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نقش ويژه اي در ايجاد 
فرصت هاي ش�غلي 
پايدار، كاهش نرخ بيكاري و از همه مهم تر تأمين 
غذاي س�الم درجامعه را دارد، لذا اين داليل مهم 
سبب شده تا اين صنعت از اهميت خاصي برخوردار 
شود.  كاهش منابع آبي و هزينه باالي تهيه زمين 
براي ايج�اد مراكز پرورش ماهي در اس�تان هاي 
مختلف كشور سبب شده است روش پرورش ماهي 
در قفس در اس�تان هايي كه به دريا يا منابع آبي 
مطمئن نزديك هستند از اهميت ويژه اي برخوردار 
باشد.  در اين ميان استان گيالن از جمله مناطقي 
به ش�مار مي رود كه در چند س�ال اخير گام هاي 
خوبي در اين زمينه برداشته است؛ موضوعي كه 
سبب شده مديركل شيالت استان گيالن با اشاره 
به فعاليت پنج شركت آبزي پروري درگيالن اعالم 
كند:»ظرفي�ت پرورش ماهي درقف�س گيالن تا 
پايان خردادم�اه به حدود ۴ هزار تن مي رس�د.«

    
وجللود دريللاي خللزر در اسللتان گيللان در كنار 
رودخانه هاي آب شيرين موجب شده تا اين منطقه 
همللواره در زمينه صيللد و پرورش ماهللي يكي از 
استان هاي صاحبنام در كشور باشد.  مديركل شيات 
گيان دراين خصوص مي گويد:» شرايط ويژه اين 
منطقه از جمله مسائلي اسللت كه سبب شده است 
صنعت صيد و آبزي پروري در استان از ويژگي ممتازي 
برخوردار باشد.« اسحاق شعباني مي افزايد:»درحالي 
كه آلودگي دريا و صيد بي رويه ازجمله داليل مهم 
كمبود انواع و اقسام ماهي در درياي خزر به شمارمي 
رود با اين حال سال گذشته در زمينه صيد ماهي با 
موفقيت هاي بسياري مواجه شديم.« اسحاق شعباني 
بيان مي كند:»اين مهم موجب شد تا از ابتداي فصل 
صيد )مهرماه( تا پايان آذر مللاه 630 تن انواع ماهي 
استخواني توسط صيادان از دريا صيد شود.« وي با 
اشاره به اينكه اين مقدار صيد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از افزايش 31 درصدي برخوردار بوده است، 
ادامه مي دهد:» از 630 تن ماهي صيد شده 250 تن 
ماهي سفيد با 40 درصد، 358 تن كفال با 57 درصد، 
28 تن ساير گونه ها نظير سوف، سيم، كپور و كولي با 

سه درصد تعلق دارد.«
   رونق پرورش ماهي در قفس 

 بحران آب دركنار نبود زمين كافي و مناسللب براي 

توليد ماهيان ازجمله داليلي است كه سبب شده تا 
صنعت پرورش ماهي در قفس كه سابقه چهار دهه اي 
درجهان دارد در يك دهه اخير در برخي استان هاي 
كشور ازجمله گيان رونق گيرد.  مديركل شيات 
گيان در اين رابطلله مي گويد:»افزايش جمعيت، 
باالرفتن صيد انواع ماهيان، بحران آب و كمبود و باال 
بودن قيمت زمين براي ايجاد پرورش حوضچه هاي 
ماهي ازجمله داليلي اسللت كه سبب شللده تا اين 
روش درجهللان به شللدت رونق گيرد.« شللعباني 
مي افزايد:»اين مهم سبب شده در سال 2016 از 201 
ميليون تن توليد محصوالت شياتي در جهان، حدود 
10 ميليون تن آن از طريللق مجموعه هاي پرورش 
ماهي در قفللس توليد شللود.« وي ادامه مي دهد:» 
مشللكات موجود در زمينه افزايللش توليد آبزيان 
دركشللور از جمله داليلي بود كه سللبب شد روش 
پرورش ماهي در قفس از يك دهه قبل در برخي از 

استان هاي شمالي و جنوبي به اجرا درآيد.«
   پرورش ماهي پردرآمد و اشتغالزا 

طبق گزارش سازمان شيات كشور درسال 95، 
ايران با توليد يك ميليون و 70 تن از انواع آبزيان 
سبب شد تا 220 هزار نفر در صنعت آبزي پروري 
و صيد و صيادي در كشللور به اشللتغال مشغول 
شوند؛موضوعي كه در صورت گسترش مي تواند 
اين آمار را تا حد بسيار بااليي افزايش دهد.  رئيس 
سازمان شيات كشور دراين رابطه مي گويد:»با 

توجه به نقش شلليات در توليد انواع ماهيان  و 
ايجاد اشتغال و درآمدزايي در صورت گسترش 
آن مي توان به درآمد و اشللتغال پايدار رسيد.« 
معاون وزير جهاد كشللاورزي مي افزايد:»توليد 
يك ميليللون و 70 تن از انواع آبزيان در كشللور 
طي سللال 95 سبب شللد تا عاوه بر تأمين نياز  
داخل، 105هزار تن محصوالت شيات و آبزيان، 
معادل 412 ميليون دالر به كشورهاي ديگر صادر 
كنيم.« وي با بيان اينكه توسللعه صيد پرورش 
ماهي در قفس از اولويت هاي سازمان شيات در 

كشور به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تا 
سال 1400 محسوب مي شود،ادامه مي دهد: »از 
سال گذشته تاكنون 14 هزار تن ماهي با روش 
پرورش در قفللس توليد شده اسللت و به همين 
منظور شيات كشور توليد 200 هزارتن ماهي 
به شيوه پرورش در قفس را تا پايان برنامه ششم 

توسعه )سال 1400( هدفگذاري كرده است.« 
   افزايش ظرفيت پرورش ماهي در گيالن 
اهميت و ارزش باالي توليللد انواع ماهيان خصوصاً 
رونق روش پرورش در قفس سبب شده تا بسياري 
از استان هاي شللمالي و جنوبي دراين راه گام هاي 
خوبللي بردارند.  موضوعي كه موجب شللد تا اواخر 
سال گذشته مديركل شلليات گيان اعام كند: 
»حلقه هاي قفس پللرورش ماهللي در درياي خزر 
اسللتان گيان تا پايان سللال از تعداد 32 قفس به 
40 قفس افزايش پيدا مي كند و انتظللار مي رود با 
راه انللدازي مجموعه هاي جديللد، ظرفيت پرورش 
ماهي در قفس گيان به 4 هزار تن برسللد.« برخي 
مشكات موجود بر سر اين راه سبب شد دوباره اين 
زمان به تعويق افتد؛ مسئله اي كه موجب شد اسحاق 
شعباني در نخستين نشست خود در سال جاري اعام 
كند:» با برطرف شدن برخي موانع، ظرفيت پرورش 
ماهي در قفس گيللان تا پايان خرداد ماه امسللال 
به حدود 4 هزار تن مي رسللد.« مديركل شلليات 
گيان دراين خصوص گفت: »بحران آب به عنوان 
يك معضل ملي در سراسر كشور و نبود زمين كافي 
و مناسللب در گيان، دو عامل محدودكننده براي 
راه اندازي طرح هاي آبزي پروري در اين اسللتان به 
شمار مي روند.« وي افزود:» تغيير شيوه هاي معمول 
در صنعت آبزي پروري و ايجاد پروژه ها در آب شور 
دريا يكي از مهم ترين اقدامات ابتكاري است كه در 
جهت مقابله با موانع موجود انجام مي شللود.« وي 
ادامه داد:»پرورش ماهللي در قفس،  پرورش ماهي 
خاوياري در ساحل و پرورش ميگو در استان هايي 
نظير گلستان از جمله برنامه هاي نويني است كه در 
راستاي ارتقاي ميانگين مصرف ماهي در كشور به 
اجرا در آمده است.« به گفته اين مقام، پروژه پرورش 
ماهي در قفس منطقه انبارسللر كياشهر با ظرفيت 
اسللمي 2 هزار تن، پروژه 500 تنللي با چهار حلقه 
قفس، طرح هزار تني بنياد شهيد گيان،  طرح 60 
تني طالب آباد سپاه و  ايجاد دو حلقه قفس 100 تني 

در منطقه غرب انزلي از جمله اين پروژه هاست. 

   سمنان: معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
استان سمنان گفت: ميزان فروش صنايع دستي استان در نوروز امسال به 
بيش از 9 ميليارد ريال رسيد. جعفر صفاخواه افزود: ميزان فروش صنايع 
دستي در بازارچه هاي نوروزي امسال، 40 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايش يافت. وي با اشللاره به برپايي 21 بازارچه و 8 فروشگاه 
دائم صنايع دستي، در ايام نوروز امسال در نقاط مختلف استان سمنان، 
گفت: اين بازارچه ها شامل 226 غرفه عرضه و فروش صنايع دستي بودند. 
   هرمزگان: رئيس سللازمان بنادر قطر كلله در رأس هيئت قطري به 
هرمزگان سفر كرده بود ضمن بازديد از بخش هاي مختلف بندر شهيد 
رجايي از اتصال بنادر قطر به هر يك از بنادر جنوبي ايران بر اسللاس نوع 
فعاليت در آينده نزديك خبللر داد. كاپيتان عبداهلل الخنجي گفت: آنچه 
در بازديد از اين بنادر مشللهود بود هر يك از بنادر به شكل منظم به يك 
فعاليت مشخص مشغول بوده و در همان جهت برنامه ريزي و امور توسعه 
خود را دنبال مي كردند. وي افزود: اين امر سبب مي شود كه ما هم با احصاء 
نيازمندي هاي خود براساس نوع فعاليت، بنادر خود را به بنادر ايران متصل 

نماييم و بتوانيم تعامات گسترده تجاري را با ايران انجام دهيم. 
   آذربايجان غربي: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي 
گفت: پيك بار برق استان در سال گذشته 58 مگاوات كمتر از سهميه تعيين 
شده براي استان بود. اكبر حسن بگلو اظهار داشت: سهميه پيك تعيين شده 
از سوي شركت توانير براي اسللتان آذربايجان غربي در سال96، به ميزان 
1048 مگاوات بود كه با توجه به افزايش ساالنه مصرف برق و اقداماتي كه 
اين شركت در حوزه هاي مختلف انجام داد، پيك بار حادث شده استان990 

مگاوات بود كه 58 مگاوات كمتر از سهميه مشخص شده است. 
   گلستان: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از رشد 4/19 
درصدي ارزش توليدات استان گلستان در 6 ماهه نخست سال 96 خبر داد. 
حسينقلي قوانلو گفت: ارزش توليدات برآورد شده براي 110 واحد منتخب 
استان از بين 930 واحد صنعتي اسللتان در 6 ماهه نخست سال 96 از 3 
هزار و 420 ميليارد ريال به  4 هزارو 80 ميليارد ريال افزايش يافته است 
كه از اين ميزان، رشد 4/19 درصدي رانشان مي دهد و استان گلستان در 
رتبه 10 كشور از لحاظ رشد ارزش توليدات قرار مي گيرد. وي افزود: الزم 
به ذكر است ميانگين رشد ارزش توليدات در كشور 3/9 در صد است كه 
استان گلستان بيش از 2 برابر متوسط كشوري رشد داشته است، همچنين 
از تعداد 110 واحد صنعتي منتحب استان تعداد 64 واحد صنعتي با رشد 

توليدات، 30 واحد باكاهش توليد و6   واحد نيز بدون تغيير بوده اند. 
   زنج�ان: رئيس مديللركل كميته  امداد اسللتان زنجللان از تحقق 
180درصدي برنامه هاي اشتغالزايي طي پارسال خبر داد. هدايت صفري 
با بيان اين كه اين ميزان اشتغالزايي با پرداخت بيش از 37 ميليارد و 414 
ميليون تومان وام اشتغال براي 2 هزارو 683 ايجاد شده است، اظهار كرد: 
مهم ترين شاخص در پويايي و شكوفايي اقتصاد جامعه، اشتغال است و 
راهبرد اصلي كميته امداد در حوزه خدمت رساني به جامعه هدف، ايجاد 
اشتغال و زمينه سازي براي تأمين معيشت گروه هاي مختلف مددجويي 
تحت حمايت اين نهاد است. وي افزود: 62 درصد از اشتغال در مناطق 
محروم و 38 درصد در مناطق شللهري بوده اسللت كه توجه به مناطق 

محروم از اولويت هاي مهم كميته  امداد است.

درحالي قرار است براساس قانون خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي مصوب س�ال ۱۳۶۸ دولت 
در شهريور ماه هر سال قيمت جديد خريد گندم را 
اعالم كند كه اكنون بعد از گذشت 7 ماه و رسيدن 
زمان برداشت محصول، هنوز خبري از نرخ جديد 
اين محصول نيست. از اين رو كشاورزان استان هاي 
ايالم، خوزستان، بوشهر و برخی استان های ديگر 
دچار سردرگمي شده اند و نمي دانند محصوالتشان را 
امسال بايد به نمايندگان دولت بدون قيمت مشخص 
بفروشند يا آنها را با قيمت مشخص تقديم دالالن 
دهند و س�ال بعد تغيير كش�ت را انتخاب كنند؟!

    
نرخ خريللد تضميني بعد از گذشللت 7 مللاه هنوز 
مشخص نشده است و گندم كاران دچار سردرگمي 
شللده اند. چراكه زمان برداشت محصول فرا رسيده 
است و آنها نمي دانند نمايندگان دولت را كه هنوز 
قيمتي ارائه نداده اند را قبول كنند، يا با دالالن گندم 
وارد معامله شللوند. معضل جديدي كلله با تأخير و 
بي توجهي چندماهه مسئوالن به وجود آمده است. 
البته پيش از اين هم هر ساله كشاورزان با عديده اي 

از مشكات مواجه مي شدند، چراكه هر سال قبل از 
زمان برداشت، سيلوهاي گندم با محصوالت قاچاق 
و وارداتي پر مي شللد و محصوالت كشاورزان حتي 
فرصت قرار گيري بر روي ترازوي خريد دولت را هم 
نمي يافت؛ حاال هم كه امسللال فرا رسيده، به طور 
كل مسئله خريد تضميني گندم منتفي شده است. 
چراكه براسللاس قانون تضمين خريد محصوالت 
كشاورزي مصوب سللال 1368 دولت موظف بوده 
است كه پيش از فصل كشللت نرخ خريد تضميني 
محصول كشاورزي مورد اشاره را تصويب و اعام كند 
و محصول مورد نظر را در فصل برداشت از كشاورزان 
خريداري كند. حاال تنها خبرهايي كه در خصوص 
خريد تضميني گندم منتشر مي شود اين است كه 
كشاورزان گندم هايشان را با همان نرخ سال گذشته و 
به صورت علي الحساب به دولت تحويل دهند تا خللي 
در روند خريد به وجود نيايد. طبق اين دستورعمل 
قرار است پس از اعام نرخ هاي جديد خريد تضميني، 

مابه التفاوت به كشاورزان پرداخت شود. 
   بالتكليفي در سال حمايت از كاالي ايراني

با اين حال با توجه به اينكه 7 ماه مسئوالن در تعيين 

نرخ جديد خريد تضميني تعلل كرده اند، كشاورزان 
اميدي به اين ندارند كه طي يك هفته يا حتي يك 
ماه آينده هم اين اتفاق رخ دهد؛ مسئله اي كه دوباره 
به حضور دالالن قوت مي بخشد. كارشناس ارشد 
بخش كشاورزي با اشاره به پيش بيني مجموع توليد 
گندم در تمام استان ها مي گويد: »امسال قرار است 
13 ميليون و 500 هزار تن گندم در كشللور توليد 
شللود.« مهدي خليلي با اشللاره به ضرورت خريد 
تضميني گندم از كشاورزان مي افزايد: »بايد حدود 
10 ميليون و 400 هزار تن گندم از كشللاورزان به 
صورت تضميني و از سوي دولت خريداري شود.« 
با اين حال هنوز خبري از تعيين قيمت نرخ خريد 
تضميني اين محصول استراتژيك نيست. نرخي كه 
بايد بر اساس تورم ساالنه اعام مي شد و حاال با اين 
روند كندي كه دولت پيش گرفته است؛ ظاهراً قرار 
نيست افزايشي وجود داشته باشد. اين نيز در حالي 
است كه مقام معظم رهبري شعار محوري امسال را 
حمايت از كاالي ايراني اعام كرده است و كشاورزان 
هم در رديف توليدكنندگان داخلي قرار مي گيرند. 
درحال حاضر عاوه بر گندم كاران، كلزاكاران هم كه 

محصوالتشان از سوي دولت و به صورت تضميني 
خريداري مي شللد هم دچار باتكليفي شللده اند. 
معضلي كه در نهايت به كاهش سللطح زير كشت 
محصوالت كشللاورزي و حذف خودكفايي ختم 
مي شود. الزم به ذكر است كه درحال حاضر در زمينه 

توليد گندم ايران به خودكفايي رسيده است. 
    اهمال مسئوالن، خودكفايي را نابود مي كند

چند سالي هست كه سياست هاي دولت در بخش 
كشاورزي به شدت كشاورزان را متضرر مي كند و 
مشللخص نبودن نرخ خريد تضميني محصوالت 
كشللاورزي هم يكي از همين سياست گذاري ها 
اسللت. در ايللن خصوص رئيللس نظللام صنفي 
كشاورزي استان زنجان مي گويد: »با توجه به عدم 
اعام قيمت رسمي و قطعي خريد گندم از سوي 
دولت ابتدا به رئيس جمهور نامه نوشتيم.«  با اين 
حال نامه نوشللتن هم تغييري ايجاد نكرد. علي 
خان محمدي با اشاره به افزايش حقوق كارگران 
تا سقف 20 درصد مي افزايد: »قطعاً وقتي حقوق 
كارگر افزايش پيدا مي كنللد، نهاده ها نيز افزايش 
قيمت خواهند داشللت، با اين حال قيمت گندم 
افزايشي نداشته است.« بنابر اين با توجه به اينكه 
هنوز افزايشي در خريد تضميني دولت لحاظ نشده 
است، وي با درخواست اينكه حداقل بايد يك سري 
مشوق هايي در قالب تسللهيات ارزان قيمت به 
كشاورزان اعطا شللود ادامه مي دهد: »تسهيات 
ارزان قيمت مي تواند در قالب مشوق هايي همچون 
ماشين آالت كشاورزي باشللد، اما روي آن نيز از 

سوي دولت ترتيب اثري داده نشده است.«
رئيس نظام صنفي كشاورزي استان زنجان با اشاره 
به اينكه آسيب عدم اعام قيمت گندم به كشاورزان 
خواهد رسيد، مي گويد: »امروز در زنجان 700 هزار 
هكتار سطح زير كشت گندم وجود دارد و برداشت 
تقريبي گندم به صورت ساالنه نيز حدود 300 هزار 
تن است. حاال با اين شرايط اگر قيمت گندم اعام 
نشود، مضرات آن در بخش هاي ديگر نيز مشهود 
خواهد بود، چراكه اگر كشاروز بداند كه گندم وي 
را نمي خرند روي به كشت محصوالت ديگر خواهد 
آورد و همين امر نيللز ضربه مهلكي به گندم كاران 
به ويژه در استان هاي سردسير خواهد زد.« با اين 
تفاسير و با اين شلليوه اي كه دولت در پيش گرفته 
است، كشاورزان قطعاً از سللطح زير كشت گندم 
در سللال آينده مي كاهند و محصللوالت ديگري 
را جايگزين آن مي كنند. معضلي كلله به افزايش 
واردات گندم در سال آينده دامن مي زند و مسئله 

خودكفايي در توليد را از بين مي برد.
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 دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم نکرد 
بازار دالالن داغ شد

 نرخ خريد تضميني بعد از گذشت 7 ماه هنوز مشخص نشده است و گندم كاران دچار سردرگمي شده اند؛ چراكه زمان برداشت محصول فرا رسيده است 
و آنها نمي دانند نمايندگان دولت را كه هنوز قيمتي ارائه نداده اند قبول كننديا با دالالن گندم وارد معامله شوند

حركت جهادي شيالت گيالن براي پرورش 4هزارتن ماهي در قفس
 بحران آب دركنار نبود زمين كافي براي توليد ماهي، از جمله عواملي هستند 

كه مسئوالن مي توانند صنعت پرورش ماهي در قفس را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند

 پارك فناوري سالمت در اصفهان 
راه اندازي مي شود

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با دريافت    اصفهان
مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش�كي، پارك فناوري س�المت را در اصفهان راه اندازي مي كند، اين 
مجموعه مي تواند بستري براي حضور نخبگان جوان در رشته هاي مختلف 
حوزه سالمت و در قالب مؤسسه هاي شتاب دهنده و مراكز رشد باشد. 
دكتر طاهره چنگيز رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با عنوان كردن 
مطلب فوق گفت: با پوشش 50 درصدي مراجعه كنندگان براي دريافت 
خدمات اوليه به نظام سامت روبه رو هسللتيم كه براساس چشم انداز 
ترسيم شللده، در سللال جاري اين رقم 20 درصد افزايش مي يابد.  وي 
توسعه آموزش در حوزه بين الملل و جذب دانشجويان غير ايراني را يكي 
از برنامه هاي امسال دانشگاه علوم پزشللكي عنوان نمود و افزود: شمار 
دانشجويان خارجي در دانشللگاه به تعداد انگشتان يك دست است اما 
امسللال در ورودي اول اين رقم را به بيش از 100 دانشجو مي رسانيم.  
اين مسئول ادامه داد: نقشه درمان استان در دست تدوين است و امسال 
تكميل خواهد شد تا بر اسللاس آن توزيع منطقي امكانات، تجهيزات و 
متخصص انجام شود و از اين طريق شاهد اثربخشي بيشتر نظام سامت 
براي مردم باشيم.  دكتر چنگيز با تأكيد بر اينكه تاكنون ظرفيت خاصي 
در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در حوزه گردشگري 
درمان ايجللاد نكرده ايم، تصريح كرد: بسللياري از افراد غيللر ايراني در 
مراكز زير مجموعه دانشگاه خدمات دريافت مي كنند كه بايد اين روند 
ساماندهي شود.  وي گفت: ما در موضوع واگذاري مسئوليت به بخش 
خصوصي هستيم و بايد فضا و شرايط را مهيا كنيم تا بخش خصوصي و 

مراكز درماني خيريه بتوانند از بازار گردشگري درمان استفاده كنند. 

معاون هماهنگ كننده سپاه بيت المقدس كردستان 
در گفت وگو با »جوان«:

 كردستان سال گذشته میزبان 314 هزار زائر 
راهیان نور بود

سال گذشته كردستان ميزبان ۳۱4 هزار و 250 نفر زائر از استان هاي 
مختلف كش�ور بود كه از مناطق عملياتي اس�تان بازديد كردند. 
سرهنگ جمشيد آزادي پور معاون هماهنگ كننده سپاه بيت المقدس 
كردسللتان در گفت وگو با خبرنگار »جوان«گفت: اعللزام كاروان هاي 
راهيان نور به مناطق شمالغرب همزمان با اعزام يك هزارو 200 نفر به 

افتتاحيه اين اردوها در بازي دراز كرمانشاه آغاز شد. 
وي اضافه كرد: از مهرماه سال گذشللته 2 هزار و 366 دانش آموز پسر و 
دختر به مناطق عملياتي جنوب اعزام شللدند، 9 هزار و 197 نفر نيز به 
مناطق عملياتي و يادمان هاي اسللتان در مريوان، بانه و سنندج اعزام 
شده اند.  اين مسئول اذعان داشت: همزمان با اعزام دانش آموزان به برنامه 
راهيان نور، دو برنامه فصل رويش و برنامه رزمي فرهنگي مجاهدت هاي 
خاموش نيز در مريوان و سنندج براي كاروان هاي راهيان نور اجرا شد.  
سرهنگ آزادي پور خاطرنشان كرد: برنامه فصل رويش به مدت يك ماه 
و با شركت يك هزار و 600 دانش آموز پسر در كنار درياچه زريوار مريوان 
اجرا شد و نمايش رزمي فرهنگي مجاهدت هاي خاموش نيز كه به مدت 
86 شب در پادگان حضرت رسول سنندج برگزار شد، با استقبال باشكوه 
مردم و زائران راهيان نور مواجه شللد.  وي همچنين از اعزام بيش از 2 
هزار نفر از اقشار و بيش از يك هزار و 500 دانشجوي استان به اردوهاي 

راهيان نور خبر داد. 
  همه سازمان ها پاي كار بيايند

معاون هماهنگ كننده سپاه بيت المقدس استان كردستان، اضافه كرد: 
سال گذشته كردستان ميزبان 314 هزار و 250 نفر زائر از استان هاي 
مختلف كشور بود كه از مناطق عملياتي استان بازديد كردند.  سرهنگ 
آزادي پور عنوان كرد: بولحسن و سلليرانبند در بانه، والفجر 4 و يادمان 
زريوار مريوان و تپه اهلل اكبر و باشگاه افسران سنندج از مناطق عملياتي و 
يادمان هايي است، كه زائران راهيان نور در سفر به كردستان از آنها بازديد 
مي كنند.  وي در ادامه با يادآوري اين موضوع كه آموزش و پرورش استان 
در زمينه اسكان زائران خيلي كمك كرده است، گفت: ولي ظرفيت براي 
كار بيشتر در اين حوزه وجود دارد و انتظار داريم دستگاه هاي ديگر هم 
بيشتر پاي كار بيايند تا زمينه بهتري براي اسكان راهيان نور ايجاد كنيم.  
معاون هماهنگ كننده سپاه بيت المقدس استان كردستان خاطرنشان 
كرد: انتظار داريم خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه ها در فصل تعطيل و 
اماكن فرهنگي دستگاه هاي دولتي نيز براي بحث اسكان و خدمات رساني 

به زائران راهيان نور در اختيار قرارگاه راهيان نور استان قرار گيرد.  
وي گفت: در حال حاضر سپاه بيت المقدس در سنندج يك هزار و 200 
نفر، در مريوان و بانه هر كدام 500 نفر و در سللروآباد و دزلي كه امسال 
راه اندازي شده است، ظرفيت 500 نفر براي اسكان زائران راهيان نور مهيا 
كرده است.  آزادي پور اظهار داشت: قرارگاه راهيان نور يك قرارگاه استاني 
است و استاندار مسئول آن است لذا انتظار داريم كه بخشي از بودجه هاي 
فرهنگي به راهيان نور به عنوان يك كار فرهنگي با ارزش اختصاص يابد.  
وي با بيان اينكه سپاه مخالف شادي مردم و برگزاري آيين هاي سنتي در 
مناسبت هاي مختلف نيست، تصريح كرد: همان طوركه بودجه هايي براي 
اين برنامه ها در ايام نوروز اختصاص داده مي شود، انتظار هست كه براي 
راهيان نور نيز اعتباري در نظر گرفته شود و عدالت در اين زمينه رعايت 
شود.  معاون هماهنگ كننده سپاه بيت المقدس استان كردستان گفت: 
راه دسترسي به يادمان ها از سال گذشته آغاز شده و امسال نيز سيرانبند 
و يادمان والفجر 4 در برنامه قرار دارد كه بخشي از آن با كمك سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان انجام شده است.  سرهنگ آزادي پور ادامه 
داد: سپاه هم در يادمان ها فضاسازي فرهنگي مناسبي انجام داده است 
هر چند نياز است همه دستگاه هاي فرهنگي براساس ظرفيتي كه دارند، 

اقدامات فرهنگي انجام دهند.

استاندار سمنان:
شاهرود نگین انگشتري استان سمنان است

استاندار س�منان با اش�اره به جايگاه     سمنان
شاهرود در معادالت اقتصادي و سياسي 
استان، گفت: اگر اس�تان با ظرفيت هاي فراوانش مانند انگشتري 

فاخر باشد، قطعاً نگين آن شاهرود است. 
دكتر سيدشهاب الدين چاوشي در ديدار با مسئوالن و مؤثران شاهرودي به 
ميزباني استانداري سمنان تأكيد كرد: در اين مدت كه در سمنان مسئوليت 
دارم تحقيق و تجربه هاي بسياري كسب كردم و لذا بر اين باور هستم كه اين 
استان داراي ظرفيت هاي بسيار باال و ارزشمند است كه هر منطقه آن داراي 
ارزشي خاص محسوب مي شود اما شللاهرود، با توجه به وسعت، جمعيت و 
ظرفيت هايش جايگاهي ويژه دارد و ما بايد تاش كنيم كه اين شهرستان 
سهم شايسته خود را در توسعه استان، به دست آورد.  وي افزود: در اين راستا 
كارگروهي با مسئوليت مشاور اموراقتصادي استانداري سمنان تعيين مي شود 
تا به صورت ويژه مسائل شاهرود مورد پيگيري قرار گيرد تا دغدغه هايي كه 
سال هاست بيان و حتي وعده داده  شده و به هر دليلي مورد غفلت قرار گرفته 
است، مرور شللود تا بتوانيم در اين مقوله اقدامي را صورت دهيم.  استاندار 
سمنان با تأكيد بر اينكه درباره شاهرود شعار نمي دهم بلكه واقعيت ها را بيان 
مي كنم، گفت: جنس مشكات شاهرود با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته 
از سوي مسئوالن و نماينده اين شهرستان در مجلس را مي شناسيم و از آنجاكه 

شناخت درد، نيمي از درمان است، پيگير مسائل خواهيم بود.

 كارآفریني روستایي با هدف 
جلوگیري از رشد مهاجرت بي رویه در البرز    
با انجام قرارداد پژوهشي امكان سنجي     البرز
اش�تغالزايي ب�راي تع�داد 500 نفر از 
روس�تاييان اس�تان الب�رز در صنع�ت پوش�اك انج�ام ش�د. 
جهانگير شللاهمردي مدير عامل شركت شللهرك هاي صنعتي استان 
البرز با اعام اين خبر گفت: دولت، كارآفريني در روسللتاها را با هدف 
اشتغالزايي و جلوگيري از مهاجرت مد نظر قرار داده است.  وي با تأكيد بر 
شناسايي ظرفيت روستاها اظهار داشت: در هر روستا با توجه به پتانسيلي 
كه وجود دارد مي  تواند زمينه اشتغال را به ويژه براي جوانان فراهم كند.  
شاهمرادي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت هاي موجود در روستاها و وجود 
نيروي فعال و جوياي كار و سللاماندهي كارگاه هاي آموزشي ادامه داد: 
كارآفريني روستايي با هدف ايجاد اشتغال و جلوگيري از رشد مهاجرت 
بي رويه مورد توجه دولت است.  شاهمرادي افزود: متأسفانه مهاجرت 
روستائيان به شهرها به يكي از چالش هاي مهم تبديل شده كه علت عمده 

اين مشكل و چالش، كمبود اشتغال پايدار در روستاها است.

۲۲ مجتمع خدمات بهزیستي در اردبیل 
احداث مي شود 

امسال ۲۲ مجتمع خدمات بهزيستي     اردبيل
فعال و راه اندازي شده و نسبت به ارائه 

خدمات به مردم فعاليت خواهند كرد. 
بهزاد ستاري مديركل بهزيستي استان اردبيل با اعام اين خبر گفت: با 
توجه به تنوع و گستردگي خدمات بهزيستي تمام تاش ما بر اين است تا به 
سمت حرفه اي شدن، تخصصي شدن و روزآمدي فعاليت  مددكاران حركت 
كنيم كه در اين زمينه ارائه برنامه هاي آموزشي در حوزه هاي اجتماعي و 
توانبخشي جزو رويكردهاي اصلي بوده اسللت.  وي فعاليت مددكاري را 
در مجموعه بهزيستي يك كار بنيادين و اساسي، متكي به عاقمندي، 
رغبت و انگيزه خدمت رساني به مددجويان و جامعه زير پوشش اين نهاد 
دانست و بيان كرد: در طول سال در كنار برگزاري دوره هاي آموزشي به 
شكل تخصصي سعي مي كنيم به اشكال مختلف مددكاران را به سمت 
حرفه اي شدن فعاليت هايشان سللوق دهيم.  مديركل بهزيستي استان 
اردبيل با تأكيد بر ضرورت گزينش درست در انتخاب مددكاران باانگيزه، 
عاقمند و متبحر به اين حوزه گفت: تا زماني كه گزينش درستي انجام 
نشود ما نمي توانيم از كارها نتيجه بگيريم.  ستاري تصريح كرد: در استان 
اردبيل با داشتن ده ها مركز حمايت از بيماران سرطاني و ناعاج نبايد هيچ 
مشكلي در ارائه خدمات به مددجويان در اين حوزه داشته باشيم در حالي 
كه برخي مددكاران حتي اطاع و آگاهي از اين مؤسسات و فعاليت  آنها 
ندارند و با يك فكر بسته و كليشه اي تنها به كارهاي عادي بسنده مي كنند.  
اين مسئول تعداد مددكاران بهزيستي استان را 262 نفر برشمرد و بيان 
كرد: بيشتر اين مددكاران در حوزه اجتماعي مشغول فعاليت هستند و 
تاش مي كنيم توزيع خدمات مددكاري را براساس پراكندگي جمعيت 
در مناطق مختلف انجام دهيم.  مديركل بهزيستي استان اردبيل از توسعه 
كلينيك هاي مددكاري در استان اردبيل به ويژه فعال شدن اين كلينيك ها 
در مناطق مرزي نظير موران گرمي خبر داد و افزود: 11 كلينيك اجتماعي 
يا فعال است يا اينكه امسال مورد بهره برداري قرار مي گيرند و نيز مجتمع 
خدمات بهزيستي با اولويت مناطق روسللتايي و حاشيه شهرها احداث 
مي شود كه 9 مورد آنها تاكنون افتتاح شللده و 9 مورد ديگر نيز در شرف 
تكميل و بهره برداري قرار دارد.  ستاري با اشاره به فعاليت 21 مركز خدمات 
توانبخشللي در كنار 41 مركز غيردولتي خدمات بهزيستي اظهار كرد: 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده 22 مورد از اين مراكز امسال فعال و 

راه اندازي شده و نسبت به ارائه خدمات به مردم فعاليت خواهند كرد. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

توفيق مفاخري

88498441سرویس  شهرستان

از سال گذشته تاكنون ۱4 هزار تن 
ماهي با روش پرورش در قفس توليد 
شده است و به همين منظور شيالت 
كش�ور توليد 200 هزارتن ماهي به 
ش�يوه پرورش در قفس را تا پايان 
برنامه ششم توس�عه هدفگذاري 
كرده است. با برطرف شدن برخي 
موان�ع، ظرفيت پ�رورش ماهي در 
قفس گيالن ت�ا پايان خ�رداد ماه 

امسال به حدود 4هزار تن مي رسد


