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امـام جمعـه شـهرضا خواهان تامیـن اعتبارات بیشـتر برای یادمان شـهدای
گمنام شد
امام جمعه شهرضا خواهان تخصیص اعتبارات بیشتر برای اتمام ساختمان ...

 40مدرسه بندرعباس
در قالب طرح هجرت سه
بازسازی می شود
جانشــین فرماندهــی ناحیــه مقاومــت بســیج
ســپاه بندرعبــاس گفــت :در قالــب اجــرای طــرح
هجــرت ســه دانــش آمــوزی  40 ،مدرســه در
ســطح ایــن شهرســتان بازســازی و زیباســازی
مــی شــود.

بــه گــزارش ایرنــا  ،ســرگرد رحمــت اهلل دهقانــی
ســه شــنبه در نشســت خبــری طــرح اردوی
هجــرت ســه بســیج دانــش آمــوزی افــزود :در
راســتای اجــرای ایــن طــرح  375 ،دانــش آمــوز
پســر و دختــر مقطــع دبیرســتان در قالــب هــای
گــروه هــای  10تــا  15نفــره مشــارکت دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه این طــرح از امــروز 31
تیرمــاه آغــاز و تــا  15شــهریورماه جــاری ادامــه
دارد  ،اظهارکــرد :در ایــن زمینــه دانــش آمــوزان
بــا همــکاری ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان
بــرای ســال تحصیلــی جدیــد بــه رنــگ آمیــزی
 ،شــعار نویســی بــر روی دیوارهــای مــدارس ،
کاشــت نهــال  ،ایجــاد فضــای ســبز و تعمیــر
میــز و صندلــی مــدارس مــی پردازنــد.
ایــن مســوول اظهارکــرد :اجــرای طــرح هجــرت
ســه بــا بهــره گیــری بهینــه از ظرفیــت هــای
موجــود باعــث مشــارکت فعــال و شــاداب
دانــش آمــوزان بــرای غنــی ســازی اوقــات فراغت
در ایــام تعطیــات تابســتان و همچنیــن مشــارکت
دانــش آمــوزان در فعالیــت هــای عمرانــی و
ســازندگی و تقویــت انگیــزه مســوولیت پذیــری
و حفــظ و حراســت از مــکان هــای آموزشــی
می شود.
ســرگرد دهقانــی اضافــه کــرد :در ایــن طــرح
 45روزه چهــار حــوزه دانــش آمــوزی در شــهر
بندرعبــاس و دو حــوزه در شــهرهای قلعــه
قاضــی و فیــن در دوره هــای  10روزه بــه
فعالیــت مــی پردازنــد.
گفتنــی اســت طــرح اردوی هجــرت ســه بســیج
دانــش آمــوزی از امــروز چهارشــنبه  31تیرمــاه
در ســطح اســتان هرمــزگان بــا حمایــت ســپاه
پاســداران  ،آمــوزش و پــرورش و نوســازی
مــدارس انجــام مــی شــود.
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لغو تحریم ها بازار صادرات آبزیان را رونق می دهد
عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی و صنایع و معادن اسـتان بوشـهر گفت :در پی
توافـق هسـته ای و پـس از لغو تحریم هـا ،صادرات آبزیـان به ...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

موزه بزرگ اصفهان در انتظار تامین اعتبار است

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان
گفــت :طــرح پیشــنهادی ایــن اداره کل بــرای
بازســازی کارخانــه ریســباف جهــت تاســیس مــوزه
بــزرگ اصفهــان در اختیــار اداره کل راه و شهرســازی
قــرار گرفتــه و در انتظــار تامیــن اعتبــار اســت.
حجــت االســام والمســلمین حبیــب رضــا ارزانــی روز
ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اشــاره
بــه واگــذاری کارخانــه ســابق ریســباف بــرای تاســیس
مــوزه بــزرگ اصفهــان گفــت :ایــن مهــم یکــی از
مطالبــات جــدی هنرمنــدان اصفهــان و بــا همــت
اســتاندار در حــال پیگیــری اســت.
وی افــزود :زمیــن ایــن کارخانــه کــه بــرای تاســیس
مــوزه بــزرگ اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده اســت در
تملــک بانــک ملــی قــرار داشــت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان با اشــاره
بــه اینکــه زمیــن کارخانــه ریســباف اصفهــان بــا توافق
بانــک ملــی بــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان
واگــذار شــد ،افــزود :طــرح پیشــنهادی مــا بــرای
بازســازی ایــن بنــای تاریخــی جهــت تاســیس مــوزه
بــزرگ اصفهــان در اختیــار اداره کل راه و شهرســازی
اصفهــان قــرار گرفتــه و در انتظــار تامیــن اعتبــار
اســت.
کارخانــه ریســباف اصفهــان یکــی از بناهــای شــاخص
تاریخــی ایــن شــهر و دارای شــماره ثبــت ملــی اســت
و عــاوه بــر ایــن در بعــد تاریــخ صنعــت بویــژه
صنعــت نســاجی نیــز ایــن بنــا ســابقه زیــاد دارد.
بنــای کارخانــه ریســباف مربــوط بــه دوره پهلــوی
اســت و بــه لحــاظ موقعیــت مکانــی در محــل یکــی
از باغهــای صفــوی در چهــار بــاغ اصفهــان شــکل
گرفتــه اســت.
محوطــه و عرصــه ایــن بنــا حــدود هفــت هکتــار اســت
و انبارهــا ،بــرج هــا و ســاختمان هــای قدیمــی آن در
مجمــوع بــه عنــوان آثــار شــاخص دوره پهلــوی ثبــت

ملــی شــده و ارزشــمند اســت.
بــا توجــه بــه ثبــت ایــن بنــا در فهرســت آثــار ملــی
کشــور ،بهــره بــردار و یــا متصــرف قانونــی موظــف بــه
حفاظــت و مرمــت ایــن بنــای تاریخــی اســت.
در طــرح تفصیلــی مصــوب مــاده پنــج شــهر اصفهــان
کاربــری ایــن محــل بــه مــوزه تغییــر کــرده اســت.
بانــک ملــی ایــران پارســال درصــدد فــروش ســاختمان
کارخانــه نســاجی ریســباف برآمــد و آگهــی مزایــده

ایــن بنــای تاریخــی را نیــز منتشــر کــرد امــا بــا
مخالفــت اســتاندار اصفهــان روبــرو شــد.
نخســتین جلســه چندجانبــه بــا مدیرعامــل بانــک ملّــی
در بــاره وضعیــت تملــک کارخانــه ریســباف اصفهــان
و تبدیــل آن بــه مــوزه  ،اســفند ســال ۱۳۹۳تشــکیل و
منجــر بــه امضــای توافقنامــه ای بــا حضــور اســتاندار
اصفهــان ،پیــروز حناچــی و ایــزدی معاونــان وزیــر راه
و شهرســازی و همچنیــن طالبیــان معــاون ســازمان
میــراث فرهنگــی شــد.
بــر اســاس ایــن توافقنامــه ،ســاختمان کارخانــه هفــت

فرش برتر کشور شهریورماه معرفی می شود
رییس انجمــن علمی فرش ایران گفت :فرش
برتر کشور قبل از برپایی نمایشگاه بین المللی
فرش ،در هفته نخست شهریور ماه سال جاری
معرفی می شود.
امیرحسن چیت سازیان روز سه شنبه در گفت
وگو با خبرنگار ایرنا از برگزاری جشنواره فرش
برتر کشــور خبر داد و افزود :برنامه مقدماتی
برگزاری این جشنواره در دست بررسی است
و به زودی فراخوان ارسال آثار اعالم می شود.
وی با اشاره به نامزدی نمونه های نفیس فرش های
بافت هر منطقه از کشــور از نظر رنگ ،طرح،
نقشــه و کیفیت بافت در انــواع مختلف گفت:

آن سو

تجمع صنفی صیادان بوشهری در واکنش به
تصمیم مسووالن شیالت

شماری از صیادان بوشهر در واکنش به تصمیم مسووالن شیالت مبنی بر اجرای طرح یک ماه ‘دریا بست ‘ در
مقابل فرمانداری این شهر تجمع صنفی برپا کردند.
به گزارش ایرنا این تجمع صنفی که حدود  50نفر تخمین زده می شــد شامل شماری از مالکان و شاغالن در
قایق و لنج های صیادی شهر بوشهر است
که نسبت به اجرای تبعیض آمیز این طرح
در بین اســتان های ساحلی واکنش نشان
داده اند.
تجمــع کننــدگان با در دســت داشــتن
دست نوشــته هایی نظیر ‘جز روزی حالل
چیزی نمی خواهیم’‘ ،آیا می شود یک ماه
حقــوق نگرفت؟’‘ ،دریا بســت به زندگی
هزاران عضو خانواده صیادان لطمه می زند’
خواستار رســیدگی مسووالن به درخواست
های خود بودند.
در قالــب طرح ‘دریابســت’ صید توســط
شــناورهای مختلف در آب های ســرزمینی خلیج فارس در حوزه استان بوشهر از  15تیر تا  15مرداد ماه جاری
زمان آغاز فصل صید میگو ممنوع است.
تجمع کنندگان مدعی بودند این طرح توســط صیادان خوزستانی به عنوان استان همجوار اجرا نشده است و در
مدت یادشــده میگو با قیمت مناسب توسط آنها در بازار بوشهر عرضه و زمانی که صید میگو در این استان آزاد
می شود دیگر میگویی در دریا نیست و قیمت ها نیز شکسته است.
آنان یادآورشده اند:ما را از صید باز داشته اند تا دریا قبل از فصل میگو نفس بکشد ،ولی بازار پر از میگویی شده
که از خوزستان یا قایق های غیرمجاز صید و عرضه می شود.
تجمع کنندگان اظهارداشته اند:درآمد صیاد روزانه است و از جایی حقوق ثابت نمی گیرد و اجرای طرح دریابست
آنان را در تامین معیشت زندگی و پرداخت اقساط با مشکل روبرو کرده است.
این تجمع با تعیین نمایندگی از ســوی معترضان برای مذاکره با مســووالن فرمانداری بوشهر در فضایی آرام
بدون هیچ گونه مشکلی پایان یافت.
مدیرکل شــیالت استان بوشهر با تایید این تجمع صنفی گفت :طرح دریابست با هدف تنفس و احیای دریا و با
هماهنگی و بنا به درخواست  15هزار نفر صیاد این استان اجرا شده است.
حسین بهمنیاری در گفت وگو با ایرنا افزود :باتوجه به درخواست جامعه صیادی استان بوشهر برای اجرای طرح
دریابست نمی توانیم این درخواست را به خاطر خواسته غیرکارشناسی شمار محدودی لغو کنیم.
وی تصریح کرد :طرح دریابست از  15تیرماه در استان بوشهر اجرا و قرار است امروز نشستی با موسسه تحقیقات
شیالت و نمایندگان صیادان برگزار و بر اساس گزارش تحقیقات زمان صید میگو و پایان طرح دریابست اعالم
شود.
بهمنیاری اضافه کرد :طرح دریابست امسال برای نخستین بار به صورت یک طرح مدون در استان بوشهر اجرا
شده این درحالی است که در استانهای شمالی برای صید ماهیان غضروفی شش ماه ،کیلکا و ماهیان استخوانی
سه ماه در سیستان و بلوچستان نیز به دلیل تالطم دریا چهارماه صیادان دریا روی ندارند.
وی یادآورشد :البته در استان بوشهر نیز به شیوه معمول صیادان در طول ماه مبارک رمضان دریا روی نداشتند
به همین دلیل از این فرصت امسال برای اجرای طرح دریابست استفاده شد که شمار بسیار محدودی از صیادان
با اجرای این طرح مخالفت می کنند.
مدیرکل شــیالت استان بوشهر با اشاره به متفاوت بودن نوع صید استان خوزستان با بوشهر گفت :در نقاط هم
مرز با استان خوزستان نیز طرح دریابست اجرا شده است.
وی در خصــوص وجود میگو در بازار که مورد اعتراض برخی از صیادان بوشــهری اســت اضافه کرد :از ورود
میگوی اســتان خوزستان از ســمت شهرستان دیلم به استان بوشهر گرفته شــده ولی صیادان از طرف فارس
اقدام به ورود صید خود می کنند که هم اکنون تدابیری برای جلوگیری از ورود صید آنها اندیشیده شده است.

این فرش ها پس از بررســی هیات داوران در
نمایشگاه بین المللی فرش معرفی می شوند.
عضو هیات علمی دانشــگاه کاشــان ،معرفی
فرش برتر کشور را در برندسازی فرش ،منطقه
بافت و بافنده موثر دانست.
رییس انجمــن علمی فرش ایــران همچنین
از برگزاری چهارمین همایش دانشــجویان و
دانش آموختگان فرش در  15مهرماه امســال
در دانشگاه بیرجند خبر داد.
وی افزود :نخســتین بار در کشــور از پایان
نامه های دانشجویی دانش آموختگان فرش نیز
تقدیر می شود و دانشجویان و دانش آموختگان

هکتــاری ریســباف اصفهــان بــرای تاســیس مــوزه
فرهنگــی اصفهــان در نظــر گرفتــه شــد.
*** اعطــای پنــج مجــوز اجــرای موســیقی ســنتی
زنــده در هتــل هــای اصفهــان
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان
بــا اشــاره بــه اعطــای پنــج مجــوز اجــرای موســیقی
ســنتی زنــده در هتــل هــا و ســفره خانــه هــای ســنتی
اصفهــان گفــت :در صــورت نظرســنجی و بازخوردهــای
مثبــت ایــن مجوزهــا افزایــش مــی یابــد.
حجــت االســام ارزانی افــزود :موضــوع اعطــای مجوز
اجــرای موســیقی ســنتی زنــده بــه برخــی هتــل هــا
و ســفره خانــه هــای ســنتی بــر اســاس موافقــت نامــه
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی صــورت گرفتــه و در
برخــی اســتانها اجرایــی شــده اســت.
وی اظهــار کــرد :بــر ایــن اســاس در فــاز اول ایــن
برنامــه فرهنگــی  14هتــل و ســفره خانــه ســنتی در
اســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان افــزود:
ایــن مکانهــا ابتــدا بایــد از لحــاظ مکانــی مــورد تاییــد
اداره اماکــن نیــروی انتظامــی قــرار بگیرنــد و ســپس
به لحــاظ نــوع موســیقی و شــخص یــا گــروه موســیقی
مــورد تاییــد ایــن اداره کل قــرار بگیرنــد.
وی یــادآور شــد :در ایــن راســتا تاکنــون پنــج هتــل
و ســفره خانــه ســنتی ایــن مجــوز را صرفــا بــرای
اجــرای موســیقی ســنتی در زمــان مشــخص و برابــر
ضوابــط و مقــررات تعریــف شــده دریافــت کردنــد.
حجــت االســام ارزانــی در پاســخ بــه امــکان اعطــای
مجوزهــای بیشــتری بــرای اجــرای موســیقی ســنتی در
اســتان گفــت :بــا توجــه بــه فضــای خــاص فرهنگــی
و مذهبــی اســتان اصفهــان در مرحلــه ی اول بــا دقــت
خاصــی ایــن مجوزهــا داده شــده ولــی در صورتــی کــه
بازخوردهــای و نظــرات مثبتــی اخــذ شــود امــکان
افزایــش مجوزهــا وجــود دارد.
بجز آثار هنری مــی توانند فرش بافته ،طرح و
نقشــه فرش و کار مرمتی شــاخص در زمینه
فرش را تا هفتم شــهریور ماه بــه دبیرخانه
همایش ارائه دهند.
چیــت ســازیان همچنین از برگــزاری اولین
همایــش فرش دســتباف خراســان جنوبی
 16مهرمــاه در بیرجند خبــر داد و اظهارکرد:
عالقه مندان به شــرکت در این همایش تا اول
مرداد آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.
وی برگزاری جشنواره سراسری طرح و نقش
فــرش را از دیگر برنامه هــای انجمن علمی
فرش ایران با همکاری مرکز ملی فرش دانست
و تاکید کرد :برترین های این جشــنواره سوم
مرداد ماه ســال جاری همزمان بــا برگزاری
نمایشــگاه این آثار ،در موزه ملی فرش تهران
معرفی می شوند.

ارتقای زیرساخت های عمرانی و رفاهی استان ضروری است
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعه بوشـهر گفت :بـا توجه به جایـگاه مهم
تاریخـی و سـرزمینی این اسـتان ،ارتقای زیر سـاخت هـای عمرانی و ...

ایران امروز

معاون صدر اعظم آلمان که در راس هیات سیاسی  ،اقتصادی به کشورمان آمده است ،روز سه شنبه از بناهای تاریخی
اصفهان دیدن کرد.

طرح حذف نیزارها در بندرگناوه آغاز شد

معاون امور شــهری شهرداری بندر گناوه گفت :طرح
حذف بیشه و نیزارهای سطح این شهر آغاز شد.
علیرضا دشتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری
جمهوری اســامی افزود :در این طرح ،بیشــه زار و
علف های هرز زمین های بایر و محیط های شهری،
اماکن دولتی و خودمالکی با روش ســم زدایی از بین
می رود.
وی اظهارکرد :در چند سال اخیر راه های زیادی برای
از بین بردن نیزارهای سطح شهر انجام شد اما نتیجه
بخش نبود کــه پس از رایزنی های فراوان این طرح
را که در شهر چغادک بوشهر ثمربخش بوده عملیاتی
کردیم.
وی گفت :بر اســاس بررســی های به عمل آمده  10تا  12هکتار از زمین های سطح این شهر نیزار دارند که
باید ریشه کن شوند.
معاون امور شــهری شــهرداری گناوه بیان کرد :این طرح در زمین های خود مالکان نیز باید اجرا شــود و در
صورتی که اجازه ندهند از طریق مراجع قضایی اقدام می شود.
وی گفت :با توجه به این که وجود نیزارها در ســطح این شــهر گردشــگری باعث نازیبایی مبلمان شهری و
مکانی برای زیست حشرات و جانوران موذی شده است که اجرای این طرح ضرورت داشت.

امام جمعه بوشهر:

ارتقای زیرساخت های عمرانی ورفاهی استان ضروری است
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه
بوشــهر گفــت :بــا توجــه بــه جایــگاه مهــم
تاریخــی و ســرزمینی ایــن اســتان ،ارتقــای زیــر
ســاخت هــای عمرانــی و رفاهــی آن ضــروری
اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،روابــط عمومــی اســتانداری
بوشــهر روز ســه شــنبه بــه نقــل از آیــت اهلل
غالمعلــی صفایــی بوشــهری در
نشســت بــا اســتاندار بوشــهر افــزود:
ایــن اســتان بــا ظرفیــت هایــی کــه
دارد بــه عنــوان گنجــی بــا ارزش
در ابعــاد ملــی و بیــن المللــی تاثیــر
گــذار اســت.
وی اضافــه کــرد :اســتان بوشــهر
در حــوزه هیدروکربنیــک ،تجــارت
دریایــی ،کشــاورزی ،شــیالت،
صنایــع تولیــدی و دیگــر بخــش هــا
دارای ظرفیــت باالیــی اســت کــه
جایــگاه ایــن اســتان را افزایــش داده
اســت.
صفایــی بوشــهری بــا تاکیــد بــر توجــه بــه
زیرســاخت هــای فرهنگــی اقتصــادی اســتان
بوشــهر بیــان کــرد :ایــن اســتان در فضاهــای
زیرســاختی عمرانــی و رفاهــی نیــاز بــه تحــول
دارد.
وی بــا قدردانــی از توجــه رهبــر معظــم انقــاب
نســبت بــه اســتان بوشــهر ادامــه داد :درســفر
فروردیــن ســال  91رهبــر معظــم انقــاب بــه
عســلویه و کنــگان طــرح هــای خوبــی در زمینه
محرومیــت زدایــی از ایــن شهرســتان هــا اجــرا
شــد.
صفایــی بوشــهری گفــت :در ایــن ارتبــاط فقــط

امام جمعه شهرضا خواهان
تامین اعتبارات بیشتر برای
یادمان شهدای گمنام شد
امام جمعه شهرضا خواهان تخصیص اعتبارات
بیشــتر برای اتمام ساختمان شــهدای گمنام
این خطه شــد.به گزارش ایرنا حجت االسالم
ســیف اهلل یعقوبی روز سه شــنبه در جلسه ای
که به منظور برنامه ریزی برای اتمام ساختمان
شــهدای گمنام شــهرضا در محل فرمانداری
شهرستان شــهرضا تشکیل شــد افزود  :اگر

در ســال گذشــته یکهــزار و  500میلیــارد ریــال
اعتبــار بــرای حــل مشــکالت عمرانــی ایــن
نقــاط تخصیــص یافــت.
امــام جمعــه بوشــهر ادامــه داد :ایــن اســتان
در حــوزه قــرآن جایگاهــی مهــم در کشــور
دارد بــه گونــه ای کــه اســتان هــای بنــام در
ایــن حــوزه ماننــد قــم ،اصفهــان و مشــهد را

مختلــف اســتان بوشــهر امســال شــتاب
مــی گیــرد و بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده
ســاخت بزرگــراه دالکــی و کنارتختــه نیــز
بــزودی آغــاز مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :ایــن اســتان پارســال از محــل
عــوارض آالیندگــی دو هــزارو  500میلیارد ریال
اعتبــار داشــت کــه بــرای اجــرای طــرح هــای
عمرانــی در شــهرها و روســتاها در
اختیــار شــهرداری هــا و دهیــاری هــا
قــرار گرفــت.
ســاالری ،گفــت :پیــش بینــی
مــی شــود امســال بــا افــزوده
شــدن شــرکت هــای مســتقر در
پــارس جنوبــی در پرداخــت عــوارض
اعتبــارات عــوارض آالیندگــی ایــن
اســتان بــه شــش هــزار میلیــارد
ریــال افزایــش یابــد.
اســتاندار بوشــهر بیــان کــرد:
بــا افزایــش اعتبــارات عــوارض
آالیندگــی هــا و تخصیــص اعتبــارات
بــه شــهرداری هــا و دهیــاری هــا تــوان
اجرایــی آنهــا ارتقــا مــی یابــد.
ســاالری یادآورشــد :ســال گذشــته افتتــاح
طــرح هــای عمرانــی دراســتان بوشــهر نســبت
بــه ســال  250 ،92درصــد افزایــش یافــت و
پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه بــه افزایــش
اعتبــارات طــرح هــای نیمــه تمــام،
امســال ایــن پــروژه هــا تکمیــل و در هفتــه
دولــت و دهــه فجــر افتتــاح شــود.وی گفــت:
امنیــت و آرامــش در اســتان بوشــهر بــا تحقــق
همدلــی و همزبانــی مــردم و مســووالن در
وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد.

بودجه ای در اســتان بیاید به شهرضا نمی رسد
.حجت االسالم ســیف اهلل یعقوبی با اشاره به
خاکسپاری شهدای گمنام در محل مصالی جدید
شهرضا گفت  :هیات امنای قبلی با این تفکر که
وجود مصلی و اعتبارات آن به احداث ساختمان
شــهدای گمنام کمک می کند  ،شهدا را در این
مکان به خاک ســپردند .وی تصریح کرد  :این
در حالی اســت که مصلی اعتباری برای ساخت
و ساز و تکمیل نداشته و بیشتر هزینه ها توسط
مردم و مسئوالن محلی تامین می شود .در ادامه
مدیرکل حفظ آثــار و ارزش های دفاع مقدس
استان اصفهان گفت  :تدفین شهدای گمنام در
شهرها با هدف ایجاد فضای جدید معنوی انجام
می شود .سردار مجتبی شیرانی افزود  :مساجد

و مصالها به خودی خود ،دارای ماهیت فرهنگی
و معنوی است و بهتر است تا شهدای گمنام در
فضای جدیدی دفن شوند.
وی تصریح کرد  :از مسئوالن شهرستان شهرضا
انتظــار داریم تا با همت جمعی کار ســاختمان
شهدای گمنام را تمام کنند .
فرماندار شهرســتان شــهرضا نیز گفت :وجود
شهدای گمنام در شــهرضا باعث برکت شهر
است .محســن گالبی افزود :دوست دارم اولین
کار عمرانــی که در دوران خدمــت اینجانب به
بهره برداری می رسد ساختمان شهدای گمنام
باشــد .گالبی اظهارکــرد :نیاز اســت که این
ســاختمان با توجه به فرهنگ و معماری بومی
شهرضا تکمیل شود .

پشت سر گذاشته است.
صفایــی بوشــهر اظهارکــرد :ســاخت و ســازهای
حــوزه هــای علمیــه ،در اســتان بوشــهر افزایش
یافتــه اســت و در ایــن زمینــه در کشــور پیشــتاز
است.
اســتاندار بوشــهر گفــت :اعتبــارات عمرانــی
ایــن اســتان درحــوزه هــای تملــک دارایــی،
ارزش افــزوده ،عــوارض آالیندگــی ،متمرکــز
ملــی و ســفر رییــس جمهــوری چشــمگیر
اســت کــه تخصیــص آنهــا مــی توانــد تحولــی
مهــم در اســتان بوشــهر ایجــاد کنــد.
مصطفــی ســاالری افــزود :طــرح هــای
بزرگراهــی نیمــه تمــام در شهرســتان هــای
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عضو اتاق بازرگانی بوشهر:

لغو تحریم ها بازار صادرات
آبزیان را رونق می دهد

عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن
اســتان بوشــهر گفت :در پی توافق هسته ای و پس از
لغو تحریم ها ،صادرات آبزیان بــه اروپا و آمریکا رونق
می یابد.
مجید مرندی روز سه شــنبه درگفت وگو با ایرنا در باره
تاثیر لغو تحریم ها بر بازار آبزیان کشــور افزود :اروپا و
آمریکا از مهمترین بازارهای محصوالت شیالت ایران تا
پیش از تحریم های اســتکباری علیه جمهوری اسالمی
بوده اســت که با لغو تحریم ها زمینه دسترسی به این
بازارها آسان سازی می شود.
وی اضافــه کــرد :همچنین بــا لغو تحریــم ها قیمت
تمام شــده محصوالت آبزی کشور در زمینه حمل و نقل
خارجی و نقل و انتقالت پولی کاهش و امکان گشــایش
خط اعتباری و افتتاح سیســتم جامعه جهانی ارتباطات
مالی بین بانکی فراهم خواهد شد.
مرندی یادآورشــد :در زمان تحریم ها هزینه حمل و نقل
محصوالت آبزی تا پنج برابر افزایش یافته بود و در زمینه
نقل و انتقال پولی نیز گاهی به ناچار سه بار هزینه تبدیل
ارز را پرداخت می کردیم.
وی بــا بیان این که با لغو تحریم ها و امکان گشــایش
خط اعتباری ریسک ناشی از پرداخت نشدن وجه توسط
مشتری کاهش می یابد ،ادامه داد :با لغو تحریم در شبکه
جامعه جهانی ارتباطات مالی بیــن بانکی ،نقل و انتقال
مالی در کل شبکه بانکی دنیا را حل می کند.
مرندی بیان کرد :بر اســاس مقررات اتحادیه اروپا باید
کاالهای غذایی دارای شناسنامه و محل صید ،نام کشتی
یا لنج صیادی ،وسیله حمل ،کارخانه فراوری ،صادر کننده
و وارد کننده همه آنها در بارکد جعبه آن مشخص باشد.
وی افزود :غیر از شناورهای تیپ فردوس (کشتی بزرگ
صیادی که محصول پس از صیــد از دریا فوری منجمد
و بســته بندی می شود) هیچ شناوری دارای کد اتحادیه
اروپا نیست.
عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن
استان بوشــهر افزود :با این وجود صادرات محصوالت
دریایی توسط لنج های سنتی قابل صدور به اروپا نیست
از این رو ســازمان شــیالت و دامپزشکی برای حل این
موضوع باید برنامه ریزی دقیق داشته باشند.
مرندی با اشاره به این که برای صادرات به بازار آمریکا
نیز گرفتن تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا ضرورت
دارد ،گفت :گرفتن تاییدیه ســازمان غذا و داروی آمریکا
فرایند دشواری دارد اما برای صادرات محصوالت آبزیان
کشور ،بازار آمریکا به مراتب بهتر از اروپا خواهد بود.
وی اضافه کرد :با این توافق حاصل شــده ســر فصل
جدیدی در مناســبات بین المللی برای کشور فراهم شد
که امیدواریم استان بوشــهر نیز بتواند از فضای ایجاد
شده برای توسعه بهره الزم را ببرد.

