
از دستگيرى اعضاى  انتظامى گلستان  فرمانده 
داد  خبر  استان  در  جعلى  هويت  اسناد  باند  يك 
از  يكى  غيرمجاز  تبعه  باند  اين  اعضاى  گفت:  و 
كشورهاى همسايه بوده و ماهانه 90 ميليون ريال 

يارانه نقدى دريافت مى كردند.
به گزارش جمعه ايرنا از پايگاه پليس گلستان 
اين  در  اظهارداشت:  ميرفيضى  سيدمحمود  سردار 

ارتباط هفت نفر تبعه غير مجاز دستگير شدند.
از فعاليت چند  وى اضافه كرد: در پى اطالع 
از  استفاده  با  كه  از كشورهاى همسايه  يكى  تبعه 
اسناد جعلى به صورت غيرمجاز در على آباد زندگى 
پليس  ماموران  كار  دستور  در  موضوع  مى كردند، 

امنيت عمومى شهرستان قرار گرفت.
هاى  بررسى  در  داد:  ادامه  ميرفيضى  سردار 

اسناد  با جعل  افراد  اين  ماموران مشخص شد كه 
هويتى و خريد شناسنامه هاى افراد فوت شده در 
اين شهرستان اقامت داشته و حتى توسط اين اسناد، 

ماهانه يارانه نقدى دريافت مى كنند.
فرمانده انتظامى استان گلستان اضافه كرد: پس 
از انجام تحقيقات ميدانى و اطمينان از درستى اخبار 
مورد نظر، با هماهنگى مراجع قضائى، اين افراد در 

محل سكونت خود دستگير شدند.
وى اضافه كرد: هفت نفر دستگير شده براى سير 

مراحل قانونى تحويل مراجع قضائى شده اند.
به گفته وى ماموران پس از بازرسى از محل 
سكونت متهمان، موفق به كشف انواع اسناد هويتى 

متعلق به افراد غير و يا اسناد جعلى شدند.
سردار ميرفيضى يادآور شد: متهمان در اعترافات 
خود در خصوص نحوه فعاليت بيان كردند كه اسناد 
را از خانواده متوفيانى كه اسناد هويتى فرد فوت شده 
را باطل نمى كردند ،تهيه و يا با استفاده از شگردهاى 

مختلف اسناد را جعل مى كردند.
و  شناسايى  براى  تحقيقات  كرد:  اضافه  وى 
دستگيرى همدستان احتمالى متهمان همچنان ادامه 

دارد.

هاى  هفته  در  تركمن  ورزشكاران  موفقيت 
گذشته ادامه داشت. سردار آزمون ، رحمان رئوفى 
دانشفر  ادريس   ، قائمى  فرهاد   ، سالمى  بهمن  و 
بودند.  ساز  خبر  هاى  چهره  از  تاجر  ميكائيل  و 

نگاهى داريم به خبرهاى مختلف ورزشى : 
سردار آزمون : 

در  آزمون  سردار  خوب  درخشش  از  پس 
به  بازيكن  اين  انتقال  هم   باز  آسيايى  مسابقات 
به  وى  ولى  شد  مطرح  اروپايى  بزرگ  هاى  تيم 
پيوستن  دليل  تنها  شايد   . پيوست  روستوف  تيم 
سردار به روستوف روسيه حضور قربان برديف 
مربيى  برديف  باشد.  تركمن  آشناى  نام  مربى 
باعث  و  آورد  روسيه  ليگ  به  را  سردار  كه  بود 
بار  اين  .آزمون  شد  بازيكن  اين  زياد  پيشرفت 
تا  است  گرفته  را  سابقش  سرمربى  دست  ظاهرا 
را  پاينتر  ليگ  به  روستوف  تيم  سقوط  جلوى  
سردار  امر  اين  در  هم  حدودى  تا  البته  بگيرد.  
با  نشين  قعر  روستوف  تيم   . است  بوده  موفق 
آمدن سردار پيروزى هاى ارزشمندى را به دست 
روسيه  ليگ  تيم   16 بين  در  در جدول  و  آورده 
تيم  دارد.  قرار  دوازدهم  مكان  در  امتياز   23 با 
ميزبان  دوشنبه  روز  هفته  اين  روسيه  روستوف 

يك تيم قعر جدولى خواهد بود .
درخشش خوب ساحلى بازان  واليبال : 
دومين مرحله مسابقات واليبال ساحلى تور آسيا 

و اقيانوسيه با درخشش بازيكنان ايرانى به پايان 
تركمن  بازيكن  دو  ايران  "الف"  تيم  در   . رسيد 
سالمى  بهمن  و  رئوفى  رحمان  داشتند.  حضور 
توانستند در اين مسابقات عنوان سومى را كسب 
كه  ايران  "الف"  ساحلى  واليبال  ملى  تيم  نمايند. 
بازى  دو  نهادن  سر  پشت  با  چهارشنبه  روز  در 
بسيار سنگين و حذف تيم هاى قدرتمند ژاپن 1 
و قزاقستان 1 خود را به مرحله نيمه نهايى رسانده 
بود، در اين مرحله به رغم ارائه يك بازى ديدنى 
و پاياپاى با تيم قدرتمند چين 1 به دليل تحليل 
هاى  شايستگى  تمامى  از  نتوانست  بدنى  قواى 
خود بهره ببرد و دو بر يك مغلوب نماينده چين 
شد تا حريف تيم ملى "ب "كشورمان در مرحله 
نهايى شود. در بازى رده بندى رئوفى و سالمى 
از  صابر  متشكل  كه  "را  ب  ملى"  تيم  توانستند 
هوشمند و عباس پور عسكر بودند موفق شدند با 
نتيجه 2 بر صفر شكست دهند. الزم به ذكر است 
اين رقابت ها داراى امتياز رنكينگ جهانى براى 

كسب سهميه المپيك 2016 برزيل مى باشد.
انتخاب 3 بازيكن به اردوى

 تيم ملى واليبال:
فرهاد قائمى ، ميكائيل تاجر و ادريس دانشفر 
به اردوى تيم ملى واليبال دعوت شدند. تيم ملى 
واليبال  ايران خود را براى مسابقات ليگ جهانى 
2015 آماده مى كند. ليگ جهانى سال 2015 از 
 32 حضور  با  و  سطح  سه  در  خردادماه  هشتم 
كشور آغاز مى شود كه تيم ملى واليبال ايران در 
با تيم هاى آمريكا، روسيه  گروه دوم سطح يك 

بازيكن   3 اين  بين  .از  است  همگروه  لهستان  و 
تيم"  به  توانستند  تاجر  ميكائيل  و  قائمى   فرهاد 
راه  ملى  "ب"  تيم  به  دانشفر  ادريس  و  الف" 
يابند . اسلوبودان كواچ سرمربى تيم ملى واليبال 
كشورمان اسامى 25 بازيكن را به عنوان فهرست 
ليگ جهانى معرفى  براى حضور  ايران  تيم  اوليه 
كرد كه بر اساس قوانين و مقررات اين رقابت ها 
پيش از هر مسابقه 14 بازيكن از ليست 25  نفره 
تيم براى شركت در مسابقه به كميته كنترل رقابت 
ها معرفى مى شود. در بين اين 25 بازيكن فرهاد 
قائمى و ميكائيل تاجر حضور دارند . قائمى يكى 
از آماده ترين بازيكنان اردوى تيم ملى مى باشد 
برتر  ليگ  قهرمان  تهران  پيكان  تيم  با  توانسته  و 
واليبال ايران شود. ميكائيل تاجر نيز يكى از آماده 
ترين پشت خط زن هاى ايران  مى باشد با توجه 
بار  اين  كواچ  احتماال  غفور  امير  مصدوميت  به 
ميدان را به تاجر آماده خواهد كرد تا اين بازيكن 
جهانى  آوردگاه  در  صحرا  تركمن  ارزشمند 
هنرنمايى كند . الزم به ذكر است تيم ملى واليبال 
ايران روزهاى نهم و دهم خرداد ماه در ديدارهاى 
اول و دوم خود در شهر لس آنجلس آمريكا به 

مصاف اياالت متحده مى رود.
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5جامعه  و  و ر ز شجامعه  و  و ر ز ش          
خبرهاى مختلف از ورزش تركمن صحرا 

اخبار استان اخبار ورزشی

حسين صادقلو شهردار گرگان  از 
همکاری مديرعامل شرکت گازاستان 

گلستان تقدير کرد
تالش  و  مساعدت  از  دانى  قدر  پاس  به    
مجدانه مهندس صفر على جمال ليوانى  مدير عامل 
شركت گاز استان گلستان در راستاى همكارى بى 
به ثمر رسيدن  لوله گاز و  تغيير مسير  براى  شائبه 
به  بخشى  سرعت  و  معلم  ميدان  گذر  زير  پروژه 
شناس  قدر  و  فهيم  شهروندان  به  رسانى  خدمات 
 ، زيباى  گرگان  توسعه شهر  آبادانى و  و  گرگانى 
حسين صادقلو شهردار گرگان با اهداء لوح تقدير 

مراتب تشكر خود را ابراز نموده و از خداوند منان توفيقات روز افزون 
ايشان را مسئلت كرد . 

ابراز  از  نوبه خود  به  نيز  گاز گلستان  عامل  مدير  راستا   در همين 
به  خدمت  و  نموده  تقدير   نهايت  گرگان   شهردار  شائبه  بى  لطف 
افتخار  را  گرگان  پرور  شهيد  شهر  مردم  بويژه  استان  عزيز  هموطنان 

بزرگ براى خود و مجموعه كاركنان گاز گلستان خواند. 

    نرخ تضمينی هر کيلوگرم گندم ۱۱هزارو 
۵۵۰ ريال تعيين شد

خدمات  و  غله  شركت  مديركل 
بازرگانى استان گلستان گفت: با تصويب 
از  حمايت  راستاى  در  و  وزيران  هيات 
كشاورزان و توليدات داخلى، نرخ خريد 
تضمينى گندم هر كيلوگرم 11هزار و 550 

ريال (يكهزار و 150 تومان) تعيين و ابالغ شده است.
به گزارش ايرنا رمضانعلى رياحى روز شنبه با بيان اينكه نرخ خريد 
است،  برخوردار  منطقى  رشد  از  جارى  زراعى  سال  در  گندم  تضمينى 
اظهارداشت: با توجه به سياست هاى حمايتى دولت تدبير و اميد درخصوص 
بخش كشاورزى كشور و به منظور دستيابى به خودكفايى در توليد گندم، 

نرخ ابالغ شده رشد مطلوبى دارد.
وى اضافه كرد: نرخ خريد تضمينى گندم با رعايت جدول پاكى شامل 

چهار درصد افت مفيد و 2 درصد افت غير مفيد تعيين و ابالغ شده است.
عضو هيات مديره شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه دو كشور 
افزود: نرخ خريد تضمينى گندم با توجه به اينكه مبلغ اعالم شده باالتر 
از قيمت گندم وارداتى بوده، زمينه ساز رونق بخش كشاورزى در منطقه 

گلستان خواهد شد. 
رياحى گفت: براساس قوانين و بخشنامه هاى ابالغى، تنها متولى خريد 
تضمينى گندم در استان همچون سنوات گذشته شركت هاى غله و خدمات 
بخش  مراكز  و  آردسازى  كارخانجات  و  شده  معرفى  گلستان  بازرگانى 
خصوصى در فصل خريد با هماهنگى و انعقاد قرارداد با شركت غله به 
عنوان مباشر در اين امر همكارى دارند، همچنين مراكز ياد شده تنها با عنوان 

مركز نگهدارى موقت گندم به كارگرفته خواهند شد.
رياحى اضافه كرد: در كليه مراكز خريد به همراه ديگر عوامل نظارتى، 
نمايندگان كنترل كيفى مركز پژوهشكده غالت استان نيز حضور مستمر 
خواهند داشت تا در زمان تعيين افت، هيچ گونه حقى از كشاورزان ضايع 

نگردد.
به گزارش ايرنا سطح زيركشت گندم در استان گلستان حدود 400 هزار 
هكتار و پيش بينى توليد به طور تقريبى يك ميليون تن مى باشد كه افزون بر 

930 هزار تن آن مازاد بر مصرف كشاورزان منطقه است.

تغيير اقليم و خشکسالی، بزرگترين تهديد 
بخش کشاورزی گلستان

ايرنا سيد  به گزارش خبرنگار 
روز چهارشنبه  محمدرضا رضوى 
دركارگروه خشكسالى و مخاطرات 
بارش  ميانگين  كشاورزى،  بخش 
ساالنه در گلستان راافزون بر 400 
ميلى متر اعالم كرد و اظهار داشت: 
پراكندگى  كه  بارش  ميزان  اين 

نامناسبى نيز دارد، به هيچ وجه جوابگوى نياز كشاورزى استان و محصوالت 
با نياز آبى باال نيست.

وى تاكيد كرد كه مسووالن گلستان تغيير اقليم و خشكسالى را جدى 
گرفته و براى پيشگيرى از خسارات بيشتر، نسبت به توجه دادن كشاورزان 

به كشت محصوالت مقاوم و با نياز آبى كم، اقدامات الزم را انجام دهند
رضوى اضافه كرد: كشاورزان گلستانى در سال هاى گذشته براى جبران 
كمبود بارش هاى جوى به سراغ منابع آب هاى زيرزمينى رفتند و طى 
35 سال 75 ميليارد مترمكعب آب معادل 85 درصد حجم اين آب ها را 

استخراج و به عبارتى هدر داده و به مصرف رساندند.
وى بابيان اينكه ميانگين جهانى استفاده از آب هاى زير زمينى 20 درصد 
است كه اين رقم در كشور 40 و در گلستان 85 درصد مى باشد، تصريح 
كرد: براى جلوگيرى از مصرف بى رويه منابع آب زيرزمينى بايستى نسبت 
به تغيير نگرش كشاورزان و آگاه نمودن آنان از عواقب اين برداشت هاى 
غيرمجاز و بى رويه بخصوص براى كشت شالى كه محصولى با نياز آبى 

باال مى باشد، اقدام نمود.
مديركل هواشناسى گلستان، افزايش دما و باال بودن ميزان تبخير را از 
ديگر عوامل تشديد كننده معضل كم آبى برشمرد و گفت: طى 10 سال از 
مجموع 11 سال گذشته شاهد افزايش دما بوده ايم و بطور ميانگين دماى 

گلستان 2 درجه گرمتر شده است.
رضوى، كشت محصول در مناطق با بارش زير 250 ميلى متر را ممنوع 
دانست و افزود: با وجود ممنوعيت قانونى، باز هم در برخى مناطق گلستان 
با چنين شرايط بارشى محصول كشت مى شود كه اين امر سبب شورى 

خاك مى گردد.
وى، چراى بى رويه دام در مراتع را از ديگر مشكالت دانست و اضافه 
كرد: حضور دام بيش از ظرفيت مراتع سبب سفت شدن مرتع و عدم نفوذ 

آب در آن مى شود كه نتيجه اى جز از بين رفتن مراتع نخواهد داشت.
رضوى با تاكيد بر جدى گرفتن مشكل تغيير اقليم و بحران خشكسالى 
از سوى متوليان بخش كشاورزى و ديگر مسووالن گلستان، تصريح كرد: 
بايد راهكارهاى جديد يافت و نگرش ها را در بخش كشاورزى بمنظور 

كشت نكردن محصوالت با نياز آبى باال تغيير داد.
مدير حوزه رياست سازمان جهادكشاورزى گلستان نيزبا اشاره به مشكل 
بحران كم آبى و خشكسالى، بر مديريت مصرف بهينه آب و رعايت الگوى 

كشت در استان از سوى مسووالن و نيز كشاورزان تاكيد كرد.
محمد سبزه گفت: اين استان داراى 650 هزار هكتار اراضى زراعى است 
كه براى مديريت بهينه مصرف و استفاده مشاركتى از آب دربخش كشاورزى 
الزم است همه بهره برداران بويژه تعاونى هاى توليدى و شركت هاى كشت 

و صنعت پيشگام باشند.
به گفته وى، هم اكنون 20 درصد توليد محصوالت كشاورزى گلستان 
توسط 70 تعاونى توليدى و شركت هاى كشت و صنعت اين استان صورت 

مى گيرد.

هفته چهارم مسابقات کورس اسبدوانی 
گنبد برگزار شد 

عبدالحى باى بشه _ هفته چهارم مسابقات اسبدوانى كورس بهاره 
گنبد روز جمعه هفته گذشته برگزار گرديد.  در اين دوره از مسابقات 
57 راس اسب از نژادهاى تركمن ، دو خون و تروبرد حضور داشتند 
ترين  افتخار  پر  از  يكى  مهرانى  ستار  هفته  اين  چابكسوار  بهترين  .اما 
چابكسوار ايران بود .مهرانى با كسب 4 قهرمانى پياپى همه نگاه ها را 
به خود جلب كرد . در نبرد مربيان هم امانقلى خوجملى با دو عنوان 
قهرمانى و يك نائب قهرمانى گوى سبقت را از ديگر مربيان ربود . .اين 
اسبدوانى  مسابقات   . گرديد  برگزار  متر   1000 مسافت  در  ها  رقابت 
كورس بهاره گنبد اين هفته روز پنج شنبه و جمعه پيگيرى خواهد شد 

نتايج كامل كورس ها به قرار زير است : 
كورس اول: 1- زومبا 2- اى قايماق 3- يازقوش

كورس دوم: 1- پرشين كينگ 2-ر يواونجر 3- هياهو
كورس سوم: 1- باور 2- اشكان خان 3- دواى

كورس چهارم: 1- مستر پائولتا 2- ژوكند 3- كاواكا كووا
كورس پنجم: 1- يادگار مرجان 2- پاريس ناز 3- تيم پالش

كورس ششم: 1- هيچ ديو 2- دوبى پاشا 3- بوگاتى
كورس هفتم: 1 - يادگارقره تپه 2- برلشيك 3- آى تكه

درخشش دووميدانی کاران بندرترکمن در 
مسابقات کشوری

كسب مدالهاى رنگارنگ ورزشكاران دووميدانى شهرستان تركمن در 
غالب تيم استان گلستان در رقابتهاى دووميدانى نونهاالن و نوجوانان قهرمانى 
نونهاالن  كشور مسابقات دووميدانى قهرمانى منطقه اى كشور رده سنى 
جمعه 28 فروردين ماه درزاهدان برگزار شد كه در پايان آقايان: محمد قره 
قول در ماده پرتاب نيزه مقام اول مظفر يدپور در پرتاب ديسك مقام دوم 
،محمدامين نياز مرادى در 100 متر مقام سوم،بنيامين پورقاز در 800 متر مقام 
سوم و عارف تابناى در دو ماده 400 متر و پرش ارتفاع مقام دوم را كسب 
نمودند همچنين در رقابتهاى رده سنى نوجوانان كه به طور همزمان در تهران 
برگزار شد اسمائيل رومى در ماده پرتاب وزنه مقام دوم و در پرتاب چكش 

مقام سوم را كسب نمودند
بندرترکمن ميزبان مرحله دوم فوتبال 

نوجوانان کشور شد
ميزبان  بندرتركمن 
مسابقات  دوم  مرحله 
گروه  زير  ليگ  فوتبال 
اميدهاى  و  نوجوانان 
شد  كشور  باشگاههاى 
فدراسيون  سوى  از 
شهرستان  كشور  فوتبال 
تركمن ميزبان مرحله دوم 
گروه  زير  ليگ  رقابتهاى 

نوجوانان و اميدهاى باشگاههاى كشور شد در رده سنى نوجوانان عقاب 
بندرتركمن نماينده استان گلستان در گروه يك مسابقات ميزبان تيمهاى 
قدرتمند: نساجى مازندران،فوالد مشهد و شهردارى انزلى خواهد و اميد 
تيمهاى:  پذيراى  در گروه سوم مسابقات  نماينده گلستان  ديگر  گميشان 
بود. زمان رقابتهاى  اهر خواد  ارسباران  بهمن آمل و  كاسپين قزوين،آراد 
نوجوانان در تاريخ 9 ارديبهشت و اميدها در تاريخ 4 ارديبهشت ماه سال 
جارى در زمين چمن مجموعه ورزشى قاندمى بندرتركمن اعالم شده است

اسماعيل ارمشی از گنبد در جمع ۴۴ 
بوکسور دعوت شده به اردوی تيم ملی

با تصميم مسئوالن فدراسيون و كادر فنى تيم ملى بوكس،44 مشتزن به 
دور نخست مسابقات انخابى تبم ملى بوكس دعوت شدند.

به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران، با تصميم مسئوالن فدراسيون 
و كادر فنى تيم ملى بوكس نخستين مرحله انتخابى در سال 94 براى اعزام 
بوكسورها به مسابقات قهرمانى آسيا و انتخابى سهميه المپيك برزيل 30 

فروردين ماه برگزار خواهد شد.
نفرات دعوت شده به انتخابى 29 فروردين بايد به كادر فنى خود را 
انتخابى كه به ميزبانى مجموعه ورزشى  معرفى كنند و 30 فروردين در 
انقالب برگزار مى شود حضور داشته باشند. اسامى نفرات دعوت شده به 

شرح زير است:
سياوش  خضير،  حسين  صياحى،  محمد  ناصرى،  جعفر  خوزستان: 

اميدى، راغب آل بوشكه، على رحيمى و امين مزروعى
مازندران: سينا قلعه بندى، هومن طوقانى، مهدى طلوطى، صادق روحى،  

ساالر طهماسبى و جاسم دالورى
حسن پور،  يونس  بخشى زاده،  امين  ماكويى،  هادى  غربى:  آذربايجان 

وحيد ابراهيمى و سجاد پوراشرفى
لرستان: رضا كرزبر، مصطفى زارع، سجاد محرابى، محمد نورى و مجيد 

سپهوند
سعيد  و  ناظريان  ابراهيم  شاهينى،  حسن  ارمشى،  اسماعيل  گلستان: 

حسينى
تهران: سجاد محمدپور، مجتبى معلمى و على دهقانى
كرمانشاه: فروتن گل آرا، ساالر غالمى و على مظاهرى

البرز: سجاد كاظم زاده و مهدى روحى زاده
كردستان: آرمين امجديان و دانا اسماعيل زاده

گيالن: محمد كاسپور و امين قاسمى پور
فارس: سجاد قائدى و ايمان طيبى

چهارمحال و بختيارى: داود خدرى
كرمان: يزدان احمدى

قزوين:  احسان سپهوندى
شايان ذكر است مسابقات ياد شده از 30 فروردين ماه جارى آغاز و به 

مدت سه روز به طول مى انجامد.

توركمن نيوز- اقتصادى:  رييس گل گمركات 
در  تجارى  آزاد  منطقه  ايجاد  به  اشاره  با  كشور 
گلستان و همكارى هاى ريلى با كشورهاى ديگر 
با  متناسب  تا  دارد  آمادگى  كشور  گمرك  گفت: 

نيازهاى استان همكارى كند. 
عمومى  روابط  از  نقل  به  نيوز  توركمن 
ديدار  در  كرباسيان  مسعود  گلستان،  استاندارى 
استاندار گلستان كه در تهران انجام شد به نقش 
ويژه و پررنگ گمرك براى هموار كردن مبادالت 
اقداماتى  از  پرهيز  بر  و  اشاره  بين الدولى  تجارى 

خدشه  دچار  را  متصور  ملى  منافع  مى تواند  كه 
كند، تأكيد كرد.

تا  دارد  آمادگى  كشور  گمرك  افزود:  وى 
متناسب با نيازهاى استان گلستان در زمينه هاى 
 xray تأمين يك دستگاه خودرو كنترل و بازرسى
همكارى  برون،  اينچه  مرزى  گمرك  تقويت   ،
براى هرگونه ترانزيت و سوآپ نفتى و غيرنفتى، 
ايجاد  جهت  گذاران  سرمايه  به  مجوز  اعطاى 
در  كاال  نگهدارى  انبار  سردخانه،  احداث  پايانه، 

محدوده منطقه آزاد همكارى نمايد.

براى  گمرك  آمادگى  همچنين  كرباسيان 
تردد  براى  توافقات  اجراى  و  بخشيدن  سرعت 
و  تركمنستان  به  خودرو  دستگاه  هزار  روزانه 
تردد  براى  تركمنستان  اتباع  به  تسهيالت  اعطاى 
با خودرو و عبور موقت براى امور درمانى و يا 
خريد در سطح استان گلستان مشروط بر توافق 

طرف تركمنى را نيز اعالم كرد.
استاندار گلستان در اين ديدار خواستار ايفاى 
نقش فعال گمركات به ويژه در مرز اينچه برون 

شد.
توسعه  زمينه هاى  به  اشاره  با  صادقلو  حسن 
سرمايه  براى  الزم  پتانسيل هاى  وجود  و  استان 
گذارى هاى داخلى و خارجى به ويژه در منطقه 
اهميت  بر  برون،  اينچه  اقتصادى  و  تجارى  آزاد 

نقش گمرك مرزى تأكيد كرد.
وى اظهاركرد: با عنايت به توافق تركمنستان 
خودروى  دستگاه  هزار  روزانه  خروج  بر  مبنى 
امور  تسهيل  خواهان  شمالى،  مرزهاى  از  بارى 
و  تسهيالت الزم  ايجاد  بازرگانان،  و  تجار  براى 
بازرسى هاى گمرك  باالبردن دقت و سرعت در 
و استفاده از دستگاه xray به اين منظور هستيم.

از  نزديك  از  كرباسيان  شد  مقرر  پايان  در 
استان گلستان و فعاليت هاى گمرك مرزى اينچه 

برون بازديد و دستورات الزم را صادر نمايد.

فرمانده سربازخانه شهيد اسداهللا پور ارتش در 
گنبدكاووس گفت: با پيام امام خمينى (ره) در 29 

فروردين، ارتش تولدى دو باره يافت.
به گزارش ايرنا، سرهنگ اسماعيل نامنى روز 
شنبه در آيين رژه نيروهاى مسلح در گنبدكاووس 
با  را  ارتش  انحالل  تفكر  خمينى(ره)  امام  افزود: 
دقت و تيزبينى مثال زدنى خنثى كرد و دستور داد 
تا ارتش با تجهيزات و ادوات در روز 29 فروردين 

در خيابانها رژه رفته و صالبت خود را نشان دهد.
وى با اشاره به رخدادهاى اوايل انقالب اسالمى 
و نيز شيوع برخى تفكرات ناصواب در تضعيف و 
يا انحالل ارتش، گفت: ارتش با حضور در صحنه 

قدرت بازدارندگى خود را به همه نشان داد.
هاى  مجاهدت  به  اشاره  با  نامنى  سرهنگ 
ارتشيان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: اين اقدامات 

موجب شد تا امروز ارتش ملقب به ارتش حزب اهللا 
شود . فرمانده سربازخانه شهيد اسداهللا پور نيروى 
زمينى ارتش در گنبدكاووس به پيشرفت هاى ارتش 
نظامى  ادوات  در ساخت  نيروهاى مسلح  و ساير 
و تجهيز به پيشرفته ترين سامانه هاى موشكى و 
همچنين پهپاد گفت: امروز دالوران ارتش به رهبرى 
باورى  مرز خود  به  انقالب  معظم  رهبر  حكيمانه 

رسيده است. 

فرماندار شهرستان گنبدكاووس نيز در اين آيين 
با  امام راحل است كه  گفت: 29 فروردين يادگار 
اختصاص اين روز به ارتش، مشت محكمى بردهن 

همه آنهايى زمزمه انحالل ارتش راداشتند ، زد.
از  (ره)  خمينى  امام  افزود:  حميدى  محمد 
نامگذارى اين روز، دو هدف ايجاد پيوند بين مردم 
و ارتش و نيز تغيير ماهيت ارتش به ارتشى ميهنى و 
اسالمى را داشتند. وى ارتش را نهاد حرفه اى دفاع 
از كشور خواند و گفت: نيروهاى ارتش جمهورى 
اسالمى بدون توجه به هرگونه گرايش سياسى آماده 
دفاع از انقالب اسالمى و كشور است. وى به تقديم 
ارتش  كرد و گفت:  اشاره  ارتشى  48 هزار شهيد 
ايران در وقايع پس از پيروزى  جمهورى اسالمى 
انقالب اسالمى عمق وفادارى خود را به رهبرى و 

كشور عزيز ايران نشان داده است.

اعالم آمادگى رييس كل گمركات كشور براى تامين نيازهاى منطقه آزاد تجارى گلستان

دريافت ماهانه 90 ميليون ريال يارانه با هويت جعلى

فرمانده پادگان گنبدكاووس: 29 فروردين روزتولد دوباره ارتش است


