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در حالــی که باقی ماندن حدود نیمی از مرکبات گلســتان 
روی درختان و یخ زدن و تلخ شــدن این میوه ها، دسترنج 
چندماه باغداران گلستانی را برباد داده، هنوز خبری از خرید 
تضمینی نیســت.به گزارش مهر، بر اساس آخرین آمارهای 
سازمان جهاد کشاورزی مساحت باغات گلستان حدود ۳۰ 
هزار هکتار بوده که بیش از ۶ هزار هکتار از این عرصه ها به 
زیر کشت انواع مرکبات به ویژه نارنگی و پرتقال رفته است.
باغداران به ویژه مرکبات کاران گلستان همه ساله با مشکالت 
متعددی دست به گریبان هستند که از آن جمله می توان به 
آفت زدگی باغات، قیمت پایین محصول، کیفیت نامرغوب 
کود و ســموم، نبود خرید تضمینی و نقش آفرینی دالل ها 
اشــاره کرد که باعث خسارت های بی شماری به فعاالن این 
بخش می شــود.میزان تأثیر و به طور شفاف تر، خسارت این 
پارامترها در سال های مختلف به فراخور شرایط متغیر بوده 
اما روایت دغدغه امســال مرکبات کاران گلســتان متفاوت 

است.
قیمت اندک محصــول و کاهش حدود ۲۵ درصدی قیمت 
نارنگی و پرتقال نســبت به سال گذشــته و هجمه دالالن 
به باغات ســبب شد تا بسیاری از باغداران پرتقال و نارنگی 
گلســتان میــل و رغبتی به برداشــت و فــروش محصول 
نداشته باشند.به نحوی که بر اساس آمارهای سازمان جهاد 
کشــاورزی تا پایان دهه دوم دیماه فقط ۶۰ درصد محصول 
باغات مرکبات چیده شــد.به روایت دیگــر آنکه حدود ۴۰ 
درصد باغداران بــه امید افزایش قیمت پرتقال و نارنگی در 
هفته ها و ماه های پایانی سال برنامه ای برای چیدن محصول 
باغات نداشــته اند، اما به ناگهان چالشــی جدید باغداران را 
غافلگیر کرد.برودت دما تا منفی ۱۵ درجه ســانتیگراد در 
مناطق غربی گلستان به عنوان قطب اصلی باغات مرکبات 
گلستان سبب شد تا ثمره و دسترنج چند ماهه باغداران در 

معرض نابودی قرار بگیرد.
هر چند پس از بروز ســرما و یخبندان تعدادی از باغداران 
گلســتانی تصمیم گرفتند تا محصول باغات خود را جمع 
آوری کنند اما نبود کارگر و البته هوای بسیار سرد دو هفته 
اخیر در گلستان اجازه نداد که بسیاری از باغداران محصول 
خود را بچینند.با توجــه به اینکه هر هکتار باغ مرکبات در 
گلستان حدود ۲۰ تن محصول به ثمر می آورد، تعداد کارگر 
زیــادی برای چیدن پرتقــال و نارنگی های باقی مانده روی 
درختان مرکبات نیاز بود. ایــن میزان از نیروی کار در این 
هوای سرد در دسترس باغداران نبود و هزاران تن محصول 
مرکبــات بر روی درختــان یخ زد و به اصطــالح باغداران 
مرکبات تلخ شــدند و کیفیت تازه خــوری و یا صادرات را 

از دست دادند و به محصول درجه دو و سه تبدیل شدند.

محمدحسن درزی یکی از باغداران بندرگز به خبرنگار مهر 
گفت: امســال زندگی و دارایی بســیاری از مرکبات کاران 
گلستان نابود شــد و همه داشته های آنها بر باد رفته است.

وی گفت: تا قبل از سرمای هفته گذشته قیمت پرتقال روی 
درخت به رقمی معادل چهار هزار تومان کاهش یافت، مبلغی 
که نصف هزینه تولید، ســبد و کارگر را هم تأمین نمی کرد.

وی افزود: در حالی که قیمــت همه محصوالت و تولیدات 
کشــاورزی و غیر کشــاورزی در بازار افزایش چند برابری 
داشته اما قیمت مرکبات نسبت به سال گذشته بین ۲۰ تا 

۳۰ درصد کاهش یافته است.
درزی گفت: کاهش قیمت پرتقال و نارنگی ســبب شــد تا 
تعداد زیادی از باغداران تصمیم بگیرند که محصول درختان 
را نچینند و محصول را روی درخت نگه دارند تا شاید قیمت 
افزایش پیدا کند که عالوه بر اینکه افزایش قیمتی رخ نداد، 
بلکه یخبندان بســیاری از تولیدات باغــداران را غیر قابل 
مصرف کرد.وی ادامه داد: اگر صنایع تبدیلی و مجموعه های 
انباری مناسبی در منطقه وجود داشته باشد این وقایع تلخ 
رخ نمی داد تا کی باید شــاهد شعار مســئوالن باشیم.مراد 
نفر یکی دیگــر از باغداران کردکوی هــم به خبرنگار مهر 
گفت: بیشترین اجحاف و ظلم به باغداران پرتقال و نارنگی 
می شــود، در حالی که دولت بیشتر محصوالت کشاورزی را 
خرید تضمینی می کند اما توجهی به محصول مرکبات ندارد.
وی افزود: اصلی ترین علت خســارت های ناشی از یخبندان 
آن اســت که قیمت پرتقال و نارنگی بسیار کمتر از هزینه 

صرف شــده برای آن بود و این موضوع سبب شد تا هزاران 
تن محصول و دســترنج باغداران روی درخت یخ زده و تلخ 
شــود.نفر ادامه داد: حدود نیمی از باغداران منطقه محصول 
خود را برداشــت نکرده اند، دالالن قیمت سه تا چهار هزار 
تومانی برای پرتقال یا نارنگی به باغداران می دهند که بیشتر 

به سرقت مجاز محصول شباهت دارد تا خرید.
معــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
گلســتان در این خصوص در گفتگو بــا خبرنگاران گفت: 
سرمای هوا و یخبندان روزهای گذشته به ۱۵ تا ۲۰ درصد 

میوه های باغات استان خسارت زد.
محمدرضا عباســی افزود: استان گلســتان حدود ۳۰ هزار 
هکتــار باغ دارد که در ۶ هزار هکتــار آن مرکبات از جمله 
پرتقال و نارنگی تولید می شود.وی ادا مه داد: بر اساس برآورد 
کارشناســان امسال در زمره ســال های بارآور مرکبات قرار 
داشت و میزان محصول تولیدی در باغات مرکبات گلستان 
بیش از ۱۰۰ هزار تن پیش بینی می شود که قبل از شروع 
سرما و یخبندان ۶۰ هزار تن محصول از این باغ ها برداشت 
شــد و همچنان ۴۰ هزار تن محصول بر روی درختان باقی 
مانده بود.عباسی گفت: کمبود کارگر، قیمت پایین محصول 
و انتظــار برای افزایش قیمت از مهمترین دالیل برداشــت 
نکردن ۴۰ هزار تن میوه باقی مانده بر روی درختان بود که 
متأسفانه سرمای هوا و یخبندان چند روز اخیر باعث تلخی 
و از دســت دادن کیفیت و قابلیت نگهداری این محصوالت 
شــد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 

گلســتان گفت: با وجود هشــدارهای هواشناسی، برخی از 
باغــداران به این اخطارها کم توجهی کردند و برخی هم به 
ســبب نبود کارگر نتوانستند در فاصله صدور اخطار تا بروز 
یخبندان محصول خود را جمع آوری کنند.عباســی افزود: 
سرما شــدید به بخشی از درختان پرتقال و نارنگی باغ های 
بندرگز، کردکوی، گرگان، علی آبادکتول،  شهرســتان های 
آزادشهر و رامیان خسارت زد.معاون توسعه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی گلســتان هم به خبرنگاران گفت: براساس 
آمارهای سازمان جهاد کشاورزی امسال ۱۱۰ هزار تن انواع 

مرکبات از باغات این استان برداشت شده است.
حســین پهلوانان افزود: هر ساله ســازمان تعاون روستایی 
عهده دار خرید و دپو مرکبات بود ولی امســال و بر اســاس 
بخش نامه های باالدســتی این وظیفه بــه اتحادیه و صنف 
باغداران ســپرده شده اســت.پهلوانان افزود: به سبب نبود 
اتحادیه منســجم و قدرتمند در گلستان، امکان خرید برای 
تنظیم بازار و انبار میوه مازاد به طور کامل میســر نشده و 
برخی از باغداران به اجبار محصــول خود را به قیمت های 
اندک در محدوده چهار هزار تومان به فروش رســاندند که 
کفاف هزینه ها را نمی دهد.نماینده مردم کردکوی، گمیشان، 
بندرترکمن و بندرگز در مجلس شــورای اسالمی هم گفت: 
کاهش قیمت خرید محصول باعث شده تا باغداران برداشت 
مرکبــات را رها کنند و این فرایند باعث شــده تا محصول 
بر روی درخت باقــی بماند.عبدالجالل ای ری افزود: تولید 
مرکبات به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری در گلستان 
برای باغداران صرفه اقتصادی نداشــته و آنها اقدام به قطع 
درختان مثمر کرده اند.وی با بیان اینکه غرب گلستان قطب 
تولید مرکبات اســت، اضافه کرد: باغــداران این منطقه به 
دلیل عدم نقدینگی دیگر قادر به تولید نیســتند و یکی از 
راهکارهای نجات این حوزه ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری 

آنها در این ناحیه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم چندی قبل به 
خبرنگاران گفته بود: امسال میوه مورد نیاز شب عید استان 
از باغداران اســتان خریداری می شود تا کمکی به باغداران 
باشــد.در حالی که محمد برزعلی از آغاز فعالیت این مراکز 
از ابتــدای بهمن خبر داده بود ولــی پیگیری های خبرنگار 
مهر از مرکبات کاران بیانگر آن بوده که تا کنون این مراکز 
راه اندازی نشده اســت.گفتنی است، طبق گزارش باغبانی 
ســازمان جهاد کشاورزی گلستان، در این استان ۳۳ هزار و 
۲۰۰ باغ شامل آلو، شلیل، هلو، زیتون، انار، پرتقال، نارنگی، 
نارنــج و برخی میوه هــای دیگر وجود دارد کــه باید برای 
جلوگیری از هدررفت دسترنج باغداران، صنایع تبدیلی آن 

ایجاد شده و یا خرید تضمینی داشته باشند.

خبری از خرید تضمینی مرکبات نیست

باغداران گلستان در چنبره سرما و دالالن
راه اندازی قطار فونیکوالر در همدان

رئیس ســازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان از راه اندازی قطار فونیکوالر در 
همدان خبر داد و گفت: قطار فونیکوالر برای نخســتین بار در ایران در همدان 
راه اندازی خواهد شد.حســین مردانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در 
هیچ استانی قطار فونیکوالر)قطار کابلی( وجود ندارد، اظهار کرد: قطار فونیکوالر 
یک قطار گردشــگری تفریحی اســت که در کشــورهای متعدد در راســتای 
گردشگری و طبیعت گردی اجرا شده است.وی با بیان اینکه مسیر مدنظر برای 
قطار فونیکوالر در همدان منطقه فخرآباد است، تصریح کرد: قطار فونیکوالر از 
پارک والیت آغاز و تا دره گنجنامه ادامه خواهد داشت.مردانی اضافه کرد: طول 
مسیر قطار فونیکوالر پنج کیلومتر و سه ایستگاه خواهد بود که از پارک والیت 
آغاز شــده و ایستگاه میانی آن در دهکده گنجنامه و ایستگاه پایانی نیز در دره 
گنجنامه است.وی با اشاره به اینکه با یک شرکت ریل ساز در زمینه احداث ریل 
این قطار صحبت شده و به توافق اولیه رسیده ایم، یادآور شد: همچنین با یک 
شــرکت سازنده واگن مذاکراتی درباره ســاخت واگن های قطار فونیکوالر شده 
اســت.وی طرح راه اندازی قطار فونیکوالر در کمیته ســرمایه گذاری استانداری 
همدان تصویب شــده اســت، افزود: اگر این قطار راه بیفتد، نشاط اجتماعی و 
جذب توریســت برای همدان به همراه خواهد داشت ضمن اینکه باعث کاهش 
ترافیک مســیر گنجنامه خواهد شد.رئیس سازمان ســرمایه گذاری شهرداری 
همدان با تأکید بر اینکه راه اندازی قطار فونیکوالر را به زودی آغاز خواهیم کرد، 
یادآور شــد: با کلیات این طرح موافقت شده است و به زودی آغاز خواهیم کرد.

مردانی با اشاره به اینکه اگر قطار فونیکوالر در همدان اجرا شود یکی از بلندترین 
فونیکوالر دنیا خواهد بود، گفت: این قطار قابلیت جابه جایی ۱۵۰ نفر را خواهد 
داشت.وی با بیان اینکه تبدیل خیابان اکباتان به »خیابان غذا« تا قبل از نوروز 
۱۴۰۲ انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: ۴۰ غرفه برای خیابان اکباتان درنظر 
گرفته شــده که به زودی آگهی مزایده برگزار خواهیم کرد.مردانی با بیان اینکه 
قــرارداد راه اندازی غرفه های غذا و صنایع دســتی در خیابان اکباتان به صورت 
BOLT اســت، اظهار کرد: خیابان های غذا در دنیا شــبانه روزی هستند که 
باعث ایجاد شور و نشاط در شهرها می شوند.وی با تأکید بر اینکه ایجاد خیابان 
غذا به جمع شدن معتادان و دستفروشان کمک می کند، بیان کرد: خیابان غذا 
باعث ایجاد شــور و نشــاط اجتماعی در خیابان اکباتان خواهد شد و از طرفی 
به اشتغالزایی کمک می کند.رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان در 
پایان با اشاره به اینکه با چند سرمایه گذار بومی و غیربومی در این زمینه صحبت 

شده است، مطرح کرد: به زودی فراخوان مزایده برگزار خواهد شد.

ساخت 160 بیمارستان و مرکز بهداشتی برکت
 در سه استان محروم کشور

مردم مناطق کم برخوردار ســه استان محروم کشور از خدمات ۱۶۰ بیمارستان 
و مرکز بهداشــتی و درمانی بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام بهره مند 
هستند.معاون عمرانی و طرح های زیربنایی بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود: 
بنیاد برکت تا به امروز ۱۶۰ بیمارســتان و مراکز بهداشــتی و درمانی شــامل 
خانه بهداشت، مرکز جامع سالمت، آزمایشگاه، پایگاه اورژانس، مرکز تجهیزات 
پزشــکی و پایگاه سالمت را در مناطق محروم و روستایی سه استان سیستان و 
بلوچستان، خوزستان و خراســان جنوبی به بهره برداری رسانده و تقدیم مردم 
این مناطق کرده اســت.محمد مهجوری خاطرنشــان کــرد: بنیاد برکت برای 
ســاخت و تکمیل ۱7۳ بیمارستان و مرکز بهداشــتی و درمانی در استان های 
سیســتان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبی قرارداد دارد که تا به امروز 
۱۶۰ بیمارســتان و مرکز به بهره برداری رسیده و ۱۳ مرکز دیگر هم در دست 
اجرا اســت.وی در تشــریح پروژه های بهداشــتی و درمانی بنیاد برکت در سه 
اســتان مذکور اظهار داشــت: از ۱۶۰ بیمارستان و مرکز بهداشتی و درمانی به 
بهره برداری رسیده، به ترتیب 9۶، ۴9 و ۱۵ بیمارستان و مرکز در مناطق محروم 
و روستایی استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبی واقع 
شــده اســت.مهجوری با تاکید بر این که عمده بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 
و درمانــی برکت در مناطق کم برخوردار قرار دارند گفت: بنیاد برکت ســاخت 
و تکمیل ۲98 بیمارســتان و مرکز بهداشــتی و درمانی در کشور را در دستور 
کار دارد که تا به امروز ۲۴9 بیمارستان و مرکز را به بهره برداری رسانده است.

اساسنامه شهر جدید تابناک فارس تصویب شد
هیات وزیران اساســنامه شرکت عمران شــهر جدید تابناک استان فارس را با 
ســرمایه یک میلیارد ریال تصویب کرد.به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 
به ریاست رئیس جمهور، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اساسنامه شرکت 
عمران شهر جدید تابناک استان فارس را به تصویب رساند.به موجب اساسنامه 
فوق، ســرمایه شرکت یاد شده مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱۰ هزار سهم 
یک صد هزار ریالی است که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید )مادر 
تخصصی( اســت.وظایف، اختیارات و ارکان شرکت مذکور، از دیگر مواد مندرج 

در اساسنامه یاد شده است.

اخبار کوتاه

مشــکل تامین ســوخت خودروها هر از چند 
گاهی گریبــان ســاکنان جنــوب کرمان را 
می گیــرد و این روزها مجدد صف های طوالنی 
سوخت در این شهرستان ها تشکیل شده است.
به گزارش مهر، همین چنــد ماه قبل بود که 
اجرای طرح های ویژه عرضه سوخت در جنوب 
کرمان موجب انتقاد مسئوالن شد و در نهایت 
عرضه ســوخت با اصالح سیاست های قبلی به 
وضعیت عادی برگشــت و صف های ســوخت 
در جنوب اســتان کرمان برچیده شد اما اواخر 
هفته گذشته شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، 
کهنوج، قلعه گنج، رودبــار، منوجان و فاریاب 
مجدداً شاهد تشکیل صف های طوالنی عرضه 
سوخت هستند.زمان زیادی از وقت مردم این 
منطقه در صف های طوالنی برای سوخت گیری 
سپری می شود و برخی از پمپ های بنزین نیز 
قبل از سوخت گیری همه خودروهای موجود 

در صف سوخت تمام می کنند.
تأخیر در ارسال سوخت به این شهرستان ها به 
دلیل ســردی هوا، افزایش تقاضا برای سوخت 
به خصوص گازوئیل برای گرم کردن گلخانه ها 
و البته از همه مهم تر عرضه ســوخت خارج از 
شبکه به قاچاقیان سوخت از عوامل مهم کمبود 
ســوخت در جنوب اســتان کرمان محسوب 
می شود.طبق بررســی های صورت گرفته افراد 
سود جو نیز با عرضه بنزین در بازار آزاد بنزین 
را تا لیتری ۱۳ هزار تومان در زهلکوت به مردم 
عادی می فروشند.بررسی های میدانی خبرنگار 
مهــر در جایگاه های بنزیــن در جنوب کرمان 
نشان می دهد که برخی از پمپ های بنزین به 

دلیل اتمام سوخت تعطیل شده اند و مردم برای 
ســوخت گیری در مقابل جایگاه های سوخت 

باقیمانده صف های طوالنی تشکیل داده اند.
تشــکیل صف های طوالنی موجب شــده در 
مکان هایی که جایگاه سوخت قرار دارند ترافیک 
سنگین ایجاد شود، این در حالی است که این 
روزهــا حتی مناطق گرمســیر جنوب کرمان 
نیز شــاهد روز و شــب های ســرد هستند.در 
همین زمینه با تعدادی از شهروندان به گفتگو 
نشستیم، میثم علیخانی شهروند جیرفتی در 
این خصوص گفت: تقریباً طی یک هفته اخیر و 
با آغاز سرد شدن هوا شاهد کمبود سوخت در 
سطح شهر جیرفت هستیم، به طوری که اکثر 
جایگاه های سوخت تعطیل هستند و کسی هم 

برای پاسخگویی وجود ندارد.
وی افــزود: تعداد محدودی از پمپ های بنزین 
فعال هســتند و مردم شهر جیرفت و حتی از 
روســتاهای اطراف برای تهیه سوخت به این 
جایگاه ها مراجعه می کنند.وی گفت: در زمان 
طرح کدینگ نیز شاهد چنین وضعیتی بودیم 
که با ورود مسئوالن محلی آن طرح متوقف شد، 
مردم شهر که با کارت سوخت شخصی سوخت 
گیری می کنند هیچ نقشی در قاچاق سوخت و 
عرضه خارج از شبکه سوخت ندارند، چرا باید 
برای ســوخت گیری خودرو شخصی که کاماًل 
مشخص اســت برای مصرف شخصی است دو 
ساعت در صف سوخت منتظر باشیم.علیخانی 
افزود: مردم که نمی توانند ســوخت را از شبکه 
توزیــع خارج کنند و اگــر تخلفی هم صورت 
می گیرد توســط افرادی کــه مخزن خودروی 

شــخصی را پر می کنند نیســت، ضمن اینکه 
در شــهر جیرفت و جلوی چشم مردم هم که 
نمی توان بنزین قاچاق کرد پس مسئوالن باید 
ســوخت را در شهرها در دسترس قرار دهند و 
جایگاه های توزیع بنزین را کنترل کنند که فقط 
سوخت به خودرویی که مشخص است مصرف 
شــخصی دارند بدهنــد و از پر کردن مخزن و 
یا ظرف خــودداری کنند.یکی از جایگاه داران 
جیرفت نیز یکی دیگر از شــهروندان جیرفتی 
اســت که می گوید: تانکرهای حمل بنزین که 
قبل از این سوخت به جایگاه ها می رساندند با 
سرد شدن هوا اقدام به حمل گازوئیل و نفت به 
مناطق سردسیر می کنند و همین امر موجب 
شده سوخت بنزین با تأخیر به جایگاه ها برسد.
وی گفــت: هیچ طرح خاصی در روزهای اخیر 
برای کنترل عرضه ســوخت اجرا نشده است و 
طبق روال قبل در حال عرضه هستیم اما روند 
ورود سوخت به جایگاه ها با تأخیر مواجه است.

وی افزود: تانکرها با ســوخت گیری گازوئیل 
و نفت به ســمت استان های شمالی که درگیر 
ســرمای شــدید شــده اند اعزام می شــوند و 
مســئوالن برنامه ریزی مناسبی برای سوخت 
رســانی به اســتان های دیگر نداشتند.محمد 
شعبانی دیگر شهروند جیرفتی نیز می گوید: در 
میان مردمی که در صف هستند تعداد زیادی از 
مسافران که از بندرعباس به سمت استان های 
مرکزی می روند وجود دارد و مشکالتی نیز برای 

آنها ایجاد شده است.
وی افزود: باید دو تا سه ساعت در صف منتظر 
باشیم و اگر سوخت تمام نشود موفق به سوخت 

گیری می شــویم.وی از مســئوالن خواست با 
نظارت بیشتر بر روند عرضه سوخت از سوخت 
گیری مخزن ها و گالن ها جدا خودداری کنند تا 
سوخت از شبکه خارج نشود.شعبانی ادامه داد: 
ما درک می کنیم که مردم استان های شمالی 
نیاز به ســوخت دارند اما مسئوالن نیز باید به 
گونه ای برنامه ریزی کنند که کمترین مشکل 
در مناطق دیگر ایجاد شود چون این سرما قابل 
پیش بینی بود و می شد با برنامه ریزی مناسب 
با ذخیره سوخت در استان های شمالی مشکل 

را به حداقل رساند.
مریم میرکمالی نیز یکی از شهروندان جیرفتی 
در این خصوص می گوید: به نظر می رســد این 
روزها با توجه به سرمای هوا نیاز به کمی همدلی 
و همراهی مردم داریم تا از روزهای ســرد سال 
گــذر کنیــم و این مســاله را همــه ما درک 
می کنیــم.وی افزود: با این وجود مســئوالنی 
که مسئول عرضه متناســب سوخت هستند 
نیز بایــد جوابگوی بی برنامگــی که در حوزه 
مسئولیتی آنها ایجاد شده باشند.وی ادامه داد: 
از مسئوالن مربوطه می خواهیم در اسرع وقت 

برای رفع مشکل در جنوب کرمان تالش کنند 
و بروز چنین مشــکالتی این مساله را نمایان 
می کنــد که جنوب کرمــان نیازمند انبارهای 
سوخت برای مواقع اضطراری است که با چنین 
مشکالتی مواجه نشود.فرماندار جیرفت نیز در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشــت: اقدامات و 
پیگیری های الزم برای عرضه سوخت مناسب 
در جنوب کرمان و شهرســتان جیرفت انجام 
شــده و امیدواریم به زودی مشکل رفع شود.
احمد بلند نظر افزود: با افت دمای شدید مواجه 
هســتیم و اکثر تانکرهایی که قبــاًل اقدام به 
حمل بنزین می کردند در حال انتقال گازوئیل 
و نفت به مناطق سردســیر هستند.وی افزود: 
همین امر موجب تأخیر در ارسال بنزین شده 
که مســأله ای کوتاه مدت و زودگذر است و از 
مــردم می خواهیم برای کمک به مردم مناطق 
سردســیر همکاری کنند و ضمن اینکه تمام 
تالش خود را برای رفع مشکل در شهرستان نیز 
به کار گرفته ایم.مشکل کمبود سوخت عالوه در 
جیرفت در سایر شهرستان های جنوبی استان 

نیز وجود دارد.

اصحاب رسانه همراه با اعضای مدیریت شهری 
کرج، مسیر رفت و برگشــت بین دو ایستگاه 
 )k تا f( آیت اهلل طالقانی و ۴۵متری گلشــهر
را بــا اولین قطار شــهری این کالنشــهر طی 
کردند اما باید دید بعد از افتتاح، چنددرصد از 
شــهروندان برای تردد بدون توقف این مسیر، 
قطار زیرزمینی شــهر را به وسایل نقلیه سطح 

شهر ترجیح می دهند.
به گــزارش ایلنا، طی بازدید شــهردار کرج و 
اعضای شورای این شهر که با همراهی تعدادی 
از اصحاب رسانه از دو ایستگاه آیت اهلل طالقانی 
و ۴۵متری گلشــهر، انجام شد؛ مسیر رفت و 
برگشت بین این دو ایستگاه نیز با اولین قطار 
شــهری کرج طی شد و عملیات تست گرم در 
قطعه نخســت خط ۲ به طول ۶.۵ کیلومتر از 
چهار راه طالقانی تا گلشــهر انجام شــد.پروژه 
قطارشهری کرج از حدود ۲۰ سال گذشته آغاز 
شــد و در چندین دوره از مدیریت شهری این 
شــهر پرجمعیت و پرتردد با فراز و فرودهایی 
همراه بود. کالنشــهر کرج از یک طرف بیش 
از ظرفیــت و توانش، جمعیت دارد و از طرفی، 

دیگر هوای پاکی برای نفس کشیدن ندارد. به 
گواه مســئوالن محیط زیستی با تردد وسایل 
نقلیه، بیش از 7۰درصــد از هوای کرج، آلوده 
است.در این راســتا، قطار شهری و مترو شاید 
بتواند اندکی از فشار تردد سطح کالنشهرهایی 
چون کرج کم کند اما به شرط آنکه این پروژه 
بیش از گذشــته، پیش برود و توقف غیرمجاز، 
نداشــته باشــد.امروز مردم کرج از مسئوالن 
مدیریت شــهری کرج، وعده افتتاح بهمن ماه 

جاری را گرفته اند.
 پیش از این، رئیس کمیسیون عمران و حمل 
و نقل شورای شهر کرج گفته بود که حدفاصل 
دو ایستگاه آیت اهلل طالقانی و ۴۵متری گلشهر 
در روز ۲۲ بهمن امســال افتتاح خواهد شد اما 
رئیس شورا گفت که ادامه پروژه اعتبار جدید 
می خواهد و زمــان افتتاح این مســیر باید با 
حضور ریاست جمهوری انجام شود که همزمان 
شرایط موافقت تخصیص اعتبار حاصل شود.با 
این وجــود یکی دیگر از اعضا گفت که تجهیز 
این دو ایستگاه هنوز جای کار بیشتری دارد و 

ممکن است افتتاح به بهمن ماه امسال نرسد.

مهرداد کیانی، شهردار کرج در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: زمان و هزینه زیادی صرِف راه اندازی 
قطار شهری شد اما خوشحالم در دوره مدیریت 
من و دوستانم در شورای شهر کرج این پروژه در 
آستانه بهره برداری قرار گرفت. تالش می کنیم 
ضمن راه اندازی سایرایســتگاه ها این پروژه را 
به اســتانداردهای قابل قبــول، نزدیک کنیم.
کیانی خاطرنشان کرد: این تعهد و الزامی است 
برای مجموعه مدیریت شهری تا هر چه زودتر 
مترو را به صورت نهایی به بهره برداری برساند.

شــهردار کرج با عذرخواهی از شهروندان بابت 
تأخیر در راه اندازی پروژه قطار شــهری گفت: 
اراده مدیریت شهری بر این است هر چه سریع 
تر موضوع مترو به سرانجام برسد و شهروندان 
شــاهد یک مترو با کیفیت و استاندارد باشند.
کیانی با اشــاره به ســفر ریاست جمهوری به 
استان البرز گفت: خوشبختانه به تعهدات اعالم 
شده در این سفر عمل شده و امروز استاندار و 
وزیر کشور پیگیر هستند تا عقب ماندگی ایجاد 

شده در این بخش جبران شود.
علی قاسم پور، رئیس شورای  شهر کرج از تست 
گرم قطار شهر کرج در پروژه قطارشهری خبر 
داد و گقت: بهره برداری از پروژه قطارشهری به 
عنوان پروژه نیمه تمام دوره های قبل مدیریت 
شهری، یکی از اولویت های دوره ششم بود لذا 
به همت ســازمان حمل و نقل ریلی به زودی 
قطار مسیر طالقانی تا ۴۵ متری گلشهر به بهره 

برداری می رسد.
وی افزود: بعد از یک مرحله تست سرد رام قطار 
۲۰۱ پروژه خط۲ با برق دار کردن خط اجرایی 
پروژه، تست گرم نیز انجام شد و قطار با حرکت 

از ســکوی شمالی ایســتگاه آیت اهلل طالقانی، 
ضمن عبور از ایستگاه های میدان شهیدآجرلو، 
ســه راه رجایی شهر، دهقان ویال، میانجاده به  
ایستگاه ۴۵ متری گلشهر رسید.رئیس شورای 
شهر کرج گفت: در این دو تست نکات عمرانی 
و تجهیزاتــی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از 
تغییر خط مجدد به ســمت  ایستگاه آیت اهلل 
طالقانی بازگشت.قاســم پور در ارتباط با زمان 
افتتاح پــروژه گفت: با توجه به لزوم ســرعت 
ادامه پروژه و تجهیز ســایر ایستگاه ها، تزریق 
اعتبار یکی از اولویت های مدیریت شهری کرج 
است. مقرر شــده افتتاح قطار شهری کرج بر 
روی خــط ۲ ریلی این کالنشــهر در ایام دهه 
فجر انجام شــود اما زمان دقیق آن بســتگی 
به حضور ریاســت جمهــوری دارد.وی یادآور 
شــد: بودجه الزم برای اجرای مصوبات مربوط 
به قطار شــهری کرج، بیش از میــزان اعتبار 
تخصیص یافته در سفر رئیس جمهور به استان 
البرز بود، حداقل انتظار ما از دولت این اســت 
که زمین دانشگاه خوارزمی برای دپوی متروی 
کرج در اختیار شهر قرار گیرد تا به هدف نهایی 
مدیران شهری که کمک به تحقق هوای پاک 
و کاهش ترافیک و آلودگی است، برسیم. قاسم 
پور گفت: وزیر علوم و تحقیقات با این موضوع 
موافقت نکرد و بررسی موضوع به جلسه بعدی 
موکول شد که اکنون درحال پیگیری های الزم 
در این رابطه هستیم. هدف نهایی، اتصال خط 
متروی تهران – کرج از میدان شهید سلطانی 
به کمالشهر است تا بار ترافیکی موجود در این 

مناطق کم شود.
خلیل کــوزه کنانی مدیرعامل ســازمان قطار 

شــهری کرج نیز در جمع خبرنگاران با عنوان 
اینکــه تجهیزات قطعه نخســت خط ۲ قطار 
شــهری کرج در مرحله تکمیل نهایی و آماده 
سازی کامل اســت، اظهار داشت: خط ۲ قطار 
شهری کرج دارای ۲ رام قطار است که اکنون 
یک رام آنها روی ریــل قرار گرفته و رام دیگر 
در حال تعمیر و آماده ســازی است.وی افزود: 
در گام اول و در ســاعاتی از روز یک رام قطار 
به صورت رایگان مســافران را بین دو ایستگاه 
جابجا خواهد کرد.و پس از تجهیز رام دوم ، این 
خط ریلی تجاری ســازی شده و به طور کامل 
خدمات رسانی خواهد داشت.کوزه کنانی ادامه 
داد: اتصال ایستگاه چهارراه طالقانی به ایستگاه 
شــهید ســلطانی به عنوان گام بعــدی برای 
انجام بخش دیگر از خط ۲ قطار شــهری کرج 
هدفگذاری شده است.به گفته مسئوالن مدیریت 
شهری کرج، احداث هر کیلومتر مترو این پروژه 
بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و این 
در حالیست که بودجه امسال شهرداری کرج ۶ 
هزار میلیارد بود. با این وجود و با توجه به نیاز 
فوری رام دوم قطار و کمبودهایی که در نصب 
و تجهیز وسایلی همچون پله برقی، آسانسور و 
فضای داخلی و محیطی هر دو ایستگاه وجود 
دارد در نهایت امســال همین دو ایســتگاه به 
بهره برداری می رســد اما بایــد دید چه تعداد 
از شــهروندان کرجی، برای مسیر بدون توقف 
خود از چهارراه طالقانی تا ۴۵متری گلشــهر و 
بالعکس، تردد با قطارِ زیر شــهر را به ماشین 
سطِح شهر، ترجیح می دهند؟ و اینکه قطاری با 
اعتبار هنگفت، چه میزان از مشکالت ترددی و 

تنفسی شهروندانش را کاهش خواهد داد.

مشکلی که تکرار می شود

صف های طوالنی بنزین در جنوب کرمان

آیا پروژه قطارشهری کرج پس از ۲0 سال؛ امسال افتتاح می شود؟

آگهی تجدید مزایده عمومی 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان به استناد مجوزهای اخذ شده 
در نظر دارد نسبت به اجاره موارد به شرح جدول ذیل از طریق تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.
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لــذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت، اطالعات مزایده به آدرس: ســمنان، میدان 
اســتاندارد، بلوار شهدا پدافند هوایی، ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان 
)واحد حقوقی( مراجعه و یا با شــماره تلفن: 33370306 تماس حاصل و همچنین جهت تکمیل 
اطالعات به ســامانه ســتاد مراجعه نمایند الزم به ذکر است ســازمان در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار می باشد.

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیآگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱8۰۱۲۰۰۲۴۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰8/۳۰ هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سید وحید جعفری 
عراقی مقدم فرزند سیدمحسن بشماره شناسنامه ۶۳۴۲8 صادره از تهران نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان دو اشکوبه 
و محوطه به مســاحت ۱۳۳۱/۱8 متر مربع که از این مقدار مســاحت ۲۱9/۴۵ متر مربع دارای کاربری مسکونی و مابقی به مساحت 
۱۱۱۰/8۲ متر مربع دارای کاربری باغی می باشــد. به شــماره پالک ثبتی فرعی ۵۶۴ مجزی شده از پالک ۱۳۲ واقع در قریه مردخه 
شــفت سنگ اصلی ۲۳ بخش ۲۱ گیالن از مالکیت رســمی کوچک آقا امینی )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و 
یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. م الف 869

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱8۰۱۲۰۰۲۲8۲ مورخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰ هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مهدی همایونی 
باغبیدی فرزند حمزه بشماره شناسنامه ۳78۶ صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان دو اشکوبه 
و محوطه به مســاحت 89۲/9۶ متر مربع که از این مقدار مســاحت ۵8۶/9 متر مربع دارای کاربری مســکونی و مابقی به مساحت 
۳۰۵/9۶ متر مربع دارای کاربری باغی می باشــد. به شــماره پالک ثبتی فرعی ۵۶۵ مجزی شده از پالک ۱۳۲ واقع در قریه مردخه 
شــفت سنگ اصلی ۲۳ بخش ۲۱ گیالن از مالکیت رســمی کوچک آقا امینی )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و 
یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. م الف 867
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