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گروه اقتصادی:  مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای گلستان گفت: ۴۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در 
گلستان طی سال ۹۷ تعیین تکلیف می شود.علی 
نظری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۱۶ هزار 
و ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان تاکنون دو 
هزار و ۵۳۰ حلقه چاه مسدود المنفعه شده و در 
سال جاری هم چهار هزار حلقه چاه تعیین تکلیف 
می شود.وی افزود: حدود ۱۲ هزار چاه غیرمجاز 
در استان عمقی کمتر از ۲۰ متر دارند و سیاست 
ما این است که ابتدا چاه های عمیق که هر کدام 
از آن ها با حدود ۲۰ چاه کم عمق از لحاظ آبدهی 
برابری می کند را تعیین تکلیف کنیم.نظری با بیان 
این که ۳۲ گروه گشت و بازرسی در استان شبانه 

روز کنترل چاه های غیرمجاز و مجاز را انجام می 
دهند، گفت: چاه های مجاز هم اگر بیش برداشت 
انجام دهند از منظر قانون غیرمجاز محسوب شده 

و از کشاورزان و بهره برداران تقاضا داریم به جهت 
بهره  پروانه  آب  بهینه  مصرف  و  قانون  رعایت 

برداری را مالک عمل قرار دهند.

وی تصریح کرد: ما تامین کننده آب هستیم و تولید 
آب نداریم و در شرایط کنونی به دلیل تغییر اقلیم، 
خشکسالی و افزایش دما با مشکل کمبود آب رو به 
رو هستیم و باید بهره روی از آب را افزایش دهیم.

نظری با بیان این که در شرایط کنونی مدیریت 
عرضه و مصرف باید با هم صورت گیرد، اضافه 
کرد: افت سفره های آب زیرزمینی موجب کف 
شکنی، الیروبی و جا به جایی چاه ها توسط بهره 
برداران شده و همه این ها هزینه بر است و لزوم 
رعایت پروانه بهره برداری ضرورت دارد.طبق گفته 
بهره  افزایش  ای،  افزایش کشت گلخانه  نظری 
وری از آب و مصرف بهینه از جمله راهکارهای 

مدیریت مصرف در شرایط کنونی است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

۴۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در گلستان طی سال ۹۷ 
تعیین تکلیف می شود

معاون فنی اداره کل راهداری گلستان خبر داد:
توسعه سامانه های هوشمند 

جاده ای گلستان
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلستان از توسعه سامانه های هوشمند جاده ای در گلستان 
خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، علی زینلی اظهار 
از بسترهای  استفاده بالعوض  با فراهم شدن زمینه  کرد: 
مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت استان، توسعه سامانه 
های هوشمند جاده ای اداره مدیریت راه های استان افزایش 
ارسال  تعداد و سرعت دریافت و  افزایش  یافت.وی گفت: 
اطالعات سامانه های نظارت تصویری، کنترل سرعت و ثبت 
تخلف، سامانه های توزین، سامانه ۱۴۱ و همچنین دسترسی 
به سامانه های نظارت تصویری استان های همجوار و از 
همه مهم تر، کاهش هزینه های اداره کل از مزایای استفاده 
از بسترهای شرکت ارتباطات زیرساخت است.به گفته وی، 
امضای تفاهم نامه استفاده بالعوض از بسترهای شرکت 
ارتباطات زیرساخت در سال ۹۴ فی مابین وزارتخانه های راه و 
شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با نمایندگی 
و بهره برداری اداره  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و 
شرکت ارتباطات زیرساخت در استان، امکان مخابراتی کردن 
و استفاده از فیبرهای نوری مرکز را، فراهم کرد و با پیگیری 
اداره کل طی این سال ها، موفق به اجرای آن در سال جاری 
شدیم.زینلی افزود: پیش از اجرای این بستر، انتقال اطالعات 
مرکز مدیریت راه ها به سراسر کشور از طریق شبکه اینترانت 
و در قالب ۱۰ تا ۱۴ مگابایت صورت می گرفت و اما اکنون 

با ایجاد این بستر به ۱۰۰ مگابایت رسید.

گروه خبر: رئیس سازمان صمت گلستان گفت: لوح ثبت جهانی 
خاویار ایران به مرکزیت استان گلستان و با حضور وزیر صمت و 

وزیر کشاورزی رونمایی می شود. 
حسینقلو قوانلو در همایش تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان 
از  قدردانی  برای  فرصتی  صادرات  ملی  روز  کرد:  اظهار  گلستان 

صادرکنندگان است که در شرایط سخت اقتصادی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه تمام تالش دشمنان تزریق یأس و ناامیدی در 
سطح جامعه است، گفت: بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۶ از گمرکات 
استان رشد دو درصدی صادرات را شاهد بودیم و این رشد پس از 

دو سال محقق شده است.
کل  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  گلستان  صمت  سازمان  رئیس   
صادرات استان گلستان به ۲۲۵ میلیون دالر رسید و در 8 ماهه 
امسال بالغ بر ۶۵ درصد رشد صادرات داشتیم و در این مدت  ۲۰۰ 

میلیون دالر صادرات در استان اتفاق افتاده است.
قوانلو گفت: در ۱۱ روز گذشته ۱۵ میلیون دالر صادرات گمرکات 
استان از اینچه برون بوده و با رشد ۶ درصدی همراه است و اگر 
این روند تداوم یابد رکورد صادرات ماهیانه در تاریخ استان گلستان 

شکسته خواهد شد.
وی افزود: پس از سه سال بازار هدف ما مجدد کشور ترکمنستان 

شد و این کشور تواتنست جایگاه کشور عراق در صادرات بگیرد.

 رئیس سازمان صمت گلستان به رشد صادراتی ۲۰۰ درصدی به 
برخی از کشورها اشاره کرد و افزود: همچنین از استان گلستان 
صادرات به کشورهای اروپایی بلغارستان رومانی و .. داشتیم و عمده 

صادرات ما صنعتی و صنایع تبدیلی بوده است.
قوانلو یادآور شد: پنیر، خوراک دام و طیور،لوله های فلزی، قطعات 
سوله جزو اقالمی است که اولویت صادرات از استان گلستان بوده 

است.
وی با بیان اینکه اگر روند رشد اقتصادی در استان و صادرات ادامه 
یابد این گردنه سخت اقتصادی را با کمک سربازان جنگ اقتصاد 
پشت سر خواهیم گذاشت، گفت: دولت به پشتوانه صادرکنندگان در 

مقابل زورگویی دشمنان ایستاده است.
رئیس سازمان صمت گلستان  تاکید کرد: سرمایه گذاری های به 
بهره برداری رسیده بخش صنعت در هشت ماهه امسال با رشد ۱۰۰ 

درصد رسیده و دو برابر سال گذشته رشد داشته است.
قوانلو تاکید کرد: تا پایان سال ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
استان اتفاق می افتد و یکی از این طرح ها شورابه ید است که با حدود 

۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حال افتتاح است.
وی گفت: 8 هزار و ۶۰۰ شغل در صنعت و معدن و تجارت در 
سامانه رصد طی سال قبل به ثبت رسید و در هشت ماهه ۵ هزار 
و ۶۰۰ شغل ثبت کردیم که برابر با ۷۰ درصد برنامه اشتغال ما در 

سال جاری است.
رئیس سازمان صمت گلستان به کاهش ۴ درصدی نرخ بیکاری در 
استان گلستان اشاره کرد و افزود:  در ۶ ماهه امسال ۱۰.۵ درصد 
رشد منایع بانکی داشتیم که این آمار در کشور ۷.۵ درصد بوده است.

بین  تولید در  را در تسهیالت رونق  امروز رتبه دوم  قوانلو گفت: 
تومان  میلیارد  تا کنون ۳۰۰  توانستیم  و  داریم  استان های کشور 
تسهیالت رونق تولید اعطا کنیم که جای دارد از همراهی بانک ها با 

بخش تولید گلستان قدردانی کنم.
وی افزود:  لوح ثبت جهانی خاویار ایران به مرکزیت استان گلستان  

و با حضور وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی رونمایی می شود.

رئیس سازمان صمت گلستان خبر داد:

رشد 65 درصدی صادرات گلستان در 8 ماه امسال

استاندار گیالن بیان دغدغه های مطرح شده از سوی امامان جمعه 
را مطالبه به حق مردم دانست و گفت:نیروهای راه آهن شمال از 

طریق یک فرآیند رقابتی و با اولویت گیالنیان جذب می شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر مصطفی 
رودبار  شهرستان  جمعه  امامان  و  فرماندار  با  دیدار  در  ساالری 
افزود: وجود آزاد راه، راه آهن و رودخانه برای مردم رودبار علیرغم 
برخی مشکالت به عنوان فرصت و نعمت محسوب می شود که 
امیدواریم با تدابیر و برنامه ریزی صحیح بخشی از این مشکالت 

حل شود.
وی به ایجاد توقفگاه راه آهن در شهرستان رودبار نیز اشاره کرد و 
خاطر نشان کرد: اهتمام ما بر این است تا در پروژه های عمرانی 
دغدغه های مردم منطقه را درنظر بگیریم و با جدیت دنبال کنیم.

استان گیالن با اشاره به وجود کارخانجات و صنایع مختلف در 
شهرستان  رودبار افزود: با برگزاری مستمر جلسه کارگروه رفع 
موانع تولید و رونق اشتغال می توانیم گام های موثری در راستای 

رفع مشکالت تولیدکنندگان برداریم.
برنامه ریزی های  به  اشاره  با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
صورت گرفته درخصوص ساکنان پشت سدآیت اهلل بهجت گفت: 
در تالشیم بستری فراهم کنیم تا با دراختیار گذاشتن زمین و 
حمایت در جهت احداث در مجاورت مسیرهای دارای امکانات 
زیرساختی همچون آب، برق و گاز برای سکونت و حفظ شغل 

کشاورزی و دامپروری، این عزیزان به شهرها مهاجرت نکنند.
نماینده عالی دولت در گیالن به تدوین دستورالعمل ۳۰ ماده ای در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور دستگاه های اجرایی، 
نظارتی و قضایی در جهت ساماندهی رودخانه ها و برداشت مصالح 
اشاره کرد و اظهار داشت:  این دستورالعمل طی این هفته ابالغ 
می شود و در سطح شهرستان ها درخصوص طرح های مختلف 
چندمنظوره با اولویت تأمین آب کشاورزی با محوریت فرمانداران 

و در کمیته ای ۷ نفره تصمیم گیری می شود.
استان ها  به  توسعه  ششم  برنامه  قانون  مجوز  اعطای  به  وی 

درخصوص تصمیم گیری در شورای معادن برای استفاده از یک 
درصد ارزش مصالح برداشتی در استان و شهرستان ها نیز اشاره 
کرد و گفت: نحوه هزینه کرد این منابع از طریق کمیته برنامه 
ریزی شهرستان ها تعیین شده که به زودی دستورالعمل این اقدام 

به شهرستان ها ابالغ می شود.
استاندار گیالن بر لزوم توجه به ارائه خدمات مطلوب درمانی و 
بهداشتی تأکید کرد و اظهار داشت: در جهت رعایت سطح بندی 
تأمین پزشک در مناطق رودبار مجدداً به دانشگاه علوم پزشکی 

تأکید می کنم تا مورد توجه قرار گیرد.
و  استان ها  اغلب  در  مهر  مسکن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهرستان های کشور به اتمام رسیده یا رو به اتمام است گفت: 
در برخی از مناطق جانمایی احداث این پروژه به خوبی صورت 
نگرفته بود که مشکالتی را در برداشته است.در این نشست هریک 
از امامان جمعه به بیان مشکالت و پیشنهادات در راستای رفع 

دغدغه های مردم شهرستان رودبار پرداختند.

استاندار گیالن ؛

نیروهای راه آهن شمال به صورت رقابتی و با اولویت اشتغال 
گیالنی ها جذب می شوند

فرماندار رشت بیان کرد: می توانیم با همکاری جمعی شاهد تحول اساسی در توسعه 
مهارت آموزی باشیم.

میرشمس مومنی زاده ، فرماندار شهرستان رشت در جلسه شورای مهارت آموزی، با 
اشاره به لزوم رفع معضل همه گیر بیکاری، تصریح کرد: با حمایت از تولید و سرمایه 
گذاری و تالش در جهت جذب تسهیالت اشتغال روستایی و فراگیر می توانیم در 

جهت اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش تولید گام های موثر برداریم.
وی همچنین افزود: با حفظ و توسعه ظرفیت های کشاورزی، گردشگری و فعال 
سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل صنعتی و تولیدی، می توانیم به اشتغال در 
شهرستان کمک کنیم .فرماندار شهرستان رشت نظام آموزشی فعلی را واجد پاره ای 
از تغییرات دانست و افزود: نظام آموزشی باید به گونه ای تغییر یابد که دانش اموزان 

ودانشجویان در مقاطع متوسطه و عالی وحتی در دوره خدمت نظام وظیفه با کسب 
مهارت های الزم به یک کارآفرین موفق بدل شوند . مومنی زاده ، در ادامه با اشاره بر 
لزوم توانمندسازی منابع انسانی ، افزود: باید بتوانیم با اهتمام بیشتر شاهد یک تحول 
اساسی در توسعه مهارت آموزی باشیم و این امر تنها در سایه انجام نیازسنجی و همت 

جمعی همه اعضای شورای مهارت آموزی خواهد بود.

فرماندار رشت:

می توانیم با همکاری جمعی شاهد تحول اساسی در توسعه مهارت آموزی باشیم

مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامی 
برق منطقه ای گیالن خبر داد:

احداث پست 132/63 کیلوولت 
در پست شهید سیادتی رشت

مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامی برق منطقه ای 
گیالن از احداث پست ۱۳۲/۶۳ کیلوولت با ظرفیت ۲/۵۰ 
مگاولت آمپر در پست شهید سیادتی رشت خبر داد.محمد 
نویدی مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامی برق 
منطقه ای گیالن از احداث پست ۱۳۲/۶۳ کیلوولت با ظرفیت 
۲/۵۰ مگاولت آمپر در پست شهید سیادتی رشت خبر داد.

وی افزود: پست ۱۳۲/۶۳ کیلوولت در پست شهید سیادتی 
رشت با هدف تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان گیالن 
احداث خواهد شد. تامین مالی این پروژه از محل طرح های 
غیر عمرانی خواهد بود.نویدی خاطر نشان کرد: پیش بینی می 
شود در صورت تامین به موقع منابع مالی این پروژه در مدت 
یک سال به بهره برداری برسد.وی افزود: عملیات اجرایی 
سیادتی  شهید  پست  در  کیلوولت   ۱۳۲/۶۳ پست  احداث 
رشت در سه بخش؛ تامین تجهیزات ، انجام عملیات اجرایی 
ساختمانی و انجام عملیات اجرایی نصب، تست و راه اندازی 

انجام خواهد شد.

عضو شورای شهر رشت مطرح کرد:
تاکید بر رعایت شئونات اسالمی 
در اجرای برنامه های روز رشت

عضو شورای شهر رشت بر رعایت شئونات اسالمی در اجرای 
در  پور  حاجی  کرد.اسماعیل  تاکید  رشت  روز  های  برنامه 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت اظهار داشت: 
یا برنامه برای روز رشت برگزار نکنید و یا درست اجرا کنید. 
شان مردم باالتر از این است که سال به سال برنامه ها ضعیف 
تر از سال قبل باشد. اگر برنامه خوب نباشد، بنده شرکت نمی 
کنم.عضو شورای شهر رشت افزود: نمی خواهیم اتفاقی خارج 
از شئونات دینی رخ دهد ولی شادی مردم را نباید تلخ تر از زهر 
کنید. اسماعیل حاجی پور بیان داشت: وقتی ۳ جوان بیگناه را 
که در پیاده راه موسیقی می نوازند، برخورد نادرست می کنند، 
پس باید به نحوی برنامه ریزی شود، که شائبه رخ ندهد.وی 
بر بکارگیری از توان دیگر دستگاه ها تاکید نمود و افزود: همه 
دستگاه ها از شهرداری انتظار دارند اما هیچ مسئولی به داد 
شهرداری ورشکسته نمی رسد.عضو شورا ادامه داد: برنامه های 
پیشنهادی را به فرمانداری اعالم کنند تا تبعاتی ایجاد نشود.

حاجی پور خاطر نشان کرد: هزینه های برنامه ها را هم باید 
لحاظ کنید چون هنوز هنرمندان دستمزد اجراهای قبلی خود 

را دریافت نکرده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با تأکید بر 
استفاده از ظرفیت واحدهای صنفی برای ترویج 
فریضه وقف گفت:  اصناف گیالن در وقف های 

مشارکتی حضور بسیار فعالی دارند.
حجت االسالم والمسلمین ستار علیزاده در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت:  در هفت ساله اخیر و به 
جهت مشارکت فعال حوزه اصناف گیالن در امر 
فریضه وقف انفرادی و مشارکتی تعداد ۲۱۰ وقف 

جدید در این استان به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه بازاریان همواره در امور خیریه 
از جمله وقف از سایر اقشار جامعه پیشتاز بوده اند 
تصریح کرد: در احادیث و روایات اسالمی و شیعی 
از چهار مؤلفه به عنوان رکن های استوار دین نام 
برده اند که در این میان فریضه وقف و مشارکت 

کریمانه بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.
علیزاده با اشاره به اینکه امانت داری و بخشندگی 
در وجود مبارک پیامبر اکرم) ص( وجود داشت ابراز 
داشت: ائمه اطهار )ع( و بسیاری از عالمان و بزرگان 
دینی و مذهبی در سیره و روش زندگی خود به 
امر وقف توجه ویژه ای داشتند و همواره مردم را 

به ادای این فریضه تشویق می کردند.'مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه گیالن ترویج فرهنگ غنی 
و متعالی وقف در جامعه را هدف و رویکرد اصلی 
سازمان اوقاف کشور دانست و ابراز داشت:  سازمان 
اوقاف و امور خیریه در کنار رویکرد ترویجی خود 
هیچ وقت به دنبال تصدی گری و تولیت در امور 

موقوفه ها نبوده است.
و  مال  ماندگاری  راه  بهترین  را  وقف  علیزاده 
ثواب جاریه برای فرد واقف دانست و خاطرنشان 
کرد: این سنت ارزشمند در ادیان و فرهنگ های 
دیگر نیز مورد تأکید بسیاری قرار داشت اما دین 
اسالم با تبیین ابعاد گسترده این فریضه ارزشمند 
در راستای نهادینه کردن و سازماندهی آن قدم 

برداشت.
وی تعداد موقوفه های ثبت شده در کشور پس 
از پیروزی انقالب اسالمی تا سال ۹۰ را حدود 
۱8۴ وقف اعالم کرد و بیان داشت: در هفت سال 
اخیر با توجه به سیاست های سازمان اوقاف کشور 
در راستای نهادینه کردن وقف در سطح جامعه 
تعداد موقوفه های ثبت شده افزایش چشمگیری 

پیدا کرد.
بزرگترین  امور خیریه گیالن  و  اوقاف  مدیرکل 
موقوفه گیالن در دهه اخیر را متعلق به بانویی 
خیر در الهیجان نامید و تصریح کرد:  به غیر از 
وقف های انفرادی افراد خیراندیش می توانند به 
صورت جمعی و مشارکتی نسبت به تجمیع مال 
خود اقدام کنند و وقف جدیدی را با نام خود به 

ثبت برسانند.
علیزاده تشکیل انجمن یاوران وقف در واحدهای 
صنفی مختلف را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: 
فعاالن حوزه بازار می توانند پس از تشکیل انجمن 
یاوران وقف نسبت به جمع آوری سرمایه های خود 
اقدام نمایند سپس امور موقوفه جدید را با مدیریت 

یکی از اعضای انجمن دنبال کنند.
وی به اشاره به اینکه حوزه وقف ظرفیت بسیار 
باالیی در حوزه اشتغالزایی و ایجاد فرصت های 
شغلی دارد بیان داشت: یکی از اقشار مهمی که 
می تواند با نیت ایجاد اشتغال در جامعه یا حمایت 
از نخبگان علمی و نیازمندان نقش آفرینی مؤثری 
داشته باشد بازاریان و فعاالن حوزه اصناف هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن قرآن کریم را 
کتابی الهی و معجزه بزرگ اسالم در تمام اعصار 
نامید و ضمن تأکید بر نقش آن در پیروزی  انقالب 
اسالمی عنوان کرد:  توانمندی ها و دستاوردهای 
عرصه های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بزرگ 
مختلف مدیون قرآن کریم و مردم والیتمدار و 
خداجوی آن است.علیزاده با اشاره به اینکه پاسخ 
تمام نیازمندی های بشریت در قرآن کریم آمده 
است تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه 
به جهت اهمیت این معجزه الهی نسبت به ترویج 
فرهنگ وقف در این حوزه تأکید داشته است به 
طوری که در سال های اخیر ۳۳۰ مرکز قرآنی در 

بقاع متبرکه گیالن راه اندازی شده است.
نفر در مراکز  از تربیت و آموزش ۶۰ هزار  وی 
آموزش قرآن کریم بقاع متبرکه گیالن در هفت 
کریم  قرآن  داشت:  بیان  و  داد  خبر  اخیر  ساله 
کتاب  عاشقانه ترین  و  منطقی ترین  علمی ترین، 
الهی است بنابراین باید از ظرفیت فریضه وقف 
برای آموزش آن به اقشار مختلف مردم استفاده 

کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن:

اصناف استان گیالن در وقف ها مشارکتی فعال دارند

مدیرکل سیاسی استانداری گیالن 
منصوب شد

استانداری  تقسیمات کشوری  و  انتخابات  سیاسی،  مدیرکل 
گیالن منصوب شد."سیدجالل سیدمحمدی" با حکم استاندار 
تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  مدیرکل  به عنوان  گیالن 
کشوری استانداری گیالن منصوب شد.سیدمحمدی چندین 
سال معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان تالش را 
برعهده داشت.پیش از این علی اکبر پراوزان مدیرکل سیاسی، 

انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیالن بود.

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد:
رشد 170 درصدی کشفیات

 مواد مخدر در گلستان
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: میزان کشفیات مواد 
در  ولی  داشته  افزایش  درصد   ۱۱ حدود  کشور  در  مخدر 
استان گلستان حدود ۱۷۰ درصد افزایش کشفیات داشتیم.

سردار »علی اکبر جاویدان« با اشاره به اینکه اعتیاد منشاء 
بسیاری از ناهنجاری ها است، اظهار کرد: گلستان یکی از 
استان هایی است که به خاطر موقعیت جغرافیایی و نزدیکی 
به شرق کشور، بستر مواد مخدر در آن وجود دارد. با این وجود 
ما خوب عمل کردیم و کشفیات ما نشان از عملکرد خوب 
ما است.وی در خصوص معتادین متجاهر و پاکسازی نقاط 
آلوده، افزود: با کمک دیگر سازمان ها از جمله دانشگاه، بسیج 
و غیره کمک کردیم تا این معضل را حل کنیم، ولی به نقطه 
مطلوب نرسیده ایم. زمانی می توانیم بگوییم درست عمل 
کرده ایم که واقعا آمار معتادین کاهش پیدا کند. این امر به 
نهادهایی که در حوزه پیشگیری فعال هستند، باز می گردد؛ 
پلیس محور مقابله است و ما در این حوزه تالش کرده ایم.

جاویدان تاکید کرد: مواد مخدر واقعا یک پدیده شوم است. 
متاسفانه مواد مخدر در دنیا یکی از تجارت های مهم است 
و ما نیز همسایه افغانستان و پاکستان هستیم که محور تولید 
مواد مخدر هستند. همه باید همت کنیم که این موضوع حل 
شود در بحث پیشگیری باید همه نهادها از خانواده تا دانشگاه 
در  گلستان  استان  انتظامی  باشند.فرمانده  داشته  مشارکت 
ادامه بیان کرد: در بحث پرونده های جرائم خشن نسبت به 
سال گذشته کاهش داشته ایم. سرقت های خرد ۱۱ درصد 
افزایش داشته است.وی گفت: متاسفانه در شش ماهه اول 
سال شاهد افزایش میزان قتل ها در استان بودیم اما در حال 
حاضر میزان وقوع قتل در استان نسبت به سال گذشته تقریبا 
بدون تغییر بوده است.جاویدان ریشه قتل ها را آسیب های 
اجتماعی دانست و گفت: در بحث مدیریت و مهار آسیب 
های اجتماعی تالش های خوبی انجام نشده است. وقتی این 
مسائل را مدیریت نکنیم، خروجی آن را در قتل و موضوعات 

دیگر شاهد خواهیم بود.

مدیرکل ثبت احوال گلستان خبرداد:
ثبت نام بیش از یک میلیون و 
130 هزار نفر برای کارت ملی

مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: تاکنون بیش از یک میلیون 
و ۱۳۰ هزارنفر برای کارت ملی هوشمند در استان ثبت نام 
کردند.ابوبکر دولو مدیرکل ثبت احوال گلستان  گفت: یک 
میلیون و ۳۹۷ هزار ۲۱۷ نفر در استان واجد شرایط دریافت 
کارت ملی هستند که از این تعداد یک میلیون و ۱۳۰ هزار 
و ۱۹۵ نفر ثبت نام کردند. وی ادامه داد: 8۱ در صد ثبت نام 
انجام داده که ۷۹ درصد آن ها کارت ملی هوشمند دریافت 
کردند و ۲ درصد نیز در انتظار صدور کارت هستند.ابوبکر دولو 
گفت: ۱۹ درصد نیز هنوز از طرف آن ها اقدامی برای ثبت نام 
صورت نگرفته است.مدیرکل ثبت احوال استان گلستان افزود: 
۶ واحد ایستگاه سیار، ۲۷ دفتر پیش خوان شهری و روستایی 
و ۱۳ دفتر پست در استان فعال هستند. وی گفت: هزینه هر 
نفر برای دریافت کارت ملی ۳۱ هزار تومان و مهلت ثبت نام تا 

پایال سال ۹۷ اعالم شده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی گلستان:
تغذیه دام ها در سطح کافی در 

فصل پاییز برای ارتقا سود اقتصادی
گلستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دام  امور  مدیر 
کافی  سطح  در  خود  دام  تغدیه  به  نسبت  گفت:دامداران 
استان  دام سازمان جهاد کشاورزی  امور  کنند.مدیر  اقدام 
گلستان   گفت: با بررسی های انجام شده بیشتر دامداران 
زنده  فقط  دام ها  که  سطحی  در  را  خود  دام های  استان 
باشند و با شرایط تولید کم تغذیه می کنند.وی ادامه داد: 
سود دامداران در افزایش سطح تغذیه دام ها و منطبق با 
نیاز دام با کمترین قیمت به دست می آید.وی با اشاره به 
تولید خوراک دام در گلستان گفت:بیش از سه میلیون و 
دویست هزار تن انواع محصوالت علوفه ای خوراک دام در 
استان تولید می شود و این مقدار خوراک دام، بیشترین نیاز 
استان را تامین می کند،وی اضافه کرد: در بخش خوراک 
 ... و  یونجه  تامین جو، ذرت علوفه ای، سورگوم،  دام در 
کمبود هایی در در استان وجود دارد.وی گفت: با توجه به 
بین  همکاری  و  ریزی  برنامه  با  می توان  استان  ظرفیت 
دام  زیادی کمبود خوراک  تا حدود  دامداران  و  کشاورزان 
را جبران کرد.هالکو گفت:بیش از یک میلیون و هشتصد 
هزار تن از تولید محصوالت علوفه استان مربوط به تولید 
کاه گندم است و پس از تامین نیاز استان به سایر استان های 
دیگر صادر می شود.مدیر امور دام گلستان گفت: با توجه به 
توسعه مناسب صنعت دامپروری در استان و شروع فصل 
کشت محصوالت الزم است کشاورزان نسبت به کشت 
اقالم  سایر  و  تریتیکاله  جو،  مانند  علوفه ای  محصوالت 
علوفه ای اقدام کنند.. هالکو افزود: با هماهنگی هایی که 
با معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
و اتحادیه های دامداران تهمیدات الزم برای کشت گیاهان 
علوفه ای مورد نیاز دامداران در استان انجام شد و کشاورزان 
می توانند نسبت به کشت جو، شبدر و ... اقدام کنند. هالکو 
افزود: برای اولین بار بذر کلزای علوفه ای در چند شهرستان 
استان توزیع شد و این محصول به صورت آزمایشی در 
گلستان کشت می شود. وی گفت: اصول مراحل کاشت، 
داشت زراعی و تغذیه گیاهی، مبارزه با آفات و بیماری ها در 
زمان مناسب با مشاوره کارشناسان پهنه های کشاورزی بر 
کشت اصولی محصوالت علوفه ای انجام می شود.مدیر امور 
دام گلستان گفت: در استان ۲۷۵ هزار راس گاو آمیخته 
بومی وجود  دو رگ، ۲۵ هزار گاو اصیل و ۳۷ هزار گاو 
دارد، که بیش از دو میلیون و پانصد هزار تن نیاز علوفه 

در استان است.


