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بالغ بر یک میلیون و 120 هزار 
مشترک گاز طبیعی در گیالن 

رشت  –   علی حیدری: با برنامه 
گاز  شرکت  اقدامات  و  ریزی 
ماه سال  استان گیالن، در مهر 
جاری، بیش از سه هزار متقاضی، 
به جمع مشترکین گاز طبیعی در 

استان اضافه شدند.
روابط عمومی گاز گیالن – حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم خبر جذب بیش از سه هزار مشترک 
جدید در مهر ماه امسال اظهار داشت: با تحقق این امر، مجموع 
مشترکین گاز طبیعی در استان به حدود یک میلیون و 120 هزار 
مشترک رسیده است. وی در خصوص گازرسانی به روستاها اظهار 
داشت: تاکنون دو هزار و 57 روستا در سراسر استان بهره مند از 
گاز طبیعی شده اند و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی 
استان به باالی 95 درصد رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن همچنین با اشاره به بهره مندی کامل شهرهای 
استان از نعمت گاز، بیان کرد: برای رسیدن گرمای گاز به سراسر 
استان بیش از 21 هزار و 200 کیلومتر  شبکه گاز کار شده است. 
مهندس اکبر گفت: علیرغم نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه 
خطوط و شبکه گاز در استان، این شرکت با تمام توان برای 
گازرسانی به روستاهای باقیمانده و حفرات خالی شهرها تالش 
می نماید و اجرای 26 کیلومتر شبکه گاز در مهرماه امسال، بیانگر 
این مطلب است. وی با اشاره به افزایش روزافزون مصرف کنندگان 
گاز طبیعی در استان، افزایش کمی و کیفی بازرسی ها از ایستگاه 
ها و تجهیزات گاز را درجهت استمرار و پایداری جریان مشترکین 

بویژه در فصل سرما ضروری برشمرد. 

مانور تمرینی آموزشی پدافند غیر 
عامل صنعت آب و برق شمال شرق 

کشور در گلستان برگزار شد
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - گرگان 
گلستان از برگزاری اولین مانور دورمیزی صنعت آب و 
برق کشور با میزبانی استان گلستان در راستای آمادگی، 

افزایش سطح آگاهی در مواقع بحران خبر داد.
مناطق 6  مانور  داشت:  اظهار  نصیری  اکبر  علی  مهندس 
گانه کشور روز چهارشنبه 21 آبان ماه به صورت دورمیزی و در 
راستای آمادگی الزم در مواقع بحران و توان عملیاتی شرکت های 
خدمات رسان به میزبانی صنعت آب و برق استان گلستان برگزار 
شد.وی تصریح کرد : با توجه به تشدید شیوع کرونا برابر تصمیم ها 
و پیشنهاد های ستاد مقابله به ویروس کرونا بخش عملیاتی این 
مانور حذف و اجرای مانور به صورت دور میزی جایگزین شد. 
.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان بیان داشت : اجرای 
این  مانور در شهرستان علی آباد کتول با اکیپ های خدمات 
رسان صنعت آب و برق از جمله شرکت توزیع برق، شرکت آب و 
فاضالب، نیروگاه و آب منطقه ای و برق منطقه ای در محور های 
ساعت صفر شروع عملیات ، بازبینی و تهیه گزارشات و نقشه های 
محل های حادثه دیده ، اعزام فرضی اکیپ های امدادی و واکنش 
سریع با تمام تجهیزات و امکانات مقابله با بحران و اقدام و تعمیر 

و بازسازی محل های حادثه دیده تدوین شده و برگزار گردید.

برگزاری یادواره شهدای شهرک 
سعیدیه اسالمشهر

اسالمشهر - برنامه گرامیداشت شهدای واالمقام شهرک 
سعیدیه با عنوان " آبروی محله " با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر در راستای 
ایران  سرافراز  و خاطره شهدای  یاد  بیشتر  هر چه  پاسداشت 
اسالمی و تکریم خانواده های معزز شاهد ،مراسم معنوی "آبروی 
محله " با حضور تعدادی از خانواده های شهدا و ایثارگران شهرک 
سعیدیه و مسئولین شهرستانی از جمله حجه االسالم والمسلمین 
حاج اقا محمدی امام جمعه محترم واوان ،امین اسدی رئیس 
بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده   ، اسالمشهر  شهرستان  شورای 
پرور  مردم شهید  و  امام جماعت  بسیجیان  و  فارسی  سلمان 
شهرک سعیدیه در فضایی معنوی برگزار و از خانواده های معظم 

شهدا تجلیل شد.

با مشارکت شهرداری قم؛ آئین 
آغاز فعالیت صفحات مجازی کنگره 

شهدای قم برگزار شد

کنگره  مجازی  فضای  صفحات  از  رونمایی  آیین   - قم 
شهدای استان قم و با مشارکت شهرداری قم برگزار شد.

آیین رونمایی از صفحات فضای مجازی کنگره شهدای استان 
قم در سالن جلسات رضوان شهرداری قم و با حضور علیرضا 
پژوهش های مجلس  مرکز  رئیس  و  قم  مردم  نماینده  زاکانی 
شورای اسالمی، احمد حاجی زاده رئیس ستاد کنگره شهدای 
استان قم، کبیری پور معاون هماهنگ کننده سپاه قم و جمعی 
از مسئوالن استانی در سالن رضوان شهرداری قم رونمایی شد. 
در این مراسم احمد حاجی زاده رئیس ستاد کنگره شهدای استان 
قم حضور در فضای مجازی را یک اصل مهم برشمرد و بر تداوم 
تولیدات در این زمینه تأکید کرد. دکتر زاکانی نیز در این مراسم 
با اشاره به اهمیت حفظ یاد و خاطره ای شهدا در جامعه اظهار 
داشت: بر اساس سنت و روایات شهدا در همه عرصه ها ما را یاری 
کرده و در واقع زنده هستند. مهدی کبیری پور معاون هماهنگ 
کننده سپاه امام علی بن ابی طالب )ع( در این مراسم با اشاره به 
اهمیت استفاده از فضای مجازی در ترویج ارزش های انقالبی و 
اسالمی اظهار داشت: در این صفحات قرار است تولیدات هنری 
و فرهنگی و محتوایی در فضای مجازی در اختیار عالقه مندان 
قرار بگیرد. در ادامه این مراسم بخشی از تولیدات قرارگاه فضای 
مجازی کنگره شهدا استان قم به صورت نمادین رونمایی و به 

نمایش درآمد.

کارمند برق منطقه ای خوزستان 
رئیس انجمن تیراندازی هیئت 

کارگران استان شد
اهواز - رحمان محمدی: فرشید 
چال اشتری کارمند شرکت برق 
منطقه ای خوزستان به عنوان 
رئیس انجمن تیراندازی هیئت 
خوزستان  استان  کارگران 

منصوب شد.
فرشید چال اشتری طی حکمی از سوی سید رحیم غفاری 
رئیس هیئت ورزش کارگری خوزستان، به سمت رئیس انجمن 
تیراندازی هیئت کارگران استان خوزستان منصوب و معارفه 
شد. در این آیین معارفه دبیر هیئت ورزش کارگری خوزستان 
و جمعی از روسای انجمن های ورزشی استان نیز حضور داشتند. 
فرشید چال اشتری با سابقه طوالنی کار اجرایی در مدیریت امور 
ورزشی و دانشگاهی، در قسمت امور ورزش شرکت برق منطقه 
ای خوزستان مشغول فعالیت بوده و دارای مدرک کارشناسی 

ارشد تربیت بدنی است.

رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری اراک خبر داد:

پخش و توزیع 4600 تن آسفالت در 
خیابان شریعتی اراک

اراک - مهدی کرمی رییس سازمان عمران و باز آفرینی 
فضاهای شهری شهرداری اراک در مصاحبه اختصاصی 
با روزنامه عطر یاس در مورد نهضت آسفالت در سال ٩٩ 
اظهار داشت :پیرو دستور مهندس شفیعی شهردار اراک 
مبنی بر اجرای نهضت آسفالت در شهر اراک طی سال 
معابر و شوارع سطح  بهبود وضعیت  1399 در راستای 
شهر،عملیات روکش آسفالت خیابان شریعتی با پخش و 
توزیع 4600 تن آسفالت با هزینه ٢٠ میلیارد ریال توسط 
فینیشر ،ماشین آالت و عوامل اجرایی سازمان عمران و 

بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک انجام شد.
وی در ادامه افزود : این خیابان با حفاری های گوناگون توسط 
دستگاه های خدمات رسان احتیاج به روکش آسفالت داشت که 
اکنون این کار انجام شده است. کرمی همچنین گفت: با توجه به 
نارضایتی مردم از اجرای کار در روز باید خاطر نشان کنم که این 
خیابان در شب از نور کافی برخوردار نیست و اگر در شب روکش 
آسفالت انجام می شد کیفیت کار پایین میامد.وی همچنین تاکید 
نمود: خیابان های دیگری که در دستور کار قرار دارند عبارتند از 
، خیابان ارشاد ، حاج باشی ، قائم مقام و بلوار خونین شهر که 

استعالم های حفاری در شرف انجام می باشد.

اخبار ایراناخبار ایران اعالم آمادگی مدیریت شهری هشتگرد برای احداث بیمارستان 120 تختخوابی
رنجبرکهن: در جلسه رسمی شورای  ساوجبالغ- محمد 
اسالمی شهر و شهردار هشتگرد با معاون درمان مدیریت 
بیمارستان  رئیس   , البرز  استان  اجتماعی  تامین  درمان 
کارگری  جامعه  نمایندگان  و  هشتگرد  اجتماعی  تامین 
شهرستان مطرح شد : آمادگی مدیریت شهری هشتگرد 
جهت اهداء رایگان 20 هزار متر مربع زمین برای احداث 
شهرستان  مرکز  در  مجهز  اجتماعی  تامین  بیمارستان 

ساوجبالغ
مهندس اسحاقی رئیس شورای اسالمی شهرهشتگرد ضمن 
تقدیر و تشکر از زحمات پزشکان , پرستاران و کادر درمانی در 
رسیدگی به وضعیت بیماران کرونایی , احداث بیمارستان مجهز 
را در شهر هشتگرد به عنوان محل مراجعه و رفع نیاز بسیاری از 
اهالی شهرها و شهرستان های همجوار ضروری دانست و از رویکرد 
مخصوصاً  و  شهری  مختلف  های  سرانه  ارتقاء  در  شورا  اعضای 
سرانه های بهداشتی , درمانی خبر داد و گفت : خوشبختانه شهر 
هشتگرد نسبت به بسیاری از شهرهای کشور در زمینه سرانه ها 
وضعیت مناسبی داشته و سرانه های فرهنگی , ورزشی , فضای 
مدنظر  زندگی شهری  های  عنوان شاخصه  به  که  غیره  و  سبز 
تامین شده  نیاز  بر  افزون  با جمعیت آن و گاهاً  است متناسب 
است , اکنون نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا , نیاز به خدمات 
بیمارستانی و درمانی بیش از پیش احساس شده و اعضای پارلمان 
شهری به اتفاق تصمیم به مشارکت برای احداث بیمارستان با 
 : افزود  وی   . دارند  شهر  این  در  مربوطه  سازمان های  همکاری 

با همفکری شهردار  اعضای شورای شهر که  امیدواریم تصمیم 
محترم در جهت ارتقاء معیشتی شهروندان و سایر هموطنان اخذ 
شده با استقبال و مشارکت دستگاه های متولی در زمان مناسب 
به نتیجه ای مطلوب برسد و اعضای شورا به عنوان نمایندگان 
مردم خواستار تسریع در تحقق آن خواهند بود. مهندس یگانه 
شهردار هشتگرد نیز با اشاره به تالش های صورت گرفته در زمینه 
کنترل بیماری کرونا و اقدامات شهرداری و شورای اسالمی شهر در 
راستای ضد عفونی , تامین تجهیزات , تجهیز نقاهتگاه , همکاری 
با کادر درمانی و اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا , به زحمات 
شبانه روزی پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد و رعایت توصیه های 

بهداشتی ,  استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را حداقل 
کاری دانست که می توان برای کاهش زحمات آنها انجام داد. یگانه 
افزود : خوشبختانه رئیس و اعضای محترم شورا همدل و متحد 
برای آبادانی شهر گام برداشته و مجموعه شهرداری نیز توانسته 
است با تالش شبانه روزی و بهره گیری از پرسنل متخصص و 
منابع موجود خدمات مناسبی را در زمینه های عمرانی , فرهنگی و 
خدماتی به شهروندان ارائه نماید. شهردار هشتگرد بیان کرد : بنابر 
پیشنهاد اعضای پارلمان شهری و در جهت بهره گیری مناسب از 
امکانات و سرمایه های شهرداری که در واقع متعلق به شهروندان 
با  بیمارستان  احداث  به مساحت دو هکتار جهت  است زمینی 

همکاری سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته که پس از طی 
مراحل و تشریفات قانونی  عملیات احداث آن آغاز خواهد شد. وی 
به موقعیت ویژه هشتگرد و قرارگیری در شاهراه ارتباطی استان 
البرز اشاره کرد و افزود : بی شک احداث بیمارستانی مجهز در این 
شهر عالوه بر خدمات رسانی به شهروندان هشتگردی می تواند 
باعث کاهش هزینه تردد , صرفه جویی در وقت و دریافت خدمات 
درمانی به دور از ترافیک و ازدحام کالنشهرها برای سایر هموطنان 
بوده و آبادانی و شکوفائی شهر را نیز در پی خواهد داشت . دکتر 
موسی پور معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
البرز نیز با تشکر از مدیریت شهری هشتگرد , از آمادگی سازمان 
تامین اجتماعی برای رفع نیاز شهروندان سخن گفت و از انجام 
تشریفات مقدماتی و پیگیری از مراجع باالدستی برای تحقق این 
طرح خبر داد . خوشبختانه شهر هشتگرد در زمینه سرانه های 
امام جعفر  بیمارستان  درمانی وضعیت مناسبی داشته و وجود 
صادق)ع( , بیمارستان تامین اجتماعی , دی کلینیک ها و استقرار 
پزشکان متخصص موجب گردیده تا بخشی از نیازهای شهروندان 
غرب استان البرز در این شهر تامین گردد , رویکرد مدیریت شهری 
هشتگرد در اهداء رایگان زمین برای ساخت یکی از مجهزترین 
از خواستگاه های  به یکی  را  این شهر  تواند  مراکز درمانی می 
درمانی استان مطرح نماید . امیدواریم پیگیریهای شهردار محترم 
و اعضای شورای اسالمی شهر باهمکاری مسؤلین سازمان تامین 
اجتماعی موجب تسریع در این امر شده و به زودی شاهد آغاز این 

پروژه عظیم در مرکز شهرستان ساوجبالغ باشیم .

بندرعباس - کیوان حسین پور: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
در شبانه روز گذشته، 3 بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار 

فوتی ها به 852 نفر افزایش یافت.
دکتر حسین فرشیدی افزود: تعداد مراجعان در این هفته 11 درصد افزایش یافته است 
و قطعاً در 2 هفته آینده شاهد افزایش در بیماران آی سی یو خواهیم بود. وی ابراز کرد: 
در هفته جاری ۳15 بیمار جدید در بخش های کووید استان بستری شدند که از این شمار 
۴1 بیمار جدید در بخش های ویژه و آی سی یو منتقل شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان عنوان کرد: روزانه 6 بیمار کرونایی بستری می شوند که از این شمار 2 بیمار بخش 

آی سی یو منتقل می شود و از دستگاه های تنفسی استفاده می کند. دکتر فرشیدی بیان 
کرد: در این هفته 1۴ مورد فوتی داشتیم که هفته قبل 1۳ مورد بود و به طور متوسط 
روزانه 2 فوتی داشتیم. وی اظهار کرد: شهرستان های بندرعباس، پارسیان، بندرلنگه، 
بندرخمیر و حاجی آباد در وضعیت قرمز قرار دارند و باید دستورالعمل های بهداشتی را 
شدیدتر رعایت کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: بیماران اگر عالئم پیدا 
کردند حتما و زود هنگام به مراکز درمانی مراجعه کنندو کسانی که زود مراجعه می کنند 
راحت و سریعتر درمان می شوند. فرشیدی تصریح کرد: کسانی که عالیمی همچون گلودرد، 
سردرد، تنگی نفس و کوفتگی داشتند پس از مراجعه به پزشک حتما خود و خانواده اش 
1۴ روز قرنطینه خانگی باشند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از مردم انتظار 
داریم همچنان همانند گذشته همکاری کنند تا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی شاهد 

کاهش آمار مبتالیان و موارد بد حال و مرگ و میر در هرمزگان باشیم.
افزایش موارد مبتال به کرونا در شهرستان بندرلنگه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به همراه معاون درمان دانشگاه در سفر به 

غرب استان ضمن بازدید از بیمارستان های نیاپور بندرخمیر و شهداء بندرلنگه وضعیت 
بیماری کووید 19 در این دو شهرستان مورد ارزیابی قرار داد. دکتر حسین فرشیدی 
در بازدید از بیمارستان نیاپور بندرخمیر پس از دیدار و گفتگو با مدیر شبکه بهداشت 
و رئیس بیمارستان بندرخمیر آخرین اقدامات و نحوه ارائه خدمات به بیماران سرپایی 

و بستری کووید 19، وضعیت بیماریابی، نحوه انجام 
و  مشکوک  بیماران  رصد  همچنین  و  کووید  تست 
مثبت کووید را مورد بررسی قرار داد. دکتر فرشیدی 
با حضور در شهرستان بندرلنگه از بخش کووید 19 
بیمارستان شهداء این شهرستان بازدید کرد و پس از 
دیدار و گفتگو با مدافعان سالمت شاغل در این مرکز 
های  بخش  در   19 کووید  مثبت  بیماران  از  درمانی 
بستری و مراقبت های ویژه این مرکز درمانی عیادت 

و دلجویی کرد.

اصفهان – یحیی مرادیان: بر اساس اطالعات ارایه شده در 
جاری  سال  مهرماه  در  اصفهان  آهن  ذوب  ؛ شرکت  کدال 
معادل 1855 میلیارد تومان از محصوالت خود را به فروش 
رساند که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل افزایش 
12۷ درصدی را نشان می دهد. درآمد فروش مهرماه ذوب 
آهن، باالترین درآمد فروش ماهانه در تاریخ این شرکت است. 
در مهرماه نرخ فروش تیرآهن نسبت به ماه قبل ۳0 درصد رشد 
داشته و در میلگرد نیز نرخ فروش 2 درصد رشد داشته است. نماد 
ذوب در شش ماهه با افزایش 22 درصدی به ازای هر سهم ۸9 ریال 
سود خالص محقق کرده است.  ذوب آهن اصفهان در 7 ماهه امسال 

توانست 9۴20 میلیارد تومان از فروش محصوالت خود درآمد کسب 
کند که از این مبلغ 1۸55 میلیارد تومان آن مربوط به مهر ماه است 
و این آمار حاکی از این است که درآمد فروش شرکت ذوب آهن 
اصفهان در 7 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 
57 درصدی داشته است، همچنین این شرکت افزایش تولید و فرش 
ریل آهن را در دستور کار قرار داده است.   شایان ذکر است؛ ذوب 
آهن اصفهان در هفت ماه نخست امسال، ۸7 درصد از کل فروش سال 
گذشته را پوشش داده است . علی رغم این که در مهرماه خبرهای 
مبنی بر تعیین قیمت شمش فوالد از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خبرساز شد و با وجود این که مسئوالن بورس صراحتاً با این 

مساله مخالفت کردند، اما همچنان اجرای این سیاست بسیاری از 
فعاالن بورس را نگران کرد که در نهایت قرار شده قیمت فوالد با نرخ 
پایه مشخص شود و سقف قیمت هم به صورت دستوری تعیین نشود 
و قیمت های جهانی براساس نرخ دالر سنا مبنا قرار گرفته که این 
اتفاق به معنای رسیدن سود اصلی به فوالدسازان به جای دالالن است. 
از این رو شرایط به وجود آمده در کنار برنامه افزایش تولید در شرکتی 
این شرکت خواهد  به سودآوری  اصفهان کمک  آهن  ذوب  مانند 
کرد، چراکه در هفت ماهه نخست امسال هم این شرکت توانسته 
محصوالت بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بفروشد. تولید 
محصوالت فوالدی شرکت ذوب آهن اصفهان در شش ماهه نخست 

امسال طبق برنامه پیش رفته است بر همین مبنا تا پایان امسال بیش 
از یک میلیون و 100 هزار تن انواع شمش فوالد، تیرآهن، میلگرد و 
کالف صادرات شود. ذوب آهن اصفهان برای افزایش تولید با چالش 
تامین مواد اولیه مواجه است که البته با حمایت های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت این مشکل تا حدودی رفع شده و در تامین زغال 

سنگ نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

با هدف تنظیم و پاسخ به تقاضای بازار صورت گرفت:

رکورد فروش ماهانه ذوب آهن با عرضه حداکثری محصوالت ساختمانی

شهرستان های بندرعباس، پارسیان، بندرلنگه، بندرخمیر و حاجی آباد در وضعیت قرمز قرار دارند

افزایش 11 درصدی مراجعان به بیمارستان های استان در هفته اخیر 

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان 
شرقي گفت: شهرستان سراب، قطب شيالت استان آذربايجان شرقي بوده و مقام 

اول و دومي استان به شهرستان سراب اختصاص دارد.
به گزارش نماینده ما در آذربایجان شرقی، اکبر فتحي در جلسه اي که در خصوص 
بررسي مسائل و مشکالت شيالت و امور آبزيان شهرستان سراب با حضور داوودي رئيس 
مجمع نمايندگان مردم آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسالمي و حسن يحيوي 
فرماندار شهرستان و تعدادي از بهره برداران و پرورش دهندگان ماهي در محل فرمانداري 
شهرستان سراب برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب افزود: اقتصاد مقاومتي، رونق توليد، 
جهش توليد و هر عنواني که براي سال نامگذاري مي شود، بدون حضور پويا و فعاليت 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، فرمانداران و مديران جهادکشاورزي شهرستانها معنا و 
مفهومي نخواهد داشت. وي ادامه داد: بررسي و حل و فصل مشکالت بخش کشاورزي 

استان برعهده شما عزيزان مي باشد و متوليان کشاورزي آذربايجان شرقي تنها اجرا و 
عملياتي نمودن تصميمات اتخاذ شده توسط مسئولين بلند پايه استاني و کشور را برعهده 
دارند. فتحي اضافه کرد: متاسفانه به علت پاره اي نارسايي ها در بعضي موارد موجب بوجود 
آمدن مشکالتي در زيرمجموعه هاي بخش کشاورزي از جمله در حوزه شيالت و امور آبزيان 
و آبياري تحت فشار در استان و شهرستان سراب شده است که بايد با اعمال تمهيدات الزم 
و مفيد حل و فصل شوند. رئيس سازمان جهادکشاورزي استان در بخش ديگري از سخنان 
خود در ارتباط با تهيه خوراک ماهي و مشکالت شهرستان در اين خصوص گفت: با توجه 
بر اين موضوع که درصدي از سويا در خوراک ماهي مورد استفاده قرار مي گيرد و با عنايت 
بر اين نکته که سهميه نهاده هاي دام و طيور و خوراک ماهي هر شهرستان به کارخانجات 
تهيه خوراک ماهي واگذار مي شود، در صورت تمايل مديريت شهرستان مبني بر دريافت 
مستقيم خوراک ماهي مي تواند در قالب تعاوني اقدام به تاسيس تشکيالت مربوط به اين 
امر نموده و براساس تعداد متقاضيان و بهره برداران که داراي پروانه بهره برداري هستند 
با ثبت درخواست در سامانه بازارگاه نسبت به دريافت خوراک مورد نياز خود اقدام نمايند. 
فتحي در ارتباط با سرمايه در گردش نيز اظهار کرد: مديريت شهرستان سراب بايد از 
ظرفيت بنيادهاي ذينفع در اين خصوص استفاده بهينه نمايد خوشبختانه در ارتباط با 
سرمايه در گردش با محدويت منابع مواجه نيستيم، مشکالت پرورش دهندگان ماهي و 

آبزيان نيز از جمله چک هاي برگشتي بايد در قالب ستاد تسهيل حل شوند. رئيس سازمان 
جهادکشاورزي استان تصريح نمود: ستاد تسهيل يک ستاد قانوني است و تصميمات اتخاذ 
شده در اين ستاد براي تمامي ارگانها و دستگاههاي عضو الزم االجرا مي باشد. فتحي در 
بخش پاياني سخنان خود در خصوص استخرهاي پليمري موجود در شهرستان سراب که 
در راستاي توسعه صنعت شيالت در شهرستان ايجاد شده اند، گفت: با توجه به نياز کشور 
به توليد بيشتر و تاکيدات مقام معظم رهبري مبني بر جهش توليد، در هر جايي که بتوان 
از اين استخرها بصورت دو منظوره استفاده نمود، مثاًل هم در امور مربوط به شيالت و هم 
در زراعت و باغباني؛ بايد به نحو احسن از اين استخرها بهره برداري کرد. وي، استفاده 
بهينه از آب كشاورزي و كمك به اقتصاد خانوار كشاورزان را از مهمترين مزاياي مزارع دو 
منظوره بيان كرد و گفت: استخرهاي ذخيره آب كشاورزي به منظور ذخيره كردن آب براي 
فعاليت هاي كشاورزي در كنار چاه هاي آب احداث مي شوند كه با تمهيداتي در مهندسي 
اين استخرها براي پرورش ماهي قابل استفاده است که در اين سيستم آب قبل از اينكه 
وارد زمين هاي كشاورزي شود در اين استخرها براي پرورش ماهي استفاده مي شود. الزم 
به ذکر است استخرهاي ذخيره كه در آن ماهي پرورش داده مي شود، كود ماليمي را براي 
زمين هاي كشاورزي تامين مي كنند و طبق برآورد انجام شده حدود 150 كيلوگرم به ازاي 

هر تن توليد ماهيان سردآبي در مصرف كودهاي فسفاته و نيتراته صرفه جويي مي شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:

شهرستان سراب قطب شیالت آذربایجان شرقی است

۱۴


