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بیشتر بخوانید

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد:

رفعمعضلبیکارینیازمندتوسعه کسبو کار

رئیس میز تخصصی کشور هند در اتاق بازرگانی
هرمزگان خبر داد:

رایزنیهای اتاق بازرگانی
هرمزگان با سفارت هند

2

ویــژه
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جذب  900میلیون دالر
سرمایهگذاری در منطقه
ویژه خلیج فارس

سالمندان  ،این ناخدایان
کشتی زندگی را فراموش
نکنیم

استاندار :

مبارزه با فساد در شهرداریها با جدیت دنبال شود
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
رهایی بخش زندانیان جرائم غیر عمد

اانهلل و اانلیه راجعون

بــا نهایــت تاثــر و تالــم درگذشــت
ناگهانــی مرحــوم ســیدعلی علــوی
مدیــر مســوول هرمــزگان آنالیــن و
از پیشکســوتان عرصــه خبــر را بــه
جامعــه خبــری اســتان هرمــزگان
تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه
خداونــد ســبحان بــرای آن عزیــز
ســفر کــرده علــو درجــات و رحمــت
واســعه و بــرای بازمانــدگان آن بیــت
شـ�ریف صبـ�ر جمیـ�ل مسـ�الت دارد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان

شرکت نفت ستاره خلیج فارس امسال تاکنون  1میلیارد و  760میلیون
ر ی ــال ب ــرای آزادی زنــدان ـیــان جــرائــم غیر عمد اخـتـصــاص داده اســت.
مــدیــر روابـ ــط عــمــومــی و امـ ــور بـیـنالـمـلــل شــرکــت نـفــت س ـتــاره خـلـیــج فــارس
ابـ ــراز ک ــرد :بــا تــدبـیــر مــدیــرعــامــل طــی ســال ـیــان اخ ـیــر هــز یـنـههــای خــر یــد گــل و...
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حضوری شدن کالسهای
دانشگاه آزاد هرمزگان
|

منطقه ویـ ــژه خــلــیــج فـ ــارس در  6م ــاه نخست
امسال شاهد انعقاد  12ق ــرارداد سرمایهگذاری
در ح ــوزهه ــای مختلف بــه ارزش  900میلیون دالر بــوده
است.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی
و فلزی خلیج فارس« ،حسن خلج طهرانی» ضمن اشاره به
کالن در شش ماه نخست سال جاری،
انعقاد  12ق ــرارداد
گامی بزرگ در راستای ایجاد رونق
این اقدامات را
در این منطقه اقتصادی قلمداد
بیشتر اقتصادی
این قراردادها در حوزهی تولید و
کرد و افزود:
بستهبندی قیر ،تولید شمش
ســرب و روی ،حــالهــای
شیمیایی ،تولید اسید
فسفریک ،ورق فوالد،
بازیافت...
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رئیس کل دادگستری هرمزگان:

4

رفع توقیف نفتکش
ویتنامی در بندرعباس
2
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مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان:

بیش از  ۱۰۰واحد آموزشی در هرمزگان ساخته میشود

اجتماعی

با کمک خیران هرمزگانی  ۱۰۷واحد آموزشی با  ۴۶۴کالس درس در حال
ساخت است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت :خیران مدرسه ساز
 ۱۷۴میلیارد تومان برای ساخت این واحدهای آموزشی تعهد کردهاند.

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

به گزارش جامجم سیدفخرالدینهاشمی افزود :پیش بینی میشود این واحد
آموزشی تا سال  ۱۴۰۱برای حضور دانشآموزان آماده شود.
وی در خصوص مدارس غیر استاندار استان گفت :در حال حاضر ۳۵۳
فضای آموزشی غیر استاندارد در استان داریم که بیشتر در شهرستانهای

بندرعباس ،میناب و رودان است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان افزود :اگر مشارکت خیران
و بنگاههای اقتصادی و همچنین افزایش اعتبارات دولتی ادامه داشته باشد
تا  ۴سال آینده تمام واحدهای آموزشی در استان استاندارد سازی میشود.

خبر

خبر

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد:

مدیر منطقه  6عملیات انتقال گاز
خبر داد:

افزایشضریباطمینانپایداری
ارت ـبــاطــات در راس ـتــای پدافند
غیرعامل در منطقه ۶انتقال گاز

مدیر منطقه  ۶عملیات انتقال گاز ،از پایان
عملیات افزایش ضریب اطمینان پایداری
ارتباطات در راستای پدافند غیرعامل در این
منطقه خبر داد.
به گزارش جامجم علیرضا عربلو با اعالم این
خبر گفت :در راستای افزایش ضریب اطمینان
و پایداری ارتباطات تلفنی در ایستگاه تقویت
فشار گاز سیرجان و تنگ نی و همچنین مراکز
بهرهبرداری خطوط لوله کرمان و سیرجان،
خطوط تلفن تحت شبکه راه اندازی شده و
نیز دو دستگاه تلفن عمومی در محل تجمع
ایمن مرکز بهرهبرداری خطوط لوله کرمان و
گورزین به منظور حفظ ارتباطات در شرایط
اضطراری توسط این واحد ارتباطات و فناوری
اطاعات نصب و راه اندازی شد.
عربلو ادامه داد :واحد ارتباطات و فناوری
اطاعات طی  ۱۸روز به صورت فشرده و
برنامه ریزی شده در مسیری به طول ۹۰۰
کیلومتر ،خطوط تلفن حراست و بحران را برای
 ۳۵ایستگاه مخابراتی موجود در مسیر خط
لوله هفتم سراسری اجرا کرد.
وی بیان کرد :تبدیل سیستم  VHFاز آنالوگ به
دیجیتال و افزایش تعداد کانالها و پوشش
بی سیم در گستره منطقه جهت ارتقای ضریب
اطمینان پایداری ارتباطات صورت گرفته است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی:

توقیف  ۲فروند شناور حامل سوخت قاچاق در جزیره قشم
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف  ۲فروند شناور
حامل سوخت قاچاق در جزیره قشم خبر داد.
به گزارش جامجم علی صالحی اظهار داشت :با هماهنگی مقام
قضایی ،مأموران پس از شناسایی  ۲فروند شناور لنج حامل سوخت
قاچاق در سواحل جزیره قشم ،نسبت به توقیف آنها اقدام کردند.
صالحی همچنین با اعالم دستگیری پنج نفر در این رابطه اظهار کرد:
قاچاقچیان قصد داشتند با ایجاد تغییر در ساختار این شناورها و
تعبیه مخزن اضافه در عرشه ،محمولههای سوخت را به کشورهای
حوزه خلیج فارس منتقل کنند که خوشبختانه با هوشیاری مأموران،
شناورهای مورد نظر ،شناسایی و توقیف شدند.
وی در ادامه افزود :مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از

اولویتهای مهم و مورد پیگیری مستمر در جهت رشد و شکوفایی

اقتصاد کشور است و بر این اساس ،شهروندان میتوانند در صورت
اطالع از هرگونه فعالیت قاچاقچیان ،مراتب را به قرارگاه عملیاتی
پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان هرمزگان اطالع دهند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه مبارزه
دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت با هدف صیانت از منابع ملی
به صورت قاطع و بیامان ادامه خواهد یافت ،تأکید کرد :خوشبختانه
با تشکیل قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت
در استان و ایجاد تمرکز در اقدامات دستگاههای متولی ،شاهد
کارآمدسازی نظارتها و تشدید برخورد با متخلفان میباشیم که این
موضوع ،ساماندهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف را در
پی داشته است.

نمایشگاه اشیاء تاریخی مکشوفه از بندرعباس

حضوری شدن کالسهای دانشگاه آزاد هرمزگان

بازدید فرماندار از مدارس بندرعباس

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه اشیاء تاریخی مکشوفه از
بندرعباس در مرکز اسناد تاریخی شهرداری برگزار میشود.
به گزارش جامجم حسین زاده شهابی سرپرست مرکز اسناد
تاریخی شهرداری بندرعباس با معاونت میراث فرهنگی هرمزگان
دیدار کرد.
در این دیدار مقرر شد به مناسبت هفته پژوهش در آذر ،
نمایشگاه آثار و اشیاء تاریخی و باستانی مکشوفه از شهرستان
بندرعباس برای بازدید عالقمندان و عموم مردم در ساختمان
مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس به مدت یک هفته
برگزار شود.
گفتنی است که برخی از این آثار و اشیاء برای اولین بار برای
بازدید عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد هرمزگان گفت :رئیس عالی سازمان مرکزی
دانشگاه آزاد بر حضوری شدن کالسهای این دانشگاه با رعایت
پروتکلهای بهداشتی در شهرستانهایی که در وضعیت آبی قرار
دارند تأکید ویژهای دارد.
به گزارش جامجم حسین کامرانی اعالم کرد :ابالغیه جهت بازگشایی و
برپایی کالسها به صورت حضوری به مراکز دانشگاهی شهرستانهای
استان هرمزگان که در وضعیت آبی قرار دارند ،صادر شده است.
وی افزود :این شهرستانها ،پس از تایید در کمیسیون مربوطه،
کالسهای درسی خود را به صورت حضوری برپا خواهند کرد .کامرانی در
پایان گفت :با توجه به این که در حال حاضر بندرعباس در وضعیت
زرد قرار دارد ،کالسهای مقطع تحصیالت تکمیلی از  ۲۲آبان به صورت
حضوری و در مقطع کارشناسی تا اطالع ثانوی به صورت مجازی برگزار
خواهند شد.

فرماندار بندرعباس از تعدادی مدارس سطح شهر بندرعباس
در راستای بررسی آخرین وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی
ویژه شرایط کرونایی در بازگشایی مدارس بازدید کرد.
به گزارش جامجم عزیزاله کناری در این بازدید گفت :تزریق همگانی
واکسن برای افزایش مقاومت بدن در برابر این ویروس و استفاده
از ماسک جهت کاهش میزان آلودگی به ویروس و تهویه هوا
در اجتماعات برای کاهش تراکم انتشار ویروس از ضرورتهای
همگانی مقابله موثرتر با این ویروس است و محصالن به
عنوان گردانندگان آینده جامعه در تحقق این مهم قابل توجه
میباشد.
فرماندار بندرعباس در پایان از همکاری خوب مردم و معلمان و
محصالن در این زمینه تشکر و قدردانی کرد.

 ۱۲کشتی حامل کاالی اساسی
در لنگرگاه بندر شهید رجایی

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
گفت ۲۱ :کشتی حامل  ۴۲۷هزار و  ۷۷۱تن انواع
کاالی اساسی در لنگرگاه بندر شهید رجایی در
انتظار مجوز تخلیه هستند.
به گزارش جامجم علی رضا محمدی کرجی ران
افزود :هفت فروند کشتی حامل گندم ۲ ،کشتی
روغن خوراکی ۲ ،کشتی حامل جو و یک کشتی نیز
حامل شکر است که پس از اتمام فرایند قانونی
هفته آینده در بندر شهید رجایی پهلودهی
میشوند .وی گفت :تخلیه کاالی هر کشتی
پس از آزمایش و تائید سالمت  ۰۱تا  ۵۱روز طول
میکشد .مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید
رجایی گفت :از ابتدای سال تاکنون  ۲میلیون
و  ۸۶۲هزار و  ۹۲تن انواع کاالی اساسی تخلیه
شده که گندم و روغن خوراکی بیشترین میزان
را به خود اختصاص داده است .محمدی کرجی
ران افزود :روغن نباتی ،برنج ،ذرت ،شکر ،کنجاله
سویا ،کود ،گندم و جو عمده کاالهای اساسی
است که از ابتدای سال تاکنون با  ۶۴فروند کشتی
وارد بندرشهید رجایی شده و پس از تخلیه به دو
شکل حمل جادهای و ریلی به استانهای مقصد
ارسال شده است .وی با اشاره به واردات نیم
میلیون تن روغن خوراکی از ابتدای سال تا نیمه
آبان افزود :این میزان روغن از طریق  ۷۱فروند
کشتی وارد بندر شهید رجایی شده که بخشی از
آن بسته به نیاز بازار به کارخانههای فرآوری منتقل
و بخش دیگر نیز در مخازن ویژه نگهداری این
کاال ذخیره سازی شده است.

مصدومیت  ۱۹نفر با واژگونی اتوبوس در هرمزگان
مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :مصدومان این حادثه
به بیمارستانهای بندرعباس منتقل شدهاند و حال هیچ کدام وخیم نیست.
به گزارش جامجم فاطمه نوروزیان افزود :چهار آمبوالنس اورژانس جادهای و
دو آمبوالنس هالل احمر برای انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام شدند که
مصدومان را به بیمارستانهای ،شهید محمدی ،خلیج فارس و صاحب الزمان
بندرعباس منتقل کردند.
نوروزیان افزود ۱۱ :مصدوم این حادثه خانم و  ۸تن آقا در بازه سنی  ۳سال تا
 ۶۵سال بودند و یک مصدوم نیز در محل حادثه خدمات سرپایی دریافت کرد.
وی گفت :همه مصدومان هوشیار و دارای حال عمومی خوب هستند.
سرهنگ نیکبخت فرمانده پلیس راه هرمزگان نیز گفت :این حادثه ساعت
شش و  ۱۵دقیقه صبح در فاصله پنج کیلومتری ایست و بازرسی شهید میرزایی

رخ داد.
وی افزود :این اتوبوس از نوع اسکانیا بوده که از مبداء یزد به مقصد بندرعباس
در حال حرکت بوده و علت این حادثه نیز بی توجهی راننده به جلو ناشی از
خستگی و خواب آلودگی بوده است.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد:

رفع معضل بیکاری نیازمند توسعه کسب و کار
رئیس میز تخصصی کشور هند در اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد:

رایزنیهای اتاق بازرگانی هرمزگان با سفارت هند
رئیس میز تخصصی کشور هند در اتاق بازرگانی
هرمزگان گفت :با رایزنیهای اتاق بازرگانی هرمزگان در
نشست اخیر با سفیر هند با فعاالن اقتصادی استان
هرمزگان صادرات و حمل کاال به بندر مونترا که به دلیل
مشکالتی به روی کاالهای ایرانی بسته شده بود ،از
سرگرفته شد.
به گزارش جامجم علی خمیسی در همین رابطه اظهار
داشت :یکی از مشکالتی که تجار ایرانی اخیرا با آن
مواجه شده بودند ،محمولهای بود که از طریق یکی
از کشورهای همسایه از مسیر ایران به هند ترانزیت
شده و باعث شد بندر موندرا صادرات و حمل کاالهای
ایران را به این بندر ممنوع کند که با رایزنیهای اتاق
بازرگانی هرمزگان با سفیر هند در ایران این مشکل
حل و صادرات کاالهای ایرانی به این بندر مجدد از سر
گرفته شد.
وی افزود :این دستاورد بسیاری بزرگی برای اتاق بازرگانی
هرمزگان در حوزه بینالملل است زیرا موندرا بزرگترین
بندر کانتینری هند محسوب میشود و بدون شک
میتواند فصل جدیدی از گسترش روابط اقتصادی
ایران با هند را رقم بزند .خمیسی ادامه داد :اقدام بندر
موندرا برای جلوگیری از ورود کاالهای ایرانی تجارت دو

کشور را تحت تاثیر قرار میداد که با رایزنی میز تخصصی
هند اتاق بازرگانی هرمزگان و رایزنی با سفارت هند و
پیگیریهای سفیر هند در ایران این مشکل بعد از
رایزنیهای اتاق بازرگانی هرمزگان در کمترین زمان
ممکن حل شد و این اقدام تاثیرات بسیاری خوبی در
گسترش مراودات تجاری ایران با هند خواهد داشت.
رئیس میز تخصصی کشور هند در اتاق بازرگانی
هرمزگان تصریح کرد :هر وقفه ای که در تجارت دو کشور
به هر دلیلی ایجاد شود هزینهها را افزایش میدهد چرا
که به واسطه این وقفه کشورهای ثالت را نیز درگیر
میشوند و هزینهها میتواند تا  30درصد افزایش یابد.
خمیسی در پایان ضمن قدردانی از تالشهای وافر اتاق
بازرگانی هرمزگان در حوزه بین الملل و تشکیل میزهای
تخصصی در اتاق برای کشورهای مختلف در راستای
گسترش مراودات تجاری از سفیر هند نیز به دلیل
سرعت عمل و رایزنی برای حل این مشکل قدردانی
کرد و بیان داشت :اینک دنیا با ظرفیتهای طالیی
استان هرمزگان آشناست و اتاق بازرگانی هرمزگان به
عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه تجارت بین
الملل میتواند دستاوردهای بسیار خوبی را برای کشور
و استان هرمزگان به دنبال داشته باشد.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان؛ با اشاره به ظرفیت محدود دولت
برای ایجاد اشتغال گفت :آنچه میتواند به رفع معضل اشتغال کمک کند توجه به
توسعه کسب و کار و کارآفرینی به خصوص در بخش خصوصی است.
به گزارش جام جم؛ هادی ابراهیمی در جمع اهالی محله ششصد دستگاه با بیان
اینکه یکی از چالشهای پیش روی همه به ویژه جوانان ،اشتغال است ،اظهار کرد:
کمبود شغل و نبود سرمایه جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی ،معضلی است که همه
خانوادهها به نوعی با آن درگیر هستند .وی با اشاره به ظرفیت محدود دولت برای
ایجاد اشتغال افزود :در هیچ جای دنیا دولت نمی تواند به طور مستقیم در قالب
کارمندی ،افراد را به کار گیرد اما آنچه میتواند به رفع معضل اشتغال کمک کند توجه
به توسعه کسب و کار و کارآفرینی به خصوص در بخش خصوصی است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ادامه داد :دولتها الزم است دو
اقدام اساسی اعم از بهبود فضای کسب و کار به عبارتی تسریع بخشیدن به روند
مجوزها و دیگر تامین منابع مالی و تسریع در دسترسی به منابع انجام دهند که این
دو برنامه در دستورکار دولتمردان و قانونگذاران قرار دارد .ابراهیمی در ادامه اضافه
کرد :اما آنچه که در حوزه کاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان
است و آن را دنبال میکنیم و این است که جوانان هرمزگانی نمی توانند همچنان
بیکار باشند و منتظر سرمایه گذار بمانند تا آنان را بکار گیرد ،از این رو جوانان باید

خود را برای نیازهای بازار کار آماده کنند تا به محض فراهم شدن فرصتهای شغلی در
استان ،جذب بازار کار شوند .بعنوان مثال گاها پیش آمده که بنگاههای اقتصادی
نیازمند نیروی کار بوده اند اما جوانان مهارتهای الزم برای جذب در این بنگاهها
نداشتهاند.
وی با اشاره به طرح اشتغالزایی محالت با هدف محور قرار دادن مساجد بعنوان
کانون کارآفرینی تصریح کرد :مساجد در اسالم مهمترین نهاد اجتماعی بعد از
خانواده است و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی در صدر اسالم
از مساجد شروع شده است و در حال حاضر نیز این ظرفیت در مساجد وجود
دارد که با کمک جوانان و هیات امنای مساجد ،کمیتههابی تشکیل شود که این
کمیتهها بعنوان نمایندگان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به شناسایی افراد بیکار
و راهنمایی آنان برای هدایت شغلی بپردازند .مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی
استان هرمزگان ابراز داشت :در شرایط کنونی علیرغم همه مسائل و مشکالت ،باز
هم راهکارهای برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری وجود دارد که اجرای «طرح
مشاغل خانگی» بعنوان ظرفیتهای موثر حتی در دوران کرونا یکی از این راهکارها
است که افراد میتوانند با کسب درآمد ،معیشت خانواده خود را بهبود ببخشند.
بدین معنا که افرادی دارای مهارت به راحتی میتوانند با مراجعه به سامانه «مشاغل
خانگی» مجوز الزم جهت فعالیت اخذ کنند و برای توسعه کسب و کار خود تا سقف
 ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت قرضالحسنه دریافت نمایند.
ابراهیمی ادامه داد :همچنین فردی میتوانند در قالب پشتیبان ،چندین افراد
دارای مهارت را ساماندهی کند و به ازای هر نفر ،تا سقف  ۲میلیارد تومان تسهیالت
ارزان قیمت دریافت کند .فار غالتحصیالن دانشگاهی نیز میتوانند از طریق طرح
«کارورزی» و طرح یارانه دستمزد هم برای افرادی که به تازگی قصد دارند سرکار بروند
به بنگاههای اقتصادی معرفی ،و پس از گذراندن  ۶ماه دوره کارورزی ،جذب بنگاه
اقتصادی میشوند .وی گفت :راه اندازی بخش مشاغل خرد و کوچک نیز راهکار
دیگری برای ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری است بدین صورت که افراد با
داشتن منابع کافی اقدام به راه اندازی کارگاه کوچکی بر اساس نیاز منطقه میکنند
که این دسته از افراد با مشکل بازار فروش مواجهاند ،اما اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان هرمزگان از طریق شرکتهای مشابه کسب و کار برای فروش
محصوالت شان در بازار به کمک این افراد میشتابد.
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان:

تزریق دو میلیون و  ۳۲۸هزار ُدز واکسن کرونا

تاکنون ۲میلیون و  ۳۲۸هزار و ُ ۴۷۵دز واکسن کرونا در هرمزگان تزریق شده
است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :از این شمار ،یک میلیون
و  ۳۲۳هزار و  ۲۸۲نفر ُدز اول و یک میلیون و هزار و  ۳۱۱نفر هر دو ُدز واکسن

کرونا را دریافت کرده اند.
به گزارش جامجم فاطمه نوروزیان ،سه هزار و  ۸۸۲نفر نیز ُدز سوم کرونا را
دریافت کرده اند.
تزریق ُدز سوم واکسن کرونا از چند روز پیش برای واکسینه کردن افراد باالی ۶۰

استاندار:

مبارزه با فساد در شهرداریها با جدیت دنبال شود
استاندار هرمزگان گفت :در دوره جدید ،مبارزه با فساد در
شهرداریها با جدیت دنبال شود.
به گزارش جام جم ،مهدی دوستی استاندار هرمزگان در نخستین
نشست هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان که

در سالن جلسات استانداری برگزار شد ،با اشاره به رفیتهای
اقتصادی ،خدماتی ،گردشگری ،دریایی و ...در استان ،اظهار کرد:
سازمان همیاری شهرداریها باید با نقطهای برسد که بتواند به
منابع درآمدی خود متکی باشد و با استفاده از آن بتواند خدمات

سال در استان آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
بر این اساس ،سالمندان باالی  ۶۰سال که  ۴ماه از زمان تزریق ُدز دوم واکسن
آنها گذشته ،میتوانند پس از دریافت پیامک ،برای تزریق ُدز یادآور به مراکز
واکسیناسیون مراجعه کنند.

بیشتری را در مناطق مختلف استان ارائه کند.
وی با بیان اینکه در برهه کنونی سازمان همیاری و برخی از
شهرداریهای استان توان الزم را حتی برای پرداخت حقوق و
مزایای کارکنان خود ندارند ،افزود :با توجه به ظرفیتهای بزرگ و
اختیاری که در اساسنامه سازمان همیاری شهرداریها به هیات
مدیره واگذار شده ،باید از این ظرفیتها نهایت بهره برداری
صورت بگیرد.
وی ،ایجاد پویایی و نظام پایدار درآمد و همچنین در اولویت قرار
دادن برنامههای درآمدزایی توسط شهرداریهای استان را مورد
تاکید قرار داد و افزود :برنامه ایجاد در آمد پایدار باید به گونهای
باشد که هم راستا با توسعه ،جامعه محلی را نیز توانمند کند.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :سازمان همیاری شهرداریهای
استان باید به عنوان یک نهاد سیاست گذار ،ضمن تعیین
اهداف و خط مشی شهرداریها  ،نسبت به تربیت نیروی انسانی
ماهر و توانمند نیز اقدام کند.
دوستی ،چابکسازی نیروی انسانی را نیز مورد تاکید قرار داد و
گفت :اگر به دنبال توسعه هستیم ،باید در زمینه تربیت نیروی
انسانی مناسب با بهرهوری باال تالش کنیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای فناورانه و دانش بنیان باید
سرلوحه امور سازمان همیاری شهرداریهای استان قرار داده
شود ،عنوان کرد :حرکت به سمت خالقیت و نو آوری و بهره گیری
از دانش در همه امور به ویژه ورود به فعالیت اقتصادی فناورانه
در حوزه حمل و نقل میتواند در ایجاد درآمد پایدار برای سازمان
همیاری و شهرداریهای استان نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

وی گفت :با توجه به توان ستادی و ظرفیتهای اقتصادی،
تولیدی ،آموزشی ،پژوهشی ،گردشگری و  ...موجود ،سازمان
همیاری باید با بهره گیری از ایدههای نو و خالقانه ،زمینه را برای
توسعه خدمات شهری فراهم کند.
استاندار هرمزگان به  ۱۱آسیب شناسایی شده در استان نیز
اشاره و اذعان کرد  :با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره همگی
از افراد جوان ،بومی و جزء نخبگان استان محسوب میشوند،
باید بتوانند پیشنهادهای خالقانه که در نهایت منجر به رفع
این آسیبها شود را به شورای سازمان همیاری شهرداریهای
استان ارائه کنند و در نهایت خروجی این اقدام ،خدمت به
مردم هرمزگان باشد .دوستی ،با اشاره به عدم شناخت کافی
مردم از وظایف سازمان همیاری شهرداریها ،گفت  :شناساندن
قابلیتها ،ظرفیتها و اختیارات این سازمان به عموم مردم باید
در دستور کار قرار بگیرد.
استاندار هرمزگان همچنین شفافیت ،مسئولیتپذیری و
پاسخگویی را سه عامل مهم موفقیت مدیران و کارکنان هر
سازمان برشمرد و تاکید کرد :مبارزه با فساد در دوره جدید باید
با جدیت دنبال شود.
در این نشست با رای اعضای هیات مدیره ،سیدهاشم توانا به
عنوان مدیرعامل و سجاد سلطانی به عنوان قائممقام سازمان
همیاری شهرداریهای استان انتخاب شدند.
همچنین صفر صادقی پور بر اساس اساسنامه مصوب سال ۹۹
وزارت کشور به عنوان دبیر شورای سازمان همیاری شهرداریهای
هرمزگان انتخاب شد.

الیروبی حوضچه شماره یک بندرشهید رجایی
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز
عملیات الیروبی حوضچه شماره یک در محدوده اسکلههای
چهار تا هفت بندر شهید رجایی با استفاده از «الیروبهای
مکران یک ،نوسود و سومار» خبرداد.
به گزارش جامجم اسماعیل مکیزاده با بیان اینکه انجام
الیروبی مناسب و حفظ عمق ایمن در حوضچهها و کانالها
نقش بهسزایی در ایمنی و پهلو دهی شناورها دارد ،اظهار
داشت :عملیات الیروبی حوضچه شماره یک بندر شهید
رجایی از  ۱۵آبان با هدف افزایش عمق اسکلهها تا  ۱۴متر آغاز
شده است.

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

وی طول حوضچه شماره یک بندر شهید رجایی  را  ۲هزار و
 ۱۰۰متر مربع و عرض آن  ۲۰۰متر مربع اعالم کرد و بیان داشت:
برای دست یابی به عمق مورد نیاز در طول شبانه روز سه
شناور هایپر ساکشن تا  ۱۶ساعت عملیات الیروبی را به انجام
میرسانند.
*برگزاری دوره آموزشی عملی و تعمیراتی «شناور الیروب
مکران یک»
مکیزاده در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری دومین دوره
آموزشی عملی ،بهرهبرداری و تعمیراتی "شناور الیروب مکران
یک" در راستای بهرهبرداری بهینه و نحوه انجام تعمیرات

اجتماعی

پیشگیرانه این شناور ویژه خدمه و نمایندگان تیمهای
پشتیبان و فنی سازمان مرکزی و اداره کل بنادر استان اشاره
کرد گفت :این دوره آموزشی به مدت  ۱۰روز در بندر شهید
رجایی و با حضور نمایندگان شرکت سازنده در حال برگزاری
است .معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
ادامه داد :مرحله نخست این دوره آموزشی نیز اریبهشت
امسال در بندر چابهار برگزار شد.
برداشتن هر نوع رسوبات تهنشین شده در حوضچه بنادر
،نهرها و کانالهای روباز و سربسته و زیر پلها را الیروبی
گویند.

خبر

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

رفع توقیف نفتکش ویتنامی
در بندرعباس

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت :نفتکش
ویتنامی توقیف شده در آبهای دریای عمان،
با حکم دستگاه قضایی رفع توقیف و آزاد شد.
به گزارش جامجم علی صالحی افزود :حکم
رفع توقیف این نفتکش صادر شد و نفتکش
پس از تخلیه محموله نفتی ،از بندرعباس به
مقصد خود در حال حرکت است.
چندی پیش ،محموله یک نفتکش حامل
نفت ایران که در آبهای دریای عمان با طراحی
و هماهنگی قبلی سرقت و با انتقال به یک
نفت کش دیگر ،به سوی مقصدی نامعلوم
هدایت میشد با واکنش بموقع رزمندگان
نیروی دریایی سپاه مواجه شد.
رزمندگان نیروی دریایی سپاه نیز با اجرای
عملیات هلی برن بر روی عرشه نفتکش
حامل نفت سرقت شده ،آن را تصرف و
به سوی آبهای سرزمینی ایران هدایت
کردند .نیر وهای ارتش تروریست آمریکا نیز
برای حمایت از سرقت دریایی با استفاده از
چندین فروند بالگرد و ناو جنگی به تعقیب
نفتکش پرداختند ،اما با ورود قاطعانه و
مقتدرانه جان برکفان نیروی دریایی سپاه
ناکام ماندند.
این نفتکش در مورخ سوم آبان  ۱۴۰۰در
آبهای سرزمینی ایران اسالمی ،در لنگرگاه
بندرعباس پهلو گرفته بود.

جذب  900میلیون دالر سرمایهگذاری در منطقه ویژه خلیج فارس

در دهمین دوره نمایشگاه ماینکس صورت گرفت؛

م ـن ـط ـقــه وی ـ ــژه خ ـل ـیــج ف ـ ــارس در  6مـ ــاه نخست
امسال شاهد انعقاد  12ق ــرارداد سرمایهگذاری در
حوزههای مختلف به ارزش  900میلیون دالر بوده
است.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی منطقه وی ــژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیج فــارس« ،حسن خلج
طـهــرانــی» ضمن اش ــاره بــه انـعـقــاد  12قـ ــرارداد کالن
در شش مــاه نخست ســال جــاری ،ایــن اقــدامــات را
گامی بزرگ در راستای ایجاد رونق بیشتر اقتصادی
در این منطقه اقتصادی قلمداد کرد و افــزود :این
قراردادها در حوزهی تولید و بستهبندی قیر ،تولید
شمش ســرب و روی ،حــالهــای شیمیایی ،تولید
اسید فسفریک ،ورق ف ــوالد ،بازیافت و خردایش

سرباره ،بازیافت مواد آهنی و تولید شمش فوالدی،
سیلیکون متال ،سولفورزدایی از نفت کوره ،بازیافت
ســربــاره و طــرح توسعه در یکی از صنایع فــوالدی
است.
وی نوع اکثر این قراردادها را اجاره به شرط تملیک
و اراض ــی اختصاصی بــه پــروژ ههــای مــذکــور را بال غ بر
 160هکتار عـنــوان کــرد و اف ــزود :در مجموع ایــن 12
قــرارداد بیش از 900میلیون دالر سرمایه در  6ماهه
نخست ام ـســال ج ــذب ش ــده اس ــت و ام ـیــدواریــم
شــاهــد ایـ ــن رونـ ــد درخـ ـش ــان در ادام ـ ــه سـ ــال نیز
باشیم و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بتواند
باعث ایجاد رونــق بیشتر در کشور بهویژه منطقه
جنوب شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
ص ـنــایــع م ـعــدنــی و ف ـلــزی خلیج
ف ـ ــارس س ــرم ــایـ ـ هگ ــذار را ب ــرای
س ــرم ــایــ هگ ــذاریه ــای بـیـشـتــر به
ایـ ــن م ـن ـط ـقــه ع ـظ ـیــم اق ـت ـصــادی
دع ـ ــوت کـ ــرد و بــی ــان داشـ ــت:
مــن ــاط ــق ویـ ـ ــژه اقــتــص ــادی
دارای مـ ــزایـ ــای مـتـعــدد
بـ ــرای ســرمــای ـ هگــذاران
و تــول ـیــدک ـن ـنــدگــان
هستند و امیدوارم
در س ــال «تــولـیــد،
پ ـش ـت ـی ـبــان ـیهــا و

مانع زداییها» در عمل بتوانیم منویات مقام معظم
رهبری را اجرایی کنیم.
وی در پایان اضافه کــرد :از تمام همکارانم بهویژه
کــارگــران خــدوم شاغل در منطقه وی ــژهی اقتصادی
خلیجفارس که در شرایط ویژه آبوهوایی
هــرمــزگــان هـمـچـنــان در ح ــال کــار
ج ـهــادی هستند ،کـمــال تشکر
و قــدردانــی را دارم و آرزوم ـنــدم
مــأمــوریــت سنگینی را کــه در
ایجاد زیرساختهای مناسب
برای حرکت در مسیر صحیح
فرآیند تولید بر دوش داریم،
بهخوبی انجام دهیم.

اهدای لوح غرفه برتر به منطقه ویژه
اقتصادی خلیج فارس
در آخرین روز از برگزاری دهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری
در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس) لوح تقدیر برترین غرفه به
سازمان ایمیدرو ،که به همراه شرکتهای زیر مجموعه خود حضور
داشتند اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ،این
نمایشگاه در راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و معرفی
مکانهای مهم و مطمئن برای سرمایه گذاری از  11لغایت  13آبان در
تهران برگزار گردید

دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی توسط منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موفق به دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد.
در نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی که در محل سالن همایشهای صدا و سیما
برگزار شد ،منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس موفق به دریافت «نشان عالی مسئولیت
اجتماعی » شد.
به گزارش جامجم نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با حضور کارشناسان و
فعاالن حوزه روابط عمومی و مدیران برخی سازمانها و صنایع کشور  ۲۶مهر در مرکز همایشهای صدا و
سیما برگزار شد .منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس موفق به دریافت نشان عالی مسئولیت
اجتماعی شد.
هدف از برگزاری این رویداد «کمک به اعتالی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در سازمانها و بهینهسازی
آنها» عنوان شده بود که ممیزی ،ارزیابی و تقدیر از سازمانهای فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی در سه
سطح «در حال رشد»« ،رشد یافته» و «پیشرو» نیز در این دوره انجام گردید.
همچنین از روابط عمومی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اهدای لوح نشان
مسئولیتهای اجتماعی تقدیر شد.
فلیپ بورمانس رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در پیامی به این جشنواره به اهمیت مسئولیت
اجتماعی برای سازمانهای پیشرو اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که برگزاری این جشنواره بتواند در
نهادینهسازی مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از وظایف روابط عمومی ،یاری رسان باشد.
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شرکت نفت ستاره خلیج فارس رهایی بخش زندانیان جرائم غیر عمد

خبر

مصاحبهتخصصیپذیرفتهشدگان
تغییر حالتاشتغال کارکنان

سرپرست معاونت منابع انسانی نیروگاه
بندرعباس از برگزاری مصاحبه تخصصی تغییر
حالت اشتغال کارکنان این شرکت خبر داد.
به گزارش جامجم احمد قلندرزاده اعالم کرد :در
این مصاحبه تخصصی که با حضور نمایندگان
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و
جمعی از مدیران و خبرگان فنی شرکت و برخی از
مدیران ارشد نیروگاه کرمان برگزار شد ،تعدادی
از همکاران شرکتی حائز شرایط در روزهای  18و
 19آبان به رقابت پرداختند .براساس این گزارش؛
پس از ابالغ مجوز سهمیه  116نفر جهت تبدیل
وضعیت کارکنان ،از سوی معاونت منابع انسانی
شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ،تعدادی از
کارکنان شرکتی نیروگاه بندرعباس در بخشهای
مختلف که دارای تخصص ،تجربه ،شرایط الزم و
سابقه کار در این مجموعه بودند ،در مرحله
اول موفق به کسب نمره حدنصاب شدند و بقیه
نفرات نیز برای دیگر پستها در آزمون دوم و
سوم به رقابت پرداختند .الزم به ذکر است شرکت
کنندگان در پنلهای جداگانهای نظیر گروه یک
شامل اداری ،تدارکات ،مالی ،حراست و گروه دو
شامل معاونت مهندسی شیمی ،ایمنی و حفاظت
کار ،تعمیرات و بهره برداری زیرنظر کارشناسان و
متخصصان زبده صنعت برق استان و کشور به
رقابت پرداخته و همچنین در آزمون روانشناسی
شرکت کردند .وی افزود :با اجرای این فرآیند و گذر
موفقیت آمیز همکاران از این مرحله ،پس از انجام
مراحل گزینش شاهد تبدیل وضعیت اشتغال
این پرسنل در ساختار و چارت نیروی انسانی
نیروگاه خواهیم بود.

فـ ـ ـ ــوالد دلى كه آه ،نرمش نكند
يا ناله دلسوخته گرمش نكند
طوقى ز جفا فكنده بر گردن خويش
آزار دلم ،دچــار شرمش نكند

شرکت نفت ستاره خلیج فارس امسال تاکنون  1میلیارد و  760میلیون ریال برای آزادی
زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داده است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ابراز کرد :با تدبیر
مدیرعامل طی سالیان اخیر هزینههای خرید گل و شیرینی در مناسبتهای مختلف
از جمله فوت ،انتصابات و دیگر مناسبتها از سوی این شرکت صرف آزادی زندانیان
جرائم غیر عمد میشود.
به گزارش جامجم نرگس صداقت بیان کرد :آزادی زندانیان جرائم غیر عمد عالوه بر
اینکه اجر اخروی دارد میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی بیانجامد و سالمت
عمومی جامعه را ارتقا دهد.
وی افزود :از ابتدای سال  1400تاکنون در راستای اجرای این مهم مبلغ  1میلیارد و 760
میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد از سوی شرکت نفت ستاره خلیج
فارس اختصاص داده شده است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خاطرنشان کرد:

انعقاد تفاهمنامه همکاری پژوهشی بین شرکت گاز هرمزگان و دانشگاه آزاد

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان از انعقاد تفاهم نامه
همکاری پژوهشی بین این شرکت و دانشگاه آزاداسالمی
بندرعباس خبر داد.
به گزارش جامجم فواد حمزوی هدف از انعقاد این تفاهم
نامه را در ارتباط با توسعه همکاریهای پژوهشی ،تحقیقاتی
و فناوری اعالم کرد.
مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان عالوه بر گسترش تعامالت
علمی پژوهشی صنعت با دانشگاه ،توسعه پژوهشهای
کاربردی برای کسب و کار ،توسعه فناوریهای نوین
علمی ،تحقق خالقیت و کارآفرینی و همچنین رفع موانع و

مشکالت مرتبط با استفاده از توانمندیهای علمی ،فنی
و آزمایشگاهی برای پاسخگویی اثربخش به دغدغههای
طرفین و ایجاد و زمینهسازی تبدیل ایده به محصول عنوان
و به تفسیر بررسی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه اعالم
کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان با ابراز خرسندی
از انعقاد این تفاهم نامه گفت :از آنجایی که صنعت و
دانشگاه دوبال موفقیت و پیشرفت کشورمان میباشند و
در راستای ارتقای علمی و پژوهشی عوامل شاغل در شرکت
گاز استان هرمزگان و اجرای سیاست استفاده بهینه از
امكانات ،استعداد و تواناییهای دانشگاهها و مراكز علمی
این تفاهم نامه منعقد شد.
فواد حمزوی مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان با اشاره به
وضعیت مطلوب استان هرمزگان از نظر توسعه گاز رسانی،
رویکرد شرکت گاز استان را تعریف پروژههای کاربردی
دانست و گفت :استاندارد سازی فعالیتها ،اقدامات
پژوهشی و روشهای ابداعی انجام کار و آموزش پرسنل
برای این شرکت بسیار حائز اهمیت بوده و دانشگاه آزاد
اسالمی استان در این زمینه میتواند یاری گر خوبی برای
شرکت گاز باشد.

امیدواریم این اقدام حسنه بتواند به عنوان الگو در سطح جامعه ترویج شود و افراد و
شرکتهای حقیقی و حقوقی با ورود به این حوزه زندگی دوباره را به زندانیان جرائم غیر
عمد و خانواده آنان هدیه دهند.
وی خاطرنشان کرد :شرکت نفت ستاره خلیجفارس بهعنوان بزرگترین تأمینکننده
سبد سوخت کشور و بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان ،عالوه بر تضمین
امنیت تأمین سبد سوخت کشور ،عدالت محوری و توجه به مسئولیتهای اجتماعی
را سرلوحه خود قرار داده است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت« :به برای
شما بودن افتخار میکنیم» تنها شعاری بر آمده از ذهن و زبان مدیران شرکت نفت
ستاره خلیجفارس نیست و همگان اذعان دارند که این شرکت عالوه بر اشتغالزایی
گسترده در جنوب کشور که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به کاهش آسیبهای
اجتماعی منجر شده است ،توجه به مسئولیتهای اجتماعی را نیز همواره مدنظر قرار
داده است.

موانع اجرایی مصوبههای شورای آموزش و پرورش هرمزگان بررسی شد
موانع اجرایی مصوبههای شورای آموزش و پرورش هرمزگان در
چهار سال اخیر با حضور استاندار هرمزگان بررسی شد.
در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش استان که به
ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان برگزار شد ،میزان
تحقق مصوبههای این شورا از سال  ۹۶تا کنون مورد بررسی
قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست ۹۲ ،درصد
مصوبههای شورای آموزش و پرورش هرمزگان عملیاتی شده و
تنها هشت درصد آنها به مرحله اجرا نرسیده است.
استاندار هرمزگان در این جلسه ،ضمن بررسی این مصوبهها،
راهکارهای الزم را برای اجرایی شدن آنها با استفاده از نظرات
جمعی اعضاء ارائه کرد و با بیان اینکه نباید خود را درگیر
فرآیندها کنیم ،گفت :در تصمیم گیری و سیاست گذاری حوزه
آموزش ،به جای تکیه به فرآیندها باید روی نتیجه تمرکز کرد.
دوستی همچنین با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد آموزشی،
افزود :آموزش و مهارتهای فردی و حرفهای باید متناسب با
نیاز بازار کار و روند توسعه در استان تغییر پیدا کند.
دوستی ،راه اندازی مراکز آموزشی جوارکارگاهی را مورد تاکید قرار
داد و اظهار کرد  :این ارتباط نزدیک دانش آموزان با محیطهای
کارگاهی ،میتواند زمینه مهارت آموزی حرفهای و ورود آنان به

بازار کار را تسهیل کند.
همچنین بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش استان
 ،مقرر شد پس از بررسی محل تامین منابع مالی ،عملیات
توسعه و تجهیز درمانگاه فرهنگیان آغاز شود.
با توجه به دیدارهای مردمی استاندار ،در این نشست تنها یک
دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وضعیت شاخص
منابع انسانی آموزش و پرورش استان ،گزارش فضاهای
آموزشی استان ،عملکرد استان در کنکور  ۱۴۰۰و برنامههای
کیفیت بخشی کنکور  ۱۴۰۱در نشستی فوق العاده مورد بررسی
قرار گیرد.

سالمندان  ،این ناخدایان کشتی زندگی را فراموش نکنیم
امــروز اگر بزرگ شدیم به برکت کسانی است که در این
آشــوب روزگــار سپر جوانیمان شدند و رنجهایمان رابه
دوش کشیدند کسانی که امروز صورتشان پر از چین و
چروک شده و جایگاهشون در قلب کانون گرم خانواده
است.
امــا متاسفانه بــرای برخی از آنــان تقدیر جــور دیگر رقم
خــــورده اس ــت و بــه نــاچــار بــایــد در مــراکــز نــگــهــداری از
سالمندان شاهد گذر عمر خود باشند.
مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم تازیان ،از سال

 ۸۳با ظرفیت  ۹۰نفر شروع به کار کرد وهم اکنون ظرفیت
نگهداری  ۱۵۰نفر را دارد.
عیسی واحدی مدیر عامل و مسئول فنی مرکز نگهداری
سالمندان لقمان حکیم با بیان این که در حال حاضر این
مرکز پذیرای  ۸۰نفر از سالمندان عزیز شامل  ۵۰نفر مرد
و  ۳۰نفر زن میباشد.
واح ـ ــدی افـ ـ ــزود :در ایـ ــن مــرکــز خ ــدم ــات ش ــب ــانــهروزی
توانبخشی و نگهداری شامل روانشناسی ،پزشکی و
پرستاری ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی و ...به مددجویان ارائه

میشود.
گفتنی است در این مرکز اتاقهای متاهلی وجود دارد که
هم اکنون  ۲زوج نیز در این مرکز زندگی میکنند.
وی گفت :متناسب با روحیه سالمندان ،خدمات تفریحی
شامل اردوهــای کوتاه مدت درون استانی نیز برای آنان
تدارک دیده میشود.
وی با بیان این که مرکز نگهداری لقمان حکیم ،خیریه و
هیات امنایی اداره میشود اظهار کرد :مبلغی به صورت
یــارانــه از بهزیستی بــرای مــدد جــویــان دریــافــت میشود

و مابقی هزینهها از محل پــرداخــت نـ ــذورات ،خیریه،
صدقات و ...مردم و خیران عزیز تامین و صرف نگهداری
مددجویان میشود.
وی با اشاره به این که این مرکز دارای  ۲شماره حساب
۰۱۰۶۰۰۶۷۳۸۰۰۲بـ ــانـ ــک ملی شعبه مــیــدان اب ــوذر  -کــارت
 ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۲۷۲۱۸۵به نــام مرکز نگهداری سالمندان
لقمان حکیم ،حــســاب ج ــاری  ۱۶۸۷۶۱۲۵۹۱بــانــک ملت
کــارت بانکی ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۷۶۷۷ب ـ ــه نام مرکز نگهداری
سالمندان لقمان حکیم هست از خیران و هموطنان

عزیز خواستار واریز صدقات ،خیرات ،نذورات ،کفاره و...
خود جهت نگهداری و ارائه خدمات به سالمندان در این
مرکز به شماره حسابهای اعالم شده شد.
وی با اعالم این که نیازمند همراهی و همکاری داریم تا
مراکزی مثل لقمان حکیم را اداره کنیم گفت :سالمندانی
عزیزی که باید در کنار کانون خانواده باشند اما تقدیر جور
دیگر برایشان رقم زده شامل سالمندان بد سرپرست،
بیسرپرست و مجهوال والهویه را در سرای سالمندان
پذیرای آنان باشیم.

مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم بندرعباس
آماده دریافت نذورات و کمکهای نقدی و غیرنقدی
شما خیرین محترم میباشد.

شماره حسابها:
 -1حساب جام  1687612591بانک ملت شعبه سید مظفر
-1
کارت بانکی 6104337770117677
 06738002بانک ملی
0673800201060
 -2حساب سیبا 01060
-2
کارت بانکی  6037997599272185بنام مرکز سالمندان

