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يك بشكه كنستانتره با 10 
بشكه نفت برابري مي كند  

3هزار 
خانه براي 

محرومان

سرطان 
دومين عامل 

مرگ گيالن

61 هزار 
خانوارمددجو 
توانمند شدند 

سو استفاده 
از مجوزهاي 

شكار

 شماره  647  ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

مردم گوشت شكار 
نخورند!
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نشریه ی منطقه ای واكنش:  در شماره گذشته نشریه مطالبی در 
گیالن  استان  مهندسی  نظام  سازمان  هنگفت  آمدهای  در  خصوص 
در تیتر اول منتشر شد كه بر خالف انتظارمان تا كنون از هیچ مركز 
نظارتی و اجرایی و سازمان بازرسی واكنشی مشاهده نشده است. 
یكی از شهروندان ساعتی قبل از انتشار این مطلب در پیامی به مدیر 
برای  مهندسی  نظام  سازمان  نمونه  برای  كرد،  اعالم  نشریه  مسئول 
ساختمان در دست احداث رو به روی بیمارستان گلسار رشت 800 

میلیون تومان دریافت كرده است.
گفته می شود این سازمان در شهر و روستا از هر سازمان نو سازی 
برای هر مترمربع 10 تا 40 هزار تومان دریافت می كند كه این عدد 
هم غیر مستند است و شایسته است نظام مهندسی روشنگری كند. 
اگر چه هم چنان منتظر نظر ها و اطالعات مردم خوب مان در شهر 
عوامل  اما  شود  انجام  بیشتر  شفافیت  تا  هستیم  استان  روستای  و 
نشریه هم در برخی شهرداری ها به دنبال آمار ساخت و ساز در سال 
1394 و نیز امسال هستند تا میزان در آمدها نظام مهندسی مشخص 
شود.  )» مدیر مسئول نشریه واكنش بارها گفته است كه میزان مطالبه 
گری در استان گیالن از طریق رسانه ها بسیار اندك است كه باید 

این فرهنگ توسط رسانه ها تغییر كند.« (

نظام مهندسي گيالن 
در آمدهايش را 

شفاف كند

استانـدار گيـالن ،

سازمان نظام مهندسی استان گیالن

جناب آقاي مهندس  رضا مسرور

استاندار محترم و معزز استان گيالن

مدير عامل محترم سازمان منطقه آزاد  تجاري ، صنعتي بندر انزلي 

 مدير و كاركنان نشريه ي منطقه اي واكنش و شبكه خبري ، تحليلي » گيالن 24« 

مجيد محمدپور -  نويسنده و استاد روزنامه نگاري 

خبر در گذشت پدر بزرگوارتان ما را بسيار متاثر كرد، خداوند بزرگ روح بلند آن مرحوم مغفور را قرين 
رحمت خويش نمايد و به جنابعالي و همه بازماندگان صبر و اجر جزيل عطا فرمايد.

، از  در گذشت داماد بزرگوار شما مرحوم مغفور مسرور را  صميمانه تسليت عرض مي كنم 
درگاه خداوند بزرگ براي حضرتعالي و همه بازماندگان صبر و اجر جزيل خواستارم.

بازرسي استان واكنش نشان دهد،
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مدير مسئول  

مدير مسئول  

پيروزي  از  زيادي  زمان 
سپري  اسالمي  انقالب 
نشده بود كه حضرت امام 
بسيج  تشكيل  فرمان  ره«   «
كرد.  صادر  را  مستضعفان 
جمله  از  افراد  نبودند   كم 
دولتمردان كه در همان زمان تشكيل اين مجموعه 
نوعي  را  كشور  موجود   ديگرنيروهاي  كنار  در 
تداخل و غير اصولي و غير ضروري تحليل مي 
كردند. اين گروه غافل بودند از اينكه  پايه هاي 
تشكيل بسيج در سالهاي قبل از پيروزي انقالب 
گذاشته شده بود و اين نيروهاي نا منظم  در هر 
لباس و مسئوليت و منصبي در دهه پنجاه با دست 
نوشته ها و نوارهاي صوتي امام مسير خود را پيدا 
مي كردند و در روز ورود امام امت به شايستگي 
اين  امنيت  حفظ  البته  و  نظام  و  نظم  دار  عهده 
حضور تاريخي بودند. نيروهاي بسيجي در بهمن 
و سرنوشت  موثر  نيرويي  كه  دادند  نشان   1357

ساز در همه عرصه ها هستند.
امروز با گذشت 37 سال از آن دوران درخشان 
ايران  در  دار  شناسنامه  بسيجي  نيروهاي  تعداد 
گرچه   . است  رسيده  نفر  ميليون   25 به  اسالمي 
اين نيروي عظيم كه در دوران هشت ساله دفاع 
فاقد  بسيار جوان و  تر و  تعداد شان كم  مقدس 
بزرگ  ماشين   بودند،  منظم  جنگ  هاي  مهارت 
با  را  عراق  دولت  رئيس  حسين  صدام  جنگي 
به  جهان  دولتمردان  اغلب  امان  بي  پشتيباني 
خصوص دول غرب » آمريكا ،  انگليس،  المان، 
فرانسه » و  با دالرهاي پر حجم نفتي كشورهاي 
عرب به خصوص عربستان و قطر را به زانو در 
چه  مردمي  نيروي  داد،   نشان  جهانيان  به  و  آورد 
نيروي و استعداد عظيمي است. امروز نيروي بسيج 
انديشه  در  همسايه  كشورهاي  از  برخي  كه  ايران 
الگو برداري از اين حركت عظيم هستند در شرايطي 
قرار دارد كه مايه ي هراس دشمنان شده و كشور 
و قدرتي به خود جسارت حمله به ايران اسالمي را 
نمي دهد. همين نيروي شايسته در همه عرصه هاي 
نظام نقش آفريني مي كند و انشاء اهلل  در آينده 
ايران يك بسيج  نفري  ميليون  براي جمعيت 80 

40 ميليون نفري تشكيل شود.

بسيج - يك فرصت ، 
 يك سرمايه

سرمقاله

قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها، 

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

در رحيم آباد رودسر،



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

نمايش قدرت سردار 
سليمانی

mohammadpour3650@yahoo.com 

استان  استاندار   : واكنش  نشریه 
معارفه  و  تکریم  آیین  در  گیالن 
 : گفت  رشت  شهرستان  فرماندار 
سال   16 از  پس  گیالن  بیکاری  نرخ 
درصد   9.6 به  سال  نخست  نیمه  در 

رسید.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به   
نجفی  محمدعلی  دکتر   ،  24 گیالن 
در  شاخص ها  اینکه  به  اشاره  با 
شروع  ابتدای  در  مختلف  بخش های 
میانگین  از  رشت  در  دولت  کار  به 
، افزود  داشت  فاصله  کشور  و  استان 
است  خوشحالی  بسی  جای  امروز   :
که با کمک مدیران و کارکنان دلسوز 
در استان می توانیم رشت را به عنوان 
شهرستان سبز در حوزه ی گازرسانی 

اعالم کنیم.
گیالن  در  دولت  عالی  نماینده   
افزود : به گواه مدیرعامل شرکت گاز 
گازرسانی  عرصه ی  در  گیالن  کشور 

به روستاها جزء 3 استان برتر است.
درصد  حدود16  از  بیكاری   *

به 9 درصد رسید
ایران  آمار  مرکز  گزارش  به  وی   
درخصوص نرخ بیکاری گیالن اشاره 
 15.6 بیکاری  نرخ   : داشت  اظهار  و 
شروع  ابتدای  در  گیالن  درصدی 
به   94 سال  پایان  در  دولت  کار  به 
نخست  ماهه  شش  در  و  درصد   11
پیدا  تقلیل  درصد   9.6 به  سالجاری 

کرده است.
کاهش  اینکه  بیان  با  نجفی  دکتر   
 16 در  درصد   9.6 به  بیکاری  نرخ 
سال گذشته بی نظیر بوده گفت : اگر 
متولی  روزهایی خود  که  کسانی  چه 
به  استان  بیکاری  نرخ  و  بودند  امر 
15.6 درصد و باالتر را شاهد بودند 
هرگز مطالبه ی اسناد آن را نمی کردند 
اما در حال حاضر که براساس مرکز 
شده  اعالم  شاخص  این  ایران  آمار 

است درخواست سند می کنند.
بارها  ها  آن  به   : گفت  استاندار   
گفتم که آمار در تهران است و به آنجا 
رتبه ی  کسب  به  وی  کنید.  مراجعه 
سرشماری  بخش  در  گیالن  سوم 
سالجاری  مسکن  و  نفوس  عمومی 
در کشور اشاره و خاطر نشان کرد : 

این موفقیت با تالش ویژه ی مدیران، 
همکاری  نیز  و  دهیاران  فرمانداران، 
مردم شریف استان بدست آمده و در 
روز دوشنبه ی هفته جاری با حضور 
معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان 
برنامه و بودجه و وزیر کشور تجلیل 
کسب  به  گیالن  استاندار  می شود. 
رتبه ی اول گیالن در پدافند غیرعامل 
 : کرد  نشان  خاطر  و  اشاره  کشور 
کسب این موفقیت نیز با حضور قوی 
نیروهای سپاه، بسیج، نیروی دریایی، 
در  که  اجرایی  دستگاه های  و  ارتش 
حوزه ی مصون سازی استان در مقابله 
از فرصت های  استفاده  و  بحران ها  با 
علمی گیالن بوده بدست آمده است.

برگزاری   : داشت  اظهار  وی   
در  و  حاشیه  بدون  وزین،  انتخاباتی 
امنیتی کامل در استان گیالن در سال 
گذشته نیز از افتخارات خدمتگزاران 

دولت در گیالن است.
گیالن  در  دولت  عالی  نماینده    
افزود : به اذعان دکتر ظریف در سال 
بحرانی  وضعیت  جلوی  اگر  گذشته 
گرفته و برجام محقق نمی شد امروز 
از 200 هزار  به کمتر  صادرات نفت 

بشکه می رسید.
* رشد اقتصادی از منفي حدود 

7 به بیش از 7درصد مثبت رسید
 7 باالی  اقتصادی  رشد  به  وی 
درصد کشور اشاره و خاطر نشان کرد 
اقتصادی  رشد  بینی  پیش  وجود  با   :
پنجم  برنامه ی  پایان  در  درصد   8
است  خوشحالی  بسی  جای  توسعه 
که توانستیم نرخ رشد اقتصادی منفی 
6.8 درصدی در ابتدای دولت یازدهم 

را به 7.4 درصد ارتقاء بخشیم.
 وی تصریح كرد : بعد از 41 سال 
بزرگ  شرکت   2 با  قرارداد  اولین 
نهایی  بوئینگ  و  ایرباس  هواپیمایی 
که  می کنند  اعالم  عده ای  اما  شده 

برجام کاری نکرده است.
چه  اینکه  بیان  با  نجفی  دکتر   
اتفاقات و نگرانی هایی که قبل برجام 
حادث شده بود گفت : این توفیقات 
که به دست آمده از تالش هایی است 
که تیم دیپلماسی کشور در مذاکرات 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  داشته 
ضمن  آمار  ارائه  در  رشت  فرماندار 
عملکرد  گذشته  های  سال  با  قیاس 
می کند  اعالم  را  موفق خود  و  مثبت 

در  شاخص ها  افزایش  این   : گفت 
افزایش  که  دارد  وجود  نیز  استان  کل 
در  که  روستایی  راه  میانگین  شاخص 
ابتدای دولت 14 درصد عقب تر بودیم 

هم اکنون به میانگین نزدیک شدیم.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان 
می  انجام  که  کاری  هر  دولت  اینکه 
دهد وظیفه خود در قبال مردم می داند 
مرهون  توفیقات  این   : داشت  اظهار 
رهبر  عالمانه ی  نگاه های  و  هدایت ها 
معظم انقالب است.وی افزود : به دلیل 
مختلف  کشورهای  فراوان  دعوت های 
از رییس جمهور ایشان برای رسیدن به 
آنان  از  بسیاری  داخلی کشور  امورات 

را نمی پذیرد.
اینکه  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
آذربایجان  و  ایران  مشترک  کمیسیون 
 : افزود  بود  شده  لغو  سال   10 طی 
کمیسیون  سومین  جاری  هفته ی  در 
مشترک بین ایران و آذربایجان برگزار 
خواهد شد.وی گفت : یکی از مسائل 
مهم قابل طرح در این کمیسیون اتصال 
راه آهن آستارا به آستارا و اتصال شمال 

به جنوب است.

که  داد  نشان  در حلب  سلیمانی  گرفتن سردار  »عکس   
سیاست خارجی اوباما در رویارویی با ایران شکست خورده 

است«.
حضور  العربیه  شبکه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش   به 
سردار سلیمانی در حلب را نمایش پیروزی ایران، لقب داد 

که حکایت از قدرت و تسلط این کشور در منطقه دارد.

 این پایگاه خبری نوشته، عکس گرفتن سردار سلیمانی 
در حلب نشان داد که سیاست خارجی اوباما در رویارویی 

با ایران شکست خورده است.
ملل  سازمان  قطعنامه  ایران،  اینکه  از  همچنین  العربیه 
گذاشته  پا  زیر  را  سلیمانی  سردار  سفر  ممنوعیت  درباره 

انتقاد کرده است.

واكنش2

رتبه گيالن را  بهبود بخشيديم 

خبر
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خبر

موضوع وام ازدواج 10 میلیون تومانی  با حضور 
رئیس شورای هماهنگی بانک ها و 2نماینده مجلس 
مورد  بررسی قرار گرفت. عبدالناصر همتی با اشاره 
به اینكه آیا بانک ها زیر بار وام ازدواج ده میلیون 
منابع  الحسنه  قرض  گفت:  رفت  خواهند  تومانی 
به  تا  گذشته  سال  از  که  به طوری  دارد  محدودی 
الحسنه  قرض  منابع  از  تومان  میلیارد   500 حال 
کاسته شده است. رئیس شورای هماهنگی بانک ها 
با بیان این که ظرف 7 سال گذشته 205 میلیارد ریال 
وام ازدواج به 7 میلیون و 600 هزار نفر پرداخت 
کرده ایم اظهار داشت: اکنون 450 هزار تقاضا در 

سامانه بانک مرکزی ثبت شده است.
  سال گذشته 800 هزار وام ازدواج از سوی 

شبکه بانکي پرداخت شد 
 وی با بیان این که سال گذشته 800 هزار وام 
بیان  بانکی داده شده است  از سوی شبکه  ازدواج 
پرداخت  ازدواج  وام  هزار   292 ملی  بانک  کرد: 
کرده است.  عبدالناصر همتی با بیان این که منابع 
افزود:  است  کاهش  به  رو  الحسنه  قرض  صندوق 
سال گذشته دو هزار و 400 میلیون تومان بابت وام 

اینکه  بیان  با  گیالن  نمایندگان  مجمع  رییس 
ارزش کم واحد پولی برای کشور خوشایند نیست، 
گفت: مجلس در تصویب تغییر واحد پولی باید با 

دولت تعامل داشته باشد
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
اسداهلل عباسی  در مورد سیاست های دولت تدبیر 
باید  کارشناسی  های  صحبت  کرد:  اظهار  امید،  و 
واحد  تغییر  ویژه  به  دولت  های  سیاست  پیرامون 

پولی بیان شود.
وی با تأکید براینکه ارزش واحد پولی کشورمان 
بسیار کم است، تصریح کرد: برخی از کشور ها هم 
ارزش  و  پولی  واحد  بحث  در  را  ایران  سرنوشت 

ازدواج داده شده است گفت: سال گذشته کل شبکه 
بانکی هزار میلیارد تومان به کمیته امداد داده اند.

 علیمردانی نماینده مجلس شورای اسالمی  ادامه 
نمایندگان در بودجه 95 برای حمایت  داد: امسال 
از ازدواج جوانان به الیحه بودجه پیشنهاد الحاقیه 
اضافه کردند به طوری که این پیشنهاد الحاقیه رای 
مجلس  نماینده  این  کرد.  کسب  را  باالیی  بسیار 
شده  ملزم  موسسات  کلیه  گفت:  اسالمی   شورای 
اند که به اندازه سهم خود در پرداخت  تسهیالت 
قرض الحسنه مشارکت داشته باشند  و تسهیالت 
اولویت نخست خود  را در  ازدواج  الحسنه  قرض 

با  گیالن  نمایندگان  مجمع  رییس  دارند.  آن  کم 
اشاره به این موضوع که خیلی خوشایند نیست که 
کرد:  اضافه  باشد،  پایین  کشور  پولی  واحد  ارزش 
در برخی مواقع پولی که در کشور چاپ می شود 
ارزش خودش را هم ندارد و نکاتی است که باید 

به آن دقت کرد.
تغییر  این مطلب که دولت طرح  بیان  با  عباسی 
واحد پولی از ریال به تومان را به مجلس شورای 
مجلس  کرد:  تصریح  است،  کرده  ارایه  اسالمی 
بررسی  را  طرح  این  دقت  با  هم  اسالمی  شورای 

خواهد کرد.
وی در خاتمه اظهار کرد: مجلس در این بحث 

قرار دهند. وی با اشاره به این که تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون طبق این 
مصوبه باید افزایش یابد گفت: اعطا تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج باید به نحوی مدیریت شود که تعداد 
جوانانی که در صف وام قرار می گیرند از 50 هزار 
نفر بیشتر نشود.  علیمردانی با اشاره به این که در 
سال 89 حدود 900 هزار نفر ثبت ازدواج در کشور 
را داشتیم افزود: متاسفانه در سال 94 تعداد ازدواج 
ها به 680 هزار نفر رسید و این مسئله زنگ خطر 
است.  این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان این که در 
حال حاضر حدود 12 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند 
گفت: این موضوع به مرز بحران رسیده است.  وی بیان کرد: 
طبق آمار بانک مرکزی حدود 102 هزار میلیارد تومان منابع 
مقدم  مصباحی  است.   موجود  کشور  در  الحسنه  قرض 
ادامه داد: به مانده حساب پس انداز و حساب جاری 
هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد و آن ها برای وام 
بانکی و موسسات مالی و اعتباری رایگان تلقی می 
اما  ندارد  بانکی  سیستم  برای  ای  هزینه  پس  شود 
به طور  را  منابع  این  که  دهند  می  ترجیح  ها  بانک 

عمده سرمایه گذاری کنند .

باید همکاری و تعامل خوبی با دولت داشته باشد و 
جهت رفع مشکالت کشور این طرح تصویب شود.

خبر

ادامه مطلب ....
بین کشورهای  موجود  رغم مشکالت  علی   : افزود  نجفی  دکتر 
آذربایجان و ارمنستان و به دلیل موفقیت دیپلماسی کشورمان در کنار 
6 دیدار رییس جمهور ایران و آذربایجان، رییس جمهور ارمنستان از 

دکتر روحانی برای سفر به کشورش دعوت می کند.
 *جعفرزاده مثل شیر از ملت و دولت دفاع مي كند

 وی با قدردانی از مهندس جعفرزاده برای حمایت از دولت تدبیر 
وامید گفت : به قول رییس جمهور آقای جعفرزاده مثل شیر از ملت 
و دولت مظلوم در مجلس دفاع می کند.  وی با بیان اینکه نقدهای 
بسیاری از دولت مطرح می شود گفت : در سمینار ائمه جمعه استان 
اعالم کردم که دولت می داند با چه وضعیتی خزانه ی خالی را تحویل 
گرفته است.  وی ذخیره ی گندم کشور را در ابتدای دولت 3 روز 
عنوان کرد و افزود : ذخیره ی گندم استان گیالن نیز بین 7 تا 10 روز 
بوده است.   استاندار گیالن اظهار داشت : دوستان یاد بیارند که پول 

ها را با چمدان به کشتی ها می بردند تا گندم را تحویل بگیریند .
 وی با بیان اینکه مگر چند ماه از افزایش صادرات نفت و افزایش 
قیمت آن می گذرد گفت : با وجود تمامی تالش هایی که بسیاری 
برای  و  برسد  دالر   30 به  ایران  نفت  قیمت  تا  داشتند  کشورها  از 
ایران صرفه ی اقتصادی در شریان نفتی وجود نداشته باشد کشور به 

توفیقات خوبی در اوپک دست یافته است.
علی رغم  استان  برنج  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  نجفی  دکتر   
داشته  درخشانی  کارنامه ی  بوده  این  ما  تالش  موجود  مشکالت 
باشیم افزود : دولت در فصل توزیع برنج با تعیین تعرفه ی واردات 
باالی 40 درصد و جلوگیری از واردات این محصول از تولید برنج 
اینکه بیش از  با بیان  داخلی حمایت همه جانبه داشته است.  وی 
146 میلیارد تومان یارانه به تولید چای پرداخت شده خاطر نشان 
کرد : بعد از 11 سال بهسازی مزارع چای با تسیهالت ارزان قیمت 
به چایکاران اقدام شد.  نماینده عالی دولت در گیالن اظهار داشت 
: بسیاری از بدهی های دولت گذشته در سال هایی که بیش از 114 

میلیارد دالر درآمد نفتی داشته برگردن این دولت مانده است.
* نباید نسبت به توفیقات دولت بي انصافي شود

 استاندار گیالن با اشاره به اینکه ما فرزندان این ملت هستیم و 
کارنامه ای روشن از قبل از انقالب داشته و داریم گفت : نباید مسائل 
بسیاری    : کرد  تصریح  وی  بکشانیم.   مختلف  میادین  به  را  ریز 
اعتقاد دارند گیالن جزو آرام ترین استان های کشور است اما عده ای 
هر روز به بهانه ای می خواهند در این شهر و استان آشوب بپا کنند.  
استان  تأمین  شورای  رییس  استاندار  اینکه  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 
و فرماندار رییس شورای تأمین شهرستان است اظهار داشت : در 
کنار مدیران قضایی، نظامی و امنیتی استان کارها را به جلو می بریم 
.  وی خاطر نشان کرد : برخی افراد  با کوچکترین نشست و تجمع 
حساس می شوند اما این جزو حقوق شهروندی است و حق مردم 
است .  وی بر ضرورت استفاده از اندیشه های نو، جوانان و بانوان 
بانوان  بکارگیری   : کرد  تصریح  و  تأکید  مدیریتی   های  پست  در 
و جوانان جزء ارزیابی های مدیران است و باید به جدی تر شدن 
این بخش اهتمام ویژه داشته باشند.  دکتر نجفی با ابراز خرسندی 
از حضور گسترده ی مدیران برای تقدیر از خدمات شایسته ی یک 
مدیر در عرصه ی خدمتی افزود : آقای مهدوی کارنامه ای خوب و 
رشت  شهرستان  شریف  مردم  به  خود  خدمت  دوران  از  درخشان 

برجای گذاشت.
 *رفتن مهدوی با آمدن شفقي جبران مي شود

 وی با معرفی سیروس شفقی به عنوان فرماندار جدید شهرستان 
رشت گفت : نگرانی هایی که با رفتن آقای مهدوی وجود داشته با 

سوابق آقای شفقی قطعًا جبران خواهد شد.
 وی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای شهرستان 
مدیریت  عرصه ی  در  سرمایه گذاران  پیش  از  بیش  با جذب  رشت 
جدید شهرستان تأکید و تصریح کرد : امیدواریم با اقداماتی که در 
چند سال اخیر آغاز شده از شرمندگی خانواده های معظم شهدا و 
ایثارگران دربیاییم.  استاندار گیالن یاد آور شد، ادعایی که در ابتدای 
ورودم به استان داشتم مبنی بر افزایش شاخص های مختلف استان 
عمده  توانسته ایم  تاکنون  برتر  های  استان  جزء  گیالن  قراردادن  و 

شاخص ها را از رتبه ی 10 به رتبه ی اول تا پنجم برسانیم.

استاندار  از  برنامه  مجری   
دعوت  سخنرانی  برای  هرمزگان 
حضار  از  بسیاری  هنوز  اما  کرد 
این  و  بودند  بازنگشته  سالن  به 
جا بود که جادری به کنایه گفت: 
سخنرانی بنده مانند سخنرانی آقای 
برای  ملل  سازمان  در  احمدی نژاد 
رحمانی  عبدالرضا  روزه  یک  سفر  است!   شده  خالی  صندلی های 
جالب  حاشیه های  دارای   هرمزگان  استان  به  کشور  وزیر  فضلی 
با  و  پنج شنبه  صبح  کشور  وزیر  می آید:  ادامه  در  که  بود  توجهی 
و  کشور  وزیر  ویژه  که  کوچک  اختصاصی  هواپیمای  فروند  یک 
هیأت همراه از تهران به پرواز درآمده بود، وارد فرودگاه بین المللی 
بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار هرمزگان و معاونین وی و 

فرمانده انتظامی هرمزگان قرار گرفت.
با دیدن  پیاده شدن رحمانی فضلی از هواپیما، بسیاری  از   پس 
شد،  پیاده  هواپیما  از  کشور  وزیر  از  پس  که  رئیس جمهور  برادر 
تعجب کردند چرا که حسین فریدون چند وقتی است که کمتر در 
برنامه های رسمی حضور می یابد و همراهی او با وزیر کشور در سفر 
به بندرعباس موضوعی غیرقابل پیش بینی بود. سید سلمان سامانی 
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز رحمانی فضلی را در این 

سفر همراهی می کرد.
به  برنامه های سفر وزیر کشور  تمامی  تقریبا در  فریدون  حسین 
هرمزگان  استاندار  با  برنامه ها  خالل  در  و  بود  او  همراه  هرمزگان 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان  با  نیز  گاهی  و 
حضور  تحت الشعاع  وزیر  سفر  اما  داشت  کوتاهی  گفت وگوهای 
حسین فریدون بود و حتی در نشست شورای اداری در کنار وزیر 

کشور قرار گرفت اما سخنرانی نکرد.

متلك استاندار به احمدي نژاد

رتبه گيالن را درهمه زمينه ها 
بهبود بخشيديم

استاندار،

استاندار،

نماينده مجلس خبر داد،
تهيه طرح »اصالح 

ممنوعيت بکارگيري 
بازنشستگان «

بسيج-يك فرصت ،  يك سرمايه

حقوقی  قضایی و  کمیسیون  عضو 
مجلس با بیان اینکه هم اکنون شوراهای 
۵۰درصد  فصل  و  کار حل  اختالف  حل 
گرفته  برعهده  را  اختالفی  پرونده های 
افزایش  برای  مجلس  آمادگی  از  است 

بودجه این مراکز خبر داد.
توضیح  در  پورمختار  محمدعلی 
و  اختالف  حل  شوراهای  عملکرد 
تصویب  آنها، گفت:  پیش روی  مشکالت 
اقدام  اختالف  حل  شوراهای  قانون 
قوه  به  جدی  کمک  که  بود  اساساسی 
دادگاه  به  مراجعات  کاهش  برای  قضاییه 
قرار  ابتدا  در  دادستانی ها کرد هرچند  و 
بود با یک روش حل اختالفی و همراه با 

صلح و سازش به کار خود بپردازد.
در  آهنگ  کبودر  و  بهار  مردم  نماینده 
کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس 
کار  ادامه  در  اختالف  حل  شوراهای 
افزایش  جمله  از  مختلفی  دالیل  به  بنا 
به  بی توجهی  و  قضایی  پرونده های 
رویکرد حل اختالف و ریش سفیدی به 
اختالف  حل  به  رسیدگی  و  ترافعی  امر 
در  امروزه  که  گونه ای  به  آوردند  روی 
عمل رای صادر می کنند اما با این حال 
همچنان  رویکرد  تغییر  وجود  با  هم  باز 
می دهند.  پاسخ  را  بسیاری  مراجعات 
مبلغ  لحاظ  از  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
اختالفات نیز رقمی مشخص شده که که 
به شوراها پرداخت می شود، افزود: بخش 
شوراهای  به  ابتدا  شکایات  از  عمده ای 
حل اختالف ارجاع می شود که این کمک 
اساسی به دستگاه قضا است اما روند کار 
شوراها سبب شده تا اعضای شورای حل 
اختالف که قرار بود به صورت داوطلب 
آنها  به  مزایایی  و  حقوق  و  کنند  کمک 
به  تبدیل  با گذشت زمان  پرداخت نشود 
کارمند دایمی و رسمی شوراها شدند که 
شوراها  برای  را  مشکالتی  موضوع  این 
ایجاد کرد. پورمختار با بیان اینکه فعالیت 
ای  ابتدا هفته  در  اختالف  شوراهای حل 
گفت:  بود،  ظهرها  بعداز  تنها  و  بار  دو 
شوراها هم اکنون به کار در تمامی روزها 
بعداز  و  صبح  شیفت  دو  در  و  پرداخته 
ظهر فعالیت می کنند این وضعیت سبب 
حقوق  دریافت  توقع  افراد  این  تا  شده 
نبود،  هم  اشتباهی  انتظار  که  کرده  پیدا 
قوه  تا  شد  موجب  اقدامات  این  بنابراین 
قضاییه و مجلس تصمیم به تصویب قانون 

شوراهای حل اختالف بگیرند.

پيروزي  نخست  سالهاي  در  كه  بسيج 
سال  هشت  از  بعد  و  اسالمي   انقالب 
دفاع جانانه مقابل دشمنان تا دندان مسلح 
به  مردم  كمك  به  درروستاها  حضور  با 
خصوص كشاورزان مي شتافت،  به تازگي 
وارد سازندگي و كمك به محرومان شده 
دربسيج  اساس طرح صالحين  بر  است.  
براي  مسكن  هزار  چندين  بايد  نيرو  اين 
امام  كميته  مددجويان  از جمله  محرومان 
بسيج  و   سپاه  فرماندهان  بسازد.  امام  
گزارش داده اند، بخشي از اين خانه هاي 
روستاهاي  در  ممكن  هزينه  ترين  كم  با 
گيالن  استان  در  جمله  از  كشور  محروم 
آمارهاي  براساس  است.  شده  ساخته 
موجود بسيج سپاه پاسداران گيالن در امر 
خانه سازي براي محرومان و مددجويان 
به دست  را  نخست  رتبه  در سال جاري 
توسط  سازندگي  روند  و  است  آورده 

بسيجيان با قوت و قدرت ادامه دارد.
و  كشور  هاي  رسانه  است،  شايسته 
استان گيالن نسبت به اين حضور بي نظير 
و خدمات بسيج بيشتر و گسترده تر اطالع 
رساني كنند و موجب افزايش انگيزه هاي 

نيروهاي بسيجي شوند.   يا علي مدد
                                            

27 ربیع االول  1438
شماره  7647 دی  1395 سه شنبه 

وام 10 ميليوني ازدواج رويا يا واقعيت؟!

كاهش واحد پول كشور خوشايند نيست
رئيس مجمع نمايندگان گيالن،

ادامه مطلب درستون سمت راست 
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خبر

راه اندازي تعاوني توسعه عمران در 
شهرستان رودسر

اداره تعاون، کار و رفاه   رئیس 
اجتماعی از تشکیل تعاونی توسعه 
ماه  طی  شهرستان  این  در  عمران 

های آینده خبر داد.
شریف حسن زاده در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس 
اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه 
های  شهرستان  همه  در  شد  مقرر 
راه  عمران  توسعه  تعاونی  کشور 
این  کرد:  اظهار  شود،  اندازی 
شهروندان  مشارکت  با  تعاونی 
ساکن آن شهرستان اعم از شاغالن 
شهرستان  در  یافته  تولد  افراد  و 

تشکیل شود.
پنج  اینکه  به  اشاره  با  وی   
شهرستان استان گیالن برای اجرای 
این مصوبه به عنوان پایلوت معرفی 
الهیجان،  رودسر،  افزود:  شدند، 
جمله  از  رشت  و  سیاهکل  فومن، 

این پنج شهرستان هستند.
اداره تعاون، کار و رفاه   رئیس 
کرد:  خاطرنشان  رودسر  اجتماعی 
انجام  بعداز  ها  شهرستان  این 
مقدمات اولیه شروع به عضو گیری 

جمعیت  درصد  نیم  تکمیل  جهت 
اصلی  های  پایه  که جزء  شهرستان 

تشکیل این تعاونی بوده، کردند.
و  پیگیری  با  اینکه  بیان  با  وی   

شهرستان  در  امر  مسئوالن  تالش 
رودسر تاکنون  ۳۵۰ نفر عضو این 

کرد:  تصریح  اند،  شده  تعاونی 
در  نیم  تعاونی  این  تشکیل  برای 
صد جمعیت شهرستان که معادل 
۷۲۰ نفر است باید عضو تعاونی 

توسعه عمران شوند.
این   : کرد  اظهار  زاده  حسن   
توسعه  و  رشد  منظور  به  تعاونی 
شهرستان و هدایت منابع مردمی 
به بخش های تولیدی و خدماتی، 
های  حوزه  سایر  و  عمرانی 
فعالیتی سود آور تشکیل می شود.
 وی ادامه داد: ازجمله فعالیت 
دراین  شده  بینی  پیش  های 
تعاونی انجام فعالیت های عمران 
روستاهای  و  شهرها  آبادانی  و 
واحدهای  اندازی  راه  شهرستان، 
و  خدماتی  تولیدی،  اقتصادی، 
توزیعی، سرمایه گذاری در طرح 
انجام  و  شهرستان  توسعه  ها 
معامالت گوناگون از قبیل خرید، 

فروش، اجاره و... است
سرمایه  مسئول  این  گفته  به   
اندازی  راه  برای  پیشنهادی  اولیه 
در شهرستان رودسر  تعاونی  این 

سه میلیارد ریال است.

3 واكنش

ليال خدمت بين دانا

از  مدیران  شخصی  استفاده  كرد:  اعالم  رودسر  فرماندار 
خودروهای اداری ممنوع است. نیروی انتظامی از تردد خودروهای 
با پالک دولتی در ساعات غیر اداری در شهرستان رودسر جلوگیری 
و آنها را متوقف کند. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، 
با پالک  از تردد خودروهای  انتظامی  وی تصریح كرد: فرماندهی 
دولتی در ساعات غیر اداری در شهرستان رودسر جلوگیری و آنها 
را متوقف کند. امیر جانبازی در جلسه شورای اداری به تکریم و 
جلب رضایت ارباب رجوع در اداره ها تاکید کرد و افزود: پست و 
مقامی که امروز در اختیار ما قرار دارد امانتی برای خدمت به مردمی 

که خسته از مشکالت به اداره ها رجوع می کنند است و باید از این 
فرصت برای جلب رضایت مردم استفاده کنیم.

این نگاه فرماندار رودسر زمانی خوب است كه چنین خواسته 
قانونی عملیاتی شود. هم چنین قرار نیست كه فقط مسئوالن اداره 
خودروها  از  اختصاصی  استفاده  از  رودسر  شهرستان  دولتی  های 

ممنوع شوند بلكه باید در سراسر استان این اقدام انجام شود.
، اجتماعی  سیاسی  معاونت  حوزه  است  شایسته  روی  این  از 
استاندار و فرماندهی انتظامی استان باید با همكاری هم در راستای 

استفاده شخصی از خوردوها اقدام كنند..

استفاده شخصي 
خودروي دولتي در 

رودسر ممنوع!

نشریه ی واكنش: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت 
که دولت 500 میلیارد ریال برای حل مشکل ناشی از سرما زدگی 

محصول کیوی کاران استان اختصاص داده است
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دالور حیدرپور  در 
حاشیه بازدید از کارخانه های آبمیوه گیری و کنسانتره شهرستان 
تنکابن افزود که بر این اساس تا سقف 200 میلیارد ریال کیوی به 
صورت توافقی خریداری و 300میلیارد ریال نیز کمک بالعوض به 
خسارت دیدگان پرداخت می شود. وی گفت : برای کیوی با یک 
کارخانه به ظرفیت روزانه 50 تن در نوشهر و 2 کارخانه خارج از 
استان و در شهرهای مشهد و سمنان هماهنگی های الزم صورت 
هستند.  کنسانتره  و  گیری  آب  برای  کیوی  خرید  آماده  و  گرفته 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت که دولت 

تدبیر و امید ، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال تسهیالت با سود 10 درصد 
استان  کشاورزی  بخش  به  برف  از  ناشی  دیدگان  خسارت  برای 

تخصیص داده شد. وی با بیان اینکه تا روز گذشته بیش از 2 هزار 
تن پرتقال درجه سه صنعتی تحویل کارخانه ها شده است ، افزود 
: تا زمانی که قیمت پرتقال زیر قیمت تضمینی باشد وظیفه داریم 
را  از خسارت های کشاورزان  بخشی  و  کنیم  را خریداری  آنها  تا 
جبران نماییم.  حیدرپور از افزایش ظرفیت تحویل پرتقال درجه سه 
صنعتی در روزهای آینده خبر داد و بیان داشت : کشاورزان به دلیل 
صف های طوالنی و نبود امکانات رفاهی در اطراف کارخانه های 
کنسانتره ، حواله را به روز خریداری کنند تا با مشکل مواجه نشوند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد : اگر 40 هزار 
تن سهمیه استان برای ذخیره سازی مرکبات شب عید از طریق خرید 
تضمینی تامین نشود،اقدامات دیگری را در دستور کار قرار می دهیم.  

کمک 500 ميلياردي دولت به کيوي کاران مازندراني

محمود رضايی

طرح  گفت:  گیالن  امداد  كمیته  كل  مدیر   : واكنش  نشریه 
غربالگری به منظور شناسایی و پیشگیری از بیماری های شایع و 

سخت عالج در بین خانواده های تحت حمایت انجام می شود.
طی  طرح  این    ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
یکسال گذشته و در دوره اول با شناسایی 1200 نفر از مددجویان 
مراکز  به  و  انجام  در چهار گروه سرطانی  بیماری خاص  مستعد 
درمانی معرفی شدند . هم اکنون در حوزه بهداشت و درمان 1500 
خانوار از مددجویان را بیماران صعب العالج تشکیل می دهند که 
گیالن رتبه نخست را در این زمینه بین استان های کشور دارا است 
. به گزارش سایت خبری کمیته امداد ؛ علیرضا محمدی مدیرکل 
کمیته امداد گیالن در مراسم اختتامیه طرح غربالگری و بیماریابی 
مددجویان تحت حمایت و آیین رونمایی از 60 هزار جلد دفترچه 
بیمه درمانی والیت در رشت اظهار داشت: کمیته امداد با رویکرد 
توانمندسازی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی گام برمی دارد .
را  این است که خانواده های هدف  ما  نگاه  اینکه  بیان  با   وی 
برای  شرایط  اوقات  گاهی   : افزود  کنیم  توانمند  ارائه خدمات  با 
توانمندسازی خانواده ها به جهت بیماری و سالمندی سخت است 

گروه فرهنگی: به همت مسئول کتابخانه عمومی تخصصی بانوان 
شهر رشت نخستین نشست کتاب خوان با معرفی شش اثر برگزار 

شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گیالن 
و به گفته فرشته خوش چهره مسئول این کتابخانه در این نشست 
که با استقبال خوبی ازسوی اعضا و عالقمندان به کتاب برگزار شد 
شش نفر از کتابخوانان کتابهای خوانده شده خود را با دیگران به 

و گیالن رتبه نخست سالمندی در کشور را دارد و درصد باالیی 
از مددجویان ما نیز سالمندان هستند .  وی با بیان اینکه هم اکنون 
در حوزه بهداشت و درمان 1500 خانوار از مددجویان را بیماران  
سخت عالج تشکیل می دهند تصریح کرد : گیالن رتبه نخست را 

در این زمینه بین استان های کشور دارا است . 
محمدی با اشاره به اینکه 111 هزار خانوار تحت حمایت کمیته 
امداد گیالن هستند گفت : 960 خانوار از این مددجویان راخانوار 

اشتراک گذاشتند که در ادامه به بخشهایی از آنها می پردازیم: برای 
ارائه  اکبری،  محمود  اثر  دختران جوان  برای  رهنمودهایی  ریحانه: 

دهنده فرشته خوش چهره )مسئول کتابخانه(
این کتاب رهنمودی است برای شناخت ارزش ها از ضد ارزش 
ها و ارائه ی الگوهای عملی از زندگانی زنان برگزیده اسالم. در 
این کتاب به مقایسه ی دختران عهد جاهلیت و امروز پرداخته می 
از هر  از آن جا که دختران بخش عظیمی  شود و توصیه می کند 

سالمند تشکیل می دهند که از خدمات بهداشتی و درمانی و معیشتی 
برخوردار هستند .  مدیرکل کمیته امداد گیالن با اشاره به اینکه نگاه 
را  نظیر سرطان  العالج  بیماری های صعب  هزینه  که  است  این  ما 
و  شناسایی  منظور  به  غربالگری  طرح  کرد:   اظهار  دهیم  کاهش 
پیشگیری از بیماری های شایع و صعب العالج در بین خانواده های 
تحت حمایت انجام می شود که این طرح طی یکسال گذشته و در 
دوره اول با شناسایی 1200 نفر از مددجویان مستعد بیماری خاص 
در چهار گروه سرطانی انجام و به مراکز درمانی معرفی شدند.  وی 
افتتاح دفترچه بیمه والیت برای 60 هزار نفر از مددجویان شهری 
را از اقدامات مؤثر این نهاد عنوان و خاطرنشان کرد: این دفترچه 
به  عنوان یک برند در کشور مطرح می شود و دومین استان پایلوت 
کشور هستیم که این کار را انجام دادیم . محمدی از تعامل خوب 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در اجرای طرح غربالگری مددجویان 
قدردانی کرد و گفت : طرح غربالگری با همکاری مشترک کمیته 
امداد و  دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام شد و این طرح برای 
برای  افراد مستعد  و  بیماران  منظور شناسایی  به  و  بعد  دوره های 

سالهای آینده نیز ادامه دارد.

برنامه  باید  دهند،  می  تشکیل  را  جامعه 
این  باورهای  با  متناسب  هایی  ریزی 
قشر انجام شود. در این کتاب به توصیه 
و  سیاسی  های  شخصیت  و  علما  های 
اجتماعی درمورد دختران پرداخته است. 
کوتاه،  های  داستان  شامل  مجموعه  این 

پندها، نکته ها، هشدارهایی پیرامون دختران جوان می باشد. 

ايمان عليزاده

همايش جوان موفق در دانشگاه 
آزاد الهيجان برگزار شد   

 همایش جوان موفق با سخنرانی 
علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
گروه  علمی  هیأت  عضو  عطایی 
معارف دانشگاه گیالن برگزار شد.
ابن  تعبیر  دانشگاه  مدرس  این 
سینا از جوان را قوی النفس بودن 
که  طور  گفت:»همان  و  دانست 
می  که  است  آمده  کریم  قرآن  در 

بایست سهم خود را از دنیا فراموش نکنیم و  بنا بر گفته امام صادق 
)ع( مراد قرآن از سهم را »جوانی« معرفی می کنند. «

عطایی جوانان موفق را به دو دسته، جوان موفق منفعل و موفق 
فعال تقسیم کرد و بیان داشت: »جوان موفق کسی است که بتواند 

نیازهای خود را مرتفع كند«.
 « کرد:  ذکر  و  دارد  موفق جود  راه جوان  سر  مانع  نوع  دو  وی 
یکی موانع طبیعی است، مثال یک جوان باید ساعت فیزیولوژیکی 
بدن خود را به دست آورده و با آن هماهنگ باشد و زمان خود را 
مدیریت کند. دوم اینکه مزاحمت است که اکثرا مشکالت در این 
مورد مصداقی است. بهترین راه برای مقابله با مزاحمت ها، استفاده 

از تجربه دیگران و مشورت کردن است. «

نماينده مجلس خبر داد،

رئيس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعي رودسر خبرداد؛

خیابان  آسفالت  روکش  عملیات 
)خ.مطهری(  کالچای  هفتگی  بازار 
از  و  هفتگی  بازار  به  سو  ازیک  که 
خمینی  امام  خیابان  به  دیگر  سوی 
ختم میشود آغاز شد. مهندس محمد 
حسینی بیان داشت :مصوبه شورا در 
این خیابان  آسفالت  ترمیم  خصوص 
که از سال قبل در بودجه  95 دیده 

شده بود در روزهای گذشته از طریق تعامل با سازمان شهر داری 
در  اجرا  صورت  به  سیرود  پیمانکاری  شرکت  با  داد  قرار  و  ها 
آمده است و تا پایان ماه جاری این خیابان 1000 متری  روکش 

گرفته می شود.  وی افزود : شهرداری کالچای  برای انجام این 
پروژه مبلغ  پنج میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است که البته 
این مبلغ تنها بخش قرارداد با شرکت پیمانکار است و قیر مورد 

نیاز آسفالت این عملیات عمرانی  در دو 
ریال  ملیارد  اعتبار دو  با  بار  مرحله و هر 
از طریق سازمان شهرداری ها تامین شده 
آینده  سال  تابستان  در  میرسد  است.بنظر 
اجرا  دست  در  های  پروژه  به  عنایت  با 
مطهری   خیابان  آسفالت  روکش  همچون 
ساخت رستورانهای ساحلی واتمام  فاز 3 
پارک ساحلی کالچای این شهر زیبا که از 
یک سو به دامنه  رشته کوه البرز و از سوی دیگر به دریای کاسپین 
متصل شده است  از پتانسیل باالیی  برای جذب مسافر و توریست 

در منطقه  برخوردار باشد.

روکش آسفالت خيابان بازار هفتگي آغاز شد 
رئيس شوراي شهر کالچاي 

محمود رضايی

27 ربیع االول  1438
شماره  7647 دی  1395 سه شنبه 

خبر

خبر

 رئیس اداره جهاد کشاورزی 
 ۴۰ درآمد  کسب  از  رودسر 
این  کاران  کیوی  ریالی  میلیارد 
خبر  جاری  سال  در  شهرستان 

داد.
درگفتگو   مشتاق  اهلل  احسان 
کرد:   اظهار  مهر،  خبرنگار  با 

امسال کیوی کاران  شهرستان رودسر بیش از ۳۳ هزار تن کیوی 
با  افزود:  کردند. وی  برداشت  این شهرستان  کیوی  های  باغ  از 
میلیارد   ۴۰ حدود  رودسر  شهرستان  در  کیوی  میزان  این  تولید 
رئیس  است.   کاران شهرستان شده  کیوی  نصیب  درآمد   ریال 
دارای یک  این شهرستان  اینکه  بیان  با  جهاد کشاورزی رودسر 
بهره  هزار  چهار  گفت:  است،  کیوی   باغ  هکتار   ۳۰۰ و  هزار 
برداری کیوی نیز در این شهرستان فعالیت می کنند. وی با اشاره 
به ۳۳ هزار تن کیوی تولید شده در این شهرستان، تصریح کرد: 
تولید  درصدی   ۱۰ افزایش  دهنده  نشان  کیوی  تولید  میزان  این 
این محصول در شهرستان رودسر نسبت به سال گذشته است.  
به گفته این مسئول بخش زیادی از محصول تولید شده کیوی 
شهرستان رودسر به کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس 

صادر می شود.
اینکه برداشت کیوی در شهرستان رودسر از  بیان  با   مشتاق 
نیمه اول آبان ماه آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه داشته است، 
افزود: رودسر در کشت و تولید کیوی جایگاه دوم استان را دارد.

ی  نشریه  اجتماعی  گروه 
مدیرعامل  واكنش:  ای  منطقه 
تعیین  اجتماعی  تأمین  سازمان 
و  دولت  های  بدهی  تکلیف 
همسان سازی حقوق مستمری 
برنامه  عطف  نقطه  را  بگیران 
دانست.تعیین  توسعه  ششم 

بگیران  مستمری  حقوق  سازی  همسان  و  دولت  بدهی  تکلیف 
نقطه عطف برنامه ششم توسعه است. 

و  سازمان  این  مدیران  جمع  در  که  نوربخش  سیدتقی  دکتر   
درباره بررسی برنامه ششم توسعه  در دستور کار مجلس شورای 
اسالمی افزود: از دولت محترم و مجلس شورای اسالمی که در 
عزیز،  شدگان  بیمه  و  بازنشستگان  منافع  ارتقای  و  حفظ  جهت 
پیشقدم شده اند، استقبال می کنیم. وی با اشاره به اینکه بر اساس 
ماده 13 مصوب کمیسیون تلفیق برنامه ششم، تکلیف بدهی های 
دولت به این سازمان مورد توجه قرار گرفته است، افزود: بدون 
تردید تصویب این ماده و پرداخت بدهی های دولت به سازمان 
که در دولت های مختلف ایجاد شده است، در روند ارائه خدمات 
به بیش از نیمی از جمعیت کشور، کامال موثر و رافع بسیاری از 
مشکالت تاریخی سازمان است. دکتر نوربخش درباره تبصره 2 
برای  جدید  تعهد  گونه  هر  ایجاد  ممنوعیت  بر  مبنی  ماده،  این 
ششم  برنامه  اجرای  های  سال  طی  در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
توسعه نیز گفت: بر اساس این تبصره، پیش بینی شده است هر 
بودجه  قانون  اعتبار در  تأمین  با  بایستی همراه  تعهد  ایجاد  گونه 
همان سال باشد که این موضوع نیز حکایت از درک عمیق دولت 
و مجلس محترم دارد.  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین 
درباره بند ج این ماده قانونی که درباره تکلیف این سازمان برای 
همسان  با  ما  گفت:  است،  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان 
سازی حقوق مستمری بگیران کامال موافقیم. اجرای مرحله اول 
این قانون فقط در سال 92 ، حدود  2300 میلیارد تومان و در 
طی 7 سال بیش از 10 هزار میلیارد تومان بار مالی داشته است. 
بدیهی است با عنایت به لزوم ایفای تعهدها همراه با تأمین منابع 
مورد نیاز در صورت تأمین منابع مالی پایدار، از افزایش حقوق 
سخنان  پایان  در  نوربخش  دکتر  کنیم.  می  استقبال  بازنشستگان 
خود از توجه دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
نظرات کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی در بررسی و تصویب 
قوانین مربوط به این سازمان تشکر کرد و گفت: این توجه، در 

تاریخ سازمان بی سابقه است.

کسب درآمد ۴۰ ميليارد ريالي 
کيوي کاران در شهرستان رودسر

همسان سازي حقوق مستمري بگيران 
نقطه عطف برنامه ششم توسعه است

رئيس اداره جهاد کشاورزي رودسر خبر داد:

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي:

60 هزاردفترچه بيمه واليت مددجويان صادر شد
مديرکل کميته امداد گيالن،

نشست كتاب خواني تخصصي بانون گيالن برگزار شد
سالمه شيرزادي
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هفته  گرامیداشت  مناسبت  به   
آثار  رونمایی  جلسه  پژوهش 
شهرداری  پژوهشی  و  مطالعاتی 
به همت مرکز خالقیت و  رشت 
مشارکت  و  شهرداری  نوآوری 
گفتمان  تاالر  در  نوین   گروه 

شهرداری برگزار شد .
  دکتر سید محمد علی ثابت قدم 
ذاتی  ماندگی  عقب  بر  تاکید  با 
شهرداری در حوزه اجرا و عمل 
ادوار گذشته  تئوری در  از حوزه 
مدیریت  یک   : داشت  اظهار 
است  مدیریتی   ، مناسب  شهری 

که قاعدتًا از تئوری تا اجرا بتواند پکیج متفکرانه و 
تامل گرایانه ای را در روند توسعه خود داشته باشد.

یک  خصوصیات  تشریح  در  رشت  شهردار    
پکیج خالقانه گفت : این امر از استراتژی شروع و 
به تدوین ماموریت  ها و ارائه برنامه های ساختاری 

ختم می شود. 
نظام  در  را  مراتب  سلسله  این  اگر   : افزود  وی 
سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم   ، ریزی  برنامه 
خود رعایت نکنیم در تمامی زمینه های فرهنگی ، 
اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در مدیریت شهری 
نمی توانیم هدف گذاری مناسبی در نظام برنامه ریزی 

و ساختار مدیریت استراتژیک شهر داشته باشیم.
مطالعات  اساس  بر   : کرد  ثابت قدم خاطرنشان   
شش گانه ای که توسط اساتید در دانشگاه شریف 
سلسله  حفظ  با  رشت  شهرداری  بود  شده  انجام 
عملیاتی  راهکارهای  به  آن ها  تبدیل  و  مراتب 
اجزای  و  برنامه  یک  دارای   ، پروژه ها  اجرای  در 
بر اساس فعالیت ها و پروژه ها  برنامه ای مشخص 
حتی با قید مباحث زمانی ، ریالی ، مالی و مکانی 

شد. 
که  است  معنا  بدین  مکانی  برنامه   : افزود  وی   
مردم هر منطقه در هر ضلع مکانی در چه سطحی به 
چه نقطه ای می رسند . برنامه زمانی نیز به این معنی 
است که ما می دانیم در چه پروسه زمانی می توان 
این اعتماد محلی را که قید شده با چه درصدی به 

راستای  در  واكنش:  ی  نشریه  اجتماعی  گروه 
مقاومتی  اقتصاد  های  سياست  و  مصوبات  اجرای 
انسانی  نيروی  تقويت  و  تربيت  منظور  به  و 
اين  حمايت  و  مشاركت  با  وكارآمد،  متخصص 
فنی  آموزی  مهارت  تخصصی  دوره   54 سازمان 
مستعد  از جوانان  نفر   779 با حضور  ای  و حرفه 
كه 170 نفر از اين تعداد از بانوان محدوده منطقه 
بوده در 87940 نفر ساعت در مركز آموزش های 
فنی و حرفه ای شهرک صنعتی شماره يك منطقه 

مورد  مشارکت  میزان  و  داد  سوق  افزایش  سمت 
چه  به  مشارکت  این  و  چیست  مردم  از  ما  انتظار 
میزان مشارکت فرهنگی است و بعد از آن به چه 
میزان مشارکت اجتماعی و اقتصادی است که مورد 

آخر قطعًا باید اصل همه موضوعات باشد.
یک  مشارکت   : کرد  تصریح  رشت  شهردار    
کیفیت  نباشد  اگر  که  است  ناپذیر  انکار  واقعیت 
زندگی از آنچه که مورد انتظار است پایین تر خواهد 

بود. 
سطح  در  شاید  اینکه  بیان  با  قدم  ثابت  دکتر   
مدیریت شهری مشارکت سیاسی یک امر نامفهوم 
و  برندسازی  از  حرف  ما  وقتی   : گفت   ، باشد 
کنیم  درک  نمی توانیم   ، می زنیم  اعتمادسازی 
یا  درون زا  توسعه  عنوان  به  امروزه  که  آنچه  که 
مباحث  لحاظ  با  می شود  خوانده  مقاومتی  اقتصاد 
شود  تبدیل  سازی  برند  به  نمی تواند  فرهنگی اش 
غیر از اینکه ما مرزهای خود را نبینیم و فکر کنیم 
فقط  مرزها  این  و  داریم  مشخصی  جغرافیای  یک 
محدود کننده این جغرافیا هستند.وی در ادامه گفت 
در  منطقه  و کشورهای  ، شهرها  استان ها  امروزه   :
مدیریت  برای  برنامه  دارای  باید  برندسازی  ذیل 

واحد شهر باشند. 
ما باید رابطه خود را در یک برنامه استراتژیک 
تعریف  مسیر  این  در  مناسب  شهری  دیپلماسی  و 
به  نقطه ای  چه  در  که  بدانیم  هم  آنجا  در  و  کرده 

آزادانزلی برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و 
امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، اين دوره 

شش  تحویل  »بر  زیگلر،آلمان  شرکت  نماینده 
شده  خریداری  نشانی  آتش  خودروی  دستگاه 

بر  مبتنی  که  می رسیم  هدفی  چه 
هویت ، داشته ها ، وضع موجود و 
اعتماد سازی محلی خودمان باشد. 
اینکه  برای   : ثابت قدم گفت  دکتر 
نمی توان   ، شود  معنا دار  مشارکت 
خوبی  شهروندان  شما  که  گفت 
باشید چون ما می خواهیم مدیریت 
شهری خوبی داشته باشیم . چرا که 
این حس بی اعتمادی که به واسطه 
آمده  وجود  به  نامطلوب  خدمات 
زمان  طول  در  کوتاهی  از  ناشی 
بوده و قطعًا باعث ایجاد مشکالتی 
زندگی های  و  خیابان  درکف 

شخصی آنها شده است. 
 وی افزود : امروزه آنچه که در مدیریت شهری 
 ، سکونت  عنصر  سه  بین  رابطه  گرفته  قرار  مبنا 

فراغت و فعالیت است . 
باتوجه به نبود مدیریت واحد شهری، نیاز است 
تعادل را بین این سه عنصر ایجاد کنیم. شهردار ادامه 
در  نمی دهد  رخ  جامعه ای  هیچ  در  مشارکت   : داد 
عامرانه  یا  اجبار   ، زور  واسطه  به  فقط  که  صورتی 
باشد . مشارکت زمانی معنادار است که شهروندان 
انجام  که  حرکتی  هر  ازای  به  که  کنند  احساس 
انجام  ازای عدم  به  یا ضرری  ، سودآوری  می دهند 
آن مشمول حالشان می شود. وی افزود : در ارکان 
اشاره  فعالیت ها  خصوصی سازی  نحوه  شش گانه 
شده است و  به واسطه نگاه تصدی گرایانه در بخش 
انجام  حال  در  درستی  به  برون سپاری  خصوصی 
بپرورانیم که  باید بخش های خصوصی را  است و  
با  و   دهند  انجام  را  فعالیت  این  درستی  به  بتوانند 
حداقل کیفیت مورد انتظار به نقطه مطلوب برسانند.

مشارکت  اینکه  به  اشاره  با  قدم  ثابت  دکتر   
زیر  : در بحث مدیریت  ، گفت  نیست  آمرانه  فقط 
پردازی  ایده  و  خالقیت  مرکز  بحث  مجموعه ها 
دلیل  به  که  است  موضوع  همین  بارز  مصداق 
همزمانی با هفته پژوهش یک رویکرد فارغ از اعتدال 
، پژوهش علمی و حتی پژوهش کاربردی مد نظر 

ما است.

های مهارت آموزی به صورت رايگان در 7 كارگاه 
فنی و تخصصی كنترل ابزار دقيق ، انواع دوره های 
جوشكاری ، برق ، تعميرات تلفن همراه ، رايانه ، 
و  برگزار  پوشاک  صنايع  و  بازرگانی  و  مالی  امور 
مهارت آموزان پس ازطی كردن دوره های آموزشی 
بازاركار  به  ورود  شرايط  مجرب  اساتيد  نظر  تحت 
برايشان فراهم شده و همچنين برگزاری كارگاه های 
جوانان  مهارت  افزايش  موجب  تخصصی  و  فنی 

منطقه و كاهش نرخ بيكاری خواهد شد.

دانشجويان خالق وارد 
صحنه شدند

کسب رتبه برتر رشد 
توسط برق گيالن

ریزی  برنامه  و  عمرانی  معاون  واكنش:  ای  منطقه  ی  نشریه   
اینکه حضور کودکان کار در خیابان ها در  بیان  با  فرمانداری رشت 
شان شهر رشت نیست . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
ابروفراخ در جلسه کارگروه اشتغال کودکان کار که در سالن  ، مونا 
اجتماعات فرمانداری رشت برگزار شد،اظهار کرد:کار زود هنگام مانع 
رشد طبیعی در عرصه اجتماعی،روانی و حتی جسمانی کودک شده و 
باعث می شود از آموزش و بازی محروم شود.  وی افزود:اگر امروز 
برای کودکان کار برنامه ریزی و سرمایه گذاری نکنیم مجبور خواهیم 
بود در آینده هزینه آسیب هایی که مجرمین و بزهکاران به جامعه وارد 

می کنند را متحمل شویم.  معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری 
رشت ادامه داد:حق کودکان این است که مشغول به تحصیل باشند و 

باید برنامه های الزم در این خصوص انجام شود.
 وی وجود افراد بزهکار را یکی از خطرناکترین عوامل در زندگی 
شهری دانست و گفت: بدیهی است که در اثر این پدیده هم جامعه 
کنونی و هم آینده جامعه از نظر عدم پرورش صحیح نسل آینده متأثر 
می شود و این سرکوبی استعدادها و فشار زندگی در کودکی، در آینده 
به صورت واکنش های منفی به جامعه بازگشته و منجر به بزهکاری و 

مشکالت بسیاری می شود.

گداها و كودكان كار
 در رشت را جمع كنيد

گروه اجتماعی نشریه ی واكنش و شبكه 
خبری گیالن 24: شهرداری كالنشهر رشت 
از  اقدام شایسته در نشستی جمعی  در یك 
كار  از  بخشی  برای  را  خالق  دانشجویان 

شهری به همكاری دعوت كرد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، در این نشست از دانشجویان صاحب نظر 
و صاحب سبك خواسته شده است تا برای 
نصب گلدان های مناسب در نقاط مختلف 
شهر رشت طرح و نظر بدهند. براین اساس 
به بهترین طرح جایزه نقدی اهدا خواهد شد 
و گرچه این جایزه كم نیست اما می تواند 

برای ایجاد انگیزه بیشتر، افزایش یابد.
این  در  رشت  شهرداری  حركت   
خصوص می تواند برای بسیاری از سازمان 
های دولتی و نهادها و موسسه های وابسته 
به دولت یك الگو باشد تا در اجرای امور از 
طرح ، نظر و اندیشه دانشجویان بهره بگیرند. 
دانشگاه،   و  صنعت  بین  ارتباط  حقیقت  در 
و  شهر  مدیریت  دانشگاه،   و  اجتماعی  امور 
... در همین چارچوب معنا پیدا  دانشگاه و 
اعم  دانشگاهیان  آن  گسترش  با  و  كند  می 
مدیران شهری  به كمك  استاد  و  دانشجو  از 
، دولتی و صنعی خواهند آمد.  شهردار رشت  
بزرگترین معضل  بین نسل ها  گفت: شكاف 
ارائه  كنونی است و دانشگاه گرچه دانش را 
داده ، اما مهارت د ر قشر دانشگاهی كم است. 
ساختاری  شهرداری  افزود:  قدم  ثابت  دكتر 
است كه با مردم رو به رو است و اگر بتوانیم 
خطا ها را كم و رقابت پذیری را افزایش دهیم 
به موفقیت های بیشتری دست می یابیم.سید 
و  برنامه  كمیسیون  رئیس  علوی  امیر حسین 
بودجه  شورای شهر در این جلسه اعالم كرد: 
شهرداری به دنبال بستر سازی هایی برای این 
نوع خالقبت ها و كسب و كارهای كوچك 
زودبازده است.  رسولی عضو دیگر شورای 
شهر در این جلسه كه با همكاری گروه نوین 
شایسته  كرد:   شد، اظهار  تشكیل  آوران  فن 
برای  را  خود  های  ایده  جوانان  كه  است 
بهبود وضعیت شهر به اشتراك بگذارند كه 
به نفع مدیریت شهری و افراد خالق است. 

نیرو  وزیر  چیت چیان  حمید  مهندس 
بلبل  عظیم  مهندس  به  سپاس  لوح  اهدا  با 
آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه 
ای گیالن در همایش سراسری مدیران ارشد 

این وزارتخانه قدردانی کرد.
        وی با اهدا لوح سپاس از مهندس  
برتر  رتبه  کسب»  راستای  در  آبادی   بلبل 
رشد« ارزیابی عملکرد سال  1394 شرکتهای 

برق منطقه ای، قدردانی به عمل آورد.
در این لوح آمده است، تامین برق یکی از 
زیرساخت های اساسی توسعه کشور است 
و  افتخار  این  از  برق  صنعت  کارگزاران  و 
این خدمت  ارائه  توفیق برخوردارند که در 

بزرگ سهیم باشند.
 وزیر نیرو آورده است» با توجه به اینکه 
در  شرکت  آن  جانبه  همه  تالشهای  نتیجه 
منجر  سالیانه،  اهداف  و  ها  برنامه  تحقق 
عملکرد  ارزیابی  رشد  برتر  رتبه  کسب  به 
شده،  ای  منطقه  برق  شرکتهای   1394 سال 
مجموعه  آن  کارکنان  و  مدیران  اهتمام  از 
آنان  روزافزون  توفیق  و  نموده  قدردانی 
به  رسانی  کیفی خدمت  و  کمی  ارتقای  در 
مردم شریف کشورمان را از خداوند متعال 

خواستارم.

نبود مشارکت کيفيت زندگي  را كاهش مي دهد
شهردار رشت:

حركت خوب شهرداري رشت،

خبر

خبر

ادامه مطلب از صفحه 1...
كرد،   اعالم  تلفنی  تماس  در  نیز  شهروند  یك   
نظام  به سازمان  آمدهای هنگفت  فقط مربوط  در 
مهندسی گیالن نیست ، بلكه یك نظام نامه سراسری 
است و باید اكبر تركان رئیس سازمان در كشور در 

این خصوص پاسخگو باشد. 
روستای  و  شهر  در  بنا  سازندگان  و  شهروندان 
استان گیالن از سازمان بازرسی استان  انتظار دارند  
نسبت به این درآمدها و شفاف سازی دراین زمینه 
گیالن،   مهندسی  نظام  مسئوالن  كند.  رسانی  اطالع 
بازرسی ، كارشناس ها،  مهندسان عضو یا غیر عضو 
نظام مهندسی و سازندگان اگر در این باره نظر و 

ذكر  با  آن  انتشار  آماده  دارند،  پیشنهادی  و  انتقاد 
اسامی یا بدون اعالم مشخصات هستیم.

هدف رسانه شفافیت و اطالع رسانی و امیدواریم 
كه دوستان در نظام مهندسی فكر دیگری نكنند كه 
ما حتی یك بار مسئوالن این مجموعه را ندیده ایم.

های  سازمان  از  دیگر  برخی  خصوص  در 
هم  جنوب  و  شرق  و  غرب  در  استان  اقتصادی 
اخباری در خصوص دریافت های مدیران ،  زد و 
و  ها   پروژه  انجام  و  اجرا  در  ها  تبانی    ، بندها 
حتی گماردن مسئولیت ها با دریافت امتیاز از سوی 
مسئول باالتر به گوش می رسد كه به دنبال اسناد 
و مدارك بیشتر هستیم و پس از دسترسی آنها را 

بدون تعارف و ترسی از كسی افشا خواهیم كرد. 
جامعه اسالمی به فرموده امام امت » ره » و تاكید 
های مكرر  رهبر معظم انقالب اسالمی باید پاك و 
عاری از تخلفات و تقلب ها باشد و یكی از نقش 

های رسانه ها در همین راستا است. 
قابل  غیر  و  ،  فرمایشی  نما  نخ  اخبار  انعكاس 
استفاده برای افكار عمومی رسانه را به قهقرا می برد.  
از مدیران رسانه های استان گیالن انتظار داریم كه 
با همدلی ، انسجام و نشست های كارشناسی  وارد 
این گونه مقوله ها شوند تا فضای استان سالم تر و 
افكارعمومی آرامشی بیشتر داشته و ضریب اعتماد 

عمومی به نظام بیشتر شود. انشاء اهلل

بازرسي استان واكنش نشان دهد،

نظام مهندسي گيالن در آمدهايش را شفاف كند
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شهر تبريز هيچ گدايي در معابر ندارد

زهرا رضائي

  زهرا شيردل

خبر

بسیجیان  عالی  رئیس مجمع 
گیالن با بیان اینکه استان گیالن 
سرمایه عظیمی از منابع، اندیشه 
و نیروهای انسانی دارد و مردم 
گیالن هیچ کمبودی از منابع در 
مشکالت  گفت:  ندارند،  استان 
موجود در استان از بی عرضگی 

مدیران و مسئوالن است.  نظرعلی علیزاده در نشست بصیرت و 
والیت در رشت با اشاره به اینکه در سالروز دوران ملتهب فتنه 
88 به سر می بریم و باید همواره یادآور بصیرت مردم والیی ایران 
فتنه سال 88 دستخوش  اظهار داشت: کشور در  باشیم،  اسالمی 
دوران  آن  در  برخی  اینکه  بیان  با  وی  شد.  عظیمی  مشکالت 
با گذشت زمان  فتنه عظیم سکوت کردند و  این  شوم در مقابل 
فضای  از  کشور  در  افرادی  افزود:  می کنند  دفاع  فتنه  از  همواره 
فتنه سوءاستفاده کردند و در تالش هستند تا ابعاد فتنه به خوبی 
روشن نشده از آن بهره برداری کنند.  رئیس مجمع عالی بسیجیان 
استان گیالن با تاکید بر اینکه در طول 37 سال از  پیروزی انقالب 
داخلی  فتنه دشمنان  و  توطئه  اسالمی، کشور همواره دستخوش 
و خارجی بوده است، بیان کرد: بصیرت، آگاهی و تیزبینی ملت 
همه  والیت  پشتیبانی  با  و  خنثی  را  دشمنان  توطئه  تمامی  ایران 

تحوالت را به نقطه قوت انقالب تبدیل کرده است. 
 علیزاده با ابراز اینکه انقالب اسالمی ایران در جریان فتنه های 
مختلف دشمن نه تنها ضعیف نشده بلکه به قدرت منطقه تبدیل 
ایران اسالمی امروز به  عنوان جبهه  شده است، خاطرنشان کرد: 
مقاومت در مقابل با جبهه استکبار تبدیل شده است. وی آزادی 
حلب را یک افتخار عظیم برای جبهه مقاومت عنوان کرد و با بیان 
آزادی خرمشهر تحولی عظیم است  آزادی حلب همچون  اینکه 
تصریح کرد: فتح حلب تحولی عظیم و گسترده در جبهه مقاومت 
است. رئیس مجمع عالی بسیجیان استان گیالن با تاکید بر اینکه 
آزادی حلب نشان داد که ایستادگی و مقاومت تمامی مشکالت 
را رفع می کند و مذاکره با دشمنان راه حل مشکل نیست، اعالم 
کرد: آزادی حلب یک دستاورد بزرگ برای تمامی آزادی خواهان 
جهان محسوب می شود. علیزاده با اشاره به اینکه انقالب اسالمی 
در طول عمر خود هر روز شاهد دشمنی و فتنه بوده است، تصریح 
کرد: فتنه 88 یک عبرتی بزرگ برای ملت ایران است که باید از 
آن درس پشتیبانی از والیت را بگیرند. وی با بیان اینکه افراد اگر 
خارج  سعادت  مسیر  از  باشند  نداشته  بصیرت  امروز  دنیای  در 
می شوند تاکید کرد: بحث حقوق های نجومی در انقالب اسالمی 

ایران موضوع کوچکی نیست که از آن به راحتی عبور کنیم.

مشکالت استان گيالن از بي عرضگي 
مديران و مسئوالن است

رئيس مجمع عالي بسيجيان گيالن:

به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
اینکه طی سال های اخیر شاهد 
عملکرد مطلوب مسئوالن استان 
در حوزه های مختلف هستیم، 
گفت: این بی انصافی است که 
زحمات و تالش های مسئوالن 
نادیده گرفته شود.  محمدعلی 

سابق  و  جدید  فرمانداران  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  نجفی 
برگزار شد،  ملی  بانک  اجتماعات  سالن  در  که  شهرستان رشت 
اظهار کرد: خوشبختانه طی سه سال گذشته رضایت مندی مردم 
از عملکرد مسئوالن رشت مطلوب بوده است. وی با بیان اینکه 
شهرستان رشت بزرگ ترین شهرستان استان گیالن محسوب می 
شود، افزود: فعالیت و اقدامات مناسبی در این شهرستان صورت 
گرفته است.  استاندارگیالن با اشاره به تبدیل شدن شهرستان رشت 
به شهرستان سبز در حوزه گازرسانی، گفت: استان گیالن امروز در 
زمینه گازرسانی به استان های برتر کشور تبدیل شده است. وی به 
آمارهای نرخ بیکاری گیالن در سال های گذشته اشاره و خاطرنشان 
این  به ۹ درصد رسیده که  از ۱۵.۶ درصد  استان  بیکاری  نرخ  کرد: 
و  مشکالت  حل  برای  استان  مسئوالن  پیگیری  و  تالش  از  نشان 
معضالت است.  نجفی همچینین با بیان اینکه اقدامات خوبی در سایه 
کرد:  تصریح  است،  شده  انجام  استان  در  مسئوالن  تعامل  و  همدلی 
بسیج  و  ارتش  پاسداران،  سپاه  با حضور  غیرعامل  پدافند  حوزه  در 
گیالن توانسته ایم مقتدارانه عمل کرده و جزء استان های برتر شود. 
برگزاری  زمینه  در  گیالن  استان  عملکرد خوب  به  اشاره  با  وی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، یادآورشد: این بی انصافی است 
شود.استاندار  گرفته  نادیده  مسئوالن  های  تالش  و  زحمات  که 
و  کرد  اشاره  برجام  از  بعد  شده  کسب  های  موفقیت  به  گیالن 
افزود: اگر برجام موفق نمی شد امروز صادرات نفت کشور به زیر 
۲۰۰ هزار تن می رسید.  به گفته این مسئول امروز شاهد پیشرفت 
های خوب کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و بین المللی 
و پیشی گرفتن صادارت از واردات برای نخستین بار در کشور 
هستیم.   استاندار گیالن رشد اقتصادی کشور از منفی ۶ درصد به 
باالی هفت درصد را یکی از این پیشرفت ها عنوان کرد و افزود: 
دولت در این زمینه ادعایی نداشته و فقط به وظایف خود در سایه 

رهبری داهیانه مقام معظم رهبری عمل کرده است.

ناديده گرفتن عملکرد مطلوب 
مديران گيالن بي انصافي است

استاندار گيالن تأکيد کرد:

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

شماره حساب بانک ملي010۵3928۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0102۵07308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶37310217۵9122بانک مهر ايران

تلفن    01333363539        و         01333363890

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       01000394۵۵009     بانك پارسيان
   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدير عامل  

27 ربیع االول  1438
شماره  7647 دی  1395 سه شنبه 

آگهی فقدان سند 
ارائه  با  خانم صغری شیاری خناچاهی   و  پناهی کنساتی  ابوذر  آقای 
دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 170 رشت مدعی گردیده 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 9468 واقع در کرد محله سنگ اصلی 
ثبت  491329و491328ذیل  مسلسل  شماره  تحت  90بخش4رشت 
175387و175389 صفحه 37 و 40 دفتر 4/1331 به نام آقای ابوذر 
پناهی کنستانی و خانم صغری شیاری خناچاهی صادر و تسلیم گردیده 
بود به علت سوختگی از بین رفته ، تقاضای صدر و سند مالکیت المثنی 
را نموده لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار 
آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت 
به صدور سند مالکیت وفق مقررات اقدام خواهد شد /. رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی  -   7670   رم الف
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محسن عيالوار

واكنش
بیان  با  گیالن  استان  در  دولت  عالی  نماینده   : واكنش  نشریه ی 
اینکه بنادر مناسبی در دریای خزر وجود دارد بیان کرد: بندر کاسپین 

در صورت راه اندازی به یک بندر کم رقیب تبدیل می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،   استاندار گیالن در 
همایش ملی پدافند غیرعامل دریای خزر در تاالر حکمت دانشگاه 
گیالن در رشت اظهار داشت: خوشحالیم این همایش ملی به میزبانی 
اقدامات  را  غیرعامل  پدافند  وی  می شود.  برگزار  گیالن  دانشگاه 
و  آسیب پذیری  بازدارندگی.کاهش  افزایش  موجب  به  غیرمسلحانه 

تسهیل مدیریت بحران عنوان کرد

استاندار گیالن با بیان اینکه مقام معظم رهبری پدافند غیرعامل را 
یک اصل برای همیشه معرفی می کنند تصریح کرد: باید آمادگی ذهنی 

و عملیاتی الزم را برای مقابله با تهدیدات دارا باشیم.
استاندار گیالن با بیان اینکه دریای خزر به دریای صلح و دوستی 
معروف است اظهار کرد: دریای خزر عالوه بر موقعیت ژئوپلیتیکی 

سرشار از منابع و ثروت زیست محیطی است.
نجفی دریای خزر را فرصت مناسبی برای استان های شمالی کشور 
کشورهای  برای  مناسبی  فرصت  خزر  دریای  افزود:  و  کرد  عنوان 

همسایه مانند روسیه برای تجارت با ایران فراهم کرده است.

بندر كاسپين با شروع 
فعاليت بي رقيب 

خواهد بود

خبر

چند  رشت  شهر  مردم  گویند،   می   
مصرفی  آب  عمده  بخش  تر  پیش  دهه 
حاشیه  و  مركز  چند چشمه  از  را  خود 
در  كردند.  می  تامین  و  تهیه  شهر  این 
دریا  و  زمین  و  آب  آلودگی  زمانی  آن 
با  زمان  گذر  در  و  نداشت  موضوعیت 
بر  عوامل  این  همه  جمعیت  افزایش 
زندگی مردم این ناحیه سایه ی سنگین 
گسترده است. هم اكنون در سال 1395 
جمعیت شهر رشت مركز گیالن در روز 

یك میلیون و 200 هزار نفر و شب ها با مراجعت 
كاركنان دولت و شركت های صنعتی به شهرها و 
این  با  نفر می رسد.  به حدود 800 هزار  روستاها 
میزان جمعیت دیگر آب چشمه پاسخگو نیست و 
تامین می  از سدها و آب چاه  نیازهای شهروندان 
شود، با این حال گروهی از خانواده ها از چشمه 
های فعال شهری آب اشامیدنی خود را تامین می 
كنند. از این عده برخی به آب شهر و آب معدنی 

در بطری ها با اسامی گوناگون هیچ اعتقادی ندارند 
و ترجیح می دهند، آب چشمه بنوشند. گروهی هم 
به خاطر قیمت آب معدنی از خرید آن خودداری و 
آب مجانی چشمه را در دبه های 20 لیتری برداشت 
و به صورت هفتگی استفاده می كنند. یكی از این 
چشمه ها در حاشیه رودخانه زرجوب  قرارد ارد كه 
این چشمه از اوایل امسال لوله كشی شده و مردم 
از آن بهره می برند. گفته می شود كه شهرداری این 

اهالی  از  انجام داده و برخی  لوله كشی را 
هم گفته اند كه با همت مردم  محل و به 
خاطر ثواب این مكان با شش شیر آب مهیا 
شده تا شهروندان از آن آب چشمه برداشته 
كنند. آنچه اكنون پرسش واقعی است اینست 
كه آیا آب این چشمه  و دیگر چشمه های 
مركز استان سالم است به خصوص آنكه این 
چشمه پر آب در ساحل رودخانه زرجوب 
قرار گرفته كه این رودخانه آلوده ترین رود 
در شهر  دیگرهم  است.! چند چشمه  جهان 
آن  از  مردم  كه  دارد  قرار  رشت  حاشیه  و 
استفاده می كنند و شایسته است كارشناس 
باشند، این آب  آنكه منتظر مردم  بهداشتی بدون  های 
عمومی  افكار  به  آن  سالمت  از  و  كرده  آزمایش  ها 
اطمینان بدهند. از آنجایی كه چشمه یك معدن  و منبع 
عمومی است و همه مردم از آن بهره می برند ، جا 
پزشكی گیالن   علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  دارد 
در این خصوص اقدام و نتایج را از طریق رسانه ها 

به مردم  اعالم كرد.  یا علی

خبر

خبر

واكنش:  ی  نشریه   
در  گیالن  استاندار 
ائمه  گردهمایی  سومین 
: همه زیر  جمعه گفت 
و  هستیم  والیت  پرچم 
كه  دهیم  اجازه  نباید 

جامعه دو قطبی شود. 
شبکه  گزارش  به 

رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی 
که  گردهمایی  این  در  نجفی  محمدعلی  دکتر  گیالن  استانداری 
در دفتر امام جمعه لنگرود برگزار شد با اشاره به دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید بر ضرورت همدلی و هم زبانی مورد عنایت 
رهبر معظم انقالب تأکید کرد و افزود : معظم له همواره تأکید 
فرمودند که نگذاریم جامعه دو قطبی گردد و ریاست جمهوری 
نیز در سمینار مشترک استانداران و دولت بر این اصل مهم تأکید 

داشته اند.
 وی در ادامه افزود : ریاست جمهوری در این نشست مشترک 
تأکید داشتند در کشوری که در زیر یک پرچم و تحت والیت 
اندیشه های رهبر معظم  تمامی رهنمودها و  باید  دارد  قرار  فقیه 
انقالب اجرایی گردد و ما ملزم به اجرای این رهنمودها هستیم.

 دکتر نجفی با بیان اینکه بعضًا سخنانی در برخی تریبون ها  
اگر توفیقات گفته   : افزود  بیان می شود  انصاف  بدون رعایت  

نمی شود، آمارهایی ارائه نشود که خالف واقع است.
امید در  تدبیر و  توفیقات دولت  به  اشاره  با  استاندار گیالن   
گرفته  صورت  تالش های  با   : داشت  اظهار  بیکار  نرخ  کاهش 
نرخ بیکاری گیالن از 15.6 پایان سال 91 به 11 درصد در پایان 
سال 94 تقلیل یافت و افتخار می کنیم بعد از 14 سال به این رقم 
بر  را  مدیران  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  وی  یافته ایم.  دست 
طبق گزارشات مرکز آمار و مراکز رسمی کشور دانست و افزود 
: کاهش نرخ بیکاری در گیالن به معنای حل کامل مشکالت این 

بخش نیست.
گیالن  در  بیکاری  مشکل  که  نمی گوییم  افزود:   : افزود  وی 
برطرف شده بلکه افتخار می کنیم که توانستیم نرخ آن را پایین 
آوریم.دکتر نجفی گیالن را دومین استان کشور در بهره گیری از 
تسهیالت کارگروه رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود : این در 
صورتی است که جایگاه گیالن از لحاظ پتانسیل صنعتی در رتبه 

12 تا 13 کشوری قرار داریم.
فرهنگی  بودجه های  تمامی  از  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار   
کشور کمتر از 16 تا 17 درصد در اختیار وزارت ارشاد قرار دارد 
افزود : مابقی این بودجه در اختیار مجموعه هایی است که شما 

عزیزان بیشتر با آن مرتبط هستید .
 نماینده عالی دولت در گیالن گفت : از کل بودجه کشوری 
در استان ها، کمتر از 10 درصد این رقم را استانداران نقش دارند.
 دکتر نجفی افزایش صادرات نفت از یک میلیون بشکه به 2 
میلیون و 450 هزار بشکه را از جمله دستاوردهای برجام عنوان 
کرد و افزود : این دستاوردها که به یمن مذاکرات حاصل گردید 
تا  بودند  استکباری جمع شده  کشورهای  که  است  در صورتی 

نفت را به کمتر از 30 دالر برسانند.
: کشورهایی همچون عربستان در دوران کاهش  افزود   وی 
در  این  و  می کنند  استفاده  خود  اعتباری  ذخائر  از  نفت  قیمت 
صورتی است که بر طبق قانون دولت مکلف است 30 درصد از 

فروش نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.
 دکتر نجفی با اشاره به افزایش تولید 61 درصدی چایکاران در 
سالجاری اظهار داشت : دولت در سال جاری مبلغ 146 میلیارد 
تومان یارانه به چای پرداخت کرد که در تاریخ کشور و چای بی 
سابقه است و این رقم در هیچ سالی حتی در سال هایی با درآمد 

114 میلیارد دالری کشور صورت نپذیرفته بود.
به چای ضربه وارد شود  تا  ندادیم  اجازه  اینکه  بیان  با   وی 
افزود : الحمدا... در طی 2 تا 3 سال گذشته محصول برنج ما از 
وضعیت مناسبی برخوردار بوده و با همکاری دولت توزیع برنج 
خارجی در فصل برداشت صورت نگرفته و تعرفه 40 درصدی 
برای واردات این محصول در نظر گرفته شد.  دکتر نجفی با بیان 
امید میزان قاچاق کشور از 25 میلیارد  اینکه در دولت تدبیر و 

دالر به حدود 10 میلیارد دالر کاهش یافته است.
جهت  در  ها  گردهمایی  این  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار   
اندیشیدن راهکارهایی در راستای ایجاد همدلی و همزبانی بیشتر 
در جامعه است گفت : نصایح دلسوزانه امامان جمعه برای صالح 

جامعه است و مدیران هم به ان توجه دارند. 
ائمه  کنار  در  همراه  و  هماهنگ  باید  مسئولین   : افزود  وی   
جمعه و نمایندگان و سایر بخش ها در جهت توسعه و شکوفایی 

استان تالش کنند.

بدنی  تربیت  معاون 
پرورش  و  آموزش  وسالمت 
از  نفر   5 گفت:  گیالن  استان 
در  استان  این  آموزان  دانش 
سالم  تغذیه  کمپین  مسابقه 
95-94حائز  تحصیلی  درسال 

رتبه برتر کشوری شدند.
آموزش  وسالمت  بدنی  تربیت  معاون  فرحسینی  امیر  سید   
وپرور ش استان گیالن گفت:  زینب عبدی، هانیه اکبری ، آتوسا 
بشری و نرگس رجا در رشته داستان کوتاه و سارا مطلوبی در 
رشته نقاشی  در مسابقه کمپین تغذیه سالم سال تحصیلی 95-

94حائز رتبه برتر کشوری شدند.  
علوم  دانشگاه  مشارکت  با  سالم  تغذیه  کمپین  افزود:   وی  
پارسال  مراقبان سالمت ومدیران مدارس  استان وهمت  پزشکی 
در کلیه مدارس کشور برگزار شد که درمرحله استانی 15 دانش 

آموز،برگزیده شدند.

چهارمین  اختتامیه  آئین  واكنش:  ی  نشریه   
برگزار  رشت  در  هفت  هنرجویی  بزرگ  جشنواره 
 24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  شد  . 
با  و  ترکاشوند  اجرای سعید  با  که  مراسم  این  در   ،
حضور تعدادی از مسئولین ، پیشکسوتان، هنرمندان 
در  مردم  العاده  فوق  استقبال  میان  در  عالقمندان  و 
علی حلوی  برگزار شد  االنبیاء )ص(  مجتمع خاتم 
دبیر جشنواره و مدیر مجموعه هفت در ابتدا با شکر 
گفت  جشنواره  موفق  برگزاری  جهت  به  خداوند 
روزی که قرار شد چنین جشنواره ای را برگزار کنیم 
، افق های ذهنی باالیی داشتیم . شاید برایم دور از 
ذهن بود که شاهد باشم که اساتید و پیشکسوتان من 
در سالن باشند و شاهد هنرنمایی هنرجویانی باشند 
که تالش کردند  .خداوند را شاکرم که در این شرایط 
و  نیست  مناسبی  اقتصادی  شرایط  چندان  شاید  که 
واقعیش  معنای  به  شاید  مختلف  دالیل  به  هم  هنر 
آنچنان رونقی ندارد ، دوستان و عزیزانی هستند که 
دست ما را گرفتند و باعث شدند تا چنین جشنواره 
ای برپا شود . حلوی افزود : جشنواره امسال عنوان 
خصوصی  بخش  هنرجویی  جشنواره  بزرگترین 
واسطه  به  افتاد  اتفاق  این  اگر  داشت  و  را  کشور 
توانایی بی نظیر هنرجویان گیالن است و بنده فقط 
آنها را هدایت کردم و فضا را مهیا کردم و کار اصلی 

را این جوانان انجام دادند .
دبیر چهارمین جشنواره هفت با بیان اینکه ما هفت 
برگزار  این جشنواره را  روز و روزی هفت ساعت 
کردیم و نگه داشتن مخاطب برای چندین ساعت در 
سالن کار آسانی نیست ، از همکاری مجموعه خاتم 
االنبیاء و اداره ارشاد رشت تشکر کرد  افزود ساعت 
۲۲ هرشب که اجراهای پایانی ما برگزار میشد طبقه 
باال و پایین سالن پر ار جمعیت بود و این چیزی جز 

گیالن  هنردوست  مردم  قدرشناسی  و  شور   ، عشق 
نیست . 

مدیر مجموعه هفت ادامه داد : ما سعی کردیم با 
پتانسیلی که در بین جوانان وجود دارد بخش های 
مختلفی را اضافه کنیم ، بخش دوبله که برای اولین 
بار اضافه شد و آقای توسلی خیلی تالش کردند که 
این بخش راه بیفتد و انشاال بیشتر هم خواهد شد و 
ما سعی می کنیم بزودی  دوبله فیلمهای سینمایی را 

هم بعد از طی مراحل قانونی انجام دهیم  .
کارهای  از  سینمایی  کودک   ، کودک  بخش  در   
های  فرم  بخش  در   ، شد  انجام  که  بود  جدیدی 
بسیار  آقای پورحیدری  آئین های محلی  نمایشی و 
امسال  هم  کمدی  استندآپ  بخش  کردند  .   تالش 
اجرا شد که مهندس علوی ) عضو  بار  اولین  برای 
شورای شهر رشت ( بسیار همکاری کردند چه در 
جشنواره استندآپ کمدی و چه جشنواره هفت که 
جشنواره  آینده  سال  انشاال  بیفتد  و  بهتری  اتفاقات 
استندآپ کمدی را طی ۵ روز برگزار خواهیم کرد 
نیاز به شادی دارند و این شادی می  چون مردم ما 

تواند برای جامعه بسیار مفید باشد  . 
البته  تعداد کارهایی که انجام شد بی نظیر بود و 
نمی توان گفت که همه آنها کارهای فوق العاده ای 
بودند ، چرا که اجراهای هنرجویی بود و خیلی از 
آنها برای بار اول تجربه می کردند . وی ادامه داد : 
ما در طی چندسال اخیر دوره های نمایشنامه خوانی 
برگزار کردیم که در گیالن به این شکل تاکنون سابقه 
نداشت و مورد استقبال خیلی خوبی قرار می گرفت. 
انشاال درصدد هستیم طرحی بنام جوانه ها را برگزار 
) در پالتوی  اجرای عموم  به  را  نمایش  ده  کنیم و 
 ، اتفاق  این  که  بیاوریم   در  االنبیاء(  خاتم  با  هفت 
اتفاق خیلی بزرگی خواهد بود . در عرصه سینمایی 

هم با همکاری آقایان معینی و نهان قدرتی پایه ریزی 
باشیم.  داشته  را  مختلف  های  جشنواره  در  حضور 
حلوی در پایان با بیان اینکه اگر اتفاقی افتاده یا قرار 
است بیفتد فقط و فقط بواسطه حمایت هایی بوده که 
ازهمکاری  است  بنده شده  فرهنگی  های  از حرکت 
سید امیرحسین علوی ) عضو شورای شهر رشت ( ، 
دکتر حسن پور ) رییس اداره ارشاد رشت (  و مهندس 
فالح ) نماینده بین المللی محصوالت بهداشتی پاک 
رخ(  ، مهندس دور اندیش ) شرکت راه گستر گیل ( 
و مهندس  حسینی نسب ) معاون پژوهش کده میکرو 
الکترونیک گیالن( ، مهندس هودنه ) مدیر مجموعه 
شهر فرش گیالن( از حامیان مالی و همچنین اعضای 
کرد.  قدردانی  آثار  بازبین  هیئت  و  جشنواره  ستاد 
مهندس  و  پور  حسن  دکتر  مراسم  این  در  همچنین 
علوی هم دقایقی به سخنرانی پرداختند و از برگزاری 
فوق  استقبال  و  کیفیت  این  با  ای  جشنواره  چنین 
العاده مردم اظهار خوشحالی کردند .قرائت بیانیه آئین 
اختتامیه توسط بهزاد صدقیانی . اهدای لوح تقدیر به 
تقدیر از اصحاب رسانه حامی جشنواره و آموزشگاه 
هفت و  اعضای ستاد  جشنواره و هنرجویان فعال در 

این رویداد از دیگر بخش های این مراسم بود .

امداد  كمیته  واكنش:معاون  ی  نشریه   
از  خانوار  هزار   161 كرد:  اعالم  كشور 
مددجویان کشور توانمند شدند و 48 هزار 
خانوار جدید دارای شرایط مددجویی تحت 

حمایت قرار گرفتند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
نخبگان  از  نفر   50 و  هزار  پنج  اطالعات   ،
یک  و  آموز  دانش   700 و  هزار  سه  شامل 
بانک  در  و  شناسایی  دانشجو   350 و  هزار 

اطالعاتی نخبگان به ثبت رسیده اند.
فاطمه رهبر معاون حمایت و سالمت    
خانواده کمیته امداد کشور در جلسه شورای 
استان گیالن و در جمع  امداد  اداری کمیته 
مدیرکل ، معاونین و مدیران این نهاد تصریح 
کرد : تقویت کمی و کیفی مددکاران خانواده 
رسانی  خدمت  اصلی  عنصر  عنوان  به 
محسوب می شود و به همین منظور تعداد 
مددکاران از 1900 نفر به بیش از سه هزار 
و 300 نفر افزایش یافته است.  وی با بیان 
اینکه تا پایان آبان ماه سال جاری 161 هزار 
توانمند  کشور  در  مددجویان  از  خانوار 
جدید  خانوار  هزار   48  : کرد  اظهار  شدند 
دارای شرایط مددجویی تحت حمایت قرار 
گرفتند و افرادی که در معرض آسیب های 
حاد  مشکالت  دیگر  و  بیماری   ، اجتماعی 
قرار دارند همچنان در چرخه حمایتی امداد 
باقی می مانند و پاالیش جامعه مددجویی با 
هدف توانمندسازی ، افزایش اعتماد عمومی 
را به دنبال خواهد داشت.   رهبر با تاکید بر 
اینکه افزایش و تفویض اختیارات به حوزه 
و  خانواده  مددکاران  ویژه  به  اجرایی  های 
منظور  به  فرآیندها  کاهش  در جهت  تالش 
در  محرومان  به  خدمات  ارائه  در  تسریع 
بهره   : افزود  نهاد قرار دارد  این  دستور کار 
گیری از ظرفیت مددکاران تحصیل کرده و 
و  پرونده  به  رسیدگی  جهت  زن  تجربه  با 
دیگر  از  خانوار  سرپرست  زنان  مشکالت 
اقدامات مهم است که اکنون بیش از 900 مددکار 
زن با این نهاد همکاری دارند.  معاون حمایت و 
 : امداد کشور تصریح کرد  سالمت خانواده کمیته 
تحت  مددجویان  از  خانوار  هزار   220 اکنون  هم 
حمایت بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و این مهم 
با محوریت و اولویت زنان سرپرست خانوار انجام 
می شود.  وی با بیان اینکه شناسایی و تهیه بانک 
اطالعی نخبگان تحت حمایت با موفقیت به پایان 
رسیده است گفت : اطالعات پنج هزار و 50 نفر 
از نخبگان شامل سه هزار و 700 دانش آموز و یک 
هزار و 350 دانشجو شناسایی و در بانک اطالعاتی 
نخبگان به ثبت رسیده اند.  رهبر اظهار کرد : آن 
کمیته  برای  آن  انجام  که  از خدماتی  بخش 
امکان  یا  و  داشته  بر  در  زیاد  هزینه  امداد 
باید  تحقق آن توسط این نهاد وجود ندارد 
سپاری  برون  اثرگذار  و  تخصصی  شیوه  به 
شود .  منبع سایت خبری كمیته امداد گیالن

جامعه نبايد 2 قطبي شود

دانش آموز گيالني درکمپين تغذيه 
سالم برتر شدند

61 هزار خانوارمددجو 
توانمند شدند

جشنواره هنرجويي » هفت« تمام شد

استاندار گيالن انتظار دارد:
استاندار گيالن،

معاون آموزش و پرورش گيالن:

شناسايی بيش از5 هزار نخبه

پس از 7 روز هنرنمايي جوان ها،

   آب چشمه هاي رشت بهداشتي است؟

ليال خدمت بين دانا 

رئيس مجمع عالي بسيجيان گيالن:

استاندار گيالن تأکيد کرد:

مدير مسئول  

فرهنگي

نمايشگاه كتاب با 50 
درصد تخفيف در رشت

نمایشگاه كتابی به همت نماینده انتشارات 
داریوش از 20 آذر ماه به مدت یك ماه در 
پا شده است  بر  االنبیاء رشت  مجتمع خاتم 
كه كتاب ها با 50 درصد تخفیف عرضه می 

شود. 
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
فرهنگ  اشاعه   جهت  نمایشگاه  این   ،  24
نماینده  شرفخانی  مهندس   ، کتابخوانی 
و  برگزیده  ناشر   30 و  داریوش  انتشارات 
برجسته کشور با حدود 2000 عنوان کتاب 
که چاپ سال 94 93  و 95 با نصف قیمت 
و 50 درصد تخفیف واقعی ، بمدت یکماه 
میدان شهرداری  آذر  در شهر رشت  از 20 

مجتمع خاتم االنبیا؛ برگزار است. 
با  و  فهیم  مردم  از  برگزاری  مسئوالن 
خواست  در  رشت  شهر  و  گیالن  فرهنگ 
دارند تا برای دیدن و خرید كتاب هر روز به 

این مجتمع مراجعه كنند. 

سالن مجتمع فرهنگي خاتم االنبيا،

27 ربیع االول  1438
شماره  7647 دی  1395 سه شنبه 

آگهي ابالغ مالياتي: دراجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي 
نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

عملکرداصل مالياتنام ونام خانوادگي  نوع شغل رديف

سعيد عزيزيان

سعيد عزيزيان

سعيد کوششيان

محمد قدسي

محمد قدسي

محمد قدسي

محمد قدسي

کيوان ساسانيان

کيوان ساسانيان

سيد مجيد حسيني 
سيداني

سيد مجيد حسيني 
سيداني

فاطمه جوادي بيجندي

فاطمه جوادي بيجندي

علي ابراهيمي اوردکلو

محمد قدسي

محمد قدسي

11477215760

78372104

5611869760

13831808230

63783615

33229760640

72135708

3778164960

101726130

2368226820

87500

25496976820

60210037

13693411000

10335213660

89330001

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

استارا خيابان حکيم نظامي 
اداره امور مالياتي استارا

1392

1392
تکليفي

1389

1391

1391
تکليفي

1392
1392
تکليفي

1389

1390

1390

1390
تکليفي

1392

1392
تکليفي

1389

1393

1393
تکليفي

93850 -1395/09/13

102392 -1395/09/25

93848 - 1395/09/13

93840- 1395/09/13

102393 - 1395/09/23 

93841  -  1395/09/13  

102393 - 1395/09/23 

93999  - 1395/09/13 

93996  - 1395/09/13 

93859  - 1395/09/13 

 102652  -  1395/09/28 

94013 - 1395/09/13 

102654 - 1395/09/28 

94027 - 1395/09/13 

93843 - 1395/09/13 

102393  - 1395/09/23 

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

-13:30
1395/11/16

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

برگ دعوت به هيات 
حل اختالف مالياتي

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

نوع اوراق
تاريخ وساعت 

هيئت حل 
اختالف مالياتي

شماره برگ تشخيص –

برگ قطعي شماره برگ دعوت هيات 
حل اخالف مالياتي

نشاني اداره امور 
مالياتي 

نام  ونام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : حسن عطا بخش
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ورزش

خبر

گيالنيها در مصرف گاز 
صرفه جويي كنند

نشریه واكنش: مدیرعامل شرکت گاز گیالن از همه مشترکین 
گاز بویژه گیالنیان فهیم خواست باصرفه جویی در مصرف گاز، 

از افت احتمالی فشار گاز جلوگیری كنند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به گزارش روابط 
بینی  پیش  به  اشاره  با  وی  گیالن،  استان  گاز  شرکت  عمومی 
سازمان هواشناسی درخصوص ورود جبهه هوای سرد به استان 
در  را  کشور  نقاط  اکثر  سرما  گستره  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
ادامه خواهد  نیز  تا هفته دیگر  این وضعیت  بر گرفته است و 

داشت الزم است با مدیریت مصرف و نگهداری دمای خانه ها 
در دامنه 18 تا 21 درجه پایداری جریان گاز را در کل کشور 

حفظ كنیم.
همدلی  سایه   در  کرد  امیدواری  ابراز  مدیرعامل شرکت    
ناپایدار جوی  و همراهی کلیه مردم و مسوؤلین استان شرایط 
صرفه  رعایت  با  و  گذاشته  سر  پشت  مشکلی  هیچ  بدون  را 
جویی عالوه بر برقراری جریان گاز برای همه هم میهنان، هزینه 

کمتری را بر اقتصاد خانوار تحمیل كنیم.

استان  پاسداران  سپاه  فرمانده 
گیالن اعالم كرد: یك هزار واحد 
كمیته  مددجویان  برای  مسكونی 
امداد امام استان ساخته و 2 هزار 
واحد نیز توسط نیروهای بسیجی 

تعمیر می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
پاسدار محمد  گیالن 24 ، سردار 
تخصصی  نشست  در  عبداهلل پور 
سرمایه  همگانی.  مشارکت 
که  عمومی  امنیت  و  اجتماعی 
گیالن  دانشگاه  حکمت  تاالر  در 
در  داشت:  اظهار  شد  برگزار 
آستانه ۸ و ۹ دی ماه قرار داریم و 

تمام نظام سلطه در مقابل بصیرت مردم زانو زده اند.
اینکه   بیان  با  گیالن  استان  قدس  سپاه  فرمانده   
ملت ایران برای خدمت به همه میدان می دهد و اگر 
کسی از مقام معظم رهبری فاصله بگیرد مردم آن را 
کنار می گذارند گفت: تمامی فشارها از نظام سلطه 
برای خستگی مردم است ولی ملت ایران خستگی 
از  برخی  برای  تأسف  ابزار  با  وی  است.  ناپذیر 
مسئوالن که این ملت آگاه را درک نمی کنند اظهار 
کرد: سپاه قدس گیالن با مشارکت کمیته امداد طرح 
زیرا  می دهد  انجام  محرومیت زدایی  برای  را  هایی 

بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار گیالنی از امکانات 
رفاهی محروم هستند.  سردار عبداهلل پور با اشاره به 
محرومان  برای  نون  تا  مسکونی  واحد   ۲۵۰ اینکه 
تحویل دادیم خاطرنشان کرد: کار اصلی محرومیت 
زدایی را مردم و بسیجیان انجام می دهند و در هر 

حوزه ای به مردم تکیه کنیم بیمه می شویم.
اینکه  بیان  با  گیالن  استان  قدس  سپاه  فرمانده   
داده ایم  انجام  کم  کنیم  هرکاری  ایران  مردم  برای 
به  کند  مراجعه  تاریخ  به  انسانی  هر  کرد:  عنوان 
خمینی)ره(  امام  و  می برد  پی  ایران  ملت  ارزش 

ایران  “ملت  گفت  زمینه  این  در 
نیز  پیامبر  و  حجاز  عصر  مردم  از 
باالترند”.  سردار عبداهلل پور انقالب 
مردم  رهبری.  مبنای  سه  پایه  بر  را 
کرد:  بیان  و  دانست  ایدئولوژی  و 
راه  راحل  امام  از  بعد  ایران  مردم 
و  گذراندند  کامل  به طور  را  امام 
ذره ای از این مسیر تخطی نکردند.  
با  گیالن  استان  قدس  سپاه  فرمانده 
اشاره به اینکه بعد از جنگ تحمیلی 
انجام  ما  علیه  ظالمانه  تحریم های 
شد بیان کرد: اگر این تحریم ها علیه 
کشورهای اروپایی انجام می شد کم 
و  استوار  ما  ملت  ولی  می آوردند 
اینکه  بیان  با  است. وی  ایستاده  پای خود  روی  بر 
مردم ما از مسئوالن بهتر می فهمند و هیچ جای دنیا 
نظام  کرد:  تصریح  ندارد  ایران  ملت  مانند  مردمی 
انقالب اسالمی است و  بین بردن  از  به دنبال  سلطه 
تعدادی از مسئوالن ما در جریان فتنه کم آورده اند. 
سردار عبداهلل پور از اجرای طرح دهستان نمونه در 
سه شهرستان رودبار. تالش و املش خبر داد و بیان 
کرد: این دهستان ها را در زمینه های فرهنگی. سبک 
آباد  اشتغال  حوزه  و  زیرساخت ها  درمان.  زندگی. 

می کنیم.

حقوق ورزشي پازل 
گمشده ورزش در کشور

زرجوب و گوهررود 
پاكسازي شود

ليال خدمت بين دانا 

ليال خدمت بين دانا 

می  میان  به  ورزش  از  سخن  هرگاه 
مانند  ها  ورزش  از  معدودی  تعداد  آید 
فوتبال،کشتی و ورزش های رزمی به ذهن 
متبادر می شوند و دیگر هیچ! تازه این فقط 
یک بعد ماجراست.آیا تا به حال به این فکر 
کرده ایم که پشت همان چنددقیقه ورزشی 
تلویزیون  جادویی  قاب  یا  استادیوم  در  که 
وقتی  است؟  نهفته  قوانینی  چه  بینیم  می 
به  حال  به  تا  شود  می  مصدوم  بازیکنی 
از  را  اش  دیه  که  ایم  کرده  فکر  نکته  این 
برای  اساسا حقی  آیا  چه کسی می گیرد و 
یا خیر؟   دارد  ای  مساله  مطرح کردن چنین 
مغفول  ما  کشور  در  ورزش  که  همانطور 
شده  محدود  خاص  مورد  چند  به  و  مانده 
است حقوق ورزشی نیز واژه ای ناآشنا برای 
همه اقشار از تماشاگران و ورزش دوستان 
گرفته تا روسای فدراسیون ها و ورزشکاران 
است.حقوقی که اگر به درستی رعایت شود 
بدنی  آسیب  همه  این  دچار  ما  ورزشکاران 
وگاه حیثیتی نمی شوند تا جایی که بسیاری 
رعایت  عدم  علت  به  ورزشکارانمان  از 
موازین فنی دچار مشکالتی از جمله ضایعه 
عرصه  از  همیشه  برای  و  اند  شده  نخاعی 

ورزش کناره گیری کرده اند.
را تعریف  اگر بخواهیم حقوق ورزشی   
و  رفتارها  تمام  که  بگوییم  باید  کنیم 
فعالیتهایی که در حوزه ورزشی رخ می دهد 
باید در چهار چوب قوانین و مقررات خاص 
حقوقی و قضایی باشد یعنی از نوع و کیفیت 
کشی  وزن  تا  گرفته  استفاده  مورد  وسایل 
انجام حرکات  به نحوه  افراد و توجه مربی 
ورزشی توسط ورزشکاران و به عنوان مثال 
انتخاب مربی متخصص و کادر فنی متبحر 
مالی  از  اعم  امور،  تمام  مدیریت صحیح  و 
... در چهارچوب همین حقوق  و  اداری  و 

ورزشی است.

های  رودخانه  آلودگی  واكنش:  نشریه   
زرجوب و گوهررود در سطح وسیعی بوده 
باید بدون هیچ مالحظه ای در پاكسازی  و 
های  رودخانه  آلودگی  كرد.  كوشش  آن 
زرجوب و گوهررود در سطح وسیعی بوده 
و باید بدون هیچ مالحظه ای  در  پاكسازی 
آن كوشش كرد. رییس كل دادگستری استان 
قضایی  شورای  نشست  دهمین  در  گیالن 
:عنوان  به  قضایی  دستگاه   : افزود  استان  
متولی امنیت و سالمت مردم  پیگیر مطالبات 
سایر  با  را  و همكاری الزم  تعامل  و  بوده  
نهادها در این زمینه خواهد داشت. به گزارش 
کل  دادگستری  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
به  استان  قضایی   شورای  نشست  گیالن  استان 
ریاست احمد سیاوش پور،  رئیس كل دادگستری 
نیروهای مسلح برگزار  استان  در سازمان قضایی 
نشست   این  در  استان  قضایی  رئیس شورای  شد. 
سالمت و امنیت را  دو نعمت بزرگ الهی برشمرد 
بوده  و  اهمیت  دارای  بشری  تمام جوامع  در  كه 
با  وی   كند.   می  معنا  بی  را  زندگی  آنها،  فقدان 
اشاره به اینكه هرجا سالمت ،  بهداشت و امنیت  
باشد  قابل حل می  مابقی مشكالت  باشد   برقرار 
تصریح كرد: اگر جسم و روح انسانها  سالم نباشد 
زندگی  در  نشاطی  و  نبوده  آینده  به  امیدی  هیچ 
احساس نمی شود. این مقام ارشد قضایی همچنین 
خاطر نشان كرد: امروزه  امنیت در نقاط مختلف 
دنیا خدشه دار شده است و سایه نا امنی بر زندگی 
بشر گسترده شده  و جمهوری اسالمی ایران  در 
احاطه  را  آن  اطراف  كشورهای  كه  ناامنی  فضای 
كرده است به بركت خون شهیدان و  صبر خانواده 
های آنان در صلح و آرامش به سر می برد  و مردم 

باید همواره قدردان این امنیت باشند.

خبر 

خبر 

خبر 

3هزار خانه براي محرومان 

بنگاه هاي اقتصادي کوچک و 
متوسط مستثني هستند

 مدیرکل بهزیستی گیالن در اولین جلسه سفیران 
برگزار  خزائلی  دکتر  سالن  در  که  استان  بهزیستی 
شد گفت: سازمان بهزیستی در راستای  وظایفی که 
دولت و قانون  برای کمک به معلوالن و مددجویان 
و توانمندسازی جامعه هدف مشخص کرده است، 
دکتر  عمومی  روابط  گزارش  به   . دارد  می  بر  گام 
محمد رضا پارسی با بیان اینکه دنیای امروز گرفتار 
باید  افزود:  است  بسیار  مشکالت  و  ها  آسیب 
بین  سازی  اعتماد  جهت  را  جمعی  خیر  فرهنگ 

دولت و ملت در جامعه نهادینه کنیم.
را  ایران  ملت   : افزود  گیالن  بهزیستی  مدیرکل 
الگوی خیر جمعی دانست و اظهار کرد: رفع تبعیض 
و توانمند سازی محرومان، توسعه عدالت اجتماعی، 
توسعه مناطق محروم از ویژگی های انقالب اسالمی 
می  فعالیت  زمینه  این  در  بهزیستی  که  است  ایران 
کند. وی با بیان اینکه بهزیستی رابط بین دولت و 

ملت در کمک به معلوالن و آسیب دیدگان اجتماعی 
است گفت: منظور از خیر جمعی تنها کمک مالی 
انسانها  که  شود  فراهم  شرایطی  باید  بلکه  نیست 

اوقات خود را صرف بهزیستی جامعه کنند.
دکتر محمد رضا پارسی ادامه داد: باید از ظرفیت 
افزایش کیفیت  خیرین و معتمدین مردم در جهت 
خدمات به جامعه هدف بهزیستی بهره برد. وی با 
بیان اینکه سفیران فرهنگی بهزیستی تبلور و نمادی 

انسان  این  کرد:  تصریح  هستند  خّیر  های  انسان  از 
این  اقشار جامعه  به  ها داوطلبانه در جهت خدمت 
بهزیستی  مدیرکل  کشند.  می  دوش  بر  را  رسالت 
گیالن با تاکید بر هدایت کمک های خیرین به سمت 
جامعه هدف بهزیستی تصریح کرد: با رفع نیازهای 
ضروری، خیر جمعی و همدلی و مشارکت بسیاری 
از مشکالت اقشار محروم برطرف شده و حرکتی در 
جهت رفع فقر است. وی گسترش خیر جمعی در 
تقویت سرمایه  را موجب رضایت بخشی و  جامعه 
مشارکت  این  کرد:  اظهار  و  دانست  اجتماعی  های 

موجب هم افزایی و همدلی بیشتر مردم می شود.
دکتر محمد رضا پارسی در پایان تشکیل سفریان 
فرهنگی بهزیستی را فصل مشترکی در جهت تسهیل 
در جهت گستردگی  به جامعه هدف  ارائه خدمات 

خدمات دانست.

فرمانده سپاه گيالن:

گيالن دومين استان فقيركشور است

ايثارگران شاخص،بازوان 
بنياد هستند

با وجود همه سرسبزي و توانمندي،

رئيس كل دادگستري گيالن،

با  گیالن   : واكنش  ی  نشریه 
وجود ظرفیت ها و مواهب طبعی و 
گردشگری، دومین استان فقیر کشور 
گیالن و سومین استان تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمینی)ره( است.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 

گیالن 24 ، مرتضی طالع ماسوله  در نخستین کنفرانس سرمایه گذاری 
در صومعه سرا با بیان اینکه توجه به جذب سرمایه گذار باید همواره 
از اولویت برنامه ها در استان ها باشد، اظهار داشت: امروز به مقوله 
جذب سرمایه گذار در جامعه توجه نمی شود. وی با بیان اینکه در 
جامعه امروز در امر جذب سرمایه گذار جدی نیستیم افزود: با وجود 
جذب  راستای  در  کشور،  در  اشتغال  چون  گسترده ای  مشکالت 

سرمایه گذار و توانمندی در حوزه مذکور ضعیف عمل می شود.
موجود  ظرفیت های  با  گیالن  اینکه  بر  تاکید  با  طالع ماسوله    
می تواند سرمایه گذاران زیادی را جذب کند تصریح کرد: در دوران 
به  اقدام  امکانات،  به محدودیت و کمبود  با توجه  گذشته، بزرگان 
امکانات و سطح  با وجود  اکنون  تولیدات می کردند و هم  افزایش 
تحصیالت باال در این مقوله ضعیف عمل کردیم.  رئیس دبیرخانه 
میراث فرهنگی، گیالن  شورای مرکزی صنایع دستی،گردشگری و 
را دومین استان فقیر کشور اعالم و اظهار کرد: استان گیالن سومین 
استان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( است که با ظرفیت های 

موجود در استان این امر قابل قبول نیست.
 وی ایران را در امر جذب سرمایه گذار ناموفق دانست و گفت: 
به  امر  این  و  دارد  سرمایه گذار  جذب  در  را  دنیا   150 رتبه  ایران 
شورای  دبیرخانه  رئیس  نیست.   زیبنده  کشور  برای  عنوان  هیچ 
مرکزی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه 
گذشتگان ما به واسطه نفت و درآمدهای نفتی کشور را اداره نکردند 
خاطرنشان کرد: شناخت، شراکت و شتاب از مهم ترین اولویت ها 

برای دستیابی به توسعه سرمایه گذاری پایدار است.

هفتمین جلسه شورای هماهنگی 
حضور  با  استان   معین  معتمدین 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مشاور  پناهی  امام  و  گیالن  استان 
برگزار  ایثارگران  امور  در  استاندار 
این  گیالن،در  ایثار  گزارش  به  شد. 

مصوبات  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  بررسی  ضمن  جلسه 
شهرستانهای  معین  معتمدین  طرح  9ماهه  ،عملکرد  قبلی  جلسات 
امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  شد.  مورد   95 سال  در  استان  تابعه 
روند  در  ایثارگری  جامعه  تعامل  جلسه  این  در  استان  ایثارگران 
خدمات رسانی به جامعه  هدف وارتقا نقش وجایگاه طرح معتمدین 
از  باید  تابعه  بنیاد شهرستانها ی  افزودند:  و  را خواستار شدند  معین 
انان  معین و تخصص  معتمدین  اعضای  بویژه  ایثارگری  تشکل های 
بهره مند شوند  تا این طرح به جایگاه واقعی خود برسدو از تخصص 
وتوانمندی ایثارگران الزم است بصورت مطلوب بهره برداری گردد. 
پاکاری افزود: بنیاد در تمام شرایط به وجود ایثارگران شاخص وخوش 
جامعه  متخصص  های  گروه  تخصص  از  یقینا  و  است  نیازمند  فکر 
هدف بهره مند خواهد شد. وی در خصوص ایجاد بانک اطالعاتی 
را  مطالبی  انان  با  تخصصی  جلسات  وبرگزاری  اقشار  های  شبکه 

بیان داشتند.

مدیرعامل شرکت شهرک های 
به  توجه  گفت:  گیالن  صنعتی 
مصوبات کارگروه کشوری تسهیل 
با همکاری  و رفع موانع تولید و 
بنگاه  بانک مرکزی، شرکت ها و 
متوسط  و  اقتصادی کوچک  های 
از شرط بدهی غیرجاری و چک 

برگشتی برای دریافت تسهیالت و تعهدات مستثنی شده اند.
مدیرعامل شرکت   ، تحلیلی خبری گیالن 24  به گزارش شبکه 
مهم  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  گیالن  صنعتی  های  شهرک 
ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران و صنعتگران در زمینه 
موضوعات بانکی است، از این رو با توجه به اولویت بندی موانع 
های  پروژه  اجرای  در خصوص  شده  ارائه  راهکارهای  و  موجود 

اقتصاد مقاومتی، تصمیمات حمایتی جدیدی اتخاذ شده است.
 طهمورث الهوتی اشکوری با اشاره به پرداخت تسهیالت بانکی 
به طرح های نیمه تمام صنعتی با پیشرفت بیش از 60 درصد تصریح 
کرد: با توجه به مصوبات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و 
با همکاری بانک مرکزی، محل اجرای طرح های صنعتی و تولیدی، 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  قرارداد  های  دفترچه  و  آالت  ماشین 
استان ها و یا ضمانت نامه های صندوق حمایتی و بیمه نامه های 
اعتباری  بانک ها و موسسات  به عنوان وثیقه مورد پذیرش  دولتی 
قرار می گیرد.  وی همچنین از مستثنی شدن شرکت ها و واحدهای 
در  برگشتی  چک  و  غیرجاری  بدهی  شرط  از  متوسط  و  کوچک 
مشمول  بنگاه های  افزود:  و  داد  خبر  تعهدات  و  تسهیالت  اعطای 
این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، 
رعایت نسبت مالکانه و مفاد آئین نامه » رعایت شاخص های مالی 
در اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی 
توسط بانک های دولتی«،  برای بهره مندی از تسهیالت و تعهدات 
مستثنی هستند و موسسات اعتباری می توانند بدهی غیرجاری کمتر 
از 10 میلیارد ریال بنگاه های مشمول این دستورالعمل را، به مدت 

یک سال امهال کنند.
  براساس قوانین، واحدها و بنگاه های اقتصادی تولیدی - صنعتی 
کوچک دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه های اقتصادی 

متوسط دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر می باشند. اولين نشست هم انديشي سفيران فرهنگي بهزيستي گيالن برگزار شد

شرط بدهي غيرجاري و چک برگشتي براي دريافت تسهيالت مدير عامل توصيه دارد،

جنگلی  و  كوهستانی  سرزمين 
استان  درشرق  آباد  رحيم  اشكورات 
گيالن چشم هر بيننده ای را خيره می 

سازد.
اشكورات يك منطقه زيست محيطی 
نادری  های  گونه  وجود  با  كه  است 
همواره  آهوو...  بزكوهی،  همچون 
مورد طمع شكارچيان غيرقانونی است.
بزرگ  دامداران  از  يكی  عليزاده  هاشم 
شرق گيالن،می گويد:عده ای با استناد 
پرندگان  برای  كه  شكاری  پروانه  به 
گونه  به شكار  اقدام  است  صادر شده 

نادر حيات وحش می كنند كه آسيب های  های 
می  محيطی  زيست  های  گونه  به  فراوانی  های 

زنندبه نظر می رسد اين خال قانونی موجب سوء 
استفاده های سودجويان شده است.

محيط  چرا  افزود:  عليزاده  هاشم   
آزاد  شكار  برای  را  منطقه  يك  زيست 
ويك منطقه را ممنوع شكار اعالم می 

كند هر روز در منطقه شكار می شود.
شكارچيان  كه  زمانی  داد:  ادامه  وی 
به مناطق ييالقی می روند باعث هرج و 
مرج زيادی در منطقه مانند آتش سوزی 

طويله،ازبين بردن مرتع و... می شوند.
اين مهم همت مديران محيط زيست 
را می طلبد تا با برنامه ريزی و مديريت 
سرمايه  اين  رفتن  تاراج  به  از  صحيح 
اين  تا  كنند  جلوگيری  طبيعی  های 

حيوانات به سرنوشت ببرمازندران دچار نشوند.

گزارش

از مجوزهاي شكار سو استفاده مي شود!

آموزش كوتاه و ميان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي دولتي 
،  بخش صنعت و موسسه هاي آموزشي فقط در شهر رشت - تماس 09125036810

فرشته رضائي

فرهاد خراسانی

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، از لباسهاي مناسب در فصل سرد سال استفاده نماييد. 
  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، هنگام استفاده از اجاق گاز، براي ظروف كوچك از شعله کوچک استفاده ننمائيد. 

  با انتخاب پرده مناسب از اتالف حرارتي ساختمان جلوگيري نماييم.
   شومينه ها را خاموش و از وسايل گرمايشي استاندارد استفاده كنيم تا امنيت و بازده گرمايي بهتري داشته باشيم.

  با بسته نگهداشتن درب اتاقهاي خالي وخاموش كردن بخاريهاي موجود در آنها، در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي نمائيد.

اخبار  و تحليل هاي روزانه را در » سايت حرفه اي و كامال توليدي » گيالن 24 بخوانيد.....
WWW.gilan24شبكه  خبری ، تحليلی "               گيالن 24 "     » ما كپي پيست نمي كنيم ..... .ir

27 ربیع االول  1438
شماره  7647 دی  1395 سه شنبه 

در اشكورات رحيم آباد رودسر،

سالمه شيرزادي



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

در نشست مشترک وزرای علوم کشورهای ایران و فرانسه در 
ارتباط با چگونگی عملیاتی شدن برنامه های تدوینی در نشست 
گزارش  به  شد.  نظر  تبادل  و  بحث  آتی  توافقات  و  پیشین  های 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، پس از این نشست و در جلسه 
تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون  حضور  با  مستقل  ای 
رؤسای  و  الملل  بین  امور  در  علوم  وزیر  مقام  قائم  و  فناوری  و 
دانشگاه  میان  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  فرانسه،  های  دانشگاه 
گیالن و دانشگاه های استراسبورگ و انسام فرانسه منعقد شد.در 
این نشست دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری گفت: بین المللی شدن آموزش عالی از اهداف 
دانشگاههای  به  وزارت  این  و  است  علوم  وزارت  های  برنامه  و 
بزرگ این اختیار را داده است كه با دانشگاهها و موسسات معتبر 
علمی و تحقیقاتی دنیا وارد ارتباطات علمی و فناوری شوند. وی 
به جایگاه باالی كشورهای اروپایی در دیپلماسی علمی جمهوری 
ایران به گسترش همكاری  ایران اشاره كرد و عالقمندی  اسالمی 
های علمی و تحقیقاتی  را ناشی از روابط بین المللی فعال اروپا و 
وجود دانشگاههای معتبر در این قاره و  آشنایی دیرینه محققان و 

دانشمندان كشورمان با مراكز علمی اروپایی بیان كرد.

استراسبورگ و انسام 
فرانسه تفاهم كردند

خبر

خبری  شبكه  و  واكنش  ی  نشریه 
گیالن 24: رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن گفت: این دانشگاه با چالش های 

جدی در منابع مالی روبه رو است .
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  ، وی گفت:   24 گیالن 
پرداخت  در  ماهیانه  گیالن  پزشکی 
میلیارد   ۷ قراردادی  نیروهای  حقوق 
شاهرخ  دكتر  دارد.  کسری  تومان 

گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  چابک  یوسف زاده 
 9 در  داشت:  اظهار  است  بزرگی  چالش های  دچار  مالی  لحاظ  از 
ماهه گذشته تا حدودی مشکالت منابع مالی این دانشگاه برطرف 
اینکه  بر  تاکید  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است.  شده 
تامین حقوق ماهیانه 5 هزار نیروی قراردادی یکی از مشکالت عمده 
اقدامات  گذشته  ماهه   9 در  کرد:  تصریح  است  بوده  دانشگاه  این 
استان  در  دانشگاه  کنونی  وضعیت  نشدن  بدتر  بر  مبنی  گسترده ای 
انجام شده است.  یوسف زاده چابک با اشاره به اینکه دانشگاه علوم 
 9 قراردادی  نیروهای  پرداخت حقوق  برای  ماهیانه  گیالن  پزشکی 
میلیارد تومان کسری داشت خاطرنشان کرد: میزان مذکور با تالش 

گسترده دانشگاه هم اکنون به 7 میلیارد کاهش یافته است.
 وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اقدامات صورت 
است  برداشته  اساسی  گام های  پیشرفت  و  رشد  سمت  به  گرفته 
پرداخت  در  ماهه زمستان  پایان سه  تا  پیش بینی می شود  کرد:  بیان 
حقوق پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شرایط مطلوب تری ایجاد شود. 
بسیار  را  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رسالت  چابک  یوسف زاده 
از  سنگین دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
نداشتن نقشه راهی مشخص و هدفی معین رنج می برد که امروز این 
نقشه به درستی پیش روی دانشگاه ترسیم شده است.  رئیس دانشگاه 
دانشگاه علوم  علوم پزشکی گیالن ظرفیت های علمی و تحقیقاتی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  و  دانست  گسترده  را  گیالن  پزشکی 
گیالن عزم خود را برای گذر از وضعیت نسل دوم دانشگاه و رسیدن 

به شعار پیشروی در نسل سوم دانشگاه به کار گرفته است.

جایزه  چابکسر،  مسوولین  و  معتمدین  هیات  واكنش:  ی  نشریه 
ویژه همایش تجلیل از نخبگان چابکسر را به مادر پروفسور شاهرخ 
یوسف زاده چابک اهدا کرد. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
همایش  ویژه  جایزه  چابکسر،  مسوولین  و  معتمدین  هیات   ،  24
تجلیل از نخبگان چابکسر را به مادر پروفسور شاهرخ یوسف زاده 
علوم  دانشگاه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  کرد.   اهدا  چابک 
پزشکی گیالن ؛ همایش تجلیل از نخبگان چابکسر با حضور امام 
جمعه چابکسر، نماینده مردم شهرستان چابکسر در مجلس شورای 
بخشدار  و  شهرستان  مسوولین  و  معتمدین  از  جمعی  و  اسالمی 
چابکسر برگزار شد و هیات معتمدین و مسوولین چابکسر، جایزه 
ویژه همایش تجلیل از نخبگان چابکسر را به مادر پروفسور شاهرخ 
عنوان  با  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  زاده چابک-رییس  یوسف 
» مادر نمونه« اهدا کرد.  این همایش به همت اداره کل آموزش و 
امام جمعه  و  با همکاری بخشداری  و  پرورش شهرستان چابکسر 

شهرستان چابکسر برگزار شد .

نشریه ی منطقه ای واكنش: 
سرطان در استان گیالن پس از 
عروقی  و  قلبی  های  بیماری 
میر  و  مرگ  عامل  دومین 

محسوب می شود.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، کاهش  40 
درصدی مرگ و میر به واسطه 

غربالگری
می  زودهنگام  تشخیص   
برای  را  کامل  بهبودی  تواند 
فرد رقم بزند و یافتن زودتر و 

تشخیص عوامل پیش سرطانی یا در مراحل اولیه ، 
از هزینه های گزاف درمانی و مرگ و میر جلوگیری 
؛  امداد  کمیته  به گزارش سایت خبری    . کند  می 
فریبرز منصور قناعی رئیس مرکز تحقیقات گوارش 
مراسم  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و 
مددجویان  بیماریایی  و  غربالگری  طرح  اختتامیه 
کرد:  اظهار   ، در رشت  امداد  کمیته  تحت حمایت 
سرطان در جهان یکی از عوامل مرگ و میر است و 
در استان گیالن پس از بیماری های قلبی و عروقی 

دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود .
مهمترین  را  بیماریابی  و  غربالگری  طرح  وی   
و  کرد  عنوان  سرطان  زودهنگام  تشخیص  عامل 
افزود : غربالگری کمک شایانی به فرد خواهد کرد 
به  بتوانیم  بیماری  این  دار شدن  از عالمت  قبل  تا 
گوارش  تحقیقات  مرکز  رئیس   . کنیم  کمک  بیمار 
 : داد  ادامه  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و 
تشخیص زودهنگام می تواند بهبودی کامل را برای 
فرد رقم بزند و یافتن زودتر و تشخیص عوامل پیش 
، از هزینه های گزاف  اولیه  سرطانی یا در مراحل 

درمانی و مرگ و میر جلوگیری می کند .
دکترقناعی با بیان اینکه سرطان چیزی نیست که 
 ، نکند  باشد در بدن رشد  نداشته  اگر فرد عالمت 
بلکه این سرطان با جسم فرد زندگی می کندخاطر 
و  بزرگ  روده  غربالگری سرطان  باید   : کرد  نشان 
کولونوسکوپی،  از  اعم  دقیق  های  آزمایش  با  مثانه 
آندوسکوپی انجام شود و نمی توان با یک آزمایش 

مدفوع ساده به فرد بگوییم که سالم است .
از مرگ و میر  اینکه 40 درصد  بر  تاکید  با  وی 
ناشی از سرطان به واسطه غربالگری کاهش می یابد 
گفت : ممکن است که بیمار نسبت به انجام آزمایش 
ها واکنش نشان دهد اما می توان با ایجاد اطمینان 
 ، بیماری  از خطرات  او  آگاهی بخشی  بیمار و  در 
وی را از مرگ و میر و هزینه های اضافه و فشار بر 

خانواده ها نجات داد.
  رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه 
موارد  بیشترین  اینکه  بیان  با  گیالن  پزشکی  علوم 
است  پستان  ،سرطان  خانمها  در  سرطان  به  ابتال 
در  ها  خانم  در  میر  و  مرگ  بیشترین  کرد:  اظهار 
جهان به واسطه ابتالء به سرطان  پستان است و اگر 
زود تشخیص داده شود منجر به درمان خواهد شد .

بعنوان  که  آنچه   ، اینکه  به  اشاره  با  دکترقناعی   
برده می شود چنین  نام  سونامی سرطان در گیالن 
بروز  در  هنوز  گیالن   : افزود  ندارد  وجود  چیزی 
با  و  دارد  قرار  باال  به  متوسط  رتبه  در  سرطان 
این مقدار  توان  به موقع می  پیشگیری و شناسایی 

را کاهش داد.
تحت  مددجویان  غربالگری  طرح  نتایج  وی 
پوشش استان گیالن را بسیار مطلوب خواند و گفت: 
اجرای  در  حمایتی  نهادهای  مشارکت  و  همکاری 
و  بیماریها  کاهش  برای  را  زمینه  غربالگری  طرح 
ارتقاء سطح سالمت  خانواده ها فراهم    می آورد.

نفر   1200 غربالگری  اینکه  بیان  با  دکترقناعی 

گیالن  پوشش  تحت  افراد  از 
 : افزود  است  رسیده  اتمام  به 
ها  اینگونه طرح  اجرای  تداوم 
اجرای  از  بعد  پیگیری های  و 
هزینه  کاهش  موجب  طرح 
روانی  فشار  و  درمان  های 
رئیس  شود.   می  ها  خانواده 
مرکز تحقیقات گوارش و کبد 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
برای  امداد  کمیته  از  پایان  در 
در  شده  فراهم  فرصت  ایجاد 
و  غربالگری  و  درمانی  بحث 
این  در   متخصص  همکاران 

طرح قدردانی کرد 
نگاه رسانه:

اینكه دكتر قناعی همیشه در این راستا اطالع 
رسانی مناسب و موثری داشته است جای تقدیر 
علوم  دانشگاه  مجموعه  همه  كاش  دارد، اما 
پزشكی گیالن و مركز اطالع رسانی این دانشگاه 

در این خصوص جدیت بیشتری داشتند. 
به رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان پیشنهاد 
سمت  این  از  خودشان  اینكه  از  قبل  كنم  می 
، برای  شوند  بركنار  گذشتگان  مانند  یا  بروند 
افكار  هنگام  به  و  موثر  رسانی  اطالع  حوزه 
عمومی اندیشه و چاره ای اساسی بكنند.شایسته 
غرب  و  گیالن  مردم  به  دانشگاه  این  كه  است 
عروقی  و  قلبی  بیماری  بگوید، چرا  مازندران 
مقام نخست و سرطان مقام دوم مرگ و میر در 
این ناحیه ی از كشور را داراست. برای درمان 
و مهم تر از درمان برای پیشگیری چه باید كرد. 
در  را  دانشگاه  مسئوالن  كه  ایم  خواسته  بارها 
این خصوص مالقات كنیم ، اما به حدی مشغله 
دارند كه به این مهم توجهی نیست و بیش از 
اینكه در مسیر پیشگیری قرار بگیرند در راستای 
به  حق  گیالن  كنند.مردم  می  ایستادگی  درمان 
صورت مستمر بدانند چه بیماری های فراگیری 

دارند، چرا و چه باید كرد.

سرطان دومين عامل مرگ گيالن
خبر

علوم پزشكي 7 ميليارد كسري دارد

مادر رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن تجليل شد

خبر 

براي حقوق نيروهاي قرار دادي،

محصوالت فناورانه دانشگاه 
آزاد گيالن رونمايي شد

گیالن  خبری  شبكه  و  واكنش  نشریه 
گیالن  ازاد  دانشگاه  رئیس  حضور  با   :24
محصوالت پژوهشی و فناورانه از واحدهای 
دانشگاهی رشت، الهیجان، رودسر و املش 
رونمایی  نیز  ملی  فناورانه  محصول  یک  از 
شد . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
24 ، دکتر حسین فالح باقر شیدایی معاون 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
واحد رشت و نماینده دانشگاه آزاد اسالمی 
استان گیالن در تشریح این محصول فناورانه 
گفت: داروهای ضد سرطان در صورت وارد 
شدن به محیط زیست، حتی در غلظت های 
نانوگرم در لیتر، اغلب به دلیل آب گریزی، 
باعث  و  یافته  تجمع  موجودات  بدن  در 
موجودات  و  انسان  به  جدی  های  آسیب 

دیگر می شوند. 
پساب  در  داروها  این  داد:  ادامه  وی 
ضد  داروهای  کننده  تولید  های  کارخانه 
سرطان و نیز پساب خروجی از بیمارستانها، 
وجود داشته و با استفاده از روشهای معمول 

تصفیه قابل حذف نیستند.
از  طرح  این  در  شده  ساخته  دستگاه   
و حذف  تخریب  برای  تلفیقی  سیستم  یک 
داروهای ضد سرطان از پساب بهره می گیرد 
و آزمایشات انجام شده نشان داده است که 
این سیستم قادر است پساب ذکر شده را به 

طور موثری تصفیه نماید. 
دکتر فالح اظهار کرد:  انجام این طرح در 
در  دانشگاه  وظایف  از  یکی  انجام  راستای 
قبال جامعه برای شناسایی و آگاهی دادن به 
موقع به جامعه در خصوص خطرات زیست 
و عملی  علمی  راهکارهای  ارائه  و  محیطی 

برای رفع آنها می باشد.

 دانشگاه گيالن ،

رئيس مرکز تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي گيالن :

مدير مسئول  

با وجود همه سرسبزي و توانمندي،

 کافیه قبل از خروج از حمام پاهاتون رو با 
آب سرد شست و شو بدید تا سرما نخورید

* اینکار از واریس هم جلوگیری میکنه
vakoneshiha@

فلفل ســیاه پرزهای چشــایی را 
تحریک می کند و پیامی به معده 
می فرســتد که باعث ترشح اسید 
هضم  نتیجه  در  و  هیدروکلوریک 

vakoneshiha@     .بهتر غذا می شود

نوجوان فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست.
خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید:

بستنی شکالتی چند است؟
خدمتکار گفت 50 سنت. پسرک پول خردهایش را شمرد بعد پرسید بستی معمولی چند است؟

خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پرشــده بود و عده نیز بیرون کافی شــاپ منتظر بودن با بی 
حوصلگی گفت :35 سنت

پسر گفت برای من بستنی معمولی بیاورید.
خدمتکار بی حوصله یک بستنی از ته مانده های بستنی های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک دادو رفت،

پسر بستنی را تمام کرد صورتحساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت..
هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت گریه اش گرفت ،پســر بچه درروی میز در کنار بشــقاب خالی 15سنت انعام گذاشته بود در 

صورتی که میتوانست بستنی شکالتی بخرد.
 شکسپیر اعتقاد دارد: بعضی بزرگ زاده می شوند،

برخی بزرگی را بدست می آورند،و بعضی بزرگی را بدون اینکه بخواهند با خود دارند
 انتخاب مدیر نشریه......

چگونه از سرماخوردگی بعد 
از حمام جلوگيری كنيم؟

» فلفل سيــاه عامل 
هضم غذا « 

جدول زمانبندی 
انتخابات 96 اعالم شد:

فوق العاده

مصرف پنير با گوجه يا 
خيار ممنوع

خيار گلخانه ای نخوريد

۱۷ حريق طی 2 روز  در رشت
 معاون عملیات ســازمان آتش نشانی رشت 
گفت:  آتش نشانان و تیم های امداد و نجات 
1۲ ایستگاه آتش نشانی رشت در ۴۸ ساعت 
گذشــته خدمات الزم و به موقع  را به 1۷ 
مورد حریق، حادثه به شهروندان ارائه کردند. 

vakoneshiha@

خیاردرختي وگوجه گلخانه ای 20 تا 30 
دارای سموم هستند که  استاندارد  برابر 

سرطان زاست
به طوری که مصرف این محصول میزان 

سرطان رادر کشور دو برابر میکند
vakoneshiha@  

تغذیه  متخصص  عباسي  رضا 
 200 روزانه  مصــرف  گفت: 
گرم قارچ باعث تامین ویتامین 
D بدن و پیشــگیری از پوکي 

استخوان مي شود.
vakoneshiha@

به هیچ وجه پنیر را با گوجه و خیار 
نخورید.  زیرا موجب ســرد شدن 
طبع ، کندی ذهن و خواب آلودگي 
مي شــود !  مصرف پنیر با گردو 
بهترین جایگزین است                                                             

vakoneshiha@                                                          

دبیر ستاد انتخابات کشور:
انتخابات  داوطلبان  از  نویسي  نام   
ریاست جمهوری:از بیست و دوم تا 

بیست و ششم فروردین 96
ریاست  انتخابات  تبلیغات  مهلت 

جمهوری:از هشتم تا بیست و هفتم اردیبهشت 96 
انتخابات شوراهای اسالمي  از داوطلبان پنجمین دوره  نام نویسي   

شهر و روستا:از 30 اسفند امسال تا 6 فروردین 96
  مهلت تبلیغات انتخابات شوراها:از بیست و یکم تا بیست و هفتم 

اردیبهشت 96 
 انتخابات نیز 29 اردیبهشت 96 در سراسر کشور برگزار مي شود           

vakoneshiha@ 

27 ربیع االول  1438
شماره  7647 دی  1395 سه شنبه 
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عينک طبي
فـارابـي

مجهز به پيشرفته ترين دستگاه هاي 
تراش ديجيتال ارائه دهنده انواع 

عينک هاي طبي و آفتابي

فلکه گلسار . خیابان نواب .جنب داروخانه دکتر آریافر   

به مديريت : مهيار پات
شماره تماس                 33110494 - 013

 نشریه ی منطقه ای واكنش: 
فاضالب  و  آب  عامل  مدیر 
آب  کیفیت  گوید،  می  گیالن 
شرب روستاهای گیالن برابر با 

استاندارهای جهانی است. 
سنجش  و  پایش  از  وی  
کیفیت آب شرب روستاهای این 
استانداردهای  اساس  بر  استان 
ملی و سازمان بهداشت جهانی 

خبر داد.
افزود:  فّرامینی  محمدعلی 
اجرای  راستای  در  شرکت  این 

شرب  آب  تامین  که  خود  اصلی  ی  وظیفه 
سالم و بهداشتی روستاییان است، امسال  به 
طور مستمر آزمون های کنترل کیفیت را انجام 
ها  آزمون  این  کرد:  تصریح  وی  است.  داده 
میکروبی،  کلرسنجی، کدورت سنجی،  شامل 

فیزیکوشیمیایی و HPC است.
روستاییان  آشامیدنی  آب  وی؛  گفته ی  به 
بر  عالوه  و  است  مناسب  و  بهداشتی  گیالن 
شرکت  های  آزمایشگاه  در  دائم  بطور  اینکه 
آبفار سنجیده می شود، توسط مراکز بهداشت 

نیز مورد نظارت قرار می گیرد.
ی  ماهه   9 در  اینکه  به  اشاره  با  فّرامینی، 
امسال بیش از 509 هزار و 909 مورد آزمایش 
سنجش سالمت آب شرب روستایی درگیالن 
انجام شده، خاطرنشان کرد: در این مدت 388 
هزار و 387 مورد آزمون کلرسنجی، 76 هزار 

هیات  رئیس   : واكنش  ی  نشریه 
گوید:  می  نوش  خزر  كارخانه  مدیره 
اندازه  چشم  تبدیلی  صنایع  به  توجه 
آینده اقتصادی ایران است و در همین 
راستا یك بشكه كنستانتره با 10 بشكه 
نفت برابری می كند. به گزارش شبکه 

ا ست  ، 300 سال  تحلیلی خبری گیالن 24 
که کشت اقتصادی مرکبات ، در شمال کشور 
دولتی عمل  کارخانه  تنها  امروز  و  آغاز شده 
آوری مرکبات و تولید کنستانتره استان گیالن 
تولید  ظرفیت  با  تنها  چابکسر  بخش  در 
است  فعالیت  حال  در  تن  هزار   یك  ساالنه 
. این در حالی است که صنایع تبدیلی چشم 
محسوب  کشور  اقتصاد  رشد  برای  اندازی 
ویژه  توجه  حوزه  این  به  باید  و  شود  می 

نظارت  تحت  نوش  کارخانه خزر  بشود.  ای 
مرکبات  باغداران  کشاورزی  تعاونی  شرکت 
سال  در  که  عام(  )سهامی  رودسر  شهرستان 
بوده  به کار  تاکنون مشغول  تاسیس و   1373
در سالهای گذشته توانسته است عالوه بر آب 
میوه طبیعی و کنستانتره محصوالت جدیدی 
خوراک  و  اسانس    ، پرتقال  روغن  همچون 
خیراهلل  گفته  به  كند.   عرضه  و  تولید  را  دام 
جوادی رییس هیئت مدیره  خزر نوش،  این 
تن   200 پذیرش  ظرفیت  روزانه  کارخانه 
مرکبات را دارد که پس از عمل آوری 8 تن 
 50، پرتقال  زرد  لیتر روغن   220 ، کنستانتره 
لیتر اسانس سفید 8 تن تفاله خشک  و 100 
تر  تفاله  البته  که  می شود  تولید  تر  تفاله  تن 

بستن  آخرین  لحظات  در  اجتماعی:  گروه   
به چاپخانه،   آن  ارسال  و  نشریه  شدن صفحات 
از شرق گیالن خبر رسید كه نزدیك به یكصد 
دریافت  برای  كالچای  بخش  فرهنگیان  از  نفر 
تجمع  قزوینی  گذار  سرمایه  یك  از  شان  حق 
شد  برگزار  هم  دیروز  كه  تجمع  این  اند.  كرده 
به  داشت  ادامه  ماه  دی  ششم  دوشنبه  امروز  و 
صورت مسالمت آمیز به پایان رسید. شكر زاده 
دبیر تعاونی مسكن منطقه گفت: این تعاونی در 
كالچای 185 نفر عضو داشت» . پروژه به دالیلی 
شد  تصویب  عمومی  مجمع  در  و  شد  متوقف 
كه این مجموعه فروخته شد. در دی ماه 1393 

و 669 مورد آزمون کدورت سنجی، 23 هزار 
 775 و  هزار  میکروبی،  آزمون  مورد   396 و 
و  هزار   19 و  فیزیکوشیمیایی  آزمون  مورد 
682 مورد آزمون HPC  از منابع، مخازن و 
این  روستاییان  شرب  آب  توزیع  های  شبکه 

استان صورت گرفته است.
آب  مختلف  آزمایشات  مطلوبیت  وی، 
از 99 درصد  بیش  را  شرب روستایی گیالن 
و مطلوب اعالم کرد. در حال حاضر هزار و 
762 روستای گیالن از نعمت آب آشامیدنی 
سالم و بهداشتی برخوردارند که کار سنجش 
سالمت آب شرب این روستاها در 15 واحد 
کنترل  نفر کارشناس  آزمایشگاهی توسط 35 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  کیفیت 

گیالن به طور مستمر درحال انجام است.
نگاه رسانه:

و خشک به عنوان خوراک دام به کشاورزان 
عرضه می شود. شیخی عضو هیئت مدیره این 
واحد تولید واقع در منطقه چابكسر منتهی الیه 
افزود:  رامسر  شهر  نزدیكی  در  گیالن  استان 
هم اکنون با یک شیفت کاری مشغول فعالیت 
در  مطلوبی  روند  به  بخواهیم  اگر  و   هستیم 
تولیدات و برآوردن انتظارات باغداران داشته 
باشیم ابتدا باید ساعات کاری کارخانه به 2 تا 
3 شیفت افزایش یابد. به اظهار وی  نبود زمان 

ترافیک  ایجاد  بر  کافی در یک شیفت عالوه 
سنگین خودرو های حامل مرکبات در پشت 
در کارخانه ، اتالف وقت ، پوسیدن و از بین 
کاهش  باعث  کشاورزی  محصوالت  رفتن 

میزان تولید صنایع تبدیلی  خواهد شد.
  این در حالیست که به گفته یوسف عبدی 
دیگر عضو هیئت مدیره، اگرچه بصورت تک 
می  عصرکار   2 الی  8صبح  ساعت  از  شیفت 
در  و  مدیره  هیئت  اعضای  توافق  با  اما  کنیم 
، همچنین رفاه حال کشاورزان  جهت کمک 
و  داده  افزایش  را  کاری  ساعت  باغداران  و 
تا پاسی از شب جوابگوی خیل عظیم تولید 

كنندگان گیالن و مازندران هستیم.    
این  ایجاد  دلیل   : كرد  نیزعنوان  جوادی   

پروژه  پیگیری  و  اسناد  مسئول  رمضانیان  داود 
خریداران را معرفی و 46 میلیارد ریال فروخته 
شد كه بدهی بانك و پیمانكار و سهم اعضا در آن 
وجود داشت» . ایرج نجاری الموتی با  شریكش 
امیر فالح شیخ لری خریدار مجموعه بودند كه 
همه پول را پرداخت و 800 میلیون تومان باقی 
در  كردند. خریداران  می  فردا  و  امروز  كه  ماند 
كرده  سازی  آپارتمان  به  اقدام  نظر  مورد  زمین 
های  پیگیری  با  كالچای  بخشدار  كوچكی  اند. 
مستمر این آقا را فراخوان و 200 میلیون تومان 
را دریافت و باقی ماند و شورا هم ورود كرد و 
حق  تا  كردند  تجمع  شد، دوستان  طوالنی  چون 

در دوره مدیریت قبلی آب و 
فاضالب گیالن » آبفا« هم چنین 
و  شد  می  اعالم  های  عبارت 
چنین  كه  گفتیم  هم  زمان  همان 
روستاهای  همه  آب  و  نیست 
استان استاندارد داخلی هم ندارد.
مدیریت قبلی آبقا به مدیریت 
منصوب  گیالن  ای  منطقه  آب 
جدید  مدیریت  اكنون  و  شد 
كه  دهد  می  را  شعارها  همان 
اما  باشد،   درست  امیدواریم 
كه  دهیم  می  ابفا  به  آدرس  یك 
به عنوان نمونه چند روستا در شرق گیالن از 
آب سالم هم بهره مند نیستند چه رسد به اینكه 

استاندارد بین المللی داشته باشند.
 مسئوالن آب در شرق گیالن اعالم می كنند 
كه علت مشكل زا بودن آب  برخی روستاهای 
لوله كشی  به فرسودگی و كهنگی  مناطق  این 
ارتباط دارد وگرنه آب سالم است. پرسش این  
شركت  به  مربوط  كشی  لوله  مگر   كه  است 
اب و فاضالب نیست و این شركت نباید در 
راستای بهسازی آن اقدام كند.  هم اكنون كه 
این خبر منتشر می شود ، آب شرب دهستان 
پارچه  چند  شامل  گیالن  شرق  در  باالن  بی 
اند  كرده  مردم  هایی  آزمایش  علت  به  روستا 
و اسناد و تصاویر آن در كانال های تلگرامی 

وجود دارد،  بهداشتی و سالم نیست. بسم اهلل.

آسیب  محصوالت   ، سنگین  ترافیک 
مازندرانی  باغداران  و  کشاورزان  دیده 
است که البته برای کاهش سطح آن ، طی 
قراردادی که با سازمان تعاونی روستایی 
مازندران بسته شده ، مقرر شده که تمای 
خودرو های حامل مرکبات باید دارای 
برگه حواله از سازمان ذکر شده باشند 
پذیرفته  محصولی  اینصورت  غیر  ،در 
مازندران  استان  مسئولین   . شود  نمی 
متعهد شده اندبا صدور برگه حواله ترافیک را 
مدیره ضمن  هیئت  اعضای  پایان  کنند.در  کم 
مسئولین  دلسوزانه  اقدامات  از  تشکر  عرض 
بخش چابکسر ، فرماندار شهرستان رودسر و 
نماینده مجلس شورای اسالمی انتظارات خود 
کنستانتره  كردند: 1.صادرات  اعالم  اینگونه  را 
یا بطور کل منع  تسهیل و واردات آن کاهش 
از  محصول  این  داخلی  تولید  که  چرا  شود 
توسعه  های  کشور  تولیدات  با  کیفیت  لحاظ 

یافته جهانی رقابت می کند و حتی کنستانتره 
محصوالت  تولید  و  مصرف  برای  وارداتی 
شود.                                                                                                                  ترکیب  داخلی  کنستانتره  با  باید  دیگر 
و  قدیمی  کارخانه  فناوری  و  2.دستگاهها 
مربوط به 20 سال پیش بوده، لذا انتظار ما از 
رسانی  بروز  برای  بودجه  اختصاص  مسئوالن 
جهت  در  تبدیلی  صنایع  رشد  و  دستگاهها 
بهبود اقتصاد کشور و بخش کشاورزی است. 

روش  به  مجموعه  اینكه  به  توجه  با   .3
سنتی کار می کند و اعضای هیئت مدیره خود از 
البته در حال حاضر  کشاورزان و باغداران هستند و 
معافیت  تقاضای  لذا  ایم  مواجه  بدهی  میلیارد   6 با 
بتوانیم  تا  داریم  را  مالیات  و  عوارض  پرداخت  از 

جوابگوی کشاورزان و محصوالت باشیم.

هشت  طلب  فرهنگیان  كنند.  دریافت  را  شان 
میلیاردی خود را می خواهند. قرار شده است تا 
چهارشنبه خریداران درمحل حضور و موضوع از 

نزدیك بررسی شود..

خبر ...

خبر ...

خبر ...

 نشریه ی واكنش: معاون 
و  فرهنگ  کل  اداره  هنری 
ارشاد گیالن خبر داد: در سه 
هیچ  گیالن  در  گذشته  سال 
است.  نشده  لغو  کنسرتی 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
سه  در   ،  24 گیالن  خبری 
هیچ  گیالن  در  گذشته  سال 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  است.  نشده  لغو  کنسرتی 
کنسرت  برگزاری  عدم  پی  در  گیالن،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
موسوی  فخر  وحید  سید  آستارا  شهر  در  فرزین  فرزاد  موسیقی 
باالی  تعداد  دلیل  به  خوشبختانه  گفت:  اتفاق  این  در خصوص 
عالقه مندان به هنر و موسیقی در استان گیالن معموال کنسرت ها 
اتفاقات  براساس  اما  می شود  مواجه  شهروندان  زیاد  استقبال  با 
از سال شاهد  ایام خاصی  با  یا مصادف شدن بعضی کنسرت ها 
کاهش استقبال می شویم که درباره کنسرت فرزاد فرزین در آستارا 
این موضوع صدق می کند و دلیل دیگری مانند فشارهای بیرونی 
برای لغو آن وجود ندارد. معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گیالن با تاکید بر اینکه خوشبختانه در سه سال گذشته در 
گیالن هیچ کنسرتی لغو نشده است گفت: اگر مواردی هم شاهد 
اختالف  یا  و  بلیت  دلیل عدم فروش  به  نبودیم  برگزار کنسرتی 

برگزار کننده با گروه کنسرت گذار بوده است.
 فخرموسوی برگزاری حجم باالی برگزاری کنسرت طی سه 
سال گذشته در استان گیالن را نتیجه عالقه مندی مردم به موسیقی 
همدلی  سایه  در  کنسرت  تعداد  این  برگزاری  گفت:  و  دانست 
برای  انگیزی  خاطره  لحظات  تا  شد  امکانپذیر  دستگاه ها  همه ی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد گیالن  مردم ثبت شود.  معاون هنری 
در ادامه به رضایت خاطر اکثر خوانندگان و گروههای موسیقی 
بعد از سفر به گیالن اشاره کرد و گفت: اکثر هنرمندانی که برای 
اجراهای هنری به استان سفر می کنند از شور و شعور باالی مردم 
این جغرافیا در مواجه به آثار هنری ابراز خشنودی می کنند و از 
عالقه مندی خود برای اجراهای دیگر در این استان خبر می دهند.
 این کنسرت که قرار بود روز جمعه سوم دی از ساعت ۱۸ تا 
۲۳ شب در تاالر ملک نیای آستارا برگزار شود به گفته رئیس اداره 

فرهنگ و ارشاد آستارا به دلیل عدم فروش بلیت ها برگزار نشد.

هيچ كنسرت موسيقي در گيالن 
لغو نشده است

شهردار انزلي استعفا داد
پورشعبان  رضا  واكنش:  نشریه 
شهردار بندر انزلی با ارسال نامه ای 
به رئیس شورای اسالمی شهر بندر 
انزلی استعفای خود از این پست را 

اعالم کرد. 
به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 24 ، پورشعبان مدتی است 
كه به علت عارضه قلبی بیمار بود 

و برای مداوا در بیمارستان بستری شد.. امیر احمدی فرد به ابالغ 
نامه شهردار بندر انزلی به جلسه غیر علنی شورای این شهر اشاره 
کرد و افزود: طبق قانون در صورت موافت با استعفای شهردار، 
انتخاب  به  باید نسبت  اعضای شورای شهر در نخستین فرصت 
سرپرست شهرداری اقدام کنند. وی با بیان اینکه جلسه شورای اسالمی 
شهر بندر انزلی با درخواست چهار عضو این شورا امروز لغو شده است، 
سرپرستی  برای  گزینه  بهترین  انتخاب  برای  شورا  اعضای  کرد:  تصریح 
شهرداری بندر انزلی نیازمند زمان هستند. عضو شورای اسالمی شهر بندر 
انزلی به وجود نیروهای بسیار توانمند در شهرداری این شهر اشاره کرد و 
گفت: مشکلی برای انتخاب سرپرست شهرداری بندر انزلی وجود ندارد. 
نشریه واكنش و شبكه خبری گیالن 24 هم هفته گذشته اعالم كرده بودند 
كه به علت  مشكالت جسمی و ضرورت حضور شهردار در شهر بزرگ و 
پر مساله انزلی بهتر است كه شهردار كنوانی استراحت كند. در آن گزارش 
آمده بود، اگر چه پور شعبان همه تالش خود را برای شهر كرد،  
انرژی و دارای طرح و  انزلی به یك شهردار جوان، پر  بندر  اما 
برنامه نیاز دارد تا بتواند با كمك مردم و بازاریان این شهر را از 
وضعیت كنونی خارج سازد. وضعیت بهداشت عمومی،  اوضاع 
معابر عمومی ، نداشتن توقفگاه در شهر ، و .... از جمله مواردی 
از طریق  به آن توجه خاص كرده و  باید  است كه شهردارآینده 

رسانه ها به مردم خوب این سازمان گزارش دهد..

آب شرب گيالن استاندارد جهاني است

يك بشكه كنستانتره با 10 بشكه نفت برابري مي كند  

فرهنگيان كالچاي تجمع كردند

معاون ارشاد گيالن،

بعالوه نگاه رسانه،

نکته  ...

 يك نكته پر مغز....
قضاوت بي نظیر ، درکانادا پیرمردی را به خاطر دزدیدن نان به دادگاه احظار کردند. پیرمرد به اشتباهش اعتراف کرد ولي کار خودش را اینگونه 
توجیه کرد:  خیلي گرسنه بودم و نزدیک بود بمیرم. قاضي گفت: تو خودت مي داني که دزد هستي و من ده دالر تو را جریمه مي کنم و میدانم که 
توانایي پرداخت آنرا نداری، به همین خاطر من جای تو جریمه را پرداخت میکنم.درآن لحظه همه سکوت کرده بودند و دیدند که قاضي ده دالر از 

جیب خود درآورد و 
درخواست کرد تا به خزانه بابت حکم پیرمرد پرداخت شود. سپس ایستاد و به حاضرین درجلسه گفت:

همه شما محکوم هستید و باید هرکدام ده دالر جریمه پرداخت کنید.  چون شما در شهری زندگي میکنید که فقیر مجبور مي شود تکه ای نان دزدی 

مركز  رودسر  معلولين  خيريه  آسايشگاه 
و  پسر  ذهنی  معلولين  روزی  شبانه  نگهداری 
دختر سراسر گيالن نيازمند كمكهای خيرين و 

نيكو كاران گرانقدر می باشد.

  شماره حساب بانك ملی:   0105575442009

شماره تماس:  01342629890
 مشاركتهای مردمی  01342614822

صنايع تبديلي چشم انداز آينده اقتصاد ايران است،

براي دريافت مطالبات،

محمـود رضايي - چابكسر
اختصاصي نشريه واكنش 

دنبال  به  كرد:  اعالم  گیالن  زیست  محیط   : اجتماعی  گروه 
احتمال بروز آنفلوآنزی فوق حاد پرندگان هر گونه شكار پرندگان 
در استان تا اطالع بعدی ممنوع است. با وجود صدور این اطالعیه 
هنوز هم برخی سود جو اقدام به شكار پرندگان می كنند،  از این 
رو با اطالع رسانی به مردم عزیز ایران و استان گیالن هشدار می 
دهیم كه از خرید و خوردن گوشت هر گونه پرنده شكار شده به 
شدت خودداری كنند. محیط زیست استان مازندران نیز اطالعیه 
آنفلوآنزی فوق حاد صادر  بروز  مشابه ای در خصوص احتمال 
گوشت  خوردن  و  شكار  گونه  هر  اطالعیه  این  در  است.  كرده 

شكار ممنوع اعالم شد.

هر نوع شكار در گيالن ممنوع شد
مردم گوشت شكار نخورند،

 

 به کانـال تلگرامي واکنشي ها 
خوش آمديد ...

 با داغ ترين اخبار روز گيالن ،ايران 
و دنيا ما را همراهي کنيد.سپاس

telegram.me/vakoneshiha آدرس:

محمود رضايی

سالمه شيرزادي


