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رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور :
۲۲۸ رشته به تعداد 

رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای 
افزوده می شود

 رییس دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور 
گفت: ۲۲۸ رشــته کارشناسی ناپیوسته به رشته 

های این دانشگاه افزوده می شود.
به گزارش مهر، ابراهیــم صالحی عمران بعد از 
ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه 
فنی و حرفه ای اســتان زنجان با بیان اینکه ۲۰۰ 
هزار دانشــجو در ۱۶۰ رشته تخصصی کاردانی 
و کارشناسی ناپیوســته در دانشگاه های فنی و 
حرفه ای سراسر کشور در حال تحصیل هستند، 
افزود: این دانشــجویان در ۱۷۳ دانشــکده به 
صورت تکنســین و حرفه ای دروس فنی را فرا 

می گیرند.
وی ادامــه داد: هــدف اصلی دانشــگاه فنی و 
حرفه ای کشــور تربیت نیروی تکنسین بوده و 
تربیت نیروی تکنسین در بین نیروهای مهارتی 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تکنسین و 

کارگر ماهر در بحث تولید بسیار مؤثر هستند.
صالحی از دریافت مجوز افزایش رشــته برای 
سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: ۲۲۸ رشته 
کارشناسی ناپیوســته به رشته های این دانشگاه 

افزوده می شود.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور با اشاره 
به جذب ۱۵۰ نفــر هیئت علمی جدید در این 
دانشــگاه، افزود: همچنیــن  ۱۳۰۰ نیروی حق 
التدریس این دانشگاه به صورت رسمی جذب 

خواهند شد.
صالحــی عمران با بیــان اینکه به روزرســانی 
رشــته های دانشــگاه فنی و حرفه ای در دستور 
کار است، ادامه داد: در حال حاضر به روزرسانی 
رشــته های دانشــگاه فنی و حرفه ای در دستور 
کار قرار دارد و در این زمینه هیچ گونه عجله ای 
نداریم و سعی می شود این اقدام بر اساس آمایش 

سرزمین انجام شود.
وی افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای یک دستگاه 
ماموریت گرا بوده و فعالیت این دانشــگاه رابطه 

تنگاتنگی با مقوله اقتصاد در کشور دارد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور  با بیان اینکه 
هدف این دانشــگاه تربیت نیروی کارآفرین و 
خود اشتغال است، گفت: ۱۰۰ درصد دانشجویان 
دانشــگاه های فنی و حرفه ای وارد بــازار کار 
می شوند. صالحی عمران با اشاره به اینکه دانشگاه 
فنی و حرفه ای برای دولت کادر تربیت نمی کند، 
افزود: در حــال حاضر و در شــرایط بحرانی 
اقتصادی و وجــود تحریم های متعدد، تکیه بر 
توانمندی های داخلــی در عرصه های اقتصادی 

می تواند در بهبود شرایط بسیار کمک کند.
وی ادامه داد: آموزش های فنی می تواند به تربیت 
نیروهای متخصص کمک کند و نقش دانشگاه 
فنی و حرفه ای در تربیت نیروی فنی با توجه به 

ارتباط با بدنه کار بسیار مؤثر است.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای کشــور گفت: 
دانشــگاه فنی و حرفه ای در استان زنجان بیش 
از ۲۰۰۰ دانشــجو دارد و این دانشگاه می تواند 
کمک قابل توجهی در بحث اشتغالزایی و رونق 

اقتصادی داشته باشد.
صالحی عمران با بیان اینکه در ســال گذشــته 
چهار رشــته به دانشــگاه فنی و حرفه ای استان 
زنجان اضافه شده است، گفت: مقطع کارشناسی 
ناپیوسته نیز در استان زنجان در نظر گرفته شده 
اســت و عالوه بر آن در استان زنجان تجهیزات 

مناسب کارگاهی نیز وجود دارد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: ۱۸۰ میلیون 
تومان برای تجهیز دانشگاه فنی و حرفه ای پسران 
استان زنجان مدنظر قرار گرفته و ۹۰ میلیون تومان  
برای تجهیز دانشگاه فنی و حرفه ای دختران برای 

تجهیز کارگاه و آزمایشگاه پیش بینی شده است.
صالحی عمران گفت: بســیاری از مشــکالت 
دانشــگاه فنی و حرفه ای مربــوط به موضوع 
فرهنگی و امر فرهنگ سازی است و بسیاری از 
والدین و خانواده ها نسبت به رسالت و وظایف 

این دانشگاه آشنایی ندارند.

خبـر

مدیرکل تامین اجتماعی زنجان:
115 میلیارد ریال 

از بدهی کارفرمایان در زنجان 
بخشیده شد

  مدیرکل تامین اجتماعی اســتان زنجان 
گفت: با اجرای بخشــودگی جرائم در این استان 
امسال ۱۱۵ میلیارد ریال از بدهی کارفرمایان این 

استان بخشیده و مابقی بدهی نیز تقسیط شد.
مسعود علیاری در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 
گذشــته با کمک به بخش صنعــت حدود ۱۵۳ 
میلیارد ریال از جرائم بیمه ای کارفرمایان بخشیده 
و ۳۰۰ میلیارد ریال نیــز که اصل حق بیمه بود، 

تقسیط شد.
وی یادآوری کرد: امسال نزدیک به ۷۰۰ کارفرما 
در این طرح با توجه به محدودیت زمانی شرکت 
کردند که این کار در راستای خدمات رسانی بهتر 

به گروه های هدف بوده است.
وی بیان کرد: این کار در راستای فرامین رهبری 
مبنی بر اجرای سیاســت های حمایت از تولید 
داخلی طی ســال جاری و بصورت داوطلبانه از 
تاریخ ۱۰ اردیبهشت به مدت ۲ ماه در این استان 
انجام شــد. این مســئول ادامه داد: این در حالی 
است پارســال یک هزار و ۹۵ کارگاه تولیدی با 
بدهی حدود 4۵۸ میلیارد ریال در استان توانستند 
از بخشودگی جرائم تامین اجتماعی استفاده کنند.

علیاری افزود: این در حالی است استفاده واحدهای 
تولیدی استان در سال گذشته از بخشودگی جرائم 
به افزایش بیمه شــدگان اجباری منجر شد و این 
استان از جمله استان های موفق در سطح کشور 
بود که توانست از بخشنامه ابالغی بیشترین بهره 
برداری را به نسبت میزان بدهی که قابل مقایسه با 

کالنشهرها نیست بهره برداری کند.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از اقدامات مهم این 
اداره کل اجرای بخشــودگی جرایم کارفرمایان 
خوش حساب در سال جاری با وجود تنگناها و 
مشکالت مالی سازمان تامین اجتماعی است که تا 

کنون اثر گذاری مناسبی داشته است.

تب کریمه کنگو
در کمین عید قربان

 مدیرکل دامپزشــکی استان زنجان گفت: 
رعایــت کامل ضوابط بهداشــتی و توصیه های 
کارشناسان برای مقابله با شیوع تب کریمه کنگو 

در عید قربان ضروری است.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: عمده هدف مراسم عید قربان، به جا آوردن 
استحباب شرعی است ولی اگر عمیق تر به مساله 
نگاه کنیم، رعایت مســائل بهداشتی نیز ریشه در 
مسائل شرعی داشته و منبعث از آموزه های دینی 
است؛ در واقع ذبح دام در همه مراحل با سالمت 
انسان ارتباط دارد و عقل و شرع حکم می کند که 
برای برگزاری مراسم عید قربان، بهداشت نیز به 

اندازه مسائل شرعی رعایت شود.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان خاطرنشان کرد: 
یکی از مهم ترین مســائلی که شهروندان باید مد 
نظر قرار دهند این است که الشه دام قربانی شده 
قبل از مصرف حتما باید ۲4 ســاعت در قسمت 
یخچال )نه فریــزر( قرار بگیــرد؛ چراکه دمای 
یخچال، اسیدیته گوشــت را باال می برد و همین 
موضوع باعث می شود که میکروب بیماری های 

احتمالی از جمله تب کریمه کنگو از بین برود.
حاج کاظمی با تاکید بر این که ذابحان بعد از اتمام 
کار باید همه وسایل خود از جمله کارد و سینی 
را با شوینده های قوی )از جمله وایتکس( و آب 
جوش بشویند، خاطرنشان کرد: متاسفانه عالیم 
تب کریمه کنگو که بیماری مشترک بین انسان و 
دام است به راحتی قابل تشخیص نیست و فقط 
با رعایت ضوابط بهداشتی می توان جلوی شیوع 

آن را گرفت.
به گزارش ایســنا، طی روز عید قربان امسال، 4۶ 
کارشناس دامپزشــکی در قالب ۲۸ اکیپ ثابت 
وســیار در سطح استان، نظارت بر سالمت دام را 

بر عهده دارند.

خبـر

 ســهند فالحی در گفتگو بــا زنگان امروز 
گفت: با توجه به وضعیت بازار و قیمت سیمان و 
الزام در پرداخت اقساط سنگین بدهی بانکی ، ناچار 
به افزایش سرمایه هســتیم و در نتیجه پیش بینی 
میشود تا ۵ سال آتی سیمان خمسه توان پرداخت 

سود به سهامداران را نخواهد داشت.
مدیرعامل سیمان خمسه با ذکر این نکته که مردم 
حق دارند واقعیت را بداننــد، تاکید کرد: مخالف 
وعده های دروغین به مردم هســتم. وی ادامه داد: 
در ســال های گذشته به دلیل عدم تعامل و ارتباط 
مناسب و شفاف با مردم و عدم درج اخبار از رسانه 
های رســمی نزدیک به ۹ هزار نفر از سهامداران 

سیمان خمسه دچار سردرگمی شده اند.
فالحــی افزود : ســال ۸۳ بیش از ۹ هــزار نفر از 
هموطنان با هدف مشــارکت در تولید کشــور و 
بهره مندی از سود حاصل از فعالیت های تجاری 
کارخانه سیمان خمســه اقدام به خرید سهام این 
شرکت کردند که جمع مبلغ سهام خریداری شده 
توســط ســهامداران حدود ۲۲ میلیارد تومان بود 
مهندس فالحی در مورد سرمایه اولیه شرکت گفت: 
با تصمیم مدیریت وقت کارخانه ، همه ی مبلغ اولیه 
سهام داران برای خرید و تملک زمین و ساخت ابنیه 
و سوله های کارخانه هزینه شد و عمال پولی برای 
تأمین سفارشات ماشین آالت و قطعات مربوطه و 

فعالیت های کارخانه سیمان باقی نماند.
وی افزود: مدیریت وقــت در اقدامی مثبت برای 
جلوگیری از هدر رفت و نابودی ســرمایه مردم و 
اینکه کارخانه سیمان خمســه نیز به فرجام پروژه 
های مشابه نیم ساخت تبدیل نشود، اقدام به دعوت 
از یک سرمایه گذار عمده نمود واین سرمایه گذار 
در اقدامی قانونی و تحت نظارت کارشناسان رقمی 
در حدود یکصد و هشــتاد میلیارد تومان از سهام 
کارخانه را خریداری کرد و به بزرگترین سهامدار 

کارخانه تبدیل شد.
مدیر عامل شرکت سیمان خمسه ادامه داد: سیمان 
خمسه بعد از جذب این سرمایه گذار ۱۸۰ میلیارد 
تومانی توانســت با اخذ ۲4 و نیــم میلیون یورو 
تسهیالت ارزی و ۷۱ و نیم میلیارد تومان تسهیالت 
داخلی کار خود را در صنعت ســیمان کشور آغاز 

نماید.
مهندس فالحی با اشاره به اقدامات زیر بنایی انجام 
شــده و فعالیت شرکت در تولید سیمان به چرایی 
عدم پرداخت سود از سوی شرکت به سهامداران 
نیز اشاره کرد و گفت: علیرغم موفقیتهای چشمگیر 
در کنتــرل و کاهش هزینه هــای جاری و تثبیت 
شرایط و وضعیت عمومی کارخانه بر این باورم که 
باید با مردم صادق بود و از دادن وعده های دروغین 

پرهیز کرد که در همین رابطه 
با وجود تولید و مشــغول به 
کار بودن سیمان خمسه اما، 
پایین بودن قیمت  به جهت 
ســیمان در بازار که متناسب 
با هزینه هــای دیگر کاالها 
افزایش نیافته است و رقابت 
منفی موجود میان شــرکت 
های تولیدی سیمان در ایران 
که بیش از ۷۰ واحد شرکت 

سیمانی و با ظرفیت تولیدی حدود یکصد و هفتاد 
میلیون تن در سال در حال فعالیت هستند و از سوی 
دیگر پایین بودن تقاضای خرید سیمان در بازار که 
در حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تن است، شرکت سیمان 
خمســه نمی تواند سودی را به ســهامداران خود 

متصور باشد.
مهندس فالحــی افزود: عدم 
تناســب بین تولید و عرضه 
و بــازار مصرف ســیمان و 
هزینه هــای باالی انــرژی ، 
مواد اولیه ، حقوق پرســنل و 
کارگران از یک سو و از سوی 
دیگر که از همه ی این موارد 
مهمتر است، الزام به پرداخت 
بدهی بانکی است که در این 
ســال ها به بیش از یکصد و بیست میلیارد تومان 
بدهــی ارزی و ۲۳4 میلیــارد تومان بدهی داخلی 
تبدیل شــده اســت، بنابراین پیش بینی می شود 
سیمان خمسه تا ۵ سال آینده توان پرداخت سود به 
سهامداران را نداشته باشد که این عدم پرداخت سود 

شامل حال همه ی سهامداران چه سهامدار عمده و 
چه سهامداران دیگر می باشد.

مهندس فالحی در باره افزایش ســرمایه و خرید 
سهام جدید توسط سرمایه گذار عمده  کارخانه نیز 
این گفت: موضوع افزایش ســرمایه یکی از موارد 
مهمی اســت که بعضی سهامداران خرد دچار سو 
تعبیر شــده اند و باید توجه داشت بیشترین تعداد 
ســهام و در نتیجه بیشترین بدهی کارخانه متوجه 
سرمایه گذار عمده است و در شرایطی که مردم بعد 
از گذشت چندین سال از افزایش سرمایه استقبال 
نمی کنند، این فعال اقتصــادی برای جلوگیری از 
متضرر شدن در واحد های اقتصادی خود و حفظ 
خوش حسابی ، ناچار به سرمایه گذاری بیشتر در 
سیمان خمسه است با این وجود در صورت تصمیم 
به افزایش سرمایه، طبق قانون اطالع رسانی شده و 
سهامداران در صورت تمایل می توانند به خرید یا 

فروش سهام خود اقدام نمایند.
وی در ادامــه به موضوع بورس نیز اشــاره کرد و 
گفــت: از آنجایی که تســهیالت بانکی نیز بدهی 
محسوب می شود و کارخانه سیمان خمسه بدهکار 
اســت و سوددهی ندارد از این رو طبق قانون نمی 

توان سهام این کارخانه را در بورس عرضه کرد.
دربــاره فرابورس نیز از آنجایی که در گذشــته در 
مواردی شــرکت ها و کارخانه ها با سند سازی و 
اظهار ورشکستگی ساختگی ، اقدام به خرید سهام 
با قیمت بسیار پایین از سهامداران نموده اند ، قانون 
برای جلوگیری از این سودجویی برای ضرر دهی 
یــک واحد تولیدی و تجاری بازه ی زمانی یک تا 
دوســاله در نظر گرفته است که در این فرایند اگر 
ضرردهی واحد محرز و مشــخص شد اجازه ی 

معامله در فرابورس نیز صادر می شود.
با این توضیح احتمال می رود سهام سیمان خمسه 
به زودی قابــل خرید و فروش از طریق فرابورس 
باشــد. مهندس فالحــی تاکید کــرد : پرداخت 
بدهی های معوقه بانکی که پیش بینی می شود در ۵ 
سال آینده تمام شود، نوعی سود پنهان است و در 
واقع به نفع سهامداران می باشد چون دست طلب 
کار عمده شرکت که بانک هست ، از سرمایه های 

آنها کوتاه می شود.
مهندس فالحی در پایان از ســهامداران شــرکت 
سیمان خمسه خواست که تا پایان پرداخت بدهی 
های بانکی و تا ۵ ســال آینده صبور باشند. در غیر 
اینصورت نسبت به فروش ســهام خود از طریق 
شرکت سیمین سهام به نشانی زنجان سعدی شمالی 
روبه روی بانک کشاورزی، ساختمان آروین طبقه 
۲ واحد ۰۰ اقدام کنند و یا جهت آگاهی بیشــتر با 

شماره ۳۳۵4۰4۲۵ - ۰۲4تماس حاصل فرمایند.

مدیرعامل سیمان خمسه در گفتگوی ویژه با زنگان امروز :

سیمان خمسه تا 5 سال سود نمی دهد

  مدیر توانمندســازی تشکل های مردم نهاد وزارت کشور 
گفت: هم اکنون ۱4 هزار ســازمان و تشــکل مردم نهاد در کشور 
فعالیــت می کنند که ۶ هزار از این تعداد با وزارت کشــور مرتبط 

است.
زهرا عابدینی در حاشــیه برگزاری روز تشکل ها و مشارکت های 
اجتماعی در استان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از مجموع 
ســازمان های مردم نهاد و تشکل های غیر دولتی بالغ بر ۲ هزار و 
۵۰۰ مورد از ناجا، ســه هزار مورد از بهزیســتی و ۲ هزار و ۵۰۰ 

مــورد دیگر نیز اعتبار نامه خود را از وزارت ورزش و جوانان اخد 
کرده اند.

وی اظهار داشت: تشکل های که تحت نظر سازمان تبلیغات اسالمی 
و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می کنند، تشکل مردم 

نهاد نیستند.
به گفته وی، تشــکل های غیر دولتی سه ویژگی غیر دولتی، غیر 

سیاسی و غیر انتفاعی بودن دارند.
عابدینی افزود: بر این اساس رویکرد وزارت کشور توانمند سازی 
تشــکل ها و سازمان های مردم نهاد است به طوری که طی ۲ سال 
گذشــته برای چهار هزار ســازمان مردم نهاد بالغ بر ۱۸۲ هزار نفر 
ساعت برنامه های آموزشی برگزار شد که بطور میانگین سهم هر 

استان ۱۲۰ تا ۱۵۰ تشکل بوده است.
این مســئول ادامه داد: طی ســال جاری نیز طبق برنامه مشترک، 
آموزش های توانمندسازی برای سازمانها و تشکل های مردم نهاد 

در سطح کشور ادامه خواهد یافت.
* افزایش 100 درصدی تعداد تشکل ها و سازمان های مردم نهاد 

در چهار سال گذشته
عابدینی افزود: طی چهار سال گذشته به لحاظ کمی شمار تشکل ها 
وســازمان های مردم نهاد رشد ۱۰۰ درصدی و طی ۲ سال گذشته 

این میزان رشد ۸۰ درصد بوده است.
وی ابراز کرد: بر این اساس شمار تشکل ها و سازمان های مردم نهاد 
در سطح کشور رشد خوبی داشت و وزارت کشور به دنبال کیفی 

سازی فعالیت آنهاست. مدیر توانمند سازی و توسعه مشارکت های 
اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: طی چهار سال گذشته در هر سال 
رشد ۱۰ درصدی تشکل ها و سازمان های مردم در کشور به وقوع 
پیوسته است. وی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد بیشترین حوزه 
های فعالیت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد به خیریه، اجتماعی 
و فرهنگی، بهداشــت و درمان و محیط زیست اختصاص دارد که 

زمینه فعالیت آنها بیش از گذشته فراهم شده است.
عابدینی افزود: طبق مطالعه ای که به تازگی توسط دانشگاه تهران با 
همکاری وزارت کشور از پنج هزار و ۱۷ تشکل مجوز دار در کشور 
انجام گرفته حضور زنان بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد و مابقی بصورت 

عمومی بوده است.
وی بیشترین سطح مشارکت در قالب سازمان های مردم نهاد را در 

استان ایالم و کمترین آن را در گلستان اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، سازمان غیردولتی )NGO( به مجموعه ای از افراد 
هم هدف و داوطلب با گرایش های غیر سیاسی و غیر انتفاعی گفته 
می شود که برای تحّقق اهداف مشترک خیرخواهانه، گرد هم جمع 
شده و طبق ضوابط و قوانین خاصی به انجام فعالیّت های مشخص 

می پردازند.
فعالیّت داوطلبانه از مهم ترین ویژگی های سازمان های مردم نهاد 
)ســمن ها( است. بنابراین این تشــکل ها در کنار نظام مند کردن 
مشارکت اجتماعی شهروندان در تدبیر امور مربوط به جامعه، زمینه 

فعاالنه شدن و اثربخشی بیشتر مشارکت را نیز فراهم می کنند. 

 اســتان زنجــان تولید کننده 
ســاالنه بیش از ۱۲ هــزار تن انواع 
آبزیــان اســت، با توجه بــه چنین 
ظرفیتی، مسئوالن از سال ۹4 درصدد 
هموار کردن راه صادرات ماهی قزل 
آال به اســتان چلیابینسگ روسیه و 
عراق هستند و قدم های مثبتی در این 

زمینه برداشته شده است.
به گزارش ایرنا، بــا توجه به اینکه 
از  غیرنفتی  محصــوالت  صادرات 
اهمیت ویژه ای بــرای درآمدهای 
ارزی برخوردار است، انگیزه تولید 
کننــدگان را تقویت مــی کند و از 
سوی دیگر استان زنجان در منطقه 
شمالغرب کشور در مقایسه با استان 
های ایــن منطقه کــه از منابع آبی 
چند برابری برخوردار هستند، رتبه 
نخست تولید ماهیان سردآبی را به 

خود اختصاص داده است.
ساالنه بیش از هشت هزار تن ماهی 
قزل آالی اســتان زنجان به اســتان 
های همجوار ارسال می شود و طی 
سال های گذشته نیز صادرات آن به 

عراق انجام می شد.
عالوه بر این ساالنه ۱4 میلیون قطعه 
بچه ماهی نیز در داخل استان زنجان 

تولید می شــود که ایــن مهم یکی 
از زنجیره هــای صادرات آبزیان را 

تشکیل می دهد.
زنجان،  ماهنشــان،  های  شهرستان 
ایجــرود، طــارم، خدابنــده، ابهر، 
ســلطانیه و خرمــدره بــه ترتیب 
بیشــترین تولید ماهیان سردآبی و 
گرم آبی اســتان زنجان را به خود 

اختصاص داده اند.
صادرات قــزل آالی زنجان باید 

مستمر باشد
مدیر امور شــیالت و آبزیان استان 
زنجان گفت: اســتان روزانه ۱۶ تن 
ماهی تولیدی را وارد بازار می کند و 
با این شرایط تولیدی ۷۰ تن در هفته 
نیز به دیگر اســتان های آذربایجان 
شرقی، اردبیل، تهران، قزوین، کرج 

و دیگر استان ها ارسال می شود.
به گفته منصورحقی راد، جلســاتی 
برای رفع موانع صادرات ماهی قزل 
آال از استان زنجان به روسیه و حتی 

عراق برگزار شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه صادرات این 
فرآورده باید دائمی باشد، یادآوری 
کــرد: ماهــی قــزل آالی تولیدی 
شهرستان ماهنشــان کیفیت باالیی 

دارد، مصرف ســموم 
در آن بســیار پایین و 
با توجه به شوری آب 
بیماری  شهرستان  این 
هــای آبزیــان در آن 
نسبت به دیگر مناطق 
کمتــر و با این عوامل 
بیشــترین  ماهنشــان 
تولید کننــده آبزی را 
به خود اختصاص داده 

است.
وی، بــه وزن ماهــی 
تولیدی برای صادارت 
اشاره کرد و ادامه داد: 

روســیه متقاضی واردات قزل آالی 
اســتان زنجان با وزن باالی ۱۵۰۰ 
تا ۲ هزار گرم اســت کــه در زمان 
حاضر۵۰ تن در هفته ماهی با وزن 

یکهزار و ۵۰۰ گرم تولید می شود.
مدیر امور شــیالت و آبزیان استان 
زنجان، تشــکیل زنجیــره تولید و 
عرضه در صادرات را بســیار مهم 

دانست و افزود: باید نخستین حلقه 
در این مجموعــه تامین نهاده های 
آبزیان باشد که در ماهنشان مجوز ۲ 
کارخانه تولید خوراک آبزیان صادر 

شده است.
حقی راد، تولید بچه ماهی و وجود 
تولیدکنندگان آبزی را از دیگر حلقه 
هــای این زنجیره بیان کرد و افزود: 

بچه ماهی در استان زنجان تولید می 
شــود، پس از این مرحله باید قزل 
آالی تولیدی توســط آبزی پروران 
بر اســاس کیفیت و وزن پیشنهادی 

کشور متقاضی باشد.
وی یادآوری کرد: فرآوری و حمل 
آبزیان از دیگــر حلقه های زنجیره 
به شمار می رود و بر اساس برنامه 

انجام  هــای  ریــزی 
شــده ماهی قزل آالی 
تولیدی اســتان زنجان 
کردن  از ســپری  پس 
مراحل قبلی از ســوی 
یکــی از مراکز بســته 
بندی استان بسته بندی 
و توســط بازرگانان به 
کشورهای هدف صادر 

خواهد شد.
آبزیــان  صــادرات 
قیمت  ثبات  موجب 

ها می شود
اتحادیــه  مدیرعامــل 
آبزیان اســتان زنجان گفت: باید در 
استان پایانه فروش راه اندازی شود 
که با محقق شــدن آن ثابت سازی 
قیمت آبزیان فراهم و از نوســانات 
نــرخ در بازار و متضرر شــدن این 

قشر جلوگیری می شود.
قادر نورافکن تاکیــد کرد: تجار و 
در  آبزیان  خــوراک  تولیدکنندگان 

زنجان همــکاری کنندتــا زنجیره 
صادرات قزل آال به روسیه و دیگر 

کشورها را راه اندازی کنیم.
به گفتــه وی، در حال حاضر ۳۰ تا 
4۰ تولید کننده مجرب آبزی استان 
زنجان آماده همکاری با این زنجیره 
هســتند که تولید خود را بر اساس 
نیاز کشــور  شــاخص های مورد 

متقاضی انجام دهند.
مدیرعامــل اتحادیه آبزیان اســتان 
زنجان، از همــه عالقه مندان برای 
سرمایه گذاری در زنجیره صادرات 
قزل آالی زنجان به روسیه خواست 
تا با ایــن اتحادیــه وارد همکاری 

شوند.
نورافکــن، تمدیــد نشــدن مجوز 
فعالیت پــرورش ماهی از ســوی 
محیط زیســت و عدم تایید مجوز 
فعــاالن ایــن بخش توســط نظام 
دامپزشــکی را از مشــکالت پیش 
روی برخی از آبزی پروران برشمرد.

 80 درصد از آبزی پروران مجوز 
اولیه زیست محیطی ندارند

معاون فنی اداره کل محیط زیســت 
استان زنجان اظهار داشت: در حال 
حاضر ۵۰۰ واحد پرورش آبزی در 

اســتان از این اداره کل مجوز اولیه 
زیست محیطی اخذ نکرده اند.

تــورج باحجــب قاســمی افزود: 
چنانچه آبــزی پروری در اســتان 
زنجان مجوز اولیه زیســت محیطی 
داشــته باشــد، برای تمدید پروانه 
فعالیت آن از ســوی محیط زیست 

مشکلی وجود ندارد.
فاصله اســتخر آبزی با واحدهای 
تولیدی همجــوار و حریم جاده 

باید رعایت شود
مســئول صدور پروانه های ماده ۵ 
اماکن و دام نظام دامپزشــکی استان 
زنجــان اعالم کرد: بایــد فاصله ۲ 
اســتخر پرورش ماهی از همدیگر، 
رودخانه و سایر واحدهای تولیدی 

حداقل ۱۰۰ متر باشد.
غالمرضا مهرنیــا ادامه داد: تعدادی 
از آبــزی پــروران نیز بــه احداث 
اســتخرهای غیرمجاز در خارج از 
کروکی مشــخص شده و یا بزرگتر 

از متراژ تعیین شده اقدام می کنند.
وی تاکید کرد: آبزی پروران استان 
باید موارد مشخص شده را رعایت 
کنند تا در تمدید و صدور مجوز با 

مانعی برخورد نکنند.

 قزل آالی زنجان در راه روسیه و عراق

 
مدیر توانمندسازی تشکل های مردم نهاد وزارت کشور:

 14 هزار تشکل و سازمان 
غیر دولتی در کشور 

فعالیت می کنند

  پرداخت بدهی های معوقه 
بانکی که پیش بینی می شود در 

5 سال آینده تمام شود، نوعی 
سود پنهان است و در واقع به 

نفع سهامداران می باشد چون 
دست طلب کار عمده شرکت 

که بانک هست ، از سرمایه های 
آنها کوتاه می شود.


