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گزیــــده

در ادامه سفرهای استانی رئیس جمهور ؛

رئیسی فردا مهمان هرمزگان
گروه سیاسی//
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان
رئیسجمهور فردا به هرمزگان سفر میکند.
به گزارش صبح ساحل ،حسین رئیسی رئیس مجمع
نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی
از سفر آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور
کشورمان فردا به هرمزگان خبر داد.وی عنوان کرد:
برنامهریزیهای خوبی در زمینه توجه به توسعه
هرمزگان در سفر رئیسجمهور دیده شده است و
امیدواریم در این سفر شاهد تخصیص اعتبارات
ضربتی برای رفع مشکالت و کمبودهای استان باشیم.
نماینده مردم شرق هرمزگان در خانه ملت همچنین
گفت :هرمزگان استانی با ظرفیتهای بزرگ ملی و
منطقهای است که اثرگذاری آن در موضوعات مختلف
گفت:

بر همگان مشهود است و بهرهمندی مردم این استان
از این مواهب الهی در جهت رفع فقر و بیکاری از جمله
مهمترین مطالبات مطرح شده است که با توجه به
اهمیت سفرهای استانی رییس جمهور در قالب آن
برنامه ریزی ویژهای میبایست صورت گیرد.
تشریح برنامههای سفر یک روزه رئیس جمهور
به هرمزگان
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان در تشریح سفر رئیس جمهور به هرمزگان
گفت :ریاست جمهوری فردا وارد هرمزگان خواهند شد
که شورای تامین استان از ایشان استقبال خواهند کرد.
به گزارش صبح ساحل«،علی رئوفی» ،معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه
رئیس جمهور سه بازدید سرزده در این سفر خواهند

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

ابالغ طرح ممنوعیت مدرسهداری برای مسئوالن
کشور در مجلس
گروه سیاسی//
مدیرکل مدارس و مرا کز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش از موافقت کمیسیون آموزش با پیشنهاد
تسری قانون «ممنوعیت مدرسهداری برای
مسئوالن کشور» خبر داد و گفت :باید منتظر بمانیم
تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض
منافع ،در صحن علنی هم رای میآورد یا خیر.
به گزارش صبح ساحل ،سعید صالح گفت :وزارت
آموزش و پرورش در سال  ۹۸به صورت داوطلبانه
بخشنامهای را با موضعیت تعارض منافع صادر کرد

که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و شورای
سیاستگذاری نباید مدرسه راهاندازی شده داشته
باشند و ا گر دارند باید از سمت خود استعفاء دهند و
کناره گیری کنند.وی افزود :مهلتی هم داده شد و این
اتفاق افتاد .حدود  ۱۸۳نفر مشمول شده بودند که
یا توقف همکاری برایشان زدند و یا خودشان استعفا
دادند که از جمله آنها میتوان به رئیس اسبق سازمان
مدارس غیردولتی اشاره کرد.
مدیرکل مدارس و مرا کز غیردولتی وزارت آموزش و
پرورش با بیان اینکه در حال حاضر آن بخشنامه

داشت ،افزود :مکان این بازدیدها مشخص نیست و
به تصمیم رئیس جمهور انجام میشود .وی اضافه
کرد :ظهر پنجشنبه آیتاهلل ابراهیم رئیسی دیداری با
اقشار مختلف مردم ،نخبگان ،علما و اندیشمندان به
مدت دو ساعت انجام خواهد شد.رئوفی با اشاره به
اینکه پس از این دیدار ،جلسه شورای اداری استان
با حضور وزرا تشکیل میشود ،عنوان کرد :در پایان
سفر نیز رئیس جمهوری با خبرنگاران نشست خبری
خواهند داشت .گفته میشود؛ وزیر کشور ،وزیر
اقتصاد ،وزیر بهداشت ،وزیر جهاد کشاورزی ،وزیر راه
و شهرسازی ،وزیر نفت ،وزیر نیرو ،وزیر صمت ،وزیر
میراث فرهنگی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزیر
ورزش و جوانان ،رئیس دفتر رئیس جمهور ،ایشان را
در این سفر همراهی میکنند.
برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات،
معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است
گفت :چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع
ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و
پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
صالح افزود :سازمان ما هم پیشنهاداتی ارائه کرده از
جمله این که محدودیتها شامل یک گروه خاص
نشود و برای مسئوالن دیگر نیز تسری یابد .در نهایت
مصوب شد که عالوه بر مدیران آموزش و پرورش ،افراد
مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات که مصوبه
مجلس است نیز مشمول شوند و بر این اساس آنها
هم نمیتوانند مدرسه دار باشند که در کمیسیون
آموزش تصویب شده و باید ببینیم در صحن علنی
هم رای می آورد یا خیر .در صورت تصویب نهایی ،این
قانون هم اعمال خواهد شد.

بدون ارز ترجیحی مرغ کیلویی  ۶۰تا  ۸۰هزار تومان
میشود
امیرآباد فراهانی ،نماینده مردم قم در مجلس میگوید
پیشبینی دولت این است که با حذف ارز ترجیحی در
سال  ۱۴۰۱مرغ  ۶۰هزار تومان میشود ،اما ما در مجلس
پیشبینی قیمت  ۸۰هزار تومانی را داریم .او در یک برنامه
تلویزیونی در پاسخ به سوالی درمورد حذف ارز ترجیحی
گفت :امروز در کمیسیون و تلفیق بر سر ارز ترجیحی بحث
خواهد شد .او گفت :اراده دولت و مجلس این است که در
کاالهای اساسی ،حداقل ها با قیمت مناسب دست مردم
برسد .حاال یا از طریق یارانه نقدی خواهد بود و یا از طریق
کارت اعتباری .او در عین حال تایید کرد که ممکن است
وضعیت کنونی نیز حفظ شود.
مردم میوه نمیخرند!
رییس اتحادیه بارفروشان :روزانه  ۱۰تا  ۲۰هزار تن ورودی

دفاع موسویان از سیاست خارجه دولت رئیسی
دیپلمات پیشین ایران با اشاره به تالش های هاشمی
رفسنجانی در تاریخ انقالب در حوزه بین الملل ،سیاست
های خارجه دولت رئیسی را در راستای حل و فصل
مشکالت اقتصادی کشور دانست.
در قسمتی از یاداداشت موسویان آمده است...:
اصول سیاست خارجی هاشمی بر مبنای عدم تشنج با
آمریکا ،روابطی نرمال با اروپا و غرب ،روابطی همهجانبه
با قدرتهای بلوک شرق و ایجاد اتحاد منطقهای با
کشورهای همسایه بود؛ ضمن اینکه او در همه محورهای
فوق ،به توسعه روابط اقتصادی اولویت بخشیده بود .او
در قامت رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم همین
سیاست را تشویق میکرد که کمکهای او برای حل
بحران هستهای و توافق برجام نمونه آشکار آن است.
امیرعبداللهیان عازم عمان شد
حسین امیر عبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان
صبح روز دوشنبه برای دیدار و گفتوگو با مقامات
عمانی تهران را به مقصد مسقط ترک کرد.محور اصلی
گفتوگوها در این سفر ،بررسی راه های گسترش مناسبات
فیمابین در حوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی و همچنین رایزنی در خصوص مسائل مهم
منطقه خواهد بود .وزیر امور خارجه کشورمان را در
این سفر هیاتی سیاسی از وزارت امور خارجه همراهی
میکند.

شماره مناقصه 1400/2

 230/63کیلو ولت شهید لشکری  1400شماره مناقصه  (1400/17شماره فراخوان

نوبت دوم

 -1نام دستگاه مناقصه گزار :شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 -2نشانی دستگاه مناقصه گزار :بندر عباس  -کیلومتر  13بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ  -تلفن
)076( 33592201-10
 - 3موضوع مناقصه  :عملیات طراحی،تامین تجهیزات ،عملیات اجرایی ساختمانی،نصب،تست و راه اندازی پست مدوالر
 230/63کیلو ولت شهید لشکری 1400
 -4مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 9،870،820،589ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به
نفع مناقصه گزار
 -5قیمت اسناد و شماره حساب :مبلغ  1،500،000به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
 -6مهلت فروش اسناد :از تاریخ  1400/10/20لغایت پایان وقت اداری1400/10/29
 -7مهلت تحویل اسناد  :مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا کثر تا پایان وقت اداری مورخ1400/11/16
 -8زمان و محل بازگشایی پا کات :بازگشایی پا کات راس ساعت  10/00مورخ 1400/11/17درسالن کنفرانس منطقه ویژه
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
-9کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/10/20میباشد.اطالعات و اسناد مناقصه عمومی و
ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
 -10نشانی سایت شرکتwww.PGSEZ.ir :
داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه  2نیرو و رتبه  3ساختمان و ابنبه به صورت تواما یا داشتن رتبه  EPCاز
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد.
داشتن حداقل دو کار مشابه (توسعه ،احداث پست 230کیلو ولت یا باالتر) در  5سال گذشته الزامیست.

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

تلفن پذیرش32241462-105 :

در زمان دولت روحانی اصال محصولی نبود که
بخواهد بعد از صادرات برگشت بخورد
علیا کبر علیزاده ،نماینده مجلس همچنین در پاسخ به
این پرسش که ا گر این عدم نظارت بر صادرات محصوالت
کشاورزی در دولت قبل وجود داشته ،چرا در آن زمان
صادرات برگشت نمیخورد ،اظهار کرد« :در آن دولت
اصال محصولی نبوده است که برگشت بخورد .در دولت
قبل به این صورت بود که یک کشاورزی در یک گوشهای
محصول خود را صادر میکرد و کاری به قرنطینه دولت
نداشت .همچنین با مقایسه میزان صادراتی که پیشتر
طرح کردم ،حدود  ۳۰۰درصد رشد صادرات داشتهایم.
ی است وقتی حجم صادرات افزایش پیدا میکند
طبیع 
باید موارد قانونی هم رعایت شود .من پیش از دولت
فعلی هم به بعضی مناطق کشت و زراعتی که محصول
صادر میکردند ،سر زده بودم و به این صورت بود که یک
قراردادی داشتند و برای بعضی کشورها صادر میکردند،
ولی وقتی دست زیاد شد ،شما باید کنترلهای قویتری
را اعمال کنید».

بار میدان مرکزی میوه و تره بار است که قبال این میزان بار
تا روز بعدش به فروش می رفت .اما شب قبل ورودی بار
به میدان  ۸۵۰۰تن بود که  ۲۵۰۰تن آن تا کنون باقی مانده
است .اینکه میوه در میدان مرکزی خریداری نمیشود،
یعنی مردم در سطح شهر از مغازهها میوه نمیخرند.قدرت
خرید مردم کاهش یافته است و تمایلی به خرید میوه
ندارند .خبرهایی که چند وقت اخیر در خصوص برگشت
محصوالت کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل
کاسته است .محصوالت ما همگی سالم هستند /.ایسنا

آشپزخانه مرکزی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

تجهیزات ،عملیات اجرایی ساختمانی،نصب،تست و راه اندازی پست مدوالر

ی شرکتهای تعاونی
آ گه 
سراسر هرمزگان
در صبحساحل

از عدم خرید میوه توسط مردم تا دفاع موسویان از سیاست
خارجه دولت رئیسی

آ گهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع بازسازی و توسعه

آ گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع عملیات طراحی،تامین

در سامانه ستاد)2000004340000050

چهارشنبه  22دی |1400سال سی و هفتم| شماره 4506
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

شناسه آ گهی :

1256960

( شماره فراخوان در سامانه ستاد)2000004340000049

نوبت دوم

 -1نام دستگاه مناقصه گزار :شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 -2نشانی دستگاه مناقصه گزار :بندر عباس  -کیلومتر  13بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ
 تلفن )076( 33592201-10 - 3موضوع مناقصه  :بازسازی و توسعه آشپزخانه مرکزی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 -4مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ987،048،760ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی
به نفع مناقصه گزار
 -5قیمت اسناد و شماره حساب :مبلغ 2،000،000ریال به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز
گردد.
 -6مهلت فروش اسناد :از تاریخ  1400/10/20لغایت پایان وقت اداری1400/10/28
 -7مهلت تحویل اسناد  :مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا کثر تا پایان وقت اداری مورخ1400/11/11
 -8زمان و محل بازگشایی پا کات :بازگشایی پا کات راس ساعت  10/00مورخ1400/11/12در سالن کنفرانس منطقه
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
-9کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/10/20میباشد.اطالعات و اسناد
مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
 -10نشانی سایت شرکتwww.PGSEZ.ir :
داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل داشتن رتبه  4ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری الزامی میباشد.

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

شناسه آ گهی :

1256959

مفقودی

مفقودی

مفقودی

سند مالکیت(برگ سبز) سیستم چانگان تیپ
 CS35 - ATبه رنگ نوک مدادی  -متالیک
مدل  1398به شماره موتور
 ، JL478QEE*JC9AC105587شماره شاسی
 NAS921200K5721924و شماره پالک
84ایران 642ق 13به نام علیرضا رضوانی نام پدر ا کبر
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

سند مالکیت برگ سبز ،سندکارخانه ،کارت شناسایی

سند خودرو بنام مجتبی مصطفایی
نوع خودرو سواری سیستم .تویوتا کروال .کرایه
مدل  ۲۰۰۹رنگ زرد پالک ۱۲۴۸۸کرایه
شماره موتور  3Zzz3146136شماره شاسی
 Jtdbz42e79j018694سند مفقود گردیده واز
درجه اعتبار ساقط میباشد

سیستم سواری پراید تیپ صبا رنگ سفید روغنی
مدل  1386با شماره موتور  1857890و شماره
شاسی  S1412286038261به شماره پالک
 84ایران  496ص  51به نام طیبه روحی فرزند محمد
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

