شنبه  ۲۶بهمن 1398
۲۰جمادی الثانی .۱۴۴۱شماره ۲۰۳۱۸

 90درصدراههایروستاییوفرعیگیالن
بازگشاییشدهاست
مدیرکلبحراناستانداریگیالن بااشارهبهتداوم
تالش ها برای رفع مشکالت آب و برق و راه های
استانگفت:تمامیپستهای ۶۳کیلوولتاستان
وارد مدار برق شده اند و با تالش های انجام شده
هم اکنون کمتر از ۱۸هزار مشترک قطعی برق در
استان داریم.وی افزود :همچنین تعداد مشترکان
روستاییکهآبشربآنهاقطعاست ،به ۱۰هزار
نفرو۶۱روستارسیدهاست.اسالمی کهروزگذشته
با ایرنا گفت و گو می کرد همچنین پیش بینی کرد
که این میزان راه بازگشایی شده روستایی و فرعی
تاپایانوقتروزجمعه(دیروز) به ۹۰درصدبرسد؛
ضمن آن که تمامی راه های فرعی و روستایی تا
شنبه(امروز)بازگشاییمیشود  .بارشبرفکهاز
یکشنبهشبگذشتهدراستانآغازشدوتاسهشنبه

تداومیافت،موجببروزمشکالتیبرایمردمبویژه
در زمینه راه  ،برق و آب شد.در همین حال روابط
عمومی آمــوزش و پــرورش گیالن در اطالعیه ای
اعالم کرد :بر اساس مصوبه ستاد بحران و حوادث
پیش بینی نشده استانداری گیالن همه مدارس
استان امروز شنبه  ۲۶بهمن باز است.بارش برف
کهازشامگاهیکشنبهدرمناطقمختلفگیالنآغاز
شدوتاعصرسهشنبهدرمناطقمختلفایناستان
ادامهیافت،موجبقطعیآبوبرقجمعیتزیادی
در شهرستانهای مختلف و مسدود شدن بخش
زیادی از جادههای روستایی و نیز آزادراه رشت -
قزوینوبرخیدیگرازمحورهایاصلیجادهایشد.
اینبرفشدید،دستکم 10کشتهو 145مصدوم
بهجاگذاشت.

هوالباقی

با تسلیم به مشیت الهی
و با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان باقر ظریف

را به اطالع کلیه دوستان ،آشنایان و اقوام محترم می رسانیم.
مراسم تشییع و خاکسپاری :امروز  98.11.26صبح ساعت  11از حرم مطهر
رضوی صحن آزادی (بست نواب صفوی) و مراسم بزرگداشت و ختم :یکشنبه
 98.11.27و دوشنبه  98.11.28از ساعت  14الی  16در بولوار پایداری،
پایداری  2مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع) منعقد می گردد.حضور شما سروران
گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های ظریف ،حیدری ،پهلوان زاده ،کامل نواب
همایونی ،صابری و سایر فامیل وابسته

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

خطیبجمعهتهران:بایدمجلسیدرترازخونشهید
سلیمانیشکلبگیرد
اکبری -خطیب جمعه تهران گفت :مجلسی
باید شکل بگیرد که در تــراز مــردم و شهدای
انــقــاب مانند شهید حــاج قاسم سلیمانی
باشد .به گــزارش خــراســان ،حجت االســام
والمسلمین کاظم صدیقی در خطبههای
نماز جمعه دیــروز تهران با بیان ایــن مطلب
اظهار کــرد :نمایندگانی وارد مجلس شوند
که امانتدار انقالب بــوده و با چشم و ابروی
بیگانگان توافقنامههای آن چنانی را امضا
نکنند و در رای دادن به کابینه ،به وزیــران
پرونده دار رای ندهند .وی با تاکید بر این که
نمایندگان باید زمان شناس باشند و اولویتها
را بــه خوبی تشخیص دهــنــد ،تصریح کــرد:
نمایندگان مجلس باید قوانینی وضع کنند
که ناظر بر ریلگذاری برای حرکت تکاملی
جامعه اسالمی باشد .مجلسی که دولــت را
کنترل کند و بــازرسـیهــای مرتب داشته و
تسهیلکننده حرکت قوه مجریه و قوه قضاییه
باشد .وی افزود :انتخابات پدیده انقالب است

زیرا مردم پیش از انقالب در سرنوشت خود
نقشی نداشتند و به حساب نمیآمدند .برخی
میخواهند بین والیــت و جمهوریت فاصله
بیندازند اما نظام ما نظام امامت و والیت است
و هیچ فاصلهای بین مردم و والیت وجود ندارد.
همان گونه که حاج قاسم سلیمانی گفتند
عاقبت بخیری ارتباط مستقیمی با والیت و
سکاندار انقالب اسالمی دارد.صدیقی در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل
و مشکالت به وجــود آمــده بــرای استانهای
شمالی کشور به دلیل بارش برف گفت :مردم
گیالن گرفتارند  ،البته مسئوالن در تالش
هستند اما باید به آن ها گفت حاال چرا؟ باید
پیش از ایــن پیش بینی میشد و امکانات و
اقــدامــات الزم صــورت می گرفت .مــردم در
بــرف گرفتار هستند و بــرق و آب آن ها قطع
است .مردم و مسئوالن باید برای رضای خدا
قدمهای خیرخواهانه بردارند و تالش کنند تا
از مشکالت این مردم کاسته شود.

شهادت مامورپلیس دردرگیریبااشرارمسلح
توکلی -جانشین پلیس اطالعات عنبرآباد در
درگیری با اشــرار مسلح بر اثر شلیک گلوله به
شهادت رسید .سرهنگ امامعلی نــژاد رئیس
مرکز اطــاع رسانی پلیس کرمان به خبرنگار
ما گفت:شامگاه پنج شنبه گذشته ستوان یکم
ریاحیدرشهرستانعنبرآبادهنگامانجاموظیفه
به دست یک شرور مسلح در محله مختارآباد این
شهرستان به شهادت رسید.وی افــزود :عامل
شهادت اين مسئول انتظامی ،ساعاتی بعد در
محدوده شهرستان کهنوج (روستای کهور)به

هالکت رسيد.فرماندار شهرستان عنبرآباد هم
گفت  :بالفاصله پس از خبر شهادت جانشین
اطالعات نیروی انتظامی این منطقه  ،نشست
شورای تامین شهرستان برای دستگیری متهم
برگزار شد که این شرور در کمتر از چهار ساعت
با تالش نیروهای انتظامی و امنیتی به هالکت
رسید .رئیس شورای تامین عنبرآباد بیان کرد:
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حمید ریاحی
امروزشنبه ازمیدانشاهدبهسمتگلزارشهدای
عنبرآبادبرگزارمیشود.

اخبار
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پرداختوامکمبهرهوبدونضامنبهمستمریبگیران

مدت بازپرداخت و مبلغ تسهیالت
به روایت مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییانوعشایرازپرداختتسهیالتکمبهره
به بیش از  ۱۶هزار نفر از مستمریبگیران این
صندوق ،برای نخستین بار خبر داد .به گزارش
تسنیم ،علی شیرکانی اظهار کرد :بر اساس
تفاهمنامهای که میان صندوق و بانک صادرات
ایرانمنعقدشده،تسهیالتسهمیلیونتومانی
به مستمریبگیران واجــد شرایط پرداخت
میشود.وی افــزود :بازپرداخت این وام 36
ماههاستوازمحلاعتباراتصندوقنزدبانک
صادراتبهمستمریبگیرانصندوقاختصاص
می یابد.شیرکانی گفت :با توجه به ایــن که
صندوقبراینخستینباربهپرداختتسهیالت
به مستمریبگیران خود اقدام کرده ،اولویت
پرداختتسهیالتدراینمرحلهباافرادیاست
که سنوات مستمریبگیری بیشتری دارند.
ویژگی این تسهیالت ،پرداخت راحت و بدون
ضامن است چراکه روستاییان و عشایر عزیز در
اغلبمواردامکاندسترسیبهتسهیالتبانکی
رابهدلیلنداشتنضامنندارند.بنابراینفرایند
اعطای این تسهیالت به گونهای طراحی شده
که پرداخت آن به راحتی و بدون ضامن باشد.
شیرکانی ،پــرداخــت تسهیالت سه میلیون

تومانی به بیش از  16هــزار نفر از مستمری
بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر بــرای نخستین بــار را از
جمله خدمات کوتاه مدت دانست و افــزود :از
آن جاکه دسترسی به تسهیالت کم بهره برای
جامعه روستایی و عشایر اغلب با دشواریها
و چالشهای اداری روبه روست ،بر آن شدیم
تا با ارائه این خدمت ،کمکی هرچند کوچک
به خانوارهای روستایی عضو صندوق داشته
باشیم.ویادامهداد:اعزامبیمهشدگانصندوق
به مشهد مقدس در قالب طرح ضیافت رضوی
نیز ازجمله این خدمات است که تاکنون در
استانهای هرمزگان و مازندران اجرایی شده
و حدود هزار نفر از بیمه شدگانی که تاکنون به
زیارتبارگاهملکوتیامامهشتمشیعیانمشرف
نشده بودند ،به مشهد مقدس اعــزام شدند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر همچنین از تصویب مبلغ
عیدی مستمریبگیران صندوق و پرداخت
آن تا پایان ماه جــاری خبر داد و گفت :سقف
عیدی بازنشستگان  450هــزار تومان است
که بر اساس سطوح مختلف مستمری ،به آنان
یشود.
پرداختم 

گزارش رسمی کاخ سفید به کنگره درباره ترور شهید سلیمانی

ادعایترامپزیرسوالرفت
گـــزارش رسمی کــاخ سفید بــه کنگره دربــاره
دالیــل تــرور فرمانده شهید نیروی قــدس سپاه
پــاســداران انقالب اسالمی با اظهارات دونالد
ترامپ منافات دارد.به گزارش فارس ،یک عضو
مجلس نمایندگان آمریکادیروز گفته کاخ سفید
به تازگی گزارشی رسمی که حاوی توجیههای
دولت آمریکا برای ترور سردار «قاسم سلیمانی»،
فرماندهشهیدنیرویقدسسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی است تحویل نهاد قانون گذار این کشور
کــرده است«.الیوت انگل» ،رئیس کمیته امور

خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیهای
گفتهگزارشرسمیکاخسفیدباادعاینادرست
«دونالدترامپ»،رئیسجمهورآمریکامبنیبراین
که حمله به سردار سلیمانی برای جلوگیری از
یک «تهدید فوری» انجام شده منافات دارد.انگل
اضافهکردهاست«:اینگزارشرسمی،مستقیم ًا
بااظهاراتنادرسترئیسجمهورمبنیبراینکه
برایجلوگیریازیکحملهقریبالوقوعبهپرسنل
و سفارتخانههای آمریکا ایران را هدف حمله قرار
دادهمنافاتدارد».

