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اخبار

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛

تعداد اشتراک های گاز طبیعی در استان از
عدد  568هزار مورد گذشت

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از جذب شش هزار و
 764مشترک جدید تا پایان مرداد سال جاری در مناطق تازه گازدار
شده شهری و روستایی این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی
شرکت گاز استان کردستان ؛ احمد فعله گری مدیر عامل عملکرد پنج
ماهه نخست سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد:
در پنج ماهه ابتدایی سال جاری  6هزار و  764مشترک جدید در
بخشهای مختلف اعم از خانگی ،تجاری و عمومی جذب شده است که
در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت
تا پایان تیرماه به  568هزار و  462مشترک رسیده است.وی در پاسخ
به نحوه جذب مشترکین روستایی و شهری در استان اظهار داشت  :از
تعداد  6هزار و  764مورد اشتراک پذیری جدید  ،تعداد  4هزار و 13
مورد در شهرها و  2هزار و  751اشتراک جدید روستایی در  5ماهه
نخست جاری در استان کردستان به لیست مصرف کنندگان اضافه
گردیده اند .فعله گری در ادامه تاکید کرد :پروژه های گازرسانی به
 125روستای استان نیز در دست اقدام می باشد که با بهره مندی این
روستاها از گاز طبیعی میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش روستایی
به بیش از  98درصد خواهد رسید.
همزمان با برگزاری شور عاطفه ها:

نماینده آیت اهلل سیستانی  500میلیون ریال به
شور عاطفه ها کمک کرد

حجه االسالم والمسلمین شهرستانی ،نماینده آیت اهلل سیستانی،
با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند استان قم 500 ،میلیون ریال
به شور عاطفه ها کمک کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته
امداد ،حجه االسالم والمسلمین سیدجواد شهرستانی نماینده آیت اهلل
سیستانی مرجع تقلید شیعیان ،ضمن قدردانی از فعالیت های کمیته
امداد استان قم برای رسیدگی به امور محرومان ،مبلغ  500میلیون
ریال به شور عاطفه ها برای کمک به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت
اهدا کرد.جشن عاطفه ها همه ساله ،پیش از شروع سال تحصیلی برای
تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت در سراسر کشور
برگزار می شود .با توجه به همزمانی این رویداد با ماه های عزاداری،
عنوان آن به شور عاطفه ها تغییر کرده است و شعار امسال هم «باهم
مشق محبت بنویسیم» خواهد بود.

جمع آوری بیش از  ۵۵تن نخاله
از سطح شهر در اسالمشهر

رئیس سازمان مدیریت پسماند از پاکسازی و جمع آوری بیش
از ۵۵تن پسماند های عمرانی و ساختمانی در روز گذشته خبر داد .
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ،بذرگری با بیان
این خبر گفت :با فعالیت روزانه ماشین آالت سازمان مدیریت پسماند،
پاکسازی نخاله های ساختمانی و عمرانی از سطح منطقه شش توسط
ادوات سازمان مدیریت پسماند در روز گذشته انجام پذیرفت که در
این راستا ۵۵تن نخاله و پسماند از نقاط مختلف سطح منطقه جمع
آوری و به محل دفن مجاز پسماندهای شهری منتقل شد.وی در ادامه
افزود :براساس ماده  ۱۶قانون مدیریت پسماند  ،افراد خاطی در موضوع
تخلیه خاک و نخاله های غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی می گردند
و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفی
در این زمینه مراتب را هرچه سریعتر به سامانه  ۱۳۷اطالع دهند.
گفتنی است تخلیه پسماند در حاشیه شهر و جاده ها عالوه بر مخدوش
نمودن منظر شهری و تهدید زیست محیطی ،باعث تحمیل هزینه های
سنگین برای مدیریت شهری می شود.
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شهرستان
خبر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خبر داد؛
انتقال  ۴۸۰هزار تن کاالی اساسی به آذربایجانشرقی

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :مدیرکل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان آذربایجانشرقی گفت :در نیمه
نخست سال جاری ناوگان حمل و نقل عمومی کاال  ۴۸۰هزار
تن کاالی اساسی و نهاده دامی از بنادر جنوب بارگیری و به
استان حمل کرده است.اورجعلی علیزاده با اعالم این خبر افزود:
از این مقدار کاالی حمل شده  ۱۶۸هزار تن گندم و  ۳۱۲هزار
تن نهاده های دامی شامل جو ،ذرت دامی و کنجاله است.
وی با بیان اینکه این میزان کاالی اساسی با  ۲۴هزار
دستگاه وسیله نقلیه سنگین ناوگان حمل و نقل عمومی به
مقصد استان حمل شده است ،اظهار داشت :این کاالها در
راستای تخلیه بنادر از کاالهای دپو شده و اختصاص سهمیه نهاده های دامی و کاالهای اساسی آذربایجان شرقی از بندر امام
استان خوزستان بارگیری و به استان حمل شده است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان آذربایجانشرقی گفت:
این اقدام با تشکیل قرارگاه حمل کاالهای اساسی در این اداره کل و با هماهنگی انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات
حمل و نقل کاال و رانندگان وسائط نقلیه سنگین سراسر استان ،بسیج کامیون ها و رانندگان وسائط نقلیه سنگین و اعزام به
جنوب کشور انجام شده است.علیزاده ،ادامه داد :از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا ،هماهنگی با اداره کل غله استان،
سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل پشتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشکی برای تسهیل در حمل کاالهای اساسی است.وی
یادآوری کرد :در این مدت تیمی متشکل از کارشناسان حمل و نقل این اداره کل و نمایندگان صنوف حمل و نقل برای نظارت
بر چگونگی حمل این محموله ها به بندر امام اعزام شده و  ۴۷دستگاه ناوگان راهداری استان نیز در  ۲مرحله برای حمل
کاالهای اساسی و نهاده های دامی به بندر امام(ره) اعزام شدند.

فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی اعالم کرد؛
کشف سه انبار دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق در ملکان

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :فرمانده
انتظامی آذربایجانشرقی به شناسایی و کشف سه انبار دارو
و تجهیزات پزشکی قاچاق در شهرستان ملکان اشاره کرد
و گفت :ارزش این میزان کاالی قاچاق یک میلیارد و ۳۵۰
میلیون تومان برآورد شد.
سردار حسین عبدی با اعالم این خبر افزود :از این
انبارها بیش از یک میلیون و هشتصد هزار عدد لوازم
دارویی شامل انواع دارو ،سرم و شربت کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به دستگیر شدن سه متهم در این زمینه ،بیان
کرد :متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند .فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی از ساکنان استان خواست اطالعات
مربوط به احتکار ارزاق عمومی و انبار کاالهای قاچاق را از طریق شماره  ۱۱۰به پلیس گزارش کنند.
فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی اضافه کرد :با تالش ماموران این نیرو در شهرستان چارایماق مقدار  ۱۲۰کیلوگرم
مواد مخدر شامل  ۱۱۴کیلوگرم تریاک و  ۶کیلوگرم حشیش کشف شد.سردار عبدی گفت :در پی کسب خبری مبنی بر
حمل و نقل و انتقال مقادیر زیادی مواد مخدر در آذربایجان شرقی ،موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت .وی افزود :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مأموران
انتظامی شهرستان چاراویماق ،خودروهای حامل مواد مخدر در آزادراه پیامبر اعظم (ص) را شناسایی و متوقف کردند.
ف شده ،مقدار  ۱۲۰کیلو مواد مخدر کشف شد.وی گفت :در
سردار عبدی اضافه کرد :در بازرسی از خودروهای توقی 
این ارتباط سه متهم دستگیر و  ۲دستگاه خودروی سواری توقیف شدند.

سرپرست شهرداری اهواز خبرداد:

پروژه الیروبی کانال پیچوار به سمت مالح دومین گام مهم شهرداری برای دفع فاضالب و آب های سطحی

سرپرست شهرداری اهواز خبر داد :تعریض و الیروبی کانال اصلی دفع
فاضالب و آب های سطحی شرق اهواز توسط شهرداری اهواز و با همکاری شرکت
توسعه نیشکر در حال انجام می باشد.
پروژه الیروبی و تعریض کانال ایستگاه پمپاژ پیچوار به سمت نهر مالح با
ظرفیت انتقال  ۶۰درصد از فاضالب شرق اهواز ،باهدف افزایش زیرساختهای دفع
آب های سطحی و در طول  ۹کیلومتر آغاز شده است ،در پایان این پروژه عرض و
عمق این کانال به ترتیب به  ۲۵و  ۴متر خواهد رسید.
علیرضا عالیپور امروز دوشنبه  ۲۲شهریورماه در بازدید از خط انتقال ایستگاه
پمپاژ پیچوار به سمت نهر مالح اظهار کرد :الیروبی و تعریض این کانال یکی از
تمهیدات زیر ساختی شهرداری برای آمادگی هرچه بیشتر در ایام بارندگی است،
وی افزود بعد از ایستگاه پمپاژ کوی علوی این ایستگاه مهمترین ایستگاه پمپاژ
و خط انتقال است که کار اصلی در شرق اهواز برای تخلیه آبهای سطحی و
فاضالب را انجام میدهد.برپایه این گزارش فاضالب و آبهای سطحی شرق اهواز
یعنی مناطق هشت ،هفت و بخشی از منطقه یک از طریق این کانال منتقل می

شود.سرپرست شهرداری اهواز عنوان کرد :عملیات اجرایی این پروژه کمتر از ی 
ک
ن تکمیل و ظرف  ۲هفته آینده تمام
ماه است که شروع شده و  ۷و نیم کیلومتر آ 
خواهد شد ،و هم اکنون عمقسنجی در نقاط مختلف در حال انجام است.

عالی پور بیان کرد :به دلیل انباشت رسوبات عمق این کانال در بعضی نقاط به
کمتر از یک متر رسیده بود و در بعضی نقاط حتی سرریز شده و مشکالت زیست
محیطی را بوجود آورده بود ،که با این عملیات الیروبی ،عمق آن به  ۴متر و عرض
کانال نیز از  ۱۵به  ۲۵متر افزایش پیدا خواهد کرد.
وی تشریح کرد :هر چند این کانال جزو پروژههای اختصاصی شرکت آب و
فاضالب است ،اما در قالب یک طرح ضربتی مقرر شد الیروبی و تعریض این کانال
را شهرداری انجام دهد .عالی پور در تشریح همکاری صنایع مختلف با شهرداری
تصریح کرد :شرکت طرح توسعه نیشکر و شرکت صنایع فوالد ایران از مجموعه
صنایع آالیندهای هستند که «از  ۲۱صنعت آالینده فعال در اهواز» مسئولیتهای
اجتماعی خود را به خوبی انجام داده و شاهد همکاریهای بسیار خوبی از سوی
این شرکت ها هستیم.
سرپرست شهرداری اهواز اضافه کرد :اگر مابقی صنایع آالینده مانند نفت و گاز نیز
در قبال آالیندگیهایی که در آب ،هوا و خاک ایجاد میکنند به کمک شهر بیایند به
زودی شاهد تحول در پروژههای زیر ساختی شهر اهواز خواهیم بود

 ۱۲۰میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای فناور استان مرکزی پرداخت شد
اراک -فرناز امیدی :رئیس پارک علم وفناوری استان مرکزی اظهارداشت:
اعتبارات جاری پارک علم و فناوری استان مرکزی از  ۳۵میلیارد ریال در سال
 ۱۳۹۶به  ۹۶میلیارد ریال در سال  ۹۹رسید و برای سال  ۱۴۰۰نیز  ۲۱۰میلیارد
ریال در نظر گرفته شده که این مهم با رایزنیها و معرفی ظرفیتهای رو به توسعه
پارک استان درجهش تولید و فناوری به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
سازمان برنامه و بودجه و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
محقق شده است.
رفیعی افزود :عالوه بر این با پیگیریهای انجام شده حدود  ۸۲میلیارد ریال
از اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  ۱۰میلیارد ریال از محل
اعتبارات متوازن استانی برای پارک علم فناوری استان مرکزی جذب شد که بخش
عمدهای از آن در قالب تسهیالت به شرکتهای فناور و دانشبنیان پرداخت شد.
وی بیان کرد :ساختمان آزمایشگاههای جامع پارک به مساحت  ۲هزار و

بازدید سرپرست شهرداری رشت
از سازمان آتش نشانی

رشت-مهناز نوبری :سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت یکی از سازمانهای
مهم شهرداری در حفظ امنیت و سالمت شهروندان است ،گفت :سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با توجه به مسئولیت مهم
و خطیری که بر عهده دارد  ،نیازمند توجه و تجهیزات تخصصی می
باشد.سرپرست شهرداری رشت در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقاء ایمنی
بازار مرکزی رشت و پاساژها ،اظهار کرد :باید ایمنی مسیرهای دسترسی
به بازار مرکزی رشت جهت پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی
افزایش یابد.بهارمست در پایان از رونمایی میدی باس فرماندهی بحران
در روز  ۷مهر خبر داد.

خبر

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اسالمی:

تامین و واردات
نهادههای دامی
سرعت بیشتری
پیدا کرده است

پرویز اوسطی نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین و واردات نهادههای
دامی سرعت بیشتری پیدا کرده و ذخایر مناسبی با همت دستگاههای
مربوطه در این زمینه ایجاد شده است،ادامه داد :در زمینه کرایه حمل
و نقل نهادهها و نرخ جوجه یک روزه شاهد افزایش قیمتهایی هستیم
اما میزان آن نمیتواند افزایش قیمت محسوس گوشت مرغ و نگرانی
مصرفکنندگانرارقمبزند.نایبرئیسکمیسیونکشاورزی،آب،منابع
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در خصوص مشکالت
حوزه تولید و توزیع گوشت مرغ در بازار ،گفت :موضوع تامین کاالهای
اساسی در طول یک سال اخیر در دستور کار مجلس و دولت بوده و با

 ۵۰۰متر مربع در  ۲طبقه و شامل  ۶سالن اختصاصی همراه با تجهیزات مدرن
نیز سال گذشته به بهرهبرداری رسید و در اختیار واحدهای فناور مستقر در
پارک قرار گرفت.رئیس پارک علم وفناوری استان مرکزی گفت :راهاندازی مرکز
رشد تخصصی کشاورزی ،راهاندازی مرکز اقماری شهرستان محالت ،راهاندازی
دفاتر مراکز رشد در دانشگاههای پیام نور ،فنی و حرفهای ،آزاد اسالمی ،شرکت
شهرکهای صنعتی و کارخانه نوآوری ماشینسازی اراک ،توسعه فعالیتهای دفاتر
مرکز رشد در دانشگاههای اراک و صنعتی اراک از دیگر اقدامات پارک علم و
فناوری استان مرکزی است.
رفیعی درپایان خاطرنشان کرد :پارک علم و فناوری استان مرکزی در شهریور
ماه سال  ۱۳۸۱بر اساس مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی ،شروع به
فعالیت کرده است و در دی ماه  ،۱۳۸۲اولین مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم
و فناوری استان ،فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد.

استقرار دولت سیزدهم رئیس جمهور اعالم کرد که یکی از اولویتهای
آنها تامین کاالهای اساسی و نهادههای دامی است .نماینده مردم قروه و
دهگالن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین
و واردات نهادههای دامی سرعت بیشتری پیدا کرده و ذخایر مناسبی با
همت دستگاههای مربوطه در این زمینه ایجاد شده است،ادامه داد :در
زمینه کرایه حمل و نقل نهادهها و نرخ جوجه یک روزه شاهد افزایش
قیمتهایی هستیم اما میزان آن نمیتواند افزایش قیمت محسوس
گوشت مرغ و نگرانی مصرف کنندگان را رقم بزند.این نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی
مجلس بارها اعالم کردهاند که به دنبال قیمت دستوری گوشت مرغ و

زیان مرغداران نیستند ،عنوان کرد :تولیدکنندگان خط قرمز ما هستند
و باید با درنظر گرفتن سود منطقی تولید گوشت مرغ در کشور تداوم
پیدا کند ،اما از سوی دیگر باید منافع مصرف کنندگان نیز مدنظر قرار
بگیرد.وی با بیان اینکه اگر قرار است فشاری بر مصرفکنندگان وارد شود
و توان خرید آنها کاهش پیدا کند باید دولت با استفاده از سازوکارهای
متناسب قیمتها را به تعادل برساند ،تصریح کرد :در نشست هفته
جاری کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی افزایش
قیمتهای حمل و نقل نهاده ،قیمت یک روزه ،ذخیره سازی نهادهها،
کارکرد سامانه بازارگاه و استقرار کامل سامانهها در کشتارگاهها مورد
بررسی قرار میگیرد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

کاهش حدود  ۱۸تا  ۱۹درصدی تولید برنج داخلی

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :مدیر توسعه بازرگانی سازمان
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از آغاز توزیع یک هزار و  ۵۰۰تن برنج
تایلندی و هندی در سطح فروشگاههای زنجیرهای ،تعاونیهای مصرف و
اتحادیههای استان خبر داد.
صالح مومنی با بیان اینکه خشکسالی های اخیر آسیب جدی به کشت
های مختلف کشاورزی از جمله برنج زده و منجر به کاهش حدود  ۱۸تا ۱۹
درصدی تولید برنج داخلی شده است ،گفت :این وضع موجب افزایش قیمت
برنج داخلی شده است .مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی با بیان
اینکه توزیع برنج برای طرحهای مومنانه ادامه دارد ،افزود :عالوه بر اینها ،از
امروز با آغاز توزیع برنج در سطح آذربایجان شرقی یک هزار و  ۵۰۰تن از این
محصول از نوع هندی و تایلندی از طریق فروشگاههای زنجیرهای ،تعاونیهای
مصرف کارگری ،کارمندی و اتحادیه در اختیار مردم قرار میگیرد و هیچ
کمبودی در مورد برنج برای مصرف خانوار وجود ندارد.
مومنی تاکید کرد :در بخش تامین برنج از ذخایر ،وضعیت خوبی حاکم
است و واردات خوبی هم قبل از ممنوعیت برنج در فصل کشت انجام شده و

وضعیت بازار برنج وارداتی در شرایط متعادلی است .وی ابراز امیدواری کرد
که در این شرایط از شتاب افزایش قیمت در بازار برنج داخلی هم کاسته شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از
تخصیص سهمیه برنج هندی دانه بلند( ۷۵۰تن) و برنج تایلندی( ۷۵۰تن)
به ترتیب به قیمت عمده فروشی هرکیلو  ۱۷۰هزار ریال و  ۱۱۰هزار ریال
از محل طرح تنظیم بازار به شرط تحویل درب انبارهای اداره کل غله خبر
داد و افزود ۹۰۰ :تن از این برنج ها در سطح شهر تبریز و  ۶۰۰تن بقیه نیز
بر اساس برش شهرستانی در سطح شهرستان های آذربایجان شرقی توزیع
می شود.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو برنج هندی تنظیم بازار برای
مصرفکنندگان  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان و برنج تایلندی  ۱۲هزار و  ۸۰۰تومان
تعیین شده است ،افزود :تصمیمگیری درخصوص نحوه توزیع و جامعه هدف
مورد نظر در سایر شهرستانها برعهده کمیسیون تنظیم بازار هر شهرستان
است .وی با اشاره به نظارت بازرسان سازمان صمت بر مراکز توزیع تبریز
و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان ها خاطرنشان کرد :شهروندان
در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص میتوانند با سامانه ۱۲۴
معاونت بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان این سازمان تماس بگیرند و
موضوع را گزارش کنند.
وی با بیان اینکه هیات های حسینی و خیریه ها برای جذب برنج و شکر
در قالب سهمیه نذورات محرم و صفر می توانند به سازمان تبلیغات اسالمی
مراجعه کنند ،افزود :عالوه بر توزیع  ۱۵۰۰تن برنج تنظیم بازاری  ،برای این
کار نیز  ۷۵۰تن برنج هندی ۷۵۰ ،تن برنج تایلندی و یکهزار و  ۴۳۵تن شکر
اختصاص یافته است .وی تاکید کرد :توزیع در سطح شهر تبریز از طریق
معرفی مراکز توزیع فروشگاه های زنجیره ای و اتحادیه ها توسط مدیریت
توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی انجام می شود.

اکثر مناطق مازندران همچنان در شرایط پرخطر کرونایی قرار دارند

ساری-مرآتی ۱۴ :شهرستان نارنجی و  ۷شهرستان مازندران زرد هستند.
بر اساس آخرین به روزرسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف
کشور در سامانه ماسک وزارت بهداشت ،از  ۲۰شهریور در استان
مازندران  ۱۴شهرستان نارنجی بوده و  ۷شهرستان نیز در وضعیت
زرد قرار دارند.
وضعیت کرونایی استان مازندران در رنگبندی جدید اپلیکیشن ماسک:
شهرستانهای وضعیت نارنجی  :بهشهر ،نکا  ،ساری ،قائمشهر ،جویبار،
سوادکوه ،آمل ،بابل ،بابلسر ،محمودآباد ،نور ،نوشهر ،چالوس و تنکابن
شهرستانهای وضعیت زرد  :گلوگاه ،میاندرود  ،سیمرغ ،سوادکوه شمالی
و فریدونکنار ،عباس آباد و کالردشت

