خبر

تشدیدمحدودیتهایکروناییدرخرمآباد

زمین 77
73
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران
با دستور شهردار تبریز انجام می شود؛ انتخاب پاکبان نمونه کالنشهر تبریز

تبریز-امیدمحمدزاده-خبرنگاراقتصادسرآمد:مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندهایشهرداریتبریزبااعالماینخبرافزود:بادستورودرراستایافزایشانگیزهپاکبانانزحمتکشجهتانجام
هرچه بهتر خدمات و وظایف کاری پاکبان نمونه توسط شهروندان انتخاب میگردد .وی گفت  :این طرح که از سوی سازمان مدیریت پسماند اجرا میگردد ،در سطح کلیه مناطق شهرداریهای
دهگانهتبریزبودهودرآنشهروندانباارائهناموتصویرپاکبانمحلهخودبهسازماننسبتبهانتخابپاکباننمونهکالنشهرتبریزاقدامخواهندنمود.دکتراصغریدرادامهباتوجهبهسهمقابلتوجهپاکباناندر
انتخاب کالنشهر تبریز به عنوان تمیزترین شهر ایران تصریح کرد  :شهرداری تبریز با دو هزار نفر پاکبان و راننده در پاکسازی و رفت و روب شهر تبریز فعالیت مینماید که این مهم سهم بسزایی در مطرح شدن
اینشهربهعنوانتمیزترینشهرایرانایفامیکند.دکتر اصغریخاطرنشانکرد:خوشبختانهطیسالهایاخیراهتمامویژهایازسویشهردارتبریزجهتافزایشرضایت،ایمنیورفاهپاکبانانصورتگرفته
کهدرنتیجهآنرضایتعمومیازنحوهارائهخدماتشهریوتنظیفتوسطپاکباناندرسطحجامعههموارهمشهوداست.الزمبهذکراستطرحانتخابپاکباننمونهکالنشهرتبریزازاولاردیبهشتلغایت
یکم خرداد ماه سال ١۴٠٠در شهر تبریز اجرا میگردد و بدین وسیله از کلیه شهروندان دعوت به عمل میآید تا در اجرایی شدن این طرح مشارکت داشته باشند.
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دراولیندیدارمردمیرئیسکلدادگستریاستاندرسالجدید؛

بیشاز 60پروندهقضاییدرفارسبررسیشد
خرم آباد  -رضا حبیبی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :فرماندار مرکز لرستان با اشاره
بهتشدیدمحدودیتهایکروناییدرخرمآباد،ازتعطیلیفعالیتسهگروهشغلیدو،سهو
چهار در این شهرستان خبر داد.
جعفر طوالبی در جلسه ســتاد کرونای خرم آباد بر تشدید محدودیتهای کرونایی در
شهرستان تاکید کرد و گفت :سالمت افراد جامعه در اولویت قرار دارد ،بر همین اساس
گروههای شغلی ۳،۲و ۴باید به مدت دو هفته تعطیل شوند.
وی عنوان کرد :با توجه به تبدیل وضعیت خرمآباد به قرمز ،سطح آمار ابتالء و بستریهای
مربوطبهبیماریکروناروندصعودیگرفتهاست.
فرماندار مرکز لرستان افزود :در روزهای اخیر میانگین تعداد بستریها روزانه به  7٠نفر
رسیده که نگران کننده است ،همچنانکه آمار جانباختگان نیز رو به افزایش بوده و کماکان
نیز ادامه دارد.
طوالبیباتاکیدبرایجادحساسیتدربینگروههایمختلفجامعهدرراستایرعایتبیشتر
پروتکلهایبهداشتی،ازکمیتهاطالعرسانیاستاندرخواستکردنسبتبهآگاهیبخشی
وایجادحساسیتبیشازگذشتهاقدامکند.
وی ادامه داد :مصوبات جلسات گذشته همچون محدودیت تردد خودروها به آرامستانها
و عدم برگزاری مراسمهای عزا و عروسی باید با شدت بیشتری اجرایی شوند ،شهرداری
درمناطقتجمعیدرحوزهشهریهمچونتجمعدرکناردستفروشهارامدیریتکند.
فرماندار خرمآباد با بیان اینکه نیروی انتظامی تردد خودرو در ورودیهای شهر را کنترل
کند ،افزود :پلیسراه از ورود پالکهای غیربومی به شهرستان جلوگیری و مانع خروج
ماشینهاییباپالکبومیبهشهرهایدیگرشود.
طوالبی بیان داشت :منع تردد شبانه از  ۲۲تا  ۳بامداد همچنان برقرار است ،برخی مناطق
روستایی در صورت افزایش آمار مبتالیان قرنطینه شوند تا از شیوع گسترده بیماری کرونا
جلوگیریشود.
وی با بیان اینکه محدودیتها در ماه مبارک رمضان نیز برقرار هســتند ،گفت :بر اساس
ستاد ملی مقابله با کرونا ،تا زمانی که در وضعیت قرمز هستیم ،محدودیتهایی در زمینه
فعالیتهایفرهنگیواجتماعیخواهیمداشتوبرنامههایمذهبیبایدبهصورتفردی
برگزار شود.
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛:

سهم ۲۸درصدیفوالدمبارکه
درپروژهانتقالآبخلیجفارسبهاصفهان

و مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی استان صورت گرفت و مشکالت
 ١7٠واحدتولیدیوصنعتیاستانفارسمرتفعگردیدوامسالنیزدرتالش
هستیم تا ضمن پشــتیبانی قضایی از تولید،گام های مفید و مؤثری در این
راه برداریم و امیدواریم نتایج حاصله از این اقدامات منجر به رضایتمندی
عمومیشود.
حجتاالسالموالمسلمینسیدکاظمموسویخاطرنشانکرد:مادردستگاه
قضاییتالشمیکنیمبااجرایسریعوبهموقعقانونواحکامقضایی،اعتماد
مردمنسبتبهدستگاهقضاییافزایشدهیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس تاکیدکرد :در راستای اجرای طرح
تحول قضایی و سیاست های کلی قوه قضائیه امسال نیز همچون سالهای

شیراز-توانایی -خبرنگاراقتصادسرآمد  :مشکالت قضایی بیش
از 6٠نفراز مراجعین در اولین دیدار مردمی رئیس کل دادگستری
و مسئوالن قضایی استان فارس در سال ١۴٠٠بررسی شد.
در سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رئیس کل دادگستری استان فارس
به همراه سایر مسئوالن قضایی استان فارس در اولین دیدار مردمی خود از
نزدیک به بررسی مشکالت قضایی شهروندان پرداخته و دستورات قضایی
و مدیریتی الزم را صادر کردند.
رئیس کل دادگستری اســتان فارس در حاشیه این دیدار با اشاره به بیانات
رهبر معظم انقالب«مدظله العالی» در راستای تبیین شعار امسال گفت :سال
گذشته اقدامات مثمر ثمری از سوی دادگستری فارس در راستای رفع موانع

گذشــته دیدار های مردمی منظم و هفتگی را به منظور بررسی مشکالت
قضایی مراجعان و تکریم و احترام ارباب رجوع به صورت حضوری و با
رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کار قرار داده ایم.
حجت االسالم والمسلمین موسوی در ادامه یاد آور شد  :زمینه اجرای برنامه
دیدار های عمومی مشــابه تحت عنوان میز خدمت و با محوریت رئیس
دادگستری شهرستان در تمامی حوزه های قضایی استان فراهم شده است تا
ازمفسدههایاحتمالیناشیازعدمدسترسیبهمسئوالنقضاییکاستهشود.
متقاضیان مالقات عمومی با رئیس کل دادگستری فارس می توانند همچون
سال های گذشته در روزهای ابتدایی هر هفته در ساعات اداری با در دست
داشتن آراء و مستندات خود به دفتر قاضی حوزه ریاست دادگستری فارس

معاونشرکتآبوفاضالباستان:

سیاست ما جیرهبندی آبشرب
دراصفهاننیست

درجلسهشورایاسالمیمحمدشهرمطرحشد؛

تاکید بر مانع زدایی ها و حضور حداکثری
شهروندان در انتخابات۱400
کرج-معصومه عینی -خبرنگاراقتصادسرآمد :یکصدوهفتادو هفتمین جلسه شورای اسالمی
محمدشهر با تاکید بر رفع موانع و مشکالت شهروندان و برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری
شهروندان برگزار شد محمد مهرزاد رئیس شورای اسالمی شهر محمدشهر در ابتدای جلسه
با خواندن بخشهایی ازبیانیه گام دوم انقالب اسالمی مقام معظم رهبری گفت :عدم انسجام و
ناهماهنگی بین ادارات ذیربط یکی از موانع در جهت گره گشایی مشکالت شهروندان است که
هرچه سریعتر باید آنرا برطرف نمائیم .در ادامه جلسه دکتر نادر ایزدبین از اعضای شورای اسالمی
شهرنیزضمنتبریکسالنوبراتمامپروژههایدرحالاجراسطحشهر(فرهنگسرایشهدایمدافع
سالمت،ساختمانسومآتشنشانی،سولهمدیریتبحرانو)...تاپایانایندورهازمدیریتشهری
تاکید نمود .وی درادامه با اشاره به برگزاری انتخابات در سال جاری گفت  :ابتدا به خودم و سپس
به شهردارمتذکر میگردم که ازامکانات شهرداری به نفع یا علیه کاندیدی با توجه به سوابق خوب
مهندس صفری استفاده نگردد تا انشااهلل شاهد حضور حداکثری شهروندان در پای صندوق های
رایباشیم.درادامهجلسهسعیدصفریشهردارمحمدشهرنیزضمنتبریکسالنوواعیادشعبانیه
گفت  :افتخارخدمت به شهروندان فهیم محمدشهر مدالی است که به گردن جمع حاضر آویخته
شده است .شهردار محمدشهر در ادامه با بیان این مطلب که اتفاقات خوب سال گذشته محصول
همدلیوحمایتاعضایشورایاسالمیشهروتالشوپیگیریهمکاراندرمجموعهشهرداری
بوده افزود :از ابتدای سال جدید عملیات اتمام پروژه های عمرانی سطح شهر را با جدیت بیشتر
آغازشده و انشاهلل تا پایان مردادماه پروژه نیمه کاره ای بر زمین نخواهد ماند.
شهردارمحمدشهردرپایانبااشارهبه ارائهتذکراتوصولشدهسیستمهاینظارتیدرخصوص
ورود کارکنان شهرداری به انتخابات گفت  :به زودی جلسه ای با مدیران شهرداری درجهت
برگزاری انتخاباتی پرشور و بی طرف خواهیم داشت.

اصفهان-سمیهکربالیی-خبرنگاراقتصادسرآمد:حسین
اکبری معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان در خصوص برخی اخبار مبنی
بر احتمال جیره بندی آب در اصفهان ،اظهار کرد :متاسفانه
بارش ها در شرایط نرمالی قرار ندارد و با توجه به اینکه
بارش ها ۳۳درصد زیر حد نرمال است ،اکنون ذخیره سد
زاینده رود حاد است .وی افزود :در این شرایط نیازمند
اقدامات فنی ،توسعه زیرســاخت ها و تکمیل سامانه
اضطراری آبرسانی هستیم ،در اولویت دوم نیز عملکرد و
مدیریت مصرف آب توسط مردم ضرورت دارد .معاون
بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان تصریح کرد :مد نظر شــرکت آب و فاضالب
استان در هیچ زمانی ،جیره بندی آب شرب نبوده و نیست
و اگر مردم مدیریت مصرف را ســرلوحه کار خود قرار
دهند ،می توان بدون جیره بندی و محدودیت ،از شرایط
موجود عبور کنیم .وی با بیان اینکه اصفهانی ها همواره
یاد گرفته اند در شرایط سخت با مدیریت و روش های
بهتر در مصرف آب صرفه جویی کنند ،افزود :باید توجه
داشت که تجهیزات کاهنده مصرف بین  ۳٠تا  ۵٠درصد
مصرف آب را کاهش می دهد ،از سوی دیگر با توجه به

شیوع کرونا ،مصرف آب بین ١۲تا ١6درصد مصرف آب
افزایش پیدا کرد ،بنابراین شرایط سخت تری را نسبت به
سال های غیرکرونایی داریم .اکبری با تاکید بر اینکه در
شرایط پیک نسبت به نرمال حدود  ۳متر مکعب بر ثانیه
کمبود آب داریم ،چراکه ظرفیت آبی ۳.۲مترمکعبی چاه
های فلمن را به دلیل خشکی زاینده رود از دست داده ایم،
تصریحکرد:هموغممجموعهآبفاوشرکتآبمنطقهای
و مدیریت استان این است تا فاز اول و اضطراری سامانه
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را که جبران این بخش از آب
دست رفته است را تا پایان خرداد وارد مدار بهره برداری
کند .وی اضافه کرد :اگر این سامانه به هر دلیل وارد مدار
نشد،راهکاردوم،مدیریتمصرفآبوفرهنگسازیدر
این حوزه است .معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه در ساختار
شرکت آب و فاضالب مقدمات و زیرساخت های جیره
بندی آب ایجاد شده اســت ،گفت :از تعهدات آبفا این
اســت که حداقل تا طبقه اول آب را تحویل دهیم و در
صورت همراهی مشترکان می توان تا طبقه دوم تامین
آب داشته باشیم ،اما در مجموع سیاست ما جیره بندی
آبشربنیست.

واقع در میدان شهدا مراجعه و نسبت به اخذ نوبت مالقات اقدام نمایند.
مالقاتهایعمومیرئیسکلدادگستریاستانفارسروزهایسهشنبههر
هفتهدرمحلساختمانمرکزیدادگستریاستانبرگزارمیگردد

شهردارکرج:

انگیزه باالیی برای راهاندازی متروی کرج
وجود دارد
کرج-معصومه عینی -خبرنگاراقتصادسرآمد :شهردار
کرج از راه اندازی خط دو مترو به عنوان یک اولویت
مهم یاد کرد و گفت :برای تحقق این مهم شاهد انگیزه
باالیی میان شهرداری کرج ،شــورای پنجم و مدیران
استانهستیم.
علی کمالی زاده در جلســه ای که با متولیــان امر در
خصوص تامین نقدینگی مورد نیاز پروژه مترو داشت،
اظهار کرد :می توان گفت در ســه سال اخیر به واسطه
انگیزه و اراده ارزشمند ،مهمترین گام ها برای راه اندازی مترو و برخورداری شهروندان کرجی
از امکان مدرن تردد شهری برداشته شده است.
به گفته وی خط دو قطار شهری کرج به مرحله ای رسیده که می توانیم با همتی دیگر شاهد
افتتاح آن و رفع بخشی از موانع ترافیکی در این کالن شهر باشیم.
شهردار کرج شرکت تامین سرمایه امین را از شرکت های معتبر در حوزه سرمایه گذاری در
زیرساختهایشهریوپروژههایعمرانیدانستواظهارامیدواریکردتاباهمکاریهای
الزمبتوانبخشیازنقدینگیپروژهتامینکرد.
گفتنیاست؛دراینجلسه،علیکمالیزادهشهردارکالنشهرکرج،خلیلیاردکانیورسولی
دو عضو شورای اسالمی شهر کرج ،علی اصغر صلواتی رئیس سازمان حمل و نقل ریلی،
سجادی مدیرعامل شرکت سابیر ،مدیران پروژه خط ۲با مدیر عامل و اسماعیل بینایی معاون
عملیاتبازارشرکتتامینسرمایهامینحضورداشتهودرخصوصموانعمالیقطارشهری
کرج مذاکره و رایزنی کردند.

استاندارلرستان:

بستری روزانه۱70بیماری کرونایی در لرستان
اصفهان  -سمیه کربالیی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه
گفت :حجم سرمایه گذاری پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان  ۳۵۳هزار میلیارد
ریال است که شرکت فوالد مبارکه با سهم  ۲۸.۵۸درصدی دو برابر حجم سهام دیگر بهره
برداران این پروژه را به خود اختصاص داده است.
احمد سعید بخش با اشاره به آغاز عملیات اجرایی انتقال آب خلیجفارس به اصفهان
اظهار داشت :استان اصفهان یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی کشور است و با توجه
به اقلیم خشک فالت مرکزی و کمبود آب ،نیاز است که با تعریف پروژهای عظیم ،آب
پایدار صنایع تأمین شود.
وی افزود :شرکت تأمین آب اصفهان صفه با سهامداری شرکت فوالد مبارکه ،پاالیشگاه
اصفهان ،ذوبآهن ،اتاق بازرگانی ،ســازمان همیاریهای شــهرداری و شــهرداری
کالنشهر اصفهان درصدد برآمد تا شرایط انتقال آب خلیجفارس به اصفهان را در بازه
 ۵ساله فراهم کند.
معاون توســعه شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد :با اجرای انتقال آب خلیجفارس
به اصفهان بالغبر  ۲٠٠میلیون مترمکعب در ســال آب بــرای مصارف صنعتی در نظر
گرفتهشده است.
وی افزود :طول خط انتقال آب خلیجفارس به اصفهان  ۹١٠کیلومتر است و این مسیر
از اســتانهای هرمزگان ،کرمان ،یزد و اصفهان عبور میکند تا درنهایت به آبگیر چم
آسمان برسد.
سعیدبخش به اشتغالزایی بالغبر  ١۴هزارنفری در طول ساخت تا بهرهبرداری از خط
انتقال آب خلیجفارس به اصفهان هم اشــاره کرد و افزود :حجم ســرمایهگذاری این
ابرپروژه  ۳۵۳هزار میلیارد ریال است که شرکت فوالد مبارکه با سهم  ۲۸.۵۸درصد دو
برابر حجم سهام دیگر بهرهبرداران این پروژه را به خود اختصاص داده است.
شایانذکر است با راهبری وزارت صمت و سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی
ازجمله فوالد مبارکه عملیات اجرایی آیین بهرهبرداری و شروع عملیات اجرایی طرح
انتقال آب خلیجفارس و دریای عمان به اســتانهای شــرقی و مرکزی کشور توسط
رئیسجمهور آغاز خواهد شد.
این ابَرپروژه ،با بهرهمندی از توان متخصصــان داخلی و همچنین ظرفیتهای بخش
خصوصی توانمند ،در زمان تحریم به اجرا درخواهد آمد و این موضوع باعث شده تا از
آن بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای بعد از انقالب اسالمی نام برده شود.

افزایش ۲1درصدیمصرفگازدرایالم

ایالم-خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت :مشترکان استان
پارسال  77۵میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل
آن ۲١ ،درصد بیشتر است.
عباس شمس اللهی اظهار داشت :در سال  ۹۸نزدیک  6۴٠میلیون مترمکعب گاز در
سطح استان اعم از مناطق شهری ،روستایی ،صنعتی گاز مصرف شد که این میزان در
سال گذشته  ١۳۵میلیون مترمکعب بیشتر مصرف شده است.
وی افزود :فعالیت مستمر شــرکت پتروشیمی ایالم ،گازرســانی جدید به مناطق
مختلف شهری و روستایی و غیره باعث افزایش مصرف گاز در این استان شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به آمار تفکیک مصرف گاز در سال گذشته
یادآور شــد :از این مقدار گاز مصرفی ،مصارف خانگی با  ۳۹درصد ،صنعتی با ۵٠
درصد ،سی ان جی با  6و نیم درصد ،تجاری با  ۲درصد و سایر مصارف عمومی از
جمله اداری ،مذهبی و آموزشی با  ۲و نیم درصد کل میزان مصرف گاز در استان را
شامل شده است.
شــمس اللهی تاکید کرد :رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان اعم از خانگی،
تجاری  ،صنعتی ،اداری و غیره ضروری به نظر می رسد که انتظار می رود در سال
جاری و خصوصا در فصل سرد ســال  ،آحاد مختلف مردم این موضوع را دستور
کار خود قرار دهند.

خرمآباد-رضاحبیبی-خبرنگاراقتصادسرآمد:استاندارلرستانبااشارهبهبستریروزانه١7٠
بیماری کرونایی در این استان گفت :همه عالئم نشان از وقوع روزهای سخت پیش رو دارد.
سیدموسیخادمیدرحاشیهاولینجلسهستاداستانیمقابلهبابیماریکرونالرستان،ازوضعیتخطرناک
استانبهلحاظشیوعموججدیدکروناوافزایشتعدادمبتالیانبهبیشازهزارنفر،بستریهابهبیشاز١7٠
نفر و مرگ حدود 7نفر در روز خبر داد.
وی گفت :همه عالئم نشان از وقوع روزهای سخت پیش رو دارد که اگر مراقبت نکنیم شرایط به مراتب
نسبتبهموجهایقبلیبدترخواهدبود.
استاندار لرستان اظهار داشت :دراین جلسه مصوباتی منطبق با مدیریت هوشمند کرونا اعالم شد که بر
اساسآنفعالیتبرخیاصنافومشاغلتعطیلوبرگزاریهرگونهمراسممنجربهتجمعاعمازسیاسی،
مذهبی ،فرهنگی ،اداری ،عزاداری یا عروسی ممنوع خواهد بود و در صورت تخلف با افرادی که بانی
تجمعباشندبرخوردقانونیمیشود.
خادمی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی ،افزود :داوطلبان شرکت در
انتخاباتشوراهایشهروروستانیزازبرگزاریهرگونهتجمعانتخاباتیاکیدا ًخودداریکنندوفرمانداران
وبخشداراننیزدرصورتمشاهدهتخلف،قاطعانهبرخوردقانونیکنند.

ویتاکیدکرد:ادارات،بانکها،ناوگانحملونقلعمومی،مساجد،سینماها،مراکزگردشگریوتمامی
اماکننسبتبهنظارتبررعایتفاصلهگذاریاجتماعیاهتمامویژهداشتهباشندوازایجادتجمعوارائه
خدماتبهافرادیکهپروتکلهایبهداشتیرارعایتنمیکنندجدا ًخودداریکنند.
استاندار لرســتان عنوان کرد :فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد با جدیت در اعمال
دستورالعملهایستاداقدامکردهودرنظرداشتهباشندمعیارارزیابیمدیران،عملکردآنهادرزمینهمقابله
با کرونا خواهد بود و نتایج این ارزیابی اردیبهشت ماه اطالع رسانی میشود.
خادمیبابیاناینکهدوهفتهسختراپیشروخواهیمداشت،تصریحکرد:درزمینهسالمتمردمباکسی
تعارف نداریم و الزم است مردم نیز در این شرایط به عنوان ناظر عمل کنند ،بسیار مهم است در صورت
مشاهدهتخلف،باامربهمعروفونهیازمنکربهمتخلفانتذکردادهشودونسبتبهاطالعرسانیتخلفات
به دستگاههای ذیربط مانند دادستانی ،نیروی انتظامی ،علوم پزشکی و استانداری اقدام کنند تا برخورد
قانونیصورتگیرد.
وی با اعالم ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مردم برای مهار موج جدید کرونا،
یادآور شد :امیدواریم با رعایت بیش از پیش دستورالعملهای بهداشتی در هفتههای پیش رو بتوانیم از
این موج به خوبی عبور کنیم ،هرچند معیشت مردم دچار مشکل میشود اما سالمت از اهمیت باالتری

 ۳0میلیارد ریال کاالی قاچاق
دراستانبوشهرکشفشد
بوشهر -خبرنگاراقتصادســرآمد  :فرمانده دریابانی استان
بوشــهر گفت :با همت نیروهای دریابانی  ۳٠میلیارد ریال
کاالی قاچاق در اسکله عامری بوشهر کشف شد.
سردار ولیاهلل رضایینژاد روز سه شنبه به رسانهها اعالم کرد:
مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر در راستای مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و حمایت از تولید داخلی ،روز گذشته حین کنترل
شناورهای عبوری در اســکله عامری به یک فروند شناور
تجاری حامل کاالی قاچاق که از کشــورهای حوزه خلیج
فارس به مقصد بنادر بوشــهر در حرکت بود مظنون و آن را
توقیف کردند.
وی اضافه کرد :مأموران در بازرســی دقیق از شناور توقیف
شده ،انواع لوازم جانبی موبایل شــامل  ۳۵هزار کابل رابط

شارژر ۹٠٠ ،عدد سرشارژر فندکی ،هشت هزار و  ۸۳٠عدد
انواع هندزفــری ،چهار هزار و  ۵٠٠عــدد کاور ۸۵٠ ،عدد
باطری را که به صورت قاچاق و با هــدف عرضه در بازار
داخلی کشور بارگیری شده بود ،کشف کردند.
فرمانده مرزبانی اســتان بوشــهر بیان کرد :در این عملیات
ناخدای شــناور به اتهام حمل بار قاچاق دستگیر و پس از
تشــکیل پرونده مقدماتی به همراه کاالهای کشــف شده
تحویل مراجع قانونی شدند.
رضایینژاد گفت :تالش فرماندهی دریابانی اســتان برای
مبارزه با اخاللگران اقتصادی با تمام تــوان ادامه دارد و با
ایجاد کنندگان پدیده شــوم قاچاق کاال برخــورد قاطعانه
میشود.

برخورداراستومجبوریمبهقیمتحفظسالمتازبرخیفعالیتهاچشمپوشیکنیم.

وجود هزار و 580حلقه چاه غیر مجاز آب
در لرستان
خرم آباد  -رضا حبیبی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل شرکت
آب منطقهای لرستان گفت :در استان هزار و ۵۸٠حلقه چاه غیر مجاز
آب وجود دارد.
 ،داریوش حسن نژاداظهار داشــت :از مجموع  ۹هزار و  ١۳چاه در
لرستان ،هفت هزار و  ۴۳۳حلقه مجاز و هزار و  ۵۸٠حلقه غیرمجاز
است.
وی با بیان اینکه چاههای فاقد پروانه در حال تعیین تکلیف هستند،
ادامه داد :در پلدختر ،چغلوندی ،خرمآباد ،الشتر ،کوهدشت ،نورآباد و
رومشکانکهشاملحوضهآبریزکرخههستند ۲۳۵حلقهچاهفرمیک
و ۲۵۴حلقه چاه فرم پنج وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان افزود :در شهرستانهای ازنا،
دورود ،الیگودرز و بروجرد که جز حوضه آبریز کارون بوده ۳۳٠حلقه
چاه فرم یک و ۳6۳چاه فرم پنج داریم.

حسننژاد در مورد میزان آب تولیدی در لرستان گفت :متوسط تولید
آب سطحی در درازمدت در دو حوضه آبریز کرخه (سیمره ،کشکان
و موالب) و کارون بزرگ (سزار و بختیاری) هفت هزار و ۹7۴میلیون
مترمکعباعالمشدهاست.
وی بیان کرد :متوسط خروجی آب سطحی لرستان در دراز مدت ١۲
هزارو ۵٠٠میلیونمترمکعباست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرســتان اضافه کرد :مصارف آب
زیرزمینی و سطحی در حوضه آبریز کرخه 6٠7.۹،میلیون مترمکعب
است که در بخش کشــاورزی  ،۵١۴.۸صنعت  ١١.۳و شرب ۸١.۸
میلیونمترمکعبمصرفمیشود.
حسننژاد اظهار داشت :مصارف آب زیرزمینی و سطحی در حوضه
آبریز کارون  ۵۸6.۲میلیون مترمکعب است که در بخش کشاورزی
،۵١۵.١صنعت١6.۹وشرب ۵۴.۲میلیونمترمکعبمصرفمیشود.

