شهرستان ها

سال پانزدهم | شماره  | 3698دوشنبه  23اردیبهشت 1398

فرمانده نیروی انتظامی :

مرزنشینان سیستان باید از منافع ترانزیت کاال بهره مند شوند

فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا بیــان اینکــه سیســتان منطقــه
ای والیــت مــدار ،ســخت کــوش و مدافــع کشــور اســت
گفــت :بایــد ســهمی از منافــع ترانزیــت کاال در بازارچــه هــای
مــرزی بــه مرزنشــینان ایــن منطقــه تعلــق گیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ســردار حســین اشــتری در جمــع ســران
طوایــف ،معتمــدان ،ائمــه جمعــه مســئوالن و کارکنــان ناجــا
در هنــگ مــرزی زابــل اظهــار داشــت :پــاس مــرزی از جملــه
درخواســت هــای ســران طوایــف سیســتان بــود کــه تحقــق
ایــن امــر از وظایــف وزارت امــور خارجــه اســت هــر چنــد
نیــروی انتظامــی نیــز موافــق برپایــی پــاس مــرزی اســت .وی
ادامــه داد :موضــوع پــاس مــرزی ابتــدا بایــد در وزارت امــور

خارجــه بررســی شــود ســپس ناجــا بــا کار کارشناســی ایــن
موضــوع را دنبــال خواهــد کــرد .فرمانــده نیــروی انتظامــی
گفــت :تمــام تــاش دشــمنان ایــران پــس از پیــروزی انقــاب
بــر ایــن امــر اســتوار بــوده کــه منطقــه را نــا امــن جلــوه
دهنــد کــه بــه برکــت وجــود نیروهــای نظامــی ،انتظامــی و
هوشــیاری مــردم در اهــداف شــوم خودشــان نــاکام ماندنــد.
وی تصریــح کــرد :دشــمنان ایــن آب و خــاک بداننــد مــردم
مــا اعــم از اقشــار ،مذاهــب و قومیــت هــای مختلــف بــرای
امنیــت ،رشــد و شــکوفایی نظــام جمهــوری اســامی ایــران
از جــان و دل تــاش مــی کننــد .ســردار اشــتری بیــان
کــرد :بــا هوشــیاری ســران طوایــف ،نیروهــای نظامــی،
انتظامــی و هماهنگــی خــوب مرزنشــینان بــا مــرزداران
مشــکل خاصــی در منطقــه وجــود نــدارد .وی تصریــح کــرد:
امــروزه دشــمنان قســم خــورده ایــران اســامی در تــاش

هســتند کــه بــه اشــکال مختلــف در کشــور نفــوذ کــرده و
در میهــن اســامی ناامنــی ایجــاد کننــد کــه بــه لطــف و
عنایــت الهــی ،هوشــیاری مــردم و نیروهــای مســلح هیچــگاه
بــه اهــداف شــوم شــان نخواهنــد رســید .فرمانــده نیــروی
انتظامــی گفــت :وحــدت میــان شــیعه و ســنی در سیســتان و
بلوچســتان ســبب نــا امیــدی دشــمنان ایــران اســامی شــده
اســت .وی ادامــه داد :ایــن وحــدت و همدلــی در سیســتان
و بلوچســتان دشــمنان ایــران اســامی را در رســیدن بــه
اهــداف شومشــان نــاکام گذاشــته اســت .ســردار اشــتری
اظهــار داشــت :سیســتان و بلوچســتان یکــی از اســتانهای
باثبــات و دارای یــک امنیــت پایــدار اســت .وی بیــان کــرد:
نیــروی انتظامــی از آمادگــی و تجهیــزات خوبــی در سیســتان
و بلوچســتان برخــوردار اســت هــر چنــد کافــی نیســت ولــی
باالتریــن ســرمایه ناجــا نیــروی انســانی آن اســت.

مدیرکل دفتر زیستگاههای سازمان محیط زیست:

سازمان محیط زیست مجوز تله کابین در تنگ تکاب را نداده است

مدیــر کل دفتــر زیســتگاه هــا و امــور مناطــق ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت دربــاره شــایعاتی ماننــد ویــا
ســازی ،هتــل ســازی و مجــوز تلــه کابیــن در منطقــه تنــگ
تــکاب گفــت :ســازمان بــه هیــچ عنــوان اجــازه ســاخت تلــه
کابیــن را نــداده و اصــا بحــث ویالســازی و هتــل ســازی
نیــز مطــرح نیســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت ،رضــا اقتــدار در جلســه توجیهــی منطقــه گردشــگری
تنــگ تــکاب کــه بــا حضــور دبیــر شــورای هماهنگــی شــبکه
ســازمان هــای مــردم نهــاد محیــط زیســت و منابــع طبیعــی
کشــور برگــزار شــد ،افــزود :فقــط اجــازه ســاخت  75اکــوالژ

بــا ظرفیــت هــر اکــوالژ  4نفــر داده شــده اســت و بــه
هیــچ عنــوان بحــث ویــا ســازی و هتــل ســازی نیســت
و صاحبــان ایــن منطقــه نیــز ایــن شــروط را قبــول کــرده
انــد .وی اظهارداشــت :آن چیــزی کــه در رابطــه بــا تنــگ
تــکاب صحبــت مــی شــود ،خیلــی فراتــر از چیــزی اســت
کــه در واقــع اتفــاق افتــاده ،در ایــن منطقــه بعــد از اســتعالم
ســازمان محیــط زیســت مشــخص شــد کــه پــروژه در
مســتثنیات  32هکتــاری در اختیــار یکــی از اهالــی آن محــل
اســت کــه از ســازمان درخواســت مجــوز کــرد.
مدیــر کل دفتــر زیســتگاه هــا و امــور مناطــق ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ادامــه داد :پــس از بررســی هــای
بــه عمــل آمــده و تنظیــم اساســنامه ،ســازمان شــرایطی
را آمــاده کــرد و در اختیــار آنهــا قــرار داد از جملــه اینکــه
ســرمایه گــذار مکلــف بــه اجــرای مدیریــت یکپارچــه در

فرماندار کرمان:

هیچ اقدام غیرقانونی علیه کودکان کار انجام نشده است
فرمانــدار کرمــان بــا اشــاره بــه نشــر
مطالبــی در زمینــه اقدامــات غیرقانونــی
بمنظــور جمــع آوری کــودکان کار در ایــن
شــهر گفــت :هیــچ اقــدام غیرقانونــی علیــه
ایــن کــودکان انجــام نشــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،علــی بابایــی در نشســت
ســاماندهی کــودکان کار و خیابانــی افــزود:
افــراد در فضــای مجــازی بدتریــن عبــارات
را در کلیــپ و متــن منتشــر شــده در مــورد
دســتگیری کــودکان کار منتشــر کــرده انــد.
وی تاکیــد کــرد :هیــچ اقدامــی بــدون
هماهنگــی ،دســتورالعمل و خــارج از
قانــون در زمینــه دســتگیری کــودکان کار
در کرمــان انجــام نشــده اســت .فرمانــدار
کرمــان گفــت :کــودکان کار بعــد از جمــع
آوری در مــدت زمــان کوتــاه و در محلــی
مناســب در راســتای بررســی وضعیــت
و مــدارک اقامتــی و همچنیــن احضــار
والدیــن آنهــا نگهــداری مــی شــوند و غــذای
آنهــا از طریــق بهزیســتی تامیــن مــی شــود.
بابایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه جمــع آوری
کــودکان کار و متکدیــان از خیابــان هــای

شــهر کرمــان درخواســت همگانــی اســت
افــزود :جمــع آوری ایــن افــراد در کرمــان
طــرح موفقــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر کــودکان جمــع
آوری شــده در ایــن طــرح ،افغانــه هســتند
تاکیــد کــرد :طــرح جمــع آوری کــودکان
کار طــی یــک مــدت زمــان تکــرار مــی
شــود تــا جامعــه آمــاری مشــخص در ایــن
بخــش بــه دســت آیــد و اگــر نارســایی در
ایــن زمینــه وجــود دارد بایــد رفــع شــود.
وی بــا بیــان اینکــه اهالــی شــهر کرمــان
نبــود کــودکان کار را در خیابــان هــا حــس
کــرده انــد تصریــح کــرد :برخــی افــراد در
فضــای مجــازی طــی چنــد روز گذشــته
اقــدام بــه انتشــار مطالــب غیــر واقعــی در
زمینــه جمــع آوری کــودکان کار کردنــد.

محــدوده مســتثنیات خــود بــوده و حــق تفکیــک ســند و
فــروش عرصــه و اعیــان را بــه هیــچ عنــوان نــدارد ،ظرفیــت
بــرد طــرح  300نفــر در روز اســت و بــه هیــچ عنــوان نبایــد
بیشــتر از  300نفــر وارد محــدوده شــوند .اقتــدار گفــت:
همچنیــن ســرمایه گــذار موظــف بــه احــداث آبشــخور در
محــدوده پیرامونــی مســتثنیات بــا نظــر کارشناســان محیــط
زیســت و همچنیــن اقدامــات حفاظتــی دیگــر شــده اســت.
همچنیــن محمــد الموتــی دبیــر شــورای هماهنگــی شــبکه
ســازمان هــای مــردم نهــاد محیــط زیســت و منابــع طبیعــی
کشــور مســائل و دغدغــه هــای ســمن هــا را بیــان کــرد و
گفــت :در بحــث تنــگ تــکاب مســائل متعــددی از جملــه
کارشــکنی هــای محلــی اتفــاق افتــاده کــه باعــث شــده
شــکایت از ســوی انجمــن خوزســتان شــکل گیــرد و در حــال
حاضــر مــا فقــط نیــاز بــه شــفاف ســازی داریــم.

فرمانده انتظامی البرز خبرداد :

کشف  170تن کاغذ قاچاق در البرز
فرمانــده انتظامــی البــرز از کشــف  170تــن
کاغــذ خارجــی بــه ارزش  20میلیــارد ریــال
در ایــن اســتان خبــرداد.
ســردار عباســعلی محمدیــان در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :مامــوران اداره
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اداره آگاهــی
اســتان البــرز در پــی رصــد هــای انبارهــای
دپــو کاال در اســتان البــرز ،ایــن مقــدار
کاغــذ را کشــف کردنــد .وی اضافــه کــرد:
در بازرســی از محــل مــورد نظــر  520رول
کاغــذ خارجــی بــه میــزان  170تــن کشــف
و  2نفــر در ایــن زمینــه دســتگیر شــدند.
وی گفــت :انبــار مــورد نظــر در ســامانه
انبارهــا ثبــت نشــده بــود کــه ایــن مهــم
یــک تخلــف محســوب مــی شــود.
محمدیــان گفــت :نیــروی انتظامــی در
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و تحقــق فرامیــن
رهبــر معظــم انقــاب عــزم جــدی دارد و
قاطعانــه بــا برهــم زننــدگان بــازار برخــورد
خواهــد شــد .وی تاکیــد کــرد :اجــرای طرح
ملــی مقابلــه بــا کاالی قاچــاق و قاچــاق
کاال بــه صــورت ویــژه در ایــن اســتان
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درحــال اجــرا اســت .وی اظهــار داشــت:
از فعــاالن بخــش واردات ،انبــار ،توزیــع،
خریــد و فــروش بخصــوص تجــار و صنــوف
مرتبــط درخواســت مــی شــود نســبت بــه
رعایــت قوانیــن و مقــررات موضوعــه از
جملــه قوانیــن مبــارزه بــا قاچــاق کاال و
ارز و همچنیــن رعایــت ضوابــط گمرکــی
و توزیــع فــروش کاالهــای قاچــاق توجــه
داشــته باشــند .محمدیــان نقــش مــردم را
در مبــارزه بــا پدیــده شــوم قاچــاق کاال و
ارز کــه اقتصــاد ،تولیــد و اشــتغال کشــور را
بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو مــی کنــد،
بســیار تاثیرگــذار دانســت.
طــی ســال گذشــته بیــش  2هــزار میلیــارد
ریــال انــواع کاالی قاچــاق دراســتان البــرز
کشــف شــده اســت.

7

فرماندار شهربابک :

سند توسعه شهربابک باید بر اساس
صنعت توریسم تدوین شود
فرمانــدار شــهربابک بــا
بیــان اینکــه ســند توســعه
شــهربابک بایــد بــر اســاس
صنعــت توریســم تدویــن
شــود گفــت :توجــه بــه
ظرفیــت هــای گردشــگری
در کنــار قابلیــت هــای
صنعــت ،معــدن و کشــاورزی ایــن شهرســتان را متحــول
مــی کنــد .بــه گــزارش ایرنــا ،علیرضــا اســدی در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :یکــی از بخــش هــای مهــم
سیاســت گــذاری شــهربابک در راســتای جــذب توریســت،
توســعه و اشــتغالزایی و پرداختــن بخــش گردشــگری در
ایــن شهرســتان اســت .وی ادامــه داد :وجــود دههــا اثــر
بــا ارزش طبیعــی همچــون غــار ایــوب ،کــوه عــاج پاییــن
و بــاالی دهــج ،دشــت ریــواس ،منطقــه ریــگ ســفید،
دریاچــه مخرگــه ف روســتای صخــره ای و روســتای آبــدر
کــه در دهانــه آتــش فشــان قــرار دارد مــی توانــد در توســعه
ایــن شهرســتان نقــش ایفــا کنــد .اســدی گفــت  :ایــن
فرمانــداری در صــدد رونــق بخــش گردشــگری شهرســتان
بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اســت و در ایــن
زمینــه در مرحلــه اخــذ مجــوز قــرار داریــم .وی بــه دشــت
ریــواس بــه عنــوان یکــی از مــکان هــای بــا ارزش خــدادادی
شــهربابک اشــاره کــرد و افــزود :ایــن دشــت بــی نظیــر
حــدود چهــار هــزار هکتــار وســعت دارد .فرمانــدار ادامــه
داد :رویــش ریــواس در ایــن دشــت بــا تراکــم بــاال منظــره
بــی نظیــری را پیــش روی گردشــگران قــرار مــی دهــد و
اردیبهشــت هرســال میزبــان گردشــگران زیــادی اســت.
اســدی تصریــح کــرد :از تخریــب دشــت ریــواس طــی 2
ســال گذشــته بــا همــکاری ســمن هــا ،فرهنــگ ســازی
و همــکاری خــوب مــردم جلوگیــری شــده و مــردم کار
حفاظــت از ایــن اثــر طبیعــی را بــر عهــده گرفتــه انــد .وی
تاکیــد کــرد :بــا تشــکیل هیــات امنــا نســبت بــه مدیریــت،
کنتــرل و جــذب گردشــگر در دشــت ریــواس شــهربابک
بــدون آســیب رســاندن بــه مرتــع اقــدام خواهــد شــود.
آگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری انجمــن خیریــه مائــده
آســمانی اســتان مازنــدران بــه شــماره ثبــت  932و شناســه
ملــی  14004091195بموجــب نامــه شــماره 117609/22/86
مــورخ  23/11/1397مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری
اســتان مازنــدران و بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  27/08/1397تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :الــف ) روزنامــه اعتــدال بعنــوان روزنامــه
کثیراالنتشــارجهت درج آگهــی هــای موسســه تعییــن شــد.
ب ) اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو
ســال انتخــاب گردیدنــد :فاطمــه والیتــی تروجنــی بــا کــد
ملــی  2180137354و شــعیب فوالدیــان بــا کــد ملــی
 2092377531و حســین عیســی ئــی متانکالئــی بــا کــد
ملــی  2092419897و ســارا ســلیمی خورشــیدی بــا کــد
ملــی  2092376705و عســکری ذاکــری بــا کــد ملــی
 2170120319بســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و فهیمــه
روحــی بــا کــد ملــی  2181456135و مرضیــه رفــاه کار بــا
کــد ملــی  0055358403بســمت اعضــای علــی البــدل هیــات
مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد .ج ) ســیده
مرضیــه قاســمی تروجنــی  2181451354بعنــوان بــازرس
اصلــی و رضــا غفــوری  2092600702بعنــوان بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت  1ســال انتخــاب گردیدنــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان مازنــدران اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری ســاری ()464462
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