یادداشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

اعزام تانکر آبرسانی سیار از زنجان به شهرهای همدان ،شهرکرد و اصفهان

به بهانه نزدیک شدن به فصل بازگشایی
مدارس؛

چند پیشنهاد برای آداب
معاشرت معلم و دانش آموز
مصطفی مهرآیین
رفتارشناس و مشاور تربیتی

آداب معاشــرت اصول وقواعدی انسانی و متعالی
هســتند که بر چهار پایه ادب ،احترام ،مالحظه و
زیبایی بنا شــدهاند .رعایت این آداب در مدارس
باعث کم شــدن تعارض بین معلم ،دانش آموز و
خانوادههای آنان میشــود و در مقابل با افزایش
رضایتمندی و تعامل بین آنها شاهد افزایش بهره
وری آموزش خواهیم بــود در عین حال آن حلقه
مفقوده کــه در مدارس جای خالیاش همیشــه
احساس میشود یعنی پرورش تا حد قابل قبولی
اتفاق خواهد افتاد.

آداب رفتاری معلم
معلمی عاشقی است ،نه شغل .چرا که پولی
کهعایدشمامیشودبسیارکمتراززحمتیاستکه
میکشید.البتهکهاینخوبنیست ولی سالهاست
که این شغل بیشتر از آنکه منبع درآمد باشد محلی
برای عاشقی است.
نام محصلین خود را زود از برکنید صدا کردن آنها
با نام خودشان عزت نفس آنها را تقویت میکند.
مشکالت اقتصادی و خانوادگی را پشت در کالس
بگذارید و وارد کالس شوید .هیچ کس نمیتواند با
معلم عبوس ،پرخاشگر و بی انرژی ارتباط بگیرد.
درکنار سرفصلهای آموزشی درس زندگی را به
دانشآموزان خود آموزش بدهید.
مهربان و دوستانه برخورد کنید تا دانشآموزان با
شوق به کالس شما بیایند نه به خاطر ترس یا کم
شدن نمره.
آن قدر فن بیان و مهارت ارتباطی قوی داشته باشید
آن قدر شیوه تدریس خالقانه ایی داشته باشید که
مجبور نباشــید دانش آموزان را به اجبار و تهدید
نظرشان را به درس جلب کنید.
  معلم آداب دان به خاطر زیبایــی ،هوش ،اوضاع
اقتصادی یا آشنایی با والدین و مقام اجتماعی آنها
بین دانش آموزان خود تفاوتی نمیگذارد.
  معلم الگوی بســیار تأثیرگذار برای دانشآموزان
است پس در پوشش و آراســتگیتان در صحبت
کردن و رفتارتان در نظم و انظباتتان کمال دقت و
توجه را داشته باشید.
همانطور که توقع دارید دانش آموزان تلفن همراه
خود را در فضای آموزشی استفاده نکنند شما هم از
این قانون پیروی کنید.
خطایهالهاینداشتهباشید.یعنیسوگیرینسبت
به دانش آموز خود بر اســاس رفتارهای پیشــین
یا نمرات قبلی نداشته باشــید .هر انسانی ممکن
اســت روزی تصمیم بگیرد رفتار و عملکردش را
تغییر دهد.
استعدادهای بچهها را پیدا کنید و آنها را در مسیر
شکوفایی تشویق کنید بسیارند افراد موفقی که در
خاطرات خود می گویند معلمی داشتم که به من
توصیه کرد در این مسیر قدم بگذارم.
بیشترین احترام را به دانش آموزان خود بگذارید
مطمئن باشــید از اکثر آنها این احترام را باز پس
خواهید گرفت.
به اندازه با دانش آموزان شــوخی کنیــد و با آنها
صمیمی شوید همیشه صالبت و اقتدار شما باید
حفظ شود.
القــای اعتقادات شــخصی بــه دانــش آموزان
رفتار پســندیدهای نیســت .اعتقاد هر کس جزء
شخصیترین مسائل او است.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان زنجــان گفــت :بــا
توجــه به تشــدید تنــش آبــی در شــهرهای همــدان ،شــهرکرد
و اصفهــان و ضــرورت آبرســانی ســیار بــه ایــن شــهرها ،اعــزام
تانکــر آبرســانی بــه ایــن مناطــق از ســوی شــرکت در دســتور
کار قــرار گرفــت.
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بیش از  ۱۹۰کیلومتر طرح
راهسازی در اصفهان در حال
اجراست

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز مازندران تشریح کرد:

عملکردیکسالهروابطعمومیشرکتگاز
مازندران

محمد توکلی  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

سرپرســت روابــط عمومــی شــرکت
گاز مازنــدران گفــت :طــی یــک ســال
اخیــر و در بــازه زمانــی شــهریور 1400
تــا شــهریور ســال جــاری دههــا اقــدام
فرهنگــی ،رســانهای ،آموزشــی و
اجتماعــی در قالــب حــدود  30حــوزه
فعالیــت توســط واحــد روابــط عمومــی
شــرکت گاز مازنــدران انجــام شــد.
ســید حمــزه عمــادی دربــاره عملکــرد
واحــد تحــت مدیریتــش طــی یــک
ســال اخیــر گفــت :در بــازه زمانــی
یــاد شــده فعالیتهــای واحــد روابــط
عمومــی ایــن شــرکت در بخشهــای
رســانهای ،فرهنگســازی ،ارتبــاط
مردمــی و پیگیــری درخواســتها و
شــکایات ،مســئولیتهای اجتماعــی،
نظرســنجی و امــور فرهنگــی
برنامهریــزی شــد کــه حاصــل آن
انجــام دههــا اقــدام مجــزا طــی ایــن
یــک ســال بــود.
وی افــزود :در بخــش فعالیتهــای
رســانهای و پوشــش خبــری کــه از
وظایــف برجســته روابــط عمومــی
محســوب میشــود ،مجموعــاً بــرای
هماهنگــی و تنظیــم  486مطلــب در
قالبهــای خبــر ،گــزارش ،مصاحبــه

برنامهریــزی شــد کــه ایــن مطالــب در
رســانههای مختلــف منتشــر شــدند.
 456طــرح گرافیکــی و پیــام رادیویــی
نیــز در این مــدت تولید و منتشــر شــد.
ایــن مســئول خاطرنشــان کرد :ارســال
 612پیــام ایمنــی دربــاره مصــرف
ایمــن و بهینــه گاز بــه اصحــاب رســانه
بــرای انتشــار در رســانهها ،پوشــش
خبــری  18برنامــه افتتاحیــه در هفتــه
دولت و دهــه فجر ،پوشــش خبــری 45
دیــدار مســئوالن شــرکت گاز بــا مــردم
در ســفرهای شهرســتانی اســتاندار و
جلســات عمومــی سرپرســت شــرکت
بــا مــردم و پوشــش خبــری  166برنامه
ملــی ،مذهبــی و آموزشــی بخشــی از
فعالیتهــای روابــط عمومــی شــرکت
گاز در حــوزه رســانه طــی یــک ســال
اخیــر اســت.
سرپرســت روابــط عمومــی شــرکت گاز
مازنــدران گفــت :ایــن واحــد در بخــش
فرهنگســازی نیز بــا اســتفاده از ظرفیت
رســانه در انتشــار پیامهــای ایمنــی،
پیامک ،مصاحبــه رادیویــی و تلویزیونی
مدیــران عامــل و انتشــار پیامهــای
ایمنــی در شــبکههای اجتماعــی
اقدامــات گســتردهای انجــام داد.
بــه گفتــه وی طــرح جهــاد انــرژی بــا
حضــور در مهدکودکهــا و مــدارس در

مریم یادگاری  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مقاطــع مختلــف شــهرها ،هماهنگــی و
حضــور در تکایــا ،مســاجد و نمازجمعــه
روســتاها و شــهرها در ســطح نواحــی و
شهرســتانها ،برگــزاری دوره آموزشــی
در مراکــز جامــع ســامت شــهری و
روســتایی و برگــزاری دوره آموزشــی در
اداره میــراث فرهنگی و گردشــگری هم
از اقدامــات فرهنگــی روابــط عمومــی
شــرکت گاز مازنــدران در یــک ســال
اخیــر اســت.
عمــادی خاطرنشــان کــرد :در بخــش
پیگیــری و پاســخگویی بــه شــکایات
مردمــی نیــز تــاش شــد تــا بــه
شــیوههای مختلــف خدمــات الزم
ارائــه شــود 92 .مــورد شــکایت واصلــه
از ســایت شــرکت 246 ،درخواســت
واصله از ســامانه ســامد و  238شــکایت
ثبــت شــده در ادارات گاز شهرســتانها
طی این مــدت پیگیــری و پاســخگویی
شــد .وی بــه انجــام اقداماتــی در قالــب
مســئولیتهای اجتماعــی روابــط
عمومــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت :در
ایــن مــدت حــدود  50مــورد از تعهدات
ســازمان در راســتای مســئولیتهای
اجتماعــی انجــام شــد کــه جم ـعآوری
پســماندهای تولیــدی شــرکت گاز،
همــکاری بــا هــال احمــر ،پیگیــری
بهســازی موتورخانههــای خانگــی و

عکس :نسل فردا

آداب رفتاری دانش آموزان
کار فکری چند برابر کارهای یدی انرژی
میگیرد .معلم باید همزمان حواســش به تعداد
زیادی دانشآموز باشد پس با رعایت نظم ،سکوت و
انجام فرامین معلم به تمرکز و آرامش او کمک کنید.
شما در یک گروه آموزشی به سر میبرید آداب گروه
و کار تیمی حکم میکند قوانین کالس و مدرسه را
به بهترین شکل ممکن انجام دهید.
بردن تلفن همراه به مدرسه ممنوع است .همانطور
که می دانید رسالت مدرسه کسب دانش و مهارت
است وجود تلفن همراه باعث حواس پرتی و اختالل
در آن میشود.
  لباس محصل باید با فضای آموزشــی همخوانی
داشته باشد.
با توجه به اینکه تعداد شما زیاد است کوچکترین
پچ پچ کردن یا صحبتهای در گوشی باعث برهم
خوردن نظم کالس و تمرکز معلم میشــود .تمام
توجهتان به کالس و معلم معطوف کنید.
فقط برای انجام کارهای بسیار ضروری حین درس
دادن کالس را ترک کنید.
ازنافرمانی ،شوخیهای زننده ،تکه انداختن به معلم
جدا خود داری کنید آگاه باشید که مقام معلم یکی
از باالترین مقامهای اجتماعی است .جوری رفتار
کنید که هیچ کس به خودش اجازه ندهد شما را
سرزنش کند.
هرگونه خوردن وآشامیدن سرکالس ممنوع است
مخصوصاً جویدن آدامس.
صاف وشق ورق بنشــینید و با معلم خود ارتباط
چشمی برقرار کنید .دراز کردن پاها زیر میز یا جلوی
صندلی یا گذاشتن سر روی میز زیرپاگذاشتن آداب
رفتاریست.
نظافت شخصی مثل ناخن کوتاه ،لباس تمیز و اتو
شده ،موی کوتاه و دوش گرفتن را در باالترین سطح
خود رعایت کنید.
پایان دوره تحصیلی با یک شاخه گل یا یک عکس
یادگاری از معلم خود تشکر کنید.
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ارسال یک کیلومتر لوله برای احداث شبکه توزیع آب همدان
علیرضا جزءقاسمی اظهار کرد :شرکت آبفا استان زنجان عالوه بر اعزام
تانکر آبرسانی سیار به شهر همدان ،یک کیلومتر لوله نیز برای احداث
شبکه توزیع آب در این شهر ارسال کرد.
ارسال 10هزار بطری آب به شهرکرد
وی افزود :افزون بر این ،با مشــارکت شــورای انسجام بخشی صنعت
آب و برق استان زنجان 10 ،هزار بطری آب نیز به شهرکرد ارسال شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان ادامه داد :هم اکنون دو
واحد اکیپ امدادی همراه با یک دســتگاه تانکر آبرسان سیار در شهر
همدان مســتقر بوده و به مشترکین همدانی شــرکت آب و فاضالب
خدمات ارائه میکنند.
اعزام یک واحد اکیپ آبرسانی سیار به اصفهان
این مسئول بیان داشــت :پیش از این یک واحد اکیپ آبرسانی سیار
شرکت آبفا استان زنجان نیز به مدت 5روز به شهر اصفهان اعزام شده بود.

تجــاری اســتان و برنامهریــزی بــرای
اهــدای خــون  136نفــر از کارکنــان
شــرکت بخشــی از ایــن اقدامــات
هســتند.
سرپرســت روابــط عمومــی شــرکت
گاز مازنــدران افــزود :واحــد روابــط
عمومــی طــی ایــن مــدت بــه کمــک
رابطــان در شهرســتانها بالــغ بــر
 9هــزار و  938مــورد نظرســنجی
فیزیکــی و پیامکــی انجــام داد کــه از
ایــن تعــداد ،نظرســنجی  1489مــورد
بــه صــورت فیزیکــی توســط رابطــان
ادارات گازرســانی و  8هــزار و  449مورد
توســط کارشناســان روابــط عمومــی
انجــام شــد .عمــادی بــا اشــاره بــه
برنامهریــزی بــرای فعالیتهــای
فرهنگــی در ایــن واحــد نیــز گفــت:
برگــزاری  5جلســه شــورای فرهنگــی
بــا  168مصوبــه ،اعــزام  132نفــر از

اسالمشهر

استان مرکزی

توسط سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اسالمشهر با همکاری انجمن هنرهای
نمایشی و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر انجام گرفت؛

اجرای نمایش مذهبی «معرکه آب» در اسالمشهر
سمیه داداش زاده  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

سـازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـی شهرداری
اسالمشـهر با همکاری انجمن هنرهای نمایشـی
و اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان
اسالمشـهر ،بـه مناسـبت ایـام عـزاداری شـهید
دشـت کربال ،حضرت اباعبداهلل الحسـین (ع) و با
هدف به تصویر کشـیدن وقایـع عاشـورا ،اقدام به
اجـرای نمایـش مذهبـی «معرکـه آب» ،به مدت
 ۴شـب ،کرد.
ایـن نمایـش در محـل سـالن همایـش اداره
فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان اسالمشهر

فرزنــدان کارکنان بــه اردوی یــک روزه،
پرداخــت شــهریه کالسهــای زبــان،
نقاشــی و قــرآن در راســتای طــرح
حمایــت از اوقــات فراقــت تابســتان بــه
تعــداد  50دانشآمــوز ،تهیــه هدیــه
جشــن تکلیــف پســران و دختــران
بــرای  50نفــر ،پرداخــت پــاداش
تحصیلــی بــه  300نفــر ،برگــزاری
 5جلســه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر بــا  50مصوبــه ،اعــزام  52نفــر از
روحانیــون بــه همــراه خانوادهایشــان
بــه مشــهد مقــدس در راســتای
توانمندســازی ائمــه جماعــات ،کســب
رتبــه اول اســتان بــا  944امتیــاز در
ســامانه ســجادیه و برگــزاری  4جلســه
ســتاد اقامــه نمــاز بــا  60مصوبــه نیــز
بخشــی از اقدامــات فرهنگــی روابــط
عمومــی شــرکت گاز مازنــدران در یک
ســال اخیــر اســت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:
هم اکنون  ۱۹۳کیلومتر طرح راهســازی در
قالب ســاخت آزادراه و بزرگراه در سطح این
استان در دست اجراست.
علیرضا قاریقرآن افــزود :در زمان حاضر ۲۷
قرارداد توسط این ادارهکل در مجموع با مبلغ
قرارداد  ۴۸۰میلیارد تومان در حوزه راه منعقد
شــده که برای این قراردادهــا  ۲۹۰میلیارد
تومان هزینه شده است .وی با اشاره به نقش
تقاطع در نقاط حادثه خیز ،ادامه داد :در حال
حاضر  ۶دســتگاه تقاطع غیرهمسطح (۱۲
پل) با هزینهای بالغ بــر  ۸۳.۵میلیارد تومان
در سطح استان اصفهان در دست اجراست و
مناقصه چهار طرح تقاطع غیر همسطح دیگر
( ۱۱پل) با اعتبار  ۱۱۴میلیارد تومان برگزار
شده اســت .مدیرکل راه و شهرسازی استان
اصفهان اظهار داشــت :این ادارهکل در حوزه
مهندسی و ساخت به منظور ایجاد تردد ایمن
و رفع نقاط حادثه خیز ،تبدیل و ارتقای راههای
موجود (از راههای اصلی به بزرگراهی و راههای
بزرگراهی به آزادراهها) را در اولویتهای کاری
قرار داده است .وی اضافه کرد :براساس آخرین
آمار مجموع راههای اســتان اصفهان تا پایان
سال  ۱۴۰۰به  ۱۱هزار و  ۶۸۴کیلومتر رسیده
و طــول آزادراههای اســتان  ۴۸۰کیلومتر،
بزرگراههــا  ۲هــزار و  ۱۷۴کیلومتر ،راههای
اصلی  ۲هزار و  ۲۴۵کیلومتر و راههای فرعی
یکهزار و  ۸۵کیلومتر است.

بـه روی صحنـه رفت کـه بـا اسـتقبال عـزاداران
حسـینی مواجـه شـد.
نمایـش «معرکـه آب» توسـط گـروه نمایشـی
انجمن هنرهای نمایشـی شهرسـتان اسالمشهر،
بـه کارگردانـی تـرگل آقایـی ،اجـرا و لحظـات
حماسـی و دردنـاک بـه میـدان رفتـن هریـک از
یاران با وفای امام حسـین علیه السلام و شهادت
آن حضرت ،به خوبی به تصویر کشـیده شـد .الزم
بـه ذکر اسـت ،به علـت اسـتقبال گسـترده مردم
اسالمشـهر ،روز آخـر اجـرای ایـن نمایـش بـه
سـانس دوم کشـیده شـد.

استاندار مرکزی مطرح کرد:

ضرورت حضوراعضای اصلی شورای برنامهریزی در نشستها
اســتاندار مرکــزی گفت:
نسل فردا  /گروه استانها
حضور اعضای اصلی شورای
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برنامهریــزی اســتان در
نشستهای این شورا یک ضرورت اســت و این مهم باید مورد توجه جدی
قرار گیرد .فرزاد مخلصاالئمه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان
مرکزی در اراک افزود :باید در نشست شــورای برنامه ریزی استان اعضای
اصلی در جلسه حاضر شوند و در صورت عدم حضور ،دلیل و اعزام نماینده را
اطالع رسانی کنند تا شورا برآوردی از حاضرین داشته باشد تا خدشهای به
رأی گیری و مصوبات جلسه وارد نشود.
وی بیان کرد :در بحث توزیــع اعتبارات تبصره  ۱۶قانــون بودجه در کنار
نهادهای مشخص شده ،یک ردیف اعتباری نیز در قالب سایر دستگاهها لحاظ
شود تا دست استان برای اختصاص بودجه به دستگاههای متقاضی باز باشد.
نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شــورای اسالمی هم در
ادامه این نشست گفت :شهرهای کمیجان و میالجرد نیازمند توسعه شهری
و افزایش محدوده هستند.
علی اکبر کریمی با اشاره به متقاضیان طرح مسکن ملی در شهرهای کمیجان
و میالجرد ،عنوان کرد :شــهر کمیجان به عنوان مرکز شهرســتان باید از
ظرفیت توسعه بهرهمند شود و در نظر گرفتن  ۲محدوده  ۱۲و  ۹هکتاری به
محدوده شهر زیاد نیست و الزم است که بستر توسعه فراهم شود.
کریمی بیان کرد :در طرح اقدام ملی مسکن باید حداکثر رفاهیات فراهم و
از همه ظرفیتها این مطرح استفاده شود .نماینده مردم اراک ،کمیجان و
خنداب در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب قانون تهیه و تصویب
طرح جامع شهرهای کمتر از  ۵۰هزار نفر بدون نیاز به ارجاع طرح به شورای
عالی شهرسازی و معماری ،گفت :دستورالعمل ناظر به این قانون تصویب
شده و باید نسبت به اجرای این قانون برای این شهرها اقدام شود.
مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی هم در
این نشست گفت :مدیران باید نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام کنند تا
بازگشت اعتبارات در صورت کم کاری بازنگردد.
در این نشست ،مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص مطالعات
امکان سنجی ورود زمین به محدوده طرح جامع مصوب شهرهای شازند،

دیدار مدیر مخابرات منطقه
مرکزی با شهردارغرق آباد
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علی رضـا لطفـی مدیر مخابـرات منطقـه مرکزی با شـهردار غـرق آباد
از توابع شهرسـتان سـاوه دیـدار وگفتگـو کـرد .دراین نشسـت نفیس
قدیرلی شـهردار غرق آبـاد خواسـتار همـکاری مخابرات جهـت ایجاد
شـبکه فیبر نوری بـرای نصـب دوربینهای نظارتی در شـهر غـرق آباد
شـد .بر اسـاس ایـن گـزارش در ادامـه لطفـی مدیـر مخابـرات منطقه
مرکزی اظهـار آمادگـی کـرد ،مخابـرات نهایـت همکاری ومسـاعدت
الزم را بـرای راه انـدازی دوربینهـای نظارتـی شـهری در غـرق آباد به
عمل خواهـد آورد.

کمیجان ،میالجرد و مهاجران در راســتای اجرای طرح اقدام ملی و جهش
تولید مســکن توضیحاتی ارائه کرد و گفت :طبق مطالعات صورت گرفته
امکان استقرار  ۸بلوک  ۱۶۸واحدی با حداکثر تراکم وجود دارد ،برای شهر
کمیجان امکان الحاق  ۲زمین به مساحت  ۱۲.۷و  ۹.۶هکتار و  ۲۶هکتار به
شهر میالجرد میسر است و برای شهر مهاجران نیز زمین  ۱۸۶هکتاری برای
ساخت یک هزار و  ۱۱واحد مسکونی پیشنهاد میشود.
حمید انعامی افزود :سهمیه جدید برای شهرهای جدید استان  ۱۹هزار واحد
است و با توجه به اراضی موجود تحقق این سهمیه میسر نیست و امید است با
الحاق زمین بتوان ایجاد واحدهای مسکونی را انجام داد.
منطبق کردن حریم روســتاهای واقع در حریم شــهرها ،بر خط محدوده
روستاهای مورد نظر در این نشست به تصویب رسید و توزیع اعتبارات جهت
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و توزیع اعتبارات و تسهیالت مصوب جز ۲
بند ب تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ۱۴۰۱نیز تشریح و تصویب شد.
اعتبار یکهزار و  ۴۴۳میلیارد تومانی تبصره  ۱۶نیز با  ۴۰۰میلیارد تومان
به بنیاد علوی ۴۰۰ ،میلیارد تومان به بسیج سازندگی ۱۰۰ ،میلیارد تومان
قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ۱۳۲ ،میلیارد تومان بنیاد شــهید
و  ۴۰۰میلیارد تومان بنیاد برکت به عنوان ســهم تسهیالت جهت اشتغال
آفرینی به تصویب رسید .همچنین موضوع الحاق زمین به شهرهای شازند،
کمیجان ،میالجرد و مهاجران نیز تصویب شد.

پلمب یک قهوه خانه به دلیل
تخلفات صنفی دراراک
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در اجـرای طـرح نظـارت برنـوع فعالیـت قهـوه خانـه و کافی شـاپ یـک قهـوه خانه
متخلف شناسـایی و پلمب شـد .سـرهنگ مهـدی تقوی نیـا رئیـس اداره نظـارت بر
اماکـن عمومی پلیـس امنیـت عمومی اسـتان مرکـزی در این بـاره گفـت :در اجرای
طرح نظارت بر قهـوه خانهها و کافی شـاپ ها از  15واحـد در شهرسـتان اراک بازدید
شـد.وی افزود :در این طـرح نظارتی یک قهوه خانـه متخلف شناسـایی و با هماهنگی
مقام قضائی پلمب شـد .سـرهنگ تقـوی نیا با اشـاره به اینکـه در این طـرح برای یک
واحدکافـی شـاپ متخلف دیگـر اخطـار پلمب صـادر شـد اظهـار داشـت :متصدیان
واحدهای صنفـی متخلف بـا تشـکیل پرونده بـه مرجع ذیصلاح معرفی شـدند.

