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ارزیابی کیفیت خدمات در سال  1401در 5حوزه مدارس ابتدایی  ،اماکن ورزشی  ،خانه های سالمندان  ،پست واماکن اقامتی
گزارش اختصاصی  //معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی استاندارد گفت:امسال در خدمات
گردشــگری با تمرکز بر حوزه اقامتی مثل هتل ها ،زائر سراها ورود می کنیم که سهم استان ها
مشخص کرده ایم تا بازرسی کیفی انجام دهند ونتایج را منتشر خواهیم کرد .

احسان ساده در جمع خبرنگاران در بندرعباس خاطرنشان کرد :در خدمات توانبخشی با تمرکز بر
خانه های سالمندان ،خدمات پستی که بسیار مهم است وبرایش استاندارد ملی داریم ،خدمات آموزشی
با تمرکز بر مدارس ابتدایی که الزامات فیزیکی مدارس ابتدایی و خدمات اماکن ورزشی را در برنامه
داریم .ساده گفت :در مدارس به مدارس ابتدایی توجه کردیم که دانش آموزان ابتدایی کمترین توان

بیان خواسته های مرتبط با استانداردهای مدارس را دارند و مدارس بایستی استاندارد سازی شوند
به لحاظ الزامات فیزیکی و برایشــان چک لیســت های اســتاندارد تعیین کردیم و جلســاتی با
وزارتخانههای شــان در ســطح عالی برگزار کردیم .معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد
گفت:قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال  1396مجلس شورای اسالمی بوده که قانون
مادر ســازمان ملی استاندارد است .ساده افزود :بسیاری از تکالیف و وظایف سازمان ملی استاندارد
منتج از این قانون مادر است .مطابق مفاد این قانون ،سازمان ملی استاندارد به عنوان سازمان حاکمیتی
مستقل زیرنظر رئیس جمهور است.
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ساده اظهار داشت  :سازمان ملی استاندارد مطابق ماده
 3این قانون ،مسئولیت سیاستگذاری و نظارت برحسن
اجرای استانداردها را در حوزه کاال وخدمات داخلی و
کاالهایی که به کشور وارد یا صادر می شود را برعهده
دارد؛ کمااینکه کلیه استانداردهای فنی سایر دستگاه های
اجرایی را نیز مکلف به نظارت هستیم .وی خاطرنشان
کرد:علت استقالل و اختیارات باالی این سازمان نیز این
است که بتواند بر دســتگاه های دیگر در بعد نظارت
مستقل عمل کند وگزارش را به باالترین مقام اجرایی
کشــور یعنی رئیس جمهور ارائه دهد .معاون ارزیابی
کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت :این سازمان چهار
وظیفه اصلــی تایید صالحیــت ،ارزیابــی انطباق،
استانداردســازی واندازه شناسی را برعهده دارد .ساده
افزود :استان هرمزگان به عنوان مهمترین استان مبادی
کاالهای صادراتی و وارداتی کشور است و هدف از سفر
به این استان نیز بازدید میدانی ونظارت بر رویه کاالهای
اساســی ،نهاده های دامی و مواد غذایی اســت که از
گمرکات هرمزگان وارد می شود وسازمان ملی استاندارد
مســئولیت کنترل کیفیت و نظارت برحســن اجرای
اســتاندارد بر اقالم صادراتی و وارداتی را برعهده دارد.
ساده اظهار داشت :با توجه به شرایط خاصی که در دنیا
در تامین نهاده های دامی و مــواد غذایی وجود دارد،
کشورمان با مدیریت خوبی که انجام شد ،توانست بخش
زیادی از این چالش ها را مدیریت کند .وی خاطرنشان
کرد :سازمان ملی استاندارد به عنوان سازمانی مستقل و
فرادستگاهی در مدیریت این موضوع نقش بسیار اساسی
دارد و می تواند کمک کند به تســریع و تســهیل در
ترخیص این نهاده های اساسی که مورد نیاز مردم است.
ســاده افزود :در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد،

نگاه مان به فعالیت ها ،نگاهی فرادستگاهی است .علی
رغم وظایف نظارتی که داریم ،خودمان را هم همکار
ســایر بخش هــای حاکمیت می دانیــم وباید کمک
بخش هایی باشیم که در دولت مردمی تالش می کنند که
اقالم مورد نیــاز مردم را تامین کنند که این اقالم بطور
مســتقیم با کیفیت و معیشت زندگی مردم ارتباط دارد.
ساده اظهار داشت  :تالش مان در این شرایط حساس که
در دنیا وجود دارد وبا مدیریت دولتمردان مدیریت شد
که اگر مقایسه کنیم وضعیت کاالهای اساسی در کشور
خودمان با ســایر کشــورها ،متوجه می شویم که در
کشــورمان به لحاظ تامین ،توزیع ،وفور و در دسترس
بودن کاالها و مدیریت قیمــت ها وهزینه ها ،امورات
تحت کنترل و مدیریت شده است .وی خاطرنشان کرد:
گلوگاه ورودی و کنترل کیفی کاالهای وارداتی هستیم.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت :تالش
می کنیــم با حفظ ایمنی ،ســامت و کیفیت کاالهای
وارداتی ،پروسه حوزه استاندارد برای ترخیص کاالها را
تسریع و فرایندهای زائد اداری را حذف و ارائه خدمات
را تمام وقت کرده ایم .ســاده افزود :روش های جدید
وابتکاری در این حوزه بکار می گیریم .در کنترل کیفیت
و احقاق حقوق مردم کوتاه نمی آییم .ساده اظهار داشت:
اقدامات انجام شده در این بخش را شامل نمونه برداری
قبل از اظهار کاالهــای ورودی ،نمونه برداری بر روی
کشــتی کاالهای ورودی ،حمل یکسره هایی که اجازه
داده شــده با حفظ کیفیت کاال انجام شود ،خواند  .وی
خاطرنشــان کرد :برای فعالیت یکســره و تمام وقت
کارکنان حتــی در روزهای تعطیــل در حوزه ورود
کاالهای اساسی با بخشنامه هایی که به  31استان ابالغ
شــده است ،در حال انجام است .معاون ارزیابی کیفیت
سازمان ملی استاندارد درخصوص سیاست های تحولی
دوره مدیریــت جدیــد ایــن ســازمان نیــز گفت:
استانداردسازی کاالهای نوظهور ودانش بنیان ،وجود
استاندارد برای کاالهائی که تاکنون نداشتند از جمله این

برنامه هاست .احسان ساده افزود:تقویت جایگاه نظارتی
سازمان در برنامه است که بصورت هوشمند و استفاده از
اســتانداردهای بومی ،ومتناسب با نیاز وشرایط خاص
کشور وبا نگاه بر تجربیات موفق بین المللی بتوان این کار
را انجام دهد .ساده اظهار داشت  :بازنگری و بروز رسانی
روش اجرایی و دستورالعمل ها منطبق با دانش روز دنیا
در حوزه استانداردها از دیگر برنامه های تحولی سازمان
است که سطح کیفیت محصوالت داخلی ارتقا یافته و
کنترل کاالهــای وارداتی ســختگیرانه تر وعلمی تر
می شود .وی خاطرنشان کرد :تعامالت بین المللی در
حوزه اســتانداردها در قالب تفاهمنامــه هائی که با
سازمان های متناظر اســتاندارد در سایر کشور ایجاد
می شــود را از دیگر برنامه های تحولی سازمان ملی
اســتاندارد خواند که منجر به تسهیل پروسه صادرات
می شــود و گواهی بازرسی یا آزمایشــگاه یا تایید
صالحیت در کشــور ایــران صادرمی شــود ،این در
بازارهای هدف هم پذیرفته شــود که باعث می شود
کاالها مجدد نیاز به کنترل و بازرسی و آزمایشگاه نداشته
باشند .معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی استاندارد
گفت :یکی از مشکالت که امروزه بازرگانان مان دارند،
تفاوت بین آنالیزهای آزمایشگاهی در کشورهای مبداء
ومقصد است که باعث می شود برگشت کاالهای تجاری
اتفاق بیفتد که اگر بتوانیم با بازارهای هدف این توافقات
را انجام دهیم که نتایج آزمایشگاه های تایید صالحیت
شده مان یا بخشی از آن را بپذیرند که باعث تسهیل در
صادرات می شود .ساده افزود :ورود به حوزه خدمات
یکی دیگر از برنامه های تحولی سازمان ملی استاندارد
است که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،نظارت
بر حسن اجرای استانداردها در حوزه کاالها و خدمات
به این ســازمان محول شده است .ساده اظهار داشت :
آنچه که در این سالها انجام شده ،بیشتر در حوزه کاالی
فیزیکی بوده و خدمــات کمتر مورد توجه قرار گرفته
است که خدمات شامل خدماتی است که بیشتر بخش

دولتی ،نهادهای عمومی مانند شهرداری ها و نهادهای
خصوصی به مردم ارائه می دهند که این خدمات بایستی
استاندارد شــوند ،چون مردم برای خدمات نیز هزینه
پرداخت می کنند وبایستی خدمات باکیفیت دریافت کنند
تا افزایش رضایتمندی عمومی را به همراه داشته باشد .
وی خاطرنشــان کرد :خدمات مالی ،آموزشی ،شهری،
حمل ونقل در سال جاری برنامه داریم که در پنج حوزه
خدمات ادارات کل استاندارد استان ها ورود می کنند و
برایشان چک لیست های اســتاندارد تعریف کردیم و
برایشان سهم بازرسی وبرش استانی تعریف کردیم که
ادارات کل به 5حوزه خدمات ورود کنند .معاون ارزیابی
کیفیت سازمان ملی اســتاندارد گفت :مطابق ماده 17
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد  ،اجازه داریم به
حوزه خدمات ،حتی خدماتی که در حوزه اســتاندارد
اجباری نیستند ،اما با سالمت و ایمنی مردم ارتباط دارند
وبه کاالها ،حتی کاالهائی که استاندارد مشمول اجباری
نیستند ،اما با سالمت وایمنی مردم ارتباط دارند ،حسب
تشخیص خودمان ورود کنیم .ساده افزود :نتایج ارزیابی
کیفی مان را در اختیار مراجع ذیصالح قضایی و حاکمیتی
قرار داده و انتشــار عمومی هم می دهیم .ساده اظهار
داشت  :امسال در خدمات گردشگری با تمرکز بر حوزه
اقامتی مثل هتل ها ،زائر سراها ورود می کنیم که سهم
استان ها مشخص کرده ایم تا بازرسی کیفی انجام دهند
ونتایج را منتشر خواهیم کرد .وی خاطرنشان کرد :در
خدمات توانبخشــی با تمرکز بر خانه های سالمندان،
خدمات پستی که بسیار مهم است وبرایش استاندارد ملی
داریم ،خدمات آموزشی با تمرکز بر مدارس ابتدایی که
الزامات فیزیکــی مدارس ابتدایــی و خدمات اماکن
ورزشی را در برنامه داریم .معاون ارزیابی کیفیت سازمان
ملی استاندارد گفت :در مدارس به مدارس ابتدایی توجه
کردیم کــه دانش آموزان ابتدایــی کمترین توان بیان
خواسته های مرتبط با استانداردهای مدارس را دارند و
مدارس بایستی استاندارد سازی شوند به لحاظ الزامات

فیزیکی و برایشــان چک لیست های استاندارد تعیین
کردیم و جلساتی با وزارتخانههای شان در سطح عالی
برگزار کردیم .ساده افزود :نگاه پلیسی و مچ گیری در
ایــن حوزه نداریــم؛ امــا امیدواریم بــا آغوش باز
بازرسان مان را بپذیرند .ساده اظهار داشت  :با مسئوالن
ارشد دستگاه های مرتبط جلسه داشته و خواهیم داشت
وبا هماهنگی دســتگاه ها اقدام خواهیــم کرد .وی
خاطرنشان کرد :در حوزه ورزش هم خودشان بدنبال
استانداردســازی اماکن ورزشی ورتبه بندی کیفی این
اماکن هســتند که این از برکات دولت مردمی است و
مسئوالن شان بدنبال این هســتند که این دستگاه ها
کیفیت فعالیت های شان را افزایش دهند .معاون ارزیابی
کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد گفــت :توجه به
استانداردســازی مدارس ،اماکن ورزشی ،خانه های
ســالمندان و ...برای نخســتین بار در کشور اجرایی
می شود .ساده افزود :چک لیست الزامات استاندارهای
فیزیکی مدارس دولتــی و غیردولتی تهیه کرده ایم که
بازرسان مان کنترل می کند و در حوزه های مختلف از
جمله نور ،فضــا ،گرمایش و ســرمایش ،تجهیزات
فیزیکی ،محل قرارگیری کالس ها ،راه پله ها ،نظافت،
کیفیت خدمات و ، ...مورد رصد قرار می گیرند .ساده
اظهار داشت  :مدعی العموم کیفیت طبق قانون تقویت
وتوسعه نظام استاندارد ،سازمان ملی استاندارد است که
به وکالت از مردم و اختیارات قانونی که دارد ،بایستی
این حقوق را از ارائه کنندگان کاال و خدمات مطالبه کند.
وی خاطرنشان کرد :کسانی که استانداردسازی را انجام
می دهند ،در قانون برایشــان تشویق درنظر گرفته اند
وبخشی که انجام نمی دهند ،اگر استاندارد اجباری باشد
واســتنکاف کنند ،به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
چون در حوزه استانداردهای اجباری طبق همین قانون،
ضابط قضایی هستیم و می توانیم پلمپ اماکن هم داشته
باشــیم  .معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد
اظهارامیدواری کرد :امسال با صدور کارت های قضایی

و نظارت باالدســتی بتوانیم حوزه نظارت های مان را
تقویت کنیم .احسان ســاده افزود :در مدارس ابتدایی
بایستی استانداردها در اولویت باشد و مسئوالن مدارس
برای استانداردسازی بایستی هزینه کنند .ساده اظهار
داشت  :غیراستاندارد بودن اماکن ورزشی ممکن است
باعث بروز ضایعه برای ورزشکار شود .وی خاطرنشان
کرد :در سال آینده نظارت بر استاندارد اماکن به لحاظ
تعداد افزایش می یابد .معاون ارزیابی کیفیت سازمان
ملی اســتاندارد گفت :این قانون در سال  96تصویب
شــده ،اما این بند در حوزه خدمات مغفول مانده بود.
ساده افزود:خدمات پس از فروش خودرو نیز دارای
استاندارد اجباری شده است .در شورای عالی استاندارد
وبا حضــور رئیس جمهور خدمات پــس از فروش
خودرو نیز مشــمول اســتاندارد اجباری شدند .این
خدمات که تامین کننده بخشی از ایمنی خودرو است،
مورد توجه قرار گرفته شــده اســت تا لــوازم یدکی
اســتاندارد در خودروها مورد استفاده قرار گیرند واز
استفاده قطعات قاچاق و تقلب جلوگیری شود و سالمت
وایمنی مردم تضمین شود.
ادای احترام معاون ســازمان ملی اســتاندارد به
شهدای گمنام بندرعباس

گفتنی اســت؛ احسان ســاده معاون ارزیابی کیفیت
سازمان ملی استاندارد ،مهدی علی پور مدیرکل ارزیابی
کیفیت کاالهــای صادراتی و وارداتی ســازمان ملی
استاندارد ومحمدسروش سهیلی راد مدیرکل استاندارد
هرمزگان به شــهدای گمنام بندرعبــاس ادای احترام
کردند .این مســئوالن ارشد استاندارد پس از ورود به
بندرعباس با حضور در گلزار شهدای گمنام بندرعباس؛
با آرمان های شهدای عزیز دوران دفاع مقدس تجدید
بیعت کردند.دیدار با کارکنان استاندارد هرمزگان ،بازدید
از واحدهای صنعتی و بندر شــهید رجایی و دیدار با
اســتاندار هرمزگان از جمله برنامه های سفر معاون
سازمان ملی استاندارد به هرمزگان اعالم شده است.

خبری
پنجشنبه  16تیر 1401
 7ذی الحجه 1443
سال بیست و یکم شماره 3924

سرمقاله
اخذ مالیات از خانه های خالی

در حالی که بر اســاس قانون مالیات های مستقیم ،اخذ مالیات
از خانه های خالی بایســتی از ســال  95در کشور اجرایی می شد،
اما این قانون همچنان روند اجرایی نــدارد و همواره بین وزارت راه
وشهرسازی و سازمان امورمالیاتی در این زمینه کشمکش وجود دارد
و روند اجرایی مناسبی ندارد .اگر که این قانون بخوبی اجرا شده بود،
باتوجه به آمارهای قابل تاملی که از واحدهای خالی در کشور اعالم
شده است ،بطور حتم عرضه این امالک باعث می شود ،به بخش زیادی
از نیاز مسکن پاسخ داده شود که متاسفانه برخورد مناسبی با محتکران
مسکن در کشور صورت نگرفته شده است و این قانون هم اجرا نشد
که جای ســوال دارد .برخی از مسئوالن کشوری هم اعالم کرده اند
که عدد هنگفتی از سرمایههای کشور در  ۲.۵میلیون واحد مسکونی
خالی حبس شده است .تعداد قابل توجهی زمین مسکونی هم بدون
استفاده رها شده است .این در حالی است که برای ساخت هر واحد
مسکونی ،سرمایههای کشــور مصرف می شود .از طرفی دیگر یک
خانه تا بخواهد قابل ســکونت باشد برای زیرساختهای آن از جمله
خطوط انتقال آب ،برق ،گاز ،مدرسه ،بیمارستان ،راه ،سد و غیره هزینه
میشود؛بنابراین نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند .اگر خانهها خالی
بمانند حاکمیت باید شهرها را توسعه دهد و محل جدید برای ساخت
و ســاز نیازهای جدید ایجاد کند که هزینه مضاعفی از منابع عمومی
میطلبد .بنابراین منطق اصالحیه ماده  ۵۴قانون مالیاتهای مستقیم این
است که واحدهای مسکونی را خالی نگه نداریم تا کسانی که متقاضی
مسکن هستند بتوانند استفاده کنند.در استان هرمزگان و شهربندرعباس
که بدلیل مهاجرپذیری ،تقاضای زیادی در حوزه مسکن وجود دارد
واز طرفی دیگر متاسفانه در مرحله نخست ثبت نام از متقاضيان مسکن
در نهضت ملی مسکن در بندرعباس ثبت نام نشد که باعث افزایش
قیمت حبابی و رهن واجاره در این شهر بندری شده است که از یک
طرف ضرورت دارد محتکران شناسایی شده و قانون اخذ مالیات از
خانه هــای خالی با جدیت اجرا شــود واز طرفی دیگر ثبت نام از
متقاضيان درطرح نهضت ملی مسکن و اجرای واحدهای مسکونی
در بندرعباس سریعتر آغاز شود تا مردم نیز به خانه دار شدن امیدوار
شوند .از طرفی دیگر انتظار می رود با مافیا ،دالالن و مشاوران امالک
متخلف که در حبابی شــدن قیمت امالک و رهن واجاره نقش دارند
برخورد قاطعانه تری توسط دستگاه های نظارتی وامنیتی صورت گیرد
تا بازار متالطم مسکن در بندرعباس به آرامش برسد .بایستی به مردم
نیز اعالم شــود که تخلفات حوزه مسکن و مشاوران امالک را با چه
شماره تلفن هایی اعالم کنند وبه چه ارگان هایی مراجعه و شکایت
کنند .متاسفانه بازار مسکن در استان بدون متولی است و نظارتی بر این
حوزه توسط هیچ نهادی ملموس نیست که نیاز است نظارت ها افزایش
یافته واز طریق رسانه ها اطالع رسانی شود.
علی زارعی

استاندار هرمزگان :

طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس به زودی به متوسط کشوری میرسد

گروه خبر  //اســتاندار هرمزگان با
تاکید بر اینکه طرحهای توســعه
استان به ویژه در حوزه مسکن تحت
هیچ شرایطی متوقف نمیشود گفت:
تالش میشود وضعیت طرح نهضت
ملی مسکن بندرعباس به زودی به
متوسط کشوری برسد.

با حضور مهدی دوســتی استاندار
هرمزگان آیین کلنگزنی آغاز عملیات
اجرایــی پــروژه  ۱۲۰۰واحدی در
شــهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس
در زمینی به مساحت  ۵.۸هکتار برگزار
شد.اســتاندار هرمزگان در حاشیه این

کلنگزنی گفت :طرحهای توسعه استان
هرمزگان تحت هیچ شرایطی متوقف
نمیشــود و با جدیت پیگیر به نتیجه
رســیدن طرحها به ویژه در خصوص
مســکن که یکــی از ضروریترین
نیازهای جامعه اســت ،هســتیم.وی
افزود :ما در طرح نهضت ملی مسکن
خوشــبختانه دو رتبه خوب کشوری
داریــم و جایگاه ما در بین اســتانها
مناسب اســت اما در شهر بندرعباس
هنوز به حد مطلوب نرسیدهایم .دوستی
اضافه کرد :چند پروژه ذیل نهضت ملی

مسکن در بندرعباس در حال اجرا است
و تالش میشود به سرعت پروژههای
این شهر به متوسط کشور برسد و بر این
مسئله تاکید ویژه داریم .وی تصریح کرد:
شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس با
جمعیتــی بالغ بر  ۹۰هــزار نفر دچار
مشکالت زیرســاختی است که توجه
ویژه دولت و شهرداری را میطلبد ،برای
حل مشکالت این شهرک بزرگ چندین
پروژه دیده شده و به مرحله مناقصه نیز
رسیده است.
گفت :وضعیت زیرساختهای آموزشی به دنبال ایجاد زیرساختهای الزم در
هرمزگان
استاندار
؛
ایسنا
گزارش
به
شهرک پیامبر اعظم قابل قبول نیست و این شهرک هستیم.

درسه ماهه اول سال جاری محقق شد

تولید  600هزار متر مکعب آب مقطر در نیروگاه بندرعباس
گروه خبر //مدیرعامل نیروگاه بندرعباس
از تولیــد  600هزار متر مکعب آب مقطر در
نیروگاه بندرعباس در ســه ماهه اول سال
 1401خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریا ؛ حســین سلیمی
عنوان کــرد :با توجه به رســالت اجتماعی
شــرکت و در راســتای کمک به واحدهای

تولیدی ،خدماتی پزشکی و بهداشتی ،نیروگاه
بندرعبــاس اقدام به تولیــد آب مقطر کرد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود :پرسنل
زحمتکش نیروگاه بندرعباس همیشــه در
کنار رســالت ویژه خود که تولید برق پایدار
در کشور بوده ،در برهههای حساس ،حامی

و پشتیبان مردم شریف اســتان هرمزگان و
کشور بوده است.ســلیمی خاطرنشان کرد:
این نیروگاه به طور متوســط روزانه 6000
متر مکعب تولید دارد کــه تاکنون در تامین
آبمقطر شرکت توزیع برق استان،نیروگاههای
ایســین ،هنــگام ،هرمــز ،خلیــج فارس،

ارسال  ۱۰مخزن جدید ذخیره آب به مناطق زلزله زده
بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید حمــزه پور با بیان
اینکه خدماترســانی آبفا تا زمان پایداری شــرایط در مناطق
زلزله زده ادامه خواهد داشــت ،افزود :آبرســانی از طریق شبکه
توزیع روســتاهای زلزله زده در حال انجام است و اکیپ اتفاقات
آبفا نیز در روســتاهای زلزله زده مستقر شده اند تا روند خدمات
رسانی با سرعت انجام شــود .وی با اشاره به اینکه در روز دوم
بعد از زلزله  ۱۰مخزن ذخیره ثابت در نقاط مختلف روســتاها
نصب شــده بود ،ادامه داد ،با هدف تسهیل در دسترسی مشترکین
و همچنین امدادگران به آب آشــامیدنی ۱۰ ،مخزن ثابت جدید
گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از ادامه نیــز در چهارمین روز پس از زلزله بــا ظرفیت  ۵۰هزار لیتر در
خدمت رسانی در چهارمین روز پس از زلزله بندرلنگه با ارسال نقاط مختلف روستاها نصب شــد تا ظرفیت مخازن نصب شده
مخزن ذخیره ثابت ،لوله و اتصاالت جدید خبر داد.
در این مناطق به  ۱۰۰هزار لیتر برســد.مدیرعامل آبفا افزود :با

ما از تاسیســات و شــبکه های گازرســانی در مناطق
زلزله زده ،تاکنون هیچ گزارشی از آسیب و یا نشتی گاز
مشاهده نشــده ،جریان گاز طبیعی در استان پایداراست
و در همین زمینه به ســاکنین زلزله زده ،آرامش خاطر
می دهیم کــه دغدغه ای در زمینــه گاز طبیعی ،وجود
ندارد .ســخنگوی شــرکت گاز هرمــزگان اظهار کرد:
همکاران ما در واحد پســت امــداد و اتفاقات گاز نیز
به صورت  ۲۴ســاعته در آماده بــاش کامل جهت ارایه
خدمات رسانی هستند و باتوجه به اجرای پروژه خط انتقال
گاز به شهرستان بندرلنگه و روســتاهای تابعه آن ،این
پروژه نیز بدون هیچ وقفه ای در حال اجراست.گفتنی است
برابر اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،زلزلهای به

راه اندازی ســرویس های بهداشتی در نقاط مختلف روستاهای
زلزله زده ،شــرکت آب و فاضالب هرمزگان با ارســال لوله و
اتصاالت جدید اقدام به تامین آب سرویس های احداث شده کرد.
وی تصریح کرد ،با هدف تسریع در انجام کارها دو اکیپ جدید نیز
به رفع اتفاقات اضافه شدند که امیدواریم روند نصب شیرآالت و
لوله گذاری در کمترین زمان ممکن انجام شود.حمزه پور در ادامه
با بیان اینکه آبفا از هیچ کوششــی برای تامین نیاز آبی روستاها
دریغ نمی کند ،گفت :خدمات رسانی در مناطق زلزله زده همچنان
ادامه خواهد داشت و اکیپ اتفاقات تا زمان پایداری کامل آب در
کنار مردم خواهند ماند.وی در پایان گفت :آبرسانی سیار نیز در
مناطق زلزله زده بوسیله چهار تانکر در حال انجام است تا نیاز آبی
مردم با کمترین دغدغه مرتفع شود.

آگهی مزایده ( نوبت دوم )

شبکه گازطبیعی در هرمزگان پایدار است
بــه گــزارش خبرنــگار روزنامه دریا ،ســید مجید
رضوی ،سرپرســت روابط عمومی شــرکت گاز استان
هرمزگان ،ضمن اشــاره به وقوع زلزله  ۶.۱ریشتری۱۱
تیرماه در این اســتان ،از پایداری جریان گاز طبیعی در
مناطــق زلزله زده اخیر ،خبر داد و بیــان کرد :در همان
ســاعات اولیه پس از وقوع زلزله ،همکاران ما در واحد
بازرســی فنی و نشــت یابی به مناطق زلزله زده ،اعزام
شدند.
وی بیان کرد :باتوجه به بررسی های انجام شده همکاران

آزمایشگاههای سطح شهر بندرعباس ،اداره
کل دامپزشکی ،سازمانهای انتقال خون و غذا
و دارو ،دانشگاه پیام نور ،سازمان دامپزشکی،
کشتی ســازی ،مجتمع فوالد جنوب ،کیفیت
آزمای جنوب ،صنایع غذایی نامداران ،افروز
شیمی الزم ،فناوران زیســت دریا ،زر آزما
پرشیا نقش بســزایی را داشته است .اضافه
می گردد  :نیروگاه بندرعباس با ظرفیت اسمی
 1320مگاوات بزرگتریــن نیروگاه جنوب
شرق کشور است که نقش مهمی در تامین برق
کشور و صنایع بزرگ استان هرمزگان دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان :

گروه خبر  //سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان
هرمــزگان از پایداری جریــان گاز طبیعی در مناطق
زلزله زده این استان ،خبر داد.

خبر

بزرگی ۶.۱ریشتر در ساعت  ۲و  ۲دقیقه بامداد یازدهم تیر
ماه  ۱۴۰۱حوالی شهرستان بندر خمیر را لرزاند .این زمین
لرزه در عمق  ۱۰کیلومتری از سطح زمین رخ داد و کانون
این زلزله در ۳۴کیلومتری بندر خمیر ۴۱ ،کیلومتری شهر
کنگ و  ۴۸کیلومتری بندر لنگه بوده و در نقاط مختلفی
از استان نیز احساس شد.

آگهی مزایده

اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کالسه  ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۰۲۶۲۹۹۸صادره از شعبه  ۲اجرای احکام حقوقی بندرعباس
 -۱،یک باب خانه مسکونی قدیمی واقع در حاجی آباد خیابان امام خمینی پشت بانک سپه متعلق به محکوم علیه پیام امانی به مساحت اعیانی ۱۸۸/5متر مربع و
عرصه  523/3متر مربع  ،دارای پالک ثبتی فرعی  ۱۸۳۱از  ۱اصلی با مصالح بنایی که سقف آن طاق ضربی و نمای ضلع جنوب سیمان سفید و سه ضلع دیگر
پالستر ماسه سیمان  ،درب و پنجره آهنی درب اتاق خواب و کمدها چوبی  ،درب سرویس آلومینیوم  ،کابینت گالوانیزه  ،دارای انشعابات آب و برق و حصار
کشی دیوار حیاط با بلوک سیمانی و درب حیاط آهنی و همچنین طی کروکی و استعالم ابرازی از شهرداری حاجی آباد مقدار ۸۰متر مربع در ضلع جنوب
قوه قضائیه
در مسیر اصالحات و توسعه شهری می باشد که به مبلغ  27/318/000/000ریال (دو میلیاردو هفتصد و سی و یک میلیون هشتصد هزار تومان ) بابت طلب دادگستری جمهور ی اسالمی اریان
محكوم له ارزیابی و کارشناسی گردیده و همچنین قسمتی از ملک مسکونی دارای تعداد  ۸اصله نخیالت می باشد که از این تعداد نخیالت مذکور  ۴اصله
نخیالت مثمر یک اصله خاصویی -دو اصله خنضری  -یک اصله مضافتی می باشد و فاقد چاه آب کشاورزی از طریق آب شهری آبیاری می گردد که به مبلغ  540/۰۰۰/000ریال ارزیابی
و کارشناسی گردید  ،که مجموعا ملک مسکونی به همراه نخیالت به مبلغ  27/858/000/000ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای
احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد که با قیمت مذکور مزایده در اجرای احکام شروع و به فروش میرسد.
 -1حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است .
 -2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است .
 -٣پیشنهاد دهندگان باید قبال ده درصد بهاء وارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند .
 -۴پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و الک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ
1401/۰۴/28به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود(.ضمنا شرکت کنندگان به صورت في المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند)
 -۵با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خالف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -6اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
 -۷پیشنهاد در ساعت  ۱۰صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/۰۴/29قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
مینماید .
 -۸در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده
او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نماید .
علي اکبر ابراهیمی  -قاضی شعبه اجرای احکام مدني دادگستري شهرستان حاجي آباد

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در
نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به
فروش کل اعیان طبقه چهارم (شــامل 12
واحد اداری به متراژ کل تقریبی  585.3مترمربع به صورت
یکجا) به انضمام امتیاز  2واحد پارکینگ در پروژه  22بهمن
واقع در :بندرعباس -بلوار شــهدای محراب -جنب قنادی
ایمان اقدام نماید :
لذا بدینوســیله از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد
شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی تا پایان
وقت اداری روز دوشنبه مورخ 2004/ 1401/با مراجعه
به واحد اجرائی این بنیاد در اســتان بــه آدرس  :بلوار امام
خمینی (ره)  ،روبروی بیمارستان کودکان  ،پاساژ نخل  ،طبقه
اول  ،واحد اداری  A 1؛ و بــا واریز مبلغ  1.000.000ریال
بشماره حساب  846823492بانک ملت به شناسه واریز
( 9900080187196بنام بنیاد توسعه و عمران موقوفات
کشور) نسبت به خرید و دریافت اسناد مزایده اقدام و برابر
شرایط مندرج در اسناد فراخوان  ،اسناد مذکور را تکمیل و تا
تاریخ 2204 / 1401/عودت نمایند ؛
* متقاضیان می بایست یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ
3.000.000.000ريال جهت ضمانت شــرکت در مزایده ،
همزمان با عودت اسناد فراخوان (داخل پاکت پیشنهاد) به
بنیاد تحویل نمایند .ضمناً شرایط مزایده و مشخصات دقیق
مورد معامله در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد .
همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر
با شماره تلفن های 9 88890006-داخلی ( 133آقای
یوسفی) تماس حاصل فرمایند .

برگزاری آیین تحلیف
و اعطای احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات هرمزگان
گروه خبــر  //با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگســتری
هرمزگان ،آیین تحلیف و اعطای احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات
و جرائم سیاسی استان برگزار شد .به گزارش خبرنگار دریا ؛ در جریان
برگزاری این مراســم ،اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان
هرمزگان سوگند یاد کردند تا بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی
و گروهی و بارعایت صداقت ،تقوا و امانتداری در راه احقاق حق و
ابطال باطل انجام وظیفه کنند.معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان نیز در حاشــیه این مراسم اظهار داشت :پس از معرفی افراد
واجد شــرایط ،بر اساس قانون با رأی اکثریت هیئت  ۵نفره ای شامل
رئیس کل دادگستری هرمزگان ،نماینده امام جمعه بندرعباس ،مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان
و رئیس شورای شهر مرکز استان ،اعضای هیئت منصفه مطبوعات و
جرایم سیاســی انتخاب شده اند.جاوید امانی با تأکید بر اینکه اسامی
اعضای انتخاب شــده جهت صــدور ابالغ برای نماینده ریاســت
قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات کشور ارسال شده
بود ،خاطرنشان کرد :پس از تأیید نهایی و ارسال احکام ،امروز با انجام
مراسم تحلیف ،اعضای جدید هیئت منصفه ابالغ خود را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی
استان و پس از دریافت احکام انتصاب خود ،امکان حضور در جلسات
دادگاه را پیدا می کنند ،خاطر نشان کرد :اعضای هیئت منصفه مطبوعات
و جرایم سیاســی استان باید حضوری منظم و مسئوالنه در جلسات
دادگاه داشته باشند و با شناخت دقیق و عمیق از موضوع ،اظهارنظری
درست و منصفانه ارائه دهند.گفتنی است؛ هیئت منصفه مطبوعات و
جرایم سیاسی متشکل از  ۱۴نفر از اشخاص مورد اعتماد عمومی است
که از بین گروه های مختلف اجتماعی انتخاب می شوند و باید حداقل
 ۳۰سال سن داشته و متأهل باشند.همچنین ،نداشتن سابقه محکومیت
مؤثر کیفری ،اشــتهار به امانت ،صداقت و حسن شهرت نیز از دیگر
ویژگی های اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی است که
برای مدت  ۲سال انتخاب می شوند.
ایزوایکو با تمام توان
در کنار مردم زلزله زده غرب هرمزگان
گروه خبر  //مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل
ایران از حضور فعال این مجموعه برای رفع نیازهای اولی ه و اساســی
مناطــق زلزله زده غرب هرمزگان خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا ؛
سلمان ضربی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره این مجتمع صنعتی
در پیامی ضمن تسلیت جانباختگان زلزله اخیر غرب استان از حضور
ایزوایکو در منطقه جهت رفع نیازها و چالش های مردم خبر داد .وی،
ضمن ابراز تاسف و عرض تسلیت به خانواده های جانباختگان زلزله
اخیر غرب اســتان افزود :در آغازین ساعات وقوع این بالی طبیعی ،
شورای مشــورتی مدیران و معاونان در راستای رفع دغدغه های هم
استانی های عزیز و مناطق خســارت دیده تشکیل و تصمیم گیری
شد.مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران گفت :با
توجه به پایش های انجام شــده و گزارش های دریافتی ،تامین اقالم
مختلف مورد نیاز مناطق زلزله زده در دستور کار قرار گرفته که بهزودی
به اینمناطق ارسال می شود.ضربی تاکید کرد :مجموعه ایزوایکو به
عنوان بخشی از خانواده بزرگ هرمزگان تا زمان رفع کامل چالش های
ناشی از این رویداد تلخ در میدان حضور خواهد داشت و تمام تالش
خود را در راستای رفع نیازهای مناطق حادثه دیده به کار خواهد بست
و تا زمان تحقق این مهم با احساس مسئولیت در کنار هماستانی های
عزیز خواهیم بود.
دستورات ویژه رئیس کل دادگستری
برای پیگیری جبران خسارات مجتمع پرورش میگو سایه خوش
گروه خبر  //رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان به همراه
مدیر کل شیالت اســتان به منظور پیگیری جبران خسارات وارده به
مجتمع پرورش میگو روســتای سایه خوش که در جریان زلزله اخیر
آسیب دیده است،از این مجتمع بازدید و دستورات ویژه ای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار دریا  ،مجتبی قهرمانی  ،گفت  :با توجه به دستور
رئیس قوه قضائیه مبنی بر همکاری و مساعدت با سایر دستگاهها در
راســتای بسیج امکانات و کمک به رفع گرفتاری و کاهش مشکالت
حادثهدیدگان از زلزله اخیر از مجتمع پرورش میگو روســتای سایه
خوش بندرلنگه بازدید شــد و در نتیجه این بازدید که خسارت های
قابل توجهی به ابنیه و اســتخرها این واحد تولیدی وارد شده است.
قهرمانی همچنین با تأکید بر لزوم بررســی خسارات وارده به منظور
جبران خســارات این مجتمع و تمامی واحدهای تولیدی آسیب دیده
در جریان زلزله اخیر غرب استان هرمزگان ،اظهار داشت :این موضوع
به صورت ویژه در دستورکار ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی دادگستری استان هرمزگان قرار دارد و تا حصول نتیجه نهایی
پیگیری خواهد شد.گفتنی است،مجتمع پرورش میگو روستای سایه
خوش با مساحتی بالغ بر دو هزار و  ۴۰۰هکتار و ایجاد اشتغال برای
بیش از  ۲۷۰۰تَن به صورت مستقیم و غیر مستقیم و امکان برداشت
هفت هزار و  ۵۰۰تن میگو در سال ،مشغول به فعالیت بود که در نتیجه
سه زمین لرزه باالی شش ریشتری روز شنبه  ۱۱تیر  ۱۴۰۱فعالیت آن
با مشکالتی مواجه شده است.
اختصاص  ۷۰میلیارد اعتبار
برای تکمیل خوابگاه دخترانه دانشگاه هرمزگان
گروه خبر  //بنیاد  ۱۵خرداد برای ساخت خوابگاه دخترانه دانشگاه
هرمزگان  ۷۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده اســت .حمیدرضا
علیان زادگان مدیر عامل بنیاد  ۱۵خرداد در بازدید از روند ســاخت
خوابگاه دخترانه دانشــگاه هرمزگان گفت :این خوابگاه  ۴۵درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و دی ماه امسال به بهره برداری میرسد.او گفت:
تاکنون برای ساخت این خوابگاه  ۳۰میلیارد تومان هزینه شده است.
علیان زادگان گفت :خوابگاه دخترانه دانشــگاه هرمزگان با ظرفیت
 ۳۰۰دانشجو در زمینی به مساحت  ۵هزار و  ۶۰۰مترمربع و براساس
اســتانداردهای روز طراحی شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ؛ مدیر عامل بنیاد  ۱۵خرداد گفت :این بنیاد تاکنون  ۱۰خوابگاه
دخترانه با اعتبار  ۴۰۵میلیارد تومان در کشور ساخته است و تا پایان
سال نیز  ۵خوابگاه دیگر با اعتبار  ۲۵۰میلیارد تومان به بهره برداری
میرسد.

هم استانی های عزیز  ،کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :

زمان وزش باد هرگز آتش روشن نکنیم

روابط عمومی اداره کل

منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
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گزارش
(قسمت اول)

دکترمحمد حسن نیا  /دریا

M.hassannia1354 @ gmail.com

گروه گزارش  //شــهر جناح از شهرهای مهم
جنوب ایران در زمینه صنایع دســتی ،دوخت
ودوز ،خیاطی ،گیوه بافــی و دیگر حرفه های
متعدد در ارتباط با تهیه لباس و پوشــاک بوده
است.

خیاطان این شــهر در زمینــه تهیه لباس و انواع
مدل لباس معروف بودنــد .در دوران قدیم برخی
از روســتاهای اطراف شــهر جناح نظیر کهتوبه
پارچه های نخی تولید می کردند و این پارچه ها
مورد استفاده خیاطان قدیم جناح نیز بوده است .در
دوران قدیم بیشــتر روستاها در زمینه های متعدد
خودکفا بودند و جناح نیــز از جمله مکان هایی
بــود که حرفه های متعدد در آن رواج داشــت و
مردم این شــهر در زمینه گیوه بافی ،درست کردن
ســواس ،گلیم ،جاجیم ،انواع لباس و غیره تبحر
داشتند .نوعی کاله به نام کاله نجومی در شهر جناح
بافته می شــد که در نوع خود جالب بود و دلیل
نامگذاری این کاله به نجومی هم وجود ستارگان
متعــدد در آن بود .چون به ســتاره نجم هم گفته
می شــد ،این کاله را نجومی می نامیدند .شــیوه
ساخت این کاله به این صورت بود که سوارخ هایی
به شکل ستاره در کاله ایجاد می نمودند و سپس
اطراف ســتاره ها را با نخ های متعدد می بافتند.
قیمت این کاله ها بســتگی به نوع پارچه و نوع
نخ های به کار برده شده در آن داشت .افراد متمول
از پارچه گران قیمت و نخ های ابریشــمی و غیره
برای درست کردن این نوع کاله استفاده می کردند
و افراد متوســط و کم بضاعت هم از پارچه های
معمولی و نخ های ارزان قیمت در درست کردن کاله
استفاده می نمودند(.محمد درزند ،مصاحبه)1401 ،
کاله نجومی چون دارای برجستگی هایی در سطح
بود هم زیر غتره یا دستمال پوشیده می شد و بدن
غتره مورد استفاده قرار می گرفت .این نوشتار که با
حمایت های فرهنگی شورای اسالمی شهر جناح و
شهردار فرهنگ دوست و پر تالش این شهر جناب
آقای مهندس محمد جاللی به رشــته تحریر در
می آید در نظر دارد تا به پوشش مردم شهر جناح و
نقش خیاطان جناحی در تولید لباس در این شهر از
نگاه های متعدد بپردازد و نشان دهد که جامعه قدیم
شهر جناح از مواد اولیه و پارچه هایی که در شهر
جناح و مناطق اطراف تولید می شد به تهیه لباس
برای مردم این شهر مبادرت می کردند.پوشش مردم
شهر جناح نیز همانند سایر شهرهای جنوبی ایران
تحت تاثیر عوامل متعددی در بســتر زمان تغییر

نگاهی به پوشش مردم شهر جناح در بستر تاریخ
نموده اســت .تا پیش از ورود پارچه های صنعتی
که از مســیر خورجناح به این شهر وارد می شد،
مواد اولیه بیشتر البسه و پای افزار مردم شهر جناح
از خود شهر جناح و مناطق اطراف تهیه می گردید.
اما ورود پارچه های صنعتی که بیشــتر از هند از
طریق بندرچارک ،بندرلنگــه و بنادر دیگر از راه
خــور وارد جناح می گردید ،تحول اساســی در
تولید لباس در شهر جناح ایجاد گردید .در بیشتر
منازل شهر جناح چرخ خیاطی های سینگر متعدد
وجود داشت که زنان و دختران جوان با این چرخ
خیاطی ها به دوخت و دوز لباس برای خود و دیگر
همشهریان مبادرت می کردند.کارهای با نخ و سوزن
زنان جناحی هم در دوخت و دوز مثال زدنی بود.
پارچه های پــر زرق و برقی که از مناطق متعدد
وارد جناح شــده و از جناح هم به مناطق دیگر
فرستاده می شد .در فروشــگاه های جناح انواع
پارچــه هایی که توســط کاروان هــای تجاری
آورده مــی شــد ،فروختــه مــی شــد .برخی
خانــواده ها از خیاطان قدیمی جناح محســوب
گردیده که امین خطیــب زاده معروف به امین مال
از جمله این خیاطان معروف جناح بود که کت و
شلوار شیک درست می کرد و مشتریان خوبی از
جناح و مناطق اطراف داشت .شیخ ابراهیم فعله زاد

از دیگر خیاطان معروف جناح بود که تبحر خاصی
در بافت شــلوار داشت .شیخ احمد نور شیخ زاده
از خیاطان معروف جناح بود که پیراهن و کندوره
درست می کرد و شیخ محمد درزند نیز از خیاطان
شهر جناح بوده و سابقه زیادی در خیاطی داشتند.
حاجی عبــداهلل پیاب معروف بــه حاجی عبداهلل
محمد از خیاطان خوب جنــاح بوده و پیراهن و
زیر پیراهنی درست می کرد .وی از پارچه صنعتی
که در جناح و جنوب ایران به بشــور معروف بود،
نیز لباس درســت نموده و بشور به معنی بشور و
بپوش بود .یعنی این که زود خشک می شد و فرد
می توانست مدت زمان کوتاهی بعد از شستن آن را
بپوشد .از دیگر خیاطان معروف شهر جناح حسن
رحیمی معروف به حســن عبدالرحیم بود که در
دهه چهل و پنجاه در جناح فعالیت نموده و کت و
شلوارهای شیک و به ویژه کت و شلوارهای دامادی
درست می کرد و مشتریان زیادی از نقاط مختلف
داشت .شیخ عبداهلل جباری نیز از خیاطان جناحی
بود که در بحرین فعالیت می نمود و وقتی به جناح
می آمد هم کارهای خیاطی انجام می داد .ابراهیم
بهاءالدینی از دیگر خیاطان معروف جناحی بود که
در قطر به کار خیاطی مشــغول بود و وقتی از قطر
به جناح آمد چندسالی را خیاطی می کرد (.محمد

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

نوب

درخشان ،مصاحبه )1401 ،وجود این همه خیاط
ماهر در شهر جناح نشان از هنرمندی مردم این شهر
و وجود تقاضا برای درست کردن لباس برای مردم
شهر جناح و مناطق اطراف بوده است.در شهر جناح
انواع کفش و پای افزار نیز دوخته می شــد .نوعی
پای افزار ارزان قیمت بود که ارزه نام داشت .کف و
تخت ارزه را از پارچه های کهنه ساخته و بندهای
آن را از ریسمان درخت نخل درست می کردند و
افراد کم بضاعت این نوع پای افزار را می پوشیدند.
قیمت آن نیــز ارزان بود .کفش ملکــی از دیگر
کفش هایی بود که در شهر جناح درست می کردند.
ابتدا شیوه کش ها بخش فوقانی کفش را از نخ های
محکم و ضخیم می بافتند و ســپس آن را بروی
تخت آماده می چسپاندند .این نوع کفش بسیار پر
دوام بود .گیوه هم در شــهر جناح ساخته می شد.
شیوه درست کردن گیوه هم همانند ملکی بود .اما
تخت گیوه از تخــت ملکی نازک تر بوده و کفش
شــیک تری بود و در مهمانی ها و دیگر مکان ها
پوشیده می شد .قیمت آن هم نسبتا زیاد بود .سواس
که کفش درست شده از لیف درخت خرما بود در
جناح کاربرد زیادی نداشت .به تدریج کفش های
چینی و از جمله کفش تخت سبز و کفش دندانه دار
ســیاه که از پارچه های ضخیم ساخته شده بودند،

ت
دوم

همراه با (ارزیابی کیفی و فنی) دو مرحله ای  -تجدید مناقصه شماره 1401/1 :
شهرداري میناب در نظر دارد به استناد  3فقره موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به شرح مندرج
در جدول  ،اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید  .لذا ازكليه پيمانكاران و
شــركت هاي داري تائيديه و صالحیت در رشته های مربوطه دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند .

ردیف

مشخصات پروژه

1

اجرای بازسازی معابر شهر میناب

2

بهسازی و تعریض بلوار دانشگاه
شهرمیناب

شماره موافقت نامه مبلغ برآورد اولیه پروژه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رشته و رتبه مورد نیاز
676882
1400/11/19
677762

1400/11/28

 50/000/000/000ریال

 2/500/000/000ریال

حداقل رتبه  5راه و باند

 97/000/000/000ریال

 4/850/000/000ریال

حداقل رتبه  5راه و باند

توضيحات  :و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  :استان هرمزگان – شهر میناب – بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب-
واحد عمرانی شهرداری میناب مراجعه نمایند .
شرایط
-1نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  :متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز
وجه نقد به حساب جاری  0102963945003نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی آن به همراه دیگر اسناد در
سامانه ستاد بارگذاری نمایند .
-۲تاريخ دریافت اسناد :از تاریخ  1401/04/09لغایت  1401/04/16می باشد .
 -۳مهلت بارگذاری اســناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  : www.setadiran.irاز تاریخ 1401/04/16
لغایت  1401/04/26می باشد -۴ .تاريخ بازگشايي پاكتها  :روز دوشنبه مورخه  1401/04/28راس ساعت  10صبح .
-۵مكان بازگشايي  :شهرداري میناب  ،طبقه دوم  ،سالن جلسات .
 -6شرکت کنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد  ،مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  ،www.setadiran.irاقدام نمایند .
 -7به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -8ســپرده نفر اول و دوم  ،تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شــهرداری باقی خواهد ماند  .ضمناً در صورت انصراف نفرات
اول و دوم  ،ســپرده آنها به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد  -9 .ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد
مزایده موجود می باشــد  -10 .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  0764-2230230و یا سایت شهرداری میناب به نشانی
 www.minabcity.irمراجعه نمایند .

جای بســیاری از کفش های محلــی در ورزش،
پیاده روی و کارهای روزمره را گرفت .اما ملکی ها
و گیوه های ساخت جناح همچنان مورد استفاده قرار
می گرفت .کفش های چینی به قدری ارزان بوده و
به وفور وارد جنوب ایران و از جمله شــهر جناح
می شد که عرصه را بر صنایع دستی در زمینه پای
افزار در شهر جناح تنگ نموده بود .در کنار کفش،
دمپایی هم کاربرد زیادی در شهر جناح داشت .در
شــهر جناح به دمپایی ،نعلین و چپلی می گفتند.
نعلین ها از یک نعلین ســاده پالســتیکی شروع
می شــد تا نعلین های گرانقیمت چرمی که بیشتر
ساخت آلمان ،تایلند ،هند دیگر کشورها بود را در بر
می گرفت .نعلین های چرمی ساخت آلمان که بیشتر
از دبی و دیگر کشــورهای عربی برای فروش و به
عنوان هدیه افراد برای خانــواده خود می آوردند
بسیار پردوام بوده و استفاده زیادی داشت و در حال
حاضر نیز علیرغم ورود نعلین های هندی و چینی
با قیمت ارزانتــر ،افراد متمول با هم از نعلین های
ساخت آلمان استفاده می کنند .دمپایی های با دوام
ایرانــی هم در حال حاضر در بازار جناح با قیمت
مناسب فروخته می شود .در گذشته دمپایی های
پالستیکی زنانه و مردانه چینی استفاده زیادی در
پوشش مردم شهر جناح همانند دیگر نقاط جنوب
ایران داشــت.افراد متمول جناح و آن هایی که در
کشورهای عربی کار می کردند ،در زمان برگشت
به نزد خانواده خود ،انواع پای افزار زنانه ،مردانه و
بچه گانه برای خانواده خود می آوردند .کفش های
ایتالیایی در طرح و فرم های متعدد نیز کاربرد زیادی
در شهر جناح داشت .به تدریج کفش های متعدد
ایرانی و به ویژه کفش های چرمی که از تبریز وارد
جنوب ایران و شهر جناح می شد ،کاربرد زیادی در
پای افزار مردم شهر جناح پیدا کرد .در این زمان بود
که دیگر گیوه ها و ملکی هایی که در شــهر جناح
در گذشته دوخته می شد ،به صورت کلی کارکرد
خود را از دســت داد و افرادی که به درست کردن
گیوه و ملکی می پرداختند نیز شغل خود را تغییر
داده و به دیگر مشــاغل پرداختند .در حال حاضر
پای افزار های مورد استفاده در شهر جناح همانند
ســایر نقاط جنوب ایران ،ساخت داخل و خارج
می باشد .هنوز هم کفش ها و دمپایی های چینی،
هندی و تایلندی با توجه به قیمت مناســب آن ها
که بیشتر از دبی وارد جنوب ایران می شود ،کاربرد
زیادی دارد و در بوتیک های جناح انواع کفش ها،
صندل ها و دمپایی هــای ایرانی که کیفیت خوبی
هم دارند ،فروخته می شود .کفش های ورزشی با
مارک های متعدد نیز در شهر جناح مورد استفاده
قرار می گیرد که هم ساخت کشور ایران بوده و هم
از خارج وارد می گردد.

پنجشنبه  16تیر 1401
 7ذی الحجه 1443
سال بیست و یکم شماره 3924
خبری

سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد

تمدید تاریخ موعد اعزام
به خدمت مشموالن زلزله زده مرداد و شهریور
گروه خبر  //ســازمان وظیفه عمومی اعالم کرد مشموالن
زلزله زده اســتان هرمزگان که برگ آمــاده به خدمت مرداد و
شهریور ماه  ۱۴۰۱را دارند میتوانند یک یا دو ماه موعد اعزام
خود را تمدید کنند.سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیهای
اعالم کرد :به منظور همدردی با مشــموالن و خانوادههای آنان
در منطقه زلزله زده استان هرمزگان ،تسهیالتی برای تمدید تاریخ
اعزام به خدمت برای این دســته از عزیزان در نظر گرفته شده
است.الزم به ذکراست ،کلیه مشموالن اعزامی مرداد و شهریور
ماه  ۱۴۰۱در استان هرمزگان که در اثر زلزله دچار آسیب شده
و قادر به اعزام به خدمت نبوده اند ،میتوانند در صورت تمایل
و ارائه درخواســت ،تاریخ اعزام بــه خدمت خود را تا یک یا
دو ماه تمدید کنند.در این اطالعیه آمده اســت ،این مشموالن
میتوانند درخواســتهای خود را به نزدیکترین دفتر خدمات
الکترونیک انتظامی (پلیس  )۱۰+یا وظیفه عمومی شهرستان یا
استان محل سکونت خود ارائه کنند و پیگیری الزم را به عمل
آورند.به گزارش مهر ،گفتنی اســت ،در صورتی که این عزیزان
امکان مراجعه برای ثبت درخواســت را ندارند و دچار حادثه
شــده باشند ،مدت غیبت آنان با ارائه مستندات معاذیر مربوطه
توجیه غیبت میشود.
روستای زلزله زده کالتو
به شبکه آبرسانی متصل می شود
گروه خبر  //مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از
آغاز عملیات آبرسانی به روستای فاقد آب کالتو در شهرستان
بندرلنگه خبر داد.بــه گزارش خبرنگار دریــا ؛ عبدالحمید
حمزه پور با اشــاره به وضعیت روستای کالتو پس از زلزله
افزود :این روستا تاکنون فاقد شبکه آبرسانی بوده و بصورت
ســیار آبرسانی می شــد که از این هفته عالوه بر تامین نیاز
آبی آنها بصورت ســیار ،عملیات احداث شــبکه توزیع آن
نیز آغاز شــد .به گفته مدیرعامل آبفا ،برای اجرای شــبکه
توزیــع و خط انتقال روســتای کالتو اعتبــاری بالغ بر۳۰
میلیارد ریال پیش بینی شده است.حمزه پور با بیان اینکه روستای
زلزله زده کالتو  ۱۵۰نفرجمعیت دارد ،افزود :برای دســتیابی
اهالی روســتای کالتو به آب پایدار ،دو کیلومتر خط انتقال
و یک کیلومتر شــبکه توزیع و  ۵باب حوضچه شــیرآالت
احداث می شــود.به گفته وی ،با تکمیل عملیات آبرســانی،
اهالی روســتای کالتو تا نیمه اول مرداد سال جاری از نعمت
آب شرب بهره مند خواهند شد.گفتنی است ،آب این روستا از
محل مجتمع دژگان تامین خواهد شد.

خسارت  ۴۰۰میلیارد ریالی زلزله به تاسیسات آب و فاضالب هرمزگان
گروه خبر  //مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان
از خسارت  ۴۰۰میلیارد ریالی زلزله به تاسیسات آب و
فاضالب هرمزگان خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار دریا ؛ عبدالحمید حمزه پور
با بیان اینکه در زلزله بامداد شــنبه تاسیسات آب و

فاضالب در بخــش چاه ها ،مخازن ،خطوط انتقال،
شبکه توزیع ،اتصاالت و سایت آب شیرین کن آسیب
دید ،افزود :خوشــبختانه خســارت های وارد شده
باعث توقف عملیات آبرسانی نشد اما در عین حال
برای پایداری وضعیت آب و جلوگیری از تخریب

تاسیســات ،پیش بینی الزم برای ترمیم آن صورت
گرفته است.
وی ادامه داد ،در حال حاضر آبرســانی و اصالح
انشعابات در حال انجام است تا مشکلی در تامین نیاز
آبی زلزله زدگان وجود نداشته باشد.

آگهی تغییرات

شرکت پایدار خلیج فارس شایگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  13989و شناسه ملی  14002087921به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ 1400/06/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید  :آقای غالمرضا زارعی به شماره ملی 6489802856
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر زارعی به شماره ملی  6489884062به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد زارعی به شماره ملی
قوهقضائیه
 2420215941به سمت عضوهیئت مدیره خانم نوری جان زارعی به شماره ملی  2293348611به سمت منشی هیئت مدیره آقای حامد عامریان به
شماره ملی  3240141485به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا هیئت مدیره و شرکا)  -کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار از قبیل چک  ،سفته  ،بروات سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان
و قراردادها و عقود اسالمی و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد)1346678( .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

آگهی تغ یرات

شرکت پایدار خلیج فارس شایگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  13989و شناسه ملی  14002087921به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/24تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :محل دفترشــرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس  :بخش مرکزی  ،شهر
بندرعباس ،محله گلشهر شمالی  ،خیابان ایثار  ،کوچه دانشگاه  ، 6پالک  ، 0ساختمان شفق  ،طبقه هشتم  ،واحد  37کد پستی  7915875779انتقال یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید )1346676( .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

آگهی تغییرات

شرکت پایدار خلیج فارس شایگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  13989و شناسه ملی  14002087921به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/06/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :خانم نوری
جان زارعی به شماره ملی  2293348611آقای محمدباقر زارعی به شماره ملی  6489884062آقای احمد زارعی به شماره ملی  2420215941آقای
()1346677
غالمرضا زارعی به شماره ملی . 6489802856

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

روابط عمومی شهرداری میناب

اگر چاق هستيد  ،اگر چربي خون داريد
يا اوره خونتان زياد است آبزيان مصرف كنيد

روابط عمومی
شیالت رهمزگان

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکرهمزگان

روزنامه منطقه جنوب کشور

ثواب انتشار حدیث روز تقدیم به :

بنیانگذار روزنامه دریا

زنده یاد حاج ایوب دبیری نژاد

امام حسین (ع)  :تجربه بسیار آموختن مایه افزایش عقل است

( روضه بحار ج س 2ص )128
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سال بیست و یکم شماره 3924

بانک ملت پیشرو در اجرای مسئولیتهای اجتماعی ؛

كمكهای بانك ملت به زلزلهزدگان غرب هرمزگان ارسال شد
امین زارعی /دریا

Amin.zch2011 @ gmail.com

گروه گزارش //زمانی که حوادث طبیعی
رخ می دهد همه مــردم در کنار هم قرار
می گیرند تا به بازمانــدگان این حوادث
کمک کنند و بخشی از آالم آنها را کاهش
دهند.

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی
گستره توزیع  :منطقه جنوب کشور
بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
فارس،کرمان،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان ،یزد
مدیر مسئول و صاحب امتیاز  :یعقوب دبیری نژاد

ادارات و نهادهــای مختلف نیز با حضور
در صحنه ،اقدام به امدادرســانی و یا اهداء
امکانــات و لوازم مورد نیــاز زلزله زدگان
میکنند .در این بین بانکها نیز با حضور خود
سعی می کنند بخشی از نیازهای این افراد را
تامین نمایند بانک ملت استان هرمزگان نیز
در راستای مســئولیت اجتماعی خود پس
از زلزله  ۶.۱دهم ریشتری غرب هرمزگان
برای کمک به افراد آسیب دیده از این زلزله
اقــدام به تهیه و ارســال کمکهایی نموده
اســت .این اقدام بانک ملت در حالی است

که این بنگاه اقتصادی در سالهای گذشته
و در پی حوادث طبیعی که در اســتانهای
مختلف رخ دادهاست ،اقدام به تهیه و توزیع
وسایل مورد نیاز آسیبدیدگان کردهاست.
بانک ملت به عنوان یک بانک پیشــرو در
اجرای مسئولیتهای اجتماعی ،این بار نیز
با وقوع زلزله در استان هرمزگان در کمترین
زمان ممکن اقدام به تهیه و ارسال کمکهای
بشردوستانه و سبد غذایی بین زلزلهزدگان
روستاهای بخش مهران شهرستان بندرلنگه
در غرب این استان نمودهاست.
مدیر شعب بانک ملت استان هرمزگان در
این زمینه گفت :در پی زلزله روز شنبه 11تیر
ماه ســال جاری که باعث آسیبدیدگی و
خرابی زیادی در غرب اســتان هرمزگان
گردید و بنا به دستور مدیران بانک ملت ،اقالم
و وسایل مورد نیاز خانوادههای آسیبدیده
از این زلزله در کمترین زمان ممکن تهیه و

به این منطقه ارســال شد .مالک ضرغامی
افــزود :با توجه به اینکه این زلزله باعث از
بین رفتن منازل مســکونی و زیرساختها
در برخی روســتاهای شهرستان بندرلنگه
از جمله روستاهای ســایه خوش ،دژگان،
کالتو ،حنادون ،گرجی ،نرمســتان ،بنو ،دم
گیرز ،دوآب ،خورخار ،چاخودرو و چاهمد
و ...شد ،بسیاری از مردم این مناطق بعلت
اســکان موقت در چادر ،نیازمند مساعدت
همنوعان برای تامیــن مایحتاج ضروری
خود میباشــند .ضرغامــی عنوانکرد :در
همین راستا و باعنایت به ضرورت مشارکت
همه جانبه مردم وکلیه دســتگاهها و نهادها
در امر کمکرســانی به آسیبدیدگان این
حادثه ،بانک ملت نیز در راســتای ایفای
مســئولیتهای اجتماعــی ،در اقدامــی
نوعدوستانه مانند همیشه پیشقدم شده و با
تهیه اقالم مورد نیاز هموطنان آســیب دیده

از زلزله ،تالش نموده است در کاهش آالم
این عزیزان سهیم باشد.وی اظهارداشت :بر
این اساس حسب دستور آقای دولت آبادی
مدیرعامل بانک ملــت ،بالغ بر  5000قلم
اقالم ضروری شامل زیرانداز ،روغن ،برنج،
ماکارونی ،ربگوجهفرنگی ،مایع دستشویی،
مایع ظرفشــویی ،پودر لباسشویی و سایر
اقالم بهداشتی مورد نیاز در قالب  300بسته
به ارزش  3میلیارد ریال تهیه و به این مناطق
ارسال شد.
ضرغامی با اشــاره به اینکه بانک ملت
به ایفای مسئولیتهای اجتماعی توجه ویژه
دارد خاطرنشــانکرد :همانگونه که بانک
ملت در جهاد اقتصادی با اعطای تسهیالت
سعی دارد نقش و حضوری پررنگ در این
عرصه داشتهباشــد ،اجرای مسئولیتهای
اجتماعی را بــا قدرت به پیش میبرد .وی
ادامهداد :حضور به موقع و در ابتدای حوادث

سردبیر  :سمیه هاشمی پور

دارای ضریب کیفی  64/20و رتبه دوم
در میان روزنامه های منطقه ای کشور

پست الکترونیکی daryanews_bnd@yahoo.com :
اینستاگرام daryanews.ir :
تلفن 32222793- 32243734-32246384 :
 32222635نمابر32246600:
دفتر  :بندرعباس  -بلوار امام خمینی (ره)  -سه راه دلگشا
برج نیلوفر  -ورودی غربی-طبقه پنجم  -واحد 23
چاپ مهدوی کرمان تلفن034 - 32134838 :

آئین نامه اخالق حرفه ای روزنامه دریا

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و
انتقاد ،اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطالعات و
اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی
که با حکم دادگاه مشخص می شود ،خودداری کند.
سرویس شهرستانها  :سعیده دبیری نژاد
سرویس جنوب کشور :امین زارعی
سرویس اجتماعی و حوادث :علی زارعی
نمايندگي استانها:

جنوب سیستان و بلوچستان شهریار سروش 09158453646
034-91019101
کرمان آرزو توکلی چترودی
09173413270
کهگیلویه و بویراحمد علیزاده
09334053156
علیرضا حائری زاده
یزد
09171140997
فارس عزیزاله قهرمانی
09362706723
خوزستان حسن سیالوی
۰۹۲۱۱۴۸۷۰۰۹
بوشهر مهران سلطانی نژاد

بازدید مسئوالن بانک مسکن
از مناطق زلزلهزده غرب هرمزگان

امین زارعی /دریا
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گروه گزارش //حوادث طبیعی باعث میشود که
همدلی ها بین افراد افزایش یابد.

استان هرمزگان یکی از استانهایی است که حوادث
و بالیای طبیعــی زیادی در آن به وقوع میپیوندد.
طی سالیان اخیر حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و
زلزله زیادی در استان هرمزگان رخ داده است .این
امر باعث شــده است که مردم نوع دوست کشور با
همدلی و مشارکت در تهیه وسایل و امکانات مورد
نیاز سعی کردهاند کمی از دردها و آالم آسیبدیدگان
را کاهش دهنــد .در این بین نیز ادارات و نهادهای

مختلف سعی میکنند با حضور در بین حادثهدیدگان
با آنها ابراز همدردی نمایند .بانک مســکن یکی از
بانکهای پیشــرو در زمینه اجرای مسئولیت های
اجتماعی اســت که سعی میکند با حضور به موقع
و تهیه امکانات مورد نیاز از آسیبدیدگان حمایت
کنــد .پس از زلزله بامداد شــنبه  ۱۱تیر ماه غرب
هرمزگان که باعث ویرانی در برخی روســتاهای
شهرستان بندرلنگه شد ،مسئوالن استانی و کشوری با
حضور در روستاهای زلزلهزده ،به یاری زلزلهزدگان
شتافتند .به منظور بررسی وضعیت و ابراز همدردی
با خانواده های زلزلهزده ،مهدی سندگل نظامی مدیر
امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن با

حضور در استان هرمزگان ،از روستاهای زلزلهزده
غرب هرمزگان بازدید کرد .مهدی سندگل نظامی
مدیر امور روابط عمومــی و حوزه مدیریت بانک
مسکن به همراه علی کمالی مدیر شعب بانک مسکن
استان هرمزگان و کارشناســان روابط عمومی از
مناطق زلزله زده غرب استان هرمزگان بازدید کردند.
صبح روز سهشنبه  ۱۴تیر ماه  ۱۴۰۱حسب دستور
دکتر شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن به منظور
بررسی و وضعیت زلزلهزدگان مهدی سندگل نظامی
و علی کمالی با حضور در روستای سایه خوش در
غرب هرمزگان که کانون زلزل ه میباشد به صورت
میدانی از خانههای زلزلــهزدگان بازدید کرده و با
اهالی زلزلهزده گفتگو کردند.مدیر امور روابط عمومی
و حوزه مدیریت ضمن همــدردی با خانواده های
روستایی گفت  :بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو
در حوزه مسئولیتهای اجتماعی آمادگی خود را برای
کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر اعالم می دارد.
شایان ذکر است در زلزله  ۶.۱ریشتری شنبه  ۱۱تیر
ماه سال جاری ،چند روستای بخش مهران شهرستان
بندرلنگه از جمله سایه خوش دچار خسارت بیش
از  ۸۵درصد شدند .در این حادثه پنج نفر جان خود
را از دســت دادند و  ۱۱۱نفر دچار آسیبدیدگی
شــدند .در پایان بازدید جلسه ای با حضور مهدی
ســندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه
مدیریت بانک مسکن ،علی کمالی مدیر شعب بانک
مسکن هرمزگان ،رضا مدرس معاون امور عمرانی
اســتانداری هرمزگان و ســرهنگ پاسدار شهرام
اســکندری معاون هماهنگ کننده قرارگاه مدینه
منوره سپاه پاسداران ،در محل روستای سایهخوش
به منظور بررسی نیازهای مردم آسیبدیده برگزار

شد  .معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان در
این جلسه گفت :بانک مسکن یکی از دستگاههایی
اســت که در ابتدای وقــوع زلزله در محل حادثه
حضور پیدا کردهاست .وی در ادامه از دکتر محمود
شــایان مدیرعامل بانک مسکن بابت اعزام مدیر

امور روابط عمومی و حــوزه مدیریت به مناطق
آسیبدیده اســتان هرمزگان و دکتر علی کمالی
مدیر شعب استان هرمزگان که همواره پیشقدم در
حوزه مسئولیتهای اجتماعی در استان میباشند
تقدیر کرد.

در محل و تهیه اقالم مورد نیاز حادثهدیدگان
در حوادث طبیعی ،نشــان میدهد که این
بانک به مسئولیتهای اجتماعی خود توجه
ویژه دارد .مدیر شعب بانک ملت هرمزگان
بیانکرد :در سالهای گذشته از جمله سیل
سال  98در شرق استان و زلزله سال گذشته
فین بانک ملت با تهیه و ارسال کمکهای
مورد نیاز آسیبدیدگان سعی کرد در کاهش
مشکالت و سختی آنها سهیم باشد .ضرغامی
اضافهکرد :در راستای اجرای مسوولیتهای
اجتماعی ،هر ساله با نزدیک شدن به سال

تحصیلی اقــدام به تهیــه و توزیع کیف و
لوازمالتحریر بین دانشآموزان مناطق محروم
میکند .قابلذکراست؛ مسئوالن بانک ملت
هرمزگان در روز ســه شــنبه با حضور در
مناطق زلزلهزده حنادون ،گرجی ،نرمستان،
بنو ،دم گیــرز ،دوآب ،خورخار ،چاخودرو
و چاهمــد از نزدیــک در جریان وضعیت
کمکرسانیها به زلزلهزدگان قرار گرفته و
با توجه به اهمیت خدمترســانی به مردم
آسیبدیده ،این اقالم در کمترین زمان بین
مردم روستاهای مذکور توزیع شد.

