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حراج
دامداران چارهای جز
ِ
دامهای مولّد ندارند

کرمانشاه-خبرنگار همدلی:کمبود نهادههای دامی در
استان کرمانشاه سبب شده بسیاری از دامداران مجبور به
فروش دامهای مولّد خود باشند و این نگرانی را برای آینده
و امنیت غذایی ایجاد کرده است.مشکل کمبود نهادههای
دامی و میادین دامی که تنها میزبان دامداران فروشــنده
است و خبری از خریدار نیست ،قصه تنها استان کرمانشاه
نیست اما استانهای غرب کشور به دلیل خشکسالی بیش
از همه با آن درگیر هســتند.اکنون در میادین دام استان
کرمانشاه بازار فروش بیش از هر زمان دیگری رونق گرفته و
این تهدیدی جدی برای آینده است زیرا دامداران در حال
فروش دامهای مولّد خود هستند و از طرف دیگر زمستان
به سرعت در حال نزدیک شدن است.تعداد گوسفندان هر
روز کمتر و کمتر میشود و دامداران در انبارهای خود چیز
زیادی برای ســیر کردن دامهای خــود ندارند و این درد
مشــترک تمام دامداران کشور است که ریشه آن به مافیا
و واردکنندگانی مربوط میشود که تعداد آنها به انگشتان
دست نمیرسد .برخی مسئوالن خشکسالی را دلیل اصلی
این بحران کمسابقه میدانند اما وقتی میدانیم  80درصد
از نهادههای دامی کشــور از طریق واردات تأمین میشود
پذیرفتن این توجیه به راحتی امکانپذیر نیست .نهاده دامی
شامل جو ،کنجاله ســویا و ذرت است و هر سه کیلو جو
که در ســال گذشته  6هزار تومان بوده امسال به  18هزار
تومان رسیده است و کشاورزان مجبور شدهاند گندم را برای
خوراک دام استفاده کنند .دامداران با اینکه میدانند زمان
فروختن دامهایشــان نرسیده اما چارهای جز حراج کردن
دامهایشــان ندارند و در این شــرایط پدیده ناامیدکننده
کشتار دامهای مولّد نگرانی برای آینده را دوچندان میکند.
مهمترین مشــکلی که وجود دارد رانتی به اسم ارز 4200
تومانی است .دولت از چند سال پیش تصمیم گرفت برای
واردات نهادههای دامــی ارز ترجیحی اختصاص دهد اما
اجرای این طرح فاجعهبار بود و این ارز در اختیار گروههای
خاصی قرار گرفت .هرآنچه از نهادههای دامی در کشــور
موجود است با یارانه دولتی خریداری شده و باید از طریق
سامانه قانونی و براساس سهمیه توزیع شود؛ یعنی روی کاغذ
چیزی به نام خوراک دام آزاد وجود ندارد اما در عمل تنها
در بازار آزاد وجود دارد و اتفاقاً بسیار پررونق است و صدها
نفر آن را داللی میکنند .به نظر میرسد برخی سودجویان
با کمک عوامل توزیع در نهادهای دولتی سهمیه میگیرند
و مستقیم وارد بازار آزاد میکنند و این یعنی سود کالنی که
به جیب عدهای اندک میرود و از جیب هزاران تولیدکننده
داخلی کشور خارج میشود«.کیوان کاشفی» رئیس اتاق
بازرگانی استان کرمانشاه اظهار داشت :به طور معمول به
دلیل تفاوت قیمت حدود چهــار برابری بین نهادهای که
توسط دولت توزیع میشود با آن نهادهای که در بازار واقعی
موجود است ،وسوســهای وجود دارد که این توزیع مسیر
طبیعی خود را طی نکند.
وی عنــوان کرد :تا وقتــی ارز  4200تومانی وجود دارد
وضعیت همین است اما با برداشتن این ارز نیز باید منتظر
افزایش قیمت مرغ بود .دولتهای قبل ساالنه هشت تا 12
میلیارد دالر به واردات نهادههای دامی اختصاص دادهاند.
 300شرکت ،متقاضی واردات نهادههای دامی هستند اما
افرادی انگشتشــمار این واردات را انجام میدهند و در
واقع انحصاری واقعی در این زمینه شــکل گرفته است.
روی دیگر قضیه این است که بخشی از نهادههای وارداتی
دوباره از کشور خارج میشود« .محمد رشیدی» نماینده
مردم کرمانشاه در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
اهتمام دولت ســیزدهم برای حــذف ارز  4200تومانی
اظهار داشــت :با حذف این ارز تا حــدود زیادی فاتحه
رانت و فساد در کشــور خوانده میشود .رشیدی افزود:
قرار است پس از حذف ارز  4200تومانی به شش دهک
پایین جامعه یارانه کمک معیشتی پروتئینی اختصاص
داده شود تا اگر احیاناً جهشی در قیمتها رخ بدهد ،به
دهکهای پایین جامعه فشار وارد نشود.
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در  6ماهه نخست سال جاری صورت گرفت:

اشتراکپذیری 20هزارمشترک گاز طبیعی در اصفهان
ی مرادیان-خبرنگار
اصفهــان -یحیــ 
همدلی:مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان
از اشــتراکپذیری  19هزار و  760مشترک تا
پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان
اصفهان ،مهنــدس علوی با اعــام این خبر،
افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون  19هزار و
 760مشترک جدید در بخشهای مختلف اعم
از خانگی ،تجاری و صنعتی جذب این شرکت
شدهاند که به این ترتیب ،تعداد مشترکین گاز
طبیعی از بدو تأســیس این شــرکت تاکنون،
به یک میلیون و 960هزار مشــترک رسیده و
عم ً
ال بیش از دومیلیون و یکصد هزار خانواده و
همچنین صنعت از نعمت گاز بهرهمندند.
وی ،بیان داشــت :در طول ســال جاری بیش
از  160کیلومتــر شــبکه گاز به شــبکههای
گازرسانی اســتان اعم از؛ 103کیلومتر شبکه
شــهری و 56کیلومتر شــبکه روستایی اضافه
شده است که با این وجود ،میزان شبکهگذاری
از ابتدای تأســیس شرکت تاکنون ،به بیش از
 27هزار و  160کیلومتر رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،همچنین
از نصب 49هزار انشعاب گاز جدید نیز در سطح
اســتان خبر داد و افزود :از این تعداد37 ،هزار
علمک در شهرها و 12هزار علمک انشعاب گاز
طبیعی در روستاها بوده ،بنا بر این آمار ،تعداد
انشــعابات نصب شده در سطح استان اصفهان
با احتســاب تعداد علمکهای نصب شــده در
ســالجاری،به یک میلیون و 150هزار انشعاب
رسیده است.
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با حضور استاندار گیالن و فرماندار رشت ،صورت پذیرفت:

بازدید از مراکز تزریق واکسن
در رشت

رشت-خبرنگار همدلی:اســتاندار گیالن صبح دیروز
(سهشــنبه) با همراهی فرماندار رشت از چند مرکز تزریق
واکســن در سطح شهر رشت بازدید کرد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی فرمانداری رشت؛ دکتر ارسالن زارع با همراهی
جانشین و دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا گیالن ،فرماندار
رشت و رئیس دانشگاه علومپزشــکی گیالن ،با حضور در
مهدیه رشت ،از روند تزریق واکســن به مردم بازدید کرد.
مسجد بقیهاهلل االعظم سرخبنده و مجموعه یادگار امام رشت
از دیگر مراکزی بودند که امروز ،مورد بازدید استاندار گیالن
قرار گرفت .در جریان این بازدیدها ،دکتر زارع ،ضمن گفت
وگو با مراجعه کنندگان ،با کادر درمان مستقر در این مراکز
گفت وگو و از فرآیند انجام واکسیناسیون پرس و جو کرد.
آیتاهلل دکتر رئیسی رئیس جمهوری در جلسه اخیر ستاد
ملی مقابله با کرونا ،تاکید کرده بود که واکسیناسیون شتاب
گیرد.دکتر زارع رئیس ستاد استانی مدیریت کرونا گیالن
هم در جلسه اخیر این ستاد ،تسریع در روند تزریق واکسن
را مــورد تأکید قرار داده و این انتظار را مطرح کرده بود که
رسانهها با توجه به اهمیت واکسیناسیون ،تولیدات رسانهای
اقناعی درباره ضرورت انجام این مهم را استمرار بخشند.

مهنــدس علوی ،روســتاهای بهرهمنــد ازگاز
طبیعی در سطح این اســتان را  1060روستا
برشــمرد و جمعیت تحت پوشــش روستایی
را بیــش از  96درصــد عنوان کــرد و افزود:
اســتان اصفهان دارای  112شــهر اســت که
تمامی ساکنین شــهرها از نعمت گاز طبیعی
برخوردار هستند.وی ،در رابطه با ارئه خدمات
غیرحضوری با توجه به شــیوع بیماری کرونا

گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت
حفظ ســامت شــهروندان و کارکنان ،برخی
خدمات این شــرکت به صــورت غیرحضوری
ارایه میشود و شهروندان میتوانند با ورود به
وبسایت شــرکت گاز استان اصفهان به نشانی
 www.nigc-isfahan.irبــه خدمات ارایه
شده در بســتر وب دسترسی داشــته باشند.
درپایــان ،علــوی بــا تاکید بر رعایــت نکات

ایمنی در مصرف گاز طبیعی ،افزود :از تمامی
همشــهریان و مشترکین شــرکت گاز استان
تقاضا دارم نســبت به رعایت مــوارد ایمنی و
مصرف بهینه ،توجهی خاص و دقیق داشــته
باشــند تا در روزهای پیش رو قبل از حوادث
ناشی از مصرف ناایمن گاز طبیعی امکان عرضه
گاز در تمام اوقات برای هم اســتانیهای عزیز
فراهم شود.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

زنجیره مرغ تخمگذار در قهاوند احداث میشود

همدان-خبرنگار همدلی:مدیر طیور ســازمان جهاد کشاورزی
استان همدان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود :این طرح شامل
مرغ تخمگذار ،مرغ پولت ،مرغ مادر تخمگذار ،کارخانه جوجهکشی
 ،فرآوری پوکه تخممرغ ،کود خشــککنی ،تخم مرغ پاستوریزه و
خوراک طیور بستهبندی تخم مرغ است که کمک شایانی به تنظیم
بازار خواهد کرد.علیرضا قراگوزلو ،خاطرنشان کرد :در سطح استان
همدان سه زنجیرهتخمگذار تعریف شده که اولین این طرحها به
عنوان بزرگترین واحد مرغ تخمگذار خاورمیانه کلنگزنی میشود.
وی گفت :دومین طرح زنجیره مرغتخمگذار با ظرفیت ۴۰۰هزار
قطعه در شهرستان بهار احداث میشود.قراگوزلو عنوان کرد :سومین

زنجیره مرغ تخمگــذار نیز با ظرفیت ۳۰۰هــزار قطعه در مالیر
پیشبینی شــده که با کلنگزنی و ورود این سه زنجیره به تولید،
میزان تولید اســتان همدان در  ۲ســال آینده به سه برابر افزایش
مییابد.مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره
به  ۱۹اکتبــر روز جهانی تخم مرغ ،افزود :دلیل کمبود تخم مرغ،
افزایش مصرف این محصول در بخشهای صنعتی است.قراگوزلو
خاطرنشان کرد :در حال حاضر ۲۵درصد تخم مرغ تولید شده در
بخش صنعتی چون کارخانههای سس ،ماکارونی ،کیک و کلوچه
مورد اســتفاده قرار میگیرد که با توجه بــه افزایش صادرات این
محصوالت میزان اســتفاده و مصرف تخم مرغ هم افزایش داشته

و این امر خود دلیلی بر کمبود تخم مرغ به شمار میرود.وی اظهار
داشت :در حال حاضر استان همدان دارای  ۴۴واحد پروانهدار مرغ
تخمگذار با ظرفیت یک میلیون و ۷۶۷هزار و  ۳۶۰قطعه بوده که در
سالهای گذشته واحدها در بهترین حالت ممکن بیشتر از ۷۰۰هزار
قطعه مرغ تخمگذار نداشــتند.قراگوزلو افزود :در حال حاضر یک
میلیون و ۱۰۰هزار قطعه مرغ تخمگذار در حال تولید و یک میلیون
و ۳۰۰هزار قطعه مرغتخمگذار در داخل سالنهای واحدهای مرغ
تخمگذار سطح استان وجود دارد.وی اضافه کرد :سالیانه در استان
همدان  ۱۹هزار تن تخم مرغ تولید میشد و در حال حاضر میزان
تولید تخم مرغ استان به  ۲۵هزار تن رسیده است.

در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت
گازاستان مرکزی صورت پذیرفت

تهیه و توزیع نوشتافزار در بین
دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد

اراک-خبرنگار همدلی :در راستای گسترش مسئولیت
اجتماعی شرکت گاز استان مرکزی طی مراسمی تعداد
یکصد بسته نوشت افزار در بیندانشآموزان تحت پوشش
کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)اســتان مرکزی با
حضور مومنی مدیرکل کمیته امداد و سمیعی مدیرعامل
این شرکت ،تحویل نمایندگان کمیته امداد جهت توزیع
شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی،
محمدرضا سمیعی مدیرعامل این شرکت در این خصوص
گفت:این شرکت در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی
خود فعالیتهای گسترده ای انجام میدهد که از جمله
میتوان به کاشــت نهال در روز درختکاری،اهدای خون
بــه نیازمندان بصورت داوطلبانه،کمک به ســازمانهای
بهزیستی و کمیته امداد،ترویج فرهنگ استفاده بهینه و
ایمن از گاز طبیعی در بین مصرف کنندگان این نعمت
خدادادی اشاره کرد.مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی
در ادامه افزود:تهیه بسته نوشت افزار جهتدانشآموزان
تحت پوشــش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)از
دیگر فعالیتهای این شــرکت میباشد که با همکاری و
هماهنگی بین این شرکت و کمیته امداد نسبت به تهیه
این بســتهها در ماه مهر همزمان با طرح شور عاطفهها
اقدام شد تا این بستهها در بین ایشان توزیع شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش و
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان خبر دادند:

آشناییدانشآموزان اصفهان
با مدیریت مصرف آب
از طریق شبکه شاد

ی مرادیان-خبرنگار همدلی:از
اصفهان -یحیــ 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون  100موشن گرافی،
 50کلیپ و  20انیمیشــن با موضوع مدیریت مصرف
بهینه آب از طریق فضای مجــازی برایدانشآموزان
اصفهانی پخش شده است.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
اســتان اصفهان گفت :تولیدات فرهنگی شرکت آب و
فاضالب اســتان اصفهان در شــبکه آموزشی شاد که
تمامیدانشآموزان ،اولیاء و مربیان عضو آن هســتند
بارگذاری میشــود.مهدی اســماعیلی به فعالیت 87
کانون فرهنگی تربیتی در سطح استان اصفهان اشاره
کــرد و گفت :ایــن تولیدات همچنیــن در کانالها و
گروههای مجازی کانونهــای فرهنگی تربیتی توزیع
میشود تا اعضای این کانونها نیز با شیوههای صحیح
مصرف آب آشــنا شوند.رئیس خانه فرهنگ آب آبفای
اســتان اصفهان نیز گفت :از اواخر سال  1398و پس
از شــیوع ویروس کرونا ،خانه فرهنگ آب با همکاری
اداره کل آموزش و پرورش اقدام به آموزشدانشآموزان
ازطریق فضای مجازی کرد که با اســتقبال معلمان و
دانشآموزان روبهرو شده است.زهره تشیعی افزود :قبل
از شــیوع ویروس کرونا ،ســاالنه بیش از  50هزار نفر
ازدانشآمــوزان مقاطع تحصیلی مختلف با حضور در
خانه فرهنگ آب از نزدیک با روشهای صحیح مصرف
آب ،استفاده از شیرآالت کاهنده و چگونگی بازچرخانی
پساب آشنا میشــدند که امیدوارم این روند دوباره از
سرگرفته شــود.وی گفت :با توجه به شرایط کرونایی،
در حال حاضر آبفای استان اصفهان آموزش  950هزار
دانشآموز در زمینه مدیریت مصــرف آب را از طریق
فضای مجازی و شبکه شاد دنبال میکند.
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