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خبر

فصل صید در استان های شــمالی که از 20مهر سال 
گذشته شروع شــده بود باالخره بعد از 2بار تمدید از 
سوی کمیته صید سازمان شیالت ایران ۳۱فروردین 
امسال به پایان رسید؛ پیش از نوروز کاهش 2۳درصدی 
تولید ماهــی در مازندران، گیالن و گلســتان خبر از 
نامساعدبودن شــرایط صیادی داشــت. درحالی که 
صیادان به اسفند و فروردین یعنی پیک صید امیدوار 
بودند، اما آمار منتشرشــده در پایــان فصل صید هم 
کاهش چشمگیری را نشــان می دهد. در نوار ساحلی 
۳استان شمالی کشور ۱۱7شرکت تعاونی صیادی پره 
به صید ماهیان استخوانی اشتغال دارند که آمارها نشان 
می دهد میانگین سهم هر تعاونی از سبد صید امسال 

۳4.7۳تن بود.

راهکارهای شیالت مازندران برای جبران صید
مدیرکل شــیالت مازندران با اشــاره بــه پایان فصل 
صید ماهیان اســتخوانی در دریای خزر به همشهری 
می گوید: میــزان کل صید ماهی های اســتخوانی از 
دریای مازندران ۱8۳۳تن بود که نسبت به مدت مشابه 
قبل ۳۱درصد کاهش داشت. از ۱۶ تا ۳۱فروردین که 
فصل صید تمدید شد، میزان کل صید ۱۵۱تن بود که 
میزان کاهش را کم کرد و کاهش صید از ۳۵درصد به 

۳۱درصد رسید.
حسن اسحاقی ارزش اقتصادی ماهی های صید شده را 
با توجه به افزایش قیمت ماهی  4۶درصد بیشتر از سال 
قبل می داند و می افزاید: در زمینه سرانه صید هر تعاونی 
پره شاهد کاهش 28درصدی صید بودیم. از بین میزان 
ماهی های صید شده ۶2درصد ماهی سفید، 2۵درصد 

ماهی کفال و ۱۳درصد ماهی کپور بوده است.
مدیرکل شــیالت مازندران وضعیــت رودخانه های 
شاخص شــیالتی، مصب رودخانه های مختلفی که از 
باالدست به دریا می ریزند، آالینده های  زیست محیطی و 
همچنین تورها و صیادان غیرمجاز را از مهم ترین عوامل 

تأثیرگذار بر کاهش صید اعالم می کند.
وی با اشاره به مصوبه سفر رئیس جمهوری به مازندران 
درباره صیادان پره اســتان توضیــح می دهد: حدود 
۱0سال قبل هیأت وزیران وقت طرحی را تصویب کرد 
که بر مبنای آن شغل صیادی در استان های شمالي و 
جنوبي تعدیل و تثبیت شود. فعالیت شرکت های تعاونی 
پره که به صیادی مشغول هســتند با توجه به کاهش 

شدید صید دیگر توجیه اقتصادی الزم را ندارد. مصوبه 
درباره این بود که با تخصیص اعتبار این شــرکت های 
تعاونی تعدیل  شوند. به این معنا که کارت های صیادی 
جمع آوری و مبلغی بــه آنان پرداخت شــود تا باقی 
شرکت های فعال بتوانند در یک فضای ثابت کار کنند و 

صید برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد.
مدیرکل شــیالت مازندران با بیان اینکه در سال های 
گذشته این طرح در 2استان گلســتان و گیالن انجام 
شــده اما بودجه الزم برای مازنــدران تخصیص داده 
نشده اســت، اظهار می کند: این موضوع را در سفری 
که رئیس جمهوری در اســفندماه به مازندران داشت 
به ایشــان اعالم کردیم زیرا اختصــاص نیافتن اعتبار 
و مشخص نشــدن وضعیت کاری صیادان مشــکالت 
اجتماعی را در اســتان پدید آورده بود. بر این اساس 
تعدیل و تثبیت شغل صیادی در ۵4شرکت پره استان 
که حدود ۳800صیاد در آنها مشــغول به کار هستند، 
اجرا خواهد شــد تا به این ترتیب شغل صیادی دوباره 
در اســتان توجیه اقتصادی داشته باشــد. این مصوبه 
به ۱00میلیارد تومان بودجه نیــاز دارد که در انتظار 

اختصاص اعتبار آن هستیم.

کاهش صید مازندران
در فصل صید امسال مازندران نســبت به استان های 
شمالی دیگر بیشترین کاهش صید را ثبت کرده است. 

مدیرکل شیالت مازندران درباره این موضوع توضیح 
می دهد: در 2ســال اخیر صید در مازنــدران کاهش 
چشمگیری داشــته اســت. یکی از دالیل این مسئله 
تغییرات آب وهوایی است که موجب شد صیادان کمتر 

بتوانند به دریا بروند.
اســحاقی می افزاید: نکته دیگر وضعیت رودخانه های 
استان است؛ ماهیان کفال، کپور و سفید برای تولیدمثل 
باید بتوانند به باالدست رودخانه ها بروند، یعنی نقطه  ای 
که آب شور و شیرین با یکدیگر تالقی دارند. متأسفانه 
رودخانه های اســتان از حالت بکر خود خارج شده اند 
و ســموم، فاضالب و موادی که از معادن اســتان وارد 
رودخانه ها  می شود موجب شــده امکان رشد ماهیان 
در آنها وجود نداشــته باشــد. به عالوه صید غیرمجاز 
هم از دیگر دالیل مختل شــدن کار صیادان و کاهش 

صید آنان است.

 کاهش صید در گیالن و گلستان
در گیالن هم صیادان 47شرکت صیادی پره 20۱4تن 
انواع ماهیان استخوانی صید کردند که این میزان نسبت 

به سال گذشته 4درصد کاهش داشته است.
حمیدرضا تقی نصیری، مدیرکل شیالت گیالن ارزش 
فروش ناخالص این مقدار صید را 2۳0۳میلیارد ریال 
می داند و می گوید: غالب سبد صید صیادان پره را 2گونه 

ماهی سفید و کفال تشکیل می داد.

صیادان گلســتانی هــم گرچــه از نظر تعــداد آمار 
کمتری نســبت به مازندران و گیالن دارند، اما کاهش 
20درصدی صید امسال هم در ســبد کوچک تر آنها 
بی تأثیر نبوده است. محســن یحیایی ، معاون صید و 
صیادی شیالت گلستان با بیان اینکه صیادان گلستانی 
امسال 2۵0تن انواع ماهیان اســتخوانی از خزر صید 
کردنــد، می گوید:    این کاهش   نتیجــه کاهش ذخایر 

ماهیان خزر و پسروی آب دریا است.

    
با آنکه صیــادان مازندران منتظرند بــا اجرای مصوبه 
دولت وضعیت صید در این استان به حالت ثبات برسد، 
اما در 2استان دیگری که همین مصوبه اجرا شده است 

صیادان باز هم با کاهش صید و ضرر و زیان مواجهند. 

پایان فصل صید شمال
فصل صید در استان های شمالی به پایان رسید و طبق اعالم شیالت مازندران، گیالن و گلستان سبد صیادان امسال سبک تر بود

حمیده پازوکیگزارش
خبرنگار

عدد خبر

عشــایر خراســان رضوی ســال گذشــته 
۱۲هــزار تن گوشــت قرمــز تولید و بــه بازار 
مصرف عرضــه کرده اند. به گــزارش ایرنا، 
به گفتــه محمــد نبوی فــرد، مدیــرکل امور 
عشــایری این اســتان عشــایر با ۹۹۵هزار 
واحــد دامــی در ۱۳شهرســتان اســتقرار 
یــع  دارنــد. در ســال های اخیــر بــا توز
کنســانتره ویــژه بیــن دامــداران عشــایری 
هزینــه تولیــد هــر کیلوگــرم گوشــت قرمز 

عشایر   ۳۰درصد کاهش یافته است.
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 ۵هزار هکتار گلخانه جدید در هرمزگان 
ســاخته می شــود. به گــزارش تســنیم، 
به گفته عباس مویدی، رئیس سازمان 
جهادکشــاورزی هرمــزگان برنامه ریــزی 
شــده   بــا همــکاری شــبکه بانکــی و 
کشــاورزان از ایــن میــزان ۱۰۲۰هکتــار 
گلخانه در یک سال پیش رو ایجاد شود. 
هرمــزگان در طــرح انتقــال فضــای بــاز 
ســبزی و صیفی به محیــط گلخانه رتبه 

اول کشور را در اختیار دارد.

 5000
هکتار

هرمزگان

 آبگیری کامل سد بیدواز
تا پایان امسال

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان شمالی از 
آبگیری کامل ســد بیدواز اســفراین تا پایان سال جاری 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، سیدعقیل مرتضوی اظهار کرد: طی چند 
سال گذشته فروچاله ای در بدنه سد مشاهده شد که این 
فروچاله در باالترین ســطح خود قرار داشت و از آنجایی 
که منطقه گسلی و ساختار ســد خاکی است، خروجی 

آب نداشتیم.
وی گفت: بعد از مشاهده چنین مشکلی مطالعات تکمیلی 
برای عالج بخشی سد انجام و سپس در سال ۹2 یک پنل 
تخصصی در وزارت نیرو با حضور اعضای خبره صنعت آب 

برگزار و طرحی مصوب شد.
مرتضــوی افــزود: در ســال ۹۵ نیــز پیمانــکار برای 
اجرای طــرح گرفته شــد و اجــرای طرح تا ســال ۹8 
 ادامه یافت کــه بعد از آن متأســفانه به کمبــود اعتبار

 برخورد کردیم.
وی ادامه داد: حدود 2ســالی بود پروژه به حالت تعلیق 
درآمده بود و در اواخر ســال گذشــته با تزریــق اعتبار، 

عملیات ساخت دوباره ادامه یافت.

نیاز به اعتباربیشتر
این مقام مسئول تأکید کرد: امسال سد بیدواز وارد مدار 
بهره برداری و آبگیری قرار می گیرد، اما هنوز برای تکمیل 

آن نیاز به ۳0میلیارد تومان اعتبار است.
وی خاطرنشــان کرد: در سیل ســال ۹8 با وجود اینکه 
عملیات عالج بخشــی در این ســد در حــال انجام بود، 
سیالب های شهرســتان های اســفراین مهار شد و آب 
تا تراز ایمن ذخیره ســازی شــد که اگر این ســد نبود 
 شــاید به علت جاری شــدن سیالب ها مشــکالتی نیز

به وجود می آمد.

عکس خبر

اوروشلوخ کوکه سی؛ نان رمضان
نان رمضان یا »اوروشلوخ کوکه سی« یکی از نان های سنتی 

شهر تبریز است. 
در ایام ماه مبارک رمضان نان های مخصوص افطار که بیشتر 
مواد تشکیل دهنده آن آرد، نشاسته و شکر است و طرفداران 

 زیادی دارد در کارگاه های قنادی تهیه و پخت می شود. 
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