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ویــژه 

به همت سازمان تامین اجتماعی استان 
صورت گرفت:

جشنواره کارستان در هرمزگان  
برگزار شد

به همت سازمان تامین اجتماعی هرمزگان  جشنواره 
کارستان ۱۴۰۰ برگزار  و از چهره های برتر کارآفرینی و 

اقتصاد مقاومتی این استان تجلیل شد.
 جشنواره کارستان با حضور حجت  االسالم عبادی نماینده ولی 
فقیه، مدیر کل تامین اجتماعی هرمزگان، رئیس اتاق بازرگانی 
صنایع معدنی و کشاورزی هرمزگان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هرمزگان، مدیریت درمان هرمزگان، رئیس اتاق اصناف 
هرمزگان، رئیس انجمن شناورهای دریایی، جمعی از مسئوالن 
استانی، کارآفرینان برتر و خبرنگاران در سالن همایش اداره 

کل تامین اجتماعی هرمزگان برگزار شد...
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  بازدید استاندار هرمزگان
تولید چیپس  کارخانه  از 

یره قشم ماهی در جز

غیرهمسطح  تقاطع  پل 
قدس بندرعباس به بهره 

برداری رسید

کل سازمان  بازدید دبیر 
همکاری های اقتصا ی )اکو( 

از بندر شهید رجایی
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بیشتر بخوانید

 جشن ازدواج ۳۰۰ زوج 
گل های علوی( در  جوان)

خانه شیوا برگزار شد

همزمان با  عید مبعث صورت گرفت؛ 

    برگزاری همایش بررسی فرصت هایبرگزاری همایش بررسی فرصت های
کشورهای عضو اکو کشورهای عضو اکو   همکاری هرمزگان با  همکاری هرمزگان با 
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از افتتاح دفتر ICT این منطقه عظیم 
اقتصادی خبر داد و گفت: در افقی پنج ساله و در کنار توسعه فازهای دوم و سوم 
به دنبال آن هستیم تا منطقه ویژه  اقتصادی خلیج فارس را به »شهر تمام الکترونیک« 

تبدیل کنیم تا پایلوت و الگویی برای سایر مناطق ویژه و آزاد کشور باشد.
2به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی... 

مدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیخلیجفارس:

 دفتر ICT منطقه ویژه خلیج فارس 
افتتاح شد

 بازدید معاون وزیر صمت از ایزوایکو
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اقتصادی و اجتماعیاجتماعی2 هرمزگان  استاندار  حضور  با  بندرعباس  در  قدس  غیرهمسطح  تقاطع  پل 
شماری از مسئوالن به بهره برداری رسید.

تقاطع  گفت: پل  پل  این  از  برداری  بهره  حاشیه  بندرعباس در  شهردار 
غیرهمسطح قدس با هدف تسهیل در عبور و مرور و کاهش هزینه و زمان سفر 

ساخته شده است و تقاطع بلوار شهید حقانی را به بلوار شهدا متصل می کند. 

به گزارش جام جم، مهدی نوبانی افزود: تقاطع غیرهمسطح قدس با اعتباری 
بیش از ۷۵میلیارد تومان، به طول حدود ۴۰۰متر و عرض ۸متر و نیم برای هر 
مسیر عبوری است که ساخت آن از اواخر سال۱۳۹۷ آغاز شده بود. وی اظهار 
شرایط  و  جامعه  بر  حاکم  مالی  شرایط  شهری،  معارضان  مانند  عواملی  کرد: 
ح شده بود که با پیگیری و تالش  ویژه کرونا باعث تأخیر در بهره برداری این طر

مستمر این تقاطع به بهره برداری رسید. استاندار هرمزگان هم در این مراسم 
از تالش های مجموعه شهرداری و دیگر عوامل موثر در ساخت این پل گفت: 
کرد  توجه  ویژه  بصورت  بندرعباس  به  باید  پیشرفت  و  توسعه  موضوع  در 
چراکه بندرعباس آخرین سد برای جلوگیری از خروج نخبگان است و باید یک 

بندرعباس زیبا و پیشرفته بسازیم.

پل تقاطع غیرهمسطح قدس بندرعباس به بهره برداری رسید

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

و  كار  تعاون،  كل  اداره  سرپرست 
رفاه اجتماعی هرمزگان:

تــحــول اقــتــصــادی در اســتــان با 
خانگی  مشاغل  تنوع  به  توجه 

ــاه  رفـ و  ــار  ــ ک تـــعـــاون،  کـــل  اداره  ســرپــرســت 
برپایی  بــا  ارتــبــاط  در  نیز  هــرمــزگــان  اجتماعی 
نمایشگاه عرضه محصوالت مشاغل خانگی 
گــفــت: تــحــول اقــتــصــادی در اســتــان بــا توجه 
حمایت  نیازمند  خانگی  مشاغل  تــنــوع  بــه 

مسئوالن است.
وزیـری  معیـن  مجتبـی  جام جـم،  گـزارش  بـه 
محصـوالت  عرضـه  رویـداد  افتتـاح  مراسـم  در 
اکثـر  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  خانگـی  مشـاغل 
ظرفیـت  اسـتان  خانگـی  مشـاغل  محصـوالت 
سـاختن  متحـول  بـرای  گفـت:  دارد؛  صـادرات 
وضعیـت اقتصـادی اسـتان و بهبود معیشـت 
بـا  ذیربـط  دسـتگاه های  همـه  بایـد  مـردم؛ 
بـه  مناسـبی  خدمـات  همـکاری،  و  هماهنگـی 

کننـد. عرضـه  کارآفرینـان 
رفـاه  و  کار  تعـاون  کل  اداره  سرپرسـت 
اجتماعـی هرمـزگان  ضمـن بازدیـد از غرفه های 
کارآفرینـان گفـت: حمایـت و فعالیـت در حـوزه 
مشـاغل خانگـی نیازمنـد اقدامـات جهادگرانـه 

اسـت.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  اداره  سرپرسـت 
اجتماعـی هرمـزگان بـر رصـد دقیـق مشـکالت 
حضـور  بـا  موضـوع  ح  طـر جهـت  کارآفرینـان 
هرمـزگان  اسـتاندار  بـه  متولـی  دسـتگاه های 

کـرد. تاکیـد 
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
هرمـزگان گفـت: چرخـه تولیـد بایـد بـه صورتـی 
طراحـی شـود کـه کارآفریـن بـا کمتریـن قیمـت 
فـروش  در  تـا  کنـد  دریافـت  اولیـه  محصـول 

سـود بیشـتری ببـرد.
حمایـت  بـا  گفـت:  پایـان  در  وزیـری  معیـن 
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه بندرعبـاس 
همـه  از  تـوان  تمـام  بـا  اسـتان  اسـتاندار  و 
انـدازی  راه  جهـت  اسـتان  ظرفیت هـای 
خانگـی  مشـاغل  بـازار  و  فـروش  شـبکه 
کسـب  تولیدکننـدگان  راه  سـد  کـه  اقداماتـی 
اسـت  خانگـی  مشـاغل  و  خـرد  کارهـای   و 

مانع زدایی می کنیم.

اجتماعی  تامین  سازمان  همت  به 
استان صورت گرفت:

هرمزگان   در  كارستان  جشنواره 
برگزار شد

هرمزگان   اجتماعی  تامین  سازمان  همت  به 
برتر  چهره های  از  و  برگزار    ۱۴۰۰ کارستان  جشنواره 
کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی این استان تجلیل شد.
 جشنواره کارستان با حضور حجت  االسالم عبادی 
اجتماعی  تامین  کل  مدیر  فقیه،  ولی  نماینده 
و  معدنی  صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس  هرمزگان، 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر  هرمزگان،  کشاورزی 
هرمزگان،  درمان  مدیریت  هرمزگان،  اجتماعی 
انجمن  رئیس  هرمزگان،  اصناف  اتاق  رئیس 
استانی،  مسئوالن  از  جمعی  دریایی،  شناورهای 
کارآفرینان برتر و خبرنگاران در سالن همایش اداره 
کل تامین اجتماعی هرمزگان برگزار شد. استاندار 
هرمزگان در این جشنواره با بیان این که کمربندها 
را محکم ببندیم که  سال ۱۴۰۱ سال هرمزگان است 
افزود:بیکاری بزرگ ترین مشکل جامعه ماست و 
هر فردی که  یک شغل ایجاد کند، باری را از دوش 
ما برداشته است. دوستی، اظهار  کرد : الزمه بهبود 
محیط کسب و کار احترام به ساختارها، حذر کردن 

از تصمیمات لحظه ای و جذب سرمایه گذار است. 
جای  به  ما  هدایای  تمام  که   این  به  اشاره  با  وی 
دست  هنر  از  استان،  از  خارج  دستی  صنایع 
به  هرمزگان  نخاعی  ضایعات  انجمن  هنرمندان 
سفرا و مهمان هاست. وی در جشنواره کارستان 
۱۴۰۰  گفت: امید است ۱۲ اسفند هر سال جشنواره 
کارستان برگزار شود.  عباس اکبری  با بیان این که 
شعار جشنواره امسال؛ زیر چتر امید آفرین تامین 
افزود:   است  کارستان  کرده ایم  کاری  اجتماعی، 
تجلیل  و  معرفی  به  که   ۱۴۰۰ کارستان  جشنواره 
مقاومتی  اقتصاد  و  کارآفرینی  برتر  چهره های  از 

می پردازد.
با  را  فکری   اتاق  سازمان   این  کرد:  اعالم   وی    
و   کارگران  و  کارمندان  کارآفرینان،  خود  شرکای 
دولت تشکیل داده است و در تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی ها برای بهبود ارتباط با شرکای خود  از 
نظرات نمایندگان حاضر در اتاق استفاده کرده ایم.  
وی  ادامه داد:  برگزاری این جشنواره نیز خروجی 
اتاق فکر مذکور بوده است که امیدواریم جشنواره 

کارستان هر سال در تاریخ ۱۲ اسفند برگزار شود.

خبرخبر

از  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
افتتاح دفتر ICT این منطقه عظیم اقتصادی خبر داد 
و گفت: در افقی پنج ساله و در کنار توسعه فازهای 
ویژه   منطقه  تا  هستیم  آن  دنبال  به  سوم  و  دوم 
اقتصادی خلیج فارس را به »شهر تمام الکترونیک« 
مناطق  سایر  برای  الگویی  و  پایلوت  تا  کنیم  تبدیل 

ویژه و آزاد کشور باشد.
اقتصادی ویژه  منطقه  عمومی  روابط  گزارش   به 
 ICT خلیج فارس، »حسن خلج طهرانی« افتتاح دفتر
منطقه ویژه خلیج فارس را اقدامی مهم در راستای 
اقتصادی  این منطقه عظیم  تقویت زیرساخت های 
ارزیابی کرد و گفت: علی رغم نیازسنجی صورت گرفته 
در سنوات گذشته به دالیل مختلف موضوع ایجاد 
این دفتر معوق مانده بود که سرانجام در سال ۱۳۹۸ 
با  بتوانیم  تا  کردیم  بازطراحی  را  پروژه  این  دیگر  بار 
الکترونیکی کردن بیشتر امور روند توسعه را سرعت 

بخشیم.
وی ضمن بیان این که پیمانکار این پروژه را از میان 
انفورماتیک  عالی  شورای  عضو  معتبر  شرکت های 

انتخاب کردیم، افزود: بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در این 
به  آن  اول  فاز  که  است  شده  سرمایه گذاری  پروژه 

افتتاح رسید.
فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
شرکت های  متعدد  نیازهای  پروژه  این  کرد:  اضافه 
IT در  بزرگ صنعتی درون منطقه و اجرای پروژه های 
اجرایی  اول  فاز  در  و  می کند  فراهم  را  منطقه  حومه 

با میزان اشتغالزایی  شعبی در گیت ورودی منطقه 
شبکه،  پروژه های  اجرای  همچون  خدماتی  با  نفر   ۱۰
از  پشتیبانی  و   LAN و   WAN ارتباطات  نیازسنجی 
خدمات  ارائه  و  صنعتی  و  اداری  اتوماسیون های 
نرم افزاری و سخت افزاری و خدمات پیشخوان دولت 

در نظر گرفته شده است.
فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 

جمله  از  هزینه ها  کاهش  سبب  را  مرکز  این  افتتاح 
هزینه های نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و خدمات 
مهندسی عنوان کرد و گفت: با افتتاح این دفتر تمرکز 
 ICT حوزه  در  منطقه  شرکت های  به  خدمات دهی 
تجمیع می شود و صنایع و شرکت های منطقه و حتی 
آنان نیز می توانند از این خدمات  کارکنان و خانواده 
بهره مند شوند.  خلج طهرانی افزود: در افقی پنج ساله 
آن  دنبال  به  سوم  و  دوم  فازهای  توسعه  کنار  در  و 
را  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه ی  منطقه  تا  هستیم 
به »شهر تمام الکترونیک« تبدیل کنیم تا پایلوت و 

الگویی برای سایر مناطق ویژه و آزاد کشور باشد.
فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
سرمایه گذاری های  برای  را  سرمایه گذاران  پایان  در 
کرد  دعوت  اقتصادی  عظیم  منطقه  این  به  بیشتر 
مزایای  دارای  اقتصادی  ویژه  مناطق  داشت:  بیان  و 
متعدد برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند 
و امیدوارم در سال آینده نیز بیش از پیش با ارتقای 
زیرساخت ها بتوانیم در مسیر آبادانی ایران اسالمی 

گام برداریم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

 دفتر ICT منطقه ویژه خلیج فارس افتتاح شد

اقتصادی  همکاری های  سازمان  دبیرکل 
نمایندگان  شورای  اعضای  همراه  به  )اکو( 
از  سازمان  این  عضو  کشورهای  دائم 
بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی 
بزرگ ترین  عنوان  به  رجایی  شهید  بندر 
بازدید  ایران  تجاری  بندر  پیشرفته ترین  و 

کردند.
دبیر  ناظری   خسرو   ، جم  جام  گزارش  به   
)اکو(  اقتصادی  همکاری های  سازمان  کل 
این  عضو  کشورهای  اعضای  از  جمعی  و 
رجایی  شهید  بندر  از  بازدید  در  سازمان  
حوزه  متخصصان  دستاوردهای  آخرین  با 
دریایی و بندری آشنا و در جریان جدیدترین 
تجاری  بندر  بزرگترین  عملیاتی  وضعیت 
کشور که بیش از ۵۷ درصد جا به جایی کاال 
را به خود اختصاص داده است،  در کشور 

قرار گرفتند.
اعضای کشورهای اکو از بخش های مختلف 
مجتمع بندری شهید رجایی از جمله اراضی 
پشتیبانی این بندر، ترمینال های کانتینری 
فله  اسکله های  و  کانتینری  پایانه های  و 

بازدید کردند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این 
بازدید ضمن معرفی ظرفیت ها و مزیت های 
سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی اظهار 
داشت: استان هرمزگان با احتساب جزایر 
دریایی، ۱۴  مرز  کیلومتر   ۲۰۰ و  هزار   ۲ دارای 
فعالی  بنادر   ۳۲ و  بزرگ  و  کوچک  جزیره 
است که بیشترین حجم تخلیه و بارگیری از 
این بنادر انجام می شود. "علی رضا محمدی 
به  رجایی  شهید  بندر  افزود:  کرجی ران" 
ـ  شمال  ُکریدور  مرکز  در  گرفتن  قرار  دلیل 
جنوب، قاره آسیا را به اروپا متصل می کند 
مثبتی  بسیار  شاخصه  مزیت  این  که  که 
برای حضور سرمایه گذاران خارجی و توسعه 

فعالیت های دریامحور است.
* استان هرمزگان می تواند موجب اتصال 
كشورهای عضو اکو به آب های آزاد و توسعه 

تجارت از این طریق شود
مدیرکل همکاری های اقتصادی چند جانبه 
و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: از ۱۰ 
آب های  به  کشور  هفت  اکو،  عضو  کشور 

آزاد دسترسی ندارند و این موضوع اهمیت 
جهت  را  هرمزگان  استان  و  بندرعباس 
آزاد  آب های  اکو به  کشورهای عضو  اتصال 

دوچندان کرده است.
در  سبزواری  علوی  جالل الدین  سید 
استان  اقتصادی  مشترک  نشست 
اقتصادی  همکاری  سازمان  با  هرمزگان 
همکاری های  مهم ترین  کرد:  اعالم   اکو،  
و نقل  اکو در حوزه حمل  کشورهای عضو 
مواصالت  زمینه  در  که  است  ترانزیت  و 
منطقه ای و بین المللی دارای اهمیت است. 
وی افزود: کشور های عضو اکو با ۸ میلیون 
میلیارد  نیم  و  مساحت  مربع  کیلومتر 
فارس  خلیج  به  را  روسیه  جمعیت،  نفر 
همکاری های  کل  مدیر  می کنند.  متصل 
وزارت  بین المللی  و  جانبه  چند  اقتصادی 
تجارت  حوزه  این که  بیان  با  خارجه  امور 
و  جاده  ریل،  مانند  مواصالتی  راه های  به 
دریا بستگی دارد، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران موقعیت ممتازی در منطقه دارد و به 
همین علت بسیار مورد توجه کشور های 

ارتباط  افزود:  سبزواری  است.  همسایه 
نخست  اولویت  همسایه  کشور های  با 

سیاست  خارجی کشورمان است.
هفت  اکو،  عضو  کشور   ۱۰ از  گفت:  وی 
و  ندارند  دسترسی  آزاد  آب های  به  کشور 
استان  و  بندرعباس  اهمیت  موضوع  این 
عضو  کشورهای  اتصال  جهت  را  هرمزگان 

اکو به آب های آزاد دوچندان کرده است.
مدیرکل همکاری های اقتصادی چند جانبه 
و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: تولید 

آسیای  منطقه  جهانی  صادرکنندگان  و 
مرکزی و قفقاز در خشکی محصورند و برای 

ارتباط با دنیا به آب های آزاد نیاز دارند.
جلسه  منظور  همین  به  افزود:  سبزواری 
عضو  کشور های  دائم  نمایندگان  شورای 
اکو که متشکل از سفرا و مقامات سیاسی 
این  دبیرکل  و  تهران  در  عضو  کشور های 
سازمان است، به دعوت استاندار هرمزگان 
هرمزگان  در  بندرعباس،  بازرگانی  اتاق  و 

تشکیل شده است.

بازدید دبیر كل سازمان همکاری های اقتصا ی )اکو(  از بندر شهید رجایی

 مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان به مناسبت 
سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با 

صدور پیامی تبریک گفت.
به گــزارش روابــط عمومی و اطــالع رســانــی؛ جلیل 
امــداد استان هرمزگان در  کمیته  تراهی مدیرکل 
)ره(  امــام خمینی  امــداد  کمیته  تاسیس  سالروز 

پیامی تبریکی به شرح ذیل ارسال نمودند:
بسمه تعالی

كــرده ام  ــداد مکرر عــرض  كمیته  ام *بنده در بــاب 
كه شاید بشود گفت كمیته  امــداد یک دستگاه 
و  كــار  روح  آن،  در  ایــن كــه  جهت  از  اســت؛  نمونه 
سازماندهی  و  ظــاهــری  شــکــال 

َ
ا بــر   ، كــار حقیقت 

بعد  حّتی  دارد؛  غلبه  اداری  كــار  و  پرسنل گیری  و 
از این  كه  را داریــم  كمتر دستگاهی  انقالب، ما  از 
جهت مثل كمیته  امداد باشد. در كمیته  امداد، 
انجام  كه می خواهند  كاری است  آن  اصل قضیه 
بدهند؛ و بودجه ای كه در اختیارشان قرار می گیرد 
كمترین حدش صرف  كه دارنــد، در  آن امکانی  و 
كار می شود. امام خامنه ای) دامت  آن  مقدمات 

بركاته(
اس_کمک به مردم  ی الّنَ

َ
ْحَساُن ِإل ِ

ْ
یَماِن ال ِ

ْ
ُس ال

ْ
 »َرأ

رأس ایمان است. چهاردهم اسفند گرامیداشت 
»سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی )ره(« 
و هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است.

سالروز تاسیس این نهاد، یادآور فرهنگ نیکوکاری 
کرامت  حفظ  راســتــای  در  مـــردم  آحـــاد  همدلی  و 
معنوی  جهات  مهم ترین  از  یکی  انسانهاست.  
خدمت به خلق اهلل، خدمت به انسان های محروم 
اســـت، امـــری خــدا پسندانه کــه خــداونــد رحمان 
روزگــار می کند.  را تنها نصیب خوبان  این توفیق 
هرمزگان سرزمین مردمانیست که چون عضوی 
بدرد آورد روزگــار، دگر عضوها را نماند قرار و مردم 
این استان همواره یاری گر هموطنان محروم خود 
بوده و مشکالت آنان را مشکل خود می دانستند. 
شاید بتوان در جمله ای کوتاه چنین نگارش: نمود 
ثمره تالش های شبانه روزی امدادگران در این نهاد 
مقدس در تمامی این ۴۳ سال، آن بوده تا ره آوردی 
باشد برای محرومان و نیازمندان برای خودکفایی، 
با اعتقاد به حفظ  آنان  کارآفرینی  توانمندسازی و 
عزت و کرامت انسانی خانواد بزرگ و شریف کمیته 
امداد امام )ره(. اینجانب به عنوان خادم کوچک 
مردم در این نهاد مقدس، سالروز تأسیس کمیته 
امداد به فرمان امام خمینی)ره( که یکی از برکات 
را به همه تالشگران  بزرگ انقالب اسالمی است 
و امــدادگــران خــدوم ایــن نهاد انقالبی و خانواده 

کمیته امــداد، صمیمانه تبریک بــــــــــــــــــــزرگ 
ــدم  ــنـ عــــرض نـــمـــوده و آرزومـ
هرچه زودتر شاهد برپایی 
ــن مـــحـــرومـــیـــت  ــ ــش ــ »ج
اســـتـــان  در  زدایـــــــــی« 
تمامی  و  هــرمــزگــان 
نقاط کشور باشیم؛ 

ان شاءاهلل.

 پیام تبریک مدیركل كمیته امداد استان هرمزگان 
به مناسبت سالروز تاسیس كمیته امداد امام خمینی )ره(

استاندار بر حمایت همه جانبه ادارات و فرمانداری ها از صنعت شیالت در هرمزگان تاکید کرد.
از  گزارش جام جم، مهدی دوستی استاندار هرمزگان با حضور در جزیره قشم به همراه فرماندار  به 

واحد در دست تجهیز تولید چیپس ماهی در این جزیره بازدید نمود. 
این واحد صنعتی با سرمایه گذاری ٣٨٠ میلیارد  ریال و ٨٠٠ هزار دالر ارزی برای واردات تجهیزات صنعتی 

در مدت ٣ سال احداث شده است و تا فروردین سال ١۴٠١ به بهره برداری خواهد رسید.
صنعتی  واحد  این  از  هرمزگان  استاندار  بازدید  طی  در  قشم  جزیره  غذای  سالم  شرکت  مدیرعامل 
بیان کرد که علی رغم جدید بودن صنعت تولید چیپس ماهی در ایران، اما در سال های گذشته هیچ 
از  حمایت  بر  هرمزگان  استاندار  تاکیدات  و  است  نیامده  عمل  به  نو  صنعت  این  از  موثری  حمایت 

کارآفرینان و سرمایه گذاران صنعت شیالت مایه دلگرمی است. 
چیپس ماهی به عنوان یک ماده غذایی از ٨٠درصد پروتئین خالص تشکیل شده است که به عنوان 
ج از کشور از مصرف باالیی برخوردار است و این واحد صنعتی در قشم برای  یک ماده مقوی در خار

اولین بار این ماده غذایی فرآوری شده را تولید می نماید. 
به  استان  در  شیالت  صنعت  اهمیت  به  اشاره  با  صنعتی  واحد  این  از  بازدید  در  هرمزگان  استاندار 
صدور  در  تسهیل  راستای  در  شیالت  حوزه  در  گذاران  سرمایه  با  فرمانداران  و  ادارات  تمام  همراهی 

مجوز ها و ارائه تسهیالت تاکید کرد. 
دوستی همچنین بیان کرد که تکمیل زنجیره صنعت شیالت از صید، فرآوری و بسته بندی می تواند 
را با توجه به نقش سنتی شیالت در  تحرکی جدید به اقتصاد هرمزگان داده و اشتغال در این حوزه 

هرمزگان گسترش دهد. 
قابل اشاره است که کمک به گسترش صنعت شیالت در هرمزگان یکی از سرفصل های مهم برنامه 

"پیمان"  است که در سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان نیز مورد تاکید ایشان قرار گرفت.

 بازدید استاندار هرمزگان
 از كارخانه تولید چیپس ماهی در جزیره قشم

 بازدید معاون وزیر صمت از ایزوایکو

  معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو با حضور در مجتمع ایزوایکو ضمن  بازدید از بخش های 
مختلف این مجموعه صنعتی طی یک نشست مسائل مختلف و چالش های این صنعت را مورد بررسی 

قرار دادند. 
  گفتنی است که مهدی صادقی نیارکی معاون برنامه ریزی و توسعه، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت 
زاد مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان،  امیر  امیر  و تجارت استان هرمزگان، سید  معدن 
معاونان  و  مدیره  هیأت  اعضا  مدیرعامل،  هوایی،  و  دریایی  صنایع  توسعه  مدیر  حسینی  محمدرضا 
ایزوایکو ضمن همراهی صالحی پس از بازدید گروه ها و بخش های مختلف مجتمع در جلسه ای مشترک 

موارد، مشکالت و چالش های پیش روی این صنعت را مورد بررسی قرار دادند.
و  شرایط  فعالیت ها،  از  گزارشی  ارائه  ضمن  ایزوایکو  مجتمع  مدیرعامل  ضربی  سلمان  جلسه  این    در 
برنامه های در دست اقدام افزودند؛ در حال حاضر گروه شناورهای کوچک نیاز به بازسازی دارد که با انجام 
از  ح توسعه این بخش و تهیه تراول لیفت هم ظرفیت بازار ما افزایش می یابد و هم تعداد بیشتری  طر

شناورها را بتوانیم پذیرش کنیم که یک فرصت بسیار مناسب خواهد بود. 
این که سرعت بخشیدن و  بیان  با  ایران  و نوسازی صنایع  گسترش  ریاست سازمان  نیا    سپس صالحی 
شرایط مناسب در برنامه های پیش رو نیاز به یک عزم جدی دارد تاکید کردند؛ ضربی به عنوان مدیرعامل 
باید روح تازه ای در کالبد این مجتمع بدمد و با تالش مجموعه ایزوایکو را در مسیر پویایی قرار داده تا با 
از تمامی ظرفیت ها، دانش مدیریت و تاسیسات عظیم در  ایجاد منابع و تعامل در بخش های مختلف 
نیا ضمن  پایان صالحی  بهره گیری بشود.   در  این صنعت  ارتقاع  و  و رشد  به جلو  رو  بهتر  راستای حرکت 
تشکر از اقدامات صورت گرفته به بحث های انجام شده در حوزه های درآمد و ساماندهی منابع انسانی 
برای مدیریت مؤثر و بررسی زوایای مختلف مسائل این صنعت اشاره کرده و افزودند، ایدرو این آمادگی 
را به جلو ببرد همچنین به  امید داریم  کار  رو  ایزوایکو باشد و در مسیر پیش  کنار مجتمع  تا در  را دارد 
آینده ی پیش رو  که فضایی جدید برای مجتمع ایجاد و با اجرایی شدن قراردادها، تالش و کار جدی در 

می توانیم شاهد ارتقاع سطح عملکرد و توسعه در بخش های مختلف فعالیت ها باشیم.
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی۳ رئیس كل دادگستری هرمزگان از حوزه قضایی كیش بازدید كرد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان  از حوزه قضایی جزیره کیش بازدید 

کرد.
به گزارش جام جم، مجتبی قهرمانی با حضور در شعب دادگاه، دوایر اجرای 
اختالف  حل  شورا های  و  دادسرا  دادگستری،  مختلف  بخش های  و  احکام 

جزیره کیش ضمن بازرسی و اطالع از عملکرد این حوزه قضایی، با قضات و 
کارکنان اداری به گفت وگو پرداخت و در جریان مسائل و مطالبات آنان قرار 
گرفت. وی همچنین با برخی از مراجعین این حوزه قضایی دیدار و گفت وگو 
کرد و پس از استماع مطالبات مردم، دستورات الزم را به منظور رسیدگی به 

ح شده صادر کرد. درخواست های مطر
در جریان این بازدید، یاسین مطهری زاده رئیس دادگستری و محمد عباسی 
حوزه  این  برنامه های  و  دستاورد ها  عملکرد،  از  گزارشی  کیش،  دادستان 

قضایی ارائه نمودند.
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگان

همایش بررسی فرصت های همکاری استان هرمزگان 
با کشورهای عضو اکو به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی بندرعباس برگزار شد.
به گزارش جام جم، مهدی دوستی  استاندار هرمزگان 
در این همایش با بیان این که  جمهوری اسالمی ایران 
در  را  خود  همسایگان  با  حداکثری  تعامل  سیاست 
دستورکار قرار داده است گفت:  در این راستا، نهایت 
تالش خود را برای افزایش میزان همبستگی و انسجام 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  تعامالت  گسترش  و 
افزایش  با هدف  کشورهای همسایه خود  با  فرهنگی 
تالطم های  برابر  در  منطقه  این  تاب آوری  و  قدرت 

مختلف عرصه بین الملل به کار می گیرد.
اسالمی  جمهوری  اساس،  این  بر  افزود:  دوستی   
ایران به دنبال ارتقای سطح همکاری ها در اکو و ترفیع 
و  منطقه ای  مناسباِت  در  سازمان  این  منزلت  و  رتبه 

بین المللی است. 
هرمزگان،  استان  استاندار  عنوان   به  کرد:  تاکید  وی   
در  بتوانیم  تا  داد  خواهم  انجام  را  خود  تالش  نهایت 
این  تحقق  موجب  بین المللی  و  ملی  استانی،  سطوح 

امر شویم. 
مایل  خصوص،  این  در  که   گفت  هم  را  این  دوستی  
به  را  اکو    عضو  کشورهای  نمایندگان   نظر  است 
ظرفیت های استان هرمزگان جهت تحقق این اهداف 

جلب نماید.
این  و  دانست  هرمزگان  را   ایران؛  تجارت  دروازه  وی  
در  اقتصادی  گشایش های  از  بسیاری  که  گفت  را 
و  است  منطقه ای  درون  تجارت  ارتقای  به  منوط  اکو، 
ظرفیت استان هرمزگان به عنوان دروازه تجارت ایران 
دوستی  بود.  خواهد  سازمان  این  اعضای  اختیار  در 
گفت:برخورداری از زیرساخت های لجستیکی و اتصال 
حمل و نقل ریلی و زمینی به دریایی در استان هرمزگان، 
از  از جمله قابلیت های ویژه این استان  است و یکی 
بنادر  وجود  استان،  این  اهمیت  حائز  ظرفیت های 
که  است  دریایی  نقل  و  حمل  بین المللی  ناوگان  و 
می تواند در همگرایی اقتصادی با کشورهای عضو اکو 

قرار گیرد.
دارا  با  استان،  کشاورزی  و  شیالت  مسئول  مقام  این 
عظیم  ذخایر  از  برخورداری  و  صیادی  بندر   ۲۲ بودن 
فعالیت های  توسعه  در  بالقوه ای  امکانات  آبزیان، 
با  قفس،  در  ماهی  و  ساحل  در  میگو  پرورش 
دیگر  از  را  میگو  و  ماهی  هزارتن  ده ها  سالیانه  تولید 
از  هرمزگان  استاندار  کرد.  ذکر  هرمزگان   ظرفیت های 

استان  صنعتی  تجاری-  آزاد  مناطق  همکاری  آمادگی 
نیز با اهداف جذب سرمایه های خارجی، انتقال دانش 
فنی به ایران و ایجاد اشتغال و توسعه منطقه، توسعه 
سخن  غیرنفتی   صادرات  افزایش  و  مجدد  صادرات 

گفت.
نماینده عالی دولت اقتصاد  گردشگری و اقتصاد خالق 
از اجزای بی بدیل کشورهای عضو اکو ذکر کرد و  یکی 

ادامه داد:  همبستگی های زبانی و فرهنگی بین اعضای 
همکاری های  تداوم  برای  است  مشترکی  نقطه  اکو 

اقتصادی بربستر گردشگری و صنایع دستی است. 
تعامالت  تا  داریم   را  آمادگی  این  کرد:   تاکید  دوستی  
ویژه ای در راستای توسعه گردشگری و اقتصاد خالق 
با کشورهای عضو اکو برقرار سازیم  و جمهوری اسالمی 
ایران از هر پیشنهادی که منجر به گسترش ترتیبات و 

سازوکارهای همکاری در اکو به همه اعضا شود حمایت 
می کند. وی یادآور شد: در کنار این ظرفیت ها، استان 
هرمزگان برای کاهش بروکراسی اداری و با هدف ایجاد 
پلتفرمی امن برای سرمایه گذاری، مناطقی را به عنوان 
مناطق بدون مجوز ) Zones Clear( برای سرمایه گذاری 

مشخص کرده است.
تمامی  مناطق،  این  هرمزگان  استاندار  گفته  به 
حوزه های  در  گذاری  سرمایه  جهت  الزم  مجوزهای 
پرورش  واحدهای  گلخانه ای،  مجتمع های  معدنی، 
ماهی در قفس، پهنه های گردشگری و واحدهای تولید 
برق اخذ شده است و سرمایه گذاران می توانند در این 

مناطق بدون به راحتی سرمایه گذاری کند.
جذب  در  کشور  سوم  رتبه  هرمزگان  بازرگانی  اتاق   *

سرمایه گذار خارجی را دارد
بازرگانی،  اتاق  گفت:  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بخش   در  هرمزگان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
بین المللی با همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط و 
رایزنی های متعددی که با کشورهای هدف انجام داده 
است توانسته در بخش جذب سرمایه گذار خارجی رتبه 

سوم را کسب کند.
 بندرعباس، محمدرضا صفا  در نشست با کشورهای 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  اکو  عضو 
مرز  داشتن  دلیل  به  اکو  بنیانگذاران  از  یکی  عنوان 
زمینی با ۵کشور عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیک 
آب های  جغرافیایی برای برقراری اتصال سایر اعضا به 
سازمان  این  در  محوری  موقعیت  از  بین المللی 

برخوردار است.
امکان  و  ایران  در  انرژی  چشمگیر  منابع  افزود:  وی 
ایران  اعتبار  و  اهمیت  جهانی،  بازارهای  به  آن  انتقال 
اتاق  رئیس  است.  داده  افزایش  بسیار  منطقه  در  را 
ایران  بازرگانی هرمزگان بیان کرد: اهمیت دیگر حضور 
فرصت  در  که  است  تازه ای  گام های  نشست،  این  در 
مناسبات  توسعه  جهت  در  اجالس  این  برگزاری 
اقتصادی، ایجاد راهکارها و زمینه سازی برای گسترش 
برداشته اکو  اعضای  میان  در  تجاری   فعالیت های 

 می شود.
عضو  کشورهای  با  همکاری  توسعه  تصریح کرد:  صفا 
فراهم  را  کشورها  این  جانبه  همه  رشد  بسترهای  اکو 
و در عین حال مزایای بسیاری را برای توسعه هرمزگان 
خواهد  دنبال  به  ایران  استان  ساحلی ترین  عنوان  به 

داشت.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  کرد:  عنوان  وی  
کشاورزی هرمزگان در بخش  بین المللی با همکاری و 
تعامل دستگاه های ذیربط و رایزنی های متعددی که با 
کشورهای هدف انجام داده است توانسته در بخش 

جذب سرمایه گذار خارجی رتبه سوم را کسب کند.
صفا خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان با توجه به 
ظرفیت های استان در بخش های مختلف با رایزنی های 
تمام  می دهد  انجام  هدف  کشورهای  با  که  متعددی 
گسترش  و  تجاری  روابط  گسترش  برای  را  خود  تالش 
صادرات محصوالت استان به بازارهای هدف و ارتباط 
مستقیم با تجار کشورهای توسعه یافته به کار بسته 

 است.
اکو  همکاری  محور  ی  انرژ و  گردشگری  نقل،  و  حمل    *

در هرمزگان
دبیرکل اکو گفت: استفاده از ظرفیت های حمل و نقل، 
اولویت های  از  هرمزگان  استان  گردشگری  و  انرژی 

سازمان همکاری اقتصادی )اکو( است.
استان  اقتصادی  مشترک  نشست  در  ناظری  خسرو 
هرمزگان با سازمان همکاری اقتصادی اکو، عنوان کرد: 
در این اجالس اعضای سازمان اکو می توانند افزون بر 
آشنایی با بندرعباس، از ظرفیت های هرمزگان بهره مند 

شوند.
کرد و  تاکید  اکو  کشور عضو سازمان  بر توسعه ۱۰  وی 
گفت: بندرعباس به علت دسترسی به آب های آزاد، در 

زمینه تجارت بین المللی اهمیت دارد.
دبیرکل سازمان اکو افزود: برگزاری اجالس نمایندگان 
برای  فرصتی  هرمزگان،  در  سازمان  این  دائم 
همکاری های بیشتر سازمان همکاری اقتصادی اکو با 

این استان است.

 برگزاری همایش بررسی فرصت های همکاری هرمزگان با كشورهای عضو اکو 

به  بندرعباس  ســبــز   ســـرای  هــمــراه 
ــدف اســکــان   ــ ــا ه هــمــت خــیــریــن بـ
ــواع  ــ ــاص و ان ــ ــت  بـــیـــمـــاران خ ــوقـ مـ
سرطان بزرگساالن،  راه اندازی شده 

است.
ــاران خـــــاص، انــــــواع ســرطــان  ــمـ ــیـ بـ
بـــیـــمـــاران  از  ــی  ــض ــع ب وهــمــچــنــیــن 
مغزی  سکته های  و  ذهنی  معلول 
دیگر  از  درمانی  کار  و  مــداوا  برای  که 
شهرستان ها به بندرعباس می آیند 
در این مرکز جهت اسکان موقت تا 
پایان درمان بنا به تشخیص پزشک 

پذیرش  و اسکان داده می شوند.
خیرینی  از  یــکــی  خــدیــجــه  هــاشــمــی 
این  با  مستمری  همکاری  که  است 

همراه سرا دارد.
با جام جم گفت:  هاشمی در گفتگو 
ــا حمایت  ایـــن مــرکــز بــطــور کــامــل ب
بیماران  به  و  می شود  اداره  خیران 
کــامــال  از جــمــلــه اســـکـــان  ــی  خــدمــات
رایگان و روزانه یک وعده غذای گرم 

ارائه می شود.
کـــه ســاخــتــمــان  بـــا بــیــان ایــــن  وی  
فاقد  و  اســت  استیجاری  مرکز  ایــن 
شرایط  به  توجه  با  افــزود:  آسانسور 
ــه ایـــن مکان  ــه ب خـــاص بــیــمــاران ک
که  می طلبد  می ایند  پــذیــرش  ــرای  ب
مــســئــوالن و خــیــران تــوجــه ویـــژه ای 
داشته  مــرکــز  ایــن  از  حمایت  بـــرای 

باشند.
وی همچنین گفت:به دلیل قدیمی 
برق  کشی  سیم  ساختمان،  ــودن  ب

ان دچار مشکل شده و با نوسانات 
سوختن  جمله  از  خــســاراتــی  ــرق،  بـ
اگر  که  دارد  همراه  به  را  اتاق ها  کولر 
نیز  مسئوالن و خیران در این مورد 
باشن  داشته  مرکز  این  با  همراهی 

جای تشکر و قدردانی دارد.
وی با بیان این که  عالوه بر پذیرش  
اســکــان مــوقــت بــیــمــاران  در ایــن 
، بــانــک اطــالعــاتــی از بــیــمــاری،  مــرکــز
آنان نیز  مدت درمان، شرایط زندگی 
نیاز  صــورت  در  و  مــی شــود  تشکیل 
آن  و...به  به خدمات درمانی  بیشتر 

نیز توجه می شود.
ــن که  بــا اعـــالم ای خدیجه  هــاشــمــی  

تهیه  هزینه  حتی  بیماران  از  بعضی 
مجبور  و  ــد  ــدارن ن را  خـــود  ــای  ــ داروهـ
بـــه قــطــع درمــــــان خــــود مــی شــونــد 
همراه  نیز  ارتباط  این  کــرد:در  اظهار 
ــاص را  ــن بــیــمــاران خ ــرا شــرایــط ای س
بیمارستان،  ــاری  ــددک م خــیــران،  بــه 
ــان   ــتـ ــارسـ ــمـ ــیـ داروخــــــــانــــــــه ایـــــــن بـ
ونــهــادهــای دیــگــر حــمــایــتــی جهت 
پوشش بیمه ای یا تهیه دارو، اعالم  

و هماهنگی الزم را انجام می دهد.
این  خیر  پزشکان  از  ادامـــه  در  وی 
موقعیت  بـــه  بــنــا  خـــواســـت  شــهــر 
اشـــتـــغـــال خـــــود جـــهـــت ویـــزیـــت، 
و...در  ســونــوگــرافــی  آزمــایــشــگــاه هــا، 

سال یا ماه سهمیه ای برای خدمات 
مرکز  ایــن  از  که  بیمارانی  پذیرش  و 
و  باشند  داشــتــه  می شوند  معرفی 
به  کمک هایی  غیرنقدی  صــورت  به 

همراه سرای سبز داشته باشند.
تغذیه  پــزشــکــان  از  همچنین  وی 
ــاران  ــم ــی ــت آمــــــوزش بـــه ب ــه ــز ج ــی ن
مرکز  این  و...  درمانی  وکــار  سرطانی 
همراهی و  هــمــکــاری  خــواســت   در 

 دارد.
خدیجه  هاشمی  این خیر خیر خواه 
ادامــه  در  ــان  ان وهــمــراهــان  بیماران 
ــا بــیــان ایـــن کــه اگــر  ســخــنــان خـــود ب
بیمارستان های  محوطه  به  نگاهی 

متوجه  بیندازیم  بندرعباس  شهر 
می شویم که همراهان بیماران روزها 
منتطر  محوطه ها  این  در  هفته ها  و 
افــزود:  می مانند  خــود  بیمار  درمــان 
ــای  ــ ــان بــیــمــار شـــب و روزه ــراه ــم ه
خود را در محوطه بیمارستان ها سر 
می کنند و حتی پخت وپز خود را انجا 
سختی  رر  عالوه  که  می دهند  انجام 
به  زیبایی  نــا  ظاهر  خــودشــان  بــرای 
این مراکز درمانی داده اند که جا دارد 
در  بجا  اقــدامــاتــی  دولــتــی  مسئوالن 

این ارتباط انجام دهند.
هــاشــمــی گــفــت: دولــــت مــی تــوانــد 
گــرفــتــه و  نــطــر  را در  زمــیــنــی  قــطــعــه 
نیاز  اســتــانــدارد هــای  بــا  ساختمانی 
ــان،  بــیــمــاران خـــاص  و هــمــراهــان آن

احداث کند.
ــرد:  ــ ــ کـ اعـــــــــــالم  هـــمـــچـــنـــیـــن  وی 
سازمان های دولتی اگر قطعه زمینی 
از  دهــد  اختصاص  مرکز  ایــن  به  نیز 
محل  کمک های خود خیرین اقدام 

به ساخت آن می شود.
که  ــت  ــ اس ــال  ــ س  ۳ ــرد  ــ ک بـــیـــان  وی 
مسئوالن قول اهدای قطعه زمینی 
ــد امــا تــا کنون  ــ بــه ایــن مــرکــز داده ان
مجموعه   ایــن  ــاد  زی پیگیری های  با 
جهت دریافت ان قطعه زمین، هیج  

نتیجه ای در بر نداشته است.
وی در پایان از استاندار و مسئوالن 
ــژه به  ــ مــربــوطــه خــواســتــار تــوجــه وی
اختصاص قطعه زمینی به این مرکز 

شد.

همراه سرای سبز نیازمند همراهی مسئوالن و خیران
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ل احمد، روبروی آموزشگاه   ،  بلوار جالل آ یبا شهر آدرس: انتهای آزادگان ، ورودی ز
یه بیمار خاص  رانندگی ایمان ، مجتمع آموزش رشمون، دفتر موسسه خیر

شماره تماس جهت هماهنگی و اطالعات بیشتر

   bimaran.khas.hormozgan                                   صفحه اینستا گرام

5۰41721۰۳1844۰625۰41721۰۳1844۰62

۰76-۳۳۳549۳4               ۰99۰4۳۰19۳6              ۰917۳614۰64

یه بیماران خاص موسسه خیر
استان هرمزگان 
شماره ثبت: 15۰

یه بیماران خاص موسسه خیر
استان هرمزگان 
شماره ثبت: 15۰

پرتاژ ر
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان هرمزگان : حامد شکوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان هرمزگان :   076-33675224 

 صفحه آرا: فرحناز بنده خدایزدی
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

از درد دلم، به جز تو كی با خبر است؟       
یا با من دیوانه كه در بام و در است؟

طغیان درون را به كه بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل كی اثر است؟

دوشنبه      16 اسفند    1400   شماره 6172

امام خمینی )ره(

گل های علوی( در خانه شیوا برگزار شد  جشن ازدواج 300 زوج جوان)
ازدواج  مراســم  مبعــث  عیــد  بــا  همزمــان 
بــه  جــوان  زوج   ۳۰۰  ( علــوی  گل هــای 
بــه  هرمزگانــی(   زوج   ۹۰۰ از  نمایندگــی 
میزبانــی خانــه شــیوا و همراهــی موسســه 
شــیوا  خانــه  در  علــوی   گل هــای  خیریــه 

شــد. برگــزار 
جمعــه  امــام  حضــور  بــا  مراســم  ایــن 
امــام  ســپاه  فرمانــده  بندرعبــاس، 
اعضــای  و  شــهردار  ســجاد)ع(هرمزگان، 
از  جمعــی  و  بندرعبــاس   شــهر  شــورای 

مســئوالن و مــردم شــهر بندرعبــاس برگــزار 
. شــد

صــورت  بــه  مراســم  ایــن  اســت  گفتنــی 
ســنتی برگــزار کــه مراســم حنابنــدان زوج هــا 
)لوتی(بــه  هرمــزگان  ســنتی  موســیقی  بــا 

برگــزار شــد. زیبایــی تمــام 
ــه  ــل موسس ــرد مدیرعام ــدوی ف ــوب مه ای
بــه  ارتبــاط  ایــن  در  شــیوا  خانــه  بــزرگ 
خبرنــگار جــام جــم گفــت: خانــه شــیوا بــه 
ــا  ــاط ب ــادی در ارتب ــگاه اقتص ــک بن ــوان ی عن

انجــام مســئولیت های اجتماعــی خــود ایــن 
 مراســم را بــرای ۳۰۰ زوج جــوان برگــزار کــرده 

است.
افــزود: همچنیــن همزمــان  مهــدوی فــرد 
بــا برگــزاری ایــن جشــن، نمایشــگاه عرضــه 

خانــه  حمایــت  بــا  نیــز  خانگــی  مشــاغل 
مــدت  وبــه  افتتــاح  مرکــز  ایــن  در  شــیوا 
شــمار  اســتقبال  بــا  کــه  بــود  برپــا  روز   ۵
زیــادی از شــهروندان و مســئوالن اســتان 

گرفــت. قــرار  وشهرســتان 

پرتاژ ر
 


