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استارت آپهای اقتصاد کرانهای در
استان بوشهر برگزار میشود
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر یکی از
ظرفیتهای مهم استان ساحلی بوشهر اقتصاد کرانهای
دانست و گفت :در این راستا استارت آپهای اقتصاد
کرانهای در استان برگزار میشود.
اکبر منصورینسب ظهر امروز در جمع خبرنگاران در
بوشهر با تاکید بر توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار
اظهار داشت :این دانشگاه نقش موثری درمهارت
آموزی و توانمندسازی دانش آموختگان برای ورود
به عرصه کسب و کار و کارآفرینی دارد .وی با اشاره
به اینکه چهار رشته مکانیک خودرو ،عمرانی ،کامپیوتر
و طراحی دوخت بر رشتههای این دانشگاه افزوده
شده است خاطر نشان کرد :دانشگاه فنی و حرفهای
استان بوشهر دارای  3هزار دانشجو در دو دانشکده
دختران و پسران است که در  7رشته کارشناسی و
 11رشته کاردانی فعالیت میکند .رئیس دانشگاه
فنی و حرفهای استان بوشهر از تجهیز کاگاههای این
دانشگاه خبر دادو بیان کرد :تا پایان امسال تجهیزات
جدید به کارگاههای مراکز دانشگاه فنی و حرفهای
استان برای بهروز رسانی به ارزش  6میلیارد ریال
اضافه میشود .منصورینسب گفت :این تجهیزات
شامل دوربینهای پیشرفته نقشه برداری ،چرخ خیاطی
هوشمند کنترلگر منطقی برنامهپذیر ،ویدئو پرژکتور،
موتور هیبریدی ،سیستمهای کامپیوتری ،تجهیزات
صنایع شیمیایی و ابزار دقیق است .وی تصریح کرد:
از سال آینده در دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر
 40تیم نوآور با همکاری صندوق نوآوری برای ایجاد
فضای کارآفرینی ،ارائه ایدهها و خالقیتها فعال
میشود .رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر
با بیان اینکه از فروردین سال آینده استارت آپها در
راستای اقتصاد کرانه ای استان برگزار میشود خاطر
نشان کرد :این استارتآپها ایدههای دانشجویان
استان را در مسیر تولید فضای کسب و کار هدایت
میکند .منصورینسب بیان کرد :از سال آینده تدریس
کارآفرینی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان در مسیر
تولید کسب و کار جدید و نو و بومی فراهم میشود.
وی همچنین از ایجاد کارگاههای خالقیت دانشجویی
در جوار خوابگاه ها خبرداد و افزود :این دانشگاه
نقش موثری درمهارت آموزی و توانمندسازی دانش
آموختگان برای ورود به عرصه کسب و کار و
کارآفرینی دارد.

درآمد حداقل۲۰۰میلیارد تومانی
ماهی قرمز در شب عید
سپیده قاسمی؛ هر ساله تقریبا از اواخر بهمن تشت های
ماهی قرمز در معابر و خیابان ها نوید نزدیک شدن
نوروز را می دهد .اولین مشتریان بساط ماهی گلی
فروشان نیزکودکان هستند که مشتاقانه به حرکت ماهی
ها در تشت های پر آب دستفروشان زل می زنند.
هر ساله تولید و عرضه این آبزی تازه وارد بر سفره ی
نوروز ایرانی ها درآمدی را نصیب فعاالن حوزه پرورش
این ماهی می کند .اما امسال میزان درآمد آن ها چقدر
است؟
بسته به نوع ماهی  ،سالمت و سرحال بودن آن قیمت ها
متفاوت است .پرس و جو در بازار نشان می دهد قیمت
ها از  500تومان تا  15هزار تومان متغییر است ،اما بیشتر
ماهیان که مشتریان عام دارند در حدود  2هزار تومان به
فروش می رسد.
محمدحسن الهی ،کارشناس مسئول ماهیان زینتی
سازمان شیالت کشور ،در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادآنالین میزان تولید انواع ماهی قرمز در ایام نوروز
را بیش از  80تا  100میلیون قطعه عنوان می کند .به
گفته وی؛ گران ترین ماهی های مخصوص سفره عید،
گلدفیش با قیمت هر قطعه  15هزارتومان و بلک مور
با قیمت  5هزارتومان است .الهی عمده ماهی های
عرضه شده برای سفره نوروز را ماهی گلی دانست که
متوسط قیمت 2هزار تومان برای آن منطقی است" .با این
اطالعات می توان تخمین زد در کمتر از یک ماه ماهی
گلی حداقل  200میلیارد تومان برای دست اندرکاران
تولید تا عرضه آن درآمدزایی دارد".
به ماهی قرمز دست نزنید
این کارشنان سازمان شیالت کشور به خریداران ماهی
سفره نوروز توصیه کرد که خرید خود را از مراکز معتبر
فروش ماهیان زینتی دارای مجوز انجام دهند.
الهی ادامه داد :حتما در هنگام خرید توجه داشته باشید
که ماهی در مخزن های مخصوص واستاندارد نگهداری
شود .وی با تاکید بر اینکه هرگز به ماهی قرمز دست
نزنید از مردم خواست در هنگام تعویض آب از دست
کش یا توری های مخصوص برای گرفتن ماهی استفاده
کنند .الهی دمای آب مناسب برای نگهداری ماهی قرمز
را  24درجه عنوان کرد و افزود :آبی که ماهی در آن
نگهداری می شود باید کلرزدایی شود و این کار را می
توان با قرار دادن آب به مدت  2تا  3ساعت در فضای
باز انجام داد .این کارشناس درباره شکل ظاهری ماهی
قرمز نیز گفت :پوست ماهی باید شاداب  ،بدون لک
و خونمردگی باشد .الهی همچنین توصیه کرد که غذا
دهی به ماهی قرمز به میزان اندک و با فاصله چند روز
انجام شود .وی در پایان تاکید کرد که مردم از رهاسازی
ماهی قرمز در رودخانه یا دریاچه ها خودداری کنند
و رهاسازی را تنها در محل های تعیین شده توسط
شهرداری انجام دهند.
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پرداخت تسهیالت به واحدهای
تولیدیاستانبوشهر

پولنو ازکجابخریم؟
بانک مرکزی برای خرید اسکناس نو برخی شعب بانکها
را معرفی کرده ،اما بستههای اسکناس نو با قیمتهای باالتر
در بازار آزاد نیز به فروش میرسند .به گزارش ایسنا ،هر
سال از نیمه اسفندماه کشور رنگ و بوی سال نو به خود
میگیرد و در این میان اسکناسهای نو طرفدار زیادی پیدا
میکند و مردم برای عیدی دادن اسکناس نو تهیه میکنند.
بانک مرکزی نیز برای تأمین نیاز مردم در برخی شعب خود
اسکناس نو توزیع میکند و مردم نیز میتوانند برای دریافت
این اسکناسها به شعب معرفیشده مراجعه کنند .در این میان
اما بازار آزاد اسکناس نو نیز همیشه در فردوسی در روزهای
پایانی سال داغ بوده است ،با این تفاوت که مردم اسکناس
را از بانکها با قیمت واقعی خود دریافت میکنند و برای
خرید اسکناس نو از بازار آزاد باید رقم بیشتری پرداخت کنند.
در همین راستا ،بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته شعب
توزیعکننده اسکناس نو را معرفی کرد که مردم میتوانند برای
خرید این اسکناسها به این شعب مراجعه کنند .بر اساس این
گزارش ،فروش اسکناس نو در شعب معرفیشده از سوی
بانک مرکزی از چهارشنبه ( ۲۲اسفند) تا دوشنبه ( ۲۷اسفند)

انجام میشود که شعب منتخب بانکهای ملی ،صادرات،
ملت ،اقتصاد نوین ،سپه ،گردشگری ،پست بانک ،سینا ،رفاه
کارگران ،پارسیان ،پاسارگاد و سرمایه در سطح استان تهران
نسبت به توزیع اسکناس نو شامل  ۱۰۰برگ اسکناس ۲۰
هزار ریالی و  ۱۰۰برگ اسکناس  ۵۰هزار ریالی برای هر
مراجعهکننده اقدام میکنند .طبق اعالم بانک مرکزی ،در سایر
استانها ،ناظران پولی با همکاری شعب بانکهای منتخب
نسبت به توزیع عمومی اسکناس نو اقدام خواهند کرد که
اطالع رسانی در این خصوص از طریق روابط عمومی
بانکهای تعیین شده ،انجام میشود .برای مشاهده لیست
شعب منتخب توزیع اسکناس نو به مناسبت نوروز در اینجا
کلیک کنید .اما تنوع اسکناسهای ارائهشده در بازار آزاد بیشتر
از اسکناسهایی است که در شعب بانکها توزیع میشود.
● اسکناس نو در بازار آزاد چند؟
بر اساس مشاهدات ایسنا از بازار آزاد فروش اسکناس نو،
در این بازار هر بسته  ۱۰۰برگی اسکناس  ۵۰۰تومانی که
رقم واقعی آن  ۵۰هزار تومان میشود ،در بازار آزاد  ۷۵هزار

کاهش ذخایر دریایی
مشکل جامعه صیادی استان بوشهر است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی صیادان استان
بوشهر گفت :یکی از اساسی ترین و بنیادی
ترین مشکالت جامعه صیادی دراین استان
کاهش ذخایر و منابع دریایی از جمله نبود
میگو و ماهی است .محمد کارگر روز
دوشنبه درنشست با صیادان شهرستان گناوه
افزود :خیلی از گونه های ماهی هایی که
درسال های قبل صید می شد اکنون منقرض
شده اند که دالیلی متعددی دراین زمینه
دخیل هستند .وی اظهارداشت :ورود پساب
های صنعتی وخانگی ،لرزه نگاری های پی
درپی واکتشافات نفت و گاز یکی از دالیلی
است که باعث برهم خوردن اکوسیستم
دریایی و ازبین رفتن ادوات صیادان قانونمند،
تخریب صیدگاه و زیستگاه ها و قتل وعام
نوزادان آبزیان به عنوان پشتوانه شغلی و
معیشتی صیادان شده است .وی گفت :ورود
و تخلیه آب کشتی های غول پیکر در خلیج
فارس نیز باعث تولید آفت کشند قرمزو
نقش منفی در ذخایر و منابع دریایی داشته
است .کارگر افزود :افزایش تالش صید،
گستردگی ادوات شامل تور و گرگور ،ادوات
غیراستاندارد واستفاده از مخرب ترین شیوه
صید منسوخ ترال (کف روب) که توسط
صیادنماها انجام می شود از دیگر عوامل
کاهش ذخایر و منابع دریایی است .وی
اظهارداشت :آبزیان به عنوان انفال و ثروت
ملی ه بشمار می آید و متعلق به همگان است
و از نظر قانون بین المللی زیست محیطی
امانتی است که از نسل های گذشته به ما

رسیده و موظفیم از آن حفاظت و به نسل
آینده تحویل دهیم .وی گفت :کسانی که
خواسته یا ناخواسته به صید ترال می پردازند،
تیشه به ریشه خود و جامعه صیادی می زنند
و نسل آبزیان را نابود می کنند .کارگر افزود:
به رغم برخوردهای شیالت و اعمال مقررات
زیاد دربرابر عوامل ایجادکننده کاهش آبزیان،
نشان می دهد که برخورد نکردن قهرآمیز
نتوانسته نقش بازدارندگی دراین زمینه داشته
باشد .مدیرعامل اتحادیه تعاونی صیادان
استان بوشهر گفت :به فضل الهی و دستور
مستقیم فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و مجموعه فرماندهی و نیروی
دریایی سپاه استان بوشهر برخورد قهرآمیز و
قاطع و بازدارنده با افراد متخلف و زیادخواه
شروع شده است .وی افزود :ورود سپاه در
برخورد و مجازات و توقیف شناورهای
خاطی به عنوان فرصتی طالیی و ارزشمند
تلقی می کنیم و از آنان تقدیر می شود .وی
اظهارداشت :از فرماندهی نیروی دریایی سپاه
انتظار داریم در شورای عالی تامین استان
خواستار تشدید مجازات صیادنماها ،بیرون
کشیدن شناورهای متخلف از آب و معرفی
آنان به مردم شود .کارگر گفت :براساس
ضوابطمقرراتتشکیلبسیجصیادیدریایی
در استان بوشهر انجام خواهد شد و سپاه
ازنظر حقوقی و قانونی از این قشر حمایت
و پشتیبانی خواهد کرد .وی گفت :از صیادان
انتظار داریم در این امر مهم و قابل تحسین
سپاه پاسداران پیشقدم و ثبت نام کنند.

تومان و هر بسته  ۱۰۰برگی اسکناس  ۱۰۰۰تومانی که رقم
واقعی آن  ۱۰۰هزار تومان است ۱۲۵ ،هزار تومان به فروش
میرسد .اما بستههای  ۱۰۰برگی اسکناس نوی  ۲۰۰۰تومانی
 ۳۰هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی یعنی  ۲۳۰هزار تومان
فروخته میشود .جالب اینکه بیشترین اختالف قیمت واقعی
و فروش در بازار آزاد اسکناس نو ،مربوط به اسکناس ۵۰۰۰
تومانی است که قیمت واقعی هر بسته  ۱۰۰برگی از آن ۸۰
هزار تومان کمتر از قیمتی است که باید برای خرید این بسته
 ۱۰۰تایی پرداخت کند؛ در واقع بسته  ۱۰۰برگی اسکناس
نوی  ۵۰۰۰تومانی در بازار آزاد  ۵۸۰هزار تومان به مشتری
فروخته میشود .بسته اسکناس  ۱۰هزار تومانی نو نیز ۶۰
هزار تومان برای فروشندهها سود دارد ،یعنی یک بسته ۱۰۰
برگی  ۱۰هزار تومانی با قیمت یک میلیون و  ۶۰هزار تومان
در بازار آزاد به فروش میرسد .اکنون مردم میتوانند تا روز
دوشنبه هفته آینده برای خرید یک بسته  ۱۰۰برگی اسکناس
 ۲۰۰۰و  ۵۰۰۰تومانی به شعب بانکهای منتخب مراجعه
کرده و در صورتی که بیش از آن مقدار یا اسکناس دیگری
نیاز داشتند از طریق بازار آزاد آن را تهیه کنند.

رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان
بوشهر از ابالغ دستورالعمل اجرایی پرداخت
تسهیالت به واحدهای تولیدی خبر داد و
افزود :تسهیالت الزم به این بنگاهها پرداخت
میشود.سید حسین حسینی محمدی بیان
کرد :در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری
مشترک بین سازمان برنامه و بودجه کشور و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص
افزایش تولید و اشتغال ،پرداخت تسهیالت
الزم برای نگهداشت واحدهای اقتصادی
(بازسازی و نوسازی) و توسعه واحدهای
صنعتی و معدنی در دستور کار قرار گرفته
است .وی افزود :صاحبان طرحهای نیمه
تمام با پیشرفت فیزیکی بیشاز  60درصد
نیز مشمول این برنامه شده و میتوانند از این
تسهیالت استفاده کنند .رئیس سازمان صنعت،
معدن وتجارت استان اضافه کرد :متقاضیان
باید جهت اخذ تسهیالت درخواست خود را
در سامانه الکترونیکی بهین یاب ثبت کنند و
پس از ارائه مدارک الزم به کمیته بررسی و
تایید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید،
برای دریافت تسهیالت به بانکهای عامل
معرفی میشوند .وی تصریح کرد :بانک
عامل نیز موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم
درخواستهای ابالغ شده به شعب خود،
همکاری الزم را برای پرداخت تسهیالت
انجام دهند .حسینی محمدی با تاکید بر تحقق
دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت
از کاالی ایرانی تاکید کرد :با توجه به ابالغ این
برنامه انتظار میرود با هماهنگی دستگاههای
اجرایی استان تامین مالی واحدهای تولیدی در
اولویت قرار گرفته و زمینه تحقق اهداف برنامه
مذکور فراهم شود.

اجازه واردات  ۴۰۰قلم کاالی
جدید به مناطق آزاد داده شد

امکاناتگردشگری
در سواحل تنگستان تقویت شود

فرماندارشهرستانتنگستانخواستارگسترش
نظارتها بر گشتهای دریایی شد و گفت:
امکانات گردشگری در سواحل تنگستان
تقویت شود .به گزارش خبرنگار مهر،
عبدالحسینرفیعیپورظهرسهشنبهدرنشست
ستاد هماهنگی خدمات سفر تنگستان اظهار
داشت:شهرستانتنگستاندارایقابلیتباالیی
در حوزه گردشگری در بخش مرکزی و دلوار
برایجذبمسافریننوروزیاست.ویاضافه
کرد :در سالهای گذشته براساس نظر سنجی
کهتوسطمسافریننوروزیانجامشدخدمات
سفر از رضایتی نسبی برخوردار بوده است که
نیاز است در این خصوص زیر ساختهای
مورد نیاز ایجاد شود .فرماندار تنگستان با اشاره
بهاینکهساحلدالرامازمناطقبکرگردشگری
شهرستان در بخش دلوار است تصریح کرد:
باید تالش شود زیرساختهای الزم برای
خدمات دهی بیشتر در منطقه گردشگری
ساحل دالرام آماده شود .وی بیان داشت :اکیپ
گشتمشترکسالمتونظارتبرواحدهای
تجاری ،اغذیه فروشیها و رستوانها توسط
بهداست و درمان ،نیروی انتظامی ،سازمان
صمت و تعزیرات حکومتی شهرستان
تشکیل و در هر صنف که گران فروشی و
عدم رعایت بهداشت مشاهده شد ،برخورد
قاطع همراه با اطالعرسانی صورت گیرد.
این مقام عالی دولت در تنگستان خاطرنشان
کرد :در بحث روشنایی معابر اصلی و
فرعی شهرستان و موزههای رئیسعلی دلوار
و کالت اهرم ،کانکس ایستگاههای هالل

احمر ،نیروی انتظامی و اورژانس جادهای
شهرستان تا  ۲۴اسفند آماده باشد .وی
افزود :برای سهولت در عبور و مرور تمام
پارکینگهای جلوی مسیرهای ورودی و
خروجی مجتمعهای تجاری دلوار مسدود
و هیچ پارک خودرویی جلوی این مجمتع
ها صورت نگیرد و مسافرین فقط به سوی
پارکینگهایی که آماده شده هدایت شوند.
فرماندار تنگستان افزود :بحث مبلمان شهری
شهرهای شهرستان ،رنگ آمیزی و خط
کشی معابر با توجه به اینکه زمان اندک است
شهرداران در دستور کار خود قرار دهند .وی
بیان داشت :در خصوص توزیع میوه شب
عید تعاون روستایی ،جهاد کشاورزی و
صنعت معدن و تجارت توزیع مکانی حتم ًا
مد نظر داشته باشند .رفیعی پور با اشاره به
اینکه میراث فرهنگی نظارت الزم در بحث
بوم گردی شهرستان داشته باشد بیان کرد:
مدیرمیراثفرهنگیشهرستانآمارمسافرین
نوروزی شهرستان روزانه تهیه و ثبت سامانه
کند .فرماندار تنگستان افزود :هیچ دستگاهی
اجازه قطع آب ،برق و گاز مناطقی که مرتبط
با ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان
است ندارد .این مقام عالی دولت در تنگستان
با بیان اینکه از  ۲۵اسفند هرگونه حفاری در
شهرستان تعطیل است بیان داشت :در بحث
گشتهای دریایی هیچگونه قایق و لنجی
بدون جلیقه و بیمه حق عبور و مرور ندارد.
وی افزود :مدیران شهرستان در ایام تعطیالت
نوروزی کشیک در اداره داشته باشند.

نجفی گفت ۴۰۰ :قلم کاالی جدید دیگر
به لیست کاالهای وارداتی مناطق آزاد اضافه
میشود .صادق نجفی دستیار ارشد وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در آیین افتتاح
پروژههای صنعتی و گردشگری منطقه آزاد
ارس که با حضور مرتضی بانک مشاور رییس
جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور
برگزار شد ،با اشاره به اینکه  ۴هزار قلم کاال
بدون ثبت سفارش وارد میشود ،اظهار کرد:
 ۴۰۰قلم کاالی جدید دیگر به لیستکاالهای
وارداتی مناطق آزاد اضافه میشود .نجفی با
بیان اینکه مناطق آزاد باید ناجی صنعت و تولید
کشور باشد افزود :مناطق آزاد و وزارت صمت
همکاری خوبی دارند تا صنعت و اقتصاد در
مناطق آزاد توسعه و رونق یابد ضمن اینکه
از بازارچههای مرزی هم برایواردات کاالهای
مهم میتوانیم استفاده کنیم .دستیار ارشد وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید
از مزیتهای مناطق آزاد برای تقویت و توسعه
اقتصادی کشور استفاده کنیم ابراز کرد :در
شرایط بحران میتوان از مزیتهای منطقه برای
تبدیل تهدید به فرصت استفاده کرد .نجفی با
اشاره به اینکه تحریمها را دور میزنیم و مثل
شب عملیات جنگی ،در عملیات اقتصادی هم
با طرح ریزی و برنامه ریزی مناسب ،اجازه
نمیدهیم با همراهی فعاالن عرصه اقتصادی،
دشمن به اهدافش برسد خاطرنشان کرد:
پیروزی در این راه به اعتقاد ،اراده و ریسک
نیاز دارد .امروز این کشور را باید با ریسک
نجات دهیم ،این روحیه باید تقویت شود که
نمیشود و نمیتوانیم مانع بزرگی در این راه
است .وی با بیان اینکه نمیگویم سختی و
گرانی نیست ،ولی دشمن کارش این است
که از هر طریقی ضربه بزند ،اضافه کرد :باید
آستینها را باال زد و کمک کنیم چراکه اعتقاد
دارم بخش عظیمی از مشکالت اقتصادی با
ظرفیت مناطق آزاد قابل حل است.

