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اداره ثبت احوال

راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی
سهیم

این سامانه به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات سازمان
ثبت احوال در شهریورماه  1401وهمزمان با هفته دولت
با حضور وزیر محترم کشــور گشایش یافت و همزمان
بصورت مســتقل در نشــانی sahim.sabteahval.
 ،irدرگاه ســازمان ثبت احوال کشور ونیزپنجره واحد
خدمات دولت هوشمند در دسترس می باشد .این درگاه
خدمات الکترونیک مبتنی بر موبایل سازمان ثبت احوال
کشــور است.در حال حاضر این سامانه آخرین اطالعات
موجود والدین ،فرزندان و همســر هرشــخص ایرانی را
نمایش میدهد.در ایــن درگاه خدمات زیر از مجموعه
خدمات هویتی ،بسته به سطح احرازهویت انجام شده،
در دسترس می باشد:
 /1پایگاه اطالعات خانواده
/2ثبت نام کارت هوشمند ملی
/3ثبت تغییر نشانی
 /4درخواست تغییر نام
 /5درخواست گواهی تجرد
 /6مدارک پیداشده
 /7ثبت شکایات
 /8اخبار واطالعات
 /9قوانین ومقررات
*هدف سامانه سهیم *
این ســامانه به منظور ارائه هــر چه بهتر مبتنی بر
اطالعات خانواده توســط دســتگاههای اجرایی در
آینده ،پایگاهی با مسئولیت سازمان ثبتاحوال کشور
که در آن اطالعات سببی و نسبی شهروندان ایرانی
شــامل اطالعات پدر ،مادر ،همســر و فرزندان درج
گردیده و مبنای ارائه خدمات به خانوادههای ایرانی
خواهد بود.همچنین سامانه سهیم در ساعات اداری
دارای خدمات پشتیبانی تلفنی می باشد .
در شش ماهه اول سال  1401انجام شد :

برقراري بيش از 180هزار تماس با
مركزارتباط با مشتريان( )122شركت
آب و فاضالب استان مركزي

در شش ماهه اول سال 1401تعداد  180هزار تماس با
سامانه ارتباط با مشتريان شركت آب و فاضالب استان
مركزي برقرار شــده كه از اين تعداد تماس ها  81،هزار
مورد تماس  ،توســط اپراتورهاي مركز و مابقي توسط
ســامانه گويا  ،پاسخ داده شده است .به گزارش روابط
عمومي شــركت آب و فاضالب اســتان مركزي مهدي
حســيني پور قائم مقام شــركت آب و فاضالب استان
مركزي با اعالم اين خبر افزود :تعداد تماس هاي مردمي
با ســامانه ارتباط با مشتريان اين شركت در شش ماهه
سال  1401نسبت به مورد مشابه سال قبل  ،رشد 5.6
درصدي داشته است .حسيني پور عنوان نمود :بيشترين
موضوعات تماس با سامانه  122در شش ماهه اول سال
بيش از  15هزار مورد تماس مرتبط با اعالم حوادث در
خطوط انتقال  ،شــبكه توزيع و انشعابات آب ،حوادث
كيفي آب و حوادث فاضالب بوده كه توسط كارشناسان
ايــن مركز ثبت و راهنمايي هــاي الزم در هر بخش به
مشــتركين ارايه گرديده است .قائم مقام شركت آب و
فاضالب استان مركزي اظهار داشت  :در حال حاضر در
بخش آب  12امور آب و فاضالب 33 ،شهر و  854روستا
و در بخش فاضالب نيز  8شهر و دو روستا به مركز ارتباط
با مشــتريان  122شركت آب و فاضالب استان مركزي
متصل هســتند .وي ادامه داد  :از مجموع تماس ها ،
ورود به منوي پرداخت غير حضوري صورتحساب بيش از
 6887مورد و شنيدن پيغام قطع آب ،ضبط پيغام وامور
مشتركين توسط مشترك هم بيش از  23هزار مورد در
شش ماه اول سال  1401ثبت شده است.
شهردار کرمانشاه خبر داد:

خرید  ۱۰۵دستگاه اتوبوس جدید با
یارانه دولتی

شهردار کرمانشــاه از خریداری  ۱۰۵دستگاه اتوبوس
نــو با کمک دولت و با قیمت یارانهای خبر داد و گفت:
از این تعداد تاکنون  ۲۰دســتگاه را تحویل گرفتیم و
باقیمانده را نیز تا پایان ســال تحویل میگیریم«.دکتر
نادر نوروزی» با بیان اینکه این اتوبوس ها جدید و مدرن
است ،اظهار داشت :اتوبوس های خریداری شده مجهز
به سیستم سرمایشی ،شارژر  USBو کارت خوان است
و تا پایان ســال وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر
کرمانشاه میشود .وی قیمت هر دستگاه اتوبوس را پنج
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :باتوجه به کالنشــهر
بودن کرمانشــاه و نــگاه ویژه دولت به مردم اســتان،
شهرداری برای هر دستگاه اتوبوس  ۸۰۰میلیون تومان
پرداخت کرده و مابقی را دولت تقبل کرده است.شهردار
کرمانشاه از ورود  ۱۰۰دستگاه ون هیوندا نیز به ناوگان
حمل و نقل عمومی کرمانشاه برای رفاه حال شهروندان
خبــر داد و گفت :شــبکه حمل و نقل عمومی شــهر
کرمانشــاه در حال نوسازی است و شهرداری برای این
موضــوع  ۳۰۰میلیارد تومان هزینه می کند.نوروزی با
بیان اینکه در شهر کرمانشاه در تردد مشکل داریم ،یکی
از راهــکاری رفع این معضل را ایجاد پارکینگ عمومی
اعالم کرد و گفت :اکنون در منطقه پارکینگ شهرداری
در حال ســاخت پارکینگی در زمینی به مساحت ۲۰
هزار مترمربع هستیم که با بهره برداری از آن بخشی از
مشکالت ترافیکی این محدوده برطرف می شود.شهردار
کرمانشــاه با بیان اینکه سرعت تردد در شهر کرمانشاه
اکنون پایین و حدود  ۱۵تا  ۲۰کیلومتر اســت ،اظهار
کرد :در نظر داریم با برنامههای ترافیکی در دست اجرا
این میزان را به  ۳۰تا  ۳۵کیلومتر در ســاعت افزایش
دهیم .به گفته او طرح جامع  ۱۰ســاله ترافیک شهر
کرمانشــاه نیز با همکاری اساتید دانشگاه رازی تدوین
شده است و شهرداری برای کاهش ترافیک برنامه های
خوبی در دست اجرا دارد.
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هنوز یک راهحل عملی و درازمدت برای پایان دادن به بحران کمآبی به سرانجام نرسیده است

سمنان در عطش آب و زمینی که هر روز گرمتر میشود
بحران کمآبی در کشــور و خصوصا در اســتان
سمنان ،واقعیتی اســت که سالها است چه در
سطح مدیران و چه در سطح عمومی و رسانهها
مطرح است.
با وجود هشدارهای جدی در خصوص این بحران،
هنوز یک راهحل عملــی و درازمدت برای پایان
دادن به این خطر بالقوه به سرانجام نرسیده است.
اگرچه مسووالن استان و کشور همواره بر ضرورت
حل این معضل تاکید و بارهــا وعدههایی برای
حل آن دادهاند اما همچنان به نظر میرسد که تا
رسیدن به مقصود هنوز راه درازی در پیش است
البته مشــکل کم آبی دیگر از یکی دو نقطه در
کشــور فراتر رفته و امروزه برخی از استانهای
با میانگین بارش بیشــتر از ســمنان نیز با این
معضل جهانی روبرو هستند لذا میطلبد تا قبل
از بحرانیتر شــدن شرایط  ،متناسب با پتانسیل
اقلیمی هر منطقه اصالحاتی در تامین ،مدیریت و
مصرف آب صورت گرفته و در این حوزه سیاست
های منسجم تری با نگاه به آینده و افقهای پیش
رو دنبال شود.به هر روی به دلیل واقع شدن کشور
در یک منطقه خشــک و نیمه خشــک ،نوسان
بارندگیها و تبخیر باال و...مدیریت منابع آب در
استان و کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
بر اســاس آمارهای مرکز ملــی پایش ،میزان
بارندگی ها در کشورایران طی سالیان اخیر نسبت
به بلند مدت  ۳۴درصد کاهش داشته است و لذا
در حــال حاضر یکی از مهمترین راههای ممکن
برای پیشگیری و مقابله موثرتر با این بحران ،حفظ
منابع فعلی و سازگاری با شرایط موجود است.
میانگین بارشها در استان سمنان کمتر از
یک دوم کشور است
استان ســمنان در منطقهای خشک و بیابانی با
میانگین بارش حدود  ۱۱۰میلیمتر واقع شــده
اســت و این در حالیســت که ایــن میزان در
کشور ۲۴۰تا  ۲۵۰و در دنیا حدود  ۸۶۰میلیمتر
اســت.آمارها گویای آن است که استان سمنان
کمتر از نصــف ن ُرم بارش کشــور و تقریبا یک
هفتم ن ُرم بارش جهان بارندگی دارد.مهدی قوشه
ای رئیس گروه طرح احیاء وتعادل بخشــی آب
منطقه ای سمنان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
دراستان سمنان طی سال آبی جاری که تا پایان
شهریورماه اســت تاکنون  ۷۶میلیمتر بارندگی
ثبت شده که این مقدار نسبت به میانگین سال
قبل  ۳۰درصد و نســبت به میانگین بلند مدت
 ۳۶درصد کاهش داشــته است.وی با بیان اینکه
متوسط کسری مخازن ساالنه  ۱۲۰میلیون متر
مکعب است تصریح کرد :همچنین سطح ایستابی
و سفره های آبی دراین استان هر ساله  ۷۰سانتی
متر کاهش می یابد.
وجــود  ۲۳منطقه ممنوعــه و ممنوعه
بحرانی در استان
وی با بیان اینکه اکثرســفره های آب زیرزمینی
دراســتان با کاهش مواجه بوده ،افزود :در استان
ســمنان با  ۹۷هزار کیلومتر مربع ۲۸ ،محدوده
مطالعاتی وجــود دارد که از این تعداد  ۹منطقه
ممنوعــه و  ۱۴منطقه جــزو مناطق ممنوعه و
ممنوعه بحرانی اســت و اکثرآنها در شهرهایی
واقع شــده که مردم در آن سکونت دارند.قوشه
ای در خصوص منابع تامین آب استان نیز گفت:
در حوزه اســتان سمنان آبهای زیر زمینی از ۳
منبع چاه ،چشــمه و قنات استحصال می شود؛
در حال حاضر حــدود  ۳هزار و  ۶۰۰حلقه چاه
در حال بهره برداری است که ساالنه از آنها حدود
 ۷۳۰میلیون متر مکعب آب درمصارف مختلف

کشاورزی ،شرب ،صنعت و خدمات برداشت می
شود.رئیس گروه طرح احیاء وتعادل بخشی آب
منطقه ای ســمنان از وجود حدود ۱هزار و ۸۷۰
دهنه چشمه شناســایی شده در استان با حجم
برداشــت ساالنه حدود  ۱۳۸میلیون متر مکعب
خبر داد و خاطرنشان کرد :همچنین  ۷۴۰قنات
با حجم برداشت  ۷۶میلیون متر مکعب در استان
وجــود دارد که در مجمــوع  ۹۴۴میلیون متر
مکعب حجم برداشت آب از این منابع است.این
مدیر مســوول ادامه داد ۸۶ :درصد این منابع در
بخش کشــاورزی ۹ ،درصد شرب و  ۵درصد در
صنعت و خدمات صرف میشود.رئیس گروه طرح
احیاء و تعادل بخشی امور آب منطقه ای سمنان
با بیان اینکه هم اکنون عمق چاههای برداشــت
آب شُ رب در بعضی مناطق به  ۲۵۰تا  ۳۰۰متر
رسیده است ،افزود:هر چه سطح ایستابی پایین
تر رود حجم آبخوان کاهــش پیدا میکند و به
تدریج با مرگ آبخوانها مواجه می شویم.وی با
بیان اینکه یکی دیگر از مضرات برداشت بی رویه
آب فرونشست مناطق شهری و غیر شهری است
اضافه کرد :وقتی آب بین رسوبات یک الیه آبدار
از بین می رود ،هوا وارد آن می شــود و سنگینی
الیههای باالیی باعث می شود الیه های آبداری
که خالی از آب شــده متراکم شــود و در نتیجه
با فرونشســت زمین مواجه می شویم؛ یکی از
مهمترین و بد ترین حالتها آن است که وقتی
فرونشست اتفاق بیافتد و سفره حالت طبیعی خود
را از دســت دهد اگر بعدا به سفره ،آب وارد شود
دیگر به حالت خودش بر نمی گردد که در استان
سمنان درحال حاضرمناطقی از شهرهای شاهرود،
گرمسار ،میامی و جنوب شهر سمنان به ویژه در
منطقه صنعتی پشت روســتای اعالء مواردی از
فرونشست زمین اتفاق افتاده است.
انسداد  ۴۰۰حلقه چاه غیرمجاز در استان
رئیس گروه طرح احیاء وتعادل بخشی آب منطقه
ای ســمنان خاطرنشان کرد :شور و بی کیفیت
شــدن آب از دیگر مضرات برداشت بی رویه آب
از منابع زیرزمینی اســت ،چرا که هرچه سطح
آب پایین تر رود از کیفیت آن کاســته می شود.
قوشه ای در خصوص راهکارهای مقابله با بی آبی
به ایسنا گفت :از سال  ۹۴در پانزدهمین جلسه
شورای عالی آب کشور طرح احیا و تعادل بخشی
ابالغ شد که در راســتای اجرای این طرح۱۱ ،
پروژه بــه وزارت نیرو و  ۴پروژه به منظور حفظ
آبخوانها ،جلوگیری از مصرف بی رویه و برداشت

های غیر مجاز به آب منطقه ای اختصاص یافت
و برای اجرای این طرحها مقرر شــد اســتقرار
گروههای گشــت و بازرسی ،مسدود نمودن چاه
های غیر مجاز،نصب کنتورهای هوشمند بر روی
چاههای مجاز و اصالح و تعدیل پروانههای بهره
برداری چا ههای کشــاورزی انجام شــود که در
این خصوص ســال گذشته حدود  ۳۰حلقه چاه
غیرمجاز با حجم ۲دهم میلیون متر مکعب ،و از
ابتدای اجــرای طرح تا کنون  ۴۰۰حلقه چاه در
سطح استان مسدود شــده است.وی با اشاره به
دیگر اقدامات انجام شــده در راستای طرح احیا
و تعادل بخشی گفت :در زمینه تجهیز چاههای
مجاز با کنتور هوشمند تاکنون بر روی  ۸۰درصد
چاههای مجاز کنتور هوشمند نصب شده است و
مابقی تا  ۵سال دیگر یعنی تا پایان برنامه هفتم
توسعه تجهیز می شوند.وی ادامه داد :در زمینه
اصالح و تعدیل پروانه هــای بهره برداری نیز بر
اساس دستور العمل وزارت نیرو تاکنون  ۵۰درصد
پروانهها اصــاح و تعدیل و دبی آب آنها کاهش
یافته است.
خشک و بایر شــدن  ۱۴۷رشته قنات
سمنان در سال های اخیر
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان
جهاد کشاورزی استان سمنان از بایر شدن ۱۴۷
رشته قنات سمنان در سالهای اخیر خبر داد.
حسین شاهینی نیز در گفتوگو با ایسنا با بیان
اینکه آب مورد نیاز در بخش کشــاورزی استان
سمنان از یکسری رشته قنات ،چاههای عمیق و
نیمه عمیق ،چشمه و رودخانه ها تامین میشود
گفت :در سطح استان  ۷۷۳رشته قنات وجود دارد
که از این تعداد  ۱۴۷رشته خشک و بایر شده است
و  ۱۰درصد ازآب مورد مصرف بخش کشــاورزی
از مابقی این قناتها و ســاالنه  ۳۹۹میلیون متر
مکعب آب نیز از  ۲هزار و  ۷۹۳حلقه چاه عمیق
و نیمه عمیق تامین میشود.شاهینی با بیان اینکه
در چند ســال اخیر با توجه به خشکســالیها و
کاهش منابع آبی برنامههایی با عنوان کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت شامل سند بهره وری آب،
ســند الگوی کشت و سند ســازگاری با کم آبی
استان تدوین شده است ،افزود :این موارد بهطور
مســتقیم و غیر مستقیم در مصرف مدیریت آب
موثر است.مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت :بر
اساس سند مبارزه با کم آبی در استان مقرر شده
است تا  ۳۶میلیون متر مکعب آب در کوتاه مدت

و  ۱۳۵میلیون متر مکعب تا سال  ۱۴۰۵مدیریت
شــود.وی افزود :در حوزه آب و خاک با یکسری
برنامه های اجرایی ،آبی که در اختیار کشاورز قرار
گرفته با کمک خودش مدیریت میشود و راندمان
آب افزایش می یابد؛ از طرفی هدر رفت آب از چاه
تا مزرعه با استفاده از لوله یا چاه های سیمانی از
بین می رود و در داخل اراضی زراعی و باغی نیز
با استفاده از آبیاری تحت فشار و قطرهای میزان
هدر رفت بــه حداقل ممکن کاهش می یابد که
در استان سمنان حدود  ۳۹هزار هکتار از اراضی
تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری هستند و
در هر هکتار  ۴هزار و  ۴۰۰متر مکعب آب مدیریت
می شود.شــاهینی اظهار کرد :در روشهای غیر
مســتقیم برنامه هایی از قبیل :بازسازی قنوات،
کشت نشایی ،انتقال کشت بهاره به پاییزه ،توسعه
ســایبانهای زراعی و باغی ،کشاورزی حفاظتی،
ارتقای ضریب مکانیزاسیون ،توسعه ارقام با طول
دوره رشد کوتاه ،اســتفاده از ارقام مقاوم در برابر
کم آبی،توسعه گلخانه ها ،اصالح و بهسازی باغات
و جایگزینی گیاهان دارویی با محصوالت آب برتا
پایان ســال  ۱۴۰۵برای مقابله با کم آبی تدوین
شده است .مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی
سازمان جهادکشاورزی اســتان سمنان تصریح
کرد :در ســامانههای نوین آبیاری هر کشاورزی
که متقاضی تجهیز زمین به سامانه های آبیاری
نوین باشــد دولت به ازای هر هکتار  ۴۰میلیون
تومان بالعوض میدهد و در بحث انتقال آب نیز با
توجه به اعتبار مربوطه لوله خریداری می شود و با
اولویت گروه ها و تشکل ها در اختیار آنان قرار می
گیرد و آنها به عنوان مشارکت ،کارهای اجرایی را
انجام می دهند.
 ۸۸۰لیتردر ثانیه کمبود آب در صنعت
استانسمنان
مدیر عامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان
سمنان از کمبود  ۸۸۰لیتربر ثانیه آب در صنعت
اســتان ســمنان خبر داد .محمدرضا باقری در
گفتوگو با ایســنا با بیان اینکه در این استان ۴
هزارهکتار از  ۷هزار و  ۵۰۰هکتار زمینی که در
اختیار شهرک های صنعتی است ،عملیاتی است،
افزود :آب مورد نیاز شهرک های صنعتی استان
۱هزار و  ۳۰۰لیتردر ثانیه است که در حال حاضر
 ۴۲۰لیتردر ثانیه تامین می شود.وی تصریح کرد:
بحرانیترین منطقه صنعتی اســتان در شهرک
صنعتی ایوانکی است که بهخاطر سرریز صنعت
تهران در آنجا یک تجمع صنعتی صورت گرفته
ولی منابع تامین آب همان چاههایی اســت که
از قبل وجود داشته و برنامهریزی مناسبی برای
تامین منابع جدید صورت نگرفته اســت؛ برخی
واحدهــا هم برای تامین نیاز خود ،آب را از جای
دیگر خریداری نموده و با تانکر حمل میکنند.
مدیرعامل شــرکتهای شهرک صنعتی استان
با بیان اینکه اســتفاده از پساب فاضالب شهری
برای صنعت هنوز در هیچ یک از شهرهای استان
اجرایی نشــده است ،افزود :در حال حاضر منابع
تامین آب مورد نیاز صنعت اســتان ،خرید آب از
چاههایی اســت که قبال برای کشاورزی استفاده
می شده و یا چاه هایی که قبال در اختیار صنعت
بوده و هم اکنون بدون اســتفاده مانده است؛ در
خصوص انتقــال آب از پســاب صنعتی هم در
جاهایی که انتقال آب از لحاظ اقتصادی مقرون
به صرفه باشد ،اقداماتی انجام شده که در دامغان
مجوز ده لیتر بر ثانیه از پساب فاضالب را گرفته
ایم و در شهر سمنان این موضوع از  ۱۰سال پیش
مطرح شده و در حال پیگیری است.

با دستور ویژه قضایی

ترخیص فوری مواد اولیه تولید آنتی بیوتیک و اسپری تنفسی از بندر شهید رجایی
رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص فوری محموله  ۱۶تنی
مواد اولیه تولید انواع آنتی بیوتیک و بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار
عدد اسپری تنفسی از بندر شهید رجایی بندرعباس با دستور ویژه
قضایی و برای تأمین نیاز کشور خبر داد.
مجتبی قهرمانی در چهل و ششمین بازدید خود از گمرک شهید
رجایی بندرعباس ،ضمن نظارت بر فرآیند امور در بزرگترین گمرک
کشــور ،با حضور در سالن مراجعات عمومی با مسئولین گمرکات
استان و تعدادی از فعالین حوزه تجارت به دیدار و گفتگو پرداخت.
همچنین نهمین جلســه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان ،به ریاست رئیس کل دادگستری
استان و با حضور دادستان مرکز استان ،ناظر گمرکات ،مدیر گمرک
شــهید رجایی بندرعباس ،رئیس اداره استاندار هرمزگان ،نماینده
ســازمان غذا و دارو در دانشــگاه علوم پزشــکی استان ،جمعی از
مسئولین بنادر و گمرکات و نمایندگان برخی از شرکت های فعال
در زمینه داروسازی (وارد کننده دارو و مواد اولیه دارویی) در محل
سالن کنفرانس گمرک شهید رجایی بندرعباس برگزار شد.
در این جلسه؛ ضمن بررسی میزان اقالم دارویی موجود در گمرک
شــهید رجایی بندرعبــاس و ارزیابی اقدامات بنــدر و گمرک در
این خصوص ،بر لزوم ثبت اطالعــات دقیق محموله های دارویی
در ســامانه های موجود ،به منظور تسریع و تسهیل دسترسی به
اطالعات این حوزه ،تأکید شد.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان در حاشیه این نشست،
اظهار کرد :در راســتای تأکیدات ریاســت محترم قوه قضاییه در
موضوع تســهیل تجارت ،به اتفاق دادستان مرکز استان و تعدادی
از مســئولین قضایی و اجرایی ،بازدیدی  ۲ساعته از گمرک شهید
رجایی بندرعباس داشــتیم و ضمن حضور در جمع فعاالن حوزه
تجارت و صادرات و واردات ،نقطه نظرات و درد دلها و انتقادات آنها

را شنیدیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین گفت :در راستای
اجرای دستور هفته گذشته ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ورود
دستگاه قضایی به مسأله کمبود دارو و کمک و مساعدت مسئوالن
قضایی به دولت در امر کنترل بازار در این حوزه ،امروز جلســه ای
تخصصی با موضوع دارو و با حضور مسئولین گمرک ،اداره بندر و
فعالین حوزه دارو در محل گمرک شهیدرجایی بندرعباس برگزار
شد که در جریان آن ضمن بررسی گزارشات واصله ،جهت رفع موانع
موجود ،تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
وی با تأکید بر اینکه عملکرد بنادر و گمرکات استان هرمزگان در
حوزه دارو عملکرد مطلوبی است ،تصریح کرد :امسال حدود  ۴هزار
تن دارو به گمرکات اظهار شــده و همین حدود هم ترخیص شده
است و امورات به صورت مطلوب در جریان است.
قهرمانی ادامه داد :بعضی از این محموله ها با مشکالت جزئی مواجه
بودند که طی جلســه ای که با حضور مسئولین قضایی ،مدیران
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گمرک و تعــدادی از صاحبان کاال در محل گمرک برگزار شــد،
مشکالت این محموله ها نیز حل شد.
مجتبی قهرمانی همچنین با اشاره به اخبار مربوط به کمبود برخی
اقالم دارویی و آنتی بیوتیک ها در داروخانه ها و مراکز درمانی کشور
و درخواست واردکنندگان و صنایع تولید دارو برای ترخیص محموله
بزرگ مواد اولیه موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس ،اعالم کرد:
دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری محموله  ۱۶هزار تنی مواد
اولیه آنتی بیوتیک و انتقال آن به صنایع تولید دارو ،صادر شده است
و در نتیجه آن ،این محموله در حال انتقال به کارخانه است.
وی خاطرنشان کرد :بنابر نظر کارشناسان ،حدود دو تا سه میلیون
واحد انــواع آنتی بیوتیک که شــامل  ۱۵محصول آنتی بیوتیک
(کپسول ،شربت ،سوسپانسیون ها و …) است از این محموله تولید
خواهد شد.
قهرمانــی از ترخیــص محموله یک میلیــون و  ۳۰۰هزار عددی
افشانه های تنفسی نیز خبر داد و گفت :با توجه به اهمیت موضوع،
مأموریت ویژهای به دادستان عمومی و انقالب بندرعباس داده شد
تا ضمن نظارت بر مراحل ترخیص ،با همکاری مسئوالن بندر شهید
رجایی بندرعباس ،این محموله بزرگ ،قبل از غروب امروز ،از بندر
شهید رجایی بارگیری و برای توزیع در بازار ارسال شود.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان با بیان اینکه در نتیجه
ترخیص این محموله های بزرگ مواد اولیه آنتی بیوتیک و افشانه
های تنفسی ،بخش قابل توجهی از نیاز کشور برطرف خواهد شد،
ضمن تشکر از همکاری خوب دولت در این خصوص گفت :دستگاه
قضایی در راســتای مأموریت های محولــه برای کمک به دولت و
همچنین با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن
اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه ،از هیچ کوششــی فروگذار
نخواهد کرد.

خبر
معاون شهردار کرمانشاه عنوان کرد:

رفع مشکالت آسفالت کرمانشاه تا ۲
سال آینده

معاون فنی و عمرانی شهردار کرمانشاه گفت :اگر طبق
برنامه و براساس شناسنامه تعریف شده پیش برویم تمام
مشکالت آســفالت شهر تا دو تا سه سال آینده برطرف
می شــود.حمید اعتصام فــر اظهار داشــت :در برنامه
 ۱۴۰۱میزان  ۲۰۰هزار تن آسفالت برای معابر ،خیابان
و کوچههای شهر کرمانشــاه در نظر گرفته شد.معاون
فنی و عمرانی شــهرداری کرمانشاه با بیان اینکه امسال
میزان آســفالت دو برابر افزایش پیدا کرده ،گفت :طبق
این برنامه و شناسنامه تعریف شده پیش برویم ظرف دو
سه سال آینده تمام مشکالت آسفالت شهر کرمانشاه حل
می شود .وی با بیان اینکه برنامه آسفالت  ۵ساله است،
افزود :آسفالت معابر و خیابانها در سه بخش اساسی شامل
روکش کلی معابر ،تراش مکانیزه و لکه بری دستی انجام
می شــود.اعتصام فر تصریح کرد :طی  ۱۰سال گذشته
بطور میانگین ساالنه  ۸۰تا  ۹۰هزار تن آسفالت در سطح
شــهر کرمانشاه انجام می شد که امسال تا این مقطع از
سال  ۱۳۰هزار تن آسفالت انجام شده است .وی اولویت
آسفالت را نیز با معابر شهرک های حاشیه ای و محالت
کمتربرخوردار دانست و گفت :امسال محالتی آسفالت
شدند که تا پیش از این آسفالت نشده بودند.
اعتصام فر تصریح کــرد :در مجموع تعداد  ۴۳خیابان و
 ۷۰کوچه توســط  ۲۰اکیپ لکه گیری در سطح شهر
انجام شــده و تا پایان سال در حال فعالیت خواهند بود
که بخشــی از کار توســط پیمانکار و بخش دیگر آن از
سوی شهرداری انجام میگیرد .وی در ادامه به تعدادی
از پروژههای عمرانی شاخص ســطح شهر اشاره کرد و
گفت :شاخصترین آنها پروژه در این بخش ،تقاطع غیر
هم ســطح میدان سپاه ،تعریض تقاطع قره سو واقع در
کمربنــدی غربی جانبــازان و پل زیرگذر امــام(ره) در
تقاطع شــهید سلیمانی و تقاطع مادر و تقاطع حافظیه
در کمربندی شرقی است.معاون فنی و عمرانی شهرداری
کرمانشاه همچنین به افتتاح پروژه بلوار شهیدان دایی پور
و سرابیان اشاره کرد و گفت :این بلوار به طول  ۶کیلومتر
و اعتبار  ۳۹میلیارد تومان در مهر ماه امسال افتتاح شد.
تشریح فرآیند پخش فرآورده های نفتی:

بازدید مدیر کل دادگستری هرمزگان
از انبار نفت شهید رجایی بندرعباس

در بازدید مدیر کل دادگستری هرمزگان و دادستان
بندرعباس و جمعی از مقامات قضایی ,کارشناســان
واحدهــای مختلف انبار نفت شــهید رجایی فرآیند
بارگیری و توزیع فرآورده های نفتی را تشریح کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه هرمزگان در ابتدای این بازدید احمد
ســاالری فر مدیر منطقه با ارائه توضیحاتی از شرایط
ویژه سوخت رسانی و اهمیت انبار نفت حیاتی شهید
رجایی بندرعبــاس گفت :روزانه یک میلیارد و پانصد
میلیــون لیتر فرآورده از طریــق نفتکش های جاده
پیما و مخزن داران راه آهن و خطوط لوله سراســری
و کشــتی در دریا به اقصی نقاط کشــور ارسال می
شــود.مدیر پخش فرآورده های نفتی هرمزگان افزود:
دقت در اجرای برنامه و توزیع فرآورده های ارسالی از
تولیدات دو پاالیشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و نفت
بندرعباس باید بگونه ای باشد که هم تولید بی وقفه
ادامه داشته باشد و هم توزیع لحظه ای متوقف نشود.
در انتهای این بازدید قهرمانی مدیر کل دادگســتری
هرمزگان هدف از این بازدید را آشنایی با نحوه ارسال
فرآورده و بررســی راه های صیانت از ســرمایه ملی
برشمرد .مدیر کل دادگســتری هرمزگان را احمدی
منش دادستان بندرعباس و تعدادی از مقامات قضایی
استان همراهی کردند.
رئیس محیط زیست شهرستان رشت خبر داد

تخلیه فاضالب آلوده  ۱۵واحد صنعتی
آالینده رشت به تاالب انزلی

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان رشت
از تخلیــه فاضالب صنعتی آلوده و غیراســتاندارد ۱۵
واحد صنعتی آالینده در رشت به تاالب انزلی خبر داد.
محمدتقی تقی زاده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه
میزان آالیندگی همه واحدهای صنعتی رشت رصد می
شــود ،اظهار کرد :آلودگی واحدهای صنعتی رشت به
طور مستقیم و یا غیرمستقیم به گوهررود و زرجوب می
ریزد و در نهایت وارد تاالب انزلی می شــود.وی افزود:
با پایش و نظارت هایــی که صورت می گیرد اگر یک
واحد صنعتی بیش از حد اســتاندارد به رودخانه های
رشت آلودگی وارد کند ،بالفاصله شناسایی و مشمول
جریمه خواهد شد.تقی زاده با اشاره به تخلیه فاضالب
آلوده  ۱۵واحد صنعتی آالینده رشــت به تاالب انزلی
خاطرنشــان کرد :پس از اقامه دعوا توسط اداره محیط
زیست شهرستان مبنی بر آالیندگی و تخلیه فاضالب
صنعتی بدون تصفیه به رودخانه ها و نهایتا تاالب انزلی،
عالوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده ،حسب
تشـــخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان
سه تا پنج برابر خسارات وارده محکوم شدند.وی اظهار
کرد :در صــورت تکرار ،عالوه بر جبران خســارات به
پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات
وارده محکــوم می شــوند.رئیس اداره حفاظت محیط
زیست شهرستان رشت یادآور شد :براساس تبصره یک
این قانون درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه ها و
خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه
که در قانون بودجه هر ســال مشــخص می شود ،به
حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد
آن با پیش بینی در قوانین بودجه ســنواتی به منظور
جبران خسارت وارده و حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالب
ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.
وی گفت :تاکنون چهار شرکت آالینده جرائم خود را به
حساب خزانه دولت واریز کرده اند.

