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8صفحه
حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم عنوان کرد؛

تاثیر کارت سبز ژئوپارک
جزیره در توسعه
جوامع محلی
صفحه 4

با حضور وزیر ورزش و جوانان صورت گرفت؛

Sobhesahel.com

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

انتخابات
کاغذاندازی به صندوق نیست
صفحه 2

در جلسه هیأت دولت به ریاست دکتر روحانی تصویب شد؛

تجلیل از سه هرمزگانی
در مراسم خیرین ورزشیار کشور

دومین همایش خیرین ورزشیار کشور با هدف تجلیل از خیران نمونه
در عرصه ورزش در هتل المپیک تهران برگزار شد .در این همایش که
استانداران و مدیران کل ورزش و جوانان استانها حضور داشتند ،از
خیران ورزشیار سراسر کشور که در امر ورزش کمک های نقدی و غیر

ليگ دسته اول فوتبال باشگاه هاى هرمزگان

دیدارهای
مرحله گروهی به پایان رسید
چهره شش تیم راه یافته به مرحله نهایی مشخص شد

دیدارهاى مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه هاى كشور
در گروه شرق به پایان رسید.در دو بازى انجام شده گروه شرق تیم

ایجاد
شهرک صنعتی
در شهرستان
بندرعباس

نقدی داشتند و در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی همکاری
و اقدام خیرخواهانه داشتند ،تجلیل شد که در این بین از استاندار
هرمزگان ،مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و بدر دريابان مالک
باشگاه فرهنگی ورزشی البدربندرکنگ تجلیل به عمل آمد //.صفحه 6

صفحه6

شهاب سلیمانی در آخرین بازی موفق شد با نتیجه یک بر صفر تیم
آوای حدید میناب را شكست دهد و به مرحله بعدی صعود کند.

سیده فاطمه ذوالقدر:

صرف ارائه برنامه در یک جزوه
چند صفحهای کافی نیست
یک نماینده مجلس شورای اسالمی
تا کید کرد :به نظر میرسد در مناظره دوم
نیز برخی کاندیداها به سیاق گذشته

به تخریب پرداختند ،در حالی که باید
تالش شود به جای حمالت ،برنامهها و
راهکارهای خود را ارائه کنند //.صفحه 2

استاندار هرمزگان در جمع مردم شهرستان بشاگرد:

مرکز آموزش فنی و حرفه ای بشا گرد موجب
مهارت آموزی جوانان و کاهش بیکاری می شود

اصالح اساسنامه سازمان بیمه سالمت
هیأت وزیران همچنین با توجه به قرار داشتن
شهرستان بندرعباس در کنار آبهای قابل
کشتیرانی ،برخورداری از امتیاز حمل و نقل دریایی
و داشتن صنایع کشتیسازی ،به سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اجازه داد نسبت
به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی
در این شهرستان و جنب صنایع کشتیسازی
خلیج فارس اقدام نماید //.صفحه 2

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت :ارکان مختلف
نظام جمهوری اسالمی ایران برای ارائه خدمات به بشا گرد
تالش کرده اند و شاهد ارائه خدمات خوبی در این شهرستان
هستیم.جاسم جادری در سخنانی در جمع مردم شهرستان
بشا گرد که در مسجد امام علی (ع) شهر سردشت بشا گرد

انجام شد ،با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران،
نظامی است که برای سعادت مردم در دنیا و آخرت تالش می
کند ،عنوان کرد :بشا گرد محرومترین نقطه ایران بوده است
اما با تالش های ارکان مختلف نظام جمهوری اسالمی شاهد
ارائه خدمات خوبی در این شهرستان هستیم //.صفحه 2

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی:

تالش واقعی برای توسعه بندرعباس انجام شده است

صفحه 3

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

مدارس هرمزگان  ۳۰۰۰معلم کمبود دارد
گروه اجتماعی//
دانش هاشمی پور در گفتوگو با تسنیم ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
استاد شهید ،مرتضی مطهری و تبریک فرا رسیدن هفته معلم،اظهار
داشت :در توصیف مقام و مرتبت معلم ذکرهمین نکته بس که کار او در

امتداد رسالت انبیا و اولیای صالح خداوند متعال است که با هیچ مقام و
میزان مادی قابل مقایسه نیست.

وی بیان داشت :در دوره مهم ابتدایی که زیربنای نظام آموزشی
است ،نرخ ارتقای این دوره در دولت یازدهم از 93به  98درصد رسید

خانواده محترم حاج محسن مظفری

ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان را تسلیت گفته
برای آن مرحوم از درگاه خداوند علو درجات و
برای بازماندگان صبر و شکیبایی
مسئلت می نماییم.
انجمن صنفی کارفرمایان
شرکت های حمل ونقل کاال بندرعباس

و در شاخص جذب کودکان  5ساله پیش دبستانی نیز از  16هزار در
اوایل کار این دولت ،به  27هزار در سال  96رسیدیم ،ضمن اینکه
در جذب کودکان بازمانده از تحصیل نیز آموزش و پرورش استان به
عدد  2هزار نفر رسید.مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه
پوشش واقعی تحصیلی در دوره ابتدایی نیز از  94درصد ابتدای کار
دولت تدبیر و امید ،به  97درصد در سال  95رسید ،افزود :در این
دوره ،آموزش و پرورش هرمزگان در جشنواره ملی جابربن حیان ،در
بخش طراحی و ساخت موفق شد با هنرنمایی محمد حسین حمزه
پوراز ناحیه یک بندرعباس ،رتبه اول کشوری پژوهش و فن آوری را
کسب کند.مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بیان کرد :با توجه به
اهمیت نیروی انسانی ماندگار و کاهش دغدغه فرهنگیان عزیز ،برای
اولین بار ضمن اینکه همه ی نیروهای خواهر ابتدایی فار غ التحصیلی
دانشگاه فرهنگیان در محل سکونت خود سازماندهی شدند ،در
مجموع بیش از  95درصد نیروهای مقطع ابتدایی هم ا کنون در
منطقه محل زندگی خود مشغول به خدمت هستند.هاشمی پور به
موازات این برنامه ،مدت خدمت نیروهای غیربومی مناطق جاسک و
بشا گرد را با جایگزینی نیروهای بومی ،از میانگین  10سال به سه سال
کاهش دادیم که نقش موثری در ارتقاء کیفیت تحصیلی دانش آموزان
و کم شدن دغدغه معلمان عزیز دارد.وی افزود :با توجه به سیاست
تامین نیروی انسانی ماندگار ،دانشجویان بومی شاغل به تحصیل
در دانشگاه فرهنگیان از  363نفر به  1076نفر رسیده و در مجموع
1700نفر نیروی جدید آموزشی نیز برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش،
استخدام شدند.مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت:
نسبت دانش آموز به معلم در استان در سال  95از  24نفر به  21نفر
کاهش یافته است و 800نیروی پیش دبستانی نیز در  22منطقه استان
جذب و سازماندهی شده اند.مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با
بیان اینکه در شاخص مهم هوشمند سازی مدارس دولتی نیز تا سال
 92در مجموع  900کالس هوشمند بوده است ،افزود :تعداد کالس
های هوشمند مدارس دولتی هم ا کنون با بیش از سه برابر رشد
به عدد  3000هزار کالس رسیده است .هاشمی پور ،آموزش ضمن
خدمت معلمان را به عنوان یکی از ارکان مهم ارتقاء شاخص های
آموزشی عنوان کرد و گفت :این مهم نیز از یک میلیون و  800هزار
ساعت در سال  92به دو میلیون و 600هزار ساعت درسال  95رسید.

اناهلل و انا الیه راجعون

خانواده محترم
حاج محسن مظفری

اندوه ما درغم از دست
دادن فرزند عزیزتان در
واژه هانمی گنجد تنها
می توانیم ازخداوند
برایتان صبری عظیم و
برای آن مرحوم روحی
شاد و آرام طلب کنیم
انجمن شرکت های
ساختمانی استان هرمزگان

