دریچه
مدیرعامل شرکت آبوفاضالب
استان زنجان خبر داد:

رشد 23درصدی ظرفیت
تصفیهخانههایآب

بازگشایی مدارس در خوزستان به تعویق افتاد

ذخایر خونی همدان با «نذر خون» تأمین شد

خوزســتان /گــروه اســتانها :استاندارخوزســتان گفــت :بازگشــایی اختیــاری مــدارس یــک هفتــه دیگر
در ســطح اســتان به تعویق افتاد؛ برای عید فطر هم بســته به شــرایطی که پیش خواهد آمــد تصمیمــات الزم را اتخاذ
خواهیم کرد.
غالمرضا شریعتی اظهار کرد :با تالشهای صورت گرفته منحنی بیماری را مسطح کردهایم که با این روند هر چند ،مدت این
بحران طوالنیتر شده است اما با اتخاذ این روند قصد داریم که خدای ناکرده با پیک ناگهانی و غیرقابل کنترلی مواجه نشویم .وی
افزود :از  ۱۰هزار تستی که روزانه در کشورانجام می شود ،هزارو ۲۰۰تست مربوط به خوزستان است و تعداد آزمایشگاه های ما
به پنج مرکز رسیده است و به زودی این مراکز به هفت عدد خواهد رسید .

همدان /گروه استانها :مدیرکل انتقال خون استان همدان گفت :در نخستین شب از شبهای قدر «نذرخون» به خوبی در
همدان انجام گرفت و ذخایر خونی استان تأمین شد.
افشین محمدی  اظهار کرد :با اطالعرسانیهای انجام شده و هماهنگی با اهداکنندگان خوشبختانه فاصلهگذاری اجتماعی در
مرکز انجام گرفت و از ازدحام جمعیت جلوگیری به عمل آمد .مدیرکل انتقال خون استان همدان تأکید کرد :در حال حاضر تمرکز
ما روی اهدای پالسمای بهبودیافتگان کرونایی در استان است؛ چراکه با توجه به تحقیقات انجام شده ،این روش کمخطرترین
و مؤثرترین روش در درمان بیماران کرونایی اســت .مدیرکل انتقال خون اســتان همدان ادامــه داد :انتظار نمیرود که همه
بهبودیافتگان شرایط اهدای پالسما را داشته باشند.
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مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان زنجان
گفت :ظرفیــت تصفیهخانههای آب اســتان
زنجان در ســال  98با رشــد 23درصدی به
بیش از 144هــزار مترمکعب در شــبانهروز
رسیده است.
علیرضاجزءقاســمی اظهار کــرد :هماکنون
تصفیهخانه آب در شــهرهای زنجــان ،ابهر و
خرمدره در دســت بهرهبرداری بــوده و آب
سدهای تهم و کینهورس را تصفیه  میکنند.
وی افــزود :تصفیهخانــه فاضــاب نیز در
شــهرهای زنجان ،ابهر ،ماهنشــان و دندی
در دســت بهرهبرداری بوده و در شــهرهای
زرینآبــاد ،ارمغانخانه و خرمدره در دســت
احداث است.
وی گفت :شرکت آب و فاضالب استان زنجان
با رشــد 9درصدی در جمعیت تحت پوشش
تاسیسات فاضالب شهری ،بیش از 301هزار
نفــر را تحت پوشــش خدمــات جمعآوری
بهداشتی فاضالب قرار داده است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان زنجان
تصریح کــرد :درمجموع بیــش از 39درصد
جمعیت شهری استان زنجان در چهار شهر،
از خدمات حوزه فاضالب شرکت آبفا بهرهمند
هستند.
جزءقاســمی بیان داشــت :تعداد کل آحاد
مشــترکان فاضالب خانگی در استان زنجان
بیش از 92هزار واحد و تعداد آحاد مشترکان
فاضالب غیرخانگی نیز بیــش از 4هزار واحد
است.این مسئول ،حجم فاضالب جمعآوری
شده در شهرهای اســتان زنجان را نیز بیش
از 40هزار مترمکعب در شبانهروز اعالم کرد.

رئیس کانــون بازنشســتگان کارگری  
سازمان تامین اجتماعی  خراسانرضوی  
با بیــان اینکه  چیــزی فراتــر از قانون
نمیخواهیم ،گفت :هر سال به بهانههای
اقتصادی وضعیت بازنشستگان ضعیفتر
میشود؛ امسال هم ویروس کرونا بهانهای
شد تا عرصه بر بازنشستگان تنگتر شود.
رمضانی افزود :جامعه کارگری وبازنشسته
با جمعیــت  ۴۳میلیون نفر بیشــترین
ســهم را به لحاظ آمار درمیان گروههای
مختلف دارند امامتاسفانه باکمترین امتیاز
چرخه زندگی  خــود را میچرخاند .این
قشرازعملکرد دولت ومجلس گالیهمند
هستند ،شــأن کارگروبازنشسته که ۳۰
ســال خدمت کرده ،حضوردرتجمعات
خیابانی اعتراضآمیز نیست .وی تصریح
کرد :در قانــون مصوب شــده که دولت
موظف است متناسب با نرخ رشد ،افزایش
حقوق کارگران را لحاظ کند؛ اما شــاهد
افزایــش ۲۱درصدی حقوق این قشــر
زحمتکش درشرایطی هستیم که بین
دوتاسه برابر این عدد رشــد قیمتها را
داشتهایم .وی تاکید کرد :مسئوالن ،چون
خود از این قشر نیستند درد این گروه را
درک نمیکنند وکســانی دربدنه تامین
اجتماعی قرارمیگیرند که هیچ تخصصی
دراین حــوزه ندارند؛ مــا در محور قانون
الزام تامین اجتماعی وهمسانسازی در
برنامه ششم توسعه شــکایت خود را به
دیوان عدالت تقدیــم کردهایم ودرهمین
خصــوص درخواســت دیدار بــا رئیس
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قوه قضائیه راداشــتیم که منتظر تعیین
وقت ازسوی مسئوالن هستیم .رمضانی
اظهار کرد :خواســته ما از مسئوالن این
است که با مدیریت نادرست خود ارزش
کار کارگر و بازنشســته را پایین نیاورند
واجــازه بیعدالتی درحق ایــن گروه در
حوزههای مختلف ندهنــد ،بهطور مثال
یک  نمونه آن در سهام عدالت بوده ،چیزی
که درعمل رنــگ و بوی عدالــت ندارد.
قربانعلیرمضانی افزود :همسانســازی
حقوق بازنشســتگان در برنامه ششــم

توسعه مورد توجه قرارگرفت واعتبار آن
هم لحاظ شد؛ اما فقط کارمندان بازنشسته
تامیــن اجتماعی ازایــن افزایش حقوق
بهرهمند شــدند و کارگران مشمول این
افزایش حقــوق نیســتند .وی ادامه داد:
عالوه بر ایــن درنظرگرفتن اضافه حقوق
کارگران درســال جاری باید با احتساب
تورم ۴۲درصدی درکشور محاسبه شود
تا شاهد کاهش بار فشار معیشتی بر این
قشر باشیم.
رحمتاله پورموسی ،دبیر کانون کارگری

مشهد

اردستان

مدیرعامل تاکسیرانی مشهد خبر داد:

شهردار زواره:

ابتالی  17تاکسیران به کرونا

مشهد /گروه استانها  :مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری مشهد گفت :طبق آمار خوداظهاری تقریبا  16تا  17نفر تاکسیران
به کرونا مبتال شــدند؛ این افراد همه مرد بوده و خانمی در بین آنها نبوده
است.احمد محبی ،درخصوص حمایتهای صورت گرفته از رانندگان تاکسی

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى:
agahinaslefarda.ir

بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد گفت:
متناسبسازی حقوق برای تمام گروهها
دیده شده به جز قشــر زحمتکش کارگر
وبازنشسته   که متاسفانه بیعدالتی درحق
این گروه موج میزند .وی تاکید کرد :ما
چیزی فراتر از قانــون نمیخواهیم ،هر
ســال به بهانههای اقتصادی نیروی کار
کاهش مییابد و امسال هم ویروس کرونا
به بهانههای موجود افزوده شد و از زمان
شیوع این ویروس منحوس ،کارگران ما
ریالی دریافتی نداشتهاند .حمید زینلی،

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ
آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن
ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﯾﺪ؟
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Provinces

رئیس شورای اسالمی کار استان خراسان
رضــوی نیز گفــت :در شــرایط کنونی
مسایل و مواردی مشــاهده میشود که
شایسته نیست  قشــر کارگر و کارگران
بازنشسته نیازمند حمایت ،توجه و پیگیری
مطالباتشان باشند .وی ادامه داد :یکی از
سواالت مهم قشــر کارگری این است که
چرا به جامعه کارگری سهام عدالت داده
نشده است باتوجه به اینکه بحران کرونا
در استان موجب بیکاری حدود ۵۰هزار
نفر شده است .وی ادامه داد :بخشی از این
تعداد نیز به دلیل نیاز اقتصادی خود را به
گروه بیکاران ناشی از کرونا افزودهاند .فشار
اقتصادی ناشی از شــیوع کرونا غیرقابل
انکار است.
علیاصغررضایی ،خزانهدار کانون کارگران
بازنشسته تامین اجتماعی استان خراسان
رضوی نیزبا یــادآوری این مطلب که چرا
باید با داشتن  کشوری با این همه ثروت
و قدرت  کارگران و بازنشستگان آن  زیر
خط فقر زندگی کنند ،افزود :متاســفانه
درشورای عالی کار برخالف قوانین موجود،
حداقل دســتمزد اعالم و استثمار قانونی
آشــکارا در آن دیده میشــود و اقدامی
صــورت نمیگیــرد .وی اظهارداشــت:
بازنشستگان برابر قانون اساسی و تامین
اجتماعی وعدم نیازبه بیمه تکمیلی به یک
گفتار ماللآور تبدیل شده است و مجلس و
دولت گویا از انجام آن عاجزند؛ مدیران پیر
و ناتوان هم کنار نمیروند تا مدیران جوان
و انقالبی تحت نظر مقــام معظم رهبری
مشکالت جامعه کارگری و بازنشستگان
را برطرف کنند.

محدوده شهر زواره با اجرای طرح تفصیلی افزایش مییابد

در شــرایط کرونا اظهار کرد :بعد از ورود ویروس کرونا از اواخر اســفندماه
ناوگانهایی مانند قطارشهری و اتوبوسرانی تعطیل شد؛ اما تنها ارگانی که
در حمل و نقل عمومی خدماترسانی میکرد ،تاکسیها بودند که در سطح
شهر فعالیت داشتند.

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻞ ﺳﻨﮓ اﻧﺎرك )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  64ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101517724دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ
ﻣﻮرخ  99/3/8در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و راس ﺳﺎﻋﺖ 10
ﻫﻤﺎن روز ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه واﻗﻊ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده - :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻤﺪﯾﺪ
اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻰ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه - :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ و ﺣﻖ اﻣﻀﺎ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻰ ﮐﻪ در
ﺻﻼﺣﯿﺖﻣﺠﻤﻊﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮو دوﺳﺖ ﻓﯿﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  557و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320212721
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 1399/03/08ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﯿﺮان و ﮐﺮون ،ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﺑﺴﯿﺞ ،ﭘﻼك ،316ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8531657766ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ:1399/03/08
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
- 1اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -3اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر -4ﮐﻠﯿﻪﻣﻮاردىﮐﻪدرﺻﻼﺣﯿﺖﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐـﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮو دوﺳﺖ ﻓﯿﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  557و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320212721
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1399/03/08ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﯿﺮان و ﮐﺮون ،ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﺑﺴﯿﺞ ،ﭘﻼك ،316ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8531657766ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ:1399/03/08
 - 1ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم
 -2ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐـﺖ

استانها

اردستان  /علی دهقانانزواره :شهردار زواره
با اشــاره به طرح تفصیلی گفت :اگر این طرح
اجرایی شــود ،نزدیک ۱۰درصد به محدوده و
زمینهای این شــهر اضافه خواهد شد.جالل
گلخنی ،در نشســتی با خبرنگاران شهرستان
تشــریح کرد :بخش زیــادی از زمینهایی که
قرار است به شهر اضافه شود ،به بخش مسکن
اختصاص مییابد که موجب درآمدزایی و تعیین
تکلیف همه معابر خواهد شــد .وی افزود :هم
اکنون در مرحله تعیین مشاور برای طرح تفصیلی
هستیم و در آینده نزدیک نیز قرارداد آن به امضا
خواهد رسید.شــهردار زواره در مورد مســکن
خیرساز این شهر بیان کرد :پیگیریها از سوی
فرمانداری و نماینده مجلس انجام شد و از نظر
زمینی که راه و شهرســازی بایــد واگذار کند،
مشــکلی وجود ندارد و امید مــیرود با اجرای
طرح تا حد زیادی مشکل گرانی زمین برطرف
و بخشی از نقدینگی جذب بخش مسکن شود.
وی در مورد بهســازی و بازسازی بافت فرسوده

و تاریخی نیز گفت :کارگروهــی در این زمینه
تشکیل شده است و با همکاری میراث فرهنگی
و مشارکت مالکان در مرحله نخست سه کوچه را
در دستور کار داریم؛ مصالح مورد نیاز هم تامین
شده و کار مرمت به صورت سنتی انجام خواهد
شــد.گلخنی اضافه کرد :تاکنون افزون بر پنج
میلیارد ریال از سوی شــهرداری برای بلوار در
دست ســاخت شهید ســلیمانی هزینه شده و
زیرسازی آن به پایان رسیده است.

کرمانشاه
ناظر گمرکات استان کرمانشاه:

پیگیر بازگشایی مرز «سومار» هستیم

کوتاه از استانها
 خطیب نمازجمعه فوالدشهر خبر داد:

توزیع یک هزار و 250بسته
معیشتی بین نیازمندان

فوالدشهر/ساناز قریشوندی
news@ naslefarda.net

خطیب نماز جمعه فوالدشــهر با بیان اینکه
بیش از دو هزار خانوار آسیبدیده از ویروس
کرونا در بخش فوالدشهر شناسایی شدهاند،
گفت :در مرحلــه اول رزمایش مواســات و
کمک مومنانه ،به همت نیکــوکاران و مردم
خیراندیــش این شــهر بیش از یــک هزار
250بسته کمک معیشتی بین آسیبدیدگان
از کرونــا توزیــع شد.حجتاالســام
مسعودســرافراز افزود :با کمک خیران مبلغ
دو میلیارد ریال کمک نقــدی جمعآوری و
برای کمک و یاری به آســیبدیدگان هزینه
شده است.
در فضایمجازی انجام شد

نشست بررسی ابتکارات مربیان
دارالقرآن شهرداری اسالمشهر
اسالمشهر  /سمیه داداشزاده

basiratjavanan.sd@gmail.com

نخستین نشست بررســی ایدهها و ابتکارات
آموزش قرآن در فضایمجازی با حضور مربیان
مهد قرآن و همکاری سازمان فرهنگی ،ورزشی
و اجتماعی در دارالقرآن شهرداری اسالمشهر
با هدف بررســی و ارزیابی طــرح های نوین
آموزشــی در فضای مجازی با حضور مربیان
و مسئول دارالقرآن ،در محل سالن همایش
شهید بهشتی دارالقرآن شهرداری اسالمشهر
برگزار شــد .در ابتدای نشست مدیر آموزش
واحد بانوان ،دقایقی در باب ضرورت پرداختن
به آمــوزش در فضای مجازی به ســخنرانی
پرداخت و ســپس هر یک از مربیان در مدت
زمان تعیین شــده به ارائه گزارش مصوری از
نحوه فعالیت خود در فضــای مجازی و ارائه
بازخوردهای آن در میان خانوادههای قرآنی
پرداختند و هر یک از حاضران در جلسه نیز
همزمان عملکرد مربی موردنظــر را ارزیابی
کردند .در ادامه ،مدیــر آموزش بانوان ضمن
قدردانی از زحمات بیشایبه هر یک از مربیان،
به بیان برتریــن ایدهها و خالقیتها در حوزه
آموزش قرآن پرداخت .در پایان این نشست نیز
مهدی کرمی ،مسئول دارالقرآن ضمن تشکر
از زحمات و تالشهای بیدریغ و شبانهروزی
مربیان ،به بیان نکاتی پیرامون خالقیتها و
ایدههای مربیان پرداخت و برحمایت موسسه
از طرح و تالیفات هریک از مربیان در راستای
آموزشهای قرآنی تاکید کرد.
در صباشهر شهریار انجام شد

شناسایی و جمعآوری انشعاب
آب غیرمجاز
صباشهر /گروه استانها
aaramm69@gmail.com

کرمانشاه  /گروه استانها :ناظر گمرکات استان
کرمانشاه از پیگیری برای بازگشایی مرز «سومار»
خبر داد .خلیل حیدری  ،با اشاره به محدودیتهای
صادراتی که به دلیل شــیوع کرونا و عمدتا از طرف
عراقی در مرزهای اســتان کرمانشاه مانند بسیاری
از مرزهای دیگر کشور اعمال شد ،ادامه داد :چندی
قبل شاهد بازگشایی سه مرز پرویزخان ،شوشمی
و شــیخصله بودیم و اکنون مراودات تجاری در این
مرزها در حال انجام است .وی با بیان اینکه اکنون
روزانه حدود  850تا  950کامیون از مرز پرویزخان
تردد میکند ،یادآور شد :تعداد کامیونهایی که از
این مرز خارج میشود به طرف عراقی بستگی دارد،
زیرا در آن سمت مرز ســختگیریهای زیادی در

زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام میشود
که روند کار را مقداری کند کرده است .ناظر گمرکات
استان کرمانشاه  خاطرنشان کرد :علیرغم بازگشایی
دو مرز شوشمی و شیخصله ،همچنان خواب کامیون
در مرز پرویزخان وجــود دارد و دلیل آن باال بودن
تعداد کامیونهایی اســت که عبور میکنند .ناظر
گمرکات استان کرمانشاه درباره وضعیت صادرات
از دو مرز شوشمی و شیخصله نیز یادآور شد :در مرز
شیخصله در شــرایط عادی میانگین کامیونهای
خروجی  100تا 120کامیون بود اما این تعداد اکنون
به بیش از 260کامیون رسیده  و در مرز شوشمی نیز
تعداد کامیونهای خروجی از  100تا 130کامیون
در روز به بیش از 200کامیون رسیده است.

مدیر امور آبوفاضالب صباشهر از شناسایی و
جمعآوری 10فقره انشعاب غیرمجاز در اقطار
 1/2و یک خبر داد .رضا سبزواری درخصوص
این خبر اظهار داشــت :با توجــه به نزدیک
شــدن فصل تابســتان ،کمبود منابع تامین
آب ،جمعآوری انشعابات غیرمجاز و برخورد
قاطع با این پدیده همواره در دستور کار بوده
و در صورت احراز سوءاســتفاده احتمالی از
شبکههای توزیع آب شــرب ،موارد از طریق
مراجع قانونی پیگیری میشود .او ادامه داد:
پس از بررسیهای به عمل آمده ،با پیگیری و
حضور همکاران پرتالش و اجرایی امورآبفای
صباشهر ،تعداد 10فقره انشعاب غیرمجاز یک
اینچ و  ،1/2برای مصارف باغ ویال در محدوده
مناطق ویره و کبودین شناسایی و نسبت به
قطع و جمعآوری لولههای غیرمجاز اقدام شد.
سبزواری افزود :از تبعات انشعابات غیرمجاز
میتوان بــه هدررفــت آب ،افزایش حوادث
وهزینههــای مربوط به ترمیم شــبکه و نیز
تضییع حقوق شهروندان اشاره کرد.

