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خبر اختصاصی

لیگ برتر فوتسال نونهاالن شهرستان بندرعباس

در ادامه سفرهای استانی رئیس جمهور ؛

رئیسی فردا مهمان هرمزگان

صفحه2

سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد:

برگ سبز خودرو صادره از
انتظامی رسمیت دارد

صفحه 5

آینده سازان جشن قهرمانی برپا کرد

صفحه 4

مدیر تعاون روستایی هرمزگان تاکید کرد :

آغاز توزیع هوشمند کاالهای اساسی
در بندرعباس

مدیر تعاون روستایی هرمزگان از آغاز توزیع هوشمند
کاالهای اساسی بین شهروندان بندرعباسی خبر داد.
به گزارش صبح ساحل ،سیروس اسدپور در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :طرح توزیع هوشمند کاالهای اساسی به صورت

استارت آپی با پلتفرم بازرگام با هدف ساماندهی بازار
محصوالت کشاورزی ،کوتاه کردن دست واسطهها و حذف
داللی در بندرعباس آغاز شده و بزودی سایر شهرهای
استان پوشش داده خواهد شد.
صفحه 3

شهردار بندرعباس در بازدید از باغ پرندگان خبر داد؛

تجهیز و راهاندازی مجدد باغ پرندگان
جهت استفاده شهروندان

صفحه 6

در گفتوگو با مدیر شعبه مرکزی بانک پارسیان در استان هرمزگان تشریح شد؛

گام بلند بانک پارسیان برای محرومیتزدایی
از اعطای تسهیالت به بخشهای مولد تا کمک به معیشت و اشتغال روستایی
صفحه 5

مدیرکل مدارس و مرا کز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد؛

ابالغ طرح ممنوعیت مدرسهداری برای
مسئوالن کشور در مجلس

صفحه 2

با حکم استاندار هرمزگان؛

سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس
منصوب شد
همین صفحه
ذکر است؛ علی علی نژاد از نیروهای بومی استان
هرمزگان است که سوابق شاخص و مختلف
مدیریتی از جمله فرمانده ناحیه مقاومت
شهرستان بندرعباس ،معاون هماهنگ کننده
سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان ،جانشین
فرماندهی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ،معاون
بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و مشاور فرمانده نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در کارنامه
دارد.

سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس منصوب شد
استاندار هرمزگان با صدور حکمی« ،علی
علی نژاد» را به سمت سرپرست فرمانداری
شهرستان بندرعباس ،منصوب کرد.
به گزارش صبح ساحل« ،مهدی دوستی»،
استاندار هرمزگان در این حکم خطاب به علی
علی نژاد ،آورده است :با عنایت به تخصص و
تعهد جنابعالی و به موجب این حکم به سمت

سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس،
منصوب می گردید.
انتظار میرود با بذل توجه به منشور اخالقی
دولت مردمی ایران قوی و در هماهنگی با دیگر
دستگاههای کشوری و لشکری و با بهرهگیری از
نیروهای مجرب و توانا در انجام وظایف محوله،
عمل کنید .همچنین اینک که به عنوان بخشی

از بدنه دولت سیزدهم به خدمت مشغول
هستید ،امیدوارم با اتکال به ذات ایزد منان،
خود را خدمتگزار صادق برای مردم شریف
استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس دانسته
و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری
و سربلندی جمهوری اسالمی ایران ،کوشا
باشید .توفیق روزافزون شما را آرزومندم.شایان

آ گهی مناقصه عمومی شماره  1400/11یک مرحله ای

آ گهی دعوت مجمع عمومی

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه  :مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان
-2آدرس دستگاه برگزار کننده مناقصه :بندرعباس  ،گلشهر  ،رسالت جنوبی  ،ساختمان
مركزی مخابرات شماره تلفن 33308259-33308255-33308258-
 -3موضوع مناقصه  :ترمیم(آسفالت ) مسیرهای حفاری شده در منطقه درگزسیاهو به میزان 5500متر مربع.
-4دستگاه نظارتی  :معاونت شبکه منطقه هرمزگان
 -5نوع تضمین شركت درمناقصه  :ضمانتنامه بانكی یا چك تضمینی معتبر بانكی در وجه مخابرات منطقه
هرمزگان.
 -6مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  1/237/000/000:ریال
 -7قیمت اسناد مناقصه وشماره حساب  :مبلغ1/000/000ریال به شماره حساب 16422422/32جام بانک
ملت با کد شناسه 3200080143138
 -8مهلت فروش اسناد  1400/10/22 :لغایت 1400/10/28
 -9مهلت تحویل پا كات  1400/10/29 :لغایت 1400/11/3
 -10مكان بازگشایی پا كات  :سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات
 -11تاریخ بازگشایی پا كات 1400/11/4:
 -12سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -13شركت مخابرات در قبول یا رد هریک ازپیشنهادات مختار است.
 -14حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پا كات حداقل2شركت می باشد.
-15هزینه چاپ آ گهی بعهده پیمانکار می باشد.
-16تناسب موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه الزامی می باشد.

فوق العاده نوبت سوم

شرکت مخابرات ایران
منطقه هرمزگان

مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان

آ گهی مزایده -شرکت نفت پاسارگاد-
/1400-2ز-م
شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه(دمپرسی ورق) خود را به میزان تقریبی 300.000
کیلوگرم از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند ،متقاضیان می توانند جهت
دریافت اسناد مناقصه ،در ساعات اداری از تاریخ  1400/10/20لغایت ( 1400/10/29به جزء روزهای پنجشنبه ،
جمعه و تعطیالت رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حدا کثر تا پایان وقت اداری روز شنبه
تاریخ  1400/11/09تحویل نمایند.
الف) تهران – سعادت آباد  -بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-دبیرخانه
مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.
ب) بندرعباس -جاده اسکله شهید رجایی  -بعد از پااليشگاه بندرعباس -واحد قيرسازي -شركت نفت پاسارگاد-
دفتر پشتیبانی کارخانه.07632373030-
 -1مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده :سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان  1.120.000.000ریال (یک میلیارد و
یکصد و بیست میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت
پاسارگاد و یا واریز جه نقد به حساب جاری به شماره  0103030601006نزد بانک ملی به نام شرکت نفت پاسارگاد.
 -2مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده :معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی)
به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.
 -3به پیشنهادات فاقد امضا ،فاقد تضمین شرکت در مزایده ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد
مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
• هزینه آ گهی و کارشناسی قیمت پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
• درج این آ گهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

تاریخ انتشار۱۴۰۰/١٠/22

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف
فرهنگیان شهرستان حاجی آباد شماره ثبت  ٨٢و شناسه
ملی  ۱۰۸۰۰۰۰۶۷۵۱در ساعت  ١۵عصر مورخ ۱۴۰۰/١١/03در
محل سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی حاجی
آباد برگزار می گردد .از کلیه اعضا دعوت بعمل می آید شخصا
یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در
جلسه حضور بهم رسانند .ضمنا به اطالع می رساند که
به موجب ماده  ١٩آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
تعداد آرا وکالتی هر عضو حدا کثر  ٣رای و هر شخص غیر
عضو تنها  ١رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای
نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حدا کثر تا
تاریخ ۱۴۰۰/١١/02در محل تعاونی مصرف فرهنگیان به
آدرس حاجی آباد ،خیابان امام ،روبرو شهرداری حاضر
تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را
دریافت نماید.
دستور جلسه:
طرح و تصویب اساسنامه تعاونی منطبق با قانون بخش
تعاون

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان
حاجی آباد

ی شرکتهای
آ گه 
تعاونی سراسر
هرمزگان
در صبحساحل
تلفن پذیرش:
32241462-105

