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فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران عنوان کرد؛

پیشرفتهترین تجهیزات نظامی
و دفاعی را می سازیم

صبح ساحل //گروه سیاسی:
فرمانده نیروی دریایی سپاه
پاسداران گفت :ا کنون به دستان
توانمند متخصصان صنعت
دفاعی پیشرفتهترین تجهیزات
نظامی و دفاعی ساخته میشود.
به گزارش صبح ساحل ،دریادار
پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده
نیروی دریایی سپاه پاسداران
پاسداران انقالب اسالمی در بازدید از صنایع دریایی
وزارت دفاع در بندرعباس گفت :ا کنون به دستان
توانمند متخصصان صنعت دفاعی پیشرفتهترین
تجهیزات نظامی و دفاعی ساخته میشود در حالی که

قبل از انقالب شکوهمند اسالمی ،شرایط
به گونهای بود که توانایی و حتی اجازه
ساخت کوچکترین تجهیزات نظامی
را نداشتیم.او با اشاره به عزت و اقتدار
جمهوری اسالمی ایران در دنیا و منطقه
افزود :امروز جمهوری اسالمی ایران تنها
نیست و ملتهای آزادی خواه با تأمل
در گفتمان انقالب اسالمی ،مسیر انقالب
را روشن و از ایران حمایت می کنند.در
همین خصوص فریدون همتی در جمع کارکنان صنایع
دریایی شهید درویشی بندرعباس ،با گرامی داشت ۳۱
مرداد روز صنعت دفاعی افزود :با فراهم شدن فضا برای
حضور جوانان در حوزه داخلی و انجام تحقیق ،توسعه و

تولیدات گونا گون به توفیق های بزرگی در حوزه دفاعی
دست یافت ه که می توان به ساخت زیردریایی ها و
شناورهای پیشرفته در مجموعه صنایع دریایی شهید
درویشی بندرعباس اشاره کرد .صنعت دفاعی ایران به
برکت انقالب اسالمی و با تکیه بر توانمندیهای نیروها
و متخصصان داخلی به پیشرفت های بزرگی دست
یافته و باید این مسیر را با اقتدار تداوم بخشیم.استاندار
هرمزگان تا کید کرد :باید قدر نیروی انسانی توانمند خود
را بدانیم و به آن ها در عرصههای مختلف میدان دهیم،
چون این امر اقتدار کشور در حوزههای مختلف را در
پی دارد .ایران اسالمی با تکیه بر توان داخلی و در سایه
ایمان ،باور و سیاست گذاری مناسب در عرصه دفاعی به
کشوری مقتدر و تاثیرگذار تبدیل شده است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

ارتقای ش ــاخصهای سالمت با تصویب شیو هنــامه اجــرایی
برنامه جامع سالمت هرمزگان

گروه سیاسی//
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان گفت :تصویب شیوهنامه اجرایی
برنامه جامع سالمت هرمزگان  ۱۴۰۰میتواند موجب
ارتقاء شاخصهای سالمت در استان شود.
عباس میرزاد در جلسه کارگروه اجتماعی ،فرهنگی،
سالمت ،زنان و خانواده استان هرمزگان ،افزود:
شیوهنامه اجرایی برنامه جامع سالمت هرمزگان تا سال
 ۱۴۰۰با توجه به اینکه طرح کاملی است و در آن وظیفه
هر دستگاه در حوزه سالمت بهدرستی مشخص شده

است میتواند موجب ارتقاء شاخصهای سالمت
در استان شود.سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به توسعه حوزه
سالمت در هرمزگان ،گفت :با وجود  ۴۰سال تحریم و
ایجاد محدودیت برای کشور ،در بسیاری از موضوعات
حوزه بهداشت و سالمت نهتنها عقب نیستیم بلکه
حرکت روبهجلو داریم؛ افزایش امید به زندگی در جامعه و
کاهش مرگومیر در کودکان نشان میدهد که مسئوالن
بهخوبی به موضوع سالمت جامعه در این بخش
پرداختهاند.میرزاد به طرح کنترل عارضه کمخونی

بهویژه در بانوان استان اشاره کرد و افزود :برای اجرایی
شدن این طرح بایستی مواد اصلی غذایی مانند آرد و
 ...را با آهن و اسیدفولیک غنیسازی کرد که بهمنظور
تحقق این هدف کارخانههای آرد استان باید موظف به
غنیسازی محصوالت خود شوند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی
استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد :ا گر موضوع سالمت
مادران و دختران که مادران آینده هستند ،بهدرستی
موردتوجه قرار گیرد ،مسائل مربوط به سالمت تمامی
جامعه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد/.ایسنا

آ گهی دعوت مجمع عادی به صورت فوق العاده
به استناد نامه شماره 98/22353تاریخ  98/05/27ریاست محترم هیئت نظارت جامعه فعالین اقتصادی قشم
ونماینده سازمان منطقه آزاد قشم
آ گهی دعوت مجمع عادی بصورت فوق العاده در خصوص انتخاب هیئت مدیره موسسه جامعه فعالین اقتصادی
قشم به شماره ثبت 252
از اعضاء محترم مجمع جامعه فعالین اقتصادی قشم به شماره ثبت  252دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به صورت فوق العاده که در روز شنبه  98/06/30راس ساعت  11در محل سالن کنفرانس هتل
بهشت تشکیل می گردد ،حضور بهم رسانند  ،متقاضیان عضویت نسبت به اخذ یک سوم آراء مجمع اقدام نموده
وبرای ثبت نام به هیئت مدیره جامعه حدا کثر تاتاریخ  98/06/12مراجعه نمایند.
هرعضو می تواند وکالت رسمی 2عضو دیگر را داشته باشد.
دستور جلسه :
 - 1انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره

عبداهلل اسالمی و یعقوب سفاری الفتی
اعضاء هیئت مدیره جامعه فعالین اقتصادی قشم
آ گهی تغییرات شرکت چاره اندیشان نوین هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  12222و شناسه ملی
 10800147037به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/05/08تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - :آقای حشمت اله ایرانشاهی به
شماره ملی  - 1819466604خانم آرزو گرجی نژاد به شماره ملی  - 1818292688آقای محسن گرجی نژاد به شماره
ملی  - 175021236آقای سینا عبدالرحیمی به شماره ملی  - 4849887813خانم مینا عبدالرحیمی به شماره ملی
 - 4160186051آقای ابوالفضل محمدی به شماره ملی  4580205758به سمت بازرس اصلی و آقای شوذب حسن
زاده به شماره ملی  3391518847به 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 ()571837

آ گهی تغییرات شرکت چاره اندیشان نوین هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  12222و شناسه ملی
 10800147037به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/05/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضای
هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید - :آقای حشمت اله ایرانشاهی به شماره ملی  1819466604به سمت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  -خانم آرزو گرجی نژاد به شماره ملی  1818292688به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره  -آقای محسن گرجی نژاد به شماره ملی  175021236به سمت عضو هیئت مدیره  -آقای سینا عبدالرحیمی
به شماره ملی  4849887813به سمت عضو هیئت مدیره  -خانم مینا عبدالرحیمی به شماره ملی  4160186051به
سمت عضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و اوراق عادی و
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ()571836
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ازاخاذی بوقچیها از زنان پسرنمای ورزشگاه
تا اخاذی از مردم با وعده بیمه  ۱۰۰درصدی
اخاذی بوقچیها از زنان پسرنمای ورزشگاه
برخی بوقچیها در فضای مجازی دختران مشتاق
دیدن فوتبال در ورزشگاه را شناسایی میکنند تا
در ازای پرداخت مبالغ میلیونی ،با گریم پسرانه و با
اسکورت کامل از سوی آنها و افرادشان وارد ورزشگاه
شوند .یکی از زنانی که با گریم به ورزشگاه وارد شده
است ،درمورد تجربه خودش گفت :جدا از پول گریمور،
پول لباس مردانه و  ...فقط پانصد هزار تومان دادم
تا یک موتورسوار که از سوی بوقچیها به من معرفی
شده بود ،من را از جلوی در ورودی ورزشگاه تا گیت
ورودی بیاورد تا در طول مسیر و در جریان پیادهروی
کسی متوجه نشود پسر نیستم!  /خبرآنالین
اسرائیل غیر رسمی بمباران عراق را پذیرفت
نخست وزیر اسرائیل که از اوکراین دیدن میکند،
در یک نشست خبری در مورد «حمالت مشکوک»
به مرا کز حشد الشعبی در عراق گفت که «ایران در
هیچ کجا مصون نیست « .گفته شده است که این
حمالت تلفات و خساراتی را در پی داشته ،اما هیچ
کس صراحتا مسئولیت انجام آنها را بر عهده نگرفته
است.
آقای نتانیاهو گفت« :رژیم ایران همچنان اسرائیل را
به نابودی تهدید میکند» و افزود به همین منظور ،به
ایجاد پایگاههای نظامی در سراسر خاورمیانه مبادرت
کرده است.
وی اظهار داشت که توافق هستهای سال  ٢٠١٥با
ایران باعث افزایش توان مالی ایران شد و ایران را به
«گسترش سیاست تهاجمی» خود در منطقه تشویق
کرد .وی در عین حال افزود« :ما هرکجا که الزم باشد
علیه آنها وارد عمل خواهیم شد و وارد عمل هم
شدهایم».
وا کنش توئیتری آقای نماینده به بازداشت
مدیرعامل ایران خودرو
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس

به بازداشت مدیرعامل ایرانخودرو وا کنش نشان
داد و در حساب کاربری خود در توییتر نوشت :عزل و
بازداشت مدیرعامل ایرانخودرو شروع خوبی است.
مردم منتظرند در ادامه ،همه رانتخواران پیدا و
پنهان مافیای خودرو که سالیان دراز ،ارابههای مرگ
و زندهسوزی شهروندان را به بهای خون مردم روانه
بازار کردند در هر جایگاهی هستند ،پای میز محا کمه
آورده شوند.
احتمال اینکه ترامپ  ۴سال دیگر مهمان یا مزاحم
دنیا باشد زیاد است
وزیر امور خارجه در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم
سوئد گفت :برای اسرائیل ،ایران زیادی بزرگ است.
کاری ندارد چه کسی در ایران حا کم باشد .اصالح
طلب ،اصولگرا یا سکوالر حا کم باشد ،هر که حا کم
باشد ،برای اسرائیل ،ایران زیادی بزرگ است .ایرانی
که ۴۰سال است روی پای خود ایستاده ،این ایران
برای آنها قابل تحمل نیست .البته به نظر نمیرسد
سیاستهای حمایتی اقتصادی در درازمدت به
اقتصاد آمریکا کمک کند .احتمال اینکه ترامپ ۴
سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد ،زیاد است/ .
خبرگزاری جمهوری اسالمی
اخاذی از مردم با وعده بیمه  ۱۰۰درصدی
محمد منتقمیراد ،مدیرکل حراست سازمان بیمه
گفت :بر اساس صدها گزارش و شکایت مردمی،
شرکتهایی را شناسایی کردیم که از طریق تماس
تلفنی با شهروندان سراسر کشور اظهار داشتند
که بیمه سالمت خدمات تکمیلی رایگان یا کارت
هوشمند سالمت صادر میکند و میتوانند با پرداخت
مبلغ سالیانه (حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان) از خدمات
درمانی مرا کز طرف قرارداد رایگان یا با تخفیفات ویژه
بهرهمند شوند .اما پس از دریافت وجه و ارائه کارت
مورد نظر از دسترس خارج میشوند و هیچ تلفن و
آدرسی از آنها پاسخگو نیست/ .آفتاب

آ گهی مزایده( نوبت دوم)
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی  97099877610600949که در
طی آن محکوم علیه محمد جعفری گودوئی فرزند محمد محکوم به پر داخت مبلغ  162/757/656ریال بابت
محکوم به در حق محکوم له سید مسلم حسینی فرزند سید محمد هاشم گردیده است که در راستای اجرای
مفاد اجراییه یکدستگاه خودرو پژو  405مدل  1385توقیف وپس از کارشناسی به شر ح ذیل به مزایده گذاشته
می شود.
موضوع مزایده:
یکدستگاه خودرو سواری پژو  405مدل  1385برنگ نقره ای بشماره موتور 1248/5065155
نظریه ونتیجه کارشناسی
حسب اعالم نظر کارشناس رسمی خودرو مذکور دارای خالفی به مبلغ دوازده میلیون وهشتصد هزار ریال می
باشد که با درنظر گرفتن آن به مبلغ دویست میلیون ریال کارشناسی وارزیابی گردیده است  .ارزش اعالمی
بعنوان قیمت پایه مزایده است که باشرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود.
 -1فروش نقدی است و حدا کثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ ده درصد
مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد بانک ملی شعبه دادگستری
تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -5مزایده در روز سه شنبه ساعت 12ظهر مورخ  98/06/26در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی
بندرعباس واقع در رسالت جنوبی  -کوچه فتح المبین  -مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل
می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-6در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری
نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او
استیفا میشودو سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در
مزایده برای کسب اطالع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه
نمایند.
مدیر اجرای احکام شعبه دوم داد گاه حقوقی دادگستری بندرعباس  -محمودی 183803

مفقودی

مفقودی

برگ سبز (شناسنامه خودرو)سواری پژو تیپ 405
جی ال ایکس آی  8/1به رنگ خا کستری متالیک
مدل  1389به شماره موتور 12489042532
و شماره شاسی NAAM01CAXAK894136
و شماره پالک 84ایران  684ج  86به نام
مرضیه ساالری نام پدر خان باز مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

سند کارخانه خودرو سواری سیستم و تیپ
تویوتا کروال به رنگ نقره ای مدل  2008به
شماره موتور  3120680به شماره شاسی
 J006681به شماره پالک  52677شخصی به
نام منصور رحیمی فرزند احمد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

