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{گیالن زمین}

خبر

نماینده ولیفقیه در گیالن:

مدیرکل مرکز زمین شناسی استان گیالن:

تهیه نقشه از محل دقیق
گسلهای کالنشهر رشت
ضروری است

گیالن امروز -مدیرکل مرکز زمین شناسی
و اکتشافات معدنی گیالن گفت :با توجه به
انبوهسازی و سرمایهگذاریهایی که در شهر
رشت صورت میگیرد باید نقشهای از محل دقیق
گسلهای این شهر تهیه شود.
پانته آ گیاهچی ،با بیان اینکه مرکز زمین لرزهای
که در استان گیالن احساس شد مرز ایران و عراق
است اظهار داشت :این زمین لرزه  ۷.۳ریشتر در
عمق  ۱۱کیلومتری رخ داده است و با توجه به
اعالم دقیق دستگاههای لرزهنگار  ۲.۵ریشتر در
استان گیالن احساس شد.
وی با بیان اینکه سازهها نباید روی گسلها
ساخته شوند خاطرنشان کرد :مکان دقیق بعضی
از سازههای عظیم از نظر ساخت بر روی خط
گسل بررسی نشده است و در سرمایهگذاریهای
پر هزینه باید بیشتر در این مورد دقت شود تا از
حوادث تلخ پیشگیری گردد.
مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی
گیالن تصریح کرد :در برنامه توسعه اقتصادی
ششم دولت شهرهایی مانند کرمان ،تهران ،مشهد
و تبریز با توجه به بودجهای که برای این شهرها
در نظر گرفته شده در حال شناسایی محل دقیق
گسلها هستند.
وی دلیل تخریب و آسیبهای جبران ناپذیر زمین
لزره بم را عدم شناسایی گسل در آن منطقه
دانست و بیان داشت :بهدلیل بودجه محدود
نمیتوان شهر رشت را به لیست شهرهای برنامه
توسعه اقتصادی ششم دولت اضافه کرد و این
اقدام باید استانی انجام شود.
گیاهچی افزود :با پشتیبانی مالی استانداری گیالن
و شهرداری رشت ،نقشه دقیق گسلهای شهر
رشت تهیه و به کسانی که برنامهای برای ساخت
سازه دارند ارائه میشود تا با توجه به قوانین نظام
مهندسی و ساختمانی ،این گسلها را بهخوبی
بشناسند و در محاسباتشان لحاظ کنند.
مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی
گیالن با اشاره به روشهای مختلف برای ساخت
سازه بر روی گسلها اظهار داشت :از ساخت سازه
بر روی گسلها جلوگیری نمیشود اما اطالع از
وجود گسل در منطقه ساخت سازه باعث میشود
اصول ایمنی ،بهتر و جدیتر رعایت شود.

چهارمین شب فرهنگی انزلی
برگزار می شود

گیالن امروز -چهارمین شب فرهنگی انزلی با
موضوع «سیری در ادبیات معاصر گیالن» با حضور
شاعر و ادیب برجسته کشور امروز در سالن اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان انزلی برگزار
می شود.
به گزارش ایسنا چهارمین شب فرهنگی انزلی با
موضوع «سیری در ادبیات معاصر گیالن» ساعت
 18امروز 22 ،آبان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان انزلی برگزار می شود .در این
مراسم که از سوی انجمن طرفداران توسعه انزلی
و گروه فرهنگ گیالن برگزار خواهد شد ،سید
ضیاءالدین شفیعی ،شاعر و ادیب برجسته کشور
به سخنرانی با نگاهی انتقادی به شعر معاصر
گیالن می پردازد.

برداشت «ازگیل» از باغات
گیالن آغاز شد

گیالن امروز -برداشت « ازگیل» از  ۴۷۱هکتار
از باغات ازگیل استان گیالن آغاز شد.
برداشت «ازگیل» از  ۴۷۱هکتار از باغات استان
گیالن آغاز شد که براساس پیش بینی ها بیش از
سه هزار و  ۲۰۰تُن «ازگیل» به ارزش  ۹۶میلیارد
ریال از این باغات برداشت می شود.
برداشت ازگیل بطور معمول از اواخر آذر آغاز و تا
آخر دی ماه ادامه دارد که باغداران تالشی به دلیل
شرایط و وضعیت جوی امسال زودتر از زمان موعد
برداشت را آغاز کردند.
 ۳۵۸باغدار تالشی برداشت ازگیل را از ۱۳۳
هکتار باغات ازگیل شهرستان تالش آغاز کردند.
این میوه جنگلی در استان گیالن در شهرستان
های تالش ،آستارا ،ماسال ،رضوانشهر و ماسال
تولید می شود .امسال در استان گیالن سطح زیر
کشت این محصول از  ۴۴۰هکتار در سال گذشته
به  ۴۷۱هکتار افزایش یافته و همچنین استان
دارای دو هزار و  ۵۵۰بهره بردار ازگیل است.

فرهنگ جمهوری اسالمی مدیون فلسفه و روشنگری
امام و روحانیون است
گیالن امروز -نماینده ولیفقیه در گیالن با اشاره به روح انقالبی شهید میرزا کوچک قربانی بابیان اینکه گیالن مفتخر است هشت هزار شهید تقدیم اسالم کرده ،افزود :ما
جنگلی گفت :اگر روشنگری امام خمینی و روحانیون نبود فرهنگ جمهوری اسالمی بهعنوان یک گیالنی باید افتخار کنیم که یک گیالنی درراه مبارزه با استکبار و درراه
امام حسین(ع) قیام کرده است و یقیناً باید یاد و نام  150شهید گیالنی که در راه میرزا
ایران وجود نداشت.
آیتاهلل زینالعابدین قربانی پیش از ظهر دیروز در نشست هماهنگی کنگره شهدای قیام کرده و شهید شدهاند گرامی داشت.
روحانی و طلبه گیالن در رشت با تأکید بر اینکه قیام و سکوت هر انسانی باید برای
کنگره عظیم شهدا در محضر رهبر معظم انقالب برگزار میشود
رضای خدا باشد ،اظهار کرد :اگر خدمت هر انسانی با در نظر گرفتن رضای خدا وجود
نداشته باشد زندگی بشریت زندگی حیوانی خواهد بود .وی با تأکید بر اینکه زندگی هر دبیر ستاد کنگره شهدای روحانی و طلبه گیالن با اشاره به حضور بیش از  250روحانی
انسانی باید رنگ و بوی والیی و معنوی داشته باشد ،افزود :اگر معنویت و حب به ائمه و طلبه در میدانهای مبارزه در دوران دفاع مقدس خبر داد :کنگره عظیم شهدا در
معصومین و پیامبران وجود نداشته باشد زندگی بشریت معنایی ندارد .نماینده ولیفقیه محضر رهبر معظم انقالب برگزار میشود.
در گیالن با اشاره به حرکت عظیم ملتهای مسلمان در اربعین گفت :در ایام اربعین حجتاالسالموالمسلمین غالمحسن تسخیری در نشست هماهنگی کنگره شهدای
دنیا به مکتبی توجه کرد و فهمید که اسالم بشریت را تنها به خوردن و شهوترانی روحانی و ایثارگران استان گیالن در رشت با اشاره به شهادت  112شهید روحانی و
طلبه گیالنی دوران دفاع مقدس اظهار کرد :گیالن با در نظر گرفتن شهدای ترور ،جانباز
مشغول نمیکند.
نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مکتب حسینی عزت شهید و شهدای تفحص شده حدود 150شهید روحانی و طلبه تقدیم اسالم کرده است.
خواه ،مبارزه با ظلم و ستم و عدالتخواه است ،خاطرنشان کرد :مکتب اسالم با شهادت وی از جمعآوری قریب به  40درصد آثار شهدای روحانی گیالن خبر داد و افزود :در
امام حسین علیهالسالم زنده شده و دنیا میداند که احیای انسانیت و اخالق ،انسانهایی دوران دفاع مقدس بیش از  250رزمنده روحانی و طلبه در میدانها مختلف دوران
همچون امام حسین علیهالسالم را میطلبد تا در این راه خون نثار کنند .قربانی به طالیی دفاع مقدس حضور داشتند .دبیر ستاد کنگره شهدای روحانی و ایثارگران استان
حرکت عظیم امام خمینی (ره) و روشنگریهای پیامبرگونه قیام آن بزرگمرد تاریخ گیالن با اشاره به کتابت چندین کتب در حوزه شهدای روحانی استان گفت :در حال
اشاره کرد و گفت :امام خمینی (ره) روشنگری کردند و مردم نیز روشن شدند و اگر حاضر کتابهایی در خصوص شهدای روحانی ازجمله آیتاهلل ربانی املشی ،آیتاهلل
فلسفه امام و روحانیون نبود عزت و شرف ایرانی و فرهنگ جمهوری اسالمی امروز وجود احسانبخش ،آیتاهلل سید یونس رودباری ،ابوالحسن کریمی و شهید میرزا کوچک و
نداشت .وی با تأکید بر اینکه مواضع امروز دین و جمهوری اسالمی ایران در جهان باالتر دیگر شهدای شاخص گیالن به قلم تحریر درآمده است .مسئول نمایندگی ولیفقیه
از موشک است ،افزود :امروز در سایه گفتمان جمهوری اسالمی هست که رزمندگان در سپاه قدس گیالن از برگزاری کنگره عظیم شهدای روحانی و طلبه در محضر رهبر
و شهدای شاخص کشور ساخته میشوند .نماینده ولیفقیه در گیالن با اعالم اینکه معظم انقالب خبر داد و تصریح کرد :ستاد کنگره شهدای روحانی استان برای آمادگی
شهید میرزا کوچک یک شهید روحانی بوده و یک طلبه باسواد بهحساب میآید ،افزود :کنگره عظیم در حال تکمیل پروندههای شهدا برابر فرمتهایی ابالغشده ،تهیه کتب
شهید میرزا کوچک روح انقالبی داشت و درزمانی که گیالن محل تاختوتاز روسها تحت عنوان دایره المعارف شهدای روحانی گیالن ،تهیه چند کتاب اختصاصی شاخص
شد ،احساس کرد باید برای احیای دین و ایران قیام کند .عضو گیالنی مجلس خبرگان شهدای روحانی استان ،تهیه آثار شهدا و ایثار گران روحانی ،کتاب عکس شهدای و
رهبری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از میرزا بهعنوان مینیاتور انقالب اسالمی ایثار گران و مستندسازی و برگزاری پنج برنامه متمرکز یادوارههای شهدای روحانی در
یاد میکند ،خاطرنشان کرد :گرچه درزمانی از میرزا بهعنوان یاغی و سارق نام میبرند شرق و غرب استان همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی را در دستور کار
اما میرزا کوچک به همه ثابت کرد که دنبال تشکیل حکومت دینی بر پایه مردمی بود .قرار داده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی گیالن:

شهرداری رشت بزرگترین بدهکار کتابخانههای عمومی است

گیالن امروز -مدیرکل کتابخانههای عمومی استان گیالن شهرداری رشت را بزرگترین بدهکار
کتابخانههای عمومی از محل سهم نیم درصدی خود به کتابخانهها عنوان کرد و گفت:مسئولین
شهرداری رشت در مورد پرداخت این بدهی قانونی توجیه نیستند.
هادی نوری در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی
شهرستان رضوانشهر با اشاره به وضعیت مطلوب
شاخصهای مطالعه در شهرستان رضوانشهر گفت:
امروز در کتابخانههای عمومی شهرستان رضوانشهر با
بهبود شرایط فیزیکی و نیز توسعه زیرساختهای نرم
افزاری گامهای اساسی برای جذب مخاطب برداشته
شده و این شهرستان از نظر وضعیت آماری در زمره
کتابخانههای عمومی برتر استان گیالن قرار گرفته
است که این نشان از حمایت و تالش فرماندار و اعضای
انجمن شهرستان است .مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان گیالن با بیان اینکه در راستای ترویج فرهنگ
کتاب و کتابخوانی باید به زیرساختهای فکری و
فرهنگی توجه ویژه داشته باشیم افزود:اگر در رفع زیرساختهای جامعه به مقوله فرهنگ توجه
کافی صورت نگیرد قطعا جامعه دچار مشکالت فراوانی خواهد شد.
وی همچنین از تفکر و اندیشیدن بعنوان محور اصلی اقدامات فرهنگی یاد کرد و در ادامه
به وضعیت وصول سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی استان اشاره کرد و با بیان اینکه
شهرداری رشت بعنوان بزرگترین بدهکار کتابخانه های عمومی از پرداخت سهم نیم درصدی
خود به کتابخانه ها امتناع میکند ،گفت:مسئولین شهرداری رشت در مورد پرداخت این بدهی
قانونی توجیه نیستند و بزودی از مسیر قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نباید پرداخت سهم نیم درصد تنها رابطه کتابخانهها با شهرداری باشد ،عنوان
کرد :شهرداریهای استان باید با ارائه طرحهای خالقانه در حوزه شهری با محوریت کتاب و
کتابخوانی جوانان را به سمت و سوی کتاب سوق دهند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در پایان به اجرای طرح استانی کتابخانههای الگو در استان
گیالن نیز اشاره کرد و افزود :در این طرح استانی با شناسایی کتابخانههای مستعد و تامین
نیازهای آن از هرلحاظ زمینه معرفی این کتابخانه بعنوان برتر کشوری را فراهم خواهیم آورد.
نوری همکاری دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها
برای تحقق این هدف را بسیار مهم ارزیابی کرد.
عسکر حسنیپور ،فرماندار شهرستان رضوانشهر نیز در این
جلسه ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی و قدردانی از
تالشهای مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در راستای
ایجاد بسترهای مناسب ترویج فرهنگ مطالعه اظهار کرد:
امروز شاخص توسعه یافتگی جوامع کتاب و کتابخوانی
است و جزء امور زیربنایی محسوب میشود لذا ما باید
با فرهنگسازی ارزش کتاب و کتابخوانی را در سطح
شهرستانی گسترش دهیم.
عسکر حسنیپور با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش
در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت :کتاب ابزار کار
است و از آن میتوان برای فراگیر شدن استفاده کرد لذا عالوه بر ساختن کتابخانهها باید بگونهای
کتابخانههای داخل شهر را با بهروز کردن کتابها بر اساس نگرش و خواستههای مخاطبین
جذاب کنیم .رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر گفت :با توجه به اینکه
 60درصد جمعیت شهرستان را حوزه روستایی تشکیل میدهد لذا میطلبد که اعضای انجمن
کتابخانه در این حوزه تالش بیشتری کنند.
ملیحه پورخدایار ،رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر نیز در ابتدای این
جلسه در گزارشی به تشریح اقدامات صورت گرفته در کتابخانه های عمومی رضوانشهر پرداخت.
گفتنی است پس از این جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با حضور در کتابخانه
عمومی حضرت باقرالعلوم(ع) رضوانشهر از نزدیک اقدامات انجام شده در راستای شادابسازی
این کتابخانه عمومی قرار گرفت.

جشنواره در سوگ صحنه در رشت برگزار میشود
گیالن امروز -جشنواره در سوگ صحنه روز چهارشنبه  ۲۵آبان افتتاح و تا  ۲۹آبان ادامه حکومت شیعه بعد از امامان برای ما گیالنیان افتخار است.
خواهد داشت و اختتامیه آن در سالن وارش خاتم االنبیاء گیالن  -رشت برگزار خواهد شد.
هر قشری به زبان خود برای امام حسین(ع) عزاداری میکند
دبیر جشنواره «در سوگ صحنه» در نشست خبری این جشنواره که پیش از ظهر دیروز
برگزار شد با بیان اینکه گیالن دارای پیشینه مذهبی و فرهنگی است ،گفت :جشنواره در هومن میر معنوی مسئول اجرایی جشنواره نیز اظهار کرد :تئاتر گیالن  ۱۲۰سال قدمت
دارد اما کمبود جشنواره در شهر رشت دیده میشد.
سوگ صحنه سال گذشته با محوریت عاشورا و وقایع قبل و بعد آن برگزار شد.
رضا میر معنوی افزود :این جشنواره سال گذشته به صورت شهرستانی آغاز به کار کرد و وی با بیان اینکه سال گذشته شور اشتیاق جوانان رشت که سبب دلگرمی ما شد ،گفت:
 ۳۷متن به این جشنواره ارسال شده بود که از این تعداد  ۱۶متن اجازه ورود و شرکت همین امر سبب شد که امسال به صورت استانی برگزار شد.
میرمعنوی خاطرنشان کرد :تا کنون  ۲۴متن از کل استان به جشنواره ارسال شد که از این
گرفتند و از این تعداد نیز  ۸متن اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه استقبال زیادی از سوی هنرمندان انجام شده ،گفت :امسال این تعداد  ۱۳متن مجوز گرفتند و  ۵متن در جشنواره ارائه کار خواهد کرد.
وی افزود :جشنواره در سوگ صحنه روز چهارشنبه  ۲۵آبان افتتاح و تا  ۲۹آبان ادامه
جشنواره را سعی کردیم به صورت استانی برگزار کنیم.
میرمعنوی با بیان اینکه امید داریم سال آینده این جشنواره به صورت منطقه ای برگزار خواهد داشت و اختتامیه آن در سالن وارش خاتم االنبیاء رشت برگزار خواهد شد.
شود ،خاطرنشان کرد :چنین کار بزرگی با حمایت همه دستگاهها انجام خواهد شد و بنده میرمعنوی با بیان اینکه شهر رشت نیازمند چنین حرکات فرهنگی است ،گفت :هر قشری
از اداره کل ارشاد استان ،رییس اداره ارشاد شهرستان رشت و همچنین اعضای شورای به زبان خود برای امام حسین(ع) عزاداری میکند و هنرمندان نیز با زبان تئاتر این کار
اسالمی که ما را در این امر یاری کردند تشکر میکنم .وی با بیان اینکه تنها سازمانی که را انجام خواهند داد.
با همکاری مالی کرد اداره ارشاد اسالمی استان با مبلغ  ۵میلیون تومان بود ،افزود :خیلی
همه ما مدیون عاشورا هستیم
از دستگاهها که خودشان متولی این امر میتوانستتند باشند تاکنون هیچ کمکی نکردند
و این اجحافی است که به فرهنگ دینی و مذهبی ما میشود .دبیر جشنواره در ادامه با در ادامه نشست رضا رسولی عضو شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه همه ما مدیون
بیان اینکه در نظر داریم تا برای نخستین بار جشنوارهای با عنوان جشنواره دو که در مورد عاشورا هستیم و درسهای بزرگی از این واقعه گرفتیم ،افزود :هر پیروزی که در کشور
مسایل اجتماعی است برگزار کنیم ،گفت :این جشنواره در قالب دو هنرمند خواهد بود بدست آوردیم ریشه دینی دارد.
و ما سعی خواهیم کرد با همت مسئوالن این جشنواره را در آینده نزدیک برگزار کنیم .وی با بیان اینکه هنوز هم تعزیه اثر گذار است ،تصریح کرد :این هنر سینه به سبنه به ما
رسیده است و باید امروز با ابزار و گفتمان خودمان برای انتقال عاشورا به آیندگان کمک
کنیم.
گیالنیها در احیای عاشورا نقش زیادی داشتند
در ادامه جلسه محمد پورحسن رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رشت با بیان اینکه رسولی با بیان اینکه برای شورای شهر رشت که به دنبال برندسازی هستند این بهترین
رسانهها بهترین یاور در انتشار مسایل فرهنگی در جامعه هستند ،گفت :این قشر بیادعا و فرصت است ،گفت :در شورای چهارم احیای تماشاخانه در دستور کار قراردادیم که بسیار
زحمتکش بیشترین نقش را در اشاعه فرهنگ در جامعه ایفا میکنند و بنده در این مورد کار سختی بود .خدا را شکر میکنم که در شورای پنجم فضای بسیار مناسبی برای چنین
مقولههایی وجود دارد.
از همه آنها تشکر میکنم.
وی همچنین از استاد رضا میر معنوی و فرزندش که اجرا کننده این جشنواره بودند تشکر در ادامه نشست مصباح معاون هنری ارشاد استان گیالن گفت :برای بنده بسیار افتخار
و کرد و گفت :این جشنواره برای اهل بیت و امام حسین (ع) است و هرکس هر قدمی در است که ابتدای کارم با نام امام حسین(ع) آغاز می شود .از استاد میرمعنوی بسیار
سپاسگزارم که همیشه در عرصه های فرهنگی پیشتاز بودند و هستند.
راه احیای دینی بردار خیرات آن به زندگیش برمیگردد.
پورحسن افزود :گیالنیها در احیای عاشورا نقش زیادی داشتند .آلبویه اولین حاکمانی وی ادامه داد :این جشنواره پتاسیل باالیی دارد و امیدوارم به صورت کشوری شود.
بودند که در راه احیای عاشورا و قیام امام حسین گام برداشتند و به دوش گرفتن اولین گفتنی است در پایان از پوستر جشنواره نیز رونمایی شد.

سه شنبه  23آبان 1396

خبر

3

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد:

اعزام پزشکان متخصص و پرستاران
گیالنی به مناطق زلزلهزده کرمانشاه

گیالن امروز -رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از آماده باش
تمامی مراکز درمانی استان و اعزام تیم درمانی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.
شاهرخ یوسف زاده چابک اظهار کرد :حادثه جانسوز زلزله شب
یکشنبه در غرب کشور همه ملت ایران را متأثر کرد و از همان
ساعات آغازین با درخواست پرستاران و پزشکان گیالنی مبنی بر
اعزام به مناطق زلزلهزده برای کمک به حادثه دیدگان بودیم .وی
با تسلیت به هموطنان حادثهدیده گفت :بهمنظور بررسی ابعاد
حادثه و لزوم کمک به هموطنان ،کمیته بحران دانشگاه علوم
پزشکی گیالن در حوزه درمان رأس ساعت هفت صبح دوشنبه
در دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،تشکیل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن بابیان اینکه تمامی
بیمارستانهای تابعه دانشگاه بهمنظور امدادرسانی به زلزلهزدگان
در آمادهباش کامل هستند افزود :روسای بیمارستانها ملزم به
حفظ آمادگی کامل تمامی واحدهای درمانی و تشخیصی بوده
و بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده در حال حاضر نیاز مناطق
زلزلهزده ازلحاظ کادر درمانی رشتههای تخصصی جراحی مغز
و اعصاب ،جراحی عمومی ،ارتوپدی ،طب اورژانس ،متخصص
بیهوشی و کادر پرستاری هستند .یوسف زاده تصریح کرد :تیم
درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن دقایقی دیگر (ساعت )۱۲
متشکل است از یک نفر متخصص جراحی مغز و اعصاب ۲ ،نفر
متخصص ارتوپدی ،یک نفر متخصص بیهوشی ۲۷ ،نفر پرستار و
کمک بهیار ،یک نفر کارشناس بهداشت محیط و  ۱۴نفر تکنسین
فوریتهای پزشکی به همراه سه دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس به استان کرمانشاه اعزام میشوند.

غافلگیری سارقان مسلح
در جایگاه سوخت سراوان رشت
گیالن امروز -رییس پلیس آگاهی استان گیالن از دستگیری
سارقان مسلح در جایگاه سوخت با اقدام پیشدستانه کارآگاهان
آگاهی در شهرستان رشت خبر داد.
سرهنگ فرهاد فالح کریمی در تشریح خبر غافلگیری سارقان
مسلح در جایگاه سوخت ،گفت :کارآگاهان آگاهی در پی
گزارشات مردمی در دهه دوم آبان ماه سال جاری از قصد
سرقت فردی سابقه دار از یکی از اماکن خصوصی مطلع شده و
با توجه به حساسیت ،موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
رئیس پلیس آگاهی استان گیالن با بیان اینکه با تحقیقات
نامحسوس ،کارآگاهان از صحت موضوع و قصد سرقت سارق
سابقه دار و همدستش از جایگاه سوخت در منطقه سراوان
رشت اطمینان حاصل کردند ،افزود :کارآگاهان با حضور
در محل ،در ساعت  ۰۲:۳۰دقیقه بامداد سارق سابقه دار و
همدتش را در عملیاتی غافگیرانه و پیشدستانه در حین ارتکاب
سرقت از پمپ بنزین با سر و صورتی پوشیده دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه سارقان با یک قبضه سالح
کلت کمری قصد داشتند از جایگاه سوخت سرقت کنند ،بیان
داشت :کارآگاهان ضمن توقیف یک دستگاه موتورسیکلت
ارکان مخدوش ،از سارقان یک قبضه سالح کلت کمری جنگی
به همراه پنج فشنگ جنگی و یک کوله پشتی حاوی بست های
پالستیکی ،چسب پهن ،یک قبضه سرنیزه ژ ۳-و یک قبضه
چاقوی ضامن دار کشف و ضبط شد.
سرهنگ فالح کریمی با اعالم اینکه یکی از سارقان سابقه دار
و سابقه ارتکاب سرقت مسلحانه از بازار زرگران رشت در سال
 ۱۳۹۱را در پرونده خود دارد ،اظهار داشت :متهمان با تشکیل
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

دستگیری حفاران غیرمجاز
اشیاء عتیقه در روستای املش

گیالن امروز -مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا
عتیقه در یکی از روستاهای شهرستان املش را داشتند ،به همت
نیروهای پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این شهرستان دستگیر
شدند .طیگشت و بازرسیهای مشترک یگانحفاظت املش و
مامورین پاسگاه یکی از روستاهای این شهرستان عملیات ایست
و بازرسی در مناطق ییالقی اجرایی شد .در جریان اجرای این
عملیات مامورین و ضابطین به یک دستگاه خودروی سمند که با
مشاهده اجرای ایست و بازرسی شی مشکوکی را به بیرون پرتاب
کردند ،مشکوک شدند و در تفتیش از حوالی منطقه مذکور کیفی
با محتوای فلزیاب را کشف و سریعا خودرو مذکور را متوقف و
درنهایت سرنشینانش را دستگیر کردند .متهمان در بازجوییهای
اولیه به بزه انتسابی اعتراف و برای تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی
های بعدی به مرجع قضایی شهرستان املش ارجاع داده شدند.

کشف جسد دو مرد در خانه ای
ییالقی در تالش

گیالن امروز -فرمانده نیروی انتظامی تالش از کشف جسد دو
مرد حدودا ً  ۵۰ساله در یکی از خانه های ییالقی چاره سوی
بخش اسالم این شهرستان خبرداد .سرهنگ عباس اسماعیلی
درباره این خبر اظهار کرد :جسد دو مرد میانسال در یکی از خانه
های خالی از سکنه ییالق چاره سوی بخش اسالم شهرستان
تالش کشف شد .وی با بیان اینکه این دو مرد از چهارشنبه
هفته گذشته به خانه خود بازنگشته اند ،افزود :یکی از اهالی شهر
اسالم که برای بازدید از خانه خود به منطقه ییالقی چاره سو رفته
بود جسد این دو مرد را در یکی از خانه های خالی این منطقه
پیدا کرد .فرمانده نیروی انتظامی تالش خاطرنشان کرد :یکی از
اجساد متعلق به شهروندی اهل اسالم است و هویت جسد دیگر
هنوز مشخص نیست .وی در ادامه تصریح کرد :جسد این دو مرد
که حدود  ۴۰تا  ۵۰سال سن داشتند به پزشکی قانونی منتقل
شد .منطقه ییالقی چاره سو در محدوده جاده اسالم  -خلخال و
در فاصله  ۵۵کیلومتری شهر تالش قرار دارد.

