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صبح ساحل
سالم

خبر اختصاصی

هم استانیها و مخاطبان محترم
روزنامه صبح ساحل!
از این پس روزهای زوجشنونده
حرفها و پذیرای پیشنهادات و
انتقادات شما عزیزان خواهیم بود.
برایمان از دغدغه های خود بگویید و
بنویسید .از طریق راههای ارتباطی زیر
با ما همراه باشید.
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لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های ایران

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران عنوان کرد؛

آذرخش در شاهین شهر
به میدان می رود

پیشرفتهترین تجهیزات نظامی
و دفاعی را می سازیم

استاندار هرمزگان  :صنعت دفاعی ایران به برکت انقالب اسالمی و با تکیه بر توانمندیهای متخصصان داخلی به پیشرفت های بزرگی دست یافته است

صفحه 4

رئیس نظام پزشکی هرمزگان عنوان کرد :

رسیدگی به  ۱۱۰پرونده شکایت
از بخش های پزشکی

صفحه 2

مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان اعالم کرد:

در مجموع ۱۱۰پرونده در دادسرای انتظامی ،هیات بدوی و
تجدید نظر رسیدگی شده است.
صفحه 5

از ابتدای سال جاری تا کنون۴۳ ،پرونده در دادسرای انتظامی،
۳۶پرونده در هیات بدوی انتظامی و  ۲۰پرونده در هیات
تجدید نظر انتظامی ثبت شده و با احتساب پرونده های قبلی

سرمایه گذاری در امارات همچنان
جذاب است

هرمزگان پایتخت
مسافرت های
دریایی ایران

هزینه های انرژی پایین ،تمایل به ایجاد تنوع در اقتصاد و
قدرت خرید باال است.
صفحه 3

امارات متحده عربی ،در فهرست بزرگترین دریافت کنندگان
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آسیا قرار دارد  .نقاط قوت
امارات متحده عربی شامل دسترسی آسان به منابع نفتی،

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ترابری
دریایی بالغ بر  7میلیون و  189هزار نفر سفر در
پایانه های مسافری دریایی این استان و رشد
چشمگیری در عملیات صادراتی و ترانزیت نفتی
و غیرنفتی طی چهار ماهه نخست امسال خبر
داد.
به گزارش صبح ساحل «اله مراد عفیفی پور»
با تشریح گزارشی از عملکرد مجموعه  71بندر
استان هرمزگان در چهار ماه نخست سال ،98
اظهار داشت :از مجموع  34میلیون و  246هزار
و  638تن کاالی جابجا شده در این بنادر23 ،
میلیون و  135هزار تن مربوط به کاالهای غیر
نفتی با رشد 7درصدی و 11میلیون و  111هزار تن
به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.

«شـــادیهای زنـــانه » را فــــدای
یک قرص نکنیم
مصرف بیرویه انواع قرصها و مکملهای الغری
در بین زنان و دختران مدتی است در میان زنانی که
قصد دارند اندکی وزن کم کنند ،رایج شده؛ درحالی
که مصرف خودسران ه آن گاهی به قیمت از بین رفتن
شادیهای زنانه میشود.
برخی زنان و دختران جوان به دنبال تبلیغات ماهواره و
اینترنت به استفاده از قرصهای الغری روی میآوردند
که نه تنها الغری بلکه اعتیاد را به دنبال دارد.
صفحه 6

صفحه 3

«احمد مرادی» در خصوص رونمایی از اپلیکیشن «ساحل نیوز» عنوان کرد:

الزمه رقابت  ،مجهز شدن به جدیدترین ابزارهاست

صبح ساحل //سمیره حنایی :

«احمد مرادی» نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای
اسالمی و عضو فرا کسیون انرژی مجلس ،در هفته خبرنگار
از تحریریه روزنامه صبح ساحل بازدید کرد.
احمد مرادی ،نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای
اسالمی ،ضمن تبریک روزخبرنگار ،در جمع خبرنگاران و
روزنامه نگاران صبح ساحل گفت« :به بهانه ی روز خبرنگار
احساس وظیفه کردم که یادی کنیم از مرحوم حاج قاسم
کرمی که هم بر گردن و هم مردم هرمزگان حق بزرگی دارند.
بخش مهمی از روشن گری ،آ گاه سازی و خبررسانی از صبح
ساحل آغاز شد .زمانی که مرحوم کرمی در قید حیات بودند،
با ایشان در ارتباط بودیم که همیشه ما را مورد لطف و محبت
خود قرار می دادند .خداوند بیامرزدش و میراث گرانبهایش
که این روزنامه وزین است انشااهلل توسط خانواده ایشان و
سایر مجموعه صبح ساحل پابرجا بماند .مانیز وظیفه داریم
در کنار روزنامه باشیم .از تک تک شما عزیزان که رسالت
سنگین خبرنگاری را برعهده دارید تشکر می کنم».
در این دیدار «مهراب رشیدی» قائممقائم مدیرمسئول
روزنامه صبح ساحل ضمن قدردانی از حضور ایشان گفت:
«همراهی همیشگی شما مایه قوت قلب مجموعه بوده
و است ..باتوجه به فشارهای اقتصادی و شرایط موجود
مطبوعات؛ چه در زمینه کاغذ و چه در زمینه چاپ؛ تیم صبح
ساحل با تالش مجموعه وضعیت با ثباتی داشته است .در
حال حاضر مجموعه به تیمی تبدیل شده که متشکل از اعضا
جوان است .فضای مجازی محدودیت هایی را ایجاد کرد
صبح ساحل ازین محدودیت بعنوان فرصت استقبال کرد و
مانند گذشته در تغییر پیشتاز است .در حال حاضر می توان
مدعی شد که صبح ساحل یکی از بهترین سایت های خبری
جنوب کشور و اولین و تنها اپلیکیشن موبایلی خبری جنوب
کشوربنام «ساحل نیوز» را دارا است».
رشیدی در ادامه با بیان اینکه از مدیران هیچ توقع مالی
نداریم افزود « :خواسته ما از مدیران این است که نخست،
نقدی را که ما در جهت حل مشکل مردم جامعه مطرح می
کنیم تا بتوانیم وظیفه مان را درست انجام دهیم .شخصی

که خبرنگاری را انتخاب می کند چشم داشت مالی ندارد و
صرفا بخاطر عالقه در این عرصه فعالیت می کند .شایسته
نیست که پیگیری مطالبات مردم با جبهه گیری و عدم
نقدپذیری روبرو شود .چرا خبرنگار نباید جرات داشته باشد
تا مطالبه گر دغدغه ها و مشکالت مردم باشد؟ ا گر مطمئن
باشیم که پشتوانه معنوی قوی داریم مطمئن باشید کم کاری
نخواهیم کرد و با قدرت پیگیر مطالبات مردمی خواهیم بود.
نهایت خواسته خبرنگاران بعنوان قشری کم توقع و پرتالش،
نقدپذیری مدیران و پذیرش درخواست مطالبات است» .
رشیدی در ادامه اضافه کرد « :دومین خواسته ما از مدیران
این است که ارتباط مدیر و خبرنگار تقویت شود .همکاری
شان در رفع دغدغه های مردمی افزایش یابد .بارها شده
که مدیران پاسخگوی پیگیری های خبرنگارانمان نشده
اند .خواهشی که از شما بعنوان نماینده مردم داریم اینکه
در جلساتی که بعنوان مدعو وسخن گو حضور دارید مانند
جلسات شورای اداری ،دغدغه ی ما را به گوش مدیران
برسانید .شاید ما بتوانیم گوشه ای از مشکالت مردم که از
چشمان مدیران نهان مانده را ببینیم که این همکار می تواند
به حل مشکالت کمک کند».
مرادی در مورد حمایت از روزنامه و خبرنگاران واینکه باید
مورد حمایت معنوی قرار گیرند گفت « :مسئولین باید سعی
کنند که به استرس خبرنگاران اضافه نکنند و اجازه دهند
که خبرنگاران در چهارچوب وظیفه ی شان انتقاد کنند ،که
بدون شک این امر موجب رشد و توسعه استان خواهد شد».
وی در مورد نقش و جایگاه خبرنگاران گفت« :معتقدم که تک
تک شما جایگاه بزرگی دارید .اینکه خودتان را محدود کنید به
یک روزنامه و ساعت کار مشخص و کاری روتین ،شاید رسالت
خبرنگاری انجام نشود .زمانی که از رسالت خبرنگاری صحبت
می کنیم این رسالت توام با کار سخت ،فشرده و جهادی
تعریف می شود».
احمد مرادی در ادامه در مورد روزنامه صبح ساحل و نقش
مطبوعاتی آن در استان گفت « :افتخار بنده است که می
بینیم روزنامه صبح ساحل در آن زمان که نه اینترنت و نه
فضای مجازی وجود داشت توانست به گونه ای این رسالت

را عملی کند و همگرایی را در استان بوجود آورد .که این خود
نشان از انجام کار بزرگی است .همانگونه که آقای رشیدی
نیز اشاره کردند ،صبح ساحل روزنامه ای است که وابستگی
سیاسی به هیچ حزبی ندارد .وابستگی گروهی و شخصی
نیز ندارد .بنظرم این برای صبح ساحل امتیاز بزرگی است،
جایگاهی است که باید از آن استفاده شود».
این مقام مسئول در خصوص رقابت در فضای رسانه ای
اضافه کرد «:الزمه ی رقابت ،چه در سیاست ،چه در اقتصاد،
چه فرهنگ وسایر زمینه ها در دنیا این است که به جدیدترین
ابزار مجهز باشیم .بعنوان مثال بنده بعنوان نماینده مجلس
ا گر خود را محدود به کاغذبازی کنم و به روز نباشم نمی توانم
در رقابت با نمایندگان خوب مجلس باشم .بنابراین در کنار
مطالعه و بازدیدهای میدانی ،وظایفم را به شیوه نوین انجام
دهم تا وقت کمتری تلف شود و سرعت خدمت رسانی افزایش
یابد».عضو فرا کسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در مورد
انتقاد پذیربودن مدیران گفت« :در جلسات شورای اداری به
آقای استاندار نیز گفته ام که تمام مدیران کمک کنند که
روزنامه ها روی پای خود بایستند .تمام مدیران را موظف
کنیم که مطالبات خبرنگاران رسیدگی شود و از روزنامه ها
حتی در بحث مالی پشتیبانی شود(ارائه آ گهی) و هم اینکه زود
جبهه گیری نکنند و ا گر انتقادی صورت گرفت زود قهر نکنند
وارتباط را قطع نکنند».
احمد مرادی در مورد جذب نیروهای بومی و غیر بومی که
دغدغه بسیاری از جوانان استان است گفت « :در بحث
بومی و غیر بومی همه می دانند که بنده حساسیت ویژه ای
در این زمینه دارم .در استانمان تمام امکانات جغرافیایی و
اقتصادی را در اختیار می گیرند در حالی که درآمد زا هستند
اما حاضر نیستند که از نیروهای بومی استفاده کنند .در مورد
ستاره خلیج فارس باید عنوان کرد که انتقاد بسیاری به آنان
وارد است .زمانی که مراجعه کننده نامه ای از جانب نماینده
مجلس یا استانداری یا ادارات دیگر تحویل می دهد نامه
را تنها دریافت می کنند و می گویند خودمان خبرتان می
دهیم ،حتی اجازه ورود به شما نمی دهند .بنده اعالم کردم
به مسئولش که این وظیفه شماست که ارباب رجوع را تکریم
کنید و مکانی را جهت احترام وپذیرایی و پاسخگویی آنان
تدارک ببینید».
وی همچنین درمورد بی عدالتی های صورت گرفته در آزمون
های استخدامی گفت« :زمانیکه یک شرکت به یک نیرو
متخصص نیازمند است با وجود اینکه می تواند از استان
جذب نماید ،آموزشش دهد و بهترین خدمات را ازاو دریافت
کند ،از نیروی غیر بومی استفاده می کند .در شورای برنامه
ریزی نیز بنده اشاره کردم که شخصی که رتبه ی اول را در
آزمون کتبی استخدامی کسب کرده است ،رشته ی مرتبط
نیز دارد ،با یک بهانه در مصاحبه رد شده است ،که درست
نیست .
به همین دلیل کتبا به آقای استاندار نامه نوشتم که طی
جلسه ای با حضور تمامی مدیران فوالد ،صنایع و پاالیشگاه
تا موضوع روشن شود که در این زمینه نیز نیازمند کمک شما
هستیم تا موضوع رسانه ای شود».

ی شرکتهای تعاونی سراسر هرمزگان
آ گه 
در صبحساحل
تلفن پذیرش32241462-105 :

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خبرداد:

حذف قبوض کاغذی از اول شهریورماه
شاهد کاهش خاموشی ها در امسال بودیم
صبح ساحل  //آنا رام :

مشترکان برق از ابتدای شهریورماه به جای دریافت
قبض کاغذی برق اطالعات مصرف خود را از طریق
پیامک دریافت خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با تایید این خبر
گفت :برای کاهش هزینه های چاپ و توزیع قبوض کاغذی
به دنبال حذف قبوض کاغذی هسیم که از اول شهریورماه
به صورت رسمی اعالم میکنیم که دیگر قبض کاغذی صادر
نخواهد شد.
محمد ذا کری در نشست خبری با بیان اینکه مشترکینی
که تا کنون شماره تماس خود را به شرکت توزیع برق اعالم
نکرده اند می توانند برای دریافت اطالعات قبوض برق
مصرفی خود ،به سه روش می توانند اقدام کنند گفت:
افراد می توانند یا شماره اشترا ک خود به سامانه پیامکی
 10000761121توزیع برق پیامک بزنند  ،یا به وب سایت
شرکت توزیع برق مراجعه کنند و یا با شماره موبایل جهت
دریافت مبلغ برق مصرفی وارد کنند و یا اینکه به دفاتر پیش
خوان دولت در شهرستان های مختلف مراجعه نمایند.
وی ادامه داد :تا کنون  ۸۵درصد شماره تلفن مشترکین
ثبت شدهاست و امیدواریم هر چه سریعتر  ۱۵درصد
باقیمانده نیز شماره تلفن خود را ثبت نمایند.
ذا کری در خصوص وضعیت افرادی که در منازل
استیجاری زندگی می کنند گفت :بهتر است مستاجر که
در حال حاضر در منزل زندگی می کند و او باید بهای برق

مصرفی را پرداخت کند شماره خود
را ارائه دهد و با جابه جایی مستاجر
قابلیت اصالح شماره تماس وجود
دارد.
پیک بار مصرف در 16مردادماه
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان
 16مردادماه امسال را پیک بار
مصرف برق در استان ذکر کرد و که
این موضوع نسبت به پارسال سه
درصد افزایش یافته است.ذا کری به
کاهش خاموشی ها در استان مطالبی
بیان کرد و گفت :خاموشی هایی که
در سال  ۹۷به علت باال بودن بار و
وضعیت تولید اعمال شد خوشبختانه در سال  ۹۸شاهد
آن نبودیم واین موفقیت به علت همراهی مردم و همچنین
مدیریت در بخش پیک بار بدست آمد.
وی افزود :سال  ۹۷به ازای هر مشترک به مدت هشت
دقیقه خاموشی اعمال شد در حالی که امسال به سه
دقیقه کاهش یافت .ذا کری وصول مطالبات شرکت توزیع
برق را زیر  ۶۰درصد دانست که عمدتا مشترکین خانگی و
تجاری هستند،این عدد بیسابق ه است.
وی این را هم گفت که به منظور مدیریت بار در شبکه،
امسال هر هفته پیک بار به استان ها اعالم می شد و
هرمزگان نیز چهار روز در سال جاری از پیک مصرف عبور

فرماندار بندرعباس:

نان مرغوب در اختیار مردم
قرار داده شود

کرده و در روزهای دیگر سعی شد که عدد پیک رعایت شود.
به گفته ذا کری امسال واحدهایی جدیدی نظیر مرکز پایش
بار به سیستم اضافه شد،این مرکز با شش اپراطور به صورت
شبانه روزی در حوزه کنترل پیک بار فعالیت می کند.
تعامل اصحاب رسانه با شرکت توزیع برق هرمزگان
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در ادامه به تعامل
اصحاب رسانه با شرکت توزیع برق هرمزگان اشاره و آن را
خوب ارزیابی کرد و گفت :این شرکت توزیع نیروی برق
همکاری نزدیکی با مطبوعات و خبرگزاریهای استان دارد
و که این تعامل موجب اطالعرسانی مناسب و درنتیجه
همکاری مناسب مردم در مصرف برق بود و نتیجه آن عبور
بدون مشکل از پیک مصرف امسال است.

جاسک حیاطخلوت مدیران غیربومی

نظارت بر قیمتهای عرضه میوه در سطح شهر افزایش یابد

فرماندار بندرعباس گفت :اتحادیه
میوهفروشان نیز بازرسی و نظارت خود را
بر قیمتهای عرضه میوه در سطح شهر
بیشتر کند.
به گزارش ایسنا ،منطقه خلیجفارس،
عزیزاله کناری در جلسه نحوه و چگونگی
بازرسی بر واحدهای صنفی اظهار کرد:
اتحادیه خواروبار و لبنیات از ابتدای
شهریورماه از عرضه هرگونه مواد خورا کی
فاقد هویت جلوگیری به عمل آورد.
وی در ادامه گفت :مجموعه بنکداران با توجه به ممنوعیت عرضه اقالم فاقد
هویت توسط خواروبارفروشیها ،از توزیع اقالم فاقد شناسنامه خودداری
نمایند لذا در صورت مشاهده برخوردهای الزم صورت خواهد گرفت.
فرماندار بندرعباس بیان کرد :باید نظارت شود تا سوپرمارکتها از پذیرفتن
هرگونه نان بهصورت فله خودداری کنند و نان را فقط بهصورت بستهبندی
با ذکر نوع و وزن نان عرضه کنند.این مقام مسئول عنوان کرد :اتحادیه
میوهفروشان نیز بازرسی و نظارت خود را بر قیمتهای عرضه میوه در سطح
شهر بیشتر کند تا میوهها باقیمت مناسب به دست مردم برسد.
فرماندار بندرعباس در پایان به نقش بازرسیها در بهبود كیفیت و تنوع نان
اشاره و خاطرنشان كرد :با بازرسیهای منظم توسط تیم بازرسی اتحادیه
نانوایان و ادارات ذیربط از مرحله تولید تا مرحله توزیع میتوان نان مرغوب
به مردم ارائه داد.

علیرغم گذشت  33سال از عمر بندر جاسک
ظاهرا
بهعنوان شهرستانی در شرق هرمزگان،
ً
مدیران باالدستی هیچگونه اعتمادی نسبت
به نیروهای بومی جهت گماردن آنها در
پستهای مدیریتی پیدا نکردهاند و این در
حالی است که در این مدت نزدیک به  ۵هزار
جوان تحصیلکرده از دانشگاههای موجود در
شهرستان و نقاط دیگر کشور فارغ تحصیل و
اغلب مدارج عالیتری نیز طی کردهاند.
متأسفانه امروز نتیجه نگاه عدم اعتماد به
نیرویهای بومی این شده است که تعداد مدیران
بومی حاضر در منطقه به تعداد انگشتان دو دست
هم نمیرسد و این در حالی است که جوانان
تحصیلکرده این شهرستان در مقاطع مختلف
تواناییهای خود را به اثبات رساندهاند.
متأسفانه شعار دولتهای مختلف در ادوار

گذشته و حال مبنی بر اولویت بکار گیری
نیروهای بومی در پستهای مدیریتی
جامعه عمل به خود نپوشانده است.
شهرستان  65هزارنفری جاسک با داشتن
بیش از  30اداره و ارگان دولتی ،تا کنون
تنها  7نفر نیروی بومی را به خود جذب
کرده است که این موضوع شایسته
منطقهای چون جاسک بهعنوان دروازه
طالیی مکران در توسعه برنامهریزیشده
نیست.اینک بعد از گذشت چهل سال از
انقالب اسالمی ،انتظار مردم جاسک از استاندار
و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای
اسالمی این است که توجه ویژهای به موضوع
موردبحث داشته باشند.رئیس شورای اسالمی
شهر جاسک در این خصوص اظهار کرد :موضوع
بهکارگیری نیروهای بومی در پستهای مدیریتی
میبایست در عالیترین سطح مدیریت اداری
کشور مطرح تا با عنایت به مسائل فرهنگی و
اجتماعی منطقه و اهمیت این موضوع ،این مهم
به سرانجامی مطلوب برسد.موسی آمای افزود:
خواسته ما استفاده از ظرفیت نیرویهای بومی
است که متأسفانه در این شهرستان کمرنگ
است.وی خاطرنشان کرد :ما مخالف نیرویهای
غیربومی دیگر شهرهای همجوار نیستیم اما باید
از نیرویهای بومی ماندگار نیز در جهت رشد و
پیشرفت منطقه استفاده شود/.ایسنا

