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اخبار
طی دیدار مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح شد؛

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز عنوان کرد؛

اهواز-لیال زرگانیان :مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام
خمینی(ره) در دیدار با رئیس دانشگاه صنعتی امیر
کبیر(پلی تکنیک تهران) بر تعامل صنعت و دانشگاه به
منظور بهره گیری از توان علمی در فعالیت های تجاری
تأکید کرد.
دکتر معتمدی رئیس دانشگاه امیر کبیر و به همراه
جمعی از معاونین این دانشگاه ضمن حضور در مجتمع
بندری امام خمینی(ره) با مهندس دریس مدیرکل و
اعضای شورای اداری این اداره کل دیدار کرده و نحوه
همکاری های مشترک دانشگاه و صنعت حمل و نقل دریایی را بررسی کردند.
طی این دیدار عادل دریس ضمن استقبال از گسترش فرصت های همکاری میان دو قطب مهم علم و صنعت،
تعامل با دانشگاه را راهی برای ارتقای سطح علمی فعالیت ها و فرآیندها اقتصادی و تجاری برشمرده و لزوم بهره گیری
از ظرفیت و توان علمی کشور را در مدیریت و راهبری بنادر خوزستان خواستار شد.
همچنین در جریان این دیدار رئیس دانشگاه امیر کبیر ضمن ابراز خرسندی از گسترش فرصت های همکاری با
صنایع و نقش مهم صنعت حمل و نقل دریایی در زنجیره ی تأمین کاال ،آمادگی این دانشگاه را برای تعامل بیشتر با
بنادر را اعالم کرد.
یادآور می شود اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی و
دانشگاهی مختلف کشور همواره تالش داشته است با بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه این مراکز علمی ،بهره وری
فرآیندهای جاری و عملیاتی خود را ارتقا دهد.

تبریز – فالح :معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز
گفت :طرح گفتمان های انقالب و ایجاد نشاط اجتماعی
رویکردهای اصلی برنامه های دهه فجر شهرداری تبریز است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حجت االسالم حمیدی با بیان
ارزش های انقالب اسالمی و اهمیت گرامیداشت ایام اهلل دهه
مبارک فجر اظهار کرد :عظمت و اقتدار ایران اسالمی مرهون
دستاوردهای انقالب اسالمی است و ویژه برنامههای دهه فجر
تجدید میثاق آحاد ملت با آرمان های امام و شهدا است .وی
با اشاره به اهمیت برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،گفت :عدد  ۴۰در آموزه های دینی نشانه عقالنیت
است لذا برگزاری جشن چهلمین سالگرد پیروزی به معنای رسیدن انقالب به مرحله پختگی است .معاون فرهنگی واجتماعی
شهرداری تبریز عنوان کرد :آیین جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،باید با رویکرد جدید و استفاده از شیوههای
نو و همراه با اقدامات خالقانه باشد .حجت االسالم احمد حمیدی رویکرد «نشاط عمومی» را یکی از شاخصه های برنامه های
دهه فجر سال جاری عنوان کرد و افزود :امسال فضاسازی مناسب با روحیات مردم و نشاط اجتماعی برگزار خواهد شد و با
توجه به اهمیت ویژه دهه فجر در سال جاری نسبت به سال های گذشته ،برای حضور حداکثر مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن
تالش خواهد شد .وی با بیان اینکه رویکرد شهرداری ورود به گفتمان انقالب اسالمی است تا برای نسل جدید واقعیتهای
دوران انقالب تبیین شود ،گفت :در برابر هجمههای شدید دشمنان برای مواجهه با انقالب اسالمی ،تبیین واقعیتهای دیروز،
دستاوردهای امروز و چشمانداز آینده در این رویکرد مورد توجه جدی قرار گرفته است .حمیدی در پایان یادآور شد :جشن
انقالب اسالمی امسال با برگزاری جنگهای شاد ،آذین بندیها و توسعه نشاط و برنامههای فرهنگی ،نمایشگاه های مختلف
با توجه به اهمیتی که در این زمینه است ،به صورت برجست ه در سطح شهر نمود پیدا می کند.

بهره گیری از ظرفیت و توان علمی دانشگاه
در ارتقای علمی بنادر خوزستان

گفتمان انقالب و نشاط اجتماعی ،رویکرد اصلی
برنامه های دهه فجر شهرداری

سهل آبادی در دیدار فعاالن اقتصادی گرجستان :

روابط اقتصادی ایران و گرجستان در صورت احترام متقابل توسعه می یابد

اصفهان  -مرادیان :رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت :روابط اقتصادی
ایران و گرجستان در صورت احترام متقابل بویژه از سوی دولت گرجستان
توسعه می یابد.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در دیدار رییس هیات مدیره یک هلدینگ
ساختمان گرجستان تصریح کرد:طی ماه های اخیر رفتار ناشایستی از سوی
دولت گرجستان با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی صورت گرفته که
روابط اقتصادی دو طرف را مورد مخاطره قرار داده است.
وی اضافه کرد:مردم ایران از نحوه برخورد دولت گرجستان بسیار ناراضی
و سرمایه گذاران ایرانی خواستار ترک این کشور و فروش آپارتمان ها به نصف
قیمت اند.سهل آبادی تاکید کرد:جمهوری اسالمی ایران کشور قدرتمند و
توانمند است که در عرصه بین المللی با آمریکا رو در رو مقابله می کند و
هیچ بی احترامی را نسبت به شهروندانش بویژه فعاالن اقتصادی نمی پذیرد.
وی تصریح کرد:رفتار دولت گرجستان با ایرانیان پس از روی کار آمدن
سالومه زورابیشویلی رییس جمهور جدید متفاوت از گذشته شده است و
فعاالن اقتصادی ایران نمی توانند نسبت به بی احترامی خاموش باشند.

سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی تشکیل شرکت
مشترک بین فعاالن اقتصادی استان اصفهان و گرجستان خبر داد و گفت:این
شرکت می تواند نیازهای صنعت ساختمان و سیار بخش های گرجستان را
تامین کند.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی محل تجمع تولیدکنندگان و بازرگانان
است،افزود:اتاق ها می توانند نقش مهمی در معرفی فرصت های سرمایه
گذاری و جذب سرمایه گذار ایفا کنند.
وی سرمایه گذاری ایرانیان در گرجستان طی سال های اخیر را قابل
توجه دانست و گفت:بسیاری از خریداران ساختمان ها در گرجستان را
ایرانیان تشکیل می دهند.
نیکا مرابیشویلی ()Nika Merabishviliرییس هیات مدیره هلدینگ
ساختمانی وایزمند گرجستان در این دیدار خواستار همکاری با شرکت های
ساختمانی استان اصفهان در تامین مواد اولیه بویژه مصالح ساختمانی و
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش ساختمان شد .
وی با اشاره به ظرفیت تولید مصالح ساختمانی در استان اصفهان
گفت:آهن ،آجر و سیمان پرمصرف ترین کاالهای ساختمانی در گرجستان
است که عالقه مند به خرید از استان اصفهان هستیم.
پرویز اخوان مدیر شرکت سرمایه گذاری توکاریل در این دیدار خواست
سرمایه گذاری دو جانبه شرکت های گرجی و اصفهان شد.

برگزاری چهل و چهارمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات در تودشک

اصفهان  -مرادیان :چهل و چهارمین برنامه از سلسله نشست های
برنامه رادیویی جاری حیات با هدف مدیریت مصرف بهینه آب در تودشک
برگزار شد.
یادگاری مدیر آبفا کوهپایه در این برنامه گفت :در چند سال اخیر با
پرداختن به مباحث فرهنگی توانستیم مصرف سرانه آب در تودشک را کاهش
دهیم بطوریکه  ،در سال گذشته سرانه مصرف آب در شهر تودشک  180لیتر
درشبانه روز برای هر نفر بوده که این رقم در  8ماهه سال جاری به  161لیتر
در شبانه روز کاهش یافت.
وی ادامه داد :در حال حاضر مصرف سرانه آب شرب برای هر نفر در
شبانه روز در تودشک  161لیتر میباشد در حالیکه این رقم براساس سیاست
گذاری وزارت نیرو به  115لیتر در شبانه روز بایستی کاهش یابد تا به
استانداردهای تدوین شده برسیم.
یادگاری اعالم کرد :برگزاری برنامه رادیویی جاری حیات ،برگزاری
جشن لبخند آب ،برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی با زندگی و مراسم
زنگ آب در راستای ترویج مصرف صحیح آب میان مردم شهر تودشک در
دستور کار قرار گرفت.
مدیر آبفا کوهپایه مصرف صحیح آب را یکی از مولفه های مهم دسترسی

پایدار به آب شرب برشمرد و عنوان کرد :برای اینکه مردم در تمام روزهای
سال دسترسی پایدار به آب شرب داشته باشند عالوه بر اینکه راهکارهای
مصرف صحیح آب به شیوه های مختلف به مردم آموزش داده می شود ،با
اجرای اقدامات فنی نیز از هدر رفت آب در تودشک جلوگیری می شود.
وی به کاهش هدر رفت آب در تودشک اشاره کرد و اعالم نمود :در طول
یک سال گذشته با تعویض  800کنتور فرسوده،اصالح  8هزار متر شبکه
فرسوده آب ،اصالح  300فقره انشعاب آب و کاهش فشار شبکه توزیع از 8
بار به  2بار ،کاهش  17درصدی هدر رفت آب در شهر تودشک تحقق یافت.
یادگاری کاهش قابل توجه وقوع حوادث را یکی دیگر از مهمترین
عواملی دانست که موثر در میزان کاهش هدر رفت آب درشهر تودشک بوده و
تصریح کرد:در سال  95تعداد  170مورد حادثه شبکه آب در شهر تودشک
به وقوع پیوست این رقم درسال  96به  31مورد رسید و اکنون در آذر ماه
 97به  11مورد کاهش یافته است .
در این برنامه جاللی یکی از اعضای شورای شهر تودشک در راستای
مصرف بهینه آب در تودشک گفت :شورای شهر تودشک با توجه به وقوع
خشکسالی های اخیر و کمبود شدید منابع آبی ،شهرداری تودشک را ملزم
به حذف چمن در فضای سبز نمود و بجای آن از شن های رنگی استفاده

نماید همچنین کاشت درختان و گیاهان مقاوم به خشکی را در دستورکار
قرار دادند .
وی افزود :استفاده از روشهای نوین آبیاری هم در فضای سبز مورد
استفاده قرار گرفت  ،تشویق نهادها و سازمانها به منظور استفاده از تجهیزات
کاهنده مصرف در واحد های اداری یکی دیگر از اقدامات در راستای مصرف
بهینه آب بوده است.

مسئول اطالع رسانی سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان از آغاز فراخوان جشنواره سرود بسیج خبرداد

شاهرود  -حسین بابامحمدی :مسئول اطالع
رسانی سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان از آغاز
فراخوان جشنواره سرود بسیج تا  ۱۰بهمن ماه خبر
داد .عباس اعتماد اظهار کرد :یکی از وجوه انقالب
اسالمی ایران در مقایسه با جنبشهای به خاک و خون
کشیده شده حکومت نظام ستم شاهی وجه فرهنگی و
هنری است .وی افزود :وضعیت جنگ امروز ما با سی

برپایی
بازارچههای
خیریه در شهر
ادامه مییابد

سال پیش از بسیاری جهات فرق کرده است؛ اهمیت
خاک ریزهای اعتقاد ،فرهنگی و هنری از خاکریزهای
نظامی بیشتر شده است؛ فضای مجازی ،شبکههای
اجتماعی میدان رزم بسیار گستردهای شده اند که
در آن ترانه و موسیقی ،فیلم و کلیپ ،عکس و نقاشی
و داستان جای توپ ،گلوله ،خمپاره ،فشنگ ،نارنجک
و  ...را گرفته است .مسئول بسیج هنرمندان شاهرود
خاطر نشان کرد :بسیج هیچ گاه و در هیچ نبردی جا
خالی نکرده است؛ در این جنگ فرهنگی و هنری و
اعتقادی نیز با تمام قوا و با لشکری میلیونی و با ذوقی
سرشار از عشق و امید وارد میدان شده است و این بار
عزم خود را جزم کرده است تا با سر دادن آواز حق،
عرصهی سرود و موسیقی را از لوث فریادهای شیاطین
انس و جن پاک نماید .وی با اشاره برگزاری جشنواره
سرود بسیج به همت سازمان بسیج هنرمندان و دانش
آموزی محورهای موضوعی جشنواره را در هشت
عنوان برشمرد و گفت :بسیج ،ارزشها و آرمانهای
انقالب اسالمی؛ چهل سالگی انقالب؛ استکبار ستیزی؛

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم گفت :با
توجه به استقبال خوب مردم از برپایی بازارچههای خیریه در شهر،
تا پایان سال حداقل دو بازارچه دیگر برپا خواهد شد.
ابوالقاسم مقیمی با اشاره به برپایی بازارچههای خیریه در
مناطق مختلف شهر به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
قم اظهار کرد :اخیرا بازارچه خیریه در فرهنگسرای خانواده در بنیاد
و سرای محله ساالریه برگزار شد که استقبال خوبی نیز از سوی
شهروندان صورت گرفت.
وی با اشاره به جزئیات این بازارچه اذعان کرد :این بازارچه در
سرای ساالریه یکروزه برگزار شد اما بازارچه خیریه ایثار دو روزه بود

قرآن و عترت؛ بصیرت و والیت؛ فرهنگ مقاومت و
دفاع مقدس؛ سیره فاطمی و نماز عناوین محورهای
جشنواره سرود است.
اعتماد با بیان شرایط و مقررات عمومی جشنواره
اظهار کرد :تکمیل فرمهای مربوطه جهت شرکت
در جشنواره الزامی بوده و در صورت عدم تکمیل،
آثار ارسالی حذف و کنار گذاشته خواهد شد ،آثار
رسیده به دبیرخانه در دو بخش برادران و خواهران به
صورت مجزا داوری خواهد شد و از گروههای منتخب
اول ،دوم و سوم برادر و خواهر نیز به صورت مجزا با
اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر به عمل خواهد
آمد و آثار ارسالی میبایست تا مهلت مقرر درج شده
در فراخوان با فرمت  mp۳توسط سرپرست گروه به
دبیرخانه جشنواره ارسال گردد .وی ادامه داد :تالش
گردد نفرات شرکت کننده در جشنواره بسیجی بوده
و از توان شبکه هنری بسیج استفاده شود و بهرهی
آن به کلیهی اعضای شبکه برسد و دغدغههای بسیج
لحاظ شود و شرایط سنی اعضا گروههای شرکت کننده

 ۱۳تا  ۱۷سال است .مسئول اطالع رسانی سازمان
بسیج هنرمندان استان سمنان به شرایط اختصاصی
جشنواره هم اشاره کرد و افزود :تعداد نفرات هر گروه
حداکثر  ۱۵نفر به همراه یک سرپرست و یک نفر
مربی یا رهبر و هر گروه میتواند برای حضور در
جشنواره حداکثر  ۲اثر ارسال نماید و گروهها امکان
استفاده از سازها و آالت موسیقی به صورت زنده در
اجرا را نخواهند داشت ،لیکن همراهی موسیقی به
صورت پخش سی دی صوتی با اجرای زنده هم آوایان
بالمانع است و در بخش برادران تکخوانی و رهبری
گروه به صورت جداگانه امتیاز داده میشود .وی ادامه
داد :برای گروههای منتخب در بخش برادران در ایام
اهلل دهه فجر اجرای میدانی پیش بینی گردیده است
که به گروهها جهت هر اجرا کمک هزینه تعلق خواهد
گرفت و در بخش خواهران تکخوانی به صورت  ۲نفر
باال انجام میشود و امتیاز جداگانهای ندارد و جزء
موارد گروهی حساب میشود و رعایت حجاب اسالمی
در بخش اجرای صحنهای الزامی میباشد.

که قبل از شب یلدا برگزار شد و استقبال چشمگیری صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم با بیان
یانکه در این بازارچهها  30تا  40نفر شرکتکننده داشتیم که
عمدتا سرپرستان خانوار بودند ،تصریح کرد :این افراد در این
بازارچهها محصوالت خانگی را ارائه کرده و مردم نیز خرید انجام
میدادند که شرایط خوبی برای کمک به خانوادههای نیازمند و
سرپرستان خانوار فراهم شد.وی با بیان اینکه تا پایان سال بار
دیگر اقدام به برپایی بازارچههای خیریه در شهر خواهد شد،
افزود :طبق برنامه ریزی صورت گرفته حداقل دو بازارچه دیگر
هم تا پایان سال خواهیم داشت.

طالی سرخ چهارمحال و بختیاری رقیب زعفران خراسان شد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال
وبختیاری گفت :این استان به دلیل ارتفاع از سطح دریا و وجود روزهای گرم
و شبهای خنک و شرایط اقلیمی مناسب ،کیفیت زعفران آن بسیار باال و
قابل رقابت با استان خراسان است.
حمیدرضا دانش از کشت  250هکتار زعفران در استان خبر داد و اظهار
کرد :قیمت هر کیلو زعفران 10میلیون تومان بوده که به دلیل قرار گرفتن این
کاال در بازار بورس قیمت آن در سال جاری افزایش یافته است.
وی افزود :چهارمحال وبختیاری به دلیل ارتفاع از سطح دریا و وجود
روزهای گرم و شبهای خنک و شرایط اقلیمی مناسب ،کیفیت زعفران آن
بسیار باال و قابل رقابت با استان خراسان است.

دانش با اشاره به اینکه بذر زعفران از استان خراسانرضوی و
خراسانجنوبی با مجوز از سازمان جهادکشاورزی و دارا بودن گواهی سالمت
مورد تایید چهارمحال وبختیاری تامین میشود ،تصریح کرد :امسال از استان
اصفهان به دلیل اینکه قابلیتهای ورود پیاز مناسب بوده ،وارد شده است.
وی بیان کرد :متوسط عملکرد زعفران  5کیلوگرم در هکتار است که از
اوایل شهریورماه تا اوایل مهرماه کشت و از اوایل آبان تا اواخر آبان برداشت
میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوری استان خاطرنشان
کرد :طبق تحقیقات انجام شده ،شهرستان شهرکرد ،کیار ،فارسان و بروجن
ازشهرستانهای مطلوب برای کشت هستند.
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پاداش همکاری سه صنعت برتر
خوزستان در مصرف برق

صنایع فوالد ،فوالد اکسین و سیمان خوزستان به علت همکاری
در برنامه های پاسخگویی بار ( طرح های ذخیره عملیاتی و قطع/
کاهش بار برنامه ریز شده صنایع) در تابستان سال  ۹۷پاداش
همکاری دریافت کردند .با توجه به اجرای برنامه های پاسخگویی بار
در تابستان سال  ۹۷و مشارکت برخی از صنایع در این طرح ها ،در
نهایت  ۳صنعت فوالد خوزستان ،فوالد اکسین خوزستان و سیمان
خوزستان مشمول دریافت پاداش شدند.انجام محاسبات پاداش این
صنایع از طریق سامانه کاهش پیک بار کشور صورت گرفته و به
تاییدیه مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت
توانیر نیز رسیده است.در مجموع میزان پاداش همکاری این صنایع
بیش از  ۱۰۸میلیارد ریال می باشد که در صورتحساب برق مصرفی
این صنایع اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان:

مشکل خشکه کاری برنج در گلستان حل شد

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت :تحقیقات در
خصوص خشکه کاری برنج در گلستان به پایان رسیده و مشکالت آن
حل شده و در مرحله اجراست.مختار مهاجر در دهمین جلسه شورای
اداری شهرستان علی آبادکتول اظهار کرد :ضریب میکانیزاسیون
گلستان پیش از پیروزی انقالب هشت دهم درصد به ازای هر هکتار
بود که بعد از انقالب با یک رشد  ۶تا هفت برابری به  ۳.۸درصد
رسید.وی افزود :با انجام دو تا سه کشت در سال و تنوع زراعی قدرت
عملیات و بهره وری را با میکانیزاسیون در استان باال برده ایم.رئیس
سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد :تا پیش از پیروزی انقالب
 ۱۸هزار تن برنج کاری در نسق های گلستان انجام می شد که این
رقم هم اکنون به  ۷۱هزار تن رسیده است.وی با بیان این که سال
گذشته  ۴۰۰تن شلتوک برنج به ارزش دو زار و  ۲۰۰میلیون تومان
در گلستان تولید شد ،اضافه کرد :با وجود ممنوعیت کشت شالی و
محدودیت منابع آبی نمی توانیم سطح کشت را افزایش دهیم اما
با برخورد علمی تالش کرده ایم در بخش کشاورزی توسعه داشته
باشیم.مهاجر تصریح کرد :تالش کردیم با بهره از منابع آبی و پتانسیل
های موجود در استان خشکه کاری شالی در استان را افزایش دهیم.
وی گفت :تحقیقات خشکه کاری برنج در گلستان به پایان رسیده و
در مرحله اجراست و در شهرهای گنبدکاووس ،علی آباد ،کردکوی و
گرگان قابلیت انجام خشکه کاری برنج وجود دارد.مهاجر خاطرنشان
کرد :با توجه به امنیت غذایی مهم برنج ،نمی توانیم کشت آن را حذف
کنیم از اینرو با امضاء استاندار گلستان درخواست برداشتن ممنوعیت
کشت شالی و بازنگری در آن را خواستار شده ایم.

دستگیری سارق سابقهدار منزل در گلستان

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری سارق
سابقهدار و اعتراف وی به  ۲۳فقره سرقت منزل در علی آبادکتول
خبر داد.سرهنگ مسعود فروزان اظهارداشت :در پی وقوع چندین
فقره سرقت منزل در علی آباد کتول و با توجه به حساسیت موضوع،
دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران پلیس
آگاهی شهرستان قرار گرفت.وی ادامه داد :در این راستا پس از بررسی
شیوه و شگرد سرقت ها مشخص شد ،همه سرقتها توسط یک نفر
صورت گرفته است که با انجام یکسری اقدامات فنی و تخصصی
ماموران به سرنخ هایی از سارق پی بردند.این مقام انتظامی تصریح
کرد :سرانجام با اشراف اطالعاتی ماموران ،سارق سابقه دار که ساکن
شهرستان آزادشهر بود شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی ،در
عملیاتی ضربتی دستگیر شد.سرهنگ فروزان اظهار داشت :متهم
که دارای اعتیاد شدید به موادمخدر است ،در تحقیقات اولیه و پس
از مواجهه با اسناد و مدارک پلیس ،به  23فقره سرقت منزل در
علی آبادکتول اعتراف کرد.جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان
با اشاره به معرفی سارق به مراجع قضائی ،گفت :عدم استفاده از
تجهیزات ایمنی و بازدارنده عامل مهمی در وقوع سرقت منزل است .از
ی توانند با عمل به توصیههای پلیس نقش مهمی
این رو ،شهروندان م 
در پیشگیری از اینگونه جرایم داشته باشند.

کشف  ۱۴تنموادمخدر در گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف  ۱۳تن و  ۶۲۱کیلوگرم
انواع موادمخدر در  ۹ماهه نخست سال جاری در گلستان خبر داد.سردار
علی اکبر جاویدان اظهارداشت :در  9ماهه نخست سال جاری با تالشهای
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر ،بیش از  13تن و  621کیلوگرم انواع
موادمخدر از قاچاقچیان کشف که نسبت به مدت مشابه سال قبل 141
درصد افزایش داشته است.وی  ،با اشاره به اینکه  9تن و  376کیلوگرم
تریاک و یک تن و  941کیلوگرم حشیش در این مدت کشف شده است،
افزود :در این عملیات ها ،ماموران  83قاچاقچی مواد افیونی را دستگیر و
پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل
دادند.فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه طی این بازه زمانی 31
باند تهیه و توزیع مواد افیونی منهدم شد ،خاطرنشان کرد :پلیس گلستان
با اشراف کامل بر محورها و مناطق مختلف استان ،عرصه را بر سوداگران
مرگ تنگ کرده است.

