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ســرمای پاییزی مگس میوه را از 
باغ های مازندران دور کرد

بهــره وری نیروی کار در گلســتان 
مطلوب نیست

دستگیری قاتل پس از ۶ سال در 
آستانه اشرفیه
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برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر شهید 
امنیت »مصطفی رضایی« در رشت

آئین وداع با پیکر شهید امنیت و مدافع وطن بسیجی شهید »مصطفی رضایی« با حضور پرشور مردم در گلزار شهدای شهر 
رشت برگزار  و سپس برای تشییع به سمت گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده هاشم )ع( حرکت داده شد.

به گزارش فارس، مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن در این مراسم با بیان اینکه امنیت امروز جامعه را 
مدیون خون شهید رضایی ها هستیم، اظهار کرد: شهدا جانفشانی کردند تا امروز کشور ما امنیت داشته باشد.

حجت االسالم غالمحسن تسخیری با اشاره به اینکه جوانان ما باید راه شهدا را ادامه دهند، افزود: دشمنان ما برای اغتشاشات 
اخیر، برنامه ریزی کرده بودند و...

مردم نوشهر اغتشاشات 
اخیر در کشور را محکوم 

کردند
4

2

نمایندهمردمگلستاندرمجلس:
کشاورزاندرپیاصالحقیمتبنزین

حمایتشوند
نماینده مردم آزادشهر و رامیان 
در مجلس گفــت: افزایش قیمت 
ســوخت مشکالت کشــاورزان را 
بیشــتر خواهد کرد، بنابراین سموم 
و کود مورد نیاز کشــاورزان باید به 

وفور در اختیار آن ها قرار بگیرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، 
علیرضا ابراهیمی در جلسه شورای 
برنامه ریزی و توســعه استان گلستان اظهارکرد: اجرای طرح اصالح 
قیمت بنزین چالش هایی را در جامعه ایجاد خواهد کرد بنابراین دولت 

و مجلــس باید تالش کنند تا عوارض منفی این طرح کاهش یابد.
وی افزود: ســازمان های صمت و بازرســی باید برای جلوگیری 
از افزایش بی رویه قیمت ها حضوری مســتمر و موثر در بازار داشــته 
باشــند. عضو مجمع نمایندگان اســتان گلستان با بیان این که مردم 
از نظر اقتصادی مشــکالتی دارند، ادامه داد: دســتگاه های اجرایی و 
خدمات رســان بویژه آب، برق، گاز و مخابرات باید بیشتر هوای مردم 

را داشــته باشند و انشعابات را برای بدهی  قطع نکنند.
وی تأکیدکرد: ســاختار بودجه در ســال آینده باید اصالح شده و 
شــاخص های کسب و کار، افزایش پایه مالیاتی و کاهش اتکا به نفت 
مــورد توجه قرار بگیرد. ابراهیمی با بیان این که باید مصوبات ســفر 
رئیس جمهور و بازســازی خسارت های سیل را پیگیری کرد، گفت: با 
وجود تالش های مســئوالن در جبران خسارت های سیل اما توجهی 
به سرچشــمه های سیل از جمله شهرســتان های آزادشهر و رامیان 
نشــده است. طبق گفته وی هنوز بسیاری از راه های روستایی در این 
شهرستان ها مشکل دارند و در آزادشهر هم کشاورزان سیل زده مبالغ 

بالعوض را دریافت نکردند.

تصادفزنجیرهایدربندرترکمن
با۴کشته

رئیس پلیس راه استان گلستان 
از کشــته شــدن ۴ نفر در تصادف 
زنجیــره ای در جاده پنــج پیکر به 

خواجه لر بندرترکمن خبرداد.
بــه گزارش ایســنا علی عبدی 
اظهار کــرد: در حادثه رانندگی  ۲۹ 
آبــان در جاده پنج پیکر به خواجه لر 
بندرترکمن، یک دســتگاه تریلی با سمند، وانت و پراید برخورد کرد. 
وی افــزود: متاســفانه در این تصادف زنجیــره ای، ۴ نفر در دم جان 

باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند. 
رئیس پلیس راه گلستان گفت: دو نفر از فوت شدگان در این حادثه 
کودکان دو و چهار ساله هستند. بر اساس اعالم روابط عمومی پلیس 
گلســتان، عبدی تصریح کرد: انحراف به چپ راننده تریلی علت این 

حادثه تلخ بوده است.

اجتماعمردمگرگاندرمحکومیت
اغتشاشاتاخیر

اجتمــاع خودجــوش مردم 
گرگان علیه اغتشاشگران، پیش 

از ظهر چهارشنبه برگزار شد.
به گزارش ایسنا مردم والیتمدار 
گرگان به صــورت خودجوش با 
حضور در حسینیه عاشقان ثاراهلل 
سپاه نینوای گلستان، اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.مردم حاضر 
در این اجتماع، ضمن حمایت از امنیت و اقتدار کشور، بر لزوم اطاعت 
از بیانات رهبری تاکید و انزجار خود را علیه منافقان و معاندان نشان 
دادند. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان در این 
مراسم گفت: مقام معظم رهبری بارها بر مسئله وحدت تاکید داشتند 
و با وحدت شیعه و سنی، همه می توانیم از گردنه های سخت عبور 
کنیم. حجت االســالم محسن کیایی بیان کرد: مردم از گرانی ها 
و تنگناهای اقتصادی گله مند هستند، اما وقتی که دیدند منافقان 
همراه با استکبار جهانی در این تجمعات حضور دارند، صف خود را 
از آن ها جدا کردند. وی تاکید کرد: مردم باید نقشــه های دشمنان 
را بشناسند تا فریب نیرنگ آنان را نخورند.  کیایی با تاکید بر اینکه 
ســران سه قوه تالش کنند که مشــکالت مردم به حداقل برسد، 
خاطرنشان کرد: نظارت ها نباید مقطعی باشد و باید در بازار حضور 

مستمر داشت و با تخلفات برخورد جدی کرد.
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اســتاندار گلستان با اشاره به تصویب اصالحیه الیحه 
ایجــاد منطقه آزاد تجــاری اینچه برون در مجلس گفت 
که عملیاتی شــدن این الیحه شــتاب توسعه استان را 

بیشتر می کند.
به گزارش ایرنا هادی حق شــناس در شورای برنامه 
ریزی گلستان اظهار داشت: وجود ۱۲ هزار هکتار اراضی 
بدون معارض، دسترســی به راه هــای ریلی و زمینی و 
دسترســی به کشــورهای مشــترک المنافع، پتانسیل 
ارزشــمند منطقه اینچه برون اســت کــه راه اندازی آن 

رونق اقتصادی گلستان را بهبود می بخشد.
وی با اشــاره به فرصت های بالقوه اســتان در بخش 
کشــاورزی و تولید انــواع محصوالت زراعــی و باغی 
گفت: راه اندازی منطقــه آزاد اینچه برون نقش موثری 
در کاهش خام فروشــی محصوالت کشــاورزی خواهد 
داشــت و بازارهای هــدف جدیدی در اختیــار فعاالن 

اقتصادی قرار می دهد. 

حق شــناس ادامه داد: قابلیت فراوان مرز اینچه برون 
و واقع شدن در مســیر کریدور شمال - جنوب می تواند 
کارگشای مشــکالت اقتصادی استان شــود که باید با 
اســتفاده از حداکثر ســاز و کارهای قانونی، بهره وری از 

این فرصت منحصر به فرد را افزایش داد.
درجلسه دوشنبه مجلس، نمایندگان ایرادات شورای 
نگهبــان به الیحه ایجاد هشــت منطقــه آزاد تجاری- 

صنعتــی از جمله اینچه برون را رفع کردند. اینچه برون، 
تنهــا گمرک زمینی و ریلی گلســتان در بخش داشــلی 
برون شهرستان گنبدکاووس در مرز ایران و ترکمنستان 

واقع است. 
اینچــه بــرون مرکــز گمرکات گلســتان بــوده و 
زیرمجموعــه آن پایانه هــای صادراتــی در گرگان و 
گنبدکاووس، گمرک امانات پســتی در گرگان، گمرک 

بندرترکمن و گمرک فرودگاه بین المللی گرگان اســت.
در سال های اخیر با بهره برداری از راه آهن بین المللی 
قزاقستان - ترکمنستان - ایران و گذر آن از اینچه برون، 
خدمات گمرک ریلــی نیز به فعالیت معمول در مجموعه 

گمرکات استان اضافه شد. 
اســتان شمالی گلســتان یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر 
جمعیت دارد و از شــمال با کشور ترکمنستان، از غرب با 
مازندران، از شــرق با خراسان شمالی و از جنوب با استان 

سمنان همسایه است.

استاندار گلستان:

راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون به توسعه گلستان 
شتاب می دهد

وژیه استان اهی  شمالی
4 2
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جشنواره بین المللی »فرهنگ 
اقوام ایران زمین« در گنبد 

کاووس
سیزدهمین جشنواره بین المللی »فرهنگ 
اقوام ایران زمین« با حضور هزار نفر از هنرمندان 
استان های مختلف کشور در سه بخش  صنایع 
دســتی و ســوغات، گردشــگری روستایی و 
عشــایری و موسیقی آیینی و محلی از ۲۶ تا ۲۹ 

آبان در گنبد کاووس برگزار شد.
به گــزارش ایرنــا در بخش گردشــگری 
روســتایی این رویداد فرهنگی ۶ خانه روســتایی، ۱۵ چادر عشایری و ۱۲ آالچیق 
ترکمنی برپا شد. همچنین در بخش صنایع دستی ۷۳ غرفه با حضور ۱۱۰ هنرمند 

از سراسر کشور و در بخش سوغات نیز ۴۷ غرفه پذیرای عالقه مندان بودند.

جشنواره بین المللی »فرهنگ اقوام 
ایران زمین« در گنبد کاووس
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کاهش۱۰میلیــونلیتری
مصرفنفتســفیددر۷ماهه

ابتدایسالدرگیالن

طی هفت ماهه ابتدای ســال جاری مجموعٌا ۱۲ 
میلیون و ۸۸۸ هزار لیتر نفت ســفید در استان توزیع 
شده است که یک ســوم ازاین میزان معادل )چهار 
میلیون و ۱۰۹ هزار لیتر( مربوط به مناطق ســخت 

گذر و صعب العبور است . 
 بــه گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن  میزان توزیع نفت 
سفید در مدت مشابه ســال قبل ۲۲ میلیون و ۹۸۴ 
هزار لیتر بوده و از این میزان پنج میلیون و ۱۶۵ هزار 
لیتر مربوط به مناطق سخت گذر و کوهستانی است . 
تعداد خانوار مصرف کننده نفت سفید گیالن ۱۹ 
هزار خانوار اســت که از این میزان پنج هزار خانوار 
در مناطق ســخت گذر و بقیه در مناطق جلگله ای و 

نواحی شهری فاقد گاز طبیعی ساکن هستند .
تحت پوشــش گاز قرار گرفتن تعــداد زیادی از 
مصرف کنندگان نفت ســفید از جمله دالیل عمده 
کاهش ۱۰ میلیونی مصرف نفت سفید در هفت ماهه 

ابتدای امسال نسبت به سال گذشته است . 
گفتنی است بیش از ۹۰ درصد مصرف نفت سفید 
خانوار که با توزیع دو ماهه کاالبرگ هربار تا ســقف 
۲۱۰ لیتر نفت ســفید دریافت مــی کنند مربوط به 
بخش حرارتی و بقیه ســوخت کشــاورزی و موتور 

پمپ هاست . 
طی هفت ماه گذشــته از ســال جاری بیشــینه 
مصرف ســوخت نفت ســفید مربوط به روستاهای 
فاقد گاز شهرســتان های رودســر ، تالش ، مرکزی 
)توابع رشت و شــفت ( و رودبار و کمینه مصرف در 

شهرهای فومن و صومعه سرا بود .  

پرفســور فضل اهلل رضا )زاده ۱۲۹۳ در رشت ( دانشمند ایران 
و رئیس پیشین دانشگاه تهران در ۱۰۵ سالگی و در اتاوای کانادا 

چشم از جهان فرو بست.
وی مهندس برق، استاد دانشگاه، چهره ماندگار، رئیس سابق 
دانشگاه تهران، دومین نایب التولیه دانشگاه صنعتی شریف، سفیر 

ســابق ایران در یونســکو و کانادا و برادر بزرگتر عنایت اهلل رضا 
فلسفه دان، نویسنده و مترجم و محقق تاریخ و جغرافیای تاریخی 
ایرانی بوده است.“رضا”، طی ســال های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۴ عضو 
گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه کاتولیک آمریکا و 
سپس دانشگاه MIT در بوستون آمریکا بود. این دانشمند ایرانی 

در ســال ۱۹۶۵ به دلیل مشــارکت در نظریه شبکه و اطالعات، 
به عنوان عضو پیوســته مادام العمر IEEE برگزیده شــد. او 
همچنین عضو پیوسته AAAS است. “رضا” عضو افتخاری 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.وی از سال ۱۳۵۷ تاکنون 
استاد دانشگاه های کنکوردیا در مونترئال در کبک کانادا و دانشگاه 

مک گیل مونترئال بوده اســت و در ســمت های استاد افتخاری 
دانشگاه تربیت مدرس، رئیس انجمن علمی ایرانیان در آمریکای 
شمالی، رئیس گسترش زبان و ادب فارسی و مشاور و همکار فعال 
موسسات علمی و ادبی فراوانی مشغول به فعالیت بوده است. رضا 

یکی از پایه گذاران نظریه اطالعات و مخابرات در جهان است.

پروفسور»فضلاهللرضا«درگذشت

خبر

ضمیمهرایگان2
روزنامهجامجم

فرمانده ســپاه قــدس گیالن با بیان اینکه بســیج قدرتی برای رفع 
مشکالت آحاد مردم و کشــور است افزود: بسیج آماده است تا در مسیر 
رفع مشکالت کشور با تمام مسئوالن و دستگاه های دولتی و غیردولتی 

همکاری کند. 
به گزارش ایسنا سردار محمد عبداهلل پور در نشست خبری هفته بسیج 
که در سالن جلسات نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن برگزار شد با 
بیان اینکه ۳۰ آبان تا ۶ آذر هفته بسیج نامگذاری شده است، اظهار کرد: 
»بسیج؛ ۴۰ سال خدمت، جهاد، شهادت« شعار هفته بسیج امسال است.

وی بســیج را یک فرهنگ و حافظ انقالب عنوان کرد و افزود: بسیج 
نعمتی است که خداوند به ملت ایران ارزانی کرده است.

فرمانده ســپاه قدس گیالن با بیان اینکه بسیج توانسته انقالب را در 
مسیر خود حرکت دهد، گفت: بسیجیان در عرصه های مختلف علمی، 

فرهنگی، اقتصادی، سازندگی و ... رشد قابل مالحظه ای داشته اند.

*حضور۲۰هزاربســیجیدراجرایگشترضویون
درگیالن

 عبداهلل پور بسیج را رمز ماندگاری انقالب اسالمی برشمرد و افزود: تا 

زمانی که فرهنگ بسیجی بر کشور حاکم باشد هیچ توطئه ای نمی تواند 
به انقالب و نظام آســیب بزند.وی با اشــاره به نقش بسیجیان در کنار 
نیروهای نظامی برای برقراری امنیت در اســتان یادآور شــد: ۲۰ هزار 
نیروی بســیجی در قالب گشت رضویون در استان بصورت شبانه روزی 

در برقراری امنیت مردم تالش می کنند.

*مردمهوشیارندوصفخودراازدشمنانجدامیکنند
فرمانده ســپاه قدس گیالن با اشاره به نا آرامی های چند روز گذشته 

در کشور گفت: مردم هوشیارند و صف خود را از دشمنان جدا می کنند.
عبداهلل پور با تاکید بر لزوم رفع مشــکالت معیشــتی مردم و اینکه 
اعتراضات مردم باید به گوش مســئوالن برسد، خاطرنشان کرد: سپاه و 
بسیج آمادگی دارد تا در مسیر رفع مشکل گرانی و تورم با دولت همکاری 
کند.وی با بیان اینکه بسیج قدرتی برای رفع مشکالت آحاد مردم و کشور 
اســت افزود: بسیج آماده اســت تا در مسیر رفع مشکالت کشور با تمام 

مسئوالن و دستگاه های دولتی و غیردولتی همکاری کند.
فرمانده سپاه قدس گیالن، با بیان اینکه آسیب زدن به اموال عمومی 
خط قرمز است، گفت: سپاه و بسیج با مردم است و در برابر آشوبگرانی که 
قصد آسیب زدن به اموال عمومی و مردم را دارند برخورد جدی می کند.

*اجرای9۰برنامهمحوریبهمناسبتهفتهبسیجدر
گیالن

وی در ادامه از اجرای دو هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در استان 
خبر داد و گفت: از این تعداد ۹۰ برنامه شاخص و محوری است.

عبداهلل پور برگزاری نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی در سراسر استان، 
برگزاری یادواره ۹۲ هزار شــهید بسیجی کشور همزمان با سراسر ایران 
در شهر رشــت، برگزاری میزگرد تبیینی نقش رســانه ها در بیانیه گام 
دوم انقــالب، برپایی میز خدمت، افتتاح ۵۶ واحد مســکن محرومین 
در اســتان، افتتاح ۶ طرح اقتصاد مقاومتی، برگزاری نمایشگاه »مشق 
مناجات شــهدا«، افتتاح دو طرح دانش بنیان، آموزش سواد رسانه ای در 
مساجد، اهدای بسته حمایتی سبد کاال به اقشار نیازمند را از برنامه های 

هفته بسیج بیان کرد.
حجت االسالم  غالمحســین تسخیری در ادامه با بیان اینکه بسیج 
برآمده از ملت اســت، اظهار کرد: امروز مهمترین نقش بسیج به معنای 

حفظ انقالب اسالمی است.
مســئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن با تاکید بر اینکه 
دامنه بسیج گسترده تر شده است و فقط در جغرافیای جمهوری اسالمی 
ایران نیست، یادآور شد: بسیج توانسته مجموعه بزرگی به نام مقاومت در 
کشورهای یمن، عراق، پاکستان، افغانستان، فلسطین، لبنان و ... شکل 
دهد و این نشــان دهنده حقانیت این قشر عظیم است.حجت االسالم 
تســخیری با اشــاره به تشکیل بســیج به فرمایشــات امام راحل )ره( 
خاطرنشــان کرد: تشکیل بســیج نیز از تاکیدات مقام معظم رهبری در 

بیانیه گام دوم انقالب است.

فرمانده سپاه قدس گیالن:

بسیج قدرتی برای رفع مشکالت کشور است

مدیر انجمن حمایــت از بیماران کلیوی 
گیالن بــا بیان اینکه در حــال حاضر ۲۸۰ 
دستگاه و ۲۸۰ تخت دیالیز در گیالن داریم، 

گفت: گیالن ۱۲۷۰ بیمار دیالیزی دارد. 
به گزارش ایســنا رضوان پنــاه ، با بیان 
اینکه اســتان گیــالن ۱۲۷۰ بیمار دیالیزی 
دارد، اظهــار کرد: در مجمــوع ۳۳۰۰ بیمار 

دیالیزی و پیوندی در گیالن هستند.

وی با اشــاره به ســیر صعودی بیماران 
دیالیزی با توجه بــه جمعیت گیالن، متذکر 
شد: پوشــش بیماران دیالیزی هزینه باالیی 
برای دولت به همراه دارد و هر بیمار دیالیزی 
بعد از جلســه دیالیز توســط پزشک معالج به 
انجمن حمایت از بیمــاران کلیوی معرفی و 
برای او پرونده تشــکیل و کارت دیالیز صادر 

می شود. 

مدیــر انجمن خیریه حمایــت از بیماران 
کلیوی اســتان گیالن با بیان اینکه انجمن 
مذکور نیازمندترین قشر بیماران دیالیزی از 
جمله افراد بهزیســتی و کمیته امداد را تحت 
پوشــش قرار می دهد، خاطرنشــان کرد: در 
حــال حاضر بیــش از ۵۰۰ بیمار دیالیزی در 
اســتان از طریق این انجمن دیالیز می شوند. 
رضوان پنــاه با اشــاره به دیالیز ســه بار 

در هفتــه بیماران کلیــوی، عنوان کرد: هر 
جلسه دیالیز چهار ســاعت طول می کشد و 
۴۰۰ هزار تومان برای دولــت هزینه ایجاد 

می کند.

گیالن ۱۲۷۰ بیمار دیالیزی دارد

عرضــه۲۰۰عنوانکتــابایثارو
شهادتدرنمایشگاهکتابگیالن

عبــداهلل پاکاری، مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران گیالن در 
نشست تحلیلی و بررسی »نقش رسانه کتاب در تحقق بیانیه گام دوم 
انقالب« که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیالن برگزار شد،با 
اشــاره به حضور بنیاد شهید و امور ایثارگران در نمایشگاه کتاب استان 
به عنوان یــک نهاد فرهنگی، گفت:۲۰۰ عنوان کتاب با موضوع ایثار 
و شــهادت در غرفه بنیاد عرضه می شــود که شامل تولیدات استانی و 

کشوری بنیاد است.
سمیهجوان–خبرنگارجامجمگیالن: عبداهلل پاکاری در 
نشســت تحلیلی و بررسی»نقش رسانه کتاب در تحقق بیانیه گام دوم 
انقالب«که در حاشــیه پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیالن برگزار شد، 
اظهار کرد: نمایشــگاه کتاب یک رخداد بزرگ فرهنگی است که توجه 

جامعه را به مقوله کتاب و کتابخوانی معطوف می کند.
وی بــا بیان اینکه امــروزه فرهنگ کتاب و ســرانه مطالعه یکی 
از شــاخص های اصلی رشــد و توســعه یافتگی جوامع محســوب 
می شــود،تصریح کرد:توسعه فرهنگی توســعه سیاسی اجتماعی و 
اقتصادی را به همراه دارد و کتاب زمینه ســاز توســعه و تعالی فرهنگ 
اســت.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان گیالن با اشاره به 
حضور بنیاد در نمایشــگاه کتاب اســتان به عنوان یک نهاد فرهنگی، 
گفت:۲۰۰ عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت در غرفه بنیاد عرضه 

می شود که شامل تولیدات استانی و کشوری بنیاد است.
پاکاری با بیان اینکه بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان گیالن 
فعالیت خوبی در زمینه نشر مکتوبات و جمع آوری اسناد مربوط به شهدا 
و ایثارگران دارد، خاطر نشــان کرد: ماموریت اصلی بنیاد شهید ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت است که از طریق کتاب به عنوان ابزار فرهنگی 
و هنری اثرگذار به نحو احسن صورت می گیرد.وی دفاع مقدس را یک 
مقطع پرافتخار در تاریخ ایران دانست و خاطر نشان کرد: فرزندان این 
مرز و بوم فرهنگ دفاع مقدس را رقم زدند و امروز وظیفه حراســت از 

این گنجینه ارزشمند و انتقال آن به آیندگان را داریم.

خبر

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از 
شناسایی و دســتگیری قاتل پیرزن 
۶۱ ســاله پــس از ۶ ســال در این 

شهرستان خبر داد.
 ســرهنگ حمید محمدی نسب 
گفت: در پی کشف جسد پیرزنی ۶۱ 
ساله در بهمن ســال ۱۳۹۳که پس 

از ســرقت طالجات توسط قاتل به 
قتل رســیده بود دستگیری قاتل در 
دســتورکار مامــوران پلیس آگاهی 
شهرســتان آستانه اشــرفیه قــرار 

گرفت.
به گزارش ایسنا این مقام انتظامی 
بــا بیان اینکــه با انجــام تحقیقات 
میدانــی و پایــش دوربین هــای 
خیابان های اطراف محل ســکونت 
متوفی هیچگونه ســرنخی پیدا نشد، 
اضافــه کرد: با توجه به حساســیت 
موضوع و اهمیت سرقت به عنف که 
منجر به قتل شده بود ماموران پلیس 

آگاهی مراتــب را به صورت ویژه در 
دستورکار قرار دادند.

وی ادامه داد: قاتل ۴۲ ســاله این 
پرونده که به اتهام سرقت های متعدد 
و مظنونیــت به قتل به طور موقت از 
زندان عمومی رشت در اختیار پلیس 
آگاهی اســتان بود با به دست آمدن 
سرنخ هایی از این متهم در خصوص 
قتل پیرزن در ۶ ســال پیش، پلیس 
آگاهی شهرســتان آستانه اشرفیه با 
هماهنگــی مقام قضائی وی را برای 
تحقیقــات بیشــتر در اختیار گرفت 
که متهــم در تحقیقات فنی پلیس و 

وجود دالیل و مدارک، به قتل پیرزن 
اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی آستانه اشــرفیه 
بــا بیــان اینکــه متهم بــه همراه 
پرونده متشــکله برای ســیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شــد، 
خاطرنشــان کرد: انگیزه قاتل برای 
ســرقت و شناســایی وی توســط 
مقتــول باعث بروز قتل شــده بود، 
لذا شهروندان با رعایت هشدارهای 
انتظامــی و مجهــز کــردن منازل 
بــه دزدگیر می تواننــد از بروز چنین 

اتفاقاتی جلوگیری کنند.

دستگیری قاتل پس از ۶ سال در آستانه اشرفیه

آئین وداع با پیکر شهید امنیت و مدافع 
وطن بسیجی شهید »مصطفی رضایی« 
با حضور پرشــور مردم در گلزار شهدای 
شهر رشت برگزار  و سپس برای تشییع 
به ســمت گلزار شهدای آستان مقدس 

امامزاده هاشم )ع( حرکت داده شد.
به گــزارش فارس، مســؤول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن 
در این مراسم با بیان اینکه امنیت امروز 
جامعه را مدیون خون شــهید رضایی ها 
هستیم، اظهار کرد: شــهدا جانفشانی 
کردند تا امروز کشــور ما امنیت داشته 

باشد.
غالمحســن  حجت االســالم 
تسخیری با اشاره به اینکه جوانان ما باید 
راه شهدا را ادامه دهند، افزود: دشمنان ما 
برای اغتشاشات اخیر، برنامه ریزی کرده 
بودند و اگر رشادت های نیروهای امنیتی 

نبود، آرامش و امنیت امروز را نداشتیم.
وی بــا بیــان اینکــه شــهدای ما 
ادامه دهنده راه امام حسین )ع( هستند، 
گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از 
خود شهادت نیست و ما باید ادامه دهنده 

راه شهدا باشیم.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه قدس گیالن بیان کرد: قطعاً مردم 
با تمام مشکالتی که وجود دارد پشتیبان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 

رهبر معظم انقالب هستند.
تســخیری با بیان اینکه نباید گرانی 
برگرانی افزوده شود، تصریح کرد: این، 
تدبیر درست دولت را می خواهد تا مردم 
در رفاه و آسایش قرار بگیرند و نباید برای 
مردم آن قدر مشــکل ایجاد شــود که 
دشــمنان از این مشکالت سوءاستفاده 

کنند.

بسیجی شــهید مصطفی رضایی و 
پاســدار شــهید مرتضی ابراهیمی روز 
یکشنبه ۲۶ آبان در درگیری با منافقین 
و آشوبگران شــهر مالرد توسط اشرار 
و مخالن امنیت کشــور به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.

برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر شهید امنیت »مصطفی رضایی« 
در رشت

مســئول روابط عمومــی هیات 
فوتبال اســتان گیالن اظهار داشت: 
از ســوی فدراســیون فوتبال اعالم 
شــد کــه انتخابات ریاســت هیات 

فوتبال گیالن به تعویق افتاد.
به گزارش ایرنــا علیرضا وهابی 
افــزود: با توجه بــه هماهنگی های  
انجام شــده قرار بود ایــن انتخابات 
طبق برنامه پیش بینی شــده صبح 
سی ام آبان در رشت برگزار شود اما 
به توجه به اعالم فدراسیون فوتبال، 

این انتخابات به تعویق افتاد.
وی ادامــه داد: زمــان جدیــد 
برگزاری انتخابات ریاســت هیات 
فوتبال اســتان گیالن نیز از ســوی 
فدراســیون اعالم نشــده و با توجه 
بــه هماهنگی فدراســیون و هیات 
فوتبــال گیــالن و اداره ورزش و 
جوانان این اســتان، زمان جدید این 
انتخابات مشــخص و اعالم خواهد 

شد.
وی بیان کــرد: پیش از این قرار 

بود انتخابات ریاســت هیات فوتبال 
اســتان گیالن روز ۱۲ آبان برگزار 
شود که انتخابات یک روز به تعویق 
افتاد اما با ابالغ فدراسیون فوتبال و 
بــا توجه به راهپیمایی جامعه ورزش 
و فوتبال گیالن در روز ۱۳ آبان )روز 
مبارزه با اســتکبار جهانی ، تسخیر 
النــه جاسوســی و روز دانش آموز( 
ایــن انتخابات به تعویــق افتاد و به 
روز ۳۰ آبــان موکول شــده بود که 

مجدد به تعویق افتاد.

الماســخاله، اسماعیل  قربانعلی 
شــاد، فرهاد خراســانی، افشــین 
ناظمی، فرزاد داداش زاده، سیدامیر 
فرحســینی، علی اصغر مکر رفتاری، 
پیمــان باقی دوســت و محمــود 
یوسفی ۹ کاندیدای انتخابات هیات 
فوتبال گیالن بودنــد که در نهایت 
الماسخاله ، شاد، خراسانی و ناظمی 
کاندیداهــای نهایی برای انتخابات 
ریاست هیات فوتبال گیالن معرفی 

شدند.

تعویق مجدد انتخابات ریاست هیات فوتبال گیالن 
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فاطمه شــیرزاد عضو شورای اسالمی شهر رشت در جلسه شورای اسالمی شهر 
با اشــاره به نشســت اخیر خود با شهردار رشت گفت: در این نشست، متوجه شدم که 

شــهردار رشت هیچ دخالتی در عزل و نصب های درون مجموعه شهرداری ندارد.
وی با تأکید بر اینکه شهردار رشت نام افرادی را که در عزل و نصب های مجموعه 

شــهرداری مداخله می کننــد اعالم کند، افزود: انتظار داریــم این موضوع صراحتًا 
توسط شهردار اعالم شود.

عضو دیگر شــورای اسالمی شــهر رشت نیز با اشــاره به اینکه پس از چند ماه، 
شهر رشــت به ثبات رسیده است، اظهار کرد: تیمی دائمًا در تالش هستند که انجام 

وظایف  را به سمت وسوی دیگر هدایت کنند و تشویش اذهان عمومی را رقم بزنند.
رضــا رســولی با بیــان اینکه انتقادات به شــهردار رشــت به معنای دشــمنی 
ســازمان یافته نیســت، افزود: امیدواریم دوستی ســازمان یافته، موجب به انحراف 

کشیده شدن مجموعه شهرداری و شهردار رشت نشود.

3نامافرادیکهدرعزلونصبهایشهرداریرشتدخالتدارنداعالمشود ضمیمهرایگان
روزنامهجامجم

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: فقدان ریزگردها و 
تعداد مناسب روزهای آفتابی در مناطق منجیل و لوشان از ویژگی های 
اســتان گیالن اســت که ســرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه 

خورشیدی را توجیه پذیر می کند.
به گــزارش مدیریت روابط عمومی برق منطقه ای گیالن»عظیم 
بلبل آبادی« مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن با اشاره به ابالغیه 
مقــام عالی وزارت نیرو در خصوص افزایش بهای خرید تضمینی برق 
از نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: استان گیالن از موقعیت استراتژیک 
بسیار خوبی از لحاظ انرژی های تجدیدپذیر برخوردار بوده و با توجه به 
پتانســیل های خوبی که در اســتان گیالن از لحاظ انرژی بادی، آبی و 
انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک و تجدیدپذیر وجود دارد، باید با 
برنامه ریزی امکان استفاده از پتانسیل انرژی های مختلف را با توجه به 

توان مالی فراهم کنیم.
وی افزود: در ابتدا تصور می شــد که مقدار تابش در اســتان گیالن 
مناسب نمی باشد و با این دیدگاه، اعتقادی به ساخت نیروگاه خورشیدی 
در منطقه گیالن وجود نداشت اما با رایزنی های انجام شده در این زمینه 
و دالیل علمی و منطقی که کارشناســان هواشناسی استان گیالن در 
خصوص منطقه منجیل و لوشان ارائه کردند این رویکرد مورد بازنگری 
و تجدید نظر قرار گرفت.بلبل آبادی با اشاره به رویکرد دنیا در استفاده از 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر، ادامه داد: مطالعات انجام شده نشان داد 
که مناطق منجیل و لوشــان، مناطق بسیار خوبی برای سرمایه گذاری 
برای تولید انرژی الکتریکی به وسیله سلول های خورشیدی می باشند. 
این ویژگی به همراه افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر، زمینه را برای ســرمایه گــذاری بخش خصوصی فراهم 

می کند. مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای گیالن با اشاره به مزایای 
ویژه استان گیالن در زمینه انرژی خورشیدی، افزود: منطقه جفرافیایی 
منجیل و لوشــان در استان گیالن فاقد ریزگردها بوده که این مزیت به 
همراه بادخیز بودن منطقه موجب می شود گرد و خاک بر روی پانل های 
خورشــیدی ننشیند و این ویژگی ممتاز ضمن آنکه موجب خنک شدن 
سلول های خورشیدی می شود، بازده سلول های خورشیدی را افزایش 

می دهد.

ظرفیت گیالن در زمینه انرژی خورشیدی 
استراتژیك و استثنایی است

 وحیــد خّرمی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل آب منطقه 
ای گیــالن ضمن اعــالم خبر آبگیری ۸۰ درصد مخزن ســد 
آیت اهلل بهجت شــهر بیجار گفت: ســدهای گیالن آماده مهار 

سیالب های احتمالی هستند .  
       بــه گزارش روابــط عمومی آب منطقه ای گیالن، خرّمی 
اظهار داشــت : در حال حاضر حجم مخزن ســد سفید رود ۴۷۹ 
میلیون متر مکعب اســت که نســبت به عــدد ۲۷۰ میلیون متر 
مکعبی ذخیره ســد در سال گذشــته در این بازه زمانی افزایش 

را نشان می دهد .۷۷ درصدی حجم آب ذخیره شــده 
مدیر عامل آب گیالن با اشــاره اینکه در حال حاضر ورودی 
ســد ســفید رود ۴۱ متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن نیز ۶ متر 
مکعب بر ثانیه اســت گفت : در حال حاضر به منظور پیشگیری 
از سیالب احتمالی ۵۴ درصد ظرفیت سد سفیدرود خالی است .

خّرمی در خصوص دیگر ســد مهم استان یعنی سد آیت اهلل 
بهجت شــهربیجار نیز گفت : حجم آب ذخیره شــده آب پشت 
مخزن ســد آیت اهلل بهجت ۸۲ میلیون متر مکعب است که دبی 

ورودی ۱۸ متــر مکعب بر ثانیه و خروجی آب ۶/۶ متر مکعب بر 
ثانیه اســت که پیش از ســیالب های اخیر خروجی آب ۴/۶ متر 
مکعــب بر ثانیه بوده که به جهت کنترل ســیالب ۲ متر مکعب 

بر ثانیه به عدد خروجی افزوده شــده است.
خّرمی افزود : گنجایش ســد آیت اهلل بهجت شهربیجار ۱۰۵ 

میلیون متر مکعب اســت که تا االن ۸۰ درصد ظرفیت ســد پر 
شــده و ۲۰ در صــد ظرفیت آن نیز برای کنترل ســیالب های 

احتمالی خالی است.
رییس هیــات مدیره و مدیرعامــل آب منطقه ای گیالن با 
اشــاره به اینکه از شروع بارش ها در ۲۳ آبانماه تا صبح ۲۷ آبان 
شــاهد بارش متوســط ۸۱/۶ میلی متری در سطح گیالن بوده 
ایم ، گفت : بیشــترین این بارش ها بــه ترتیب در قلعه رودخان 
، رضوانشــهر و ماســال با میزان: ۱۹۴ ، ۱۷۶ و ۱۶۰ میلی متر 
گزارش شده که در ارتفاعات اســپیلی دیلمان  در منطقه شرق 

گیالن نیز ۵۰ ســانتی متر برف باریده است.
در پایــان وحید خّرمی رئیــس هیات مدیره و مدیرعامل آب 
منطقــه ای گیــالن گفت : به برکت بارش هــای اخیر در حال 
حاضر ۸۰ درصد ظرفیت مخزن ســد پر آب شــده و بر اســاس 
الگوهــای بارش پیش بینی می شــود برای اولیــن بار از زمان 
احداث ســد آیــت اهلل بهجت  تاکنون ، در ماه های آتی شــاهد 

ســرریز سد آیت اهلل بهجت شهربیجار باشیم.

انجامســومینانتقالهواییعضو
پیوندیدرگیالن

ارســالن  دکتــر 
رئیــس  ســاالری  
دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن اظهار داشــت: 
قلب نوجوان ۱۶ســاله 
گیالنی که  بر اثر سانحه 
تصادف با موتور سیکلت 
دچار مرگ مغزی شده 
بود، با رضایــت خانواده ایثارگرش، با جت اختصاصی ســازمان 

اورژانس هوایی کشور به تهران انتقال یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
این مقام مسوول ادامه داد: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اداره پیوند وزارت بهداشت، 
برای سومین بار قلب یک بیمار مرگ مغزی در بیمارستان رازی رشت 
پس از فراهم آوری در ســریع ترین زمان ممکن )حدود یکساعت( 
به صورت هوایی به بیمارســتان شهید رجایی تهران ارسال شد تا 
به یک کودک ۶ ساله نیازمند پیوند زده شود. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن با بیان اینکه این مهم، با مشارکت سازمان اورژانس 
هوایی کشور، اداره کل پیوند وزارت بهداشت و با به کار گیری جت 
اختصاصی، آمبوالنس، موتور النس انجام شــد، خاطرنشان کرد: 
انتقــال این عضو پیوندی، با همکاری ســازمان اورژانس هوایی 
کشــور، اورژانس ۱۱۵ گیالن، هواناجا، نیروی انتظامی، فرودگاه 
گیالن، دانشــگاه های علوم پزشکی گیالن، تهران و ستاد وزارت 
بهداشــت صورت گرفت.دکتر ساالری با اشاره به این که کبد این 
نام آور گیالنی به یک مرد ۵۸ ســاله پیوند زده شد، تصریح کرد: دو 
کلیه این نوجوان، به یک زن ۴۹ ساله و یک مرد ۵۰ ساله پیوند شد. 
وی در پایان ســخنان خود، بیان کرد: این ششمین مورد پیوند کبد 
در سال ۹۸ و شانزدهمین پیوند کبد و در مجموع هجدهمین پیوند 
در گیالن بوده است. گفتنی است این دهمین انتقال هوایی قلب در 
کشــور  و سومین در گیالن است که توسط اورژانس هوایی وزارت 
بهداشت انجام می شود. پیش از این دو انتقال هوایی عضو پیوندی 
کشور نیز در ســال جاری با تکیه بر توانمندی تیم درمان گیالن، 
هماهنگی های تیمی و بین بخشی مناسب در گیالن رقم خورده 
است. بی  شک، برای تحقق چنین دستاورد بزرگی، عالوه بر دانش، 
دستیابی به باالترین سطح هماهنگی در دستگاه های متولی جهت 
مدیریت زمان امری ضروری اســت و گیالن در حال حاضر از این 

حیث در زمره استان های پیشرو کشور می باشد.

نمایندهولیفقیهدرگیالن:
گیالنبــاپدیدهزمینخواری

مواجهاست

امام جمعه رشــت با بیان اینکه استان گیالن دارای 
ظرفیت های طبیعی خدادادی اســت، خاطرنشان کرد:  
این اســتان با پدیده زمین خواری از نوع دشــت خواری 
و کوه خــواری و ســاحل خواری و طبیعت خــواری 
مواجه اســت؛ در حالی که جوانان بــرای کارآفرینی و 

خوداشتغالی با کمبود زمین رو به رو هستند.
وی از مسئوالن خواســت مبارزه با زمین خواران را 
جدی بگیرند و یادآور شــد: مسئوالن باید نسبت به امر 
رونق تولید به عنوان دســتورالعمل مقام معظم رهبری 
اهتمام داشته باشند و کاغذبازی های اداری را کم کنند 
تا تولیدکنندگان و کارآفرینان رغبت بیشتری پیدا کنند.

آیــت اهلل فالحتــی رویکرد جدید دســتگاه قضا در 
برخورد قاطع با مفســدان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
برخورد با دانه درشــت ها امید را به دل مردم بازگردانده 
اســت لذا امیدواریم برخورد با مفسدان اقتصادی بدون 
در نظر گرفتــن روابط آنان همچنان با قدرت ادامه پیدا 

کند.
وی از بازپس گیــری ۴۹ هــزار میلیــارد تومان از 
مفســدان اقتصادی و برگشت ســرمایه بیت المال خبر 
داد و متذکر شــد: همچنین بــا جدیت قوه قضائیه ۱۷۸ 
هزار هکتار از اراضی ملی تصرف شــده و در اختیار منابع 

طبیعی قرار گرفته است.
نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به در پیش بودن 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی، از مردم خواست 
نمایندگان در تراز نظام جمهوری اسالمی انتخاب کنند 
و گفت: یک نماینده در تراز انقالب باید اطاعت محض 
از والیت داشــته باشد، اندیشه سیاســی اسالم ناب و 
انقالب اســالمی را دنبال کند و نســبت به خط امام و 

رهبری متعهد باشد.

خبر خبر

آبگیری 80 درصد مخزن سد »آیت اهلل بهجت« شهر بیجار



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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چرانهدرپیعزمدیارخودباشم
چرانهخاکسرکوییارخودباشم
غمغریبیوغربتچوبرنمیتابم

حافظبهشهرخودروموشهریارخودباشم

مردم والیتمدار نوشــهر روز چهارشنبه در زیر بارش شدید باران با 
شــرکت در راهپیمایی مردمی لبیک به رهبــر معظم انقالب و تجدید 
میثاق با آرمان های انقالب، اقدامات چند روز اخیر اغتشاشــگران را در 

سراسر کشور محکوم کردند.
به گزارش ایرنا مردم و مســئوالن این شهرستان در این راهپیمایی 

ضمن محکوم کردن اقدامات اغتشاشــگران در خسارت زدن به اماکن 
عمومی و خصوصی مردم بر ادامه مبارزه با اغتشاشــگران و اخاللگران 

اقتصادی در کشور تاکید کردند.
امام  جمعه موقت نوشهر در این مراسم با اشاره به ۴۰ سال مقاومت 
ملــت ایران افزود: باید به این تصمیم منتخبین مردم احترام گذاشــته 
شود همچنان که در ۴۰ ســال انقالب رهبری از تصمیمات مسئولین 
حمایت کردند. حجت االســالم عبدالغفار آل حبیب با اشاره به سخنان 
اخیر رهبری گفت: مراقبت از وضعیت معیشــت مردم و پاسخگویی به 

مطالبه گری مردم وظیفه مسئوالن است.
وی افزود: دشــمنان ایران اسالمی همواره تالش می کنند تا کشور 
را دچــار بحران کنند که نه تنها در گذشــته بلکــه در چند روز اخیر با 
تربیت افراد خاصی و نفوذ آنان در میان مردم دســت به خرابکاری زدند 
به طوری که همه شــاهد بودند اماکن عمومی و خصوصی مردم را به 

آتش کشیدند. 
امام جمعه موقت نوشهر گفت: برخی از جوانان تحت تاثیر دشمنان 

و ناخواســته گرفتار این اقدامات شــدند، ولی بعضی ها با برنامه ریزی 
و هدفمند دســت به تخریب و وحشیگری زدند که نیروهای انتظامی، 

امنیتــی و قضایی باید با اینگونه افراد برخورد کنند.
وی افــزود: مطالبه گری و انتقاد حق مردم اســت و مســئوالن در 
مقابل بروز فســاد و مشکالت اقتصادی در جامعه باید پاسخگو باشند. 
آل حبیب شــورش، ناامنی و فتنه را که موجب آسیب رسیدن به اموال 
عمومی و خصوصی می شــود، تقبیح کــرد و گفت: انتقاد از طرح ها و 
برنامه های مســئوالن از طرق مختلف و مســالمت آمیز هیچ مشکلی 

ندارد و همه مردم و مســئوالن با تخریب مخالف هستند.
اعتراض ها به اصالح قیمت بنزین که بر اســاس مصوبه شــورای 
عالی هماهنگی ســران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه ۲۴ آبان به اجرا 

گذاشــته شد، در شهرهای مختلف اشکال متفاوت داشت .
در برخی شــهرها این اعتراض ها تنها در حد تجمع بود و در برخی 
شــهرها با ایجاد ترافیک همراه شــد و در برخی از شهرهای کشور هم 

آشــوبگران دست به تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم زدند.

درمردم نوشهر اغتشاشات اخیر در کشور را محکوم کردند کار نیروی بهرهوری
گلستانمطلوبنیست

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
گلســتان گفت: بهــره وری نیــروی کار در 

گلستان مطلوب نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدولی روزبهان 
در پنجمیــن جلســه شــورای برنامه ریزی و 
توسعه استان گلستان اظهارکرد: شاخص های 
توســعه یافتگی استان حاکی از آن است که در 
ســال های اخیر علیرغــم تالش های صورت 
گرفتــه اما با میانگین کشــوری فاصله زیادی 

داریم.
وی با بیان این که اســتان گلســتان رتبه 
ششــم کشــور در تراکم جمعیت و رتبه سی ام 
شهرنشــینی را دارد، افــزود: گلســتان از نظر 
وســعت ۱.۲۵ درصد مساحت کشور را دارد اما 
۲.۳۴ درصــد جمعیت کشــور را در خود جای 

داده است.
 روزبهان ادامه داد: نرخ بیکاری در اســتان 
۹.۸ درصد بوده که این رقم در شــهرها ۱۰.۳ 

درصد و در روستاها، ۹.۱ درصد است.
 وی با اشاره به این که میانگین نرخ بیکاری 
در روستاهای کشور ۷.۹ درصد است، گفت: در 
اشتغال ناقص هم گلستان جایگاه ۳۱ کشور را 
دارد و این یعنی بدترین وضعیت بین اســتان ها 

مربوط به گلستان است.
روزبهــان بیان کرد: ســرانه ســپرده های 
بانکی در کشــور ۱۰ میلیون تومــان بوده اما 
این رقم در اســتان هشت میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان است. 
طبق گفته روزبهان متوســط درآمد خانوار 
شهری در کشور ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان 
در ســال است که این رقم در استان ۳۸ میلیون 
تومان و در خانوارهای روســتایی ۲۳ میلیون 

تومان است.
وی بیان کرد: گلســتان در زمینه بهره وری 
نیــروی کار هم وضعیــت مطلوبــی ندارد و 
براساس آمارها بهره وری نیروی کار در استان 
۲۵ درصد میانگین کشــوری اســت که رتبه 
بیست و سوم در کشور متعلق به گلستان است. 
روزبهــان با بیــان این که گلســتان رتبه 
هجدهم نرخ باســوادی را دارد، افزود: میزان 
تراکم دانش آموزان در کالس در کشور به طور 

میانگین ۲۶ نفر و در اســتان ۲۴ نفر است.
 وی عنوان کرد: همچنین نسبت تعداد معلم 
به دانش آموز در کشور یک به ازای ۲۴ بوده که 
در اســتان این رقم یک به ازای ۲۰ دانش آموز 

است. 

8کیلوگرمموادمخدردر
گنبدکشفشد

فرمانــده انتظامی گنبدکاووس در شــرق 
استان گلســتان گفت: ۸ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد 
مخــدر در ۲۴ ســاعت از قاچاقچیــان در این 

شهرستان کشف و ضبط شد.
ســرهنگ محمود علی فــر در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهارداشــت: ماموران مبارزه با 
موادمخدر گنبــدکاووس در پی دریافت خبری 
مبنی بر خرید و فروش موادمخدر توســط یک 
قاچاقچــی، پیگیری موضوع را به صورت ویژه 

در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود: مامــوران پس از یک ســری 
اقدامات اطالعاتی و با هماهنگی مقام قضایی 
در بازرســی از منزل این قاچاقچی موفق شدند 
هشت کیلو و ۱۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک 
جاسازی شــده را کشف کنند. فرمانده انتظامی 
گنبدکاووس ادامه داد: در این عملیات دو متهم 
دســتگیر و با تشــکیل پرونده تحویل مراجع 

قضایی شدند. 
وی بــا تقدیر از تعامل خــوب مردم با پلیس 
از شــهروندان خواســت در صورت مشــاهده 
هرگونــه موارد مشــکوک در خصوص تهیه و 
توزیع موادمخدر مراتب را در ســریعترین زمان 
به پلیس اطالع دهند. شهرستان گنبدکاووس 
با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان 

واقع است.

فرودگاهدشــتنازساری؛
محرکتوسعهمازندران 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران 
گفت: فرودگاه دشــت ناز ســاری محرک توسعه این 

استان است.
به گزارش ایسنا مهدی رازجویان در نشست بررسی 
مشکالت و مسائل فرودگاه دشت ناز ساری که با حضور 
مدیران دستگاه های اجرایی و دادستان میاندرود برگزار 
شد با اشــاره به اینکه نبود اعتبارات کافی موجب عدم 
توسعه فرودگاه دشت ناز ساری شده است، اظهار کرد: 
این فرودگاه یکی از پروژه های اصلی و محرک توسعه 
مازندران محسوب می شود و به روز بودن ناوگان هوایی 
می تواند موجب افزایش توســعه استان شود، بنابراین 
عملیاتی شــدن محور مواصالتی فــرودگاه و نصب 
دســتگاه آی اس ال از جمله موضوعاتی اســت که در 
راستای توسعه و باال رفتن امنیت فرودگاه باید اجرایی 
شود.وی تصریح کرد: در این روستا انتظار می رود هرچه 
زودتر محل عبور مرور و تردد روســتای زرین محله و 
دیوارکشی و فنس کشــی اطراف فرودگاه عملیاتی و 
نهایی شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
مازندران خاطرنشــان کرد: نبود امکانات موجب عدم 
استقبال شــرکت های هواپیمایی از فرودگاه دشت ناز 
ســاری شده اســت که باید نســبت به این مهم توجه 

ویژه ای شود.
رازجویان گفت: اجرایی شدن محور جواداالئمه به 
فرودگاه از جمله مطالبات مهم مردم این منطقه است که 
زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده بنابراین می طلبد 
نسبت به پایان این پروژه اهتمام جدی شود.  وی یادآور 
شــد: فرودگاه دشت ناز ساری تنها متعلق به شهرستان 
میاندرود نیســت، بلکه متعلق به کل اســتان و کشور 
است و تمامی مردم کشورمان از آن استفاده می کنند و 
پســندیده نیست دستگاه آی اس ال در فرودگاه نصب 

نشده و محور جواد االئمه به پایان نرسیده است.

ســاری۲۰۲۲؛فرصــت
گردشــگری برای تاریخی

مازندران

مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی مازندران رویداد »ســاری ۲۰۲۲« را فرصتی 
تاریخی برای گردشــگری استان وشهر ساری عنوان 

کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســیف اهلل فرزانه، در دیدار 
با شــهردار مرکز اســتان ضمن قدردانی از همراهی 
خوب شهرداری های اســتان بخصوص شهر ساری 
در برگزاری رویدادهای فرهنگی گفت: میزبانی شــهر 
ســاری فرصتی تاریخی برای این شهر در سال ۲۰۲۲ 
خواهد بود و با وجود مقصد خوب گردشــگران داخلی و 
خارجی مازندران هنوز به جایگاه واقعی خود در ســطح 

بین المللی نرسیده است.
وی با اشاره به تصویب رویداد ساری ۲۰۲۲  به عنوان 
پایتخت گردشــگری کشــورهای عضو اکو با حضور 
وزرای این کشــورها در تاجیکستان گفت: قطعا تکرار 
این رویداد برای یک شهر و استان چند دهه زمان می برد 
و باید از این فرصت تاریخی، بهره برد. وی افزود: ساری 
با جایگاه مهم تاریخی و شهر بندری و تاریخی فرح آباد 
که یادگار عصر صفوی در این شهرستان است، ظرفیت 
های مهم تاریخی در ایــن رویداد خواهد بود.فرزانه با 
اشــاره به همراهی شــهرداری در اجرای هرچه بهتر 
این رویداد در اســتان گفت: شهر ساری نقش محوری 
و مهمی در این رویداد خواهد داشــت. مدیرکل میراث 
فرهنگی مازندران در ادامه با اشــاره به اهمیت آشنایی 
مردم با موضوع ثبت جهانی جنگل های هیرکانی گفت: 
در آذر جشنی با محوریت ثبت این جنگل ها در فهرست 
میراث جهانی یونسکو و با حضور وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، در شهر ساری برگزار خواهد 
شــد و قطعا شهرداری شهر ســاری با وجود لکه مهم 
جنگل های بوال در این شهرســتان، نقش محوری در 
این جشن خواهد داشت و با حضور وزیر میراث فرهنگی 
دبیرخانه رویداد بین المللی ساری ۲۰۲۲ افتتاح خواهد 
شــد. رجبی شهردار ساری با اشاره به بستر سازی برای 
رویداد بین المللی ساری ۲۰۲۲ گفت: شهرداری با تمام 
قوا در کنار این رویداد خواهد بود.وی با اشــاره به جمع 
بندی پیشــنهادات، در این رویداد و اســتقبال از افتتاح 
دبیرخانه ســاری ۲۰۲۲ گفت: جشن هیرکانی فرصت 
خوبی برای آغاز این همکاری ها خواهد بود. شــهردار 
ساری گفت: آمادگی کامل برای راه اندازی موزه های 

بوستان والیت وجود دارد.

خبر

ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران 
اعالم کــرد که مگس میــوه در باغ های 
میوه بویژه همزمان با اوج برداشت پرتقال 
تامسون با سرد شــدن هوا فروکش کرده 

است.
بــه گزارش ایرنا هــوای مازندران طی 
اواخر هفته گذشــته رو به ســردی رفت و 
دمای هــوا در مناطق مختلف بین ۸ تا ۱۲ 
درجه نسبت به قبل کاهش یافت. برودت 
هوا همراه با بــارش برف در برخی مناطق 
کوهســتانی باعث یخبندان شــبانه شد و 
در مناطــق جلگه ای هم قرار اســت هوا با 

کاهش تدریجی همراه شود.
هجوم آفت مگس میــوه که از ابتدای 
ســال جاری از باغ های ســیاه ریشه آغاز 
شده بود، به مرور شــدت گرفت و در همه 
محصوالت باغی نگران کننده شــد. جهاد 
کشاورزی مازندران برای مقابله با این آفت 
عالوه بر برگزاری مانور آموزشی در مناطق 

مختلف، اقدامات دیگری هم با مشــارکت 
بهره برداران انجام داد که ســبب شد تا این 

آفت کنترل شود.
مگس میوه مدیترانه ای از آفات مخرب 
جهانی اســت که نسبت به سایر گونه های 
مگس میوه دارای دامنه میزبانی وســیعی 
است و می تواند بیشترین خسارت را به بار 
بیاورد. هلو، خرمالو، انجیر، سیب زرد، آلو و 
گالبی و مرکبات از جمله میزبان های این 
آفت هســتند. مدیریت حفظ نباتات جهاد 
کشــاورزی مازندران با انتشار گزارشی از 
فروکــش کردن آفت مگس میوه با ســرد 

شدن هوا خبر داد. 
در این گزارش خطاب به باغداران اعالم 
شده اســت: اگر چه با کاهش دما خسارتی 
برای آفت مگس میــوه نمی توان متصور 
بود، ولی باغداران نباید باغ را رها کنند؛ چرا 
که این آفت نیز همانند سایر آفت ها نیاز به 

مبارزه دائمی دارد.

جهاد کشــاورزی مازندران با اعالم این 
که گســترش آفت مگس بر روی درختان 
میوه از جمله ســیب، خرمالو و سایر میوه ها 
نیز مطرح اســت، تاکید کرد: حتی افرادی 
که در منازل خود یک درخت نیز دارند باید 
اقدامات پیشــگیرانه را در دستور کار داشته 
باشــند تا این آفت برای همیشه ریشه کن 

شود.
طبق اعالم رسمی مدیریت حفظ نباتات 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران این آفت 
روی محصول پرتقال تامســون اســتان 

نتوانسته خســارتی وارد کند و مهم ترین 
توصیه به باغداران نصب تله های فرمونی، 
جمع آوری میوه هــای ریخته و دفن آن در 
عمــق نیم متری زمیــن و اینکه باغداران 
میوه های رسیده را برداشت کنند تا میزبان 
این آفت نشود. مدیریت حفظ نباتات جهاد 
کشــاورزی مازندران همچنین به اهمیت 
رعایت انبارداری فنی برای ذخیره ســازی 
پرتقال تاکید و اعــالم کرد که میوه هایی 
برای ذخیره ســازی و نگهــداری در انبار 
مناســب اســت که عملیات به باغی مانند 
آبیاری، تغذیه، مبارزه با عوامل خســارت 
زای گیاهی، آفــات و بیماری ها در باغات 

بخوبی رعایت شده باشد.
کارشناســان باغداری بر این اعتقادند 
کــه برای ذخیره ســازی، میوه هایی که از 
ســطح زمین حدود یک متــر فاصله دارند 
انتخاب شوند و برای پیشگیری از صدمات 
مکانیکی به میوه، اصول فنی برداشت اعم 

از استفاده از دستکش، قیچی مخصوص، 
جعبه های مناســب و دقــت کافی در جا 
به جایــی میوه  ها مورد توجــه قرار گیرد. 
همچنین برای کاهش خســارت ناشی از 
بیماری های انبــاری ضرورت دارد تا انبار 
و جعبه ها قبل از ذخیره ســازی با ســموم 
قارچکش مناسب کامال ضد عفونی شوند.

رعایت نکات فنی، استاندارد بسته بندی، 
ایجاد راهروها و خالی گذاشــتن یک سوم 
فضای انبار و جعبه، استفاده از پالت و جعبه 
های مناسب برای برقراری تهویه مطلوب 
و جلوگیــری از صدمات مکانیکی و تنظیم 
دمــا و رطوبت انبار برابر ضوابط برای حفظ 
کیفیت میوه ضروری است. نصب تهویه در 
قسمت های جنوبی و شــمالی انبار برای 
خــروج گازهای تولید شــده و ورود هوای 
خنک در شــب برای جلوگیری از رشــد و 
توسعه قارچ های انباری بسیار موثر خواهد 

بود.

سرمای پاییزی مگس میوه را از باغ های مازندران دور کرد

خبر

سرپرستاستانمازندران:محسنگرجی۰۱۱-333۴۱553
سرپرستاستانگیالن:مهدیشریعتناصری۰۱3-33۲3۰۰6۴

سرپرستاستانگلستان:اعظمدستجردی۰۱۷-3۲۴۲۴۴3۰

قرارگاه ویژه نظارت بر بازار در شهرستان های مازندران فعال می شود
ســه روز پس از آغاز به کار قــرارگاه ویژه نظارت و 
تنظیم بازار در استان مازندران، استانداری این استان با 
ارسال دستورالعملی برای فرمانداران از آنها خواست تا 

این قرارگاه را در شهرستان ها هم فعال کنند.
به گزارش ایرنا اســتاندار مازنــدران قرارگاه ویژه 
نظارت و تنظیم بازار اســتان را برای مدیریت بر بازار 
و جلوگیری از تخلف صنفی تشــکیل داد تا از هرگونه 
سوءاستفاده ناشــی از افزایش قیمت و سهمیه بندی 
بنزین برای فزایش قیمت دیگر کاالها جلوگیری کند. 
احمد حســین زادگان هم با ارســال دستورالعملی 
برای فرمانداران ۲۲ شهرستان استان آنها را ملزم کرد 
تا با بســیج امکانات و استفاده از ظرفیت دستگاه های 
اجرایی، بانک ها، شــهرداری ها و دیگر نهادها اقدام 
به تشــکیل قرارگاه برای نظــارت و کنترلی بر بازار و 
اصناف کنند. استاندار مازندران، فرمانداران را به عنوان 
فرمانده قرارگاه نظارت ویژه بر بازار شهرســتان تعیین 
کرد و از آنان خواســت تا نتیجه اقداماتشان را روزانه به 
اســتانداری و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مستقر در 
اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان ارسال کنند. در 
این دســتورالعمل همچنین چارت تشکیالتی قرارگاه 
نظارت ویژه بر بازار شهرستان ها نیز مشخص شده که 
طبق آن معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار به عنوان 
جانشــین ستاد تعیین شــد و دبیری ستاد هم بر عهده 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
قرارگاه شهرستانی متشکل از ۴ کمیته پشتیبانی و 
حمل ونقل، بازرســی و نظارت، اطالع رسانی و تامین 
کاالست که بخشــداران، شهرداران، روسای صمت، 
جهاد کشاورزی، اســتاندارد، راهداری، اتاق اصناف، 
اطالعات، سپاه، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، 
دامپزشکی، بهداشت، ارشاد، انجمن حمایت از حقوق 
مصــرف کنندگان، غله و تعاون اعضای این کمیته ها 

هستند .
مدیــرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
مازندران در توضیح دستورالعمل جدید استاندار توضیح 
داد: با توجه به تصمیم و دســتور سران سه قوا مبنی بر 

افزایش قیمت و ســهمیه بندی بنزین برای جلوگیری 
از سوء اســتفاده های احتمالی در بازار از سوی برخی 
افراد، قرارگاه نظارت ویژه با بازار استان راه اندازی شد 
. مهــدی گلچوب افزود: پس از ســه روز از آغاز به کار 
این قرارگاه، بنا بر دســتور استاندار و با پیگیری معاون 
هماهنگی امــور اقتصادی وی این قرارگاه به صورت 

شهرستانی توسط فرمانداران راه اندازی می شود . 
وی ادامــه داد: البتــه در حال حاضــر تعدادی از 
شهرســتان های مازندران این قرارگاه را تشکیل داده 
اند و مشغول فعالیت هستند، اما تا پایان این هفته بقیه 

شهرستان ها باید قرارگاه را فعال کنند.
مدیــر کل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 

مازنــدران گفت: قــرارگاه های شهرســتانی با آغاز 
فعالیتشــان، کانکس ویژه ای را در بازار و معابر اصلی 
شهر مســتقر می کنند تا مردم به صورت محسوس و 
ملموس حضور بازرســان پیگیری تخلفات صنفی در 
این برهه زمانی خاص را احســاس و با آنها همکاری 
کننــد. وی افزود: این اقدام با هدف نظارت بیشــتر بر 
بــازار انجام می گیرد و با توجه به اســتقرار کانکس در 
بازار شهرستان ها و حضور ماموران تعزیرات در همان 
محل حکم صادر می شــود و نیاز به تشکیل پرونده و 

ارسال آن به تعزیرات نیست .
رئیس نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان مازندران هم بــا تاکید بر پایداری و 
آرامش بازار استان در روزهای اخیر، گفت: با اقداماتی 
نظیر راه اندازی قرارگاه نظارت ویژه بر بازار در استان، 
بازار مازندران در وضعیــت آرام و با کمترین تخلفات 

اصناف مواجه است .
حســین اصغرزاده افزود: از روز شــنبه و آغاز طرح 
سهمیه بندی بنزین تا روز سه شنبه این هفته ۲ هزار و 
۱۵۰ مورد بازدید از اصناف مازندران انجام شد که ۱۹۴ 
مورد تخلف مشاهده و برخورد شده است. وی توضیح 
داد: برای این متخلفان پرونده تشــکیل و سه میلیارد 
ریال جریمه شدند و مهم ترین تخلفشان هم عدم درج 

قیمت و گرانفروشی بود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی مازندران با اشاره 
به اینکــه بعضی از مددجویان کمیتــه امداد به صورت 
مســتمری و بعضی در قالب تسهیالت اشتغال یا هزینه 
درمانی حقــوق دریافت می کنند، گفت: یکی از وظایف 
اصلی کمیته امداد ترویج فرهنگ انفاق اســت به همین 
منظور ۱۱۰ مرکز نیکوکاری در اســتان دایر کردیم که 
مــردم به طور خودجوش کمک هــا را جمع آوری و بین 

نیازمندان محالت خودشان توزیع می کنند.

احمد ســعادت در حاشیه نمایشــگاه مطبوعات در 
گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه کمیته امداد نهادی است 
که حدود ۷۰ درصــد از منابع دولتی و ۳۰ درصد از منابع 
مردمی اســتفاده می کند و این میزان بسته به درآمد هر 
شهرستان متفاوت است، اظهار کرد: در مازندران حدود 
۴۵۰ هــزار صندوق صدقات وجود دارد که یکی از منابع 
درآمدی کمیته امداد، وجود همین صندوق هاســت.وی 
تصریــح کرد: یکی دیگر از راه های تامین منابع این نهاد 
وجــود ۳۰ هزار نفر از حامیان طرح اکرام اســت که این 
افراد به طور میانگین در هر ۶ ماه حدود ۲۷۰ هزار تومان 
به هر ایتام کمک می کنند. وی با اشاره به اینکه سومین 
منبع درآمد کمیته امداد زکات اســت، خاطرنشان کرد: 
دبیرخانه شــورای زکات در این اســتان در کمیته امداد 
راه اندازی شــده و رئیس آن نماینده ولی فقیه دراستان، 
قائم مقام این شــورا استاندار و مدیرکل کمیته امداد دبیر 
آن هســتند. ســعادت با بیان اینکه طرح های »مبتنی 

بر نیــاز« چهارمین منبع درآمد کمیته امداد محســوب 
می شود، گفت: جشن نیکوکاری، عاطفه ها و کمک های 
مردمی در مواقع ســیل یا زلزله که بین مددجویان تحت 
پوشش توزیع می شــود بخشی از این طرح است. وی با 
اشــاره به اینکه طرح های مختص مازندران که توسط 
کمیته امداد درحال اجراست، »دوشنبه های پرمهر« و 
»امواجی از بهشت« نام دارند، افزود: سن خیرین استان 
در حال باال رفتن است به همین دلیل با همکاری آموزش 
و پرورش از آبان ۹۷ در راستای ترویج فرهنگ انفاق طرح 

دوشنبه های پرمهر را شروع کردیم.
 معاون توسعه مشارکت های مردمی مازندران ادامه 
داد: در این طرح دانش آموزان در روزهای دوشــنبه برای 
ســالمتی خودشان و خانواده شــان صدقه می دهند که 
ایــن امر هم آموزش نیکوکاری به آن هاســت وهم این 
دانش آموزان در آینــده جایگزین خیرین امروز خواهند 
شد.سعادت با بیان اینکه در طول سال تحصیلی گذشته 

هزار و ۳۰۰ مدرســه در کل اســتان مشارکت کردند که 
بــا جمع آوری ایــن مبلغ ۲ واحد مســکونی برای ایتام 
دانش آموزی ساخته شد و قصد داریم این طرح را تا پایان 
ســال تحصیلی امسال به ۴ هزار مدرسه برسانیم، گفت: 
دومین طرح با نام »امواجی از بهشــت« توسط خیران، 
ایتام و با نام شهدا آغاز شده است و طی دو ماه گذشته ۱۲۰ 

خانواده شهید و ۳۲۰ خیر وارد این طرح شدند.
وی تصریح کرد: در این طرح خیران هر یتیمی را برای 
حمایت و کمک با نام و نیت شــهیدی انتخاب می کنند، 
همچنین ۴ نهاد بنیاد شهید، بنیاد حفظ و آثار و ارزش های 
دفــاع مقدس، اوقاف و امور خیریــه و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( مشــارکت دارند. ســعادت یادآور شد: قصد 
داریم تا پایان سال آینده به ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید مازندران 
خیر به این مجموعه اضافه شوند تا حامی ایتام باشند. وی 
از اجــرای طرح »اموات« در آینده خبر داد و گفت: در این 
امر مردم می توانند به نیت اموات خود حامی ایتام شوند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی مازندران خبر داد؛

ساخت ۲ واحد مسکونی برای ایتام مازندران


