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خبر كوتاه
بیش از  2میلیون و  540هزار خدمت
در شرکت گاز استان گیالن انجام شد

شرکت گاز استان گیالن با ارائه کلیه
خدمات گاز از طرق حضوری و غیرحضوری و
ثبت بیش از  2میلیون و  540هزار خدمت در
پاییز و زمستان امسال توانسته است موجبات
رضایتمندی مشترکین گاز را فراهم نماید.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اعالم انجام بیش از  2میلیون و 540
هزار خدمت گاز در پاییز و زمستان سال جاری
در این شرکت اظهار داشت :این خدمات از راه
های دفاتر پیشخوان ،حضور در ادارات ،سایت
اینترنتی ،نرم افزار موبایلی و تلفن گویا به
مشترکین ارائه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
گسترش درگاه های ارائه خدمات الکترونیک به
مردم را ضروری دانست و گفت :با شیوع بیماری
کرونا در استان ،این شرکت کلیه خدمات مرتبط
با گاز را به صورت الكترونيكي و غیرحضوری به
مشترکین محترم ارائه می کند و در همین راستا
در پاییز و زمستان امسال بیش از  1میلیون
و  520هزار خدمت از طریق سایت ،نرم افزار
موبایلی و تلفن گویا به ثبت رسیده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش روزافزون
استفاده از تلفن های هوشمند توسط مردم،
تصریح کرد :شرکت گاز استان گیالن با ساخت،
اصالح و به روزرسانی مستمر نرم افزار موبایلی
(اپلیکیشن) خود و پاسخگویی به انجام بالغ بر
 500هزار خدمت در مدت کمتر از  6ماه توانسته
است به نیازهای مشترکین محترم پاسخ دهد.
حسین اکبر با بیان این موضوع ،اظهار
داشت :مشترکین محترم می توانند با مراجعه
به سایت اینترنتی گاز گیالن به آدرس www.
nigc-gl.irو یا از طریق اپلیکیشن بازار نسبت
به دریافت نرم افزار خدمات گاز گیالن اقدام
نمایند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان
کرد :به جهت اهمیت ویژه موضوع خدمت رسانی
به مردم ،گزارش خدمات ارائه شده به مشترکین
در بخش های دفاتر پیشخوان ،حضوری و
الكترونيكي بصورت ماهیانه دریافت و مورد
تحلیل و پایش قرار گرفته و نسبت به شناسایی
مشکالت و رفع هرچه سریع تر آنها اقدام الزم
صورت می گیرد.
وی در خاتمه بار دیگر از مردم و مشترکین
گاز درخواست کرد تا حتی االمکان از حضور در
ادارات گاز خودداری کرده و خدمات مورد نیاز
خود را از طریق غیرحضوری به ثبت رسانند تا
با این کار ضمن جلوگیری از گسترش کرونا ،در
وقت و هزینه صرفه جویی شود.

مدیر کل نوسازی مدارس گیالن به
همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان گیالن از پروژه های در
حال احداث و نیمه تمام آموزشی
بازدید نمودن

مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن به همراه
دکتر محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان گیالن از پروژه های نیمه تمام و
در حال احداث بازدید نمودند.مهندس دقیق در
این بازدید ضمن تشکر از حمایت های سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان و تببین موانع و
مشکالت موجود به تشریح عملکرد و اقدامات
اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن در
حوزه ساخت مدارس پرداخت.وی با بیان اینکه
امروزه یکی از محورهای اصلی و مهم در مباحث
آموزشی طراحی فضای آموزشی است ،افزود:
الحمداهلل در اداره کل نوسازی مدارس ،نگاهی
نو به طراحی و ساخت مدارس آغاز شده است.
دقیق درادامه بازدید به تشریح ابعاد مختلف
معماری فضاهای آموزشی استان اشاره نمود
و ابراز داشت :فضاهای آموزشی پویا و پایدار
در مهندسی توسعه پایدار کشور نقش مهم و
اساسی دارند.گفتنی است دکتر محمدی رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن از
پروژه های حسن حجتی رشت ،دبستان فرزانه
رودپیش فومن و پروژه بزرگ حیات طیبه
حضرت آیت اله بهجت فومنی(ره) در شهر فومن
بازدید و از روند احداث پروژه ها و فعالیتهای
صورت گرفته ابراز خرسندی نمودند.
در سال جاری با یکپارچه سازی شرکت های
آبفا شهری و روستایی صورت گرفت:

شستشوی 630هزار متر مکعب مخازن
آب در استان اصفهان

از ابتدای سال تاکنون بیش از 630
هزارمترمکعب از مخازن آب در شهرها و
روستاهادر سطح استان اصفهان شستشو شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و
فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان گفت :از
ابتدای سال جاری تاکنون ،در راستای سطح
کمی و کیفی آب شرب در شهرها و روستاهای
استان بیش از  683باب مخزن آب مورد
گندزدایی و شستشو قرار گرفت.فهمیه امیری
با اشاره به فرایند گندزدایی آب شرب اعالم
کرد :با یکپارچه سازی شرکتهای آبفا شهری
و روستایی  12سامانه گندزادیی کلر زن گازی
از مدار خارج شد و به منظور فرایند گندزادیی
سریعتر و دقیق تر سامانه الکترولیز نمک طعام و
محلولی جایگزین سامانه کلر زن گازی شد.وی
ادامه داد :شرکت آبفا استان اصفهان با به روز
کردن تجهیزات آزمایشگاهی و نیز بهره مندی
از دانش روز دنیا درصدد تامین و توزیع آب
شرب و سالم وبهداشتی به مردم در سطح شهر
و روستا در سطح استان دارد وتا کنون در این
راستا موفق عمل نموده است.مدیر مرکز پایش
و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفا
استان اصفهان اظهار داشت :کیفیت و سالمت
آب شرب در استان به صورت مستمر از سوی
نهادهای نظارتی و ذیصالح مورد ارزیابی قرار می
گیرد و با تایید این نهادها آب شرب میان مردم
توزیع می شود بر این اساس مردم از سالمت و
کیفیت آب شرب در هر برهه از زمان اطمینان
کامل داشته باشند

شهرستان

شماره 3156

شهردار خرم آباد خبر داد :

سرای محله پشت بازار خرم آباد در آستانه بهره برداری

شهردار خرم آباد از بهره برداری از سرای
محله پشت بازار در آینده نزدیک خبر داد.
شهردار خرم آباد در دومین نشست شورای
محالت گفت :خدمات همشهری عزیزمان حاج علی
دولتشاهی به شهر و استان قابل تقدیر است و وی
مایه افتخار ماست ،.شهردار خرم آباد ضمن تبریک
حلول ماه مبارک رجب ،گفت :تاکنون نگاه شهرداری
به مناطق کمتر توسعه یافته نگاهی در خور نبوده و
امروز هم که بنده در خدمت شما هستم این ادعا را
ندارم در مناطق کمتر توسعه یافته کارهایی انجام
شده ،واقع امر این است که خودم هم شرم دارم و
کوچکتر از همه مردم فهیم و قدرشناس خرم آباد
هستم و بارها به این فکر می کنم آیا این مناطق حق
به گردن تک به تک ما مدیران و مسئولین ندارند؟
مردم این مناطق حاشیه نشین پشتوانه ای برای نظام
جمهوری اسالمی هستند و ما باید قدرشان را بدانیم
و ویژه از آنها تقدیر کنیم .
سرای محله پشت بازار در آستانه بهره برداری

محمد شریفی مقدم ،افزود :قول داده بودیم
تا پایان سال جاری ۴ ،سرای محله را افتتاح کنیم،
خوشبختانه با همکاری سازمان فرهنگی ،سرای
محالت گل سفید ،ماسور و اسدآبادی به بهره
برداری و افتتاح رسید ،سرای محله پشت بازار هم
در آستانه بهره برداری است ،اگر امروز سراهای
محالت راکد هستند به دلیل شیوع ویروس کرونا
است که مشکلی برای شهروندی پیش نیاید
.شهردار باتجربه شهر خرم آباد که در سنوات نه
چندان دور تصدی شهرداری اندیمشک را نیز بر
عهده داشته ،خاطرنشان ساخت :در محالت باید
نیاز سنجی شود و با توجه به نیاز منطقه ،خدمات

بازار و درب دالکان هستیم یادی داشته باشیم از
خیر همشهری که
حاج علی دولتشاهی پهلوان و ّ
ساخت دو غسالخانه سرابیاس و فلک الدین را بر
عهده گرفت؛ در سال  ۱۳۸۹غسالخانه صالحین
افتتاح شد و بنده آن زمان معاونت خدمات شهری
بودم  ،بعد از افتتاح هیچ خدماتی حتی گازرسانی
به آن صورت نگرفت تا اینکه بعد از گذشت ده سال
که بنده مجدد خدمتگزار مردم شدم گازرسانی
غسالخانه صالحین را انجام دادیم .
به حاج علی دولتشاهی افتخار می کنم

ارائه گردد ،متاسفانه دستگاه های اجرایی و
خدماتی پای کار نیامدند و شهرداری به تنهایی
سرای محالت را به بهره برداری رساند؛ به ورزش
و جوانان گفتیم بیمه ورزشکاران مناطق حاشیه
نشین را تقبل کند ولی متاسفانه قبول نکردند
بنابراین از آقای رضوانی خواسته ایم ورزشکاران را
بیمه کند و تجهیزات الزم را برای آنان تهیه نماید
.وی ،اذعان داشت :در حاشیه مراسم افتتاح سرای
محله اسد آبادی گفتیم و باز تکرار می کنم امکان
پذیر نیست سرای محالت را به  NGOها واگذار
کنیم زیرا گذشته از تبعات آن ،اگر درخواستی
مردم داشته باشند نمی توانیم انجام دهیم ،زیرا از
طرف شهرداری واگذار شده و شهرداری نقشی در
ادامه آن ندارد و مردم بالتکلیف بین شهرداری و

 NGOها خواهند ماند

انتقاد از عدم همکاری دستگاه های اجرایی با
شهرداری خرم آباد

شهردار مرکز استان با انتقاد از عدم همکاری
دستگاه های اجرایی با شهرداری خرم آباد بیان
داشت :اگر دستگاه های اجرایی می خواستند
کمک کنند حداقل در مراسمات افتتاحیه ها حضور
پیدا می کردند؛ هیچ کدام از دستگاه ها که رسالت
فرهنگی_ هنری و ورزشی دارند متاسفانه شرکت
نکردند بنابراین از سازمان فرهنگی شهرداری می
خواهیم از صفر تا صد تجهیزات ورزشی را خود بر
خیر نام آشنای
عهده بگیرد .محمد شریفی مقدمّ ،
شهر خرم آباد را هم فراموش نکرد :جا دارد اکنون
که در خدمت سازمان های مردم نهاد محالت پشت

شهردار خرم آباد گفت :هر کس در هر مقام
و سمتی برای شهرداری یعنی در واقع برای شهر
کاری انجام دهد باید به وی افتخار کنیم ،بنده به
حاج علی دولتشاهی افتخار می کنم و باید افتخار
کرد به اینچنین انسان های بزرگی که می آیند از
سرمایه شخصی خودشان در کارهای خیر شرکت
می کنند ،اگر تشویق کنیم آقای دولتشاهی قطعا
بیشتر کار می کند ،در فضای مجازی خواندم ۷۰
تن از زندانیان را آزاد کرده که کار نیک و پسندیده
ای است ،نباید بگذاریم بخاطر افکار برخی از
همشهریان ،حاج علی دولتشاهی آزرده خاطر شود
و به استان دیگری برود و در شهر دیگری کار خیر
انجام دهد .محمد شریفی مقدم در پایان سخنان
خود ،اظهار داشت :خدا گواه است تا این لحظه
آقای علی دولتشاهی نه پروانه ای از من خواسته و
نه درخواست دیگری داشته ،فقط هدفش را انجام
کار ماندگار بیان کرده بدون هیچ چشمداشتی،
بنابراین ما باید این سنگ اندازی ها و موانعی که
سر راه خیرین دلسوز است برداریم نه اینکه خود
مانعی برایشان درست کنیم.

تاکید شهردار شهر جدید هشتگرد بر ضرورت مشارکت شهروندان در امر نگهداری از اموال عمومی
شهردار شهر جدید هشتگرد با تأکید بر ضرورت مشارکت
شهروندان در امر نگهداری از اموال عمومی ،حفاظت از مبلمان و
تأسیسات شهری را بیانگر فرهنگ باالی مردم و احساس مسئولیت
آنها در برابر داراییهای شهری دانست.مهندس محسن مجذوب با
اشاره به اینکه تخریب و دزدی اموال عمومی هزینههای بسیاری را به
مدیریت شهری تحمیل میکند ،اظهار کرد :حفظ و نگهداری وسایل
و امکانات عمومی در پارکها و معابر عمومی یک وظیفه همگانی است
و این عمل در واقع نشانگر احساس مسئولیت مردم در قبال داراییها
و اموال شهری است.
وی با اشاره به اینکه امکانات شهری برای استفاده عموم
شهروندان است بیان کرد :همگان حق استفاده از این امکانات را دارند
که عدهای خاص با بیمباالتی باعث تحمیل هزینههای زیاد به شهر
و ساکنان آن میشوند.مهندس مجذوب ساماندهی مکانهای عمومی
را از وظایف عمده شهرداری اعالم کرد و افزود :ما نیز در قبال این

وظیفه از مردم انتظار همکاری داریم چرا که اگر این توجه به مسائل
شهری دوطرفه نباشد شهرداری به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.
شهردار تأکید کرد :دزدی اموال عمومی مانند کابل ها و ترانس
برق باعث خاموشی پارک ها و بوستان ها و در نهایت ایجاد مشکل
برای شهروندان خواهد شد لذا ضروریست شهروندان محترم به
منظور جلوگیری از تخریب اموال عمومی ضمن حراست و نگهداری
از این اموال با مجموعه شهرداری در راستای اشاعه فرهنگ مناسب
شهروندی و شناسایی و برخورد جدی با این ناهنجاریها همکاری
کنند.
شایان ذکر است در چند وقت اخیر شاهد ناهنجاری هایی نظیر
سوزاندن مخازن زباله  66لیتری( ۳۴مورد) ،به سرقت بردن مخازن
زباله( ۲۳مورد) و زیرسینی مخازن زباله( ۱۷مورد) و همچنین آسیب
رساندن به سیستم روشنایی ،به سرقت بردن کابل های برق بوستان
ها و سرقت کفی مبلمان شهری،سرقت تابلوهای راهنمای مسیر

توسط افراد ناآگاه و جاهل در سطح شهر هستیم.خواهشمند است
شهروندان عزيز در صورت مشاهده اينگونه افراد مورد را سريعاً به
سامانه  ١٣٧شهرداري و يا فوريت هاي پليس  ١١٠اطالع دهند.

مهندس بیاتیان سرپرست شهرداری اراک تاکید کرد:

نهضت مغفول مانده آسفالت در شهر ،با جدیت هرچه تمام عملیاتی می شود

در مجموعه مدیریت شهری هیچ هدفی جز
ارائه خدمات و کسب رضایت شهروندان و ایجاد
فضای آرامش ،آسایش و نشاط برای مردم وجود
ندارد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری اراک ،مهندس بیاتیان در جلسه
هماهنگی برنامه ها و اقدامات شهرداری در ایام
پایانی سال و استقبال از بهار  1400گفت :امسال
شهرداری اراک برنامه ویژه ای برای بهار 1400
در نظر دارد ،که قطعا با تالش حداکثری از سوی
مدیران و پرسنل شهرداری همراه است تا فضای
شهری ،به یک فضای مطلوب و جذاب تبدیل شود

و به این طریق آرامش روحی و روانی شهروندان
در شهر تامین شود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه
موضوع آسفالت معابر به صورت جدی پیگیری می
شود ،افزود :طبق برنامه مقرر گردیده ،تا اکیپ های
آسفالت مناطق با اولویت مناطق حاشیه ای فعال
باشند و در صورت مساعد بودن شرایط جوی ،و
بدون هیچ گونه تعطیلی در روند کار ،حتی در
طول شب نیز عملیات آسفالت خیابان های اصلی
را انجام دهند تا به این طریق نهضت مغول مانده
آسفالت در شهر  ،به صورت جدی تر عملیاتی شود.
مهندس بیاتیان همچنین از آغاز عملیات رنگ
آمیزی جداول سطح شهر از دهم اسفند ماه خبر

داد و گفت :عملیات رنگ آمیزی جداول سطح
شهر ،با اولویت کمربندی ها و معابر پر تردد ،از
جمله اقدامات مهم شهرداری برای استقبال از
بهار  1400می باشد.سرپرست شهرداری اراک با
اشاره به اینکه عملیات خط کشی معابر ،رنگ
آمیزی تابلوهای ترافیکی ،رسیدگی به وضعیت
چراغ های راهنمایی و رانندگی از دیگر اقدامات
دارای اولویت شهرداری ،در ایام پایانی سال می
باشد ،خاطر نشان کرد:در بحث المان های نوروزی،
پیاده راه امیرکبیر باید به صورت ویژه دیده شود تا
شهروندان از این فضا حداکثر لذت را داشته باشند،
همچنین میدان سرداران ،شهدا ،پارک ملت و

نقاط حاشیه ای شهر نیز با المان های زیبا ،برای
بهار  1400فضاسازی شوند .وی در پایان با تاکید
بر این نکته که در مجموعه مدیریت شهری هیچ
هدفی جز ارائه خدمات و کسب رضایت شهروندان
و ایجاد فضای آرامش ،آسایش و نشاط برای مردم
وجود ندارد ،گفت :نورپردازی معابر شهری ،فعال
نمودن آبنماهای سطح شهر ،کاشت انواع گل های
بهاری و اجرای نظام پیشنهادات در شهر با اولویت
خیابان حصار جهت تبدیل به پیاده راه و جویا شدن
نظرات شهروندان  ،از دیگر اقدامات در دستور کار
شهرداری می باشد که با توانی مضاعف اجرایی
خواهند شد.

مرغ از خراسان جنوبی پر کشید

تداوم گرانی و نبود نظارت بر بازار
خراسان جنوبی از قطب های تولید مرغ در کشور است اما طی
ماه های اخیر به دلیل نبود نظارت کافی مردم همچنان از کمبود و
گرانی این کاالی اساسی در استان گالیه مند هستند.
حکایت کمبود مرغ و تخم مرغ در خراسان جنوبی قصه جدیدی
نیست بلکه روایتی دنباله دار بوده که از مدتی پیش به صورت
دورهای تکرار میشود .هرچند در استانی مانند خراسان جنوبی که
قطب تولید این کاالهای ضروری است ،هیچ توجیهی برای کمبود
قابل قبول نیست اما باز هم ریشه یابی این امر به دالیل مختلفی بر
میگردد که از زبان مرغداران و مسئوالن شنیده میشود .بنا به گفته
مسئوالن در برههای از زمان کمبود نهاده دامی و در برههای دیگر
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بازار مرغ و تخم مرغ را متالطم کرد اما
مرغداران خودداری از جوجه ریزی به دلیل عدم حمایتها را دلیل
اصلی ماجرا میدانند.حال اگر فرض را بر گفتههای مسئوالن منطبق
کنیم با حسابی سرانگشتی به این نتیجه می رسیم که شیوع بیماری
در بین واحدهای طیور و نهاده دلیل قانع کنندهای بر این گران
شدن یا کمبود مرغ و تخم مرغ نیست .چراکه بنا به آمار خودشان
قبل از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان روزانه  ۶۰تن تولید تخم
مرغ داشتیم که بعد از شیوع بیماری به  ۴۰یا  ۳۰تن رسیده است.
اما آن طرف داستان نیاز استان روزانه  ۱۵تا  ۳۰تن بوده که باز هم
نباید با کاهش رو به رو باشیم .در حال حاضر مردم در آشفته بازار
قیمتها با صدها سوال بی جواب ماندهاند و برای یک کیلو تخم مرغ
باید خیابانها را متر کنند.
عرضه مرغ به شرط رابطه فامیلی

یکی از شهروندان بیان کرد :عصر دیروز برای خرید تخم مرغ به
چندین فروشگاه سر زدم اما دست خالی به خانه برگشتم.
رضا حسینی ادامه داد :در نهایت هم مقرر شد یکی از فروشندگان
به واسطه رابطه فامیلی و آشنا بودن ،در صورت توزیع برایم چند کیلو
کنار بگذارد .وی با بیان اینکه متأسفانه قیمت مرغ هم افزایش یافته
است ،اظهار کرد :کمبود این دو کاال از چند وقت گذشته بوده و قول
مسئوالن برای رفع مشکل به امروز و فردا موکول میشود.حسینی با
بیان اینکه کمبود و گرانی این کاالها برای استانی که قطب تولید
است ،جای تأسف دارد ،افزود :از مسئوالن خواستاریم از چهارچوب
ادارات خارج شده و در بازار و بین مردم حضور یابند تا مشکالت مردم
را احساس کنند.
نظارتها ضعیف است

یکی دیگر از شهروندان هم در گفت و گو با مهر بیان کرد :این
روزها مردم به کمبود کاالهایی مانند روغن ،شکر ،مرغ و تخم مرغ
عادت کردهاند .فاطمه موسوی با بیان اینکه این مشکالت ریشه در
ضعف نظارتها دارد ،اظهار کرد :با توجه به پیش رو بودن ایام عید،

نیاز مردم به این کاالها افزایش مییابد که نیازمند چاره اندیشی است.
وی بیان کرد :اگر بیماریهایی مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
باعث کاهش مرغ و تخم مرغ شده است ،چرا این کاالها به دیگر
نقاط کشور صادر میشود؟موسوی با بیان اینکه قیمت مرغ و تخم
مرغ با نوسان رو به رو بوده و اکثرا ً افزایشی است ،افزود :از مسئوالن
خواهشمندیم بر شرایط بازار نظارت کنند چراکه با شرایط پیش رو
هر روز سفره مردم کوچکتر میشود .وی ادامه داد :وقتی هر کیلو
گوشت قرمز با قیمت بیش از  ۱۱۰هزار تومان و هر کیلو مرغ هم ۲۳
هزار تومان به فروش برسد ،مردم توانی برای خرید ندارد.

با فرمولهای مختص خود همخوانی ندارد ،افزود :جوجه ریزی به دور
کامل میرسد و برای دور دوم جوجه ریزی داریم که نهادهها به دست
مان میرسد .وی با بیان اینکه تهیه نهاده از بازار آزاد برای مرغدار
صرفه اقتصادی ندارد ،اظهار کرد :در حال حاضر قیمت تمام شده در
تولید هر کیلو گوشت مرغ  ۱۶هزار تومان است .پیرعطا ادامه داد :با
توجه به مشکالت پیش رو باید هر کیلو مرغ را حداقل  ۱۸هزار تومان
از مرغدار خریداری کنند تا صرفه اقتصادی داشته باشد .وی بیان کرد:
در حال حاضر قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد بیش از شش هزار
تومان و هر کیلو سویا  ۱۳هزار تومان است.

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با مهر بیان کرد:
تمام شهر را برای خرید مرغ زیر پا گذاشتم اما یافت نمیشود.
زینب فضایلی بیان کرد :افرادی که کمبود و نبود مرغ را رد
میکنند ،آدرس بدهند تا بدانیم مرغ کجا و کی موجود است .وی با
اشاره به نرخ باالی گوشت مرغ بیان کرد :این روزها نه تنها مشکل
نبود مرغ شهروندان را میرنجاند بلکه افزایشها هم دردی دیگر بر
جان مردم است.فضایلی ادامه داد :هر کیلو سینه مرغ به قیمت ۳۲
هزار تومان به فروش میرسد که خرید آن در توان مردم نیست.وی
با بیان اینکه شرایط پیش روی بازار و افزایش روزانه کاالهای مختلف
و میوهها مشکالت زیادی به خصوص برای اقشار متوسط و ضعیف
ایجاد کرده است ،گفت :از مسئوالن خواستاریم به طور جد نظارت و
رسیدگی کنند.

رئیس اتحادیه فرآوردههای گوشتی بیرجند در گفت و گو با مهر
از کمبود مرغ و تخم مرغ در بیرجند خبر داد و گفت :شیوع آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان و کاهش جوجه ریزی ها باعث این کمبودها شده
است.غالمرضا زجاجی بیان کرد :در حال حاضر میزان مصرف تخم
مرغ  ۱۵تن و مرغ  ۳۰تا  ۴۰تن در استان است.وی با اشاره به
قیمتها هم گفت :هر کیلو مرغ در خرده فروشیها  ۲۱هزار و ۶۰۰
تومان و کلی فروشیها هم  ۲۰هزار تومان است.
زجاجی قیمت هر کیلو تخم مرغ را  ۱۷هزار تومان عنوان کرد
و افزود :اگرچه قیمت تخم مرغ ثابت خواهد بود اما به لحاظ کمبود،
وضعیت رو به بهبودی نیست.

مرغ پیدا نمیشود

کاهش جوجه ریزی در مرغداریها

یکی از مرغداران در گفت و گو با مهر با بیان کرد :در حال
حاضر هر کیلو مرغ به قیمت  ۱۶هزار و  ۷۰۰تومان برای مرغدار
تمام میشود اما به قیمت هر کیلو  ۱۴هزار و  ۴۰۰تومان از ما
خریداری میشود .مرتضی کمیلی با بیان اینکه با توجه به شرایط
پیش روی مرغداران ،جوجه ریزی کاهش یافته است ،اظهار کرد :باال
بودن هزینههای حمل نهاده و واکسیناسیون قیمت تمام شده مرغ
را باال میبرد .وی با بیان اینکه قبل از جوجه ریزی ،سهمیه نهاده
مرغدار در بازارگاه بارگذاری نمیشود ،افزود ۱۷ :روز گذشته جوجه
ریزی داشتهام اما دو روز قبل سهمیه نهاده بارگذاری شده و باید با
هزینه باال از بندر به خراسان جنوبی بیاورم .وی ادامه داد :در طول
این مدت باید نهاده را از بازار آزاد تهیه کنم که این امر قدرت جوجه
ریزی را کاهش میدهد.
مشکالت نهاده گریبانگیر مرغداران

یکی دیگر از مرغداران فعال در خراسان جنوبی در گفت و گو
با مهر بیان کرد :با توجه به مشکالت پیش رو ،مرغداران برای جوجه
ریزی ریسک نمیکنند.احسان پیر عطا با بیان اینکه بارگذاری نهادهها

وضعیت رو به بهبودی نیست

مسئوالن :مرغ و تخم مرغ موجود است

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان
در گفت و گو با مهر بیان کرد :مرغ و تخم مرغ در استان موجود
است اما با توجه به دورههای جوجه ریزی ،در روزهای اخیر مرغ برای
عرضه آماده نبود.
احمد بی کس با بیان اینکه در حال حاضر هر روز کشتار و توزیع
داریم ،اظهار کرد :مرغداران خواستار افزایش قیمت مرغ بوده بنابراین
طی سه روز گذشته نسبت به عرضه مقاومت داشتند.
وی با بیان اینکه از ابتدای آذر ماه نهاده مورد نیاز تأمین میشود
بنابراین مرغدار نمیتواند ادعای کمبود نهاده داشته باشد ،گفت:
همچنین تاکنون گزارشی مبنی بر عدم کیفیت نهادهها از سوی
مرغداران دریافت نکردیم .بیکس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
تولید مرغ مازاد نیاز استان است بنابراین دلیل این کمبودها چیست،
گفت :عرضه و تقاضای بازار در فصول مختلف سال متفاوت است .وی
با توجه به پیش رو بودن ایام نوروز و افزایش مصرف مرغ ،بازار اشباع
نیست ،افزود :در برخی ماهها به طور متوسط روزانه  ۴۰تن مرغ گرم
توزیع میشود .مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان ادامه داد :در شش ماهه سال گذشته تولید مازاد بر نیاز
استان بود که راه صادرات را باز کرده بود.

اخبار
به دستور ستاد کرونا انجام شد؛

تعطیلی مجدد پارکها و
بوستانهای کرج

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری کرج گفت :برای جلوگیری از ورود به
موج چهارم شیوع کرونا ،پارکها و بوستانهای
سطح شهرکرج مجددا تعطیل شده است.پیمان
بضاعتی پور در گفتوگو با پایگاه خبری کرج
امروز اظهار کرد :برابر دستور ستاد ملی مبارزه
با کرونا و جهت پیشگیری از ورود به موج چهار
شیوع این بیماری ،پارکها و بوستانهای سطح
شهر کرج مجددا تعطیل شده است.وی ادامه داد:
بنابراین محوطه بازی کودکان ،وسایل بدنسازی،
سرویسهای بهداشتی و آبخوریها در همه پارکها
و بوستانهای سطح شهر غیرفعال و به وسیله
نوارهای زرد خطر محصور شده است.بضاعتی پور
افزود :در تمامی این پارکها و بوستانها بنر اطالع
رسانی و پیامهای بهداشتی نصب شده و از حضور
شهروندان در این فضاها جلوگیری به عمل میآید.
وی ادامه داد :اجرای طرح ممنوعیت تردد در اماکن
عمومی از جمله پارکها تنها توسط شهرداری
میسر نیست و به همکاری نیروی انتظامی و
مشارکت شهروندان نیاز دارد.رییس سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت :علی رغم
اینکه دور پارک های شهر نوار زرد کشیده شده ولی
برای جلوگیری از حضور شهروندان در این فضاها
نمی توانیم قهری عمل کنیم بنابراین از همشهریان
درخواست می شود برای حفظ سالمت خودشان
هم که شده از حضور در پارک ها خودداری کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان :

گازرسانی به  ۳روستای کوهستانی
مرکز استان با  60درصد پیشرفت
درحال انجام است

با حضور مدیرعامل و روسای امور مهندسی
واجرای طرح ها ،برنامه ریزی و اجرای طرحهای
شرکت گازاستان گلستان روند اجرایی و پیشرفت
عملیات گازرسانی به  3روستای کوهستانی
شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت.علی
طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان و
همراهان با حضوردر منطقه کوهستانی مرکزاستان
ازعملیات اجرایی پروژه گازرسانی به روستاهای
چهارباغ ،شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی بازدید
کردند.مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان دراین
رابطه گفت:عملیات گازرسانی به روستاهای باقی
مانده مرکز استان درمجموع با  54کیلومتر شبکه
گاز  ،درحال حاضر با  60درصد پیشرفت فیزیکی
درحال اجرا است.وی افزود:برای اجرای این پروژه،
در مجموع بالغ بر  84میلیارد ریال اعتبار کاالیی و
اجرایی در نظر گرفته شده است که تاکنون حدود
 50میلیارد ریال آن جذب شده است.طالبی
اظهار داشت:درحال حاضر شبکه داخلی روستاهای
شاهکوی سفلی و چهار باغ به اتمام رسیده و
برای روستای شاهکوه علیا نیز درشرف انجام می
باشد؛ضمن اینکه حدود  5کیلومتر از خطوط تغذیه
فوالدی نیز باقی مانده است که پیمانکارمربوطه
مشغول اجرا میباشد.مدیرعامل گاز گلستان تصریح
کرد:تالش داریم تا این پروژه ها را تا پایان دولت
تدبیر و امید به اتمام برسانیم که در این رابطه مرکز
استان نیز به شهرستان سبز در زمینه گازرسانی به
روستاها مفتخر شود

دیدارمدیرعامل گازگلستان
با مدیرکل امور مالیاتی استان

با هدف افزایش سطح همکاریها وتعامالت
کاری  ،علی اصغر هزارجریبی مدیرکل امور مالیاتی
با حضور در شرکت گاز با علی طالبی مدیرعامل
شرکت گازاستان گلستان دیدار و گفتگو کرد.
این نشست در راستای تسهیل در فرآیند کسب
و کار و تسریع در روند انجام کار جهت افزایش
سطح تعامالت کاری انجام گرفته است که در این
خصوص مشکالت و چالشهای مرتبط با حوزه
های مالیاتی مطرح گردید .در ادامه این نشست
همچنین راهکارهای اجرایی مورد نظر ارائه شده و
مقرر گردید در چارچوب قوانین و مقررات جاری ،
موضوع پرونده های مالیاتی مورد بررسی و بازنگری
قرار گرفته و حل و فصل شود.

دو پروژه سیار و ثابت مخابراتی در
منطقه مسکن های مهر گلشهر ارومیه به
بهره برداری رسید

مدیرعامل مخابرات آذربایجان غربی گفت:
همزمان با افزایش ساکنین منطقه گلشهر ارومیه و
سکونت تعداد قابل توجهی از مشترکین در مساکن
مهر این منطقه ،مخابرات منطقه آذربایجان غربی
در طرح های مختلفی نسبت به ارتقاء زیرساخت
ها و ظرفیت های سیار و ثابت گلشهر اقدام کرده
است .چنگیز نوری افزود:در جدید ترین این طرح
ها ،به منظور تقویت آنتن دهی ،دیتا و ارتباطات
تلفن همراه ،سایت  4Gمساکن مهر گلشهر به
شبکه مخابراتی شهر ارومیه افزوده است .وی در
این خصوص افزود :همچنین کافوی “آی پی بیس”
گلشهر به منظور تقویت و افزایش ظرفیت های
تلفن ثابت در این منطقه نیز به بهره برداری رسید.

تمجید معاون طرح و برنامه وزارت صمت
از تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت
صمت در در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در
یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت
فوالد وسنگ آهن ایران با نگاهی به بازار  ،از تولید
ریل و محصوالت صنعتی توسط این مجتمع عظیم
صنعتی تمجید کرد .زرندی تولید این محصوالت را
نشان دهنده توانایی ذوب آهن اصفهان برای رقابت
در عرصه های جهانی دانست و ابراز امیدواری کرد
که با تامین مواد اولیه الزم  ،مشکلی در تولید این
محصوالت مهم از جمله ریل نداشته باشیم .زرندی
در خصوص ضرورت عدم ورود شرکت های معدنی
به حوزه صنایع پایین دستی و تولید فوالد که منجر
به بحران تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان
بزرگ این صنعت شده است گفت  :معادن نباید در
حوزه هایی که با اشباع تولید مواجه هستیم ورود
کنند و هر واحد فوالدی که ایجاد می شود باید
تامین مواد اولیه برای آن تضمین شده باشد .

