دانشگاه امام صادق برگزار شد ،ضمن گرامیداشت یاد
آیت اهلل مهدوی کنی گفت :همه ما مدیون آیتاهلل مهدوی
کنی هستیم .ایشان کار بزرگی را انجام داد و رنج ها و زحماتی
را متحمل شد .هم ا کنون یک دولت مردمی و انقالبی در
راس کار قرار گرفته و رسانه های معاند دنبال این هستند که
هر چیزی را بهانه کنند تا بتوانند از آن علیه اقدامات دولت
استفاده کنند .وی تصریح کرد :آقای رئیسی به هیچ وجه
حزبی و گروهی نیست و ا گر احساس میشود برخی انتصاب
ها به کندی صورت می گیرد ،برای این است که حزبی و
گروهی عمل نمی شود و دولت تک تک افراد را بررسی می
کند و گاهی می بینیم آقای رئیسی با افرادی که کار می کند
که در گذشته شاید یک بار هم آنها را ندیده یا آشنایی قبلی
با آنها نداشته است ولی با توجه به شایستگی هایی که این
افراد دارند از آنها استفاده می شود.حسینی یادآور شد :انتظار
داریم دوستان به برخی شبهات که در فضای مجازی مطرح
می شود به درستی پاسخ دهند که برداشت نادرستی نشود.

اطالعیه

سهامداران محترم احتراما پیرو اطالعیه شماره 1400/90وآ گهی منتشره در تاریخ
 1400/01/29در روزنامه صبح ساحل به اطالع سهامداران محترم می رساندبا توجه به
تحویل واحدها توسط پیمانکار پروژه وبرچیدن کارگاه  ،در اسرع وقت نسبت به انجام
تعهدات مالی خود واخذ کلید اقدام نمایند.
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