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بسيـاري از كارمنـدان 
كارآمدي ندارند!  

 گروه اجتماعي نشريه ي منطقه اي واكنش  حضور رو به افزايش دستفروش ها در دو سوي بزرگراه ها و اتوبان ها به علت بيكاري ، سود استفاده يا هر علتي 
ديگر اكنون به يك معضل تبديل شده است.  حضور دستفروش ها در بزرگراه هاي شمال به خصوص در استان گيالن و در شرق و غرب اين استان مثال براي 

 صفحه 3كسب روزي حالل تا آنجا گسترده شده  كه رانندگي در اين مسيرها خطرناك شده است...

دستفروشهاي حاشيه اتوبان ها را جمع كنيد
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پرستاري كه دزد از 
آب در آمد

توليد چاي در شمال 
افزايش يافت 

800 كيلو مواد مخدر 
در گيالن كشف شد 
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احمدي نژاد در انتخابات 
ركورد مي زند

در  موجود  هاي  واقعيت  براساس 
به  دولت  سازمان هاي دولتي كه مربوط 
دولت  سابقه  به  مسبوق  و  نيست  يازدهم 
هاي قبل هم  بوده » اگر چه در سنوات قبل كم تر« ،  اما پرداختي ها 

پايان خدمت كاركنان و مديران دولتي به هيچ وجه عادالنه نيست. 
مانند  ها  سازمان  برخي  در  كه  حالي  در  دهد  مي  نشان  ها  بررسي 
بهزيستي يا ايرنا  براي بعد از بازنشستگي به تناسب مدرك تحصيلي 
پايان 30  بعنوان  تومان  ميليون  تا 75  بين 25  كارمند و مدير  رتبه  و  
سال خدمت پرداخت مي شود » به خود ما حدود 37ميليون پرداخت 
مناطق  ، گمرك،  نفت  وزارت  مانند  زا  آمد  در  هاي  سازمان  در  شد«  
دولتي  هاي  شركت  و  صنعت  بخش    ، فوالد  صنعت  اقتصادي،  آزاد 
وابسته و نظاير آن كاركنان و مديران ضمن آنكه در دوره خدمت سي 
از يك  » هم  كنند  مي  دريافت  برابري  تا چند  دو  هاي  ساله  حقوق 
دولت دريك كشور و همه هم خدمت مي كنند« ،  اما در پايان خدمت 
در اين سازمان ها تا 450 ميليون تومان مثال براي يك مدير عامل يا 
مديركل پرداخت مي شود. به عبارتي چندين برابر پرداختي ضمن آنكه 
سازمان ها و مجموعه هاي گروه دوم بعد از بازنشستگي كه همگي از 
تامين اجتماعي حقوق دريافت مي كنند، حقوق هاي دو تا پنج برابري 

دريافتي دارند.!!
و مسئوالن سازمان  اقتصادي  تيم  و  دولت  راستي چرا  و چرا  به   
بازنشستگي و تامين اجتماعي و .... به اين موضوع مهم و جاري دقت 
و توجهي ندارند. منتظر نظرات و انتقادهاي سازنده شما هستيم.يا علي

پليس انزلي خبرداد،

مدير روابط عمومي سازمان چاي،

مطهري از هيات 
رئيسه مجلس  بركنار 

مي شود

داروخانه های 
الکترونيکی در گيالن 
راه اندازي مي شود  

 صفحه 7

دانش آمـوزان سـواد 
رسانه اي را بياموزند 

عدالت در پرداختي هاي 
دوره بازنشستگي

رئيس شوراي شهر با 
قرعه كشي انتخاب 

شد

نوسازی دستگاههای 
دياليز در گيالن حياتی 

است 

 شماره 636 ، 8 صفحه ، 1000 تومان   

دولت توجه كند،

هفته بدون طالق در گيالن 
اجرا مي شود

ادامه مطلب صفحه2

تشكيل شوراهاي شهر   
دولت  دوره  در  روستا  و 
اصالحات با اين هدف پايه 
از  مشكلي  كه  گذاري شد 
مشكالت مديريت شهري و روستايي برداشته 
شود. نقش شوراها يك نقش عالي و نظارت بر 
تا مسئوالن شهر  بود  عملكرد مديريت شهري 
با سالمت و همت بيشتر به مردم خدمت كنند.

 گفته شد، تاسيس شوراها در راستاي توسعه 
اختيارات  واگذاري  و  مردم  بر  مردم  حكومت 
به شهروندان و روستائيان و در امتداد آن زمينه 
عمومي  هاي  مشاركت  توسعه  براي  سازي 
مردم  شما  از  نگارنده  پرسش  اكنون  است. 
به  كه  است  اين  روستا  و  شهر  در  مان  خوب 
روستا  و  شهر  شوراهاي  درصد   چند  راستي 

هرگز در اين مسير قرار گرفتند.؟ 
كه  را  آمد  كار  شوراهاي  استثنايي  موارد 
و  شهر  در  شوراها  اغلب    ، بگذاريم  كنار 
شهري   مديريت  بر  نظارت   درحوزه  روستا 
و در پنهان و آشكار چه مي كنند.؟ بر اساس 
شايعات فراواني  كه در  جامعه مطرح است و 
و  بزرگ  شهرهاي  در  شهر  شوراهاي  كاركرد 
امتيازهايي كه اعضاي شورا دريافت مي كنند و 
اين رويه انتهاي هم ندارد اكنون به مرحله اي 
و  و روستا  در چندين بخش  كه  است  رسيده 
شهر بزرگ از نزديك شاهد كاركرد شوراهايي 
هستيم كه اعضاي شوراي شهر و روستا به جاي 
و  شهري  مديريت  هدايت  و  مردم  به  خدمت 
نظارت بر كاركرد مديران،  با اختالف هاي ريز 
و درشت، سهم خواهي و حفظ منافع شخصي 
و گروهي و جناحي  فرصت ها را نابود و افكار 
عمومي را سرگردان كرده اند. به راستي چرا ؟!.
يكي از اعضاي شوراي شهر در يك بخش  
استان گيالن سه سال پيش مي گفت: شهردار 
نفري شورا  و  پنج  اعضاي  براي جلب توجه 
تحكيم روابط  به هر عضو يك دستگاه پرايد 
هديه كرد كه يكي از اعضا به كم تر از سمند 

رضايت نداد و لذا ....

سنگ اول چون نهد معمار كج
نشريه  محمدپور–مديرمسئول 
واكنش و سردبير شبكه خبري 

، تحليلي » گيالن 24«

قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها، سرمقاله
دانشگاهيان  و نسل جوان

 ششمين اثر تاليفي
 استاد مجيد محمدپور   

 منتشر شد

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  ) 1 (

محـل خريـد كتـاب :
   كتابفروشي طاعتي - رشت ، ميدان شهرداري ،  ابتداي علم الهداي - 

كتابفروشي  بدر -  گلسار،  رو به روي  اداره كل پست گيالن

استاد نمونه از سال 1390 تاکنون 

تلفن تماس براي خريد شمارگاني كتاب           09125036810
كتابي دانشگاهي براي رشته هاي روزنامه نگاري - امور فرهنگي 

و روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

بـرادر بـزرگـوارم

مديرعامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت

جناب آقای مهنـدس عليرضا قـانع

 پرواز غم انگیز نوگل زیبایتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور 
می نشیند و واژه ها در بیان این سوگ  قاصر ند. بي تردید در برابر تقدیر حضرت 

حق چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. ما را در غمتان شریك بدانید و به سهم 
خویش این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض کرده و 

براي شما و خانواده  معزا صبر و اجر طلب می کنیم.   
 مجيد محمدپور  - مدير مسئول نشريه ي واكنش و كاركنان نشريه 

واكنش و شبکه خبري گيالن 24

Miranda
پرده اي ،مبلي ، کاغذ ديواري ،پارکت 

عرضه کننده جديدترين کيف وکفش هاي 
دست دوز زنانه ومردانه

 در محيطي امن و سرشار از آرامش آماده 
پذيرايي از شما عزيزانبا انواع کباب و 

قليان ميباشيم.

الهیجان خیابان کاشف شرقی نبش کوچه سوم  الهیجان-خیابان کاشف شرقی- ابتدای 
خیابان قیام-کافه آریا

بمديريت اسدي 
01342231371 - 09117093619 - 09127331017

09114707267

 - 777 8 23 42 01309118265662

گالری 
میـرندا  كبابی و قليانسرای آريـا 

افتتاح شد

بانيم قرن تجربه وتخصص درچرم

چـرم گلچـين

الهیجان خ امام خمینی روبرو بیمه آسیا



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

برخی دولتی ها فرار رو 
به جلو دارند...

mohammadpour3650@yahoo.com 

به  نامه  در  ازنمايندگان  نفر   30  
هيات رئيسه مجلس خواستار بركناری 
مجلس  رئيسی  نائب  از  مطهری 
شدندو طبق قانون بايداين درخواست 
اعتراضات  به  رسيدگی  درهيات 
مطهری  موردتعليق  بررسی شده ودر 
انتشار  از  پس  شود.  گيری  تصميم 
فايل  در خصوص  مطهری  علی  نامه 
وزير  به  منتظری  اهلل  آيت  صوتی 
در  هايی  شائبه  ايجاد  و  دادگستری 
سال  در  منافقين  مجازات  خصوص 
۶7 نمايندگان در صحن علنی مجلس 
اعتراض  وی  اظهارات  به  نسبت 

كردند.
فراكسيون  عضو  كوهكن  محسن   
كه  بود  فردی  اولين  مجلس  واليت 
مطهری در صحن  به  يكشنبه گذشته 
كرد.  اعتراض  تذكری  اعالم  با  علنی 
از  مطهری  اظهارات  كرد  اعالم  وی 
مجلس  مجلس،  رئيس  نائب  جايگاه 
می  سئوال  زير  را  اسالمی  شورای 
خود  رئيسی  نائب  شان  وی  و  برد 
زيادی  تعداد  نكرده است،  را رعايت 
كوهكن حمايت  از  نيز  نمايندگان  از 
غياب  در  كه  مطهری  اما  كردند 
برعهده  را  جلسه  رياست  الريجانی 
يا  بودن  وارد  اعالم  جای  به  داشت 
توجيه  به  اقدام  اعتراض  نبودن  وارد 
متهم  را  كوهكن  و  نموده  خود  نامه 
از  داشتن  اطالع  بدون  اعتراض  به 

جزئيات نامه كرد.
پس از اين اقدام مطهری تعداد 30 
نائب  رفتار  اين  از  نمايندگان  از  نفر 
بر  نظارت  هيات  به  مجلس  رئيس 
اما  كردند.  شكايت  نمايندگان  رفتار 

اين  بررسی  اعالم كرد  نظارت  هيات 
شان  خالف  رفتار  مورد  در  موضوع 
وظايف  جزو  مجلس  رئيس  نائب 
سه  روز  نيست.  هيات  اين  قانونی 
مجلس  رئيس  الريجانی  علی  شنبه 
سفر  در  پروژه  چند  افتتاح  برای 
استانی حضور داشت بنابراين مسعود 
مجلس  اول  رئيس  نائب  پزشكيان 
اما  گرفت  برعهده  را  جلسه  اداره 
هميشه  كه  اخير  سال   ۱2 برخالف 
حدود ساعت ۱0 جای رياست جلسه 
دوم  رئيس  ناب  و  شود  می  عوض 
اداره جلسه را برعهده می گيرد روز 

از  بيش  تنهايی  به  پزشكيان  سه شنبه 
اداره جلسه را در شرايطی  4 ساعت 
در  هم  مطهری  كه  گرفت  برعهده 
توانست  و می  داشت  صحن حضور 
و  شنبه  سه  روز  كند.  اداره  را  جلسه 
جايگاه  در  مطهری  هم  چهارشنبه 

رياست جلسه حضور نيافت.
روز سه شنبه نيز سيد حسين نقوی 
امنيت  كميسيون  سخنگوی  حسينی 
مطهری  علی  رفتار  به  مجلس  ملی 
اما  اعتراض كرد  نائب رئيس مجلس 
آيين   75 ماده  تذكر  اعالم  با  مطهری 
نامه داخلی در پاسخ به نقوی حسينی 

وی را متهم به سياسی كاری كرد.
از  نفر  اقدام مطهری 30  اين  در پی 
رئيسه  هيات  به  ای  نامه  در  نمايندگان 
ماده  طبق  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس  داخلی  نامه  آيين   2۶ و   25
صالحيت  مطهری   علی  كردند  اعالم 
را  ملت  خانه  رئيسی  نائب  مسئوليت 

ندارد و بايد از اين جايگاه عزل شود.
داخلی  نامه  آيين   25 ماده  طبق   
مجلس، رئيس مجلس و ساير اعضای 
وظايف  انجام  مورد  در  رئيسه  هيأت 
محوله در اين آيين  نامه در برابر مجلس 

مسئوليت مشترك دارند.

كامران نجف زاده در صفحه اينستاگرام 
خود به برخی حواشی چند روز اخير  كه 
منتشر  وی  مورد  در  ها  رسانه  برخی  در 
آخرين  در  وی  داد.  نشان  واكنش  شده، 
پست خود نوشت: »ماه پشت إبر نمی ماند 
بعد از بيست سال خبرنگاری مستاجرم.نه 
فقط  الحمدهلل...  نه  باشد  بد  وضعم  اينكه 
ادعای پاكدستی هم ندارم كه ما خاطرات 
و  ادعا  كه  اينهايی  از  بسياری  از  خوبی 

شعار پاكدستی داشتند نداريم.
اما كسی به ما خانه ای تحويل نداده و 
گرچه  ايم  نخورده  مردم  از  هم  را  زمينی 
ای  خانه  مردميم..من  همين  زمين خورده 
اينكه  به  برسد  چه  ام  نداشته  و  ندارم 

نجومی باشد!
اصال هر كجا هر خانه ای به نام من يا 
منتشر  و  بزنيد  را  عكسش  بود  من  برای 

كنيد و من كليدش را تقديم كنم .
البته سه چهار سال پيش ما هم به شرط 
به  فاقد مسكن بودن رسما به تعاونی ای 
نهايتا  يا  پنجاه  آپارتمانی  به  رسيدن  اميد 
شصت متری معرفی شديم .با شرايط تمام 
تعاونی ها و همه ما كلی پول داديم و كلی 
را  اش  كلنگ  هنوزاحتماال  و  مانده  قسط 

هم نزده باشند. 
داريد  سياسی  دعوای  ...حاال  بگذريم 
نيست  مشكلی  بزنيد،هيچ  انتخاباتی  دم 
ولی  كمی تحقيق كنيد و ماجرا را كامل 
و همانطور كه هست ،توضيح دهيد .تيزی 
ناخواسته  دارد.چون  اصولی  هم  كشيدن 
اينجوری در حق من محبت می كنيد اما 
صرفا جهت اطالع عرض كنم » ماه پشت 
فروش  پرونده  جريان  در  ماند.  ابرنمی 
به  تهران  شهر  شمال  قيمت  گران  زمين 
جمله  از  نفوذ  صاحب  و  خاص  افرادي 
برخي قضات، مسئوالن اجرايي،  اعضاي 
هم  باز  و  قيمت  نصف  به  شهر  شوراي 
دو  ميان  اين  در  و  كلي   هاي  تحفيف  با 
خبرنگار صدا و سيما » نجف زاده و ....« 
برخي از اين افراد واكنش هاي تندي نشان 
داده اند كه نرم ترين آن از سوي كامران 

نجف زاده بوده است.

در آخرين روز از هفته دولت همزمان 
گيالن  استان  در  آموزشی  پروژه   ۱9  ،
عليا  لمر  بهمن   22 مدرسه  مركزيت  با 
بخش اسالم شهرستان تالش و با حضور 
برداری  بهره  به  استانی  بلندپايه  مسئوالن 
رسيد.  به گزارش مركز اطالع رساني و 
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش 
مراسم  اين  در  گيالن،  استان  از  نقل  به 
استان   آموزشی  فضاهای  پروژه   ۱9 از 
بر  بالغ  بنايی  زير  و  93 كالس  قالب  در 
۱0885 مترمربع و  با اعتباری بالغ بر ۱۶ 
بر  رسيد.  برداری  بهره  به  تومان  ميليارد 
اساس اين گزارش،  مدرسه 22 بهمن لمر 
عليا شهرستان تالش از تيرماه سال ۱394 
و   عرصه  متر   320۶ مساحت  با  و  آغاز 
547 متر زير بنا و در ۶ كالس و با اعتبار 
بالغ بر 820 ميليون تومان توسط اداره كل 
نوسازی مدارس استان گيالن ساخته شده 

است .

آگهي فقدان سند
آقاي سيد آرمان موسوي عرباني به وكالت از آقاي محمود صيام دوست رونكياني با ارائه دو برگ استشهاديه گواهي شده دفترخانه 134 رشت مدعي گرديده كه اسناد مالكيت ششدانگ پالك 6917 
سنگ اصلي 12 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 299784 ثبت 66521 صفحه 228 دفتر 4/565 نام اقاي مرتضي ذره پرست ملك زاده صادر و تسليم گرديد و مع الواسطه  برابر سند قطعي 3441- 
1390/9/1 دفتر 254 رشت به اقاي محمد صيام دوست رونكياني منتقل گرديد ، به علت نامعلومي مفقود گرديده است لذا مراتب طبق تبصره ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي 
گردد تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهي به اين اداره اعالم و رسيد دريافت دارد در غير اين صورت نسبت به صدور 

سند مالكيت المثني وفق مقررات اقدام خواهد شد./   رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 رشت – حسين اسالمي  -  ر م الف/ 4795

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم بهناز اقا حكيم فرزند محمد مالك پالك فرعي 8419 فرعي 
به  كه  مصدق  شهود  استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  اصلي   643 از 
 95/5/11 مورخه   3613 شماره  به  بندر   186 دفترخانه  تاييد 
مالكيت ششدانك يك دستگاه  رسيده است مدعي گرديده سند 
آپارتمان مسكوني به شماره پالك 8419 فرعي ا ز 643 اصلي واقع 
در غازيان بخش هشت گيالن تحت شماره سريال چاپي 112136 
ذيل ثبت 25005 و در صفحه 31 دفتر 8/203 بنام خانم بهناز آقا 
حكيم فرزند محمد صادر و تسليم گرديده است و برابر سند رهني 
نزد  انزلي   186 دفترخانه   1390/11/25 مورخه   2472 شماره 
بانك مسكن به رهن گذاشته شده است حاليه به علت  نامعلومي 
مفقود گرديده است لذا مراتب  با استفاده از تبصره اصالحي طبق 
آگهي  نوبت  يك  در  ثبت  قانون  نامه  آئين  ماده 120  ذيل  تبصره 
مي گردد تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهي به 
اين اداره اعالم و رسيد دريافت دارد در غير اين صورت پس از 
اتمام مراحل قانوني سند مالكيت المثني پالك فوق بنام متقاضي 

صادر خواهد شد.
 رييس ثبت اسناد و امالك بندر انزلي - پرويز حيدري

رم الف/ 4784

 آگهی ثبتی
تاسيس شركت تعاونی  توليدی فرش دستباف آ رام پوشش 
به   148 ثبت  شماره  به   1395/06/09 تاريخ  در  نگار  گيل 
شناسنامه ملی 14006125312 ثبت وامضا ذيل دفاتر تكميل 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زير  شرح  به  آن  خالصه  كه  گرديده 
ميگردد. 1-موضوع شركت: توليد وتوزيع انواع فرش دستباف 
و  وصادرات  فرش  صنعت  به  مربوط  ومواداوليه  فرش  تابلو 

واردات كاالهای مجاز مربوطه.
2-مدت شركت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود 

كدپستی  شيجان  روستای  خمام   : شركت  اصلی  3-مركز 
4348156836

به  منقسم  ريال   10000000 مبلغ  شركت:  4-سرمايه 
100 سهم 100000 ريالی می باشد كه مبلغ 1000000 ريال 
مورخ   3200/700 شماره  بانكی  گواهی  طی  موسسين  توسط 
95/4/19 نزد بانك توسعه تعاون شعبه مركزی رشت پرداخت 
حسن  محمد  آقای  شركت:  مديران   5-اولين  است.  گرديده 
آرام فر به سمت مدير عامل )خارج از اعضای هيئت مديره ( به 
شماره ملی 1285575067 وآقای  فريبا مغاره عابد به سمت 
رئيس  هيئت  مديره  به شماره  ملی 1280883197 وآقای 
مديره  هيئت  رئيس   نائب  سمت  به  اصفهانی  برهانی  مهدی 
اورگانی  مددی  اختر  وخانم    1290713766 ملی  شماره  به 

به شماره ملی 6299419989  به سمت منشی هيأت  مديره 
وخانم فاطمه بيدرام شماره ملی 5110529523 وآقای عباس 
خورشيد طلب به شماره ملی  1930618867 به سمت اعضای 

علی البدل هيئت مديره برای مدت سه سال تعيين گرديدند.
6-دارندگان حق امضا: كليه قراردادها واسناد رسمی وتعهد 
امضای  با  بهادار  واوراق  برات  سفته،  چك،  ازقبيل  بانكی  آور 
فر   آرام  حسين  ومحمد  مديره  هيات  رئيس  عابد  مغاره   فريبا 
مديرعامل ومهر تعاونی دارای اعتبار است واوراق عادی  ونامه 
ها با امضای محمدحسن آرام فر مدير عامل ومهرتعاونی معتبر 

خواهد بود.
8-بازرس  اساسنامه  طبق   : عامل  مدير  7-اختيارات 
ملی  شماره  به  فر  آرام  فرنوش  خانم   : البدل  وعلی  اصلی 
فر  آرام  گلنوش  خانم  اصلی   بازرس  بعنوان   1292442018
به شماره ملی 1270906194 بعنوان بازرس علی البدل  برای 

مدت يك سال مالی  انتخاب گرديدند .
شهرستان  اجتماعی  ورفاه  كار  تعاون  اداره    : به  رونوشت 
مورخ   122280 شماره  ثبت  تاييديه  به  بازگشت  رشت 

95/4/28  اداره كل ثبت اسناد وامالك استان گيالن 
مرجع ثبت شركت ها وموسسات غيرتجاری خمام 

رم الف 4813

برخی  اينكه  بيان  با  مجلس  در  املش  و  رودسر  مردم  نماينده 
به  رو  فرار  برنامه ششم،  با ضعف های اليحه  ارتباط  در  دولتی ها 
جلو دارند افزود: بيشترين مراجعه مردم به نمايندگان در خصوص 
التحصيالن  فارغ  بيكاری  مشكل  مخصوصًا  و  بيكاری  معضل 
 ،  24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به  است.   دانشگاهی 
دكتر اسداهلل عباسی در نشست علنی روز )سه شنبه 9 شهريور ماه( 
مجلس شورای اسالمی، با درود به روح شهدا، شهدای مدافع حرم، 
امام شهدا و گراميداشت ياد شهيدان رجايی و باهنر و تبريك هفته 
دولت گفت: مقام معظم رهبری در ديدار با نمايندگان اظهار داشتند 

بايد  از مباحث نظارت مجلس بر خويش است، مجلس  كه يكی 
واقعا در رأس امور باشد و حفظ اين جايگاه بر عهده نمايندگان 
مردم در مجلس است. نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: قوانين بايد متقن، باكيفيت، همه جانبه، بدون تعارض با 
اسالمی  جمهوری  نظام  باالدستی  های  سياست  با  منطبق  و  ديگر  قوانين 
افزود:  دهم  در مجلس  مردم  نماينده  .اين  باشد  ملی  مسائل  دربردارنده  و 
و  است  مقاومتی  اقتصاد  اولويت مجلس دهم عملی شدن سياست های 
فعاليت  مقاومتی  اقتصاد  سياست های  راستای  در  می تواند  مجلس 

كند و در اين زمينه بايد از دولت مطالبه شود. 

واكنش2

مطهري از هيات رئيسه مجلس
  بركنار مي شود

دکتر اسداهلل عباسي:

نجف زاده: ماه هميشه 
پشت ابر نمي ماند

افتتاح همزمان 19 پروژه 
آموزشي در گيالن

خبر

خبر

فازسوم پارك ساحلي كالچاي افتتاح شد

ادامه سرمقاله

خبر

در تهران هم به تازگي موضوع واگذاري اراضي در منطقه يك » 
باالي شهر تهران با گران ترين زمين ها به نصف قيمت و بعد هم با 
تخفيف كلي » كه رسانه ها با ذكر اسامي اعالم كرده اند چند عضو 
شوراي شهر هم در اين طرح مشاركت كرده اند،   چهره ي ديگري 
توسط  پرونده  اين  موضوع  چه  اگر  شد،  آشكار  شورا  عملكرد  از 
يك تيم از سوي بازرسي و وزارت دادگستري تحت رسيدگي قرار 
گرفته است. بدون ترديد اگر چه نبايد اشتباه چند شورا و يا چندين 
عضو شوراها در هر نقطه اي از كشور  را به حساب همه نوشت،  اما 
مشكالتي كه در تعدادي از شوراي ها وجود دارد،  نگاه عمومي به 
اين نهاد مردمي را سياه و مخدوش كرده و برگرداندن اعتماد عمومي 
ده  اختالس چند  از  بعد  هم  در شهر رشت  دشواراست.  بسيار  هم 
ميليارد توماني شهردار و  شوراي شهر قبلي ، مردم از انتخاب شورايي 
با تجربه و سالم  خشنود شدند،  اما اكنون اختالف هاي عميق ميان 
اعضا با نگاه هاي سياسي و گاه قومي و حتي رفاقتي كار را به جايي 
كشانده كه در چهارمين سال فعاليت اين نهاد مردمي، امكان انتخاب 
هيات مديره نيست. فرماندار رشت هم به تازگي به بهانه هم انديشي 
تا  نماينده مجلس را در محل شهرداري رشت گرد هم آورد  ،  سه 
براي شوراي شهر چاره انديشي شود،  اما چند ساعت قبل از تشكيل 
عضو  خانم  دو  از  يكي  شدن  نامزد  با  كه   شد  گفته  نشست  اين  
انتخاب هيات مديره  پيچيده تر شد.!در اين سه سال   ، شوراي شهر 
صدها شهردار درسراسر كشور كه اعضاي شورا خودشان افراد را  با مطالعه 
انتخاب كردند،  عزل شدند! كه بعضي از آنها به بي عرضگي يا فساد مالي و 
امثالهم متهم شدند و در برخي از شوراها اختالف ها تا آنجا پيش رفت كه 
بفرماييد  گرانقدر  مخاطبان  شما  ندارد.   تشكيل جلسه وجود خارجي  عمال 
، چرا شوراهاي اسالمي كه نام اسالمي را يدك مي كشند ،  با همه تجربه و 
تحصيل و شعار و شعور نمي توانند با هم به تفاهم برسند. چرا نمي 
توانند هيات رئيسه اي شايسته انتخاب كنند،  بدون آنكه با هم درگير 
شوند. شما اعضاي شوراي شهر و روستاها ،  مردم شريف ، مسئوالن 
و كارشناس هاي شهر ي و دانشگاهيان نظرات خود را براي ما ارسال 

كنيد، شايد براي اين گروه از شوراها راهگشا باشد.  يا علي مدد

هرچند  زندگی  راه  پيمودن 
 ، تحمل  با  جز  ودشوار،  سخت 
صبر وبردباری   به دست نخواهد 
ما  همه  كه  است  راهی  آمدواين 
نفس  عزت  به  رسيدن  برای  بايد 
 ، زندگی    .. كنيم  طی  وكاميابی 
جاده های خاكی ، فراز ونشيب ها  
از  لحظه  اگر يك  آن  بازيگران  مانند  به  وما  بسياردارد   های  وسنگ 
نقش خود غافل شويم  ويا سهل انگاری كنيم  نمی توانيم ونخواهيم 

توانست  قله های زندگی رافتح كنيم . 
همه ما فر فرزندان حضرت آدم هستيم  وبا منش ورفتارمان ثابت 
می كنيم كه اين دنيا را باتمام غم واندوه وشادی هايش  فانی می دانيم 
منان  ايزد   ياری   به  پايان عمر  تا  را  وراه وروش مهدوی وفاطمی  
ادامه می دهيم .پيمان آرا ء يكی از مددجويان آسايشگاه  معلولين وسالمندان  
رشت متولد سال ۶8/۱۱/۱ در شهر ساری است  كه در سال 72 در آسايشگاه 
معلولين وسالمندان پذيرش شد  . .پيمان می گفت:  برای من فرقی نمی كند 
افتخار  ايرانی هستم وايرانی بودن مايه  كه بچه كجا باشم مهم اين است كه 
من  است  . اواز عالقه اش به درس و تحصيل در رشته تاريخ وعلوم سياسی  
می گفت  واز اين كه امسال دركنكو ر شركت كرده ورتبه اش ۱9 هزار شده  
خوشحال بود .از پيمان پرسيدم كه چرا به تاريخ عالقه داری اما اولين انتخاب 
تو درتعيين رشته  علوم سياسی است ؟ او در جواب گفت : بزرگترين آ رزوی 
من اين است كه دكترای تاريخ بگيرم ومی خواهم با علوم سياسی  با يك تير 
دو نشان بزنم چون تاريخ  به تنهايی به درد نمی خورد وما بايد درمورد كشور 
ومردم خودمان اطالعات داشته باشيم وبتوانيم در تاريخ خيلی چيزها را پيدا 
كنيم . پيمان می گفت : من هم دوست دارم مثل بقيه برای كشور خودم مفيد 
باشم ودلم می خواهد كه به ما معلول نگويند چون ما بچه ها معلول نيستيم 
وتواناييهای زيادی داريم كه خيلی از آدم ها اين توانايی ها را ندارند 
مانند آن فيزيكدان بزرگ آمريكايی كه تمام معلوليت ها را به مانند يك 
ديوار از بين برد وثابت كرد كه همه آدم ها در بدترين شرايط هم می 
توانند آدم های مفيدی باشند .او می گفت : از خدا چيزی نمی خواهم 
چون من اهل معامله با خدا نيستم وخداوند بسيار بزرگ ومهربان است 
وهميشه پيش من بوده وخواهد بود وبه من كمك كرده است .پيمان  
می گفت : من ادامه تحصيل خودم را مديون مديريت وتمامی پرسنل 
آسايشگاه می دانم  ودر پايان از معلم عزيز خودم تشكر می كنم كه در 
اين 8 سال خيلی به من كمك كرد وتنها آرزوی من  عاقبت به خيری 
تمام كسانی است كه برای من زحمت كشيده اند . ای آدم ها وقتی 
كه ما اميد را با چشمان خود در بين  اطرافيان می بينيم اگر لحظه ای 
به خود بياييم خواهيم توانست با كمك وياری همديگر اين اميدها را 

لیال خدمت بین داناشكوفا كنيم  وبه ثمر برسانيم .

اندر حكايت پرونده فروش زمين 
در تهران!

با تقاضاي جمعي از نمايندگان:

به مناسبت هفته دولت،

مدير مسئول  

سنگ اول چون نهد معمار كج

با امید توانایی ها شکوفا می شود

4 ذی الحجه 1437
شماره  16636 شهریور  1395 سه شنبه 

ليال خدمت بين دانا

فرماندار رودسردراين مراسم گفت: وضعيت گاز 
رسانی در جلگه به صورت ۱00 درصدی است اما 
درصد   8۶ به  را  شاخص  اين  كوهستانی  مسير  در 

رسانديم وبا همت شركت گاز شهرستان درتالشيم 
آينده  اوايل سال  تا  به 9۶ درصد  را  اين  شاخص 
عنوان  رابه  شهرستان   9۶ سال  اواسط  وتا  برسانيم 

آخوند  روستای  دهيار  كنيم.  معرفی  سبز  شهرستان 
ملك گفت: با افتتاح گاز اين روستا ۱00 خانوار از 

نعمت گاز بهره مند شدند .

گزارش

پروژه گاز رساني روستاي آخوند ملک رحيم آباد 
افتتاح شد

فرشته رضائي

خبر

خبر

 »روح اهلل حسينيان«، نماينده سابق مجلس است از شانس پيروزی 
»احمدی نژاد«. او مدعی است رئيس سابق دولت در صورت بازگشت 
به قدرت، ركورد رأی در ايران را خواهد شكست. همان كسی كه 
در سال های دولت نهم و دهم مدافع احمدی نژاد بود، اواخر دولت 
دهم از او اعالم برائت جست اما به فاصله كوتاهی دوباره به جمع حاميانش 
پايداری ديروز در پاسخ به سؤالی درباره  پيوست. اين عضو شاخص جبهه 
سخنان چهره های مطرح اصولگرا مبنی بر حمايت  نكردن از احمدی نژاد در 
انتخابات آينده به سايت انتخاب گفته است: »اگر اصولگرايان چيزی هم داشته 
باشند به خاطر خدمات آقای احمدی نژاد است و اال خودشان خيلی سابقه ای 
از خدمت ندارند. اگر اصولگرايان بخواهند نگاهی به عملكرد خودشان داشته 
نظر  به  كنند.  استناد  احمدی نژاد  رياست جمهوری  دوره  به  بايد  باشند حتما 
من، رويكرد مردم به سوی احمدی نژاد به حدی است كه او باالخره 
تسليم مردم خواهد شد و در نهايت وارد كارزار انتخابات می شود«. 
حسينيان با اعتقاد به اينكه پايگاه رأی احمدی نژاد اصولگرايی نيست 
نيستند كه  مهم  »اصولگرايان  گفته:  است  بدنه جامعه  از  بلكه بخشی 
بخواهند از احمدی نژاد حمايت كنند يا نه. رئيس جمهور سابق بخشی 
از جامعه را با خود همراه دارد كه حتما از او حمايت می كنند و همان 

متن جامعه است كه در انتخابات تعيين كننده است«.

احمدي نژاد در انتخابات ركورد 
مي زند 

حسينيان اعتقاد دارد،

 امام جمعه كالچاي در موردافتتاح  پارك ساحلی 
زيبای  شهر  در  عزيزان  شما  ارزشمند  گفت: خدمات 
كالچای قابل تقدير است كه نمونه آن احداث فاز سوم 
فرسای  در گرمای طاقت  روز  پارك ساحلی طي 20 

تابستان  است كه بر كسی پوشيده نيست .
كالچای   شهردار  الهوتی  بائوج  حسين  ادامه  در 

دستگاههای  ديگر  مانند  كالچای  :شهرداری  گفت 
اجرايی كشور با ۱۱ پروژه عمرانی  با  ۱9 ميليارد و 
400 ميليون ريال اعتباراز منابع داخلی و استانی و ملی 

پروژه های را تقديم مردم شريف كالچای می كند.
وی با اشاره به اينكه افتتاح فاز سوم پارك ساحلی 
شهري  عمرانی  های  پروژه  ديگر  از  نمايندگی  به 

با  مطهری  خيابان  آسفالت  روكش  كرد:  اظهار   ، است 
هزينه 2000ميليون ريال و روكش آسفالت خيابان امام 
خمينی )ره( ضلع غربی با اعتباری بالغ بر 2500 ميليون 
ريال،كوچه خزر با اعتباری بالغ بر ۱000 ميليون ريال  
از جمله پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت در بخش 

آسفالت است. 
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خبر

بسياري از كارمندان كارآمدي ندارند!  

در يكماه اخير به داليلي با اداره 
و سازمان هاي دولتي ارتباط كاري 
موضوع  حال  عين  در  و  داشتم 
برخي  و  اي  رسانه  دوستان  با  را 
بدون  كه  كردم  مطرح  شهروندان 
نه  كارآيي  عدم  بر  همگي  استثناء 
كاركنان  از  بسياري  كه  بعضي  تنها 
تاكيد  نهادها  و  شركتها  دولتي، 
داشتند.  از قديم االيام  در كشور ما 
هميشه اين گونه بوده كه در سازمان 
ها و نهادهاي دولتي عده اي معدود 
با طرح و فكر و دلسوزي كار مي 
هم  بيشتري  عده  مقابل  در  و  كنند 
اداري كه براي آن حقوق  از وقت 
دريافت مي كنند،  سوء استفاده كرده 

و به امور شخصي مي پردازند.
گروه  حق  هميشه  دوم  گروه 
و  كرده  ثبت  خود  سود  به  را  اول 
اول  گروه  عليه  كه  شده  ديده  گاه 
را  پايشان  به اصطالح زير  اقدام و 
و  خوب  مديران  كنند.!  مي  خالي 
با  كه  هستند  مديراني  آن  شايسته 
اين  انديشي  دور  و  درست  درك 
ندهند  اجازه  و  شناخته  را  شرايط 
كه حق افراد زحمت كش و دلسوز 
با  تنها  سازماني  هر  شوند.  پايمال 
اين شناخت و هدايت و جايگزيني 

نيروهاي كارآمد به مراتب باالتر و به 
توسعه يافتگي مي رسد.

در  شهر  چند  و  استان  مركز  در 
از  گروهي  گيالن  غرب  و  شرق 
شهريور  و  مرداد  در  را  كاركنان 

خود  زمان  بيشتر  كه  كردم  مشاهده 
مي  همراه  تلفن  با  بازي  صرف  را 
با  كه  ها  سازمان  از  يكي  كنند. 
فضاي  ماهي  چند  مديريت  تدبير 
اينترنتي را براي كاركنان فراهم كرده 

كارآيي  عدم  مشاهده  از  پس  بود،  
نيروها، اينترنت را قطع كرد اما چون 
اين شرايط عادت كرده  به  كاركنان 
اند ،  بازي هاي گوناگون را ذخيره و 

در محل كار بازي مي كنند.!

پيشنهاد مشخص به استاندار و 
مديران استان گيالن و ديگر استان 
مديران  كه  است  اين  هاي كشور 
قسمت ها و مديران كل  و مديران 
صورت  به  روز  پايان  در  عامل 
نامه  كاركنان  از  مراتب  سلسله 
ترتيب  اين  به   . بخواهد  عملكرد 
كه كاركنان در بخش هاي مختلف 
به صورت كتبي اعالم كنند كه از 
چه  اداري  وقت  پايان  تا  صبح 

كارهايي را انجام داده اند.
در استان گيالن يكي از سازمان 
هايي كه به شخصه در زمان هاي 
كاركنان  همه  كار  شاهد  مختلف 
خستگي  و  مستمر  صورت  به  و 
ناپذير بودم،  تامين اجتماعي استان 
بود و رفتار كاركنان اين مجموعه 
كه  يك  شعبه  و  كل  اداره  در  را 
بسيار  دارم،    سروكار  آنها  با 

پسنديدم.
در  اگر  گرانقدر  مخاطبان  شما 
يا  و  شركت  دولتي،  سازمان  باره 
، با  پيشنهادي داريد  نهادي نظر و 
ما در ميان بگذاريد تا با نام شما 
منتشر  مشخصات  و  نام  بدون  يا 
كنيم ،  باشد كه مديران و كاركنان 
خود  مردم  به  بيشتر  آگاهي  با 

خدمت كنند. انشاء اهلل

3 واكنش

مدير روابط عمومي سازمان چاي،

نوسازي دستگاههاي  دياليز در گيالن  حياتي است

 نشريه ي منطقه اي واكنش و شبكه خبري گيالن 24: روابط 
عمومی سازمان چای كشور اعالم كرد ،چين سوم تابستانه ی چای 
به اتمام رسيده و نوبت برداشت از چين چهارم تا چند روز آينده 

شروع می شود. 
 به گزارش خبرنگار هفته نامه ی واكنش شريفی مسئول روابط 
شروع  و  سوم  برداشت  اتمام  با  ارتباط  در  سازمان  اين  عمومی 
برداشت چهارم اعالم كرد: در دو چين اول و دوم 77 هزارو 237 
تن برگ سبز چاي برداشت شد و آمار مربوط به چين سوم هنوز 
توليد  اقتصادي  ارزش  كرد:  تصريح  وي  است.  نشده  بندي  جمع 

برگ سبز چاي در شمال » گيالن و شهرستان هاي غرب مازندران 
202ميليارد و 790 ميليون ريال  است.

سال  در  مناسب  جوي  شرايط  علت  به  شد:  آور  ياد  شريفي   
زراعي جاري كه با بارندگي هاي مناسب و به موقعي همراه بود،  
ميزان توليد محصول چاي نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 
۶۶ درصد افزايش را نشان مي دهد. وي با قدرداني از كشاورزان 
سخت كوش چايكار در شمال گفت: انتظار مي رود در چين چهارم 

هم محصول خوبي برداشت شود.

توليـد چـاي در شمال
 افزايش يافت  

نماينده مردم آستانه  گروه اجتماعي نشريه ي منطقه اي واكنش: 
امنای  دانشگاه   اشرفيه  در مجلس  شورای اسالمی و عضو هيات 
علوم پزشكی  با  هوشنگ  رضوان  پناه  مدير انجمن  خيريه  حمايت 
نوسازي دستگاه هاي  بر  و  ديدار  استان گيالن  كليوی   بيماران   از 
دياليز گيالن تاكيد كرد .  دكتر محمد حسين قربانی با گراميداشت  
هفته دولت ، ضمن  بر شمردن  ياد و خاطرات  شهيدان  رجايی و 
باهنر گفت : سر بلندی  و استواری  نظام  مقدس  جمهوری  اسالمی  

با خون  شهدای  گرانقدر آبياری شده است .
 وی  پس از شنيدن گزارش آقاي رضوان ، از تالش هاي خوب  
مدير انجمن  خيريه   حمايت از بيماران كليوی  استان گيالن  ابراز 
خرسندی  كرد و افزود : در گزارش جامع و كامل  شما  همراهی  
و همدلی خيرين و نيكوكاران  بسيار ملموس  است و استفاده  از 

ظرفيت های  موجود  را نشان می دهد .
* جلب  اطمینان و اعتماد

 دكتر قربانی  جلب  اطمينان و اعتماد مردم  را مورد تاكيد  قرار 
داد و گفت : مردم  همواره  در امور  خيريه  پيشقدم  هستند، مانند 
خيرين  سالمت  ، مدرسه سازان و خيرين  بيمارستان  ساز و... ولی  
شرط  اول  تداوم  همكاری ها  جلب   و جذب اعتماد خيرين  است 
.  وی افزود :  خوشبختانه  جلب  و جذب  اعتماد خيرين  در انجمن  
خيريه  حمايت  از بيماران كليوی استان گيالن  به خوبی به چشم  
می  خورد كه باعث  خوشحالی   است .  وی اضافه كرد : ارتباط  
مدير انجمن  در گيالن  ،  می  تواند منشاء  اثر فراواني باشد و به 
يقين نوع  تعامل  با مجموعه  استان  بر غنای  اين  انجمن می افزايد.

* نوسازی  و تجهیز  دستگاههای دیالیز
دكتر قربانی  در مورد نوسازی و تجهيز  و مرمت  دستگاههای 
بيماران   ضروری   و  اساسی  نيازهای   به   توجه  با    : گفت  دياليز 
دياليزی  بايد  از ظرفيت  های  موجود  كشور  با همكاری  مجمع  

نمايندگان  مردم  گيالن  در مجلس و  كميسيون  بهداشت   استفاده  
كنيم تا با نوسازی  دستگاههای  دياليز  يا تعمير  و مرمت  دستگاههای  

فرسوده ، موجبات  آرامش  بيماران  دياليزی  را فراهم آوريم .
* فرصت  هالل احمر

 وی افزود :  برای   نوسازی  دستگاههای دياليز  بيمارستان رازی  
رشت  بايد از فرصت ها و استعدادهاي موجود هالل احمر كشور  و 
استان  بهره  بگيريم  زيرا مجموعه  دكتر ضيايی  رئيس  كل جمعيت  
هالل احمر  كشور ، دكتر  احمدی دبير كل  اين  جمعيت  و  ولی پور  
مدير  كل  هالل احمر استان گيالن  از مديران  توانمند  و خدمتگزار  
مردم  هستند و قدر مسلم  برای كاهش  مشكالت  مردم  همكاری  

خواهند داشت . 
نماينده  مردم آستانه  اشرفيه  در حاشيه  اين  ديدار در گفت وگو 
با خبرنگاران،  گيالن  را استانی  فقير  خواند و گفت : استان گيالن  
از مسايل   اعم  موارد   از  بسياری   در  با سر سبزی  خاص  خود  
اقتصادی  - صنعتی  - توليد و اشتغال  به عنوان  يك استان فقير  

محسوب  می شود .  
وی افزود : گيالن  به عنوان  يك  استان  گردشگری است  و نياز 
به  حمايت جدی دارد و بايد حس  مطالبه  گری افكار  عمومی  را 

پر رنگ  كنيم  تا گيالن  و گيالنيان  به خواسته  های  به حق  خود  
دست پيدا كنند .

* هزینه های  دیالیز  تحت پوشش بیمه
 دكتر قربانی  يادآور شد :  بيمه سالمت  بر اساس  طرح  تحول  
نظام سالمت ، هزينه های  دياليز  را تحت  پوشش قرار داده  و باعث  
آرامش  بيماران  دياليزی  شده است .  وی افزود : همه  بايد تالش 
كنيم   تا مشكالت  همه  بيماران بخصوص  بيماران  دياليزی  كاهش  
يابد . اين نماينده مردم با تقدير و تشكر از راه اندازی  شعبه  انجمن   
خيريه  حمايت از بيماران كليوی  شهرستان  آستانه  استقبال و اعالم  

همكاری  و همياری كرد.
* مدیر انجمن  خیریه

هوشنگ  رضوان  پناه  مدير  انجمن  خيريه  حمايت از بيماران 
با گراميداشت    ، از  سخنان  دكتر قربانی  كليوی استان گيالن  پيش 
هفته دولت  از حضور  گرم و صميمی  نماينده  مردم آستانه اشرفيه  در 
مجلس شورای  اسالمی  تقدير و تشكر كرد و افزود : بيش از سه دهه 
به عنوان  خادم  نيازمندان  و سرباز  كوچك نظام  مقدس جمهوری اسالمی  
همواره با همراهی و همدلی  و مساعدت  خيرين  و نيكوكاران  در خدمت  
نيازمندان هستم . وی  اضافه كرد : كارهای خيريه  و باقيات و صالحات در 
گيالن  سابقه و ريشه ديرينه دارد و حدود ۶0  سال پيش   برای اولين بار 
با همت  شادروان  كاظم  مژدهی  و  استان گيالن   در سطح كشور  در 
همسرشان  زنده ياد  بانو  افسر مژدهی  دارااليتام  )پرورشگاه  مژدهی 
( شكل گرفت .وي با ارائه آماري از تعداد بيماران كليوي استان و آن 
كليوي  بيماران  انجمن  همياري  و  كمك  نيازمند  كه  بيماران  از  دسته 
هستند،  خواستار كمك مردم و مسئوالن به اين مجموعه شد. رضوان 
پناه ياد آور شد،  برخي از انجمن ها از جمله يك انجمن بانوان خير در 
تهران همكاري ها خوبي با گيالن دارد و اميد داريم كه بر تعداد اين 

انجمن ها و افراد ياري رسان افزوده شود.

دکتر قرباني  نماينده مردم آستانه اشرفيه  در مجلس :

استاندار و مديران سازمان ها بخوانند

دستفروشهاي حاشیه اتوبان ها را 
جمع کنید

ي  نشريه  اجتماعي  گروه   
شبكه  و  واكنش  اي  منطقه 
رو  حضور   :24 گيالن  خبري 
به افزايش دستفروش ها در دو 
سوي بزرگراه ها و اتوبان ها به 
يا  استفاده  سود   ، بيكاري  علت 
يك  به  اكنون  ديگر  علتي  هر 

هاي  بزرگراه  در  ها  دستفروش  است.  حضور  شده  تبديل  معضل 
استان  اين  استان گيالن و در شرق و غرب  به خصوص در  شمال 
مثال براي كسب روزي حالل تا آنجا گسترده شده  كه رانندگي در 
اين مسيرها خطرناك شده است. به عنوان نمونه وقتي از رشت به 
سمت الهيجان و لنگرود حركت مي كنيد،  از همان ابتداي بزرگراه 
در دوسوي انواع دستفروش هاي دكه اي ، وانت بارها و شكل هاي 
ديگر از جمله فروشندگان ميوه و لباس و اغلب درنزديكي اسفالت 
شرايطي ايجاد مي كند كه خودروها در مسير حركت ديگر ماشين ها 
توقف مي كنند. اين وضعيت كه به تعداد حضور داشته و هر روز و 
هفته بر تعداد آنها افزوده مي شود، بسيار خطرناك است . دو روز قبل 
درنزديكي كوچصفهان در جايي كه يك كاميون و چند متر آن طرف 
تر يك وانت فروش هندوانه و خربزه متوقف بودند و ماشين هاي 
زيادي براي خريد ارزان بخش از بزرگراه را اشغال كرده بودند، شاهد 
يك تصادف شديد بودم. الحمداهلل اين تصادف خسارتي بود و منجر 
به زخمي شدن يك سرنشين شد، اما هميشه حوادث اين گونه تمام 
نمي شود و الزم است كه پليس راه گيالن و شمال ايران و سراسر 
كشور و نيز اداره هاي راهداري در اين خصوص چاره انديشي كنند. 
بايد به اين دستفروش ها تفهيم شود هر قدر هم گرفتار و كم پول 
باشيد و بخواهيد نان حالل در آوريد، حاشيه بزرگراه و اتوبان جاي 
كاسبي نيست،  حتي اگر يك محدوده اي براي خريد و فروش داشته 
باشيد. همين قدر كه خودروها با مشاهده قيمت كاال بر روي ترمز مي 
زنند و خودروي پشت سر هم به  هر علت و عللي  امكان واكنش 
به هنگام نداشته باشد، سانحه را اجتناب ناپذير مي كند. بايد قانون 
را در جاي جاي كشور جاري كنيم و هر كسي به دليل گرفتاري و 
مشكالت خود براي ديگران مشكالت بزرگ تر ايجاد نكند و حل 
اين معضل با توصيه و سفارش حل شدني نيست بلكه بايد با اجراي 
قاطع قانون مشكل را حل كرد. نظر شما عزيزان براي اين موضوع 

بسيار حائز اهميت است ، پس شما هم نظر بدهيد.  ممنون

سرمايه  عمرانی،  پروژه   ۶3
گذاری و فرهنگی سازمان منطقه 
به  منطقه  اين  در  انزلی  آزاد 
عمليات  يا  و  رسيد  بهره برداری 
اجرايی آنها آغاز شد. به گزارش 
گيالن 24  تحليلی خبری  شبكه 

،  پروژه های منطقه آزاد انزلی در محدوده شهرك صنعتی شماره 
يك و دو، فاز تجارت و گردشگری  28 روستای اين منطقه و با 
اعتباری بيش از ۱2۶۱ ميليارد ريال افتتاح و يا عمليات اجرايی آن 
آغاز شد.  از جمله مهمترين اين طرح ها در حوزه های فرهنگی 
ورزشی،  زمين  مسجد،  ساخت  به  می توان  روستايی  عمران  و 
سرای فرهنگی، خانه مددجو و هتل آپارتمان در حوز عمرانی به  
زيرسازی، آسفالت، تسطيح اراضی، تعريض و بهسازی و احداث 
پروژه های  اجرايی  عمليات  بخش  در  كرد.   اشاره  آبرسانی  كانال 
سرمايه گذاری بخش خصوصی در اين منطقه، پروژه هايی همچون مجتمع 
نمايشگاهی خودرو و خدمات پس از فروش، شهرك اقامتی و مسكونی، 
مجتمع تجاری و نمايشگاهی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.  در 
فاز صنعت منطقه آزاد انزلی نيز پروژه هايی مانند واحد صنعتی توليد 
توانبخشی،  تجهيزات  توليدكننده  صنعتی  واحد  صنعتی،  چاپگر 
بسته  صنعتی  واحد  و  كوپال  ظروف  كننده  توليد  صنعتی  واحد 

بندی انواع ماهی به افتتاح رسيد.

شبكه خبري گيالن 24: فرمانده انتظامي شهرستان بندرانزلي از 
شناسايي و دستگيري سارقي كه در پوشش مراقبت و نگهداري از 
سالمند،از خانم سالمندي ۱00 ميليون ريال سرقت كرده بود، در 
اين شهرستان خبر داد.  به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 
،سرهنگ »هرمز عشقي«  گفت: در پي شكايت خانم مسني مبني 
بر اينكه مبلغ ۱00ميليون وجه نقد وي سرقت شده است،شناسايي 

و دستگيري سارق در دستوركار ماموران آگاهي قرار گرفت. 
مشخص  گرفته  صورت  هاي  بررسي  در  اينكه  بيان  با  وي 
افزود: زن  اين خانم مسن بوده،  نقد پرستار  شد كه سارق وجه 
برعهده  را  پيرزن  از  نگهداري  و  مراقبت  وظيفه  كه  اي  35ساله 
داشته با خوراندن داروي خواب آور به وي، ۱00 ميليون ريال از 
داخل كمد سرقت و متواري شده بود.اين مقام انتظامي با اشاره 
استان  در  را  متهم  اختفاء  محل  آگاهي  پليس  ماموران  اينكه  به 
به  پليسي  ترفندي  با  متهم  داشت:  بيان  كردند،  شناسايي  تهران 
انتظامي  دستگير شد.فرمانده  و  احضار شده  بندرانزلي  شهرستان 
به  پليس  تحقيقات  در  متهم  داشت:  اظهار  بندرانزلي  شهرستان 
قوه  به  معرفي  و  پرونده  تشكيل  از  پس  و  اعتراف  انتسابي  بزه 
با قرار وثيقه 400ميليون ريالي روانه زندان شد.سرهنگ  قضائيه 
عشقي در پايان از شهروندان خواست، از نگهداري پول و اشياء 
گرانقيمت در منزل خودداري كرده و در صورتي كه حضور فردي 
به عنوان پرستار جهت نگهداري سالمند يا كودك در منزل الزم 
است،حتما به مراكز معتبر و داراي پروانه كسب كه اقدام به ارائه 

چنين خدماتي مي كنند، مراجعه كنند. 
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63 پروژه عمراني در منطقه آزاد 
انزلي افتتاح شد

پرستاري که دزد از آب در آمد

مدير مسئول  

قابل توجه پلیس راه و راهداري،

در ششمین روز هفته دولت،

پلیس انزلي خبرداد،

مديرمسئول 
الهيجان - دشمن زيادي

ليال خدمت بين دانا

شده  انجام  های  پروژه  وافتتاح  دولت  هفته  بافرارسيدن 
شورای  ازاعضای  يكی  درخدمت  پس   گوراب  درروستای 
تشريح  به  خود  معرفی  كه ضمن  روستاهستيم  اين  اسالمی 

اقدامات اجراشده می پردازد: 
 اينجانب حسين ارشدی رئيس شورای اسالمی روستای 
گوراب پس پايين هستم كه بعد از پيروزی انقالب اسالمی 
وحتی شورای حل  اسالمی  دوره عضوشورای  دو  مدت  به 
اختالف در خدمت مردم شريف روستای  گوراب پس پايين 
می باشم.دهستان گوراب پس دارای سه روستا است كه از 
نفر   ۱900 و  خانوار   500 دارای   جغرافيايی  موقعيت  نظر 
جمعيت  و حدود 80 هكتار باغ چای و حدود 350هكتار 
كشاورزی   جهاد  طريق  از  ،كه  باشد  می  شاليزاری  زمين 
طرف  از  پس  گوراب  دهستان  است  شده  اراضی  تصحيح 
جنوب  شرقی به شهرستان شفت  واز طرف شمال غربی به  
شهرستان فومن متصل می باشد. گوراب پس دارای 9 شورای 

اسالمی مركز دهستان كه دارای پاسگاه نيروی انتظامی، حوزه مقاومت 
،اداره  ملی  ،بانك  روزی  شبانه  درمانگاه  خواهران،  و  براداران  بسيج 
درمقطع  مدرسه  سه  ودارای  وبهزيستی  بهداشت  ومركز  امداد  كميته 
ده  دارای  پس  گوراب  باشد.دهستان  می  دبيرستان  راهنمايی  ابتدايی 
شهيدوتعدادی  آزاده و جانبازاست .عملكرد شورای اسالمی گوراب 
پس پايين بدين ترتيب است كه با همكاری دهيار و اعضای شورای 
اسالمی اين روستا اقدامات ارزنده ای انجام شده است : جشن طبيعت 
احداث  روگذر  پل  ميشود.  برگزار  پس  گوراب  محله  پايين  در  كه 
نموديم كه هميشه دغدغه مردم روستا بود كه اين كارهم  با مبلغ 3۶ 

ميليون تومان با كمك دهياری و مبلغی هم از استانداری و كمكهای 
مردمی راه اندازی شد. پارك بوستان روستايی كه با فرارسيدن هفته 
دولت افتتاح شد كه مبلغ 2۱ ميليون تومان هزينه گرديد كه البته مبلغ 
۱5 ميليون تومان از استانداری دريافت كرديم. كه نمونه ترين پارك 
بوستان روستايی در بخش مركزی می باشد. زمين ورزشی را ديواركشی 
و محصور نموديم و يك دستگاه رختكن ورزشی و سرويس بهداشتی  
برای جوانان احداث نموديم كه هرساله مسابقات محلی برگزارميشود. 
البته مشكل ضعف برق داشتيم كه باهمكاری همديگر توانستيم تعداد 
۱5 عدد تير برق فشار قوی انجام گرفته و هم اكنون منتظر ترانس آن 

درختكاری  رو  بوستان  و  ورزشی  زمين  ميدان  دور  هستيم. 
و  جوانان  كه  داديم  تشكيل  ورزشی   شورای  نموديم، 
نوجوانان در اوقات فراغت مشغول ورزش باشند.همچنين در 
جلساتی كه در مسجد جامع گوراب پس برگزار ميكنيم سعی 
مشكالت  رفع  به  امكان  تا حد  تعامل  و  همفكری  با  داريم 
بپردازيم و برای رفع موانع موجود اقدام كنيم. در حال حاضر 
مشكل روستای گوراب پس اين است كه حدود 280 خانوار 
ازآب آشاميدنی محروم می باشند و مدت يك سال است كه 
لوله های آب آورده شده اما علی رغم پيگيريها اقدام خاصی 
صورت نگرفته است . سه خيابان اصلی گوراب پس پايين 
با توجه زير سازی انجام گرفته و نيز 20 كوچه فاقد آسفالت 
است . اگرچه برق پايين محله در دست تكميل می باشد ولی 
همچنان مردم اين  سه روستا از ضعف برق رنج می برند. 
مشكل ديگر مردم روستابابت سند روستايی هست كه از اداره 
ثبت اسناد و بنيد مسكن تقاضا داريم رسيدگی كنند.و اينكه 
انتظارمن اين است كه با توجه به اينكه گوراب پس قطب گردشگری 
محسوب می شود وروستای قلعه رودخان كه روستای گردشگری هم 
هست ازمسير گوراب پس بايدتردد شود به دليل عريض نبودن جاده 
مشكالت بسيار زيادی برای مردم وجود دارد و بارها به دليل تردد بيش 
از حد تصادفات سختی در اين جاده ها صورت گرفته. از كليه مسئولين 
شهرستانی و استانی عاجزانه تقاضا داريم كه برای رفع اين مشكل به 
ما كمك كنند تا هم مردم روستا و هم مسافران  در امنيت باشند. در 
پايان اميدوارم كه در زير پرچم اسالم و واليت فقيه با همكاری و تعامل 

بتوانيم در خدمت مردم عزيز باشيم. 

گزارش

با تعامل دهياري و شوراي اسالمي به مردم » گوراب پس« خدمت مي كنيم
                        رياست شوراي اسالمي روستاي گوراب پس :

 قرباني

4 ذی الحجه 1437
شماره  16636 شهریور  1395 سه شنبه 

زهرا رضائي
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و  اجتماعی  امور  مديركل     
ستاد  دبير  و  استانداری  فرهنگی 
مديريت  اجتماعی  فرهنگی، 
اجتماعی  های  آسيب  از  پيشگيری 
هفته  نمادين  برگزاری  از  گيالن، 

بدون طالق در استان خبر داد.
از  گيالن  در  طالق  بدون  هفته   
می  برگزار  شهريورماه  سوم  هفته 
كارگروه  در  يونس رنجكش   شود  
در  طالق  وضعيت  ساماندهی  ويژه 
استان گيالن  افزود: اين پيشنهاد در 
شود  می  تالش  و  مصوب  كارگروه 
موضوع  با  مرتبط  های  دستگاه  تا 

طالقی  هيچگونه  كنند  تالش  هفته،  اين  در  طالق 
بدون  هفته  كرد:  اضافه  وی  نشود.  ثبت  استان  در 
طالق همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه زهرا)س( در هفته سوم شهريورماه 
اجرا می شود. رنجكش با تاكيد بر اينكه بايد تالش 
فرهنگی  و  اجتماعی  های  ظرفيت  همه  از  تا  كنيم 
برای كاهش روند طالق و فروريختن كانون خانواده 
تواند  می  اقدامات  اينگونه  افزود:  شود،  جلوگيری 
و  تهديدات   ، ها  چالش  به  توجه  در  مهمی  نقش 
آسيب های اجتماعی طالق در جامعه داشته باشد. 

وی ادامه داد: يكی از اقدامات مهم در سال جاری 

در  اطاقور  بخشدار  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه   
راستای ارائه عملكرد بخشداری اطاقور اظهار داشت: 
تدبير  دولت  آمدن  كار  وباروی  گذشته  سال  سه  در 
عمرانی  های  زمينه  در  بسياری  های  ،فعاليت  واميد 
برنامه  و  هادی  ،طرح  رسانی  ،آب  گاز  مانند  مختلف 
بخش   اين  در  مختلف  های  پروژه  واحداث  ريزی 
انجام شده و طاقور لنگرود  مانند كارگاه عمرانی برای 
شده  روستاها  وتوسعه   مردم  حال  ورفاه  نيازها  رفع 

است. 
پروژه های گاز  افتتاحيه  افزود:در هفته دولت  وی 
و  سخت  بسيار  كار  كه  داشتيم  منطقه  در  را  رسانی 
كه  تدبيری  و  خدا  لطف  به  توانستيم  كه  بود  بزرگی 
همچنان  كه  روزی  شبانه  های  وتالش  شد  انديشيده 

ادامه دارد اكثر روستاها از گاز بهره مند شوند. 
به  طور  به  27روستا  راستا  گازرساني  در همين 
هم زمان مورد بهره برداری قرار گرفت وما اين افتخار 
داشتيم در سه سال  گذشته  ۱8 روستا وامسال نيز 27 
روستا از نعمت گاز بهره مند شدند و ۱3 روستا نيز به 

زودی  به شبكه گاز مي پيوندند.
شيرزاد روشن  عنوان كرد:  در تهيه واجرای طرح 
همكاری  و  گرفته  صورت  های  تالش  با  نيز  هادی 
اعمال شده  برای ۱08 روستا طرح هادی  بنيادمسكن 
و درحال حاضر ۱۱9 روستا از ۱38 روستای موجود 

با توجه به سند ملی پيشگيری كنترل و كاهش طالق 
در كشور، ساماندهی وضعيت پرونده های طالق در 
دادگستری هاست. به گفته رنجكش، در هفته بدون 
طالق كه ابتكاری از سوی اداره كل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری گيالن است، تالش داريم تا با 
هماهنگی دستگاه های فرهنگی و اجرايی در زمينه 
شناساندن آسيب ها و چالش های طالق در جامعه 
اقدامی نمادين در اين زمينه داشته باشيم. دبير ستاد 
فرهنگی، اجتماعی مديريت پيشگيری از آسيب های 
اجتماعی گيالن يادآور شد: هر چند كه انتظار نداريم 
تمام مشكالت و آسيب های اجتماعی كه ريشه های 

دارای طرح هادی می باشند. بخشدار اطاقور شهرستان 
شهری  درون  آسفالت  8كيلومتر  كرد  اضافه  لنگرود 
،۱7كيلومتربين روستايی در اين هفته مورد بهره براری 
قرار گرفته و 50 كيلومتر نيز در دستور كار قرار دارد 
تا در آينده مردم از اين نعمت هم بهره مند گردند.در 
آب رسانی هم باتوجه به اين كه در سال 93 مجتمع 
استاندار زده شد در  امالكی توسط  آب رسانی شهيد 
حال حاضر مراحل آخر آب رسانی واحداث منبع هزار 
تا  نهايتا  انتقال  اجراست و خط  متر مكعبی  در حال 
اواخر شهويور  ماه به اطاقور می رسد.پروژه آبرسانی 
به 49 روستا كه در فاز اول 29 روستا از اب بهداشتی 
بهره مند خواهندشد و در مسئله مشكل آب شهری نيز 
با حفر چاه در مريدان واحداث منبع  حل شده ودر 
حال انتقال آب سد سنگر از كومله به مريدان در حال 

انجام است .
در مورد واگذاری سند روستايی نيز در دولت قبل 
تنها يك روستا سند صادر شده بود ،ولی در حال حاضر 
شش روستای ديگر سند واگذار شده و نه روستا نيز 
در مراحل پايانی واگذاری سند است.همچنين استقرار 
ادارات هم در حال انجام است و اداره جهاد كشاورزی 

اشتقرار پيداكرده است.
فرهنگی  مجموعه  ساختمان  كرد:  تصريح  روشن  
احداث  حال  در  تومان  ميليون   350 با  نيز  ،هنری 

شكل گيری آنها در ابعاد مختلف نهفته 
مورد  مختلف  زوايای  از  بايد  و  است 
برطرف  همزمان  گيرد،  قرار  بررسی 
شود، اما اينگونه حركت ها گام موثری 
تحركات  و  جامعه  سازی  حساس  در 
پيشگيرانه  اقدامات  مسير  در  اجتماعی 
است. وی گفت: در هفته بدون طالق 
با هماهنگی دستگاه های اجرايی تالش 
می شود تا از ثبت هرگونه واقعه طالق 
با انجام برنامه های مشاوره و خدمات 
فرهنگی و اجتماعی تا حدی جلوگيری 
شود. وی اظهار داشت: در اجرای اين 
انتظامی،  نيروی  دادگستری،  ها  برنامه 
صدا و سيما، بهزيستی، ورزش و جوانان، ثبت اسناد، ثبت 
و  اجتماعی  امور  و  كار  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  احوال، 
... مشاركت خواهند داشت. رنجكش برگزاری برنامه های 
آموزشی برای كاركنان سازمان ها و نهادهای دولتی و اجرای 
طرح های آموزش همگانی از طريق رسانه ملی، مطبوعات و 
تشكل های اجتماعی را از ديگر اقداماتی عنوان كرد كه در 
هفته بدون طالق پيش بينی شده است. اولين روز از ماه 
ذی الحجه ، سالروز ازدواج امام علی )ع( و حضرت 
فاطمه )س( بعنوان زيباترين پيوند آسمانی در جهان 
اسالم است. سيزدهم شهريورماه جاری، مصادف با 

اولين روز ماه ذی الحجه است.

آن  در  بتوان  تا  است 
،كنسرت  جشنها  ميزبان 
ها  مناسبت  مراسم  و  ها 
بخش  به  توجه    ، باشيم 
 ، منطقه  مردم  درمان 
سيستم  سازي  استاندارد 
گرمايشي ۱7 مدرسه اين 
واحد   50 ساخت  بخش، 

مسكوني براي مدد جويان كميته امداد از ديگر كارهاي 
در دست انجام در اطاقور است.

وی در خاتمه با اعالم كرد، يك خانه عالم در اين 
برداری قرار گرفته است و  بهره  هفته احداث و مورد 
هم چنين تعداد دهياری ها از ۱9 به 42 دهياری افزايش 
در  مورد  نارضايتی  مورد  كه  برق  در  ضعف  و  يافته  
بسياری  تا حد  انجام شده  با تالشهای  نيز  بود  گذشته 

برطرف شده است.
بسيار  آينده  شده  تدوين  های  برنامه  با  سويي   از   
خوب و مناسبی برای منطقه قابل  پيش بيني مي كنيم  
و  تالشها با عمل به اقتصاد مقاومتی روند رو به رشد 
را طي مي كند كه  بايد همدلي و همياري مردم عزيز 
و  كار  حال  در  مسئولين  همپای  همواره  كه  نيز  منطقه 

تالش هستند را تحسين كرد.

هفته بدون طالق در گيالن اجرا مي شود چراغي که به خانه 
رواست.....

 تامين اجتماعی استان گيالن درحال حاضر تعداد 8۱32 
نفر مقرری بگير بيمه بيكاری را تحت پوشش داشته وماهانه 
پرداخت  خود  تعهد  اين  بابت  ريال  ميليارد   70 از  بيش 

مينمايد .
جميل حق پرست مديركل تامين اجتماعی استان با بيان 
اين مطلب افزود . طی سالهای دهه 80 همواره اين تعداد 
ودرسالهای  است  بوده  بگير  مقرری  هزارنفر   ۶ تا   5 بين 

90 تا 94 اين رقم به بيش از7 هزارنفر رسيده است وتنها 
درمقطع كوتاهی پس ازبرف سال 83 شمار مقرری بگيران 

بيمه بيكاری درگيالن به بيش از8000 نفررسيد.
ريال  ميليارد  از754  بيش   94 درسال  ذكراست  شايان 
هزينه  گيالن  دراستان  بيكاری  بيمه  مقرری  پرداخت  بابت 

شده است . 

مقرري بگيران بيمه 
بيکاري از 8 هزار نفر 

گذشت

 « سعدي  خيابان  بازارچه  پشت  درست 
مصنوعي  هاي  فروشي  گل  كه  همانجايي 
زمين  قطعه  يك   ، دارند«  فعاليت  ي  زياد 
تازگي  به  كه  قراردارد  هزارمترمربعي  چهار 

حصار كشي شده است.
گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به 
24 ،   مردم محل و كسبه محله استاد سرا 
و بازارچه اظهار مي دارند، شهرداري منطقه 

آن را براي فروش گذاشته است. 
مردم محل مي گويند كه اين زمين مربوط 
با  اراضي مرتبط  از  يا  امام  به حساب ۱00 
افراد  يا  فرد  گويا  اما  هاست  بخش  همين 
زمين  اين  فروش  قصد   .... يا  شهرداري  يا 
را دارند و براي آن متر مربعي بين 2 تا 3 

ميليون تومان درنظر گرفته اند.!
خوانده  خود  محلي  مدتي  زمين  اين   
و  بود  شهروندان  خودروهاي  توقف  براي 
رشت  شهرداري  ميدان  در  كه  آنجايي  از 
طرح پياده راه فرهنگي ايجاد شده و بخشي 
سرا  استاد  منطقه  به  شهر  مركز  ترافيك  از 
انتقال  بازارچه  و  سعدي  خيابان  اطراف  و 
يافته است،  و مردمي كه بايد به بازار مركزي 
نياز  بزرگ  توقفگاه  يك  به  بروند  رشت 
دارند، كسبه و مردم اظهار مي كنند كه اين 
محل بهترين نقطه براي ايجاد يك پارك زيبا 
خودرو  توقفگاه  يا  پاركينگ«    « يك  يا  و 
است كه اگرزمين متعلق  به شهرداري باشد 
مي تواند به طور مستمر و ساليان متمادي از 

اين محل درآمد كند. 
شهري  زمين  اين  از  كه  است  شايسته 
متعلق به هر فرد يا مجموعه اي كه باشد، با 
ناحيه  اين  در  زمين  محدوديت  به  توجه 
، اين قطعه را براي امور عام المنفعه درنظر 

بگيرند. 
متعلق  زمين  اگر  شد  خواهيم  خوشحال 
، دراين خصوص  است  منطقه  به شهرداري 
و   نهادها  به  متعلق  اگر  و  كند  روشنگري 
فروش  علت  كه  است  ۱00امام  حساب  يا 

توضيح داده شود.

از16  شهريور،

بخشــدار اطاقـور :

اطاقور لنگرود را به کارگاه عمراني تبديل کرده ايم 

استان  كشاورزي  جهاد  ساختمان  جلوي  از  تازگي  به  دانم  نمي   
گيالن گذر كرده ايد.؟ در ادامه خيابان پرستار و رو به روي فروشگاه 
رفاه ) » كه اين فروشگاه هم براي خود داستاني دارد و هر سال از 
عمرش مي گذرد وضعيت عرضه و تقاضايش ضعيف تر مي شود! »( 
سر در جهاد كشاورزي استان گيالن قابل مشاهده است. به گزارش 
شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ، ديروز كه از اين مسير مي گذشتم 
وقتي چشم من به ورودي اين سازمان عريض و طويل حداقل از نظر نيرو و 
البته از منظر عملكرد افتاد ، سر در اين ساختمان بي شباهت به سردرهاي دوره 
رضا شاه نبود.!  اين همه مدير و مسئول و كارشناس در اين سازمان و همه 
توصيه هاي شيرين و ترويجي و تقويتي به كشاورزان و توليد كننده ها مي 

دهند،  اما سردر سازمان شبيه ساختمان هاي شهرهاي سوريه است.
  حاال ما به جهاد كشاورزي توصيه مي كنيم ، عزيزان مدير و معاون 
و كارمند وقتي قصد عبور از ورودي به محوطه را داريد ، لطفا سر 
ناراحت  و  نيايد  بكنيد.بدتان  به سردر  نگاهي  باال گرفته و  را  مبارك 
با هزينه  باال زده و  بودم  شخصا آستين  بنده جاي شما  نشويند، اما  
شخصي اين سر در را درست مي كردم.   تصوير زيباي باغ گل در واقع 
نماد و نماي جهاد كشاورزي است و اساسا بايد محوطه اين سازمان اين گونه 
بوده و سر در آن هم پر از تصاوير گل و انواع توليدات شاخص  استان 
انواع  و  گاوزبان، ، كيوي  گل  فندق،  بادام،   چاي،   برنج،   مانند  گيالن 

گلهاي بومي مانند سوسن چلچراغ و ..و باشد. يا علي مدد

شده  تالش  مقاله  اين  در  مقدمــه: 
مديران  وظايف  تشريح  ضمن  كه  است 
از مسائلي كه  مؤسسات آموزشي، برخي 
آموزشگاهي  مديريت  تلقي  زمينة  در  چه 
به عنوان يك فرآيند مشاركتي وجود دارد 
در  مديران  وظايف  به  كه  مسائلي  چه  و 

سطح مدارس مربوط مي شوند، مورد بررسي قرار گيرند. مساله اساسي 
در زمينة تلقي مديريت آموزشگاهي به عنوان يك فرآيند مشاركتي، آن 
است كه آيا اين نوع مديريت، مجموعه اقدامات و كنش هايي است كه 
از سوي يك نفر صورت مي گيرد؟ آيا چنين اقداماتي به تنهايي، چه با 
آيا  و  داشت؟  موفقيت خواهند  تجربي  پشتوانة  با  و چه  علمي  پشتوانة 
اصوالً فرآيند مديريت آموزشگاهي در شخص مدير خالصه مي شود و يا 
آن كه خود مدير هم به عنوان بخشي از فرآيند محسوب مي گردد؟ برخي 
از مسائل مطروحه در زمينة وظايف مديران در سطح مدارس عبارتند از: 
عدم جامع نگري به نيازهاي دانش آموزان؛ عدم باور به نقش كاركنان و 
دانش آموزان در پيشبرد اهداف آموزشي از طريق مشاركت در تصميم 
گيريها؛ پيروي از اصل آزمايش و خطا، هم در اتخاذ تصميمات آموزشي 
با كاركنان و دانش آموزان،  ارتباط  برقراري  و پرورشي و هم در نحوة 
مشغوليت ذهني و عملي به امور غير آموزشي مانند: مكاتبات اداري و 
عمراني. از اين رو نويسنده معتقد است برداشتي كه هم اكنون از مفهوم 
و وظايف مديريت آموزشگاهي در سطح مدارس وجود دارد، برداشتي 
اشاره خواهد شد،  كه  گونه  نتيجه همان  در  و  است  آمد  ناكار  و  سنتي 
غالب مديران غير آموزش ديده در ايفاي درست وظايفشان با دشواري 

رو به رو هستند.
 تعریف مدیریت

تعاريف مديريت غالبًا اصالت را يا به فرد و گروه اجتماعي و يا به 
سازمان مي دهند. براي مثال: » فالت » )Follett( مديريت را » هنر انجام 
دادن كار به وسيله ديگران » مي داند. اين تعريف نه تنها با آموزشهاي 
نظرية نئوكالسيك همخواني ندارد، بلكه مي تواند براي توجيه يك نظام 
استثماري مورد استفاده قرار گيرد. در واقع اين ذهنيت فلسفي و يا ديدگاه 
خاص گوينده است كه تعريف او را با سوگيري مواجه مي سازد. اصالت 
هم با فرد و هم با سازمان است ولي با توجه به نوع و ماهيت سازمان، 
تنها ميزان اهميت هر يك از  آن دو فرق خواهد كرد. با در نظر گرفتن 
مطلب فوق، تعريفي از مديريت در زير ارائه مي شود: » مديريت عبارت 
از توانايي پرورش و هماهنگ سازي فرآيند هاي خود رهبري اعضاي 
سازمان در ارتباط و همسو با اهداف سازمان است. » اين تعريف بر چند 
پيش فرض زير استوار است: ـ كاركنان قابليت رشد شخصي و حرفه اي 
و نيز توانايي اداره كردن خويش را دارند. ـ كارآيي و اثر بخشي سازمان 
در گرو رشد و در نتيجه تالش بيشتر كاركنان است. ـ سازمان و اهداف 
آن راهنماي عمل مديريت و كاركنان است. ـ نقش مدير يك نقش حرفه 
اي است و نه صرفًا تجربه اندوزي در حين عمل. ـ مديريت به عنوان 
يك فرآيند مشاركتي در نظر گرفته شده است. فرآيندي كه نقش مدير در 
آن كمرنگ است و بيشتر نقش يك پشتيبان، تسهيل گر و هماهنگ كننده 
عنوان  به  را  آموزشي  تا ۱930 مديريت  بين ۱9۱0  دارد. در سالهاي  را 
بدون  معلمان  دوران  اين  در  دانستند.  مي  آنها  بازرسي  و  امور  هدايت 
گذراندن دوره خاصي وارد اين حرفه مي شدند و وظيفة مدير، نظارت 
بر كارهاي معلمان، از نزديك بود. در سال هاي بين ۱930 تا ۱940 به 
مديريت و رهبري مبتني بر آزادمنشي توجه شد و منظور از آن ترغيب 
معلمان به انجام دادن چيزي بود كه مدير مد نظر داشت. در سالهاي بين 
۱940 تا ۱950 مديريت آموزشي را امر و كوششي تعاوني مي دانستند. 
به نظر آنان تمام افراد شاغل در يك مدرسه در حال رهبري و هدايت 
يكديگرند. در نتيجه به جاي كلمة » بازرسي « عباراتي از قبيل: » كمك 
متقابل «،  » مشورت كردن با هم «، » طرح ريزي به كمك هم « يا حتي » 
گفتگو كردن با يكديگر در باب بهتركردن وضع » تعليم و تعلم « را به كار 
مي بردند. طبق اين مفهوم، وظيفه مدير يا رهبر آموزشي عبارت از فراهم 
ساختن تسهيالتي است كه افراد بتوانند با هم به مشورت بپردازند و از 
تجارب يكديگر بهره برند. برخي، وظايف مديران مدارس را در هفت 
زمينة اصلي برشمرده اند: پرسنل آموزشي، پرسنل دانش آموزي، رهبريت 
ـ  مالي  امور  مديريت  درسي،  مواد  و  تدريس  توسعه  محله،  و  مدرسه 

اداري، ساختمان مدرسه و وظايف عمومي. 
 و بعضي ديگر وظايف مديران مؤسسات آموزشي و مدارس را در 
شش گروه به شرح زير طبقه بندي نموده اند: برنامة آموزشي و تدريس، 
اجتماع،  ـ  مدرسه  روابط  آموزشي،  كاركنان  امور  آموزي،  دانش  امور 

تسهيالت و تجهيزات آموزشي و امور اداري و مالي.
وظايف مديـر در امور دانش آموزان

وظايف و خدمات اداري و سرپرستي دانش آموزان عبارتند از:
۱- پذيرش، ثبت نام، گروه بندي آنان و نگهداري آمارهاي حضور و 
غياب، سوابق و اطالعات شخصي و تحصيلي دانش آموزان. 2- شناسايي 
عالوه  امروز  آنها.  پرورش  و  آموزان  دانش  نيازهاي  و  عاليق  تواناييها، 
نيازهاي بهداشتي ـ  تأمين  به  نيازهاي آموزشي ـ تحصيلي دانش آموزان،  بر 
رواني، زيستي ـ فيزيولوژيك و رشد شخصيتي آن ها توجه بيشتري مبذول 
 Student( آموزي  دانش  مشاركت  از  گيري  بهره  مثال:  براي  مي شود. 
اثر  مدارس  ويژگيهاي  از  يكي  عنوان  به  امروزه  كه   )  government
بخش مطرح است. مدير و كاركنان در يك مدرسه اثر بخش مي دانند 
كه هدف اصلي مدرسه ايجاد يك برنامة آموزشي است كه بتواند منافع 

و نيازهاي اجتماعي،  فردي و آموزشي دانش آموزان را بر طرف سازد.

سردر جهاد كشاورزي نيازمند مرمت

فرشته پور رمضان روشن کسمايي

دولت   هفته   در  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه  اجتماعي  گروه   
سال جاری  ۱7  روستای   شهرستان  رضوانشهر  با حضور عسگر 
حسنی پور فرماندار شهرستان  رضوانشهر، چراغی معاون فرمانداری 
، امام جمعه  شهر پره سر، مهندس فرامينی مدير عامل آب فاضالب 
انقالبی   نهادهای  و  اجرايی  دستگاههای  مديران   ، استان  روستايی  
شهرستان  افتتاح و از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی  روستايی  

بهره مند  شدند.
عباس علی نظيری  رييس  اداره  آب و فاضالب  روستايی  در 
در  دولت   هفته   تبريك  و  مقدم   خير  با  رضوانشهر  شهرستان  
به  را   روستا  ، هفت  حوريان  سايت   گفت:   طرح  اين  خصوص 
صورت مستقيم و ۱0  روستا  برای تامين  فشار پشتيبانی  می كند  
كه جمعا  ۱7   روستا   را در بر می گيرد. تجهيزات  بكار  رفته در 
اين  سايت  يك حلقه  چاه  عميق  2 چاهك  برای پمپاژ  به مخازن  
هوايی   كه يكی  در سايت و ديگيری در باال دست است ، يك 
باب  مخزن  زمينی   250 متر مكعبی  بتونی  وجود دارد. يك واحد 
ايستگاه  پمپاژ  با صرف هزينه  فقط برای  سايت   يك ميلياردو 800 

ميليون  تومان  با  روستای  قلم باغ  در پره سر  نيز  از نعمت  آّب  
برخوردار  شده اند و انشاهلل در اينده   سايت های حوريان ، رودكنار 

و  ديناچال همديگر  را پشتيبانی  خواهند كرد.  
عباس علی نظيری،  افزايش  شاخص  بهره مندی  در سال 94 
و 95 ، دوازده و 35%  اعالم  كرد كه گويای  يك جهش  خوب  
ميزان   است.  رضوانشهر  شهرستان   روستای   آّبرسانی   بحث   در 
اعتبارات هزينه شده  در سطح روستاهای  شهرستان  رضوانشهر  در 
سال 94 و95 از  معاونت های  مختلف  9 ميلياردو  ۱50 ميليون  

تومان  می باشد .
اين  در  گيالن    روستايی   فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
جمع  افزود: از سه  سال  گذشته  با مطرح كردن   رفع  ضعف  
آّب  روستاهای  شهرستان رضوانشهر و تأمين آب شرب روستايی  
بالخص  بخش  پره سر  ميزان بهره مندی از اين نعمت  درحدود 
45 درصد بود  كه بعد  از اقدامات  موثر  با آغاز  بكار  دولت تدبير  
و اميد  در اين  حوزه   تصميمات  ويژه  در  راستای  رفع  اين  
مهم گرفته شد و  امروز ما شاهد برخورداری  بيش از 85 درصدی 

مردم از اين نعمت هستيم. وی گفت: با توجه به مجموعه اقداماتی 
كه در اين حوزه درحال  صورت گرفتن  است ، تا دهه فجر امسال  
پيشرفت   اين آمار به ۱00 درصد خواهد رسيد.  فرامينی  ادامه  داد: 
طول خط اين پروژه 3۱5 كيلومتر، شبكه توزيع  90 كيلومتر و حجم 
مخزن ذخيره به ميزان 250 مترمكعب است كه برای آن ، دو واحد 

ايستگاه پمپاژ ساخته شده است .
زمينه  در  يازدهم  دولت  عملكرد  بيان  با   شهرستان  فرماندار   
ديپلماسی بين المللی  گفت : از اقدامات  موثر  و نتيجه بخش  برنامه 
های  دولت  تدبيرو  اميد در بخش  زير ساخت هاست.  حسني پور 
تصريح كرد: از جمله اين  زير سازيها   در  آّب و  فاضالب  روستايی  
است . در ايام هفته دولت حدود ۶0 پروژه  مختلف با صرف اعتباری  
بالغ بر 200 ميليارد ريال در اين منطقه افتتاح و به بهره برداری  رسيد.

وي  با ذكر اينكه ۶0 درصد  جمعيت  شهرستان  رضوانشهر  در  
نياز آب   كامال   اينجاست  كه  روستا ها ساكن هستند عنوان كرد،  

شرب  سالم  برای  مصارف  بيشتر  احساس  می شود.

گزارش

17  روستاي رضوانشهر از نعمت  آب شرب بهره مند شدند

 ليال خالقي - رضوانشهر

وظایف مدیران موسسات آموزشی
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رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گيالن از كشف 873 كيلوگرم 
داد.  استان خبر  اين  در  تاكنون  امسال  ابتدای  از  مواد مخدر  انواع 
احداهلل احدی در جلسه انتظامی گيالن با اشاره به عملكرد پليس 
ابتدای  از  كرد:  اظهار  جاری  سال  در  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
امسال تاكنون دستگيری قاچاقچيان 2۶ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته در گيالن افزايش داشته است. وی، دستگيری پليس 
مبارزه با مواد مخدر را هدفمند عنوان كرد و افزود: هدف نخست 
مبارزه با توزيع كنندگان و عناصر عمده خريد و فروش مواد مخدر 
با بيان  در گيالن است.  رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گيالن 

اينكه مبارزه با خرده فروشان و توزيع كنندگان مواد مخدر هدف دوم 
آلودگی  اصلی  مظاهر  از  قاچاقچيان  كرد:  تصريح  است،  نهاد  اين 
نشانه گذاری  با  می كند  تالش  پليس  و  هستند  شهرها  در  جوانان 
مناطق آلوده، شهرها را از لوث وجود اين افراد پاك كند.  احدی از 
اجرای 73۶ طرح پاكسازی نقاط آلوده، كنترل محورهای مواصالتی 
و ارتقای امنيت اجتماعی در پنج ماه نخست امسال در گيالن خبر 
داد و بيان كرد: طرح های مذكور تا پايان سال جاری در سطح استان 

استمرار دارد. 

800 كيلو مواد مخدر 
در گيالن كشف شد 

نيم نگاهي به اين روزهاي الهيجان.......خبر
اين روزها شهر الهيجان پس از 
تبليغات  كه  برگزاري هفته دولت 
بود  شده  شهر  سطح  در  بسياری 
جشنواره  برگزاری  تاثير  تحت 

تئاتر خيابانی است.
 به گزارش شبكه تحليلی خبری 
گيالن 24 ، هفتمين جشنواره تئاتر 
خيابانی قرار شده همچون سالهای 
اجرا  قبل در سطح شهر الهيجان 

می شود.
 اظهارنظرهای مختلفی ازسوی 
جشنواره  با  رابطه  در  مسئولين 
اكثر  كه  است  شده  خيابانی  تئاتر 
حمايت  حركت  اين  از  مسئولين 

كرده ه اند و آن را حركت مناسبی برای پيشرفت 
هنر،شناساندن الهيجان برای جذب گردشگر،ايجا 
فضايی برای پيشرفت جوانان وايجاد شور وشوق 

در جامعه را دانسته اند  . 
كار  شروع  از  ها  مدت  كه  گيل  ميدان  پروژه 
انتظار  در  همچنان  شده  سپري  آن  زنی  وكلنگ 
همت مسئولين شهر  است و باتوجه به اينكه يكی 
از مسير های مهم در شهرستان اين محل می باشد 
و ورودی شهر ها برای گردشگران نيز اهميت دارد 

بايد با برنامه و تعامل اين پروژه به اتمام برسد و 
از نكات مهم پيگيری مردم در رابطه با اين پروژه 

جالب توجه است.
دبير  عنوان  به  الهيجان  شهردار  آگشته  سعيد   
جشنواره منصوب شده  كه پيامي حيرت انگيز براي 
مردم بود. مسئولی با داشتن  برنامه های زياد كاری 
آمدنش  كار  ازبه روی  تقريبا دوسال   باگذشت  و 
های  حمايت  با  كه  الهيجان   شهردار  عنوان  به 
خاصی هم از شورای شهر برخوردار است يرنامه 

هايی كه برای جذب سرمايه گذار 
شدن  پايدار،خارج  درآمد  ،ايجاد 
شهر ازركود  در بعد مبلمان شهری 
ها   رسانه  برای  را  خاصی  حرف 
به جز سنگ  نداشته است،  ومردم 
فرهنگی  امور  فرش خيابانها و در 
كه  كاری  وسعت  به  توجه  با  نيز 
برای  تواند  می  وشهرداری  شورا 
از  حمايت  تنها  باشد  داشته  مردم 
برگزاری تئاتر خيابانی بوده است.

اند  گفنه  بارها  الهيجان  مردم 
كه  دارند  اصرار  عبارت  براين  و 
الهيجان تنها دور استخر  ومناطق 
به ديگر  بايد  نيست و  مرفه نشين 
بود،   شمال  عروس  زماني  كه  شهر  اين  مناطق 
مديريت  چنانچه  شود.   عملي  و  جدي  رسيدگي 
شهري الهيجان در اين باره توضيحي دارد،  آماده ايم 
تا عينا در همان صفحه و به همان اندازه منتشر كنيم.

 مردم شهرستان و به خصوص شهر الهيجان هم 
اگر در اين باره نظر و انتقاد و پيشنهادي دارند براي 
توسعه اين منطقه و سرعت عمران منطقه با ما در 

ميان بگذارند. يا علي مدد.

آموخته ام وقتی كودكی برای اولين بار با 
فشارد  می  را  پدر  انگشت  كوچكش  دستان 
 ... هميشه  تا   ... است  كرده  اسير خود  را  او 
دست  كه  زمانی  فقط  انسان  يك  ام  آموخته 
حق  كند  می  دراز  ديگر  انسانی  برای  ياری 
دارد كه به او از باال نگاه كند ... آه اگر بدانم 
اين آخرين فرصتم برای تماشای تو در خواب 
 ... با تمام قدرت در آغوش ميكشمت  است 
را  تو  كه  است  باری  آخرين  اين  بدانم  اگر 
به هنگام خـروج از خـانه ميبينم فقط بـرای 
اينكه اندكـی بـيشتر بمـانی صدايـت مكردم 
؛ و اگر بدانم امروز آخرين بار خواهد بود كه 
را  كلماتت  تك  تك   ، شنوم  می  را  صدايت 
ضبط می كردم تا ، بی نهايت بار، بشنومشان 
كه  است  دقايقی  آخرين  اين  بدانم  اگر   ...
فرصت ديدنت را دارم ، فقط يك چيز به تو می 
گويم . می گويم كه چقدر دوستت دارم ... بی آنكه 
امروز   ... دانی  می  خودت  تو  كه  بپندارم  ابلحانه 
فردا   ... مانده  باقی  برايم  كه  است  چيزی  آخرين 
باشی چه  ... چه جوان  نشده  برای كسی تضمين 

پير و سالخورده
فراموشش  و  هستی  عاشقش  انداز  چه  تا  بگو 

نميكنی
كه  باشد  باری  آخرين  امروز  همين  شايد 
كسانی را می بينی كه دوستشان داری ... پس 

زمان را از كف مده
امروز را با اين ديدگاه زندگی كن كه فردا 
امروز  اينكه  از  مطمئنم   ... آيد  نمی  هرگز 
آغوش  در   ، رويش  به  زدن  لبخند  فرصت 
ای  داده  دست  از  را  بوسيدنش  و  كشيدنش 
ای  نكرده  برآورده  را  آرزويش  آخرين  و 
نزديك  را  عشقت   ... خورد  خواهی  تاسف 
و  شو  خيره  به صورتش  و  دار  نگاه  خودت 
در گوش هايش نجوا كن ، كه چگونه نيازمند 

حضورش هستی و چقدر دوستش داری ...
زمان را برای گفتن يك متاسفم ، من را ببخش 
، متشكرم و ديگر مهر واژه هايی كه می  لطفا   ،
دانی از دست مده و اين نامه را برای كسانی كه 
تو  از  بعد   ... بفرست  ورزی  می  مهر  ها  آن  به 
كه  هايی  و حرف  افكار  بخاطر  را  تو  هيچ كس 
از  پس   ... آورد  نخواهد  ياد  به  كردی  پنهانشان 
تا  كن  طلب  را  احساست  بيان  توانايی  خداوند 
عزيزانت بدانند حضورشان تا چه حد برايت 

عزيز است ...  برای تو ، با تمام عشقم
دوستت  گابريل گارسيا ماركز

کاش مي توانستم......

خبر

اخبار کوتاه از آستانه اشرفيه

خبر

نشريه ي منطقه اي واكنش: عمليات 
سيستم  نصب  بسترسازي  اجرايي 
فرودگاه  پرواز  تقرب  دقيق  روشنايي 
در  ديد خلبان  افزايش  با هدف  رشت 
موقعيت يابي و تشخيص مكان مناسب 

براي فرود بر روي باند027 آغاز شد. به گزارش روابط عمومي 
اداره كل فرودگاه گيالن، طرح جايگزيني سامانه اپروچ كامل بجاي 
هم   «  simple approach »سيستم  به  موسوم  قبلي  تجهيزات 
اكنون با تالش كارشناسان اداره تسهيالت و تجهيزات فرودگاهي 
اين اداره كل و با نظارت اداره كل تسهيالت و تجهيزات فرودگاهي 
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجرايي شد.  مديركل فرودگاه 
گيالن گفت: اين سامانه در صورت نصب و بهره برداري ،كمك شاياني به 
افزايش ديد خلبان در موقعيت يابي و تشخيص مكان مناسب براي فرود 
بر روي باند خواهد كرد. وي در آغاز عمليات اجرائي اين سامانه گفت: با 
برنامه ريزي و طراحي سيستم روشنايي دقيق تقرب پرواز )اپروچ كامل( 
باند فرودگاه سردار جنگل رشت، عمليات نشست و بر خواست پروازها 
پذير  امكان  فرودگاه  اين  در   براي خلبانان  افقي  متر  ديد 800  تا 
خواهد شد.  مهندس غالمرضا كريم آقايياعتبار الزم براي اجراي 
اين عمليات را 70 ميليارد ريال اعالم كرد و افزود : نيمي از اين 
عمليات  جهت  ديگر  نيم  و  نياز   مورد  اقالم  تهيه  جهت  اعتبار 
هوايي  ناوبري  و  فرودگاهها  شركت  اعتبارات  محل   از  اجرايي 

ايران هزينه خواهد شد. 

 مديركل وكاركنان بيمه سالمت در مراسم بزرگداشت شهيدان 
رجايی و باهنر و 257 شهيد كارمند استان گيالن كه در مصلی امام 
خمينی )ره( رشت برگزار شد،حضورپرشوری داشتند. دراين مراسم 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی عزم دولت در اجرای راهبرد اقتصاد 
مقاومتی را جدی عنوان كرد و گفت: در دولت يازدهم،فضای آرام و 

با نشاطی برای اهالی فرهنگ و هنر كشور ايجاد شده است.
وی ادامه داد :در سه ماه اول امسال، سينماها در كشور ۶00 ميليارد 
ريال درآمد داشته اند كه اين، مويد نشاط جامعه در حوزه فيلم سازی 
است كه باعث حضور پررنگ مردم در سينماها شده است  وی رويكرد 
دولت تدبير و اميد بعد از برجام را اهتمامی فزون تر به نظام سالمت 
عنوان و خاطرنشان كرد: دستاورد بزرگ دولت پس از برجام، در بخش 
سالمت بوده كه توانست كمك شايانی را برای مردم در كاهش هزينه 
های بيمارستانی، درمانی به همراه داشته باشد. جنتی در بخش ديگری 
از سخنان خود گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی، عليرغم همه 
توطئه ها سربلند و پرافتخار در صحنه جهانی ايستاده و اين اقتدار 
اينكه  يادآوری  با  از گذشته است. وی  تر  پر قدرت  بسيار  امروز، 
دشمنان و بدخواهان نظام فكر می كردند با شهادت افرادی همچون 
رجايی و باهنر نظام جمهوری اسالمی شكست می خورد، ادامه داد: 
حضرت امام )ره( با نفس قدسی خود، وقتی خبر شهادت شهيدان 
اين  فرمود  داد و  اميد  و  به مردم روحيه  را شنيد،  باهنر  رجايی و 

انقالب استوار و پايدار باقی خواهد ماند.                                                   

رئيس اداره حفاظت از محيط زيست آستانه اشرفيه از تعطيلی يك 
واحد متخلف توليد زغال در آستانه اشرفيه در اين شهر خبر داد. به 
ابراهيم غالمی همچنين  گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ، 
واحد  اين  برای  فعاليت  منع  اخطاريه های  صدور  علی رغم  افزود: 
غيرمجاز به دليل عدم تمكين واحد مذكور و ايجاد آلودگی هوا و 
مزاحمت برای ساكنين اطراف اين اداره با تشكيل پرونده صاحب 
با صدور حكم قضايی و در  به مراجع قضايی معرفی و  واحد را 
حضور يگان انتظامی شهرستان، اين واحد توليدی تعطيل و از ادامه 

فعاليت آن جلوگيری شد. 
 ابراهيم نجفي اسپيلي رئيس شوراي 

شهر آستانه اشرفيه شد 
تعيين  انتخابات  آستانه اشرفيه،  شهر  اسالمی  شورای  جلسه  در 
ابراهيم  كه  شد  برگزار  شهر  اسالمی  شورای  دفتر  در  هيئت رئيسه 
رئيس  به عنوان  رأی  چهار  آوردن  دست  به  با  اسپيلی  نجفی 
انتخاب شد  اين شورا  كار  باقيمانده  اسالمی در يك سال  شورای 
نائب رئيسی، حسين  به سمت  انتخابات مذكور مجيد همتی  . در 
دوست جاللی به عنوان خزانه دار، اسماعيل تيغ نورد جاللی به عنوان 
سخنگو، مهدی رحمدل به عنوان منشی اول، حسن اميدوار جاللی 
انتخاب  منشی سوم  به عنوان  گلباغی  منشی دوم و محمد  به عنوان 
شدند  .پيش ازاين محمد گلباغی در سال اول، مجيد همتی در سال 
دوم و محمد گلباغی در سال سوم رياست شورای اسالمی چهارم 

شهر آستانه اشرفيه را عهده دار بودند  . 
 تمامي روستاهاي بخش مرکزي از آب 

شرب برخوردار شدند
روستاهای  تمامی  بهره مندی  به  اشاره  با  آستانه اشرفيه  بخشدار 
آستانه اشرفيه از نعمت آب شرب گفت: ازين بعد به دنبال اصالح 
راه اندازی فاضالب روستايی هستيم. محمد حسن خواه،  شبكه و 
بابيان اينكه در هفته دولت 78 پروژه بااعتبار 23 ميليارد تومان در 
بخش مركزی آستانه اشرفيه به بهره برداری رسيد اظهار داشت: در 
سال جاری ۱۱ پروژه گازرسانی بااعتبار دو ميليارد و 994 ميليون و 
500 هزار تومان انجام شد كه آستانه اشرفيه را تبديل به شهر سبز در 

بخش گازرسانی كرد.  .. 
 ***                                  

 سرپرست شركت آب منطقه ای گيالن در مراسم بهره برداری از 
بزرگ ترين ايستگاه پمپاژ آب كشاورزی شمال كشور در روستای 
از  درصد   ۱0 اختصاص  با  آستانه اشرفيه  گفت:  آستانه اشرفيه  تمچال 
برخورداری  بيشترين  دارای  رشت  شهرستان  از  پس  آبی،  پروژه های 
پروژه های افتتاحی در بحث آب است  .  نيك خوی افزود: هدف از اجرای 
پمپاژ تمچال آستانه اشرفيه در كمك  ايستگاه  اين پروژه احداث و تجهيز 
به آبياری دو هزار و 500 هكتار از اراضی شاليكاری آستانه اشرفيه و 
بندر كياشهر از طريق برداشت آب از رودخانه سفيدرود به ميزان 
دو مترمكعب بر ثانيه و انتقال آن از طريق نهر سنتی عنوان كرد  . 

 نصب سیستم روشنایي دقیق در 
فرودگاه رشت

دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی 
عزم جدی دارد

تولید کننده زغال در آستانه اشرفیه

شهردار شلمان:

نامه وداع گابريل گارسيا مارکز »2«

 شهردار شهر شلمان در شرق استان گيالن حد 
فاصل شهرستان هاي لنگرود و رودسر اعالم كرد: 
حال  رفاه  هدف  با  شهر  دراين  آباداني  و  عمران 

شهروندان شتاب مناسبي يافته است.
پروژه های  افتتاح  مراسم  در  جعفر حسن زاده    
از  يكی   : داشت  اظهار  شلمان   شهر  عمرانی 
پروژه های عام المنفعه برای شهروندان افتتاح پارك 
و  ميليارد  يك  معادل  اعتباري  با  كه  است  كودك 
200 ميليون ريال ساخته شد.  شهردار شلمان گفت 

پوالدگر  محمد  سيد  حكم  با  گزارش...  به    
رياست محترم فدراسيون تكواندوی كشور محسن 
تكواندو  هيات  جديد  سرپرست  بعنوان  سترگی 

گيالن منصوب شد.
جمهوری  مذهبی  مبلغ  دانشگاه،  در  تدريس 

 در ششمين روز از هفته دولت ۱8 
با حضور  پروژه گازرسانی روستايی 
ابويی مهريزی« معاون طرح  »حسين 
و برنامه ريزی وزير صنعت، معدن و 
تجارت، محمدحسين اصغريان معاون 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
منابع استانداری گيالن،  حسين اكبر 
معاون بهره برداری شركت گاز گيالن 
و مسئوالن شهرستانی به بهره برداری 

رسيد. 
فرماندار  مومنی زاده،  ميرشمس 
پروژه  افتتاح  مراسم  در  فومن 
گازرسانی  اينكه  بيان  با  گازرسانی 
امروز  شهرستان  اين  روستای   ۱8 به 
،اظهار  رسيد  برداری  بهره  مورد 
داشت: يكی از خدمات عظيم دولت 
تدبير و اميد گازرسانی به شهرها و به 
ويژه روستاها بود.وی با بيان اينكه ما 
بهره مندی  شاهد  فومن  شهرستان  در 
۶3 روستا از گاز بوده ايم، افزود: هفته 

دولت  عملكرد ها  و  گزارش ها  ارائه  برای  مغتنمی  فرصت  دولت 
تدبير و اميد به مردم است.با بهره برداری از اين پروژه ها شاخص 
بهره مندی روستاهای فومن از گاز طبيعی 93 رسيده و ۱7 هزار و 

297 خانوار روستايی نيز از نعمت گاز برخوردار شدند.
همچنين پروژه گازرسانی به هشت روستايی شهرستان فومن نيز 
در دست اجرا بوده و هفت روستا نيز فاقد شبكه گازرسانی است.  
99.9  درصد مردم شهرهای فومن از نعمت گاز طبيعی برخوردار 
بوده و اين شهرستان با تعداد 28 هزار 37 مشترك دارای 2۱ هزار 

و 439 انشعاب گاز است.
فومن  شهرستان  روستای   ۱8 به  گازرسانی  پروژه  اجرای  برای 
اكبر،  است.حسين  شده  هزينه  ريالی  ميليارد   ۱07 حدود  اعتباری 
معاون بهره برداری شركت گاز گيالن اظهار داشت: در هفته دولت 
يك هزار و۱87 پروژه با اعتبار بالغ بر يك هزار و423 ميليارد تومان 
در استان گيالن به بهره بداری رسيده است كه در نوع خود بی نظير 

موزاييك   كودكان،  برای  استاندارد  وسايل  نصب   :
تجهيز  و  رنگ آميزی   آب نما،  حوضچه  كاری، 
برای  كه  بود  اقداماتی  ازجمله  بهداشتی  سرويس 
اينكه ۱2 هزار  بابيان  انجام شد. وی  پارك كودك 
مترمربع آسفالت محالت با هزينه كرد  پنج ميليارد 
موزاييك،  فرش   : افزود  شد،  انجام  اعتبار  ريال 
سبز  فضای  ايجاد  و  لوله گذاری  خيابان،  تعريض 
اقدامات  ديگر  از  ريال  ميليارد   7 اعتبار  صرف  با 
شهرداری در هفته دولت است.  حسن زاده تصريح 

و  آموزش  مسئول  شرقی،  اروپای  در  اسالمی 
اداره كل محيط زيست  مسئول حراست  پژوهش، 
محيط  و  بهداشت  كميسيون  مشاور  گيالن،  استان 
زيست شورای شهر رشت، مديريت حراست ديوان 
اداره  فرهنگی  و  ارتباطات  مدير  تهران،  محاسبات 

بوده است. وی با بيان اينكه 28درصد از نظر ميزان سرمايه گذاری 
نسبت به سال قبل رشد داشته است، افزود: بيش از 50 درصد از 

سرمايه گذاری ها برای بخش خصوصی است.
درصد  اينكه  بيان  با  گيالن  گاز  شركت  بهره برداری  معاون 
برخورداری گاز در دولت تدبير و اميد از ۶7 درصد به بيش از 92 
درصد رسانده است، گفت: پيش بينی می شود در كمتر از يك سال 

آينده به ۱00درصد برسد .
و خاطره شهدای  ياد  گراميداشت  مهريزی ضمن  ابويی  حسين 
هفته دولت، اظهار كرد: ايران دارای بزرگترين منابع نفتی و گازی در 
دنيا است.وی  با بيان اينكه نبود برنامه ريزی در اين حوزه موجب 
فروش سرمايه و منابع است، گفت:  ادامه اين فرآيند ممكن بوده در 
كوتاه مدت درآمد های خوبی نصيب كشور كند ولی در دراز مدت 

تبعات منفی به دنبال دارد.
 وی با اشاره به اينكه بايد اين منابع را به سرمايه های غير نفتی 

شهر  كوچه   ۱2  : كرد 
شلمان نياز به زيرسازی 
بر  كه  دارد  آسفالت  و 
اساس برآورد اوليه نياز 
به 5 ميليارد ريال اعتبار 
اميدواريم  كه  است 
مسئولين شهرستان  در 
تأمين اعتبار برای انجام 

اين پروژه شهرداری را حمايت كنند.

استان  گردشگری  در  فعاليت  فرهنگی،  ميراث  كل 
از جمله سوابق كاری محسن سترگی است  گيالن 
گيالنی  و محقق  نويسنده  عنوان يك  به  از وی  كه 

نيز ياد می شود.

تبديل كرد، افزود: فعاليت های خوبی 
انجام  در كشور  گازرسانی  در حوزه 
شده است.ابويی مهريزی با اشاره به 
بهره  موجب  طرح  اين  اجرای  اينكه 
گاز  نعمت  از  روستاها  مردم  مندی  
در  كرد:  تصريح  است،  شده  طبيعی 
انرژی های سهل  بودن چنين  اختيار 
نابودی  از  تواند  می  پاكی  و  الوصل 
ها  جنگل  و  طبيعی  منابع  بيشتر 

جلوگيری كند.
وی در ادامه تأكيد كرد: يكی ديگر 
مصرف  كنار  در  بايد  كه  مواردی  از 
گرفته  قرار  توجه  مورد  طبيعی  گاز 
اوليه   مواد  به  الهی  نعمت  اين  تبديل 
و  است.نفت  باالتر  افزوده  ارزش  با 
بسيار  ابزاری  منابع،  ساير  يا  و  گاز 
تبديل  قابليت  و  بوده  ارزشمندی 
البته  دارند  را  رقابتی  محصوالت  به 
قرار  خوب  مديريت  يك  تحت  اگر 

بگيرند. 
گيالن  استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
از بودجه های عمومی كشور هزينه  اين پروژه ها ريالی  برای  افزود: 
نشده است بلكه از محل صرفه جويی سوخت مايع اين كار صورت 
مانده  باقی  روستای   8 در  پيمانكاران  اينكه  بيان  با  است.وی  گرفته 
اتمام و  به  آينده  ماه  كه  ظرف چند  فعاليت هستند  فومن در حال 
در  كرد:  خاطرنشان  می رسد،  درصد   98 به  برخورداری  درصد 
شهرستان فومن افتتاح متمركز 200روستای گيالن را در سال گذشته 
اين  به  ديگر  200روستای  ۶ماه  گذشت  از  بعد  امروز  كه  داشته ايم 
جمع اضافه شدند و ۱۱5 روستای باقی مانده از اين فاز را تا پايان 

سال جاری به اتمام می رسانيم.  
البته در پايان نيز از زحمات وتالشهای  بی دريغ  رمضان يوسف 
ارائه  برای  كه  كنيم  قدردانی می  فومن  گاز شهرستان  مديريت  مدد 
خدمات در جهت گاز رسانی به مردم عزيز شهرستان همواره تالش 

می كنند .                                                                                                             

عمران در شهر شلمان شتاب گرفته است

 سرپرست جديد هيات تکواندو گيالن منصوب شد

  فرماندار شهرستان فومن :گزارش

اميد گازرساني از خدمات بزرگ دولت تدبير است

ترجمه : زهرا شيردل

مرضيه قرباني

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گيالن ،

لیال خدمت بین دانا

4 ذی الحجه 1437
شماره  16636 شهریور  1395 سه شنبه 

سالمه شیرزادی

سالمه شیرزادی
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 فصل شيدايي« بزرگترين 
نمايش فرهنگي در رشت  

تئاتر  بزرگترين  اجرای  از  گيالن  استان  فرهنگی  جبهه  دبير   
فرهنگی با عنوان» فصل شيدايی« در رشت خبر داد.

 حجت االسالم سعيد مهدوی در نشست خبری تئاتر فرهنگی 
»فصل شيدايی« اظهار كرد: اين تئاتر، نمايش ميدانی بزرگ و هنری 
است كه از هبوط آدم تا ظهور حضرت حجت)عج اهلل تعالی فرجه 
الشريف( را به صورت نمايشی زنده در مقابل ديدگان مردم اجرا 

می كند.
با  اسماعيلی  سعيد  كارگردانی  به  نمايش  اين  داد:  ادامه  وی   
استفاده از هنرمندان بومی استان از 24 شهريور به مدت ۱0 روز در 

رشت به روی صحنه می رود.  مهدوی با بيان اينكه ۱40 هنرور 
بومی و داوطلب اجرا كننده»فصل شيدايی« در رشت هستند گفت: 
بخش های تاريخ معاصر اين نمايش با پيوست استانی همراه بوده 
و نهضت جنگل و پس زمينه های مربوط به گيالن هم در آن اجرا 
فرهنگی  جبهه  همت  به  نمايش  اين  اينكه  بيان  با  وی  شود.  می 
انقالب اسالمی در رشت اجرا می شود افزود: مراحل پيش توليد 
ارگان ها و  از  تعدادی  به همت سپاه قدس گيالن و  نمايش  اين 
در  اكنون  هم  و  شده  مقاومت شروع  دهكده  در  استانی  نهادهای 

مراحل پايانی است. 

جوان 30 ساله روستايی كه هنگام كار با 
مچ  شدن  قطع  حادثه  دچار  كمباين  دستگاه 
دست راست شده بود با رساندن به موقع به 
بيمارستان از قطع عضو دايمی نجات يافت.

ساله   30 كارگر  ،يك  وبدا  گزارش  به   
با  كار  هنگام  تالش  شهرستان  در  روستای 
دستگاه كمباين دچار حادثه آمپوتاسيون)قطع 
دست  ومچ  ساعد  ناحيه  از  كامل(  شدگی 
راست شد كه پس از انتقال نامبرده و دست 
قطع شده وی به بيمارستان گيل گلسار ،عمل 
جراحی پيوند دست بر روی وی انجام شد .
متخصص   - زاده  عباسقلی  بهزاد  دكتر 
ارتوپدی و فوق تخصص جراحی دست و 
اعصاب محيطی گفت: با توجه به له شدگی 
جراحی  تيم  بيمار  دست  شدگی  كنده  و 
تيمی  كار  ساعت  هشت  مدت  به  توانست 
،ترميم  ها  استخوان  كردن  فيكس  به  نسبت 
سه  وپيوند  ،ترميم  سرخرگ  دوعدد  وپيوند 
وبيست  اصلی  سياهرگ،دوعدد عصب  عدد 
وپنج عدد تاندون دست بيمار را با موفقيت 
پيوند زند. وی اظهار داشت:خوشبختانه پس 
از گذشت 9 روز حال عمومی بيمار خوب 
بوده و دست پيوند شده نيز زنده و خوب می 
باشد و بيمار قادر است انگشتان دست پيوند 

شده را حركت دهد.
 یك توصیه مهم: عضو قطع شده را بايد 
ارتباط  در  نبايد  ولی  نگه دارند  سرد  حتما 
يا  گرم  نمكی  سرم  داخل  يا  يخ  با  مستقيم 
بدون كيسه نايلونی قرارگيرد، چراكه هر كدام 

از اين خطاها باعث صدمه به عضو می شود.

   نشريه واكنش: مدير كل ميراث 
گردشگری  و  صنايع دستی  فرهنگی، 
عمليات  زودي  به  كرد:  اعالم  گيالن 
در  ستاره   5 و   4 هتل  چهار  ساخت 

استان شروع مي شود.
بخش   اينكه  بيان  با  عليزاده  رضا 
خصوصی فعاالنه در حوزه گردشگری 
گيالن حضور دارد، اظهار كرد: بخش  
ستاره دار  هتل های  احداث  خصوصی 
با  وی  دارد.  ساخت  دست  در  را 
و  بوم گردی  طرح  اينكه  به  اشاره 
است،  كار  دستور  در  طبيعت گردی 
افزود: در نخستين روز از هفته دولت 

بهره برداری  مورد  گيالن  مسافری  خدمات  دفتر 
پنجم  در  جهانگردی  روز  با  همزمان  و  گرفت  قرار 
از طرح های گردشگری  تعدادی  نيز  امسال  ماه  مهر 
و  انزلی  رودبار،  در  هتل  افتتاح  می شود. وی  افتتاح 
تعدادی  و  مسافری  خدمات  دفتر  چهار  و  الهيجان 
پذيرايی را در هفته جهانگردی عنوان كرد و  واحد 
گفت: امسال چهار هتل 4 و 5 ستاره در گيالن افتتاح 
منابع  از  را  مذكور  هتل های  افتتاح  عليزاده  می شود. 
صندوق توسعه ملی ذكر كرد و يادآور شد: صنعت 
گردشگری فرابخشی بوده و می توانيم تسهيل گری و 
تسهيل بخشی را داشته باشيم. وی با اشاره به استقبال 
استان  موزه های  و  تاريخی  بناهای  از  گردشگران 

اخير يك ميليون و 33  خاطرنشان كرد: در سه سال 
هزار و 400 نفر از بناهای تاريخی زير نظارت ميراث 
بازديد كردند. مدير كل  فرهنگی و موزه های گيالن 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری گيالن با 
هتل ،  احداث  برای  مجوز  صدور  اينكه  بر  تصريح 
مجتمع های اقامتی، مهمانپذيرها، واحدهای بين راهی 
مدت  در  يادآور شد:  است،  مرز 70 گذشته  از  و... 
گردشگری  در حوزه  250 شغل  و  يك هزار  مذكور 

گيالن ايجاد شده است.
نگاه رسانه:

استان گيالن  با وجود آنكه يك منطقه گردشگر 
خارجي  گردشگران  نزديك  اينده  در  و  است  پذير 

استان  اين  وارد  اروپايي  خصوص  به 
خواهند شد، از نظر اقامتگاه هاي مدرن 
فقير  بسيار  ستاره«   7 تا   4 هاي  هتل   «
يك  امروز  اگر  مثال  عنوان  به  است. 
شهر  وارد  اروپايي  گردشگر  هيات 
هتل  فاقد  شهر  اين  شوند،  الهيجان 
به  بايد  مهمان  و  است  مناسب  هاي 
چمخاله لنگرود برود.! الهيجان كه قبل 
از انقالب به عروس شمال ايران مشهور 
را  اين ويژگي  توانسته  تا حدي  و  بود 
به  سازي  هتل  بخش  در  كند،  حفظ 
خصوص هتل هاي 5 و 7 ستاره عقب 
و  گردشگري  مسئوالن  و  است  مانده 
اجرايي و سرمايه گذاران بايد با آينده نگري نسبت به 
اين موضوع توجه كنند .البته اين عقب ماندگي فقط 
به الهيجان مربوط نيست و شهرستان هاي رودسر، ام
لش، ماسال، تالش، رضوانشهر، سياهكل  و حتي انزلي با 
داشتن اقامت گاه هاي متعدد و هتل مهمانخانه ها در 
خصوص داشتن هتل هاي مدرن در محروميت قرارد 
ارند. شايسته است كه سرمايه داران و سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي به هتل سازي در اين مناطق اقدام 
دارد..  خوبي  آمد  در  هاي  بررسي  براساس  كه  كنند 
در اين باره همكاران ما در الهيجان مركزشرق گيالن 
منتشر  و  تهيه  تصاوير  با  را  مشروحي  هايي  گزارش 
خواهند كرد. منتظر ديدگاه و پيشنهادهاي شما هستيم.

چهار هتل 4و5 ستاره در گيالن احداث مي شود
دست قطع شده کشاورز 

30 ساله گيالني پيوند 
خورد

خبر

خبر

سي و نهمین دوره مسابقات قرآن 
کریم مرحله استانی برگزارشد

در  استانی  مرحله  كريم  قرآن  مسابقات  دوره  نهمين  و  سي   
روابط  گزارش  به  برگزارشد.  گيالن  مخابرات  هاي  همايش  سالن 
عمومي اداره كل اوقاف و امورخيريه استان گيالن ، حجت االسالم 
گفت:  گيالن  امورخيريه  و  اوقاف  مديركل   ، عادلي  والمسلمين 
سازمان اوقاف و امور خيريه در سال 9۱ طرح تربيت حافظان قرآن 
را در جهت تربيت يك ميليون حافظ قرآن كريم ابالغ نمود كه استان 
بسيار  توانسته  تاكنون  قرآني  بزرگ  برنامه  اين  نيز در تحقق  گيالن 

موفق عمل نمايد .
وي گفت : اداره كل اوقاف و امور خيريه استان گيالن همچنين 
در تالش است تا در اجرای اين طرح و تربيت حافظان قرآن كريم 
بقاع متبركه را در  پيشرو باشد و در اين جهت استفاده از ظرفيت 

برنامه های خود قرار داده است.
عادلي همچنين اظهار داشت:  مراسم افتتاحيه مرحله استانی سی 
و نهمين دوره مسابقات قرآن كريم در سالن همايش هاي مخابرات 
بخش  دو  در  متسابقين  از  نفر   375 آن  در  كه  شد  برگزار  گيالن 

خواهران و برادران تا تاريخ ۱2 شهريور ماه به رقابت پرداختند .
مديركل اوقاف و امورخيريه استان گيالن افزود : راه يافتگان متسابق 
در اين مرحله مستقيم به مسابقات كشوري قرآن كريم كه 25 مهرماه 95 
به ميزباني استان گيالن در مجتمع فرهنگي ، آموزشي زيباكنار برگزار 

خواهد شد راه پيدا خواهند كرد .

انزلی  آزاد  منطه  در  گياه  و  گل   ، ويال  جامع  نمايشگاه  نخستين 
افتتاح شد.

روابط  گزارش  به   ،  24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به 
عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور حجت 
گردشگری  و  فرهنگی،اجتماعی  معاونت  زم  والمسلمين  االسالم 
، معاونين و مديران سازمان منطقه  دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد 
با  گياه؛  و  گل   ، ويال  صنعت  جامع  نمايشگاه  نخستين  انزلی  آزاد 
حضور 3۶ شركت و واحد توليدی افتتاح و  تجهيزات و توليداتشان 
كنندگان در  .   شركت  قرار گرفت  بازديدكنندگان  در معرض ديد 
نمايشگاه جامع صنعت ويال كه برای نخستين بار در مركز نمايشگاه 
برگزار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  المللی  بين  های  همايش  و  ها 
ساخته،  پيش  های  ساختمانی،ساختمان  صنايع  انواع  است   شده 
معماری منظر، تجهيزات الكتريكی و مكانيكی، دكوراسيون داخلی، 
دكوراسيون محيطی، فضای سبز، مبلمان داخلی و بيرونی،سيستم های 
گرمايشی و سرمايشی را درمعرض ديد عالقمندان قرار می دهند و 
در جشنواره بزرگ گل و گياه و صنايع وابسته عالوه بر نمايش انواع 
گياهان آپارتمانی و زينتی ، انواع ابزار آالت باغداری و صنايع جانبی 

نيز ارائه و در معرض ديد عموم گذاشته شد.  

علوم  دانشگاه  غايی  هدف  اتحاد  حسين  دكتر   
پزشكی در مراسم روز پزشك در شهرداري رشت 
گفت : برای رسيدن به سالمت جامعه به همكاری 
ترين  مهم  شايد  و  است  نياز  سازمانی  بين  های 
سالمت  سطح  ارتقای  برای  تواند  می  كه  سازمانی 
همكاری  و  همراهی  پزشكی  علوم  با  شهروندان 
شبكه  گزارش  به   . باشد  شهرداری  باشد  داشته 
دانشگاه  درمان  معاون   ،  24 گيالن  خبری  تحليلی 
علوم پزشكی گيالن با بيان اينكه در راستای رسيدن 
به هدف غايی خود گام برمی داريم تصريح كرد: در 
برنامه های توسعه در دانشگاه علوم پزشكی، توسعه 
پايدار و حمايت كننده از مسائل محيط زيستی مد 
نظر است و بحث زيست محيطی در راستای توسعه 
پايدار در دانشگاه علوم پزشكی ديده شده است  . 
اتحاد افزايش سطح سواد سالمت جامعه را از ديگر 
برنامه های در نظر گرفته شده معرفی كرد و اظهار 

داشت: چنين برنامه هايی نيازمند كمك های متقابل 
دانشگاه علوم پزشكی و شهرداری است. شهرداری 
تواند  می  تبليغاتی  و  رسانی  اطالع  منابع  زمينه  در 
ترين  كننده  آلوده  از  يكی  .وی  كند   زيادی  كمك 
مراكز برای رودخانه های رشت را بيمارستان های 
دانشگاه علوم پزشكی دانست و خاطر نشان كرد: از 
اصالح  پزشكی  علوم  دانشگاه  اصلی  های  اولويت 
ادامه  در  اتحاد  حسين  .دكتر  است   وضعيت  اين 
ضمن تاكيد بر برقراری سيستم های تصفيه فاضالب 
ارتقای  و  هستند  آن  فاقد  كه  هايی  بيمارستان  در 
سيستم تصفيه فاضالب در بيمارستان هايی كه دارای 
سيستم تصفيه هستند افزود: اين كار از عوامل مهم 
كمك به بهبود سالمت جامعه است و شايد اثرات 
باشد كه  از حوزه های درمانی  بيشتر  به مراتب  آن 

در بيمارستان برای خدمت رسانی به مردم داريم  .
در  گيالن  پزشكی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 

رئيس  تاكيد  به  ادامه 
دانشگاه بر اين موضوع 
اشاره كرد و گفت : بايد 
های  پتانسيل  تمامی  از 
پيشبرد  برای  موجود 
كنيم  استفاده  اين هدف 

برای  مانعی  را  مالی  منابع  قبيل  از  مشكالتی  .اتحاد 
هايی  قدم  افزود:  و  كرد  معرفی  قضيه  اين  اجرای 
برای حل اين مشكالت برداشته شده است. نيازمند 
كمك از حوزه های مختلف استان از جمله شهرداری 
هستيم و اگر به ما كمك برسانند می توانيم در اسرع 
گفت   پايان  در  .وی  شويم  نائل  هدف  اين  به  وقت 
آلودگی رودخانه های  از  : چيزی حدود 30 درصد 
رشت به دليل بيمارستان های ما است كه اگر همين 
30 درصد كاهش پيدا كند رقم بزرگی است و كمك 

بزرگی در اين زمينه صورت گرفته است.
 

توسط پزشکان گيالني؛

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي گيالن،

نصب و ارتقاي سيستم تصفيه فاضالب بيمارستان هاضروري است 
نمـايشگاه گل و گيـاه در 

منطقه آزاد انزلي

مرضيه قرباني

 همزمان با هفته دولت  ۱۱ سامانه هوشمند حمل و نقل در محورهای استان 
گيالن با حضور مديركل حمل و نقل وپايانه های استان در شهرستان فومن افتتاح 
شد.ميرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان فومن در مراسم افتتاح همزمان ۱۱ 
سامانه هوشمند حمل و نقل در محورهای استان در شهرستان فومن با بيان اينكه 
رسالت اصلی دولت ارائه خدمات امنيتی، رفاهی، عمرانی  به مردم عنوان و اظهار 
كرد: در حوزه حمل و نقل نيز تامين امنيت و سالمت جان مردم در اولويت است.
ميرشمس مومن زاده خدمات ارائه شده توسط حمل و نقل و پايانه ها را باتوجه 
به حساسيت موضوع بسيار مهم و تأثيرگذار عنوان كرد و گفت: باتوجه به اينكه 
شهرستان فومن از مناطق گردشگری و شاهد حضور مسافران در تمامی فصول 
و  پيشرفته  امكانات  و  ابزار  از  استفاده  و  ايمنی  نكات  به  توجه  لزوم  بوده  سال 

الكترونيكی در آن حائز اهميت است.
ناصرآل محمدی مديركل حمل و نقل و پايانه های گيالن نيز در ادامه ، اظهار 
كرد: اين پروژه در راستای افزايش ايمنی تردد كاربران جاده ای بهره برداری شد.

قديم  – رشت، جاده  قزوين  راه  آزاد  اين سامانه ها در محورهای  افزود:  وی 
رشت- لوشان، رشت – فومن و فومن به سراوان نصب شده است.

مديركل حمل و نقل و پايانه های گيالن نبود راه های جداگانه حمل و نقلی، 
تناسب نداشتن ظرفيت موجود جاده های استان با ترافيك عبوری را مهم ترين 
نرم  و  تجهيزات  كارگيری  به  گفت:  و  كرد  عنوان  نقل  و  حمل  حوزه  معضل 
افزارهای حمل و نقل هوشمند عالوه بركمك به بحث كنترل و نظارت تردد با 
جنبه بازدارندگی خود می تواند زمينه كاهش تلفات رانندگی را فراهم كند. وی با 
اشاره به آمار كشته شدگان حوادث رانندگی سال گذشته استان، خاطرنشان كرد: از 

۶49 كشته حوادث رانندگی گيالن 432 نفر عابر و موتورسوار بودند.
آل محمدی با بيان اينكه باتوجه به آمار لزوم سرمايه گذاری در مقوله كنترل و 
نظارت سيستمی برتردد در محورها با استفاده از سامانه های حمل و نقل هوشمند، 
تصريح كرد: استفاده از اين تكنولوژی در كنار فرهنگ سازی و آموزش مستمر 
بسيار موثر است. وی ثبت آمار سرعت لحظه ای و برداشت شماره پالك خودرو 

را از قابليت های اين سامانه برشمرد و اظهار كرد: برای راه اندازی ۱۱ سامانه حدود 
20 ميليارد ريال از اعتبارات ملی هزينه شده است.

مديركل حمل و نقل و پايانه های گيالن خاطرنشان كرد: با راه اندازای سامانه 
های جديد تعداد دوربين های ثبت سرعت در محورهای برونشهری استان به 24 

دستگاه افزايش يافت.
وی افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری بيش از 50 هزار مورد تخلف سرعت 
قرار  راهور  پليس  اختيار  در  اطالع  كه  ثبت شده  ثبت سرعت  توسط سامانه های 

گرفته است.
دوربين   24 و  تصويری  نظارت  دوربين   22 اينكه  بيان  با  ادامه  در  محمدی  آل 
فعال ثبت سرعت و 37 سامانه تردد شمار در محورهای برون شهری استان گيالن 
فعال هستند، افزود: اين دوربين ها بصورت آنالين در زمينه گزارش دهی و ارائه 

اطالعات مربوط به وضعيت تردد در محورهای استان فعاليت می كنند.

گزارش

         افتتاح همزمان 11  سامانه حمل و نقل هوشمند در محورهاي استان گيالن
زهرا رضائي

ليال خدمت بين دانا

4 ذی الحجه 1437
شماره  16636 شهریور  1395 سه شنبه 



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

 اكران مردمي فيلم سينمايي »ناردون« با حضور تعدادی 
از هنرمندان و عالقه مندان سينما در پرديس سينمايي آزادي 
برگزار شد.   مراسم اكران مردمي فيلم سينمايي »ناردون« با 
حضور تعدادی از هنرمندان و عالقه مندان سينما در پرديس 
سينمايي آزادي برگزار شد. امين حيايي، حبيب اسماعيلي و 
منصور سهراب پور از جمله هنرمندان حاضر در اين مراسم 

بودند.
با  نظر  تبادل  گفتگو  به  حاضران  مراسم  اين  ابتداي  در   

با  امين حيايي  مندان  از آن عالقه  بعد  پرداختند و  يكديگر 
اين بازيگر محبوب عكس يادگاري گرفتند.

 بليت فروشی امين حيايی در سينما آزادی
 در ادامه حيايي با حضور در گيشه سينما اقدام به فروش 

بليط فيلم سينمايي »ناردون« به تماشاگران كرد.
 همچنين در بخش پاياني مراسم حاضران به تماشاي فيلم 

سينمايي »ناردون« نشستند

بليط فروشي 
امين حيايي در سينما 

آزادي 

خبر

خبر

خبر

خبر

استاد دانشگاه و حوزه اعتقاد دارد 
دانش  اي  رسانه  سواد  افزايش  كه 
كه  هايي  آسيب  علت  به  آموزان 
هاي  شبكه  خصوص  به  ها  رسانه 
ماهواره اي مي رسانند،توسط مديران 
و خانواده ها يك ضرورت است. به 
گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش 

نماز  تخصصی  مركز  استاد  ديانت،  محمدرضا  حجت االسالم   ،  24
تصريح  نماز  اهميت  و  جايگاه  به  اشاره  با  نماز  آموزش  دوره  در 
وهله  در  بايد  آن  اهميت  ميزان  و  نماز  جايگاه  شناخت  برای  كرد: 
اول آگاهی، عالقه، اراده و عملكرد داشته باشيم. به گزارش روابط 
عمومی و اطالع رسانی دادگستری كل استان گيالن اين استاد حوزه 
و دانشگاه  با بيان اينكه تا نماز و فرهنگ نماز اصالح نشود انسان از 
بعد معنوی رشد نمی كند ادامه داد: را هكارهای جذب دانش آموزان 
اينكه  اول  گام  و  گيرد  قرار  بررسی  مورد  بايد  مدارس  در  نماز  به 
معلمان بايد نسبت به جايگاه خود واقف باشند چرا كه رفتار و كردار 
معلم در مدرسه می تواند در جذب دانش آموزان اثرگذار باشد.  وي  
اظهار كرد: برای جذب دانش آموزان به نماز بايد چهار مؤلفه مربی، 
مخاطب، محتوا و مهارت را شناخت و مربيان بايد نسبت به اين مهم 
دغدغه داشته، دلسوز، باسواد و باسليقه باشند. حجت االسالم ديانت 
خاطر نشان كرد: مربيان بايد در وهله اول خود نماز را بشناسند چرا 
كه وقتی به ابعاد نماز شناخت الزم و كافی را داشته باشند می توانند 
ادامه  در  نمايند.وي  معرفی  و  منتقل  دانش آموز  به  راحتی  به  را  آن 
اظهار داشت: ضريب يادگيری دانش آموز از سنين يك تا ۱2 سالگی 
بسيار باالست بايد از اين سن نهايت استفاده را در ارائه آموزش به 
فرزندان داشت، بهترين راه دعوت به نماز دانش آموزان در اين سنين 
ابراز محبت است همچنين دانش آموز در اين سن درك و فهم درستی 
از نماز ندارد و بهترين كار اين است كه داستان های نماز از علماء و 

شهدا را برای تفهيم بهتر نمازبرای آنها تعريف كنيم.  

شهرستان  مردم  نماينده 
شورای  مجلس  در  رودبار 
مهندس  با  ديدار  در  اسالمی 
و  مديره  هيأت  رئيس  مسرور 
مديرعامل سازمان و بازديد از 
بحث  بر  عالوه  مجموعه  اين 
بهره  كارهای  و  ساز  پيرامون 

مندی استان از ظرفيتهای اين منطقه در مسير توسعه ،در خصوص 
به  گيالن  نمايندگان  مجمع  با  سازمان  مشترك  همكاريهای  افزايش 
بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش روابط عمومی و امور بين 
اينكه  بيان  با  منوچهر جمالی  دكتر  انزلی،  آزاد  منطقه  الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلی يكی از نمادهای توسعه شمال كشور است اظهار 
داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی در سالهای اخير به نهادی برنامه محور 
و نتيجه گرا تبديل شده است  و با برنامه ريزی صحيح در زمان مناسب 
پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای را به اتمام ميرساند و در 
به دست  را  گيالن  استان  مسئولين  و  مردم  اعتماد عمومی  مسير  اين 
نمايندگان  مجمع  اعضای  اينكه  بر  تصريح  با  جمالی  است.  آورده 
استان گيالن در مجلس شورای اسالمی در كنار منطقه آزاد انزلی برای 
انجام برنامه های توسعه ای منطقه قرار دارند، افزود: در سال های 
اخير زيرساختهای عمرانی وگردشگری خوبی در سطح منطقه ايجاد 
شده و رونق تجاری و بهبود فضای كسب و كار به وجود آمده و 
معتقدم با آغاز بكار و بهره برداری از مجتمع بندری كاسپين و اتصال خط 
ريلی كشور به بندر كاسپين و آستارا توسعه اقتصادی گسترده تری در استان 
و منطقه حاصل می شود و اقدامات خوب انجام شده در اين منطقه در 

سطح كشور ديده شده و مشهود است . 

  همايش »بيت عتيق شهدای منا« با حضور خانواده های شهدای 
ايثار گيالن، نخستين سالگرد  منا در لنگرود برگزار شد. به گزارش 
شهادت جمعی از زائران بيت اهلل الحرام با عنوان »بيت عتيق شهدای 

منا« عصر پنجشنبه۱۱ شهريور در اين شهرستان برگزار شد.
ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  اجتماعی  امور  و  فرهنگی  معاون 
گيالن در جريان مراسم مذكور اظهار كرد: برنامه بيت عتيق با توجه 
منا  فاجعه  نگذاريد  فرمودند؛  كه  رهبری  معظم  مقام  فرمايشات  به 
محمدرضا  است.  شده  برگزار  شود،  سپرده  و سكوت  فراموشی  به 
داوطلب به زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا تاكيد كرد و افزود: 
شاخص  شهدای  خانواده  و  هنرمندان  حضور  با  عتيق  بيت  كاروان 
كشور در شهرهايی كه شهيد منا دارند، برگزار می شود. به گفته وی، 
كاروان بيت عتيق در استان های كردستان شهر مهاباد، گيالن شهر لنگرود، 
كاووس،  گنبد  و  تركمن  بندر  شهرهای  گلستان  قائم شهر،  شهر  مازندران 
استان خراسان رضوی نيشابور و تهران برگزار می شود. داوطلب با اشاره 
به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی مانند خاطره گويی از شهدای منا برای 
ترويج فرهنگ حج ابراهيمی، تصريح كرد: از بين سه شهر لنگرود، رودسر 
منا  يازده شهيد  با  لنگرود  دارند، شهر  منا  واالمقام  كه ۱۶ شهيد  املش  و 
برای حضور كاروان عتيق انتخاب شده است. امام جمعه لنگرود نيز در 
مراسم مذكور گفت: خون شهدای منا موجی برای نابودی آل سعود 

ايجاد می كند.

هنرمندان  بسيج  سازمان  خواهران  واحد  مسئول 
آرامش  باعث  اينكه حجاب و عفاف  بيان  با  گيالن 
بيشتر در كانون خانواده  است، گفت: شاهد هجوم 

همه جانبه به  حجاب هستيم.
اجرای  از  هدف  داشت:  اظهار  جعفری   هاجر   
اين برنامه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب براساس 
آموزه های دينی و مهم ترين آن رعايت كردن عفاف 

و حجاب در توليدات هنری است.
عنوان  با  بصيرتی  نشست  اين  اينكه  بيان  با  وی 
»گوهری در صدف« نامگذاری شده است گفت: اين 
نخبگان و خواهران  توانمندسازی  با هدف  نشست 
هنرمند و تاثيرگذاری در رشته های تخصصی ايشان 
و برای ترغيب و تشويق آداب اسالمی حجاب در 

سطح جامعه هنری خواهران است.
هنرمندان  بسيج  سازمان  خواهران  واحد  مسئول 
همه  هجوم  شاهد  اكنون  اينكه  بر  تاكيد  با  گيالن 

اين آسيب،  الهی حجاب هستيم و  ارزش  به  جانبه 
تاثير زيادی در خانواده ها دارد تصريح كرد: نشست 
از  يكی  اساس  بر  صدف«  در  »گوهری  بصيرتی 
در  ترويجی  روش های  تاثيرگذارترين  و  بهترين 

جامعه هنری پيش بينی شده است.
با  بصيرتی  نشست  اين  اينكه  بيان  با  جعفری 
افرادی  و  تربيتی  حلقه های  سرگروه های  حضور 

انجام  دارند  كانون ها  در  گسترده ای  فعاليت های  كه 
می شود گفت: بسيج هنرمندان در استان گيالن شامل 
كانون   ۱۶ و  تاثيرگذار  افرادی  حضور  با  انجمن   8
است كه از همه اين افراد برای شركت در اين نشست 

دعوت به عمل آمده است.
استان  هنرمندان  بسيج  سازمان  خواهران  واحد  مسئول 
با  غيرمستقيم  كارهای  گذشته  در  اينكه  به  اشاره  با  گيالن 
صورت  به  و  شده  انجام  نشست ها  و  همايش ها  برگزاری 
تخصصی برای نخستين بار است كه چنين نشستی برگزار 
می شود اظهار كرد: حجاب و عفاف باعث آرامش بيشتر در 

كانون خانواده  است.
كه  علی)ع(  حضرت  فرمايش  به  توجه  با  گفت:  وی   
فرمود »پوشيده و محفوظ نگاه داشتن زن مايه آسايش بيشتر 
و دوام زيبايی آن زن است« خاطرنشان كرد: چادر حجاب 
برتر است اما حجاب، فقط گذاشتن چادر نيست و هر 
از  مناسب  پوشش  كردن  رعايت  با  می تواند  فردی 

حجاب خوب برخوردار شود.

حجاب سبب آرامش در کانون خانواده  است 

داروخانه های الکترونيکی در گيالن راه اندازي مي شود
نشريه واكنش: تا پايان سال حداقل 
سه داروخانه ی الكترونيكی در گيالن 

راه اندازي خواهد شد.  
خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به   
مهمترين  راستا  اين  در   ،  24 گيالن 
داروخانه  اندازی  راه  در  هدف 
به  سريع  رسانی  خدمت  الكترونيكی، 
مردم از طريق فروش اقالم دارويی به 

صورت الكترونيكی و مجازی است. 
خصوص  در  سرودی  فيروز  دكتر   
های  داروخانه  ساماندهی  طرح 
طرح  از  استفاده  با  گفت:  الكترونيك 

ساماندهی داروخانه های الكترونيكی ،داروخانه ها 
قادر خواهند بود به صورت مجازی و الكترونيكی 
ها  داروخانه  در  موجود  دارويی  اقالم  فروش  به 
داروخانه  يك  حاضر  حال  در  افزود:  بپردازند.وی 
اين  از  دارويی  غير  اقالم  اينترنتی  فروش  مجوز 
دو  برای  مجوز  صدور  و  كرده  اخذ  معاونت 
پايان  تا  و  باشد  می  اقدام  دست  در  نيز  داروخانه 
سال حداقل سه داروخانه ی الكترونيكی در گيالن 
اندازی  راه  هدف  مهمترين  وی  داشت.  خواهيم 

سريع  رسانی  خدمات  را  الكترونيكی  داروخانه 
به صورت  دارويی  اقالم  فروش  از طريق  مردم  به 

الكترونيكی و مجازی دانست.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی گيالن 
روند  بر  نظارت  و  ها  داروخانه  از  بازديد  افزود: 
توزيع دارو از وظايف ذاتی اين معاونت می باشد 
و در اين پايش ها كه به صورت مستمر در تمامی 
داروخانه ها انجام می شود كليه امورات مربوط به 
نظر  مد  بخش  حيات  كاالی  اين  عرضه  ی  نحوه 

كارشناسان نظارت اين معاونت قرار می 
گيرد.

 دكتر سرودی افزود: در بازرسی ها ی 
كارشناسان اين معاونت از داروخانه ها 
مويد اين مطلب است كه تعداد اندكی از 
داروخانه هايی در استان بر اساس قوانين 
نكرده  دارو  توزيع  به  اقدام  مقررات  و 
دانشگاه  برای  هم  اندك  اين  اما   . اند 
هدفش  مهمترين  كه  پزشكی  علوم 
ارتقاء ،حفظ وتامين سالمت جامعه می 
داد:  ادامه  . وی  زياد است  بسيار  باشد، 
بيشترين تخلفاتی كه توسط كارشناسان 
شده  گزارش  ها  داروخانه  از  بازديد  در  حوزه  اين 
شامل: باز بودن داروخانه در ساعات مغاير با پروانه 
داروخانه،گرانفروشی، توزيع داروهايی كه خارج از 
شبكه وارد داروخانه گرديده و عدم حضور مسوول 
فنی می باشد كه در اين خصوص، برخود قانونی الزم 
از سوی دانشگاه علوم پزشكی گيالن با آنها صورت 
داروخانه   335 دارای  گيالن  استان  است.  گرفته 

خصوصی و 34 داروخانه داخل بيمارستانی است .

استاد حوزه و دانشگاه:

شادماني ارمغان جنگ شبانه 
گيالر در سيماي گيالن

 نشريه ي منطقه اي واكنش: جنگ شبانه 
گيالر هر شب در شبكه باران شادمانی را به 

بينندگان اين شبكه به ارمغان می آورد . 
سرگرمی  هدف  با  شبانه  جنگ  برنامه 
نشاط  پر  لحظاتی  و  شاد  فضای  ايجاد  و 
و  تهيه  گيالن  مركز  سيمای  بينندگان  برای 
كه  دارد  برنامه سعی  اين   . می شود  پخش 
و  طنز  زاويه  از  را  روز  اتفاقات  و  مسائل 
بگذارد.  نمايش  به  هنرمندان  توسط  نمايش 
موسيقی،نمايش ، ميكروفون طاليی ،مسابقه 
، زيكزاك، رپرتاژ آگهی، گزارشات مردمی، 
ساير  و  كمدی  استندآپ  مخفی،  دوربين 
بخشهای سرگرم كننده از آيتم های مختلف 
برنامه می باشند . جنگ شبانه پنج شنبه شب 
از  دقيقه   85 مدت  به   23:20 ساعت  از  ها 
شبكه باران پخش و روزهای جمعه ساعت 
۱5:30باز پخش خواهد شد . عوامل برنامه 
عبارتند از : نويسنده، تهيه كننده و كارگردان 
: علی حلوی / مجری طرح : مونيك رفيعی 
مهرداد   ، حقدوست  رسول   : اجرا   / مقدم 
 : تصويربرداران   / تركاشوند  سعيد   ، فياض 
عباس خان درخشان، محمد علی تقی زاده، 
داريوش  تصوير:  دستياران   / زاده  قلی  علی 
هاتف، رامين مرتضايی، مرتضی رفعتی، نادر 
: سيد علی حسينی  / تدوين و وله  صفايی 
نسب / خواننده تيتراژ: مرتضی بخشی زاده / 
ارتباطات : ابراهيم نمازی / بازيگران: محمد 
رهايی،  نيما   ، اسكندری  امير  ارشد  هندی، 
محمد فرخی، اميرحسين احقر، وحيد آهكده 
/  نريتور: مونيك رفيعی مقدم ، ندا علی نژاد

بيينندگان شبکه باران منتظر باشند،

دانش آموزان سواد رسانه اي 
را بياموزند

منطقه آزاد انزلي به نهادي برنامه 
محور تبديل شده است

برگزاري همايش کاروان بيت 
عتيق در لنگرود

زهرا رضائي

افتتاح آموزشگاه   مناسبت  گراميداشت  هفته دولت    به 
ابتدايی  شش كالسه شهيد حبيب اهلل بخشی شهر پره سر با 
رضوانشهر،  شهرستان  فرماندار  پور  حسنی  عسگر  حضور  
چراغی معاون فرمانداری ، مهندس علی اوسط  مقدم مديركل 
اداره  رئيس  گواهی  علی  گيالن،  استان  مدارس  نوسازی 
شهر   جمعه   امام  رضوانشهر،  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
پره سر و ديگر مسئولين استان  و شهرستان  طی  مراسمی  
رسمًا  آغاز بكار كرد . اين مدرسه  با 44۶ متر مربع زيربنا در 
دوطبقه ساخت با  800 ميليون  ريال هزينه توسط  اداره كل 
برداری   بهره  مورد  و  احداث  استان گيالن  مدارس  نوسازی 

قرار گرفت.
علی  گواهی در اين مراسم ضمن خير مقدم ، تبريك هفته  
دولت و گراميداشت  ياد شهيدان  گفت: ارتباط فرهنگی يك 
زنجيره  بين معلم ، دانش آموز ، اوليا و تأثير گذاری اين نهاد 
در فرهنگ  جامعه  بر هيچ كسی پوشيده نيست و مدرسه 
تعليم  و  فرهنگ  كردن  نهادينه  برای  مكان  بهترين  و  اولين 
اين مدرسه   آموز محسوب می شود. وی متذكر شد:  دانش 
ابتدايی در  اول  پايه  در سطح شهرستان  بصورت دوره سه 
شهر پره سر راه اندازی شده  و در سال تحصيلی گذشته كليه 
مدارس جلگه ای اين شهرستان به سيستم گرمايشی مدرن و 
استاندارد مجهز شد . گواهی افزود: در راستای توجه دولت 

كم  های  روستا  در  مدرسه  بی سوادی،  چهار  كني  ريشه  به 
شد.  بازگشايی  كوهستانی   مناطق سخت  در  واقع  جمعيت 
هركدام از اين مدارس از 2 الی 7  دانش آموز برخوردارند 
و اين امر نشان از توجه دولت يازدهم به امر تعليم و تربيت 

است.
علی اوسط مقدم در آيين  اين مراسم  ضمن تبريك هفته 
دولت و ياد و خاطره شهيدان اين هفته  با تشكر از تالش 
آموزشی   فضاهای  نوسازی   و  تجهيز  بخش   در  همكاران 
عنوان كرد: اساس  يك تمدن پايدار و استوار به  نظام تعليم 
نظام  اين  داشتن  برای  استوار است  و  آن كشور  تربيت   و 
پايدار عالوه برمسايل  اقتصادی ، بايد  پايه  ريزی  و مديرت 
خاصی  را حاكم بر نظام آموزش و پرورش داشته باشيم  و 
در رابطه علم و دين ، اقتصاد و هنر در تكامل انسان نقش 

آفرينی كند. 
استان گيالن   ، توسعه و تجهيز مدارس  نوسازی  مديركل 
در گراميداشت هفته دولت با  اشاره  به  ۱9 پروژه   استانی  
به  اشاره  ضمن    ، گيالن  مدارس   نوسازی   و  تجهيز  در 
اين امر  افزود : ۱7 واحد آموزشی با 93 كالس، يك سالن 
ورزشی و يك نمازخانه  در شهرستان های كل استان  ماسال، 
لنگرود، الهيجان، فومن، صومعه سرا، شفت، رودسر، رودبار، 
رضوانشهر، رشت، تالش و املش  تجهيز  و نو ساز شد كه  

ريال  ميليارد   ۱۶0 و   مترمربع   800 و  هزار   ۱0 بنای  زير  با 
افتتاح  شد. مقدم متذكر شد : يادگيری و داشتن  علم ، مذهب 
ارتباط  منطقی دارند و يك  با هم يك  اقتصاد و هنر همه   ،
انسان متكامل و كارآمد را بوجود  می آورند. انسان عالم  يك 
انسان  عاشق است  و  محبوبيت  دست پيدا می كند. ما بايد 
مدرسه ای  بسازيم  كه دانش آموز   با رغبت  وارد  آن فضای 
آموزشی  شود و در بدو  ورود  با مسايل پيرامون خود بهتر 

آشنايی  پيدا كند   
عرصه  فعاالن  تالش   از  قدردانی   با  پور   حسنی  عسگر 
تعليم و تربيت ، ساخت مدرسه  را يك افتخار و خدمت آن را  
ماندگار به جامعه  متذكر شد. فرماندار رضوانشهر افزود: تعليم 

، تربيت و آموزش  ما بر سه   ركن استوار  است. 
ابتدا معلم و كتاب ، دوم دانش آموز و اولياء  و  سوم فضای 
آموزشی  يعنی مدرسه  كه  در طول  سه  سال  از فعاليت 
عمر  دولت  تدبيرو اميد  ضمن  زيباسازی  فضاهای آموزشی  
نهادن در  با گام  اهتمام  ويژه  داشته  و  در ساخت مدارس 
عرصه های عمرانی خصوصا فضاهای آموزشی ، گام بزرگی  
در عرصه  تعليم و تربيت  كشور  برداشته است  و ايجاد  اين 
فرصت ها در آموزش و تعليم  مهمترين اقدام  دولت كه  به  

آن  دست  يافته ايم.

گزارش

مدرسه شهيد بخشي شهر پره سر افتتاح  شد

 ليال خالقي - رضوانشهر

زهرا رضائي

 نماينده مردم رودبار در مجلس:

زهرا رضائي

ليال خدمت بين دانا
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دانشگاه علمي - کاربردي فرهنگ و هنر گيالن

مراسم  در  رشت   شهردار   
فروش  عرضه  بازار   اولين 
رشت  در  محلي  برنج  مستقيم 
 : گفت  گيالن  استان  مركز 
اقتصاد گيالن با بستر كشاورزی 
به صورت تاريخی همسو بوده 

است.
ثابت  محمدعلی  سيد  دكتر 
صنعتی  رشد  به  اشاره  با  قدم 
متاسفانه  كرد:  تصريح  كشور 
و  طبيعی  منابع  صنعت،  رشد 
الشعاع  تحت  را  زيست  محيط 

اما از سوی ديگر اين موضوع  قرار می دهد 
ما را از سياست های كشاورزی اقتصادی دور 
ميكند. كشاورزی روز دنيا با مكانيزاسيون  می 
و  مردم  تواند  می  و  شود  تر  اقتصادی  تواند 
فرهنگ و اراضی ما را كه 75 درصد آن منابع 

طبيعی است بيشتر مشمول خود كند.
  دكتر ثابت قدم افزود: تغيير سبك زندگی 
تغييراتی  ها،  به شهر  از روستاها  مهاجرت  و 
در سبك توليد، توزيع و مصرف ايجاد كرده 
از  تر  به صرفه  توزيع  گاهی  امروزه  و  است 

توليد در برخی موارد به شمار می رود. 
بندی  بسته  ضرورت  بر  تاكيد  با  وی    
مناسب در حوزه توزيع در ادامه گفت : بسته 
محصوالت  خصوص  به  محصوالت  بندی 
به  كه  باشد  نحوی  به  بايد  استراتژيك 
در حوزه شهر خالق  برندسازی شهر رشت 

خوراك شناسی كمك كند.
  شهردار رشت برندسازی رشت در حوزه 
سياست  از  را  شناسی  خوراك  خالق  شهر 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  های 

دبير هفتمين جشنواره تئاتر خيابانی شهروند 
الهيجان در گفتگويی از انتخاب 20 اثر برای 

حضور در اين جشنواره خبر داد .
به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 
و  فرهنگ  اداره  عمومي  روابط  از  نقل  به    ،
شهردار  آگشته  الهيجان؛سعيد  اسالمي  ارشاد 
و دبير هفتمين جشنواره تئاتر خيابانی شهروند 
هيئت  افزود:  خبر  اين  اعالم  با  الهيجان 
انتخاب آثار اين جشنواره، متشكل از يوسف 
تميزكار  نجار  پروا و جواد  باد  فاتح  فخرايی، 
پس بررسی ۱78 اثر كه به دبير خانه جشنواره 
شهروند  خيابانی  تئاتر  جشنواره  هفتمين 
الهيجان ارسال شده بود، در نهايت 20 اثر را 

انتخاب نمودند .
سعيد آگشته گفت: در بخش مسابقه هفتمين 
الهيجان  شهروند  خيابانی  تئاتر  جشنواره 
نويسندگی  به  كين«  »همشهری  های  نمايش 
و كارگردانی علی نوريان از هشتگرد، »تلنگر 
زينب  كارگردانی  و  نويسندگی  به  امروز« 

ارتباطات  مديريت  خبر  واحد  گزارش  به 
دكتر  رشت  شهرداری  الملل  اموربين  و 
با  رشت  شهردار  قدم  ثابت  محمدعلی  سيد 
هيئت  و  اصفهان  شهردار  به  خوشامدگويی 
برگزاری  از  اصلی  هدف  داشت:  اظهار  همراه 
اين نشست ارتباطات و تبادل مشتركاتی است 
كه دو شهر رشت و اصفهان توانستند به عنوان 

شهر خالق در يونسكو به ثبت برسند.
و  رشت  اينكه  بر  تاكيد  با  رشت  شهردار   
رسيده  ثبت  به  خالق  شهرهای  تنها  اصفهان 

رشت دانست  و افزود: تمام تالشمان را در 
اشاعه  و  بندی  بسته  و  بهداشت  های  حوزه 
استان،  به  رشت  شناسی  خوراك  برندسازی 

كشور و جهان انجام خواهيم داد.
اقتصاد  سازی  بهينه  بر  قدم  ثابت  دكتر   
شهری بر مبنای كشاورزی، از مرحله كاشت 
استان  بانوان  هنر  كه  كشاورزی  محصوالت 
فراوری  محصوالت  عرضه  مرحله  تا  است 
بپذيرد  انجام  سالم  و  بهداشتی  بايد  كه  شده 
تاكيد و تصريح كرد: اين يك توسعه درون زا 
مبتنی بر سياست های اقتصاد مقاومتی خواهد 
بهره  مطلوب  نقطه  به  را  ما  تواند  می  و  بود 
وری اقتصادی برساند.  شهردار رشت نسبت 
نوع  در  هم  روستا،  و  شهر  فاصله  كاهش  به 
مساله  در  فرهنگی و هم  و  اجتماعی  طبقات 
راستای  در  كيفيت،  سازی  بهينه  و  اقتصادی 
اظهار  محلی  اعتمادسازی  و  سازی  برند 
هستيم  آن  دنبال  به   : گفت  و  كرد  اميدواری 
پايدار  اشتغال  يك  به  برندسازی  طريق  از 
كيفی و كمی دست يابيم و سهم اشتغال را از 

تا  زاگراس  از  ای  »مرثيه  سقز،  از  رضوانی 
سوران  كارگردانی  و  نويسندگی  به  البرز« 
ندارد«  جان  كه  بس  »از  مريوان،  از  حسينی 
كارگردانی  و  ناظری  محمود  نويسندگی  به 
عقب  غافله  از  »بپا  الهيجان،  از  امينی  امير 
مهدی  كارگردانی  و  نويسندگی  به  نمونی« 
آشغالم«  يك  »من  مالير)مشروط(،  از  حبيبی 
كارگردانی  و  اردشير  محسن  نويسندگی  به 
آمل،  از  شكوهيان  غنچه  و  اردشير  محسن 
»مردان هيرون« به نويسندگی فرامرز غالميان 
و كارگردانی هيام احمدی از گناوه، »نوادگان 
امير  كارگردانی  و  نويسندگی  به  ژرم...«  قوم 
اقتباسی  پاك«  »هوای  از الهيجان،  پور  رجب 
ميالد  كارگردانی  و  امجد  نمايشنامه حميد  از 
كلين«  و  »درتی  اشرفيه،  آستانه  از  نيا  حسن 
كارگردانی  و  شكوهی  يوسف  نويسندگی  به 
نويسندگی  به  »ديوار«  فسا،  از  شكر  صديقه 
رشت  از  پور  حسن  صادق  كارگردانی  و 
)مشروط(، »جهاد معصوميت من و معصومه« 

ايران در يونسكو هستند گفت: شهرهای رشت 
در  ای  شايسته  تعامالت  توانند  می  اصفهان  و 
دستی  صنايع  و  شناسی  خوراك  های  حوزه 
مقوله  در  رشت  شهر  افزود:  باشند.وی  داشته 
هايی چون فرهنگ و هنر و اصفهان در حوزه 
با  پايدار  اقتصاد  به  توانند  می  دستی  صنايع 

محوريت گردشگری دست يابند.
های  فعاليت  مجموعه  به  قدم  ثابت    
اين  سازی  برند  راستای  در  رشت  شهرداری 
شهر اشاره داشت و گفت: رشت زمانی مسير 

كشاورزی و خدمات ناشی از آن 
حداكثر  به  آن  تبديلی  صنايع  و 
ميزان ممكن برسد و بيكاری در 

اين راستا به حداقل برسد.
ها،  مهاجرت  كاهش  وی   
ترددهای  و  ها  دستفروشی 
اين  مثبت  نتايج  از  را  ترافيكی 
نوع نگاه دانست و اظهار داشت: 
بخشی  كه  نقلی  و  اقتصاد حمل 
از آن از نتايج بيكاری كشاورزی 
و  برسد  حداقل  به  بايد  است 
گيالن  در  ای  گونه  به  اقتصاد 
شكل بگيرد كه نسبت شهرنشينی به روستا نشينی 
كاهش يابد و به تعادل بخشی بيشتر همانند سالهای 
گذشته برسد.  دكتر ثابت قدم ايجاد اشتغال پايه 
در كشاورزی و گردشگری روستايی را از راه 

های رسيدن به اين اهداف عنوان كرد. 
حفظ  بر  نودهی  نيكومنش  مظفر  تاكيد    
راه  و  شناسی  خوراك  خالق  شهر  كرسی 

اندازی شهرك صنعتی خالق خوراك
ارائه  محصوالت   ، نودهی  نيكومنش  مظفر    
های  از ظرفيت  ای  نمونه  را  نمايشگاه  اين  در  شده 
كشاورزی استان گيالن و شهر رشت دانست و گفت 

: بايد فضای نمايشگاهی را به سمت اجرا ببريم.
ثبت  رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو   
رشت به عنوان شهر خالق خوراك شناسی در 
امتياز و افتخار معرفی كرد و  يونسكو را يك 
افزود: به دنبال آن هستيم جلسات و نمايشگاه 
ها را به شهرك صنعتی خوراك تبديل كنيم تا 
تمام خالقيت های خوراك درسطح ملی و بين 

المللی عرضه شود.

از  كرمی  ميثم  كارگردانی  و  نويسندگی  به 
محالت، »پرزنت در الهيجان« به نويسندگی و 
كارگردانی حيدر رضايی از دهلران )مشروط(، 
»فراموشی« به نويسندگی حامد زارعان و مريم 
زارعان  حامد  كارگردانی  و  تهرانی  خاكسار 
و  نويسندگی  به  عشق«  آلونك  »يه  تهران،  از 
كارگردانی عليرضا اسماعيلی از سقز )مشروط( 
به  نشنيدن«  برای  هايی  »حرف  نمايش  و 
از  سرآبادانی  ميثم  كارگردانی  و  نويسندگی 

تفرش به اجرای نمايش خواهند پرداخت .

دسترسی به اروپا بوده است و يكی از پرتراكم 
ترين شهرهای كشور است.

 شهردار رشت با اشاره به شهرت شهر رشت 
اولين  داشت:  اذعان  ها  اولين  شهر  عنوان  به 
بانك  اولين  و  تماشاخانه  اولين  ملی،  كتابخانه 
ايران )بانك سپه( نمونه ای از اولين های شهر 

رشت است.
از  را  محلی  مشاركت  و  اعتمادسازی  وی   
برشمرد و تصريح  برندسازی شهری  پايه های 
كرد: برای دستيابی به برندسازی برپايه مشاركت 
محلی نيازمند مكان هايی چون سرای محالت و 
برپايی جشنواره هايی با جلب مشاركت عمومی 
می باشيم كه خوشبختانه شهر رشت توانست تا 

حدود زيادی به اين مهم دست يابد.

شوراي شهر رشت براي انتخاب 
هيات رئيسه ناكام ماند!

جامعه بپذيرد افراد متخصص بايد 
در جايگاه باال تري باشند 

 »دهکده مقاومت گيالن« در 
رشت تاسيس مي شود

بازار فروش برنج محلي گيالن در رشت 
افتتاح شد

20اثر منتخب در جشنواره تئاتر خياباني شهروند الهيجان

تفاهم نامه همکاري شهرهاي خالق رشت و اصفهان به امضا رسيد 

و  يكصد   : اجتماعي  گروه 
علنی  جلسه  پنجمين  و  پنجاه 
و  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
هيئت  انتخاب  جلسه  سومين 
با  رشت  شهر  شورای  رئيسه 
خروج 8 نفر از اعضای از صحن 

شورا شكل نگرفت.!.
  محمدعلی رفيعی نودهی  در 

صحن علنی شورا با پوزش از به تعويق افتادن 2 بار پياپي جلسه 
قبلی انتخاب هيئت رئيسه شوراو  با اشاره به اينكه جلسه سوم به 
رياست فرماندار رشت برگزار می شود ، گفت: در يكصد و پنجاه و 
آخرين  رئيسه  هيئت  رشت  اسالمی  شورای  علنی  جلسه  پنجمين 

سال شورای شهر رشت انتخاب می شود.

گروه اجتماعي: شهردار رشت در مراسم تجليل از پزشكان در 
روز پزشك اعالم كرد: جامعه بايد بپذيرد كه اگر افرادی تخصصی 
و  اقتصادی  لحاظ  از  تری  مرغوب  جايگاه  در  بايد  كردند  كسب 
،دكتر  به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24  باشند.  اجتماعی 
سيد محمدعلی ثابت قدم ضمن گفت: قطعا جامعه ای كه به دنبال 
سالمت می گردد و به دنبال ارتقا و توسعه پايدار است بايد به دنبال 
افرادی باشد كه می توانند با تخصص شان سالمت روح و جسم 
در سال  كه  به طرح های سالمت  اشاره  با  دهند. شهردار رشت  ارتقا  را 
های اخير در كشور مطرح شده است و آخرين مورد آن طرح تحول نظام 
سالمت است تصريح كرد : تمامی اين طرح ها قاعدتا بايد از ناحيه شما 
عزيزان به بهبود كيفی سالمت شهروندان و مراجعه كنندگان به شما مبنای 
عمل قرار بگيرد. وی با بيان اينكه افراد در نقطه كليدی زندگی خود 
به پزشكان مراجعه می كنند گفت : اين مراجعات الزاما منتج به نقاط 
حاد نمی شود اما زمانی كه انسانی در مقابل انسانی ديگر موضوعات 
مربوط به حاد بودن شرايط خود را منتقل می كند دليلی می شود تا 
شما هم استرس را درك كنيد و هرچه اين درك را بيشتر در خودتان 

اعمال كنيد با مخاطب خود ارتباط بهتری برقرار كنيد.

 معاون هماهنگ كننده سپاه قدس گيالن از راه اندازی»دهكده 
در  استان  مقاومت  دهكده  گفت:  و  داد  خبر  رشت  در  مقاومت« 
كيلومتر 4 جاده رشت به تهران راه اندازی و جهت اجرای برنامه 

های فرهنگی مورد استفاده قرار می گيرد.
با  استان  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  بايرامی،  عباس 
بيان  با  تئاتر فرهنگی »فصل شيدايی«  در رشت  محوريت اجرای 
اينكه پيام امام راحل پيام الهام بخش دينی و الهی بود گفت: انقالب 
اسالمی ايران با محوريت امام راحل مورد پسند غرب و سازگار با آن نبود 
و تقابل با ملت ايران و انقالب اسالمی در دستور كار آنان قرار گرفت. وی 
با بيان اينكه پيام انقالب با محوريت امام)ره(ندای اسالم خواهی، حمايت 
از مستضعفين، دينداری و عدالت گستری است اظهار كرد: غرب به ويژه 
آمريكا هيچگاه دست از مبارزه با انقالب اسالمی برنداشت و با استفاده از 
مرزی، جنگ  اختالفات  مذهبی،  و  قومی  اختالفات  مانند  ابزاری  نوع  هر 
تحميلی، شبيخون فرهنگی و امروزه با جنگ نرم به دشمنی خود ادامه داده 
و می دهد. بايرامی با تاكيد بر اينكه آمريكا همواره با سد بزرگ انقالب 
اسالمی روبرو بوده و خواهد بود و با همه ابزار خود برای درهم 
برد تصريح كرد:  بهره می  ما  انقالبی  كوبيدن فرهنگ و داشته های 
آنها با ايجاد شبكه های ماهواره ايی درصدد تضعيف باورهای اسالمی 
و انقالبی ما هستند و بيش از ۱۱۶ ماهواره تلويزيونی در فضای ايران 
قابليت  ايی  ماهواره  شبكه  هزار   ۱8 و  كرده  پخش  برنامه  اسالمی 

دريافت دارند.
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سيد  واكنش:  نشريه 
يزدان ميرحبيبی به عنوان 
رئيس جديد شوراي شهر 
 « نگوييم  اگر  با  رودسر 
قرعه  اما   « خط  يا  شير 

كشي انتخاب شد.
شبكه  گزارش  به 
تحليلی خبری گيالن 24 
انتخابات شورای شهر رودسر  با حضور نماينده  ، چهارمين دوره 
فرماندار اين شهرستان برگزار شد كه يكي از دستاوردهاي اين شور 
بركناري شهردار سابق و سركار آوردن پور قربان بود. شهردار سابق 
با شوراي شهر  كه  بود  كرده  اعالم  ها  در رسانه  هفته  رودسر يك 

روابط دوستانه و صميمانه اي دارد..
ميرحبيبی  يزدان  سيد   ، شورا  اين  دوره  آخرين  انتخابات  در    
رای  سه  تساوی  با  انتخابات  اين  اول  دور  در  صفری  اسماعيل  و 

نتوانستد اكثريت آرا را كسب كنند.
يزدان  سيد  انتخابات،  اين  در  كشی  قرعه  از  پس  ترتيب  بدين   
ميرحبيبی توانست رياست شورای شهر رودسر را از آن خود كند.

شورای  رييس  نايب  عنوان  به  كشی  قرعه  با  نيز  قهرمانی  شهرام 
رودسر تعيين شد. 

همچنين مجتبی كاظمی،  اسماعيل صفری و عزت اهلل ابوطالبی 
به عنوان ساير اعضای هيات رئيسه شورای رودسر در آخرين سال 
بد  شدند.خيلي  انتخاب  شهر  اين  در  شوراها  چهارم  دور  فعاليت 
نيست كه رئيس شوراي شهر رشت هم كه تا كنون دو بار نشست 
شورا به نصاب نرسيده و تشكيل نشده است با قرعه كشي يا شير يا 

خط برگزار شود و شورا شكل بگيرد. 
نظر شما مخاطبان چيست.!.

زهرا رضائي

رئيس شوراي شهر با قرعه كشي 
انتخاب شد

با خروج 8 عضو ا ز شورا،

دبیر جشنواره خبر داد،

شهردار رشت:

کتاب »مديريت بحران« منتشر شد
کتاب »مديريت بحران« تاليف مهدي باقريان در 

104 صفحه در قطع وزيري توسط انتشارات کارگزار 
روابط عمومي منتشر شد.

با شرايط ويژه براي کارکنان محترم ادارات، نهادهاي دولتي و فرهنگيان

فروشگاه لوازم خانگی 

خانه نمـونه

الهیجان ابتــدای خیابان قیام روبــروی آ ژانــس هما
01342242932 - 09121331868   رفيعی پور

بورس انواع سينک ،هود،گاز،فر،سبدهاي ريلي،يراق 
آالت کابينت،تجهيزات مدرن آشپزخانه

زيباترين جلوه نيکوکاري کمک به بيماران 
انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي است  ، تعداد بيماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملي  010539285505  و   شماره حساب  بانک صادرات   0103507208000
تلفن    01333363539        و         01333363890

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

   براي جلوگيري از آسيب ديدگي لوازم برقي ، حتما از دستگاه محافظ استفاده کنيد .
   براي استفاده بهينه و کاهش هزينه هاي برق مصرفي ، دماي کولر گازي را روي

 24 درجه تنظيم کنيد.
   براي جلوگيري از خاموشي احتمالي از استفاده همزمان لوازم برقي پرمصرف )مانند کولر گازي،ماشين 

لباسشويي،اتو،جاروبرقي(جدا خودداري فرماييد.
   براي پايداري شبکه هاي برق و کاهش هزينه هاي برق مصرفي،المپ هاي اضافي را خاموش نماييد .

قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز
 انجمن تاالسمي استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترين نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به بيماران دست ياري  به سوي شما  

عزيزان دراز كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسيان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن : 013-33240766   و 09111347477 آقاي زاهدي مدير عامل -

dokدوک 
insta: dok - decoratin 

با شرايط ويژه براي کارکنان محترم ادارات، 
نهادهاي دولتي و فرهنگيان

انواع پرده  وپارچه هاي با کيفيت 
ومدرنترين طراحي ها –کاغذ

ديواري  –کفپوش – پارکت

الهيجان  - خيابان كاشف شرقی نبش كوچه 24

پـرده سـرا و دكـوراسيـون داخلی

 01342242349  -  09197384025 فراهانی       


