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اخبار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

دبیر ستاد خدمات سفر یزد:

 400جشن نوروزی در استان یزد
برپا میشود

دبیر ستاد خدمات سفر یزد گفت 400 :جشن نوروزی
در استان یزد برگزار میشود.
مصطفی فاطمی در جلسه کمیته اطالع رسانی ستاد
خدمات سفر استان با بیان این که ظرفیت اسکان روزانه یزد
در ایام نوروز  113هزار نفر است ،اظهار کرد :این آمار در
سال گذشته  94هزار نفر بوده است.
وی افزود :طبق بررسیهای انجام شده ظرفیت اسکان
روزانه استان یزد در هتلها سه هزار و  779نفر ،مهمانپذیر
 579نفر ،هتل آپارتمانها  90نفر ،بوم گردیها یک هزار و
 706نفر ،کمپهای گردشگری  280نفر و ظرفیت اسکان
نوروزی مجتمعهای گردشگری استان یزد ،روزانه  140نفر است.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت:خانههای مسافر استان دارای  11هزار نفر و
مهمانسراهای ادارات و خوابگاههای دانشجویی برای  25هزار نفر ظرفیت اسکان روزانه در عید نوروز  98دارند.فاطمی با
بیان اینکه حدود  3000خانه مسافر مجاز و غیرمجاز در سطح استان یزد وجود دارد ،تصریح کرد :در پارکها و کمپهای
شهرداری یزد ،امکان اسکان برای  40هزار نفر مسافر وجود دارد.این مسئول ،تأمین مکان اقامتی در مدارس برای 27
هزار و  500نفر را از جمله اقدامات انجام شده توسط ستاد خدمات سفر استان یزد دانست و بیان کرد :با توجه به اینکه
طی  6سال گذشته یکبار مجبور به تأمین اسکان اضطراری برای مسافران نوروزی در یزد شدیم ،تدابیر الزم برای تأمین
این مهم در عید نوروز  98در استان یزد انجام شده است.دبیر ستاد خدمات سفر استان یزد با بیان اینکه پیش بینی
میشود در یک هفته اول فروردین ماه  98با حجم باالی مسافران نوروزی مواجه شویم ،خاطرنشان کرد :پایگاه ثبتنام
خانههای مسافر در میدان آزادی یزد دایر شده است.وی با اعالم شماره  03536222101برای کمک به کسانی که
تمایل به رزرو اقامتگاه دارند ،افزود :مالکینی که اتاق خالی و یا خانه بدون استفاده دارند میتوانند در صورت تمایل با
شماره اعالم شده تماس گرفته و در لیست رزو خانههای اضطراری مسافر یزد در نوروز امسال قرار گیرند.

بانک مهراقتصاد از نام و آوازه خوبی
در بین دیگر بانک ها برخوردار است

بوشهر :از سری برنامه های دیدار با مسئوالن،
عبدالرحیم دشمن زیاری –مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان
بوشهر – به همراه معاونان خود با دکتر سعید کشمیری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر دیدار و گفتگو
کردند.در این دیدار ،ابتدا عبدالرحیم دشمن زیاری -
مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر -گزارشی از
وضعیت عملکردی بانک در استان و همچنین پرداخت
تسهیالت به مشتریان گزارشی ارائه کرد.وی با بیان این
که این بانک در سال جاری 13 ،فقره تسهیالت با اعتباری
بالغ بر  6500میلیارد ریال به مشتریان و هم استانی ها
در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی پرداخت نموده است ،افزود :بانک مهر اقتصاد عالوه برفعالیت
های بانکی در بخش های فرهنگی و اجتماعی عملکرد خوبی از خود نشان داده است.دشمن زیاری در ادامه سخنانش،
کاشت درخت در  180هکتار از اراضی استان خوزستان ،برگزاری نخستین همایش ائمه جمعه و همچنین برگزاری
نخستین یادواره  284شهدای بانکی در استان قم را از مهمترین اقدامات فرهنگی و اجتماعی بانک مهر اقتصاد در
سال جاری عنوان کرد.در ادامه این دیدار ،دکتر سعید کشمیری -رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،ضمن خداقوت
به مدیرکل بانک مهراقتصاد و همکارانشان و همچنین تشکر بابت فعالیتها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مهر
اقتصاد در استان ،گفت :بانک مهر از نام و آوازه خوبی از جهت خدمات رسانی به مشتریان در بین دیگر بانک استان و
کشور برخوردار است.کشمیری مشتری مداری را یکی از شاخص های این بانک یاد کرد و بیان داشت :بانک مهر اقتصاد
با ارائه طرح های جذاب در تامین نیازهای مشتریان همیشه پیش قدم بوده و این حرکت ستودنی است.
وی در ادامه به تشریح فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی که به مردم در شهرها و روستاها ارائه می
شود ،پرداخت و گفت :در حوزه بهداشت و درمان ،امید به زندگی در کشور بعد از انقالب به  30سال افزایش یافته،
در مقابل آن میزان مرگ و میر در مدت یاد شده نیز کاهش داشته است.

در سال جاری با برگزاری  116کارگاه آموزشی تغیر سبک زندگی با محوریت سازگاری با کم آبی صورت گرفت:

کاهش 7/44درصدی آب شرب در سطح استان اصفهان

اصفهان  -مرادیان :معاون خدمات امور مشترکین شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان گفت:از ابتدای سال جاری تا کنون  116کارگاه آموزشی تغیر
سبک زندگی با محوریت سازگاری با کم آبی برای  9هزار و  785نفر از
مدیران ،کارکنان سازمانها ،اصناف  ،نهادها ،مراکز درمانی ،بهداشتی ،آموزشی
،ورزشی ودرمانی ،اماکن مذهبی و بقاع متبارکه در سطح استان برگزارشد
این در حالیست که از این رقم حدود  4هزار نفر آنها مشترک پر مصرف بودند
رضا رضایی اعالم کرد :در سال  97بیش از  20هزار نفر به تعداد
مشترکین افزوده شد.اما با توجه به برگزاری دوره های توجیهی برای
مشترکین میزان مصرف آب شرب در بخش خانگی نسبت به مدت مشابه
سال قبل  7.44درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان ساخت :هم اکنون حدود  75درصد آب در بخش خانگی
به مصرف می رسد و حدود  25درصد در بخش غیر خانگی مورد استفاده قرار
می گیرد و نیز بررسی ها حاکی ست در سال جاری میزان مصرف آب در
بخش غیر خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل  -1.25کاهش یافته است
وی اعالم کرد :در سال جاری بیش از  538هزارو  157ترام اخطار
پرمصرف به مشترکینی که آب بیش از الگو مصرف می کنند ارسال شد و نیز

در بیش از 146هزار و  622قبوض آب بهاء مشترکین پرمصرف نمودار میزان
مصرف آب آنها ترسیم و سپس در اختیارشان قرار گرفت.
معاون خدمات امور مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:
در راستای پایش مشترکین پر مصرف قبض آب بهای مشترکین با مصرف
باالی 20مترمکعب درماه به همراه هشدارهای پرمصرفی چاپ و توزیع شد

وی ادامه داد :در سال جاری به منظور مصرف بهینه آب کارواشها در
سطح استان ملزم به نصب دستگاه های مجهز به تصفیه آب با فناوری نانوو
بازچرخانی آب تا 60مرتبه شدند که این امر تاثیر قابل توجهی در میزان
مصرف آب در کارواش ها داشت
رضایی با اشار به پایش ادارات و سازمانها پیرامون چگونگی آبیاری فضای
سبز و احداث مخازن استراتژیک ذخیره آب دراصفهان گفت :با همکاری
مروجین مصرف و بهره برداران مناطق ششگانه شهر اصفهان تعداد 347مورد
از ادارات اصفهان از لحاظ چگونگی آبیاری فضای سبز و نصب مخزن ذخیره
آب مورد بررسی قرار گرفتند
معاون خدمات امور مشترکین شرکت آبفا استان اصفهان گفت :طی
بررسی های صورت گرفته حدود  75درصد فضای سبز ادارات با روشهای
سنتی پر مصرف آبیاری میگردد و از روشهای نوین آبیاری استفاده نمی کنند
همچنین بالغ بر  25درصد ادارات فاقد مخزن ذخيره مي باشند .که انتظار
می رود در سال آینده ادارات در این زمینه همکاری بیشتری با شرکت آبفا
استان اصفهان داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه:

بانوان کرمانشاهی سهم بسزایی در کاهش مصرف آب دارند

کرمانشاه–لیال حیاتی :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان
کرمانشاه با اشاره به افزایش مصرف آب در اسفندماه نسبت به ماههای قبل
در فصل زمستان ،از شهروندان خواست در شستشوی وسایل و خانه تکانی
های خود از مصرف بی رویه آب خودداری کرده و از مشاغل خدماتی برای
این موضوع کمک بگیرند.
مهندس علیرضا تخت شاهی با بیان اینکه شهروندان از دیرباز بر اساس
سنتی قدیمی در دو دوره از سال؛ همزمان با فرا رسیدن پاییز و در روزهای
پایانی سال ،اقدام به خانه تکانی و نظافت منازل میکنند که همین امر
باعث افزایش میزان مصرف آب در ماههای شهریور ،مهر ،آبان و اسفند می
شود ،افزود :این افزایش آب به حدی است که مصرف آب در این ماههای
سال ،تقریبا با ماههای بسیار گرم فصل تابستان برابری می کند وموجب بروز

اختالل در توزیع آب در برخی از نقاط مرتفع استان می شود.
مهندس تخت شاهی میزان مصرف آب در سال  95را بیش از  92میلیون
مترمکعب ،در سال  ،96نزدیک به  94میلیون مترمکعب و تا پایان بهمن ماه
 97بیش از  86میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود :باتوجه به باالرفتن
مصرف آب به دلیل شستشو و تغییر دمای هوا در اسفندماه نسبت به بهمن
ماه ،طبق بررسی آمارهای سنوات گذشته مصرف آب در اسفندماه  10تا 15
درصد افزایش می یابد که حجم این افزایش ،بالغ بر  2میلیون مترمکعب و
رقم قابل مالحظه ای می باشد..
به گفته وی مصرف آب در اسفند ماه  95بیش از  6میلیون و  900هزار
مترمکعب و در اسفندماه  96بیش از  7میلیون و  100هزار مترمکعب بوده
است که در مقایسه با مصرف آب در ماههای فصول و پاییز و زمستان نشان
دهنده افزایش مصرف آب به میزان قابل توجهی است که علت آن افزایش
مصرف آب به خاطر خانه تکانی است.
مهندس تخت شاهی با اشاره به راه اندازی پویش «خانه تکانی و مدیریت
مصرف آب» در کرمانشاه ،گفت :این پویش به همت شرکت آب و فاضالب و
با مشارکت فعال بانوان از ابتدای اسفندماه آغاز شده است اما هدف کلی آن
ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در طول سال به ویژه ماههایی که به علت
خانه تکانی و شستشو ،بیشترین میزان مصرف آب را شاهد هستیم..
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه
بانوان در جامعه و نقش الگویی آنان برای اعضای خانواده گفت :با توجه با این
تفاسیر و به منظور بهره گیری از سرمایه اجتماعی بانوان ،پویش خانه تکانی
و مدیریت مصرف آب راه اندازی شده است.

مهندس تخت شاهی تأکید کرد :بانوان کرمانشاهی روحیه بسیارخوبی در
صرفه جویی کردن و مدیریت خانواده دارند و با کمک این روحیه و مدیریت
آنان در خانه و خانواده انتظار می رود ،از این پس علیرغم افزایش جمعیت ،با
همت بانوان ،شاهد کاهش مصرف آب باشیم
وی آگاه سازی و حساس سازی شهروندان درخصوص آسیب ها و
مخاطرات ناشی از مصرف بی رویه آب در خانه تکانی های نوروزی ،تغییر
الگوی رفتاری خانم های خانه دار هنگام نظافت منزل با کمترین میزان
مصرف آب و ارائه الگوهای مناسب خانه تکانی و مصرف بهینه آب ،ترویج
فرهنگ استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب را از جمله اهداف پویش خانه
تکانی و مدیریت مصرف آب عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه آموزش بانوان
درخصوص مفاهیم آب و مصرف بهینه را از جمله دیگر اهداف اجرای این
پویش اعالم کرده و افزود :خوشبختانه بانوان جامعه ،آینده نگری خوبی داشته
و به همین دلیل همکاری خوبی از خود در این زمینه نشان می دهند.
وی تصریح کرد :پویش «خانه تکانی و مدیریت مصرف آب» با شعار
«جان آب در خطر است» در آستانه روزهای پایانی سال و همزمان با سنت
خانه تکانی اجرا میشود تا شهروندان را نسبت به مصرف بهینه آب و پرهیز از
اسراف در جریان این سنت حسنه حساس سازد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری با اشاره به استقبال گسترده
شهروندان از این پویش خاطرنشان کرد :در راستای سازگاری با کم آبی
همگان باید به مصرف بهینه آب توجه جدی داشته باشند و این پویش نیز با
کمک مردم میتواند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.

در راستای فرهنگ سازی تفکیک پسماند شهر توسط شهرداری ساری انجام شد :

آغاز بکار طرح شهرداران مدارس

ساری – دهقان :شهردار ساری در دیدار با دانش آموزان مدارس ناحیه
 2ساری تغییر الگوی مصرف را بهترین راه حل برای کاهش تولید زباله دانست
و گفت :پیگیری ها و حمایت دانش آموزان در اجرای طرح تفکیک زباله از
مبداء نقش موثری در کاهش تولید زباله خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی و امور بین الملل
شهرداری ساری  ،در جلسه ای که با حضور مهدی عبوری شهردار مرکز استان
 ،مدیران شهرداری ،ام البنین محمدی رییس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
ساری و جمعی از دانش آموزان مدارس این ناحیه برگزار شد ،عبوری شهردار
ساری در سخنانی ضمن خوشامدگویی به دانش آموزان هدف از برگزاری این
جلسه را انتخاب شهرداران مدارس از میان آنان و ترویج فرهنگ مشارکت
پذیری دانش آموزان برای اداره مجموعه شهری توسط اهالی شهر عنوان کرد
و اظهار داشت :بر اساس تجربیات گذشته و با توجه به نقش موثر دانش آموزان
در فرهنگ سازی  ،برگزاری این جلسات با محوریت تفکیک زباله از مبداء با
حضور آنان در دستور کار قرار گرفت.
وی با قدردانی از همکاری و همراهی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
در راستای طرح تفکیک زباله از مبداء  ،افزود :حمل زباله هزینه های زیادی
را برای شهرداری ساری در پی دارد و بخش مهم این هزینه مربوط به تولید

زیاد زباله می باشد و همه ما موظفیم تالش خود را در راستای کاهش زباله
مضاعف کنیم.
عبوری تغییر الگوی مصرف را بهترین روش در بحث تفکیک زباله
دانست و تصریح کرد :شهرداران مدارس با آموزش و فرهنگ سازی و سپس
اجرای تغییر الگوی مصرف در جهت کاهش تولید زباله می توانند یاریگر
مدیریت شهری باشند.
شهردار ساری با تاکید بر اینکه الگوی مصرف از مدارس شروع و به
خانواده ها منتقل خواهدشد ،گفت :مدیریت شهری اقدامات خوبی را در جهت
تفکیک زیاله و بازیافت آن در دستور کار قرار داده که احداث نیروگاه زباله
سوز از آن جمله می باشد.
وی افزود :ساخت این نیروگاه در مراحل پایانی قرار دارد و تجهیزات
آن نیز در حال نصب بوده و با افتتاح این پروژه هزینه حمل زباله به حداقل
کاهش خواهد یافت.
عبوری به طرح تپش (تفکیک پسماند شهر ) اشاره کرده و اظهار داشت:
ایجاد اشتغال  ،کاهش تولید زباله و بازگشت پسماند های قابل بازیافت به
چرخه از جمله ویژگی های این طرح می باشد.
شهردار ساری خاطر نشان کرد :با حضور در مدارس مشکالت حوزه

مدیریت شهری را بررسی و با کمک شهرداران مدارس در جهت رفع آن اقدام
خواهیم کرد.ام البنین محمدی رییس اداره آموزش و پرورش ناحیه  2ساری
نیز با قدردانی از مهدی عبوری شهردار مرکز استان برای تشکیل این جلسات
گفت :مجموعه آموزش و پرورش ناحیه  2ساری آمادگی خود را برای همکاری
و همراهی مدیریت شهری در زمینه تفکیک زباله از مبداء اعالم می کند.
در ادامه این جلسه ،دانش آموزان مدارس ناحیه  2ساری نیز به ارائه
نظرات و پیشنهادات خود در حوزه مدیریت شهری پرداختند.
شایان ذکر است ،در پایان احکام شهرداران مدارس ناحیه  2ساری از
سوی مهدی عبوری شهردار ساری به آنان ابالغ شد.

رییس انجمن خوشنویسان استان خوزستان
به عنوان عضو هیات مدیره این انجمن در کشور انتخاب شد

رضا زدوار رییس انجمن خوشنویسان خوزستان به عنوان عضو هیات مدیره
این انجمن در کشور انتخاب شد.رضا زدوار رییس انجمن خوشنویسان استان
خوزستان در سیزدهمین مجمع انجمن خوشنویسان ایران که شنبه و یکشنبه
 ١٨و  ١٩اسفند ماه در جزیره کیش برگزار شد به عنوان عضو هیات مدیره
انجمن خوشنویسان ایران انتخاب شد.سیزدهمین مجمع نمایندگان منتخب
انجمن خوشنویسان ایران با حضور  ٤٠٠نماینده از مجامع استانهای سراسر
کشور برگزار شد که پس از  ٢روز بحث و بررسی مسائل انجمنهای سراسر کشور،
انتخابات برای تشکیل شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران انجام شد.در این

انتخابات رضا زدوار رییس انجمن خوشنویسان استان خوزستان ،با کسب رده
دوم به عنوان عضو اصلی شورای انجمن خوشنویسان ایران انتخاب شد.شورای
عالی انجمن خوشنویسان ایران شامل  ٩نفر عضو اصلی و  ٢نفر بازرس است که از
این تعداد  ٧نفر از استانهای سراسر کشور و  ٢نفر از تهران انتخاب میشوند که
ک بار انجام میشود.الزم به ذکر است ،رضا زدوار رییس
انتخابات آن هر دوسال ی 
انجمن خوشنوسان استان خوزستان برای سومین سال متوالی است که به عنوان
هیات مدیره انجمن خوشنویسان ایران انتخاب میشود که این افتخاری بزرگ
برای استان خوزستان است.
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همایش دانشجویی « فصل نو « برگزار شد

کرمانشاه – لیال حیاتی :دومین همایش دانشجویان فعال در
انجمن های علمی دانشجویی با عنوان « فصل نو « با حضور حجت
االسالم سوری معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  ،معاون
فرهنگی و دانشجویی و دیگر مدیران این حوزه ظهر روز یکشنبه نوزدهم
اسفندماه برگزار شد..
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با بیان اینکه منفی نگری از
جمله بدترین آفاتی است که هر فرد میتواند به آن دچار شود گفت:
افرادی که در زندگی دچار یاس و نا امیدی شده و تحت تاثیر جریانات
منفی قرار بگیرند قدم به قدم به شکست نزدیک خواهند شد.دکتر
غالمی به دانشجویان توصیه کرد :باید یاس و نا امیدی را از خود دور
کرده و برای موفقیت تالش کنند و آگاه باشند که آینده را خودشان
خواهند ساخت ..گردهمایی و آشنایی دانشجویان با انجمن های علمی
 ،تشریح موفقیت ها و اقدامات انجام شده توسط این انجمن ها در سال
جاری و ارائه راهکارهای پیشرفت دانشجویان در بستر فعالیت در انجمن
های علمی از جمله محورهای این نشست بود..
در پایان این همایش از دانشجویان نمونه و برتر دانشگاهی در
شاخص های آموزشی  ،پژوهشی و فرهنگی و همچنین دبیران انجمن
های علمی دانشجویی با اهداء لوح تقدیر شد.

نمايشگاه بين اللمللي مشهد در سايه سار مينو

مشهد -علي گلستاني :اولين نمايشگاه توانمندي بانوان ايران
زمين با عنوان سايه سار مينو به همت کميته بانوان استانداري خراسان
رضوي درنمايشگاه بين اللمللي مشهد  20تا  24اسفند برگزار مي شود
به گزارش اخبار صنعت; فرشته سلجوقي مدیر دفتر امور بانوان و
خانواده استانداري خراسان رضوي درنشست خبري با اصحاب رسانه
در خصوص اولين نمايشگاه توانمندي بانوان که در سالن جلسات
نمايشگاه بين اللمللي مشهد برگزار شدگفت :در تمام جهان زنان به
عنوان کارگران بدون دستمزد يا دستمزد نا برابر پذيرفته شده اند و هر
روز تعداد خانوارهايي که زنان سرپرستي خانوار را بر عهده دارنند زيادتر
ميشونند.وي افزود :استان خراسان رضوي در نرخ مشارکت اقتصادي
بانوان رتبه دو کشور و از لحاظ بيکاري رتبه  28را داراست ،در استان
سه شرکت حمل و نقل بين اللمللي وجود دارد که مديريت آن برعهده
بانوان است و در اين نمايشگاه بانوان از پايين ترين سطح خانوار تا
باالترين که صادر کنندگان بانو هست ،حضور دارنند.
محمدجواد محبي ،مدير نمايشگاهي نمايشگاه بين المللي مشهد
افزود :به پيشنهاد دفتر امور بانوان استانداري در شوراي سياست گذاري،
نمايشگاه توانمندي بانوان ايران زمين در تقويم نمايشگاه ثبت شد که
از  20تا  24اسفند در مساحت  19هزار متر مربع و 300غرفه برگزار
ميشود که کل سالن ها و قسمتي از فضاي باز در اختيار نمايشگاه
است و زمينه فعاليت مشارکت کنندگان کسب و کارهاي نوين ،مراکز
علمي و آموزشي  ،مشاوره زيبايي ،گياهان دارويي ،غذاهاي سنتي،
فرش دستبافت ،مشاغل خانگي ،صنايع دستي و تجسمي ،مد ولباس،
خدمات ،حوزه تجارت وبهداشت است.
محبي با اشاره به افتتاح نمايشگاه توسط خانم دکتر معصومه ابتکار
تصريح کرد :در حاشيه نمايشگاه ورکشاب هاي تخصصي و کارگاه هاي
ادبي ،فرهنگي و هنري و پويانمايي داريم

انهدام  10باند بزرگ قاچاق کاال و ارز
در مازندران

فرمانده انتظامی مازندران از انهدام  10باند بزرگ قاچاق کاال و ارز
در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد :مبارزه با قاچاق کاال و
ارز به عنوان یکی از مهمترین اولویت های ماموریتی پلیس در سال 97
در راستای فرامین مقام معظم رهبری و با هدف حمایت از تولید ملی
و کاالهای ایرانی در دستور کار فرماندهی انتظامی استان ،قرار گرفت.
وی تصریح کرد :در اجرای این امر مهم ،پلیس آگاهی استان با
اجرای چندین مرحله طرح عملیاتی ،موفق به شناسایی و انهدام  10باند
بزرگ قاچاق کاال و ارز در استان شدند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به کشف  403میلیارد و
 43میلیون ریالی کاالی قاچاق در سطح استان در  11ماه گذشته،
خاطرنشان کرد153 :تن برنج خارجی 17 ،تن گندم 122 ،هزار و 313
قلم مواد غذایی 234 ،هزار و  4قلم تجهیزات دارویی قاچاق از عمده
ترین کاالهای قاچاق کشف شده در استان بوده است.
میرفیضی همچنین از کشف  32هزار و  229قلم لوازم آرایشی و
بهداشتی قاچاق در مازندران خبر داد و اظهار کرد :با اجرای طرح های
انتظامی در سطح استان ،ماموران موفق به کشف  104دستگاه کولر
خارجی ،هزار و  80قلم لوازم یدکی خودرو و هزار و  337دست البسه
خارجی قاچاق شدند.
وی کشف  22هزار و  171عدد قرص خارجی 139 ،هزار و 129
عدد انواع داروهای انسانی غیرمجاز و نیروزا را از دیگر اقالم مکشوفه در
طرح مقابله با قاچاق کاال در حوزه سالمت محور برشمرد و گفت :در
طی این مدت  135قلم تجهیزات رایانه ای و  30هزار و  200کیلوگرم
کود شیمیایی قاچاق از قاچاقچیان کشف شد.
فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد :در اجرای طرح های مبارزه
با قاچاق فراورده های آبزی پروری ،جنگلی و منابع طبیعی استان در
مجموع  766تن چوب جنگلی 64 ،هزار شاخه چلم 6 ،هزار و  799کیلو
ذغال 411 ،کیلوگرم انواع ماهی خاویاری ،هزار و  449کیلوگرم ماهی
استخوانی 990 ،گرم خاویار 107 ،هزار و  885رشته دام غضروفی و
فلسدار و  89دستگاه قایق موتوری از قاچاقچیان کشف شد.
میرفیضی خاطرنشان کرد :به منظور جلوگیری از قاچاق فرآورده
های نفتی و دخانی نیز ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان و
شهرستان های تابعه موفق به کشف  67هزار و  980لیتر انواع فراورده
های نفتی ،یک میلیون و  277هزار نخ سیگار و  418بسته توتون و
تنباکوی قاچاق شدند.
وی با اشاره به کاهش ورود و عرضه کاالی قاچاق در مازندران بر
لزوم توجه همگانی به موضوع قاچاق کاال اشاره کرد و گفت :قاچاق کاال
عالوه بر تعطیلی کارخانجات تولیدی و کارگاه های خدماتی منجر به
افزایش بیکاری و سایر ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه خواهد شد.
فرمانده انتظامی مازندران در پایان از تداوم اجرای طرح های
انتظامی و مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در استان خبر داد و
گفت :ارتقای امنیت اجتماعی ،نشاط و پویایی جامعه در گرو همدلی و
همراهی تمامی دستگاههای اجرایی ،مردم و اقشار مختلف اجتماعی با
نیروی انتظامی است.

