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استاندار گیالن:
پدیده مذموم قاچاق تولید داخل را نشانه می گیرد

استاندار گیالن با اشاره به این که قاچاق به عنوان پدیدهای مذموم تولید داخل را نشانه می گیرد ،گفت :سامانه
جامع انبارها مشکالت مبارزه با قاچاق کاال را کاهش می دهد.
ارسالن زارع در کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،با تاکید بر لزوم برگزاری
نشست های هم اندیشی به صورت مستمر در حوزه قاچاق کاال و ارز ،اظهار کرد :خوشبختانه در حوزه مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در گیالن اقدامات مطلوبی انجام شده که این امر نیازمند تشدید و نظارت منظم است.
وی با اشاره به این که قاچاق به عنوان پدیدهای مذموم تولید داخل را نشانه می گیرد ،افزود :مبارزه با قاچاق کاال
و ارز از سیاست های ابالغی و تاکیدات رهبر معظم انقالب و مهمترین برنامه دولت تدبیر و امید است که براساس آن
برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است.
استاندار گیالن قاچاق را عامل بروز بسیاری از مشکالت اجتماعی و فرهنگی در کنار بحران اقتصادی دانست و
عنوان کرد :بیکاری ،تهدید سالمت فردی ،ترویج فرهنگ قانون گریزی و اثر سوء بر تولید ناخالص داخلی ناشی از قاچاق
کاال و ارز است.زارع با بیان اینکه استفاده از ابزارهای مختلف برای حمایت از تولید داخل مهمترین مولفه رونق تولید
و اقتصاد است ،یادآور شد :هر کشوری که با نوسان در اقتصاد مواجه شود ،باید به توان داخلی خود اتکا کند و در این
میان ایران اسالمی علیرغم تحریم های ناجوانمردانه توانست به خوبی بر توان داخلی خود تکیه کند.
وی به اعطای تسهیالت و ارائه بسته های حمایتی ویژه از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران جهت تقویت نهادهای
اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود :بدیهی است که فشار اقتصادی ناشی از تحریم شرایط سختی را برای تولیدکنندگان
به همراه دارد ،اما آنچه که می تواند با روند منفی بحران های اقتصادی مقابله کند ،حمایت از تولید داخلی و مبارزه با
قاچاق کاال و ارز است.استاندار گیالن به تالش های صورت گرفته در کنترل بازار و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان
گیالن اشاره کرد و گفت :امروز در بخش تامین کاالهای اساسی در استان کمبودی وجود ندارد که این دستاورد حاصل
نظارت و رصد فعاالن این بخش است.وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی و نظارت سیستمی در انبارها تاکید و
خاطرنشان کرد :سامانه جامع انبارها مشکالت مبارزه با قاچاق کاال را کاهش می دهد.
زارع با اشاره به بهره مندی گیالن از مرزهای آبی و خاکی با سایر کشور ،بر لزوم رصد و پایش مستمر و کنترل
بازار جهت کنترل ورود کاال و ارز تاکید کرد و خواستار تالش و هم افزایی دستگاههای اجرایی برای مقابله با قاچاق کاال
و ارز شد که آرامش اجتماعی را به همراه دارد.

شکار پرندگان مهاجر استان گیالن
توسط شکارچیان غیرمجاز

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن گفت :تعدادی از شکارچیان به صورت غیرمجاز اقدام به شکار پرندگان
مهاجر کردند که با برخورد قاطع ماموران یگان حفاظت محیط زیست مواجه شدند.
ساسان اکبری پور گفت :دیروز 43قبضه سالح شکاری از شکارچیان متخلف کشف و ضبط شد.
وی افزود :با شروع فصل مهاجرت پرندگان به تاالب ها و مناطق تحت مدیریت محیط زیست گیالن و شروع
نشدن زمان مقرر صدور پروانه و مجوز شکار ،متاسفانه تعدادی از شکارچیان به صورت غیرمجاز اقدام به شکار پرندگان
مهاجر کردند که با برخورد قاطع ماموران یگان حفاظت محیط زیست مواجه شده و اسلحه های آنان توقیف و جهت
طی مراحل قانونی تحویل مراجعه قضایی استان شد.
اکبری پور ادامه داد :این افراد عالوه بر جبران خسارات وارده و اجرای احکام صادره ،در سال جاری امکان دریافت
پروانه شکار را نیز نخواهند داشت.
وی تصریح کرد :تعداد  ۶قبضه از سالح های کشف شده بدون هویت و قاچاق هستند.لذا به همه شکارچیان
توصیه می شود ضمن رعایت مقررات شکار ،از هرگونه اقدام شکار بدون اخذ مجوز و خارج از روزهای مشخص شده
خوداری کنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن با بیان اینکه همه ساله بیش از صدها هزار پرنده از گونه های مختلف
برای زمستان گذرانی به تاالب ها ،آببندانها و مناطق نوار ساحلی گیالن مهاجرت می کنند ،گفت :از مهمترین این
مناطق تاالب بین المللی انزلی ،پارک ملی بوجاق کیاشهر ،پناهگاه حیات وحش امیرکالیه الهیجان ،سلکه صومعه سرا
و منطقه حفاظت شده سیاه درویشان است.
وی خاطرنشان کرد :قو ،مرغابی ،چنگر ،خوتکا ،گیالر ،پلیکان و عروس غاز مهمترین پرندگان مهاجر به مناطق
تاالبی گیالن هستند.
اکبری پور ادامه داد :به منظور حفظ و جلوگیری از انقراض گونه پرندگان شکاری ،قوی گنگ و فریاد کش ،باکالن
کوچک ،انواع حواصیل ،پلیکان ،درنا و اردک بلوطی ،زنده گیری و خرید فروش این پرندگان کال ممنوع است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن گفت :جهت اطالع عموم مردم گیالن ،هرگونه عرضه و خرید و فروش
پرندگان به صورت شکار شده و یا زنده گیری شده ،قبل از آغاز زمان مشخص شده از سوی سازمان حفاظت محیط
زیست و بدون پروانه شکار ،تخلف زیست محیطی محسوب و قابلیت پیگیری قضایی را دارد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی:

مراجعه روزانه  12هزار نفر به اداره گذرنامه مشهد

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی از مراجعه  12هزار نفر
بهصورت روزانه در زمانهای پیک به اداره گذرنامه مشهد خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در
حاشیه بازدید از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان در جمع خبرنگاران
با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و حرکت خیل عظیم زائران
حسینی به عراق ،عنوان کرد :نیروی انتظامی بر اساس وظایفی که بر
عهده دارد میزبان عزیزانی است که از کشورهای همسایه قصد تشرف به
عتبات عالیات را دارند.
وی ادامه داد :در بدو ورود پذیرای زائران افغان و شهروندان مشتاق
زیارت از کشور افغانستان هستیم و بخشی از آنها بعد از تشرف به عتبات
به مشهد برمیگردند و در مراسم  28و  29صفر شرکت خواهند کرد و
بخشی از زائران دهه آخر صفر مشتاقان زیارت از کشور پاکستان هستند
و بیشتر تعداد زائران نیز مشتاقان ایرانی هستندکه قصد تشرف به حرم
رضوی دارند.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی بابیان این نکته که طرحهای
مختلفی برای اربعین حسینی در کشور در حال اجراست ،گفت :فرماندهی
انتظامی خراسان رضوی نیز آمادگی الزم را ایجاد کرده و برنامههایی برای
حضور همکاران و بدرقه زائران را داشتهایم.
وی در ادامه در خصوص مباحث مختلف ترافیکی ،انتظامی و صدور
گذرنامه برای زائران از مراجعه  12هزار نفر بهصورت روزانه در زمانهای
پیک به اداره گذرنامه مشهد خبر داد و اظهار کرد :مرزها پویاست و

طرحهایی در مرزها اجرا شده و در آستانه  28صفر هم پلیس خراسان
رضوی با همه استعداد در قالب طرحهای ترافیکی ،انتظامی و موضوعات
اجتماعی و انضباط اجتماعی را به اجرا خواهد گذاشت و از اکنون آمادگی
برای پذیرایی از زائران را داریم.
تقوی افزود :برای مردم و موکبهایی که قصد پذیرایی از زائران دارند
توصیههایی داریم و در داخل شهر هم باید تمهیداتی اندیشیده شود و
برای برگشت تمهیدات اتخاذ شده است بر همین اساس استان خراسان
رضوی با همه استعداد به استقبال زائران رفته و امیدواریم خادم خوبی
برای همه باشیم و در کمال صحت و سالمت پذیرا باشیم و امیدواریم
در یک تعامل مشترک میان مردم ،مسئوالن و نیروهای انتظامی کار به

نانواییهای متخلف لرستان  ۴میلیارد تومان جریمه شدند

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت لرستان گفت :نانواییهای متخلف
استان طی نیمه نخست امسال ،بیش از  ۴میلیارد
و  ۱۰۰میلیون تومان جریمه شدهاند.
فریبرز حسامی در جمع خبرنگاران ،اظهار
کرد :امسال  ۹۲۴۶مورد بازرسی از واحدهای آرد
و نان استان صورت گرفته و  ۵۵۸پرونده تخلفاتی

برای نانواییها تشکیل شده است.
وی با اشاره به انجام  ۲۵۵گشت مشترک در
این راستا تصریح کرد :عرضه خارج از شبکه ،کم
فروشی ،عدم درج قیمت ،رعایت نکردن بهداشت
و گرانفروشی به ترتیب بیشترین تخلف نانواییها
بوده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،

مشکالت اقتصادی عامل محرومیت  70درصد
کودکان روستایی کاشمر از مهد کودکها

کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کاشمر گفت :به دلیل
مشکالت اقتصادی  70درصد خانوادههای روستایی توان فرستادن کودکان
خود به مهدها را ندارند.
معصومه کاظمی در حاشیه مراسم آغاز اجرای طرح یک وعده غذای
گرم که در مهد کودک نشاط روستای فدافن برگزار شد ،به ایسنا گفت:
امسال فقط  30درصد کودکان روستایی در مهدکودکها ثبت نام کردهاند.
وی ادامه داد :به رغم اینکه سال گذشته طرح یک وعده غذای گرم به
مدت  120روز اجرا شد اما امسال برای  90روز اعتبار تخصیص یافته است.
کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر  17مهد در حاشیه شهر کاشمر و
در  27روستا مهدها فعال هستند ،اظهار کرد :سال گذشته به مدت 120
روز به  700نفر در مهدکودکهای حاشیه شهر و  970نفر در روستا
مهدها غذای گرم داده شد.
کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کاشمر گفت :اکنون
در مجموع در شهرستان کاشمر  81مهدکودک فعال هستند .مشکالت
اقتصادی موجب شده  70درصد والدین از ثبت نام کودکان خود در روستا
مهدها خودداری کنند.
کاظمی ادامه داد :از  81مهدکودک شهرستان کاشمر فقط دو
مهدکودک در فضای مختص مهدکودک ساخته شدهاند و باقی در
منازل مسکونی و دیگر مکانها دایر هستند .برای صدور مجوز فعالیت
تمامی مهدکودکها دارای تائیدیه بهداشتی ،ساختمانی ،نظام مهندسی،
آتشنشانی ،اماکن و ...هستند.
کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کاشمر بیان کرد :به
رغم اینکه پروانههای فعالیتی که از سوی بهزیستی صادر میشود 5
ساله است اما نظام مهندسی فقط برای یک سال ایمنی ساختمان را
تائید میکند.
رفع سوء تغذیه با اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها
در این مراسم رئیس اداره بهزیستی کاشمر گفت :طرح یک وعده
غذای گرم با هدف جلوگیری از فقرغذایی و جسمی کودکان در روستا
مهدها اجرا میشود.
اعظم حسنزاده افزود :به مناسبت گرامیداشت هفته کودک« ،زنگ
یک وعده غذای گرم» دیروز در  44روستا مهد و مهدهای کودک حاشیه
شهر کاشمر نواخته شد.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف پیشگیری از سوء تغذیه کودکان،
تأمین پروتئین و مواد غذایی اجرا میشود ،عنوان کرد :با توجه به جمعیت
کودکان روستایی و از سویی چون احتمال می دهیم بیشتر خانوادهها در
تامین مواد غذایی مشکالت مالی داشته باشند به همین دلیل سازمان
بهزیستی با هدف تامین یک وعده غذای گرم برای جلوگیری از فقر
اقتصادی که موجب فقر غذایی و جسمی کودکان میشود این طرح را
آغاز کرده است.
رئیس اداره بهزیستی کاشمر عنوان کرد :این طرح بر سالمت کودکان
تاثیرگذاری بسیاری داشته است ،سال گذشته  960کودک در روستا
مهدها و  622کودک در حاشیه شهر تحت پوشش یک وعده غذای گرم
قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه سال گذشته  350میلیون تومان صرف هزینه غذای
گرم که شامل  120روز میشد گردید ،گفت :امسال سرانه هر کودک
به دو برابر افزایش یافته و به  3750تومان رسیده که توسط بهزیستی
پرداخت میشود.

معدن و تجارت لرستان خاطرنشان کرد :مردم
میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف
واحدهای صنفی ،مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴
گزارش دهند تا به آن رسیدگی شود.
حسامی اضافه کرد ۲۰۰۰ :واحد نانوایی در
استان فعال است که از این تعداد ۵۳۹ ،واحد در
خرمآباد مستقر هستند.

سرانجام برسد.
وی بابیان این نکته که کانونهای علم همیشه موردتوجه بوده
است ،تصریح کرد :پلیس هم بر اساس آنچه مورد نظر است استفاده از
ظرفیتهای موجود برای پژوهشها را در دستور کار خود قرار داده تا بتوان
از بسترهای علمی حداکثر استفاده را انجام داد و امید میرود تا بتوانیم از
بستر همه دانشگاههای استان استفاده و برای پویایی مأموریتهای نیروی
انتظامی و طرحهای تحقیقاتی که وظیفه پلیس است ،استفاده کنیم.
پیشبینی اعزام بیش از یک هزار نفر از کشورهای آسیایی برای
حضور در اربعین حسینی
در ادامه سردار ماشاءاهلل جاننثار فرمانده مرزبانی خراسان رضوی
گفت :حضور  40تا  50هزار نفر از کشور افغانستان برای شرکت در مراسم
و کنگره بزرگ اربعین پیشبینی میشود .طبق سنوات گذشته و بلکه
بهتر از سالهای قبل پیشبینیهای الزم برای ورود اتباع خارجی و افغان
با هماهنگی پلیس گذرنامه در نظر گرفتهشده است تا سهولت ،پذیرایی
و پایداری امنیت در مرزها را شاهد باشیم و در این ایام اقدامات کنترلی
مرزبانی تشدید میشود و امیدواریم این اتباع با سالمتی وارد و بعد از
حضور در اربعین خارج شوند.
وی بیان کرد :احتمال میرود همچون سال قبل از کشورهای آسیایی
هم کاروانهایی برای حضور در اربعین داشته باشیم و بر همین اساس
پیشبینی میشود بیش از یک هزار نفر از این کشورها عازم حضور در
اربعین حسینی باشند.

اخبار
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استاندار آذربایجان شرقی:

فعالیت مرکز ماده  16با جدیت ادامه مییابد

استاندار آذربایجان شرقی بر تقویت مرکز درمان و نگهداری
معتادان ماده  16استان تأکید کرد و گفت :راهاندازی این مرکز
یک کار بزرگ و یک تجربه موفق در زمینه مبارزه با اعتیاد است
که فعالیت آن باید به طور جدی ادامه یابد.محمدرضا پورمحمدی
در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ،اظهار کرد:
مرکز ماده  16یک اقدام جدی در راستای بازتعریف خدمت بود که
در سطح کشور به یک الگوی موفق تبدیل شده است.وی افزود:
عنوان شهر بدون گدا برای تبریز حاصل سالها تجربه و تالش
است و قطعاً نتایج مثبت مرکز ماده  16نیز در سالهای آینده
قابل مشاهده و لمس خواهد بود.استاندار آذربایجان شرقی با تأکید
بر اینکه دستگاههای مسئول ،استمرار فعالیت این مرکز را جدی
بگیرند ،افزود :برای راهاندازی مرکز ماده  16بانوان نیز اقدامات
الزم انجام شود.وی با اشاره به اینکه مسأله اعتیاد در شرایط
کنونی یک مسأله پیچیده است ،افزود :شرایط اقتصادی جامعه و
تالشهای دشمنان برای انحراف نسل جوان ،مسئولیت سنگینی
را متوجه مدیران اجرایی کرده است و همه باید در این زمینه
احساس مسئولیت کنند.پورمحمدی با تأکید بر اهمیت آگاهسازی
برای پیشگیری از شیوع اعتیاد ،گفت :پخش برنامههایی در این
زمینه از صداوسیما و برگزاری نمایشگاههای عکس و آثار هنری در
سطح شهر از جمله اقدامات موثر در این زمینه است.وی همچنین
ایجاد سازوکارهای کنترلی مناسب برای آگاهسازی و ایجاد حس
مسئولیت در میان آحاد جامعه را ضروری دانست و در این راستا
بر تشکیل کانونهای خودجوش مردمی و تشکلهای مردمنهاد در
محالت تأکید کرد.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هم
در این جلسه از اجرای طرح یاریگران زندگی با هدف ایجاد حس
مسئولیت در میان مردم و گروههای مختلف اجتماعی بهمنظور
پیشگیری از اعتیاد در مدارس استان خبر داد.
رضا استادرحیمی افزود :با اجرای این طرح ،افراد و خانوادهها
با آشنایی و اشراف کامل به معضالت و خطرها ،آسیبهای ناشی
از مواد مخدر و اعتیاد میتوانند یاریگر زندگی فرد و یا خانوادههای
دیگر باشند.

سگهای بالصاحب در یزد
صاحب پناهگاه می شوند

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ،گفت :پناهگاه
سگهای بالصاحب یزد با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال تا دو ماه آینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد«.حمیدرضا
رحیمدل» با اشاره به اقدامات انجام شده و در دستور کار سازمان
ساماندهی و مدیریت پسماندهای شهری در یزد ،اظهار کرد :پناهگاه
سگهای بالصاحب یزد به منظور ساماندهی و کتترل سگهای
ولگرد و بالصاحب در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع ،تا دوماه
آینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.وی افزود :فاز اول این پناهگاه
چهار طبقه ،با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال انجام
شده است.رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت :با
بهرهبرداری از این پناهگاه ،سگهای جمعآوری شده در ابتدا به
مدت یک هفته در قرنطینه و مورد معاینه دامپزشک قرار میگیرند.
رحیمدل در پایان سخنان خود با بیان این که پناهگاه سگهای
بالصاحب در اراضی جنب کارخانه کمپوست قرار دارد ،گفت :در
صورت نژاد دار بودن سگهای ولگرد جمع آوری شده در پناهگاه،
سگها پس از واکسینه شدن ،به متقاضیانی که برای نگهبانی از
مزارع و باغهای خود به آنها نیازمندند ،تحویل داده میشود.

