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عروج فرمانده گیالنی

سردار حق بین درگذشت
بنام  فرماندهان  از  بین  حق  علی  محمد  سردار  امروز-  گیالن 
گیالنی، فاتح نبل و الزهرا سوریه پس از تحمل دوره ای بیماری 
در بیمارستان پارس درگذشت. سردار حق بین تا چند سال پیش 
به  مشغول  گیالن  قدس   ۱۶ عملیاتی  لشکر  فرمانده  سمت  در 
خدمت بود و پس از آن به عنوان مشاور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین )ع( نیروی زمینی سپاه 

منصوب شد.
سردار گیالنی با وجود جراحات بسیار که یادگار جنگ و نیز دفاع 
در  کرونا  بیماری  تحمل  از  پس  بود  اخیر  سال های  در  حرم  از 

بیمارستان پارس رشت به همرزمان شهیدش پیوست.

۴۰ هزار نفر از نمایشگاه های کتاب 
گیالن بازدید کردند 

اعالم  ارشاد اسالمی گیالن  و  گیالن امروز- مدیر کل فرهنگ 
کرد: سال گذشته ۷۱ نمایشگاه کتاب در استان برگزار شد که ۴۰ 
هزار نفر از آنها بازدید کردند. فیروز فاضلی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: تعداد کتاب های منتشر شده سال گذشته در استان ۸۹۴ 

عنوان بود که نسبت به سال ۹۸ شش درصد رشد داشته است.
وی عنوان کرد : این تعداد کتاب با شمارگان ۹۸۸هزار و ۶۲ نسخه 
منتشر شده است که در این بین ۱۵۴ عنوان با شمارگان ۳۵۹ 
هزار و ۲۰۰ نسخه مربوط به حوزه کودک و نوجوان بوده و در 
این آمار ۷۷۹عنوان کتاب تالیفی و ۱۱۵ عنوان ترجمه بوده است.

وی با بیان اینکه ۷۵۶ عنوان کتاب با شمارگان ۶۸۷ هزار و ۶۷۲ 
نشر  : سال گذشته ۹۶۵مجوز  افزود  بودند،  نخست  نسخه چاپ 
کتاب از سوی این اداره کل صادر شده بود که ۸۹۴ عنوان موفق 

به چاپ شدند و ۱۷ درخواست نیز رد شده بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن یادآور شد: هفت میلیون 
و ۴۰۰ هزار نسخه کتاب از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۸ در 
استان منتشر شده است. وی اظهار داشت: این تعداد نسخه کتاب 
در قالب چهار هزار و ۳۳۵ عنوان انتشار یافته، چهار هزار و ۲۰ 
عنوان کتاب تالیف و ۳۱۵ عنوان هم ترجمه است و سه هزار و 

۲۱۸ عنوان کتاب از این تعداد چاپ نخست بوده است.

پیدا شدن اجساد غرق شدگان در 
رودخانه سفیدرود پس از ۱۲ روز

گیالن امروز- مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن گفت: اجساد 
غرق شدگان رودخانه سفیدرود پس از ۱۲ روز جستجو در رودبار 
پیدا شدند. سیاوش غالمی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن 
گفت:۱۲ روز قبل مرد جوان اهل تهران که از بندرانزلی در حال 
برگشت به تهران بود در رودخانه سفیدرود در محدوده شهر رودبار 
هنگام عکس گرفتن از خود به داخل رودخانه افتاد و غرق شد 
و یک جوان اهل علی آباد رودبار هم که برای نجات جان جوان 

تهرانی به داخل رودخانه رفته بود غرق شد.
او افزود: اجساد این ۲ جوان امروز پس از ۱۲ روز تالش امدادگران 
جمعیت هالل احمر و با کمک نیروی انتظامی نیروهای غواصی، 
آتش نشانی، برخی از دستگاه های اجرایی و نیروهای محلی در 

رودخانه سفیدرود در رودبار پیدا شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن با توصیه به مردم مبنی بر 
حضور مردم در رودخانه ها و کانال های آب ، گفت: مردم  از حضور 
در رودخانه، کانال های آب و حاشیه های آن به هر دلیلی جدا 

خودداری کنند تا شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

۴۳ هزار کیلومتر خطوط گاز 
در گیالن نشت یابی شد

به توسعه  اشاره  با  مدیرعامل شرکت گاز گیالن  گیالن امروز- 
گازرسانی و ضرورت مستمر بازرسی تاسیسات و خطوط گاز گفت: 
برهمین اساس ؛ طی سال گذشته۴۳ هزار کیلومتر خطوط گاز 
در استان نشت یابی شد. حسین اکبر در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: این میزان نشت یابی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸  ، ۷۲ 
درصد رشد داشته است و در نوع خود یک رکورد محسوب می 
شود. وی با بیان اینکه تمامی مراحل و عملیات نشت یابی توسط 
تجهیزات و سیستم های به روز و استاندارد انجام می پذیرد، افزود: 
مناسب، عملیات  زمانبندی  و  ریزی  برنامه  با  گاز گیالن  شرکت 
نشت یابی از خطوط گاز استان را در سال ۹۹ در همه مناطق 
استان به انجام رساند و  تمامی ایستگاه ها، شیرها، شبکه ها و 

خطوط توزیع گاز در استان مورد بازرسی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: بازرسی مستمر از تاسیسات و خطوط گاز درجهت 
حفظ ایمنی و پایداری جریان گاز مشترکان از الزامات و اهداف 
مهم این شرکت محسوب می شود. اکبری افزود: عالوه بر نشت 
یابی خطوط گاز، در سال گذشته یک هزار و ۵۰۷ مورد نشت یابی 
از ایستگاه ها و بیش از ۹۶۳ هزار مورد نشت یابی از علمک ها و 

انشعابات گاز در استان به ثبت رسیده است.

آغاز کشت نیشکر در خانه 
صدساله اش در گیالن

گیالن امروز- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعه سرا گفت: 
کشت نیشکر در این شهرستان که خانه صدساله نیشکر در گیالن 
است آغاز شده است. احمد پادیاب در گفت و گو با ایسنا گفت: 
کشت نیشکر در ۲۲ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان 
را  این محصول  آغاز شده است و تالش داریم سطح زیر کشت 
افزایش دهیم. وی افزود: صومعه سرا قطب تولید نیشکر در گیالن 
این محصول مشغول  تولید  است و ۷۵ خانوار صومعه سرایی در 
به قدمت ۱۰۰ ساله کشت نیشکر در  اشاره  با  پادیاب  هستند.  
 ۲۳ پارسال  شهرستان  این  نیشکرکاران  داد:  ادامه  صومعه سرا 
بازار عرضه کردند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  به  تن شکر 
درآمد  نیشکر  فروش  از  کشاورزان  کرد:  خاطرنشان  صومعه سرا 
بسیار خوبی کسب می کنند و در حال حاضر شکر سیاه کیلویی 

۷۰ هزار تومان تا صد هزار تومان به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه شکرسیاه یک محصول ارگانیک و دارای خواص 
طبی فراوان است، گفت: شکر سیاه به عنوان سوغات محلی صومعه 
سرا است و در روستاهای قاضده، کلسر، میانده، مالسرا، سنگجوب، 

چمثقال و شکرباغان کشت و تولید می شود. 

گله مندی مسؤوالن 
بهداشتی گیالن از فعالیت چراغ 

خاموش اصناف
گیالن امروز- بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت 
سر  به  قرمز  وضعیت  در  گیالن  شهرستان های  اکثر 
اعالم ستاد کرونا تمامی مشاغل سطح  برده و طبق 
ولی  شود  تعطیل  قرمز  نقاط  در  باید  سه،  دو،  یک، 
برخی از اصناف هنوز محدودیت های کرونایی را جدی 

نگرفته اند.
از آغاز تعطیالت نوروز موج  به گزارش فارس ، پس 
سرسبز  استان  وارد  مسافران  از  سنگینی  و  عجیب 
افزوده  گردشگران  تعداد  بر  روز  هر  و  شده  گیالن 
می شد به طوری که از تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته 
بر پنج  بالغ  الی ۱۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ چیزی 

میلیون مسافر به گیالن سفر کردند.
همین امر موجی از نگرانی را در دل مردم این خطه 
از کشور و در میان کادر درمان این استان ایجاد کرد، 
زیرا اغلب افراد حضور یافته در گیالن  بدون رعایت 
و  کرده  تردد  شهر  سطح  در  بهداشتی  پروتکل های 

منجر به گسترش ویروس کرونا می شدند.
از  بعد  بهداشت  وزارت  مسؤوالن  هشدارهای  تمامی 
اتمام تعطیالت نوروز به واقعیت مبدل شده و درنتیجه 
از دو  بعد  از کرونا در کشور  ناشی  وتعداد فوتی های 
ماه بار دیگر سه رقمی شده است و به گفته سخنگوی 
آینده  روزهای  در  کرونا،  با  مبارزه  و  مدیریت  ستاد 

وضعیت کووید ۱۹ بدتر می شود.
بعد از شروع موج چهارم سنگین کرونا در کشور، ستاد 
ملی مدیریت و مبارزه با این ویروس منحوس تشکیل 
جلسه داده و محدودیت های کرونایی در مناطق قرمز 
و نارنجی اعمال و مقرر شد در نقاط با وضعیت پرخطر 
فقط مشاغل سطح یک و در دیگر مناطق با وضعیت 
با حالت نارنجی مشاغل سطح دو مجوز فعالیت دارند.

اکثر  بهداشت  وزارت  اعالم  آخرین  اساس  بر 
برده  سر  به  قرمز  وضعیت  در  گیالن  شهرستان های 
و طبق اعالم ستاد کرونا تمامی مشاغل سطح یک، 
دو، سه، باید در نقاط قرمز تعطیل شود ولی برخی از 
اصناف هنوز محدودیت های کرونایی را جدی نگرفته 
که مشاهده این موارد با توجه به روند صعودی کرونا 

در استان گیالن بسیار تأسف بار است.
به گفته مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیالن 
استان  این  مشاغل  از  برخی  گذشته  روزهای  در 
به صورت چراغ خاموش در حال فعالیت بوده که ادامه 

داشتن این روند بسیار می تواند خطرناک واقع شود.
رعایت  کاهش  از  گله مندی  با  شاد  رخ  حسن 
شهروندان  گفت:  گیالن  در  بهداشتی  پروتکل های 
باید بدانند که تیم های مراقبتی و درمان و پرستاران 
طی یک سال گذشته با تالش و همت جهادی بدون 
تالش  بیماران  درمان  جهت  در  استراحت  لحظه ای 

می کنند.
یکی از مهم ترین راه های انتقال ویروس کرونا در کشور 
دورهمی های خانوادگی است به طوری که ابتالی یک 
نفر از اعضای خانواده به ویروس کرونا در موج چهارم 
می تواند  روند  این  ادامه  کرده  درگیر  را  خانواده  کل 

فاجعه بزرگ رقم بزند.

مشکل کشاورزان غرب گیالن 
در تامین آب زراعی

کشاورزان  اینکه  بیان  با  محمدیاری  امروز-  گیالن 
خود  نیاز  مورد  زراعی  آب  تامین  برای  گیالن  غرب 
با مشکالت عدیده ای مواجه هستند گفت: مسئوالن 

هیچ انگیزه ای برای کمک به کشاورزان ندارند.
ضمن   ، شبستان  با  گفت وگو  در  محمدیاری  حسن 
انتقاد شدید از عملکردهای مسئوالن به ویژه متولیان 
حوزه کشاورزی اظهار داشت: کشاورزان غرب گیالن 
مشکالت  با  خود  نیاز  مورد  زراعی  آب  تامین  برای 
که  است  حالی  در  این  و  هستند  مواجه  عدیده ای 
کشاورزان  به  کمک  برای  انگیزه ای  هیچ  مسئوالن 

ندارند.
تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس  نماینده مردم 
الیروبی انهار، رودخانه ها و آب بندان ها را برای حمایت 
از بخش کشاورزی مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: 
فصل زراعی در گیالن شروع شده است اما می بینیم 

که مسئوالن اهتمامی در ترمیم سردهنه ها ندارند.
استان  غرب  کشاورزان  که  مشکالتی  به  محمدیاری 
را  مواجه اند  با آن  زراعی  تامین آب  گیالن در بحث 
مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت:  یکصد میلیارد تومان 
استان  غرب  کشاورزی  بخش  به  کمک  برای  اعتبار 
گیالن در نظر گرفته شده است اما می بینیم که هیچ 
انگیزه ای بین مسئوالن در جهت تخصیص این مبالغ 

دیده نمی شود.
کشاورزان  داد  به  باید  مسئوالن  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه  در  آب  کمبود  و  خشکسالی  برسند،  منطقه 
غرب گیالن را چالشی مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: 
مقام معظم رهبری سال جدید را به نام سال تولید،  
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردند بنابراین 
انتظار داریم مسئوالن هم در همین راستا حرکت و به 

وظایف خود عمل کنند.
تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس  نماینده مردم 
مرتفع شدن موضوع تخریب سردهنه ها که در سیل 
ضروری  و  الزم  هم  را  پیوست  وقوع  به  تالش  اخیر 
بخش  آبی  منابع  تامین  و  آب  حوزه  افزود:  و  خواند 
کسی  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  زراعت 
نمی تواند منکر اهمیت بحث آبرسانی شود، به ویژه در 

مناطقی که قوت غالب مردم کشاورزی است.
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جانشین فرمانده ناجا در گیالن خبر داد: 

اجرای طرح های امنیت اخالقی در مناطق گردشگری و سواحل

شهردار رشت: 

حل مشکالت سراوان اولویت شهرداری است
گیالن امروز- شهردار رشت با بیان اینکه حل مشکالت مردم سراوان در دستور کار 
شهرداری رشت است از راه اندازی دستگاه زباله سوز و اجرای طرح دفن بهداشتی 

خبرداد.
به گزارش شبستان سید محمد احمدیدر دیدار با اعضای شورای اسالمی و نمایندگانی 
از مردم سراوان و بخشدار سنگر که جلسه آن در محل کارخانه کود آلی برگزار شد، 
اظهار داشت: از دغدغه های مردم سراوان آگاهیم و برای حل مشکالت سراوان از هیچ 

کوششی دریغ نمی کنیم.
شهردار رشت با بیان اینکه روزانه چیزی حدود هزار و ۱۰۰ تن زباله به سراوان منتقل 
می شود عنوان کرد: از این مقدار زباله حدود ۵۰۰ تن متعلق به شهر رشت و مابقی 

متعلق به سایر شهرها و روستاهای اطراف است.
احمدی با تاکید بر اینکه قطعا همکاری مردم و مسئوالن جهت حل مشکالت لندفیل 
سراوان اثربخش خواهد بود، تصریح کرد: راه اندازی دستگاه زباله سوز، افزایش ظرفیت 
کارخانه کودآلی و بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه مطالبه عموم مردم به ویژه ساکنان 

منطقه سراوان است و همه متعهد به اجرایی کردن آن هستیم.
وی با بیان اینکه پروژه های زباله سوز برخالف گیالن در شهرهای نوشهر و تهران به 
بهره برداری رسیده و در ساری هم پیشرفت خوبی داشت، افزود: بنده از زمان ورودم 
به شهرداری به عینه مشاهده کردم که روند راه اندازی دستگاه زباله سوز سراوان تا چه 

اندازه کند پیش می رود.
در سال  میلیون دالر  مبلغ ۴۰  به  تی تی اس  با شرکت  قرارداد  انعقاد  شهردار رشت 
۹۲جهت راه اندازی دستگاه زباله سوز سراوان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این 
قرارداد قید شده بود که پنج درصد مبلغ به عنوان پیش پرداخت باید به شرکت چینی 

پرداخت شود.
احمدی از رایزنی های خود به همراه اعضای مجمع نمایندگان استان گیالن در تهران 

با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سخن گفت و یادآور شد: در دیدار چند روز 
گذشته ای هم که با وی داشتیم تقاضای تخصیص اعتباراتی ویژه برای اجرای پروژه های 
پسماند را مطرح کردیم که امیدواریم با حمایت و پیگیری های نمایندگان گیالن تحقق 

پیدا کند.
وی ضمن قدردانی از پشتیبانی های دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری و دادستان 
گیالن برای حل و فصل مشکالت موجود در منطقه سراوان ابراز داشت: باید زباله در 

استان های شمالی از جمله گیالن سوزانده شود و ما نمی توانیم آن را دفن کنیم.
شهردار رشت افزود: طرح دفن بهداشتی زباله و ساماندهی لندفیل سراوان از جمله 
پروژه هایی است که قصد داریم با حمایت دستگاه های اجرای و قضایی استان نسبت 

به اجرای آن اقدام کنیم.
احمدی با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی دیگر پروژه ای است که 
اجرای آن در دستور کار شهرداری قرار گرفته است اذعان کرد: ظرفیت این کارخانه 

در حال حاضر روزانه کمتر از ۲۰۰ تن است که باید به ۱۰۰۰تن افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: از مردم سراوان در درجه نخست خواستاریم که به ما و برنامه هایی که 
در دست اجرا داریم اعتماد کنند البته این کار، کار سختی است اما برای حل معضالت 

سراوان باید این انسجام و همدلی ها ایجاد و تقویت شود.
شهردار رشت عنوان کرد: در قدم اول پیشنهاد می کنم یک نماینده تام االختیار برای 
پیگیری مشکالت مردم منطقه سراوان انتخاب و برای شرکت در جلسات ما و جهت 

رصد اقدامات در حال انجام، به شهرداری معرفی شود.
احمدی خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم سراوان هر جا که کاستی در کارها مشاهده 
کردند به ویژه در حوزه دفن اصولی زباله  ها باید با ذکر مستندات الزم، مصادیق آن را 
به شهرداری اعالم کنند تا ما هم در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و اشکاالت اقدام 

کنیم.

تولید گونه برنج مقاوم و پرمحصول با فناوری هسته ای

برنج گیالن با کیان قد می کشد
گیالن امروز- برنج طارم در مازندران و هاشمی در گیالن جزو با کیفیت ترین ارقام 
برنج در این دو منطقه بوده و کیان از پرتوتابی گامای دو محصول طارم و هاشمی ایجاد 

شده است.
به گزارش فارس ، فصل بهار و تابستان در گیالن  به جهتی دیگر از اهمیت ویژه ای بر 
خوددار است، زیرا در این موقع از فصول سال شالیکاران و کشاورزان گیالنی آستین 
همت و تالش را باال زده و زن مرد، پیر و جوان به برای کاشت برنج پا به مزارع خود 

می گذارند.
این موقع از سال مردمان دیار میرزا برای تأمین امرارمعاش ساالنه خود به جای تفریح 
با تالش شبانه روزی و طاقت فرسا، محصول استراتژیک گیالن را که یکی از مهم ترین 
اقالم اساسی و غذای اصلی مردم ایران است را کاشته و برای برداشت آن سختی های 

بسیاری را متحمل می شوند.
زندگی مردم گیالن با رنج کاشت برنج گره خورده و هر فرد از این استان حداقل یک بار 
در طول عمر خود سختی کاشت این محصول استراتژیک را تجربه کرده استرس و 
دلهره پدر خود در خصوص بارش به موقع باران را مشاهده کرده است زیرا زندگی هر 

گیالنی ۶ ماه متأثر از رنجی بود که حاصلش می شد برنج.
اکنون پس از ۱۲ سال تالش، مجاهدت، همکاری و انجام کارهای کارشناسی میان 
موسسه تحقیقات برنج کشور  با پژوهشکده کشاورزی هسته ای رقم برنجی  امسال به 

کشاورزان معرفی شده است به نام کیان.
رقم جدید برنج هسته ای که توسط محققان ایران زمین تولیدشده است، مشکالت و رنج 
شالیکاران را کاهش داده و این امر نشان  دهنده نقش تأثیرگذار علم و موسسه تحقیقات 

برنج در معرفی ارقام مختلف برنج است.
به همین منظور به سراغ رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور رفتم و در خصوص رقم 

جدید برنج کیان با او به گفت وگو پرداختم.
مواقع  در  باران  بارش  عدم  مدت  این  در طی  شالیکاران  دغدغه  عمده ترین  از  یکی 

لزوم بوده و همین امر سبب کاهش و کیفیت محصول برنج می شد به این دلیل مریم 
حسینی می گوید رقم جدید برنج ایرانی )کیان( رقمی متحمل به تنش خشکی است و 

در مواقع کم آبی می تواند عملکرد تولید را پایدار نگه دارد.
به گفته رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور مقاومت در برابر کم آبی و بی آبی یکی از 
مهم ترین مزیت های رقم جدید برنج کیان است که می تواند بسیار به ارتقاء کیفیت برنج 
در گیالن کمک کند زیرا این رقم از ابتدای گل دهی نیاز به آب نداشته و قادر است یک 

دوره بیش از ۳۰ تا ۴۰ روزه بدون آب باشد.
به طور متوسط در هر هکتار ۱۲ هزار  برنج در کشور  بومی  تولید رقم های  به منظور 
مترمکعب آب استفاده می شود ولی بنا بر اعالم مریم حسینی با کاشت برنج کیان تا 
حد زیادی در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی شده و شالی کاران با دغدغه کمتری 
محصول خود را می کارند زیرا در صورت کشت رقم جدید برنج در کشور، تولید برنج 

یک الی دو تن در هکتار نسبت به ارقام بومی افزایش پیدا می کند.
برنج طارم در مازندران و هاشمی در گیالن جزو با کیفیت ترین ارقام برنج در این دو 
منطقه بوده و به گفته عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، در تولید رقم 

برنج کیان از پرتوتابی گاما به دو محصول طارم و هاشمی ایجادشده است.
علی اکبر عبادی می گوید هدف از ایجاد این رقم از برنج خوش کیفیت بودن و متحمل 
بودن به خشکی بوده و امسال به صورت محدود شالیزار های خشکیجار، لشت نشا و 
توزیع  بین شالیکاران  بذر گواهی شده در  به شکل  از سال دیگر  و  فومن کشت شده 

می شود.
به گفته عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، گونه جدید برنج کیان در 
مقایسه با ارقام سنتی این محصول یک الی یک و نیم تن شلتوک بیشتر در هکتار 
عملکرد داشته و اگر در هر هکتار از کشت برنج هاشمی چهار تن شلتوک تولید شود 
در همان شرایط از کاشت رقم کیان پنج و نیم تا ۶ تن شلتوک برداشت می شود که 

جای بسیار امیدواری دارد.

گیالن امروز- جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی، فرماندهی امنیت 
با رضایتمندی مردمی و  امنیت جامعه  داخلی کشور را بر عهده دارد گفت: برقراری 

مشارکت حداکثری آنها در انتخابات رابطه مستقیم دارد.
فرماندهان  با حضور  که  ناجا  عملیات  و  اطالعات  کمیسیون  در  رضایی  قاسم  سردار 

انتظامی و مرزبانی استان گیالن در  مسئوالن 
سالن شهدای ناجا رشت برگزار شد با بیان اینکه 
پیام شهدا، تکلیف و سپردن امانت خدمتگزاری 
به انقالب و مردم به سبزپوشان نیروی انتظامی 
باالترین  ناجا  لباس  در  خدمت  گفت:  است، 

توفیق است.
و  رمضان  مبارک  ماه  ناجا  فرمانده  جانشین   
در  گرفتن  قرار  برای  فرصتی  را  قدر  شب های 
کرد  قلمداد  معنویات  ارتقاء  و  بندگی  مسیر 
نیروی  فرهنگی  خصوصیات  از  یکی  گفت:  و 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران تکلیف مدار و 

الگو بودن است.
وی با بیان اینکه ناجا، فرماندهی امنیت داخلی 
امنیت  داشت:  اذعان  دارد  عهده  بر  را  کشور 

داخلی موثرترین مولفه در امنیت ملی و روابط بین المللی است.
 این مقام ارشد انتظامی مبارزه با اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت  را از اولویت های 
دائمی نیروی انتظامی و مطالبه به حق مردم از پلیس عنوان کرد و بیان داشت: هدف از 
مقابله با اخاللگران و سلب کنندگان آسایش مردم، کسب رضایت شهروندان و ایجاد رعب 

و وحشت در قلب عربده کشان پوشالی است.
وی رضایت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( از نیروی انتظامی را سند افتخار ناجا 
قلمداد کرد و گفت: تالش برای تداوم این رضایت ها توام با عملکرد مطلوب، همواره در 
دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد. جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ ابزار مدیریتی و آفندی در اجرای ماموریت ها است تصریح کرد: امروزه نیروی 

انتظامی به عنوان پناهگاه مردم در برابر ناهنجاری ها است.
وی مشارکت در انتخابات را یک تکلیف برای همگان دانست و با تشریح تحرکات دشمنان 
برای تشویش اذهان عمومی و دلسردی مردم از آینده کشور افزود: با تدابیر و ساز و 
کار های اندیشیده شده در قرارگاه انتظامی امام علی)ع( هیچ نگرانی در خصوص برقراری 

مدیریت انتظامات و امنیت انتخابات و محافظت از آرای مردم نداریم.
سردار رضایی با بیان اینکه اشرافیت  اطالعاتی باید به تسلط تبدیل شود تصریح کرد: 
منظور از تسلط یعنی اینکه با اقدامات نامحسوس و اطالعاتی، ابزار و فرصتی برای ضربه 
زدن به امنیت کشور در دست دشمنان قرار ندهیم و هر موضوعی که در اجرای نظم و 

امنیت جامعه اخالل ایجاد می کند رصد و کنترل شود.
وی موفقیت پلیس در پیشگیری از وقوع سرقت، مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و 
برقراری امنیت جامعه را با رضایتمندی مردمی و مشارکت حداکثری آنها در انتخابات 
مرتبط دانست و گفت: دشمنان همواره به دنبال تخریب افکار جوانان و تغییر و تحریف 

فرهنگ غنی ما هستند و ما نباید با کم کاری، آب در آسیاب دشمنان بریزیم.
این مقام ارشد انتظامی بر برخورد قاطع با محتکران و قاچاقچیان کاال و ارز تاکید کرد و 
ابراز داشت: مقابله و مبارزه با قاچاق در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( در نامگذاری شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان »جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 

در دستور کار پلیس قرار دارد.
با  مقابله  کرد:  خاطرنشان  رضایی  سردار 
وظیفه  تنها  اقتصادی  و  اجتماعی  آسیب های 
و  تعامل  حوزه  این  و  نیست  انتظامی  نیروی 
همکاری تمامی سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای 

مربوطه را می طلبد.
در  غیرمجاز  ترددهای  باید  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  برسد  صفر  به  کشور  مرزهای 
نیروهای مرزبانی باید در رصد و پایش مرزها 

هوشمندانه و مقتدر عمل کنند.
جاذبه های  به  اشاره  با  ناجا  فرمانده  جانشین 
گردشگری استان های شمالی کشور، بهره  گیری 
از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود برای 
یک  را  تفرجگاه ها  و  سواحل  امنیت  تأمین 
ضرورت حیاتی برشمرد و گفت: تامین امنیت اخالقی در محورهای مواصالتی، سواحل و 
تفرجگاه ها و رعایت عفاف و حجاب در تمامی اماکن عمومی، یک مطالبه جدی و موثر در 

کاهش ناهنجاری های اجتماعی است.
این مقام ارشد انتظامی در پایان ضمن مهم قلمداد کردن اقدامات ایجابی در اجرای طرح 
دریا اذعان داشت: استفاده از ظرفیت بسیج و نیروهای داوطلب و افتخاری یکی دیگر از 

اقدامات موثر در اجرای طرح های امنیت اخالقی در مناطق گردشگری و سواحل است.
آیت ا... فالحتی : پلیس باید هوشمندانه، قدرتمند و مهربانانه عمل کند

نماینده ولی فقیه در گیالن با بیان این که پلیس باید روانشناسی اجتماعی بداند گفت : 
پلیس در رعایت جامعه نسبت به هنجارها باید هوشمندانه، قدرتمندانه و مهربانانه عمل 

کند.
آیت ا... رسول فالحتی در دیدار سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی به 
همراه جمعی از معاونان این نیرو با تسلیت ارتحال شهادت گونه سردار محمد حجازی 
جانشین فرمانده سپاه قدس نیروی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: از هر کاری 
که پلیس در راستای ارتقای امنیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان گیالن انجام 
دهد، حمایت می کنیم. وی، تالش های امنیت سازان را برای مردم مبرهن و روشن عنوان  

و خاطرنشان کرد: مردم با مراجعه به پلیس احساس امنیت می کنند.
امام جمعه رشت با بیان اینکه نیروهای انتظامی در نظام اسالمی دغدغه عالمان دین 
را دارند تصریح کرد: نیروی انتظامی از دل مردم است و ما دعا گوی کارکنان این نیرو 

هستیم. 
نماینده ولی فقیه در گیالن به فرا رسیدن فصل گرما و استفاده مردم از ساحل و تفرجگاه 

ها اشاره و اضافه کرد: حضور فیزیکی و میدانی پلیس در طرح های دریا اثرگذار است.


