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شهـردار شهر زیبای تالـش اعالم کرد:

سال  92  با شرکت در انتخابات  شورای  شهر تالش  ضمن  
کسب   ارای  قابل  توجه  مردم  شهرم ، منتخب  مردمی  به 
عنوان  یکی از  اعضای  شورای  شهر انتخاب  و با اتمام  یک  
اعتماد   با   96 سال  انتخابات   در  دیگر   بار   ، ساله  چهار  دوره 
حاصله  دوباره  به عنوان  یکی از  اعضا  شورا  شهر تالش  با 
رای  مردم   منتخب  و  به  لطف و عنایت  خداوند ، مردم  و 
اعضای  محترم شورای  شهر تالش  به عنوان  شهردار این  شهر 
در کمترین  زمان  ممکن  از میان  52  شهر در سطح استان  گیالن 

، اولین  حکم  به نام  شهردار شهر  تالش  صادر  شد.
متن مصاحبه شهردار تالش با خبرنگار ما - * جناب  باباپور 
با توجه  به پیشینه  حرفه ای  و سابقه  حضور در شورای شهر  
تالش اکنون به عنوان شهردار شهر تالش  مجموعه شهرداری  

تالش  را  چگونه  ارزیابی  می کنید؟
توجه  به  سابقه  کاری و همکاری  در زمینه های  مختلف  
با  برخی از شهرداری  ها و همچنین  شهرداری  تالش ضمن  
همکاری ، شناخت  من  از شهرداری  و  شورای  شهر تالش   
با   آماده   ای   مجموعه  مجموعه،  این   ، است  جامع   و  کامل  
اطالعات  کامل  از نیروهای  خدماتی این  شهرداری  و در حال 
حاضر  با پتانسیل   بسیار  باال نیروهای  بسیار خوب  در حوزه 
ستادی و خدماتی  با  یک  مدیریت  قوی   میتوان  به  بهره مندی  

باالیی   دست  پیدا  کرد.
* با توجه  به  زمانبندی مشخص  و  برنامه های از پیش 
تعیین شده  برای  پیشبرد  و بهسازی  شهر تالش  چه برنامه 

هایی  را در نظر دارید؟
توجه  به پیشنه تالش  و بسترهای  قابل  توجه ای  که وجود 
دارد ، حضور  اعضای  با تجربه  و تحصیلکرده  در شورا   سعی  
و تال ش برای  ایجاد  تعامل  صد درصدی   مردم و  شهرداری  
دورنمای  خوبی  را  رقم  خواهد  زد . ضمن  توجه  به این  مهم  
که  خود  از  بدنه  شورا  به  شهرداری  راه  یافته ام  اعتقادم  
بر این  است که بسیاری  از  مسایل شورا و شهرداری  با تعامل 
به خودی  خود  قابل حل  بود  و به جرائت  می توان  گفت  ، 
امروز  شهردار  شهر تالش  بهتر از هر  کسی  از احوال  شورا  با 
خبر  بوده  و با برنامه  ریزی  های  صورت  گرفته  از هر جهت  
با  ایده ها  و  نظرهای  ارائه  شده  شورا  و  شهرداری  با حمایت 
های  دو جانبه  افق  روشنی  را  برای یک دوره  کاری خوب   

و مثمرثمر  داریم.
در بخش  گردشگری و دیگر پروژه های  انجام  شده  ضمن  
کارهای صورت  گرفته ، شهر تالش   به نوعی  پیشرفت  خوبی  
داشته  است  و کارها  ماهیت  مثبتی  را دنبال  می کنند . شاید در 
این بین  برخی  از  پروژه ها  در بحث  مدیریت و بهره برداری  
به حداکثر  خود  نرسیده  باشند ، اما در مقابل   ماهیت  برخی  از 
این  پروژه ها  همانند  پروژه سورتمه  به قدری  عالی  و قدرتمند  
پیش  میرود  که  به  تنهابی   در بخش توسعه  گردشگری   پایدار  

از هر نظر چه  اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، فنی  و 
گردشگری توجیه  خوب  و درستی  از خود  دارد.

در عین حال  تالش  هنوز یک بستر  خام  است که  قابلیت  
بسیاری برای  توسعه  دارد وما می توانیم  به تناسب  زیر  ساختها  

در بحث  رو  بنایی  کارهای  خوبی  را  به سرانجام  برسانیم.
شهردار  تالش در ادامه افزود : بعد از ورود  در این دوره ، 
تملک  سری  چهار  سراگاه  آغاز شده است ، یک  مجموعه 
آماده  با بیش از  2400 هکتار  وسعت  که  میتواند بزرگترین  
مجموعه در خاورمیانه  باشد   و چون از  سالها  پیش در این  
زمینه  مشغول  بکار  و فعالیت  هستم  با  توجه  به طرح  تنفس  
جنگل  و ممنوعیت  تولیدات  چوبی  و نیز  حمایت منابع  طبیعی  
در بحث حفاظت  و گردشگری  مکاتبات  الزم  با  منابع  طبیعی   
صورت  گرفته  است که با  کمک و  حمایت های  نماینده  مردم 
تالش   فرماندار محترم    اسالمی  و  تالش  در مجلس شورای  
ضمن  تملک با دعوت  از سرمایه گذاران  بومی  برای  مشارکت  
و در صورت عدم توان  با جذب  دیگر  سرمایه گذاران ، با توجه  
به اینکه  سرمایه گذاری  در این زمینه  توجیه  هم دارد ، اعالم 
آمادگی  شده  و چون  وسعت  سایت  با در اختیار قرار دادن  
پکیج های  گردشگری   به  تناسب میزان  پذیرش  انجام بگیرد .

اشاره  با  وگو   گفت  این   ادامه   در  تالش  شهر   شهردار   
به  دیگر  طرح ها  تفریحی  و گردشگری  در جذب  نیروی  
متخصص و سرمایه  گذار اشاره  کرد ،  راه اندازی یک واحد 
پژوهشی  و کارگروه های  مردمی   با کمک  سایر  نیروهای  

به  کارها   انجام  متخصص  ضمن   مشارکت  خود مردم  در 
ویژه  در زمینه  کارگروه  گردشگری  در پیش برد سیاستهای این  

بخش  بهره بیشتر  و 
بهتری  خواهیم  برد. وجود  طبیعت تالش  و  بدنبال  آن  توجه  
به  توسعه  گردشگردی  هنوز  برای  مطالعه و بررسی  از جنبه 
های  مختلف  جای بحث    وجود  دارد. در این  بین  وظیفه  
شهرداری ایجاد رفاه و رساندن  خدمات  به  شهروندان  است.  
این خدمات  میتواند شهری، اجتماعی  و یا اقتصادی  باشد،  از 
جمله  این کارها  که از مدتها  پیش  در حال بررسی است و با 
شتاب هر چه بیشتر  پیش می رود  طراحی  و اجرای  فضا سازی  
حاشیه  رودخانه  کرگان  رود  است  که  میتوان  از  یک  فضای  
نامطلوب  به یک  فضای  بسیار  مطلوب شهری  تبدیل  کرد،  در  
واقع  یک  نوع  باز آفرینی   فضای  فرسوده  شهری  که  ضمن  
ساماندهی  به  ارزش  افزوده  امالک  آن  اضافه  خواهد  شد 
و  به نوعی  این  رودخانه به عنصر قوی  در مرکز  شهرتالش  

تبدیل  می شود.
 طرح هایی  از  قبیل   سورتمه و سوئیت های  ساحل قروق  
که هر یک  برای  شهروندان درآمدزایی  داشته  است ، تالش  
برای توقف  مسافر و گردشگر باید در دراز مدت صرفه  اقتصادی  

خوبی  به همراه  داشته  باشد.
* شما  به عنوان  یک  مدرس  دانشگاه  حضور فعال و  
مشارکت  نیروی  جوان  کارآمد  از جمله  دانشجویان  در 
حال  تحصیل  در طرح های  اجرایی  شهرداری  را  چطور 

ارزیابی می کنید و در مقابل  خدمات  شهری  شهرداری  چه 
انتظاری  از شهروندان  و سایر  ادارات  تالش  دارید؟

دنیای  توسعه  یافته  امروز  بر پایه  تعامل و همکاری   پیش  
می رود  و  برای  دستیابی  به  توسعه  پایداریک  شهر و  رسیدن  
بین  مردم  و  به جایگاه  واقعی  شهری  همکاری  دو جانبه 
نکات    رعایت   نباید   مردم    . و  ضروریست  الزم  مسئولیت  
شهرداری  و  شهر سازی  را تنها در چهار چوب  خانه های  خود  

داشته باشند  باید خود  را موظف  به حفظ  تمام  شهر بدانند.
از  یکی  توسط   در  شهرداری   تاسیس  واحد  طراحی   با 
پرسنل  فعال  مجموعه  که خود  متخصص و  مدرس  معماری  
در  دانشگاست  در ارتباط  با  شهرداری  و  دانشگاه جامع علمی 
و کاربردی واحد  تالش  و  مشارکت  در کنار سایر اساتید فن  
در رشته های  مرتبط  همکاری های  الزم  در حال  شکل  گیری 
است و انشاهلل  ضمن  دعوت  و همکاری  از دفاتر  مهندسی 
شهر تالش و  بهره مندی  از مشاوران  برجسته  و  زبده  مستقر  
با شهرداری   تالش   های  خوب   شهروندان  شاهد  همکاری 

خود  باشیم.
آمد شهرداری  توسط  همین  از در  همانطور که 85 درصد 
مردم  تامین  میشود  بنابراین  شهرداری تالش  خود را وام دار 
این  مردم و  موظف  به  همکاری  و تعامل  با شهروندان  شهر  
تالش می داند. من به عنوان  شهردار  شهر  تالش  از دل  این  
شهر  و از خود  همین  مردم هستم .  تمام پیشرفتهای  خود در 
تمام  زمینه ها  از حضور دلگرم کننده  همین  شهروندان  میدانم  
تالش که  مجموعه  با اصالت  فهیم  و  از مردم   ما  و خواسته  
 ، عوارض  پرداخت   در  و  دانسته   خود  از  را   شهرداری   
نگهداری و رعایت استاندارهای  شهر نشینی  تالش  کنند. در 
رعایت و نگهداری احشام  سرگردان  با حفظ المانهای  شهری ، 
نصب  بنر و در بحث صد معبر همکاریهای  الزم  را داشته  باشند  
با رعایت  همین نکات   به آسانی خواهیم  توانست  به سمت  

توسعه  پایدار شهری  پیش  برویم.
برای   پایدار   زایی    آمد  در  یک  بدنبال   ما  تالش   تمام  
شهرداری  تالش  خواهد  بود  و نمی تواند به هیچ عنوان  به 
ماده 100 شهرداری   به عنوان یک در آمد پایدار  اکنفا  کرد . 
فروش  تخلف  به هیچ  وجه  برای  شهرداری ها جالب  نیست. 
تالش  ضمن  داشتن  پیشینه  بسیارباال  از  بافتهای  قدیمی  و  
نوستالژیک  خوبی   برخوردار  است . می توان  به بافت  قدیمی 
ای   ویژه  نگاه   گردشگری   پتانسیل   یک  بصورت   شهر  این  
داشت  ضمن باز آفرینی  نه به  عنوان  تخریب   بلکه  با احیاء  
و حفظ  سنتها  در توسعه  فرهنگ  تالش از این  بستر استفاده  
بهینه  شود .  ضمن باز آفرینی و مطالعات   ترافیکی   قبل  از هر 
اقدام  آن  را به  یک  جاذبه  گردشگری  تبدیل  کرد  و  از این 

طریق  به  یکی از راه های در آمدزایی  پایدار  رسید.

شهـر زیبـای تالش با قــدرت به سـوی توسـعه گـام بر می دارد

ادامه مطلب صفحه 2

                ابوذر عاشوری  09386135325

لباس محلی گیالن، 
شادتــرین لباس جـهان

          در جشنواره نیویورک لباس  محلی گیالن، به عنوان شادترین لباس  جهان معرفی شد.
هفت رنگ است زیر هفت اورنگ «؛ لباس محلی گیالن، که شادترین لباس دنیاست و امسال، 

در جشنواره لباس نیویورک که برای معرفی لباس های محلی دنیا برگزار شده انتخاب شد... 
 صفحه 7

اخبار

دیدگاه ها

مشـاور اموراداری گیالن زمین
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 گوناگون

خبر

دارای  آموزان  دانش  های  ویژگی  با  ابتدایی  مدارس  آموزگاران  بیشتر  منظور  به 
با  آشنایی  و  مدارس  معلمان  هنگام  زود  مداخله  نحوه  و  یادگیری  ویژه  مشکالت 
آموزش  تا  ارجاع  از  یادگیری  ویژه  توانبخشی مشکالت  و  آموزشی  مراکز  کار  روند 
و بازپروری و نیز آشنایی با روشهای مداخله و درمان انواع مشکالت ویژه یادگیری  
کارگاه آموزشی در تاریخ 20 و 27 مهرماه و 4 و 11 آبان ماه در مرکز آموزشی و توان 

بخشی مشکالت ویژه یادگیری رجاء شهرستان الهیجان برگزار گردید.
در این کارگاه ها ابتدا خانم احمدی مدیریت مرکز در مورد روند کار مرکز از ارجاع تا 

درمان نکاتی را ارائه نمودند. پس از آن هر یک از همکاران مرکز فوق در مورد ویژگی 
های دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ، نحوه مداخله زود هنگام معلمان مدارس و 
همچنین اختالل ریاضی ، عالئم شناسایی دانش آموزان دارای اختالل  نارسانویسی و 
دانش آموزان دارای اختالل دقت ، توجه و اختالل خواندن و ارائه راهبردهایی در این 
زمینه به معلمان و نیز تقویت حافظه مطالبی را ارائه نمودند.  در این کارگاه بروشورهایی 
نیز در مورد مشکالت ویژه یادگیری توسط همکاران مرکز مذکور تهیه شد و در اختیار 

شرکت کنندگان قرار داده شد.

برای آشنایی با دانش آموزان ، کارگاه مشکالت یادگیری آموزگاران  برگزار شد

تالش- لیال خالقی

واکنش

با روی کار آمدن دولت میانه رو 
یا به اصطالح اعتدال گرایان به روی 
از  قدرت  گرفتن  اختیار  در  و  کار 
در  قدرت  جناح  سه  از  یکی  سوی 
کشور متاسفانه چهره های دو زیست 
یا به گفته برخی دوستان طنز پرداز 
سیاسی،  عرصه  در  سوز«  دوگانه   «
اقتصادی ، اجتماعی و حتی هنری و 
ورزشی کشور رو به افزایش است.!!
در  متاسفانه  که  ها  چهره  این   
حتی  و  اجرایی  دستگاه  و  مجلس 
دستگاه قضایی با دوز کمتر مشاهده 
منافع  به  آنکه  از  پیش  شوند  می 
و  جناح  و  اسالمی  نظام  و  اسالم 
مسیر  در  بیندیشند  خاصی  حزب 
حفظ منافع شخصی هستند و منابع 

حزبی را هم باال می کشند!. 
از سال 1392 که دولت اعتدال بر 
سر کار آمد تعداد این افراد در همه 
بخش ها برای حفظ منافع خویشتن 
خویش رو به فزونی است و گویی 
که  ندارند  هم  حیایی  و  شرم  هیچ 
نمی شود هر روز به یک رنگ و در 

طول سالها رنگارنگ بود.! 
اصالح  یا  هستید  اصولگرا  اگر 
تغییر  با  رو  میانه  احیانا  و  طلب 
چه  مدیریت  تعویض  و  دولت 
خانه   ، جمهوری  ریاست  نهاد  در 
ملت،  وزارتخانه ها،  صدا و سیما ، 
استانداری ، اداره های کل و سازمان 
رنگ  بالفاصله  نهادها  حتی  و  ها 
عوض نکنید که مثال شما انسانید و 

بوقلمون نیستید ....!!! 
این روزها با کمال تاسف  و تاثیر 
فردی در سطوح مختلف در سازمانی  
خدمت می کند ، در همان مجموعه 
در یک جناح » مثال اصولگرا » است 
حقوق  که  سازمانی  از  بیرون  در  و 
می گیرد در یک جناح دیگر« اصالح 
و سخنرانی  دادها  قرار  در   ، طلب« 
ها و تحلیل ها » میانه رو و هزاران 
افسوس در منزل و به هنگام تفریح 
در داخل و خارج از کشور در جناح 
را  سومی  این  که  دارد  قرار  سومی 

خدا به فریاد برسد.! 
است و  واقعا در کشور چه خبر 
شده  مخلوط  هم  با  چیز  همه  چرا 
است . درست است که این تغییرات 
احواالت  از  ساعتی  و  ای  لحظه 
انسانی  شرافت  اما   ، است  شخص 

کجا رفته و نزد برخی از افراد چه 
مفهومی دارد و اساسا چرا احزاب 
و گروه ها و سازمان ها این گروه از 

افراد را می پذیرند.؟ 
آدمید،   شما   - خواهر  برادر، 
 « خدا  پیامبر  شما  رهبر   – انسانید 
امام  تان،  مذهبی  وپیشوای  ص«  
حسین  » ع« و در عصر حاضر امام 
تان  مقام معظم رهبری  پیشوای  و 
می  زندگی  کشوری  در  و  است 
کنید که دهها هزار شهید در دوره 
سال  هشت  در   ، انقالب  پیروزی 
دفاع مقدس و در ترورها و مدافعان 
حرم و نظایر آن تقدیم اسالم و نظام 
شده است . شما در کشور امام زمان 
برای  که  کنید  می  زیست  عج«    «
روز اربعین امام حسین »ع« بیش از 
کوتاه در  زمانی  نفر در  میلیون   21
یک نقطه جهان » کربال« جمع می 
شوند و همه با محبت و مهر ورزی 
کنند  می  عزاداری  شایستگی  به 
این حرکت  از  درحیرت  که جهان 
است ، پس چگونه است که شماها 
حتی اگرتعداد تان کم هم باشد این 
را  بزرگی  و  نعمت  و  بزرگی  همه 

نمی فهمید؟. 
چه  دنبال  به  میان  این  در  شما 
همه  سرعت  این  به  چرا  و  هستید 

چیز را فراموش می کنید.
پاش  ریخت   ، اشرافی  زندگی   
خارجی  سفرهای   ، آنچنانی  های 
های  خوراک  و  خورد  دار،  مساله 
مشکوک،  آپارتمان ها و ویالهایی 
متعدد چندین میلیارد تومانی، امالک 
شایسته  واقعا   ..... و  متعدد  وسیع 
جایگاه انقالب و اسالم و این مردم 
خوب است که به هنگام سخنرانی 
محرومان،   باره  در  مردم  برای 
ایران،  علیه  استکبار  های  تحریم 
زندگی ساده  و آدم بودن صحبت 
می کنید و چون سخنرانی تمام می 
شود در همان نشست بستگان خود 

مجلسی  فالن  توصیه  مورد  افراد 
را  وکیل  و  وزیر  و  قاضی  فالن  و 
هرگز  که  گمارید  می  شغلی  به 
را  شغل  و  جایگاه  آن  شایستگی 

ندارد. 
ها  مشاوره  و  ها  مسئولیت  در 
حساب  به  که  گمارید  می  را  افراد 
شان پولهای 10 و 15 میلیونی واریز 
کنید و بعضا درصدی را به حساب 
خواهید،  می  سند  برگردانید.  خود 
این روزها در فضای مجازی فراوان 
و  اسم  که  نیست  نیازی  و  است 

مشخصاتی کسی را افشا کنیم. 
فضا  و  هست  که  نیست  نگویید 
احمد  که  رفته  تلخی  به  آنجا  تا 
توکلی نماینده کهنه کارمجلس اعالم 
نهادینه  کشور  در  فساد  کند«  می 
بر  نتواند  دشمن  اگر  و  است  شده 
انقالب  افراد فساد  کشورغلبه کند،  
را از درون دچار فروپاشی می کنند«. 
شما ، برخی از چهره های سیاسی 
و  هنری  و  فرهنگی   ، اقتصادی   ،
با  و  لباسی  هر  در  ورزشی   حتی 
درک  چرا  مسئولیتی  و  سنی  هر 
دین  و  اسالمی  انقالب  از  درستی 
و دستاوردهای نظام اسالمی ندارید 
تحرکات  این  مردم  باید  کی  تا  و 
بر  دم  و  ببینند  را  شما  نامیمون 

نیاورند.؟! 
فساد اقتصادی و بعضا اخالقی هر 
ازدواج  شود،   می  تر  گسترده  روز 
می  زیاد  های  طالق  و  کم  های 
که  مسئولی هستی  و شما چه  شود 
می  آمار  مردم  به  آنها  باره  در  فقط 
و  عرصه  این  در  شما  نقش  دهید. 
حل مشکالت چیست و اساسا چرا 
صندلی مدیریتی را در کشور اشغال 

کرده ای.؟ 
با  زمانی  امام  سرزمینی  در  چرا 
چنین مردمی فهیم و در صحنه که 
اقتصادی  و  مالی  عدیده  مشکالت 
دارد  متعدد  و  مکرر  های  تحریم  و 

و  مسئوالن  به  پروایی   بی  این  با   ،
مدیران کوچک و بزرگ حقوق و مزایا 
پردازید.  می  گزاف   های  پاداش  و 
چه  پس   ، نیست  ریاضت  دوره  اگر 
را  اشرافی  زندگی  . چرا  است  زمانی 
و  اید  داده  قرار  کارتان  دستور  در 
کار به آنجا رسیده که یک امام جمعه 
در یکی از شهرهای استان گیالن می 
به کشور گند زده  آقا زاده ها  گوید: 

اند. 
چنین  اجازه  زاده  آقا  باید  چرا 
جوالنی را داشته باشند و چرا هدایت 
نزد  اینگونه  نامشان  که  شوند  نمی 

مردم بد باشد. 
بیدار شوید و به زندگی مردم، قشر 
متوسط و پایین که 90 درصد جمعیت 
کشور را تشکیل می دهند نگاه کنید، 
به  وفاداری  همه  این  با  باید  چرا 
اینگونه   .... نظام اسالمی و  انقالب و 
و  مدیر  بعنوان  چرا   کنند-  زندگی 
مسئول باید اینگونه اشرافی و پرهزینه 
را  این حق  کسی  چه  و  کنی  زندگی 
قوای  مدیران  باید  داده است.؟  تو  به 
با همدلی و  سه گانه کشور در عمل 
همزبانی که تاکید موکد ولی امر زمان  
جلوی  و  کنند  پا  به  نهضتی  است، 
تنبلی    ، به گسترش  رو  های  تبعض 
های بی حد ،  رانت خواری ها، رشوه 
و باند بازی ها ، پرداخت حقوق های 
بیش از 7 و 8 میلیون تومانی،  پارتی 

بازی و زندگی اشرفی را بگیرند. 
آقایان و خانم های محترم شما را 
به خون شهیدان انقالب و فداکاریهای 
جانبازان  و حرمت وفاداری و محبت 
این مردم خوب  و هوشیار ، حرف و 
شعار بس است – این کشور درست 
بگیرید  تصمیم  آنکه  مگر  شود  نمی 
راه  به  بزرگ  انقالبی  دیگر  بار  یک 
و  فساد  و  تبعیض  ریشه  و  بیندازید 
بگیرید  را  اخالقی  رشوه و مشکالت 
این  به  انجام  به  قادر  مدیری  هیچ  و 
مانند  اول خود  آنکه  مگر  نیست  کار 
امام »ره« و رهبر معظم انقالب اسالمی 
ساده زیستی پیشه کند و خویشان و 
آمد  در  و  اشتغال  برای  فرزندانشان 
و  گیرند  قرار  صف   در  دیگر  مانند 
جویند.  دوری  ها  مسئولیت  قبول  از 
زود  خیلی  را  روز  آن  که  امیدوارم 
ببینیم  و گرنه باید با این روند و رویه 
و نهادینه شدن فساد مالی و اقتصادی 
پیش  از  بیش  کشور   در  اخالقی  و 

منتظر تبعات آن باشیم.  

جهت اطفاء حریق حداقل یکی از عوامل زیر می 
بایستی صورت پذیرد:

از عمومی  یکی  یا خنک سازی. آب  قطع گرما   •
ترین عوامل جهت خنک سازی حریق می باشد.

ماده  جداسازی  و  قطع  سوختنی.  ماده  قطع   •
باعث  بسرعت  تواند  می  حریق  محل  از  سوختنی 

خاموش شدن حریق گردد.
• به حداقل رساندن اکسیژن به میزانی که اکسیژن 
باشد. سیستم  نداشته  ادامه حریق وجود  کافی جهت 
های اطفاء حریق مانند CO2 و Inert Gas باعث به 
حداقل رساندن اکسیژن جهت ادامه حریق می باشند.

• مانع در ایجاد واکنش زنجیره ای سوخت. سیستم 
های اطفاء حریق مدرن مانند آیروسل با ایجاد اختالل 
اطفاء  باعث  سوخت،  ای  زنجیره  های  واکنش  در 
حریق می گردند. برخی سیستم های اطفاء حریق از 
دو یا چند عامل فوق جهت اطفاء استفاده می کنند. 
بعنوان مثال هالوکربن ها، عالوه بر خنک سازی و قطع 
گرما از محیط تحت پوشش، باعث اختالل در واکنش 

های زنجیره ای سوخت نیز می شوند.
 )Clean Agent( تمیز:  های  کننده  خاموش 
خاموش کننده ای که فرار بوده و پس از اطفاء حریق 
اثری از خود بجا نگذاشته و همچنین هادی الکتریسیته 

نیز نباشند.
 Halocarbon(: هالوکربن  های  کننده  خاموش 
Agent( خاموش کننده ای که اجزاء اصلی تشکیل 
دهنده آن هالوژن ها مانند فلور، کلر، برم یا ید بهمراه 
کربن می باشد. درحقیقت هالوژن ها جایگزین تعدادی 

از اتم های هیدروژن در هیدروکربن ها شده اند.
 )Inert Gases( اثر:  بی  های  کننده  خاموش 
خاموش کننده ای که اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن 
هلیوم، نئون، آرگون یا نیتروژن بوده و جزء فرعی آن 

می تواند دی اکسید کربن باشد.
گازهای گلخانه ای: )Green House Gas( هر 
را  مادون قرمز  پرتوهای  اتمسفر زمین،  گازی که در 
جذب کند، گاز گلخانه ای نامیده می شود. این گازها 

باعث افزایش دمای زمین می شوند.
الیه ازن: )Ozone Layer( ازن از سه اتم اکسیژن 
تشکیل شده است. در اتمسفر زمین، تاثیر امواج ماوراء 
الیه  آمدن  بوجود  باعث  اکسیژن،  بر  خورشید  بنفش 
ازن می شود. گازهای گلخانه ای براثر آزادسازی کلر 
یا برم باعث تقلیل الیه ازن و درنتیجه افزایش تشعشع 
گرم  و  زمین  سطح  به  خورشید  بنفش  ماوراء  امواج 

شدن زمین و تغییر در آب و هوا می شوند.
 Ozone Depleting( ازن  الیه  تقلیل  پتانسل 
Potential( :عددی است که به تقلیل الیه ازن توسط 
پارامتر  این  درحقیقت  نماید.  می  اشاره  ماده  یک 
یک  از  مشخصی  جرم  توسط  ازن  الیه  تقلیل  نسبت 
-CFC ترکیب شیمیائی به همان مقدار جرم توسط 
Trichlorofluoromethane, CFCL3( 11(می 
 Global Warming( :باشد. پتانسیل گرمایش زمین
Potential( عددی است که به مقدار گرمایش زمین 
توسط یک گاز اشاره می کند. برخی از گازها با جذب 
مدت  تا  گرما  داشتن  نگاه  باعث  قرمز  مادون  امواج 
زمان خاصی در جو زمین می شوند. درحقیقت این 
گاز  یک  از  مشخصی  مقدار  گرمایش  نسبت  پارامتر 
باشد.  می  کربن  اکسید  دی  مقدار  همان  گرمایش  به 
معموالً این پارامتر در زمان های 20، 100 و 500 سال 
معرفی می شود. بعنوان مثال GWP برای گاز متان در 
بازه 20 سال عدد 72 می باشد. این بدین معنی است 
که اگریک مقدار مشخص از متان و دی اکسید کربن 
در هوا منتشر شوند، گاز متان طی 20 سال 72 مرتبه 
بیشتر از گاز دی اکسید کربن گرما را در محیط نگاه 

خواهد داشت.
 Atmospheric( اتمسفر:  در  حضور  مدت 
Lifetime( مطابق تعریف آژانس محافظت از محیط 
زیست آمریکا، این پارامتر مدت زمانی است که طول 
می کشد که یک ترکیب شیمیائی به عناصر اولیه و پایه 

ای خود بر می گردد.
انواع سیستم ها ی اطفاء حریق اتوماتیک

را  اتوماتیک  اطفاء حریق  بطور کلی سیستم ها ی 
می توان به پنج دسته زیر تقسیم کرد:

1-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی
2-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی

3-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری )آیروسل)
4- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم

5- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب 
6-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

مقاله
اطفاء حریـق

چهره های 2 زیست سیاسی،
مانـع روند ارتقـاء احــزاب  در کشـور 

مدیرمسئول 

سید مرتضی یوسفی قاضی محله
آتش نشان )راننده سنگین( و مسوول 

ایستگاه آتش نشانی

واحدهای 
دانشگاهی با ارائه 
راهکار برای رفع 
مشکالت مالی اقدام 
کنند

زنـدگی اشـرافی،

دکتر چیرانی:

ادامه مطلب از صفحه 1 ... 
 ، الزم  همکاریهای   و  مشارکت   بحث   در 
90درصد  ادارات  این شهر در همکاری و تعامل  
با  شهرداری  تالش  به  سر میبرند  و برای  دست  
یابی  به یک  مدیریت  واحد  و یک  پارچه  نیاز  

صد در صدی  تعامل  با  شهرداری  ضروریست
ویژه  اهمیت   از  که  دیگری  مهم   موضوع    
بزرگ   معضل   به  توجه  ؛  است  برخوردار   ای 
زیست محیطی  شامل فاضالب و مدیریت  پسماند  
است ، ضمن  باال  بودن  سطح آبهای  زیر زمینی   
متاسفانه  فضای  الزم و بستر  مناسب  برای این  

استانداردها  وجود  ندارد.
در بحث  فاضالب  هر چند  شهرداری   متولی  
توان  ضمن  اما می  باشد،   نمی  امر   این  اصلی  
فاضالب  و  آب  شرکت   با  الزم   همکاریهای  
شهری  در  صدور  مجوزهای   الزم برای  معابر ، 
کوچه ها  و  خیابانها   خدمات  خوبی ارائه  داد ، 
هر چند  که تا  دو سال آینده این  پروژه  به نسبت  

وضعیت    از  وسیعی   های   بخش  در  اولویتها  
باید   یافت.   بهبود  خواهد   این شهر   فاضالب  
این نکته  را در نظر  گرفت  که دیگر   کانالها، نهره 
ها ، کانیواها ، آب راه ها و رودخانه های  درون  
شهری   کانالهای  فاضالبی  نیستند و همه برای 
جمع آوری  و دفع  آبهای  سطحی  طراحی  و راه  
اندازی  شده است که انشاهلل  با راه اندازی   شبکه  
انتقال اگو ، ایستگاه های  پمپاژ  و تصفیه  خانه  

این مشکل  برای همیشه  برطرف  خواهد  شد.
شهردار تالش اعالم کرد: نظر به اینکه  از یک 
سال  پیش  در خصوص  بازیافت ، پردازش  زباله  
و مدیریت  پسماند  سایتی  در منطقه  لیسار در 
حال راه اندازی است ، ضمن قرارداد  با شرکت  
برای   مناسب   بستر   سازی   فراهم   و  مربوطه  
آموزش های  الزم  به  بیشتر خانوارهای  سطح  
شهر  تالش ، با در اختیار  قرار دادن  پکیج ها  و 
بدنبال آن جمع آوری  زباله های  خشک   شاهد  
خواهیم   محیطی   زیست  خوب   های   پیشرفت 

بود. در این راستا  با  جمع  آوری  سایر  سایتها  
از دیگر  شهرداریهای  غرب  استان  از ماسال  تا  
آستارا  تمام  پسماندهای  خود را  حداقل  از  250 
تن  تا 400 تن  در هر  شبانه  روز جمع  آوری  
و ضمن  قرار دادی  که  با سرمایه گذار  در این  
بخش  بسته  شده و  برای  احداث  و راه اندازی   
کارخانه  کود  کمپوست  گرانوله  ما ورودی  250 
تن  را خواهیم  داشت.  در این مکان  از همین  
پسماند  تر کود  کمپوست  گرانوله  تولید خواهد  
شد  و در کنار آن  صنایع  جانبی   خواهیم  داشت 
و یک  زباله  سوز  برای  ریجکتی ها  همان  مکان 
، نهایتا با  این  کار  ایجاد  اشتغال  خواهیم داشت  
و در ادامه با بستن  سایتهای  نا  مناسب  همه  در 
یک  سایت  جمع آوری  و پردازش  خواهد  شد 
و در حال حاضر  در زمینی  به  مساحت  3 و نیم  
هکتار  که  به  زودی  این  خدمات  در زمینی  به  
مساحت   ده  هکتار  به همرا  سوله  3700 متر  
مربع  در یک  پروسه  12  ماه  در  آینده  نزدیک  

آغاز بکار  خواهد  شد.  در پایان  شهردار  تالش  
افزود: در  با اشاره  به  برخی  خدمات  شهردای  
بحث  ماشین آالت، شهرداری  تالش  شش  ناوگان  
جدید ، ماشین  پرسکن  زباله  تهیه و  ماشینها  قدیمی 
و کهنه ، با استحالک  و  بار مالی باال  از  رده  خارج  
شدند . با احداث  سایتی  در  شهرداری  تالش  در 
محدوده  پارک  موتوری  و زمین فوتبال  با در اختیار  
داشتن  فضایی یک هکتاری  بحث  تولید  گل و گیاه  
طرحی  در دست  اجرا  داریم ، شهرداری  تالش در  
این بخش  از تولید  با پرورش  گل و گیاه  خودکفا  
خواهد شد و همچنین  می تواند  ضمن  تولید انبوه  
گل و گیاه  در سطح وسیعی  از  صادرات  برای سایر  
استانها و برون  مرزی  حتی  در  سطح   آسیای  میانه   
صادرات  گل و گیاه  داشته باشد  . الزم  بذکر  با 
احداث  دو بخش   یعنی   راه اندازی  طرح  مدیریت  
تالش    تولید و پرورش  گل و گیاه  در  پسماند  و 

برای 150 نفر فرصت   شغلی  ایجاد می شود.

شهر زیبای تالش با قدرت به سوی توسعه گام بر می دارد

لیال خدمت بین دانا

رؤسای   « چیرانی:  دکتر 
واحد های دانشگاهی استان 
باید با ارائه راهکار مناسب و 
همفکری و همدلی در جهت 
واحد  مالی  مشکالت  رفع 
کنند«.به  تالش  استان  های 
نقل از روابط عمومی و اطالع 
رسانی دانشگاه آزاد اسالمی 
بیستمین  گیالن،  استان 
دانشگاه  شورای  جلسه 
با  استان گیالن  اسالمی  آزاد 
دانشگاه  سرپرست  حضور 
گیالن،  استان  اسالمی  آزاد 
مقام  نمایندگی  دفتر  مسئول 
دانشگاه  در  رهبری  معظم 
گیالن،  استان  اسالمی  آزاد 
هیأت  دبیرخانه  سرپرست 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  امناء 
رؤسای  و  گیالن  استان 
آموزشی  مراکز  و  ها  واحد 
شورای  رؤسای  و  استان 
دانشگاه  تخصصی  های 
گیالن  استان  اسالمی  آزاد 
در  رشت  واحد  میزبانی  به 
واحد  این  جلسات  سالن 
شد.دکتر  برگزار  دانشگاهی 
سرپرست  چیرانی  ابراهیم 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
ایام  تسلیت  ضمن  گیالن 
اربعین، با اشاره به پیاده روی 
از  یکی  حسینی  اربعین 
هایست  حماسه  مهمترین 
اسالم  جهان  شیعیان  که 
داشت:  بیان  آفرینند،  می 
یک  اربعین  جهانی  »راهپیمایی 
راهپیمایی بسیار با شکوه دینی 
در جهان اسالم است و قلوب 
انسان های مخلص ، مؤمن و با 
به خود جذب  را  اراده  و  عزم 
می کند و ما نباید برای زنده نگه 
عاشورایی  فرهنگ  این  داشتن 
از هیچ تالشی دریغ کنیم«.  وی 
موقع  به  پرداخت  بر  تأکید  با 
و  کارکنان  دستمزد  و  حقوق 
دانشگاه،  علمی  هیأت  اعضای 
»رؤسای  کرد:  نشان  خاطر 
استان  دانشگاهی  های  واحد 
باید با ارائه راهکارهای مناسب 
و همفکری و همدلی در جهت 
واحد  مالی  مشکالت  رفع 
کنند«.دکتر  تالش  استان  های 
منابع  از  مالی  تامین  چیرانی 
شد  خواستار  ای  غیرشهریه 
حرکت  به  توجه  با   « افزود:  و 
به  دانشگاهی  های  واحد 
سمت متکی نبودن به شهریه 
به  توجه  با  باید  دانشجویی، 
در  موجود  های  ظرفیت 
با  و  دانشگاهی  واحدهای 
سرمایه  های  طرح  ارائه 
به  ای  منطقه  بومی  گذاری 
از  خارج  درآمدزایی  سمت 

شهریه حرکت کنیم.



3
سه شنبه  23  آبان  1396/ شماره 673

گوناگون
واکنشی ها: رئیس سازمان 
بیان  با  کشور  کل  بازرسی 
پول  شورای  مصوبه  اینکه 
سود  نرخ  بانکها  اعتبار،  و 
مصوب را رعایت نمی کنند، 
در  بازرسی  سازمان  گفت: 
مقابل بانکهای متخلف، اقدام 

قانونی انجام خواهد داد.
حاشیه  در  سراج  ناصر 
با  کاری  صبحانه  جلسه 
اعضای  و  اقتصادی  فعاالن 
در  ایران  اتاق  رئیسه  هیات 
گفت:  خبرنگاران  جمع 
بانکهای  از  برخی  متاسفانه 
مصوبه  خصوصی  و  دولتی 
در  را  اعتبار  و  پول  شورای 
رعایت  بانکی  سود  نرخ 

نمی کنند. 
بازرسی  سازمان  رئیس 
کل کشور در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر افزود: البته این 
مرکزی  بانک  به  موضوع 
اعالم شده و در نهایت منجر 
به بخشنامه ای شده است که 
رابطه  این  در  مرکزی  بانک 
بنابراین  است؛  کرده  صادر 
سازمان  سوی  از  موضوع 
پیگیری  کشور  کل  بازرسی 
کرد:  تصریح  می شود.وی 
سازمان بازرسی کل کشور در 
مقابل آن بانکهایی که خالف 
قانون و مصوبه شورای پول 
و اعتبار در مورد نرخ سود، 
قانونی  اقدام  می کنند؛  اقدام 

انجام خواهد داد.

خبر
بانکها نرخ سود 

مصوب را رعایت 
نمی کنند

واکنشی ها: با اجرای مرحله پنجم 
بخشودگی سود تسهیالت، بدهکاران 
برخی از بانک ها برای تسویه مطالبات 
تا  بدهی  اصل  مانده  با  پرونده های 
سقف 100 میلیون تومان تا 30 آبان 

ماه مهلت دارند.
با اعالم بانک مرکزی مرحله پنجم 
تا  بانکی  تسهیالت  سود  بخشودگی 
حالی  در  تومان  میلیون   100 سقف 
عامل  بانک های  که  است  شده  اجرا 
به  نسبت  ماه  آبان   30 تا  می توانند 

استاندار گیالن در نشست کمیته تخصصی توسعه نوغانداری استان گیالن با کاهش تعرفه 
ها از قاچاق جلوگیری خواهد شد.دکتر مصطفی ساالری در این نشست که با حضور مدیران 
باید بررسی کنیم چه شد که  استانی و تعدادی از فعالین بخش خصوصی برگزار شد، گفت: 
امروز به لحاظ توسعه صنعت نوغانداری نسبت به گذشته در جایگاه ضعیفی قرار داریم و با 

کمک هم برای رفع عقب ماندگی ها تالش کنیم. 
رقابتی  بازار  وارد  و  شده  هدایت  تولید  به سمت  محور  برنامه  طور  به  *بخش خصوصی 

شوند* 
 وی در خصوص وضعیت کارخانجات استان اظهار کرد: بایستی وضعیت کارخانجات این 

مانده  با  پرونده های  مطالبات  تسویه 
میلیون   100 سقف  تا  بدهی  اصل 
بخشودگی  کنند.این  اقدام  تومان 
ملی  بانک های  بدهکاران  به  مربوط 
ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، 
سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است. 
بخشنامه  که  است  ذکر  به  الزم   
که  است  صورت  این  به  ابالغی 
نسبت  باید  عامل  بانک های  ابتدا 
تسهیالت  سود  بخشودگی  به 
مطالبات  »مانده  برای  اولویت های 

بخش به طور دقیق بررسی شود، بخش خصوصی به طور برنامه محور به سمت تولید هدایت 
شده و وارد بازار رقابتی شوند. 

 *وظیفه داریم با تمام ظرفیت هدایت کننده و همراه بخش خصوصی باشیم* 
 نماینده عالی دولت در گیالن عنوان کرد: باید خالقانه عمل کنیم و با استفاده از ظرفیت های 
کند.  را متحول  استان  اقتصاد  اقدامات می تواند  این  یقینًا  کنیم؛  کار  تولیدات ملی  بر روی  ملی 
دکتر ساالری واردات تخم نوغان مرغوب را از اولویت های این حوزه برشمرد و گفت: باید به 
گونه ای عمل کنیم که اگر تخم نوغان مرغوب وارد می شود، سایر مراحل تولید در داخل کشور 

صورت گیرد.

مورد  یارانه ای  اعطایی  تسهیالت 
حوادث  بابت  دولت  حمایت 
و  روستایی«  مسکن  و  غیرمترقبه 
آسیب  شده  امهال  مطالبات  »مانده 
غیرمترقبه  حوادث  از  ناشی  دیدگان 
مشمول بند های )د( تبصره 11 قانون 
بودجه سال های 1393 و 1394 و بند 
)و( تبصره )13( قانون بودجه 1395« 
یک  تا  حداکثر  پرونده های  مورد  در 
اصل  مانده  بابت  بدهی  ریال  میلیارد 
سال  طی  شده  سررسید  تسهیالت 

1395 یا قبل از آن اقدام کنند. 
بانک های  که  است  درحالی  این   
منابع  مازاد  وجود  صورت  در  عامل 
از  شده  ذکر  بند های  اجرای  از  پس 
محل سهمیه تخصیصی، می توانند به 
تسویه مطالبات برای تمام پرونده هایی 
آن ها  روی  بر  بانک  آن  سوی  از  که 
اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف 
مانده  بابت  بدهی  ریال  میلیون   500
اصل تسهیالت، تا تاریخ 30      آبان ماه 

سال جاری اقدام کنند. 

اول  مرحله  در  است  گفتنی 
کمتر  تسهیالت  برای  بخشودگی سود 
یکصد  سقف  تا  ریال  میلیارد  یک  از 
دوم  مرحله  در  و  بوده  ریال  میلیون 
برای  تسهیالت  سود  بخشودگی 
پرونده های تا سقف 250 میلیون ریال 

اجرایی می شود. 
بخشودگی  سوم  مرحله  همچنین   
 250 سقف  تا  پرونده های  به  مربوط 
عامل  بانک های  سایر  در  ریال  میلیون 
بخشودگی  چهارم  مرحله  در  و  بوده 
تا  پرونده های  برای  تسهیالت  سود 
ابالغ  بدهی  ریال  میلیون   400 سقف 

شده است. 
بانک های  عملکرد  از  بررسی ها 
نشان  زمینه بخشودگی سود  در  عامل 
سال  ماه  آبان  ششم  تاریخ  تا  می دهد 
ریال  میلیارد   19.663 بر  بالغ  جاری 
از سهمیه تعیین شده بایت بخشودگی 
سود 463.999 فقره تسهیالت مصرف 

شده است.

استاندار گیالن: کاهش تعرفه ها از قاچـاق جلوگیـری می کند

بدهـکاران بانکـی تا 30 آبان فرصـت دارند

لیال خدمت بین دانا

واکنش

خبر

خبر عکس : مجتبی عابدینی

 370 کرد:  اعالم  استارا  مرزی  شهرستان  فرماندار 
مشاغل  اشتغال  و  تولید  رونق  تسهیالت  ریال  میلیارد 

خانگی به آستارا اختصاص یافت .
بیش  آستارا گفت:  بندر  مرزی  فرماندار شهرستان    
اشتغال  و  تولید  رونق  تسهیالت  ریال  میلیارد   370 از 
جاری  سال  در  شهرستان  این  به  خانگی  مشاغل 

اختصاص یافته است. 
و  اشتغال  کمیته  جلسه  در  رنجکش  یونس 
 361 اعتبار  مبلغ  این  از  افزود:  آستارا  سرمایه گذاری 
میلیارد ریال مربوط به سهم رونق تولید و مابقی مربوط 

به تسهیالت مشاغل خانگی است. 
وی یادآور شد: این تسهیالت از طریق سازمان های 
میراث  کشاورزی،  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر 
صنوف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.وی اضافه کرد: 
596 نفر از این تسهیالت بهره مند می شود که بسیاری 
از آنها به بانک های ملی تجارت و رفاه معرفی شده اند. 
باید  اعتبارات  این  اینکه  بر  تاکید  با  آستارا  فرماندار 
در شهرستان جذب شوند، گفت: دستگاه های اجرایی 
و بانک ها باید با همکاری یکدیگر تالش کنند تا سهم 

شهرستان مورد استفاده قرار گیرد. 
درگیر  نباید  سرمایه گذاری  هیچ  شد:  یادآور  وی 
برنامه ریزی  با  باید  و  شود  اداری  های  بروکراسی 

مشکالت بررسی و رفع موانع شود.

تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس  واکنش:  نشریه   
در  معدنی  مواد  ی  ها  برداشت  کرد:  اعالم  گیالن 
راستای منافع استان گیالن است و پروژه های عمرانی 

در اولویت قرار دارند.
و  معدن  سازمان صنعت،  عمومی  روابط  از  نقل  ه 
استفاده  به  پوش،  دلق  فرهاد  گیالن،  استان  تجارت 
استان  منافع  راستای  در  معدنی  مواد  ی  ها  برداشت 
برداشت  اجازه  صدور  گفت:در  و  کرد  تاکید  گیالن 
ایجاد  استان جهت  عمرانی  های  پروژه  معدنی،  های 
اولویت می  ابنیه عمومی در  و  تاسیسات زیرساختی 
باشند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن استفاده از منابع معدنی در تامین مواد اولیه پروژ 
و  زیرساختی  امکانات  نمودن  فراهم  و  های صنعتی 
عمرانی استان را یک ضرورت دانست و عنوان کرد: 
قطعا باید به نحوی برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم که 
از مزیت های معدنی استان در پروژه های کالن که منجر 
به بهبود وضع اقتصادی استان می شود، استفاده گردد. وی 
از معادن به عنوان یکی از مزیت های متعدد استان گیالن 
یاد کرد و تصریح کرد: علیرغم وجود چند کارخانه صنایع 
اندک  معدنی  های  فرآورده  بحث  در  استان  سهم  معدنی، 
معدنی ضمن  مواد  فرآوری  و  استخراج  گسترش  و  است 
ایجاد ارزش افزوده می تواند نیازهای نیروهای تحصیلکرده 
بخش معدنی استان را نیز پاسخگو باشد. دلق پوش تشکیل 
شورای معادن در استان بعنوان همطراز شورای عالی معادن 
اساسی  نیاز  یک  مطلوب،  سیاستگذاری  جهت  را  کشور 
برشمرد و اذعان کرد: باید به نحوی برنامه ریزی گردد که 
از خام فروشی برخی مواد معدنی استان جلوگیری شود و 
از مزیت ذخایر معدنی در راستای توسعه اقتصادی استان و 
اشتغال آفرینی بهره گیری شود.وی با مقایسه استان گیالن 
با بسیاری از استان ها ی کویری کشور، از بی توجهی 
به پتانسیل ها و مزیت های موجود گیالن گالیه کرد و 
گفت: در گیالن با توجه به پتانسیلهای موجود، نیازی 
به خلق مزیت نداریم که برای سرمایه گذار و توسعه 
اقتصادی جذاب باشد.فقط سیاستگذاری درست برای 
در جهت  موجود  های  مزیت  و  منابع  از  مندی  بهره 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان، کفایت می کند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن در 
پایان بر نظارت موثر بر برداشت های معدنی تاکید کرد و 
اقلیم طبیعی استان برداشت های  به  با توجه  عنوان نمود: 
معدنی ، نظارت و دقت بیشتری مورد نظر است و در این 
ای،  منطقه  آب  از جمله  نهادها  سایر  تعامل  نیازمند  راستا 
می  استان  انتظامی  نیروی  و  طبیعی  منابع  زیست،  محیط 
باشیم. گفتنی است برداشت مواد معدنی فاقد مجوز از این 
توسط  و  تلقی شده  مشهود  قانون جرم  اساس  بر  سازمان 
گیرد.  قرار می  قضایی  پیگرد  مورد  انتظامی  نیروی  عوامل 
برداشت  اجازه  از  نظر  استان گیالن صرف  اکنون  هم 
مجوز  دارای  معدن   112 دارای  معدنی،  موقت  های 

بهره برداری می باشد.

370 میلیارد 
وام برای شغل 

خانگی در استارا

اولویت استفاده 
مواد معدنی 

با پروژه های 
عمرانی است

روستای  در  مدرسه  دو  وجود   
کالچای  پرتردد  مسیر  در  باالن  بی 
خاکی  ی  شانه  نبود  و  اشکورات  به 
آموزان  دانش  تا  شده  سبب  مناسب 
کودک و نوجوان به ناچار برای عبور و 
مرور  و بدلیل وجود نهر کشاورزی،به 
الین اصلی جاده بیایند که این موضوع 
را  ناپذیری  جبران  خطرات  تواند  می 
طی  اینکه  باشد.کما  داشته  همراه  به 
بارها شاهد  بارها و  سال های گذشته 
مسر  این  در  مرگبار  تصادفات  بروز 
کمی  که  است  حالی  در  ایم.این  بوده 

در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری پیرامون ترویج فرهنگ عفاف و 
حجاب و اجرای دقیق برنامه های ده 
بنیاد  کل  ،اداره  و حجاب  عفاف  گانه 
گیالن  ایستان  ایثارگران  امور  و  شهید 
در سال 1395 رتبه برتر را کسب نمود.
به گزارش ایثار گیالن، عبداله پاکاری 

دارد  وجود  خطرناکی  پیچ  نیز  جلوتر 
توانند  نمی  عبوری  خودروهای  که 
نیز  بارها  و  ببینند  درستی  به  را  مسیر 

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
فعالیت های  از  تجلیل  ،با  گیالن  استان 
ستاد و کسب رتبه برتر استانی در امر 
گفت:   ،95 سال  در  حجاب  و  عفاف 
حفظ  جبهه،  سنگر  حفظ  شهدا،  شعار 
و  نگذاشتن  تنها  و  حجاب  و  عفاف 

حمایت از امام و والیت است.

بدلیل داشتن سرعت باال منحرف شده 
اند،حال اگر این انحرافات در ساعات 
خروج دانش آموزان اتفاق بیفتد،فاجعه 

برگزاری  بر  همچنین  پاکاری 
و  عفاف  مبحث  آموزشی  نشست های 
حجاب برای همسران شهدا و جانبازان 
و فرزندان شهدا در شهرستان ها تأکید 
مشاوره ای  مراکز  در  گفت:  و  کرد 
بنیاد نیز مشاوره های اخالقی  منطقه ای 

و دینی انجام می پذیرد.

بار خواهد بود.البته با لوله گذاری روی 
به   ، طرف  دو  عبوری  کشاورزی   نهر 
راحتی می توان از ورود عابرین به جاده 
این  خصوص  کرد.در  جلوگیری  اصلی 
کوچکی  به سراغ  پیش  چندی  مهم  موضوع 
ارسال  از  نیز  بخشدار کالچای رفتیم و وی 
مورد  این  در  محل  اسالمی  شورای  مصوبه 
مشکل  زودی  به  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر 
این  تاکنون  البته  که  شد  خواهد  برطرف 
چون  است.االایحال  نگرفته  صورت  مهم 
دارد   کار  و  سر  مردم  جان  با  موضوع  این 
از  قبل  را  واقعه  عالج  که  است  ، ضروری 
وقوع انجام دهیم تا در آینده پشیمان نشویم 
و آنگاه گناه را به گردن دیگران نیندازیم! 

این مقام مسئول با اشاره به تهیه آثار 
فاخر هنری و فرهنگی با موضوع عفاف 
و حجاب، تصریح کرد: توصیه های شهدا 
در امر حجاب و عفاف در قالب کتابچه 
منتشر  عامه پسند  گرافیکی  طرح های  و 

گردید.

 اینجا جان دانش آموزان در خطر است

بنیاد شهید گیالن،دستگاه برتر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شد

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد.
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40339324

1396/07/26
41120709

1396/08/14

ساعت 11
1396/09/7
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ساعت 11

1396/10/02
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دعوت به هیات 
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2
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6

7
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نوع اوراق عملکرد 
شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ دعوت هیات حل 
اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

تاریخ و ساعت 
هیات حل اختالف 

مالیاتی

حسابرس ارشد مالیاتی 551622 اداره امور مالیاتی شهرستان بندر انزلی: نوید داداشیان دیزگاه

آگهی 
آگهی ثبتی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
تیرگان  آگرین  سبز  خانه  تاسیسات 
شناسه  به   1396/8/22 تاریخ  در 
امضا  و  14007204236ثبت  ملی 
خالصه  که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن 
 ، طراحی  1.موضوع:  گردد.  می  آگهی 
پیمانکاری  و  اجرا  نظارت،   ، مشاوره 
تاسیسات  نیرو)  و  برق  امور  درزمینه 
نو، مدیریت  انرژی ها  برق و مکانیکی( 
هوشمند ساختمان و مدیریت هوشمند 
انرژی ، فعالیت در زمینه تولید ، بهینه 
راه  و  نصب   ، انرژی  مدیریت  و  سازی 
 ، کوچک  مقیاس  نیروگاههای  اندازی 
تامین روشنایی معابر و نصب تجهیزات 
، کابل کشی و سیم کشی مراکز  مرتبط 
 ، مسکونی  و  اداری   ، تجاری   ، صنعتی 
مرتبط  تجهیزات  کلیه  فروش  و  تامین 
با صنعت برق ، طراحی ، نظرت و اجرای 
کلیه پروژه های برق رسانی فشار قوی 
، فشار متوسط و فشار ضعیف بصورت 
زمینی و هوایی ، امور پیمانکاری مربوط 
برقی  و  مکانیکی   تاسیسات   ، ابنیه  به 
 ، اسانسور   ( انتقال  وسایل  ساختمان، 
برق(  و سیستمهای خبر و هشدار  پله 
دهنده، بازرسی فنی کلیه امور مرتبط با 
موضوع شرکت ، شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و غیر دولتی ، واردات 
و صادرات دررابطه به موضوع شرکت، 
ریالی  تسهیالت  اخذ  و  حساب  افتتاح 
و  مالی  موسسات  و  بانکها  از  ارزی  و 
و  شرکتها  از  نمایندگی  اخذ   ، اعتباری 
کشور،  از  خارج  و  داخل  در  موسسات 
انجام  قانونی  ضرورت  درصورت 
مجوز  اخذ  از  پس  فعالیت  موضوعات 
از مراجع ذیصالح . ) با قید اینکه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد(. 
نا  تاریخ ثبت به مدت  از   : 2. مدت 
شهر   ، گیالن   : اصلی  مرکز   .3 محدود 
وحدت«هفت«  کوچه  سعدی   - رشت 
 ، چشمه  ساختمان  بهار،  بست  بن   –
پستی  کد   ، شمالی  واحد   ، دوم  طبقه 

4153655349
حقوقی:  شخصیت  سرمایه   .4
اسامی   .5 باشد  می  ریال   5000000
خانم   : شرکاء  الشرکه  سهم  میزان  و 
ملی  شماره  به  مقدم  تطهیری  زهرا 
50000ریال  دارنده   2594243930

سهم الشرکه
به  مقدم  تطهیری  سمیرا  خانم 
دارنده   2594325481 ملی  شماره 

4700000 ریال سهم الشرکه
شماره  به  دشتبان   مهدی  اقای 
دارنده   2594906573 ملی 
اولین   .6 الشرکه  250000ریال سهم 
مقدم  تطهیری   زهرا  خانم   : مدیران 
سمت  به  2594243930و  شماره  به 
خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
ملی  شماره  به  مقدم  تطهیری  سمیرا 
مدیر  سمت  به  2594325481و 
عامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت 
دارندگان   .7 شدند.  انتخاب  نامحدود 
آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  امضاء 
– بروات و عقود  – سفته  از قبیل چک 
و  عادی  اوراق  و  دادها  قرار  و  اسالمی 
تنهایی  به  عامل  مدیر  امضاء  با  اداری 
باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه 
طیق   : قانونی  نماینده  اختیارات   .8

اساسنامه
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر 
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البرز،قزوین

محلی  نشریه  انتشار  آنجاییکه  از 
سال  یکصد  از  بیش  قزوین  در 
شهر  هفتمین  عنوان  و  داشته  قدمت 
ایران را دارد که در آن نشریه منتشر 
نیز  قزوینیان  و  قزوین  است،  شده 
فرهنگی،  فعالیتهای  تمامی  همانند 
ی  عرصه  در  اجتماعی،  و  سیاسی 
برای  حرف  همواره  هم  مطبوعات 
گفتن داشته و دارند. ضمن اینکه در 
نگاران  روزنامه  هم،  ها  قزوینی  بین 
بنام و آزادیخواهی همچون علی اکبر 
سید  و  نوروزی  واعظ  میرزا  دهخدا، 
شمال(  )نسیم  حسینی  الدین  اشرف 
قبل از انقالب تربیت یافته و با انتشار 
مطالب خود جزو افراد تأثیرگذار در 
نهضت آزادیخواهی ایرانیان بوده اند.
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
نیز، قزوین از نخستین شهرهای ایران 
و  متنوع  نشریات  انتشار  با  که  است 
نگاران  روزنامه  تربیت  و  حضور 
مطرح، نقشی اساسی در آگاهی مردم، 
نه تنها استان کهدر سطح  کشور داشته 
و دارند و این در حالی است که در 

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، 
نشانی از سبقه ی مطبوعاتی و نمایش 
تاریخ مطبوعات و بزرگان مطبوعاتی 

این شهر وجود نداشت.
دراین  کشور  استانهای  از  بسیاری 
نمایشگاه، ضمن عرضه ی مطبوعات 
منتشره و ارایه ی برنامه های متنوع، 
برگه هایی از تاریخ رسانه ای خود را 
هم به رخ کشیده بودند. ولی متاسفانه 
حاضر-  حال  -در  داشتن  با  قزوین 
دهها  و  نگار  روزنامه   250 از  بیش 
کند، حضور  منتشرمی  که  ای  نشریه 

کمرنگ و خنثایی داشت.
به نظر نگارنده اصحاب مطبوعات 
با  توانستند  می  استان  های  رسانه  و 
مطرح  متنوع،  های  برنامه  ی  ارایه 
و  باشند  جشنواره  در  استان  ترین 
بخشی  صرفا  که  بود  حالی  در  این 
با  فقط  و  مطبوعات  اصحاب  از 
شان،  نشریات  از  تعدادی  ی  ارایه 
بار  جشنواره را رها کرده و همه ی 
را به  دوش اداره ی فرهنگ و ارشاد 
اینکه  ضمن  بودند.  انداخته  اسالمی 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: برداشت گردو از شهریور ماه 
در سطح 1180 هکتار از باغات بارور استان البرز آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد و 
پیش بینی می شود میزان 2950 تن محصول گردو از سطح باغات استان برداشت شود.
   کیانفر وریج کاظمی با اعالم این خبر گفت:  برداشت گردو از شهریور ماه در 
سطح 1180 هکتار از باغات بارور استان البرز آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. وپیش 

بینی می شود میزان 2950  تن محصول گردو از سطح باغات استان برداشت شود.

هریک از نشریات می توانستند غرفه 
اختصاصی داشته باشند.

در  باشد  قرار  اگر  راستی  به 
رسانه  رویداد  بزرگترین  و  مهمترین 
ای سال، اصحاب و خانه مطبوعات، 
هیچ بو و سویی نداشته باشند، حتی 
در انعکاس خبر این رویداد در رسانه 
توانند  می  چگونه  مربوطه،  های 
ی  دهنده  انعکاس  و  مردم  صدای 

واقعیت های جامعه باشند؟

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز توصیه نمود، جهت احداث باغ های 
جدید  از نهال های پیوندی با ارقام دیرگل چندلر، فرنور ، فرانکت ، هارتلی ، الرا و غیره 
به جهت زودبارده بودن، تراکم کشت باالتر از نهال های بذری و سهولت در برداشت 

محصول به دلیل جثه کوچکتر استفاده شود.
کیانفر وریج کاظمی ، استفاده از روش های نوین آبیاری ، مدیریت صحیح کف باغ ، 

مکانیزه نمودن باغات را از برنامه های آتی این مدیریت اعالم کرد.

مانند:  هایی  برنامه  برگزاری   ...
جنگ مطبوعات، عصر خاطره روزنامه 
مطبوعات،  تاریخ  نمایش  نگاران، 
معرفی بزرگان مطبوعات، نشست های 
شده  ریزی  برنامه  حضور  تخصصی، 
با  ی روزنامه نگاران در غرفه، گفتگو 
بزرگان مطبوعات و انعکاس در رسانه 
هایشان و... می توانست از جمله برنامه 

های قابل اجرا در نمایشگاه باشد.

  بـرداشت 2950 تن  گـــردو در استان البــرز

خبر

خبر

بیداری 
فرصت های 

خفته در البرز 
از دل طرح 

جامع گردشگری

دستگاه های 
خدماتی باید 

به بخش تولید 
خدمت رسانی 

کنند

قزوین - آقا عبدی

خبر
البرز نیازمند 
طرح استراتژیک 
گردشگری است واکنش

مطبـوعات قزوین آنجا که باید باشند، نیــستند
استاندار البرز با بیان اینکه 
جامع  طرح  نیازمند  استان 
و  کاربرد  با  گردشگری 
خروجی مناسب است،گفت: 
در  تا  هستیم  آن  دنبال  به 
از  ممکن  زمان  ترین  کوتاه 
های  فرصت  ایجاد  مسیر 
سهم  تحقق  به  گردشگری 
جلسه  برسیم.  اشتغالزایی 
استان  گردشگری  کارگروه 
»دکترمحمدعلی  ریاست  به 
اعضای  حضور  با  نجفی«و 
استانی  کارگروه  این 
که  کارگروهی  شد.  برگزار 
های  فرصت  شناسایی  با 
جذب  و  استان  گردشگری 
بستر  از  گذاری  سرمایه 
پتانسیل های منطقه ای، زمینه 
ساز اشتغال زایی نیز در یکی 
از استان های گردشگر محور 

در کشور است.
در  که  هایی  ظرفیت 
سالها  البرز   جای  جای 
زمان  اکنون  و  بوده  خاموش 
فرصت  این  از  که  است  آن 
و  کرده  پیدا  نمو  و  رشد 
این  اهمیت  شود.  بارور 
بنا  تا  شد  موجب  کارگروه 
به اظهارات عبدالناصرمیرچی 
و  دستی  صنایع  مدیرکل 
جلسه  اولین  گردشگری،در 
ای که با حضور دکتر نجفی 
استاندارالبرز برگزار می شود، 
طرح  موضوع  به  اختصاصی 
عنوان  به  گردشگری  جامع 
استان  توسعه  مادر  سند 
که  طرحی  شود.  پرداخته 
چشم انداز توسعه این استان 

نیز بشمار می رود.
گردشگری  جامع  *طرح 

البرز روی ریل تکمیل
گردشگری  جامع  طرح 
البرز از سال 93 کلید خورده 
است و 4 میلیارد ریال اعتبار 
اعتبار  آن  اجرایی شدن  برای 
بینی شده که مدتی بود  پیش 
تعویق  به  آن  اجرای  روند 
طبق  است.  بوده  افتاده 
بر  عالوه  مشاور  اظهارات 
شده،یک  بینی  پیش  اعتبار 
میلیارد ریال نیز برای نظارت 
اعالم  تکمیل،  و  اجرا  بر 
دکترنجفی  است.  شده  نیاز 
جلسه  این  در  استاندارالبرز 
البرز  استان  اینکه  بیان  با 
استراتژیک  طرح  نیازمند 
گفت:در  است،  گردشگری 
که  بخش کشاورزی،خدمات 
اشتغالزایی  از  سهم عمده ای 
را بر عهده دارد نیازمند احصا 
که  هستیم  هایی  فرصت 
توان  می  طرح  این  با  منطبق 

به آن دست یافت.
جامع  طرح  تطبیق  *لزوم 
استان  گردشگری  کاربردی 

منطبق با برنامه ششم توسعه
لزوم  بر  تاکید  با  وی 
بر طرح جامع  بازنگری کلی 
افزود:  استان  گردشگری 
تطبیق سند گردشگری استان 
واگذاری  و  ششم  برنامه  با 
خصوصی  بخش  به  امور 

مورد تاکید است.

را  خود  موافقت  قزوین  استاندار   
برای احداث دفتر مشترک صنایع استان 

درکشور آلمان اعالم کرد.
پیش  ساعتی  زاهدی«  عبدالمحمد   «
فرماندهی  ستاد  جلسه  دوازدهمین  در 
اقتصاد مقاومتی استان با بیان این مطلب 
ادامه داد: احداث دفتر مشترک صنایع 
استان درکشور آلمان یک اقدام مناسبی 
از لحاظ اقتصادی است زیرا این کشور 
اقتصادی  ارتباط  میالدی   40 دهه  از 
تجربه  و  است  داشته  ایران  با  خوبی 
نشان می دهد که در برابر تمامی بحران 
های اقتصادی که در غرب اتفاق افتاد 

آسیب ندید و مقاومت کرده است.
داد:آلمان  ادامه  قزوین  استاندار 
دارد  اعتمادی  قابل  و  پایدار  اقتصاد 
مرکزی  گذشته  دوران  از  کشور  این 
کنفرانس   ، ها  مذاکرات، نشست  برای 
ها و معامالت تجاری اروپا بوده است 
و با کلیات اجرای پروژه احداث دفتر 
درکشور  قزوین  استان  صنایع  مشترک 

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   
محل  از  گذشته  سال  استاندارگفت: 
به  تومان  میلیارد   135 افزوده  ارزش 
شهرداری های استان قزوین پرداخت 

شد، تا کارهای عمرانی متوقف نشود.
اداره کل روابط عمومی  به گزارش 
از  پیش  فرخزاد«  علی   «، استانداری 
مجمع  جلسه  در  چهارشنبه  ظهرامروز 
شهرداران استان که در سالن جلسات 
کرد:  اظهار  شد  برگزار  استاندار  دفتر 
شهرداریها  اساسی  کارهای  از  یکی 
ارائه خدمات به شهروندان است و 70 
درصد رضایت مندی مردم از حاکمیت 

به فعالیت شهرداری ها مربوط است.
و  نهادها  از  بسیاری  افزود:  وی 

آلمان موافقت خود را اعالم می کنم.
صادرات  حوزه  در  افزود:  زاهدی 
نباید به کشورهایی ورود کنیم که ثبات 
اقتصادی درستی ندارند و دارای ضوابط 

و مقررات قابل اعتمادی نیستند. 
سیستم  کرد:  بیان  قزوین  استاندار 
دولتی به خاطر مالحضات سیاسی نمی 
کند  پیدا  ورود  موضوع  این  به  تواند 
می  بخش خصوصی  با حمایت  ولی  
توان این پروژه را اجرایی کرد و مزیت 
کردن  وارد  پروژه  این  اجرای  های 
رسانی  بروز  و  نوسازی  و  تکنولوژی 
باشد  تواند  می  آالت  ماشین  و  صنایع 
و در حیطه صادرات خیلی نمی توانیم 

ورود کنیم.
اقتصاد  دبیرخانه  کرد:  تاکید  زاهدی 
مقاومتی با برگزاری نشست ها و بحث 
نمایندگانی  حضور  با  کارشناسی  های 
تواند  بازرگانی می  اتاق  استانداری،  از 
مراحل اجرای این طرح را عملی سازد.
اجرای  راستای  در  افزود:  استاندار 

کمک  انتطار  ها  شهرداری  از  تشکلها 
درخواستها  این  همه  که  دارند  رسانی 

باید به تایید استانداری برسد.
  135 قبل  سال  کرد:  بیان  فرخزاد 
میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به 
شهرداری ها داده شد امسال قرار است 
این اعتبار به صورت شهرستانی انجام 
شود.وی گفت: شهرداری های کوچک 
اداره می شوند  اعتبار  این  راه  از  فقط 
سازها  و  ساخت  اینکه  به  توجه  با  و 
شهرداریها  باید  است  یافته  کاهش 
هم  شهرها  سایر  به  و  شوند  توانمند 

توجه کنیم. 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
که  کارهایی  افزود:  قزوین  استاندار 

مشارکتی  کار  یک  بایستی  طرح،  این 
بخش خصوصی  توسط  و  شود  انجام 
با مشارکت اتاق، و بر اساس ضوابط و 
مقررات مشترک ایران و آلمان شرایطی 
شرکت  مدیریت  با  تا  گردد  فراهم 
از شرکت های  ای  سانکو و مجموعه 
موفق استان، این امر به عنوان یک کار 

پایدار آغاز شود.
دیگری  بخش  در  قزوین  استاندار 

گیرد  می  صورت  مرکز  شهرداری  در 
الگوست و باید حمایت کنیم وساخت 
های  دغدغه  از  مجاز  غیر  سازهای  و 
که  است  قزوین  استان  در  شهرداریها 
باید مراقب باشیم از این ناحیه آسیب 

نبینیم.
بازرسی  فرخزاد اظهار کرد: سازمان 
برای کمک به شهرداران و تعیین مسیر 

درست ورود خواهند کرد.
وی ادامه داد: برای مدیریت بحران 
مواقع  در  زمستان  و  پاییز  فصل  در 
بارندگی باید شهرداری ها آمادگی الزم 

را داشته باشند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   
از  یکی  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 

با  مقابله  خصوص  در  خود  سخنان  از 
تولید  و  زا  بحران  های  کانون  بیانانزایی 
گرد وغبار در استان نیز گفت: مسئولیت 
استان  بحران  مدیریت  به  موضوع  این 
محول گردد وبرای مقابله با بیابانزایی می 
بایست مشارکت بخش خصوصی جلب 
گردد و این امر نیز با انتفاع همراه باشد 
تا با کاشت درختان مثمراقدام موثری در 

این راستا انجام شود.

بیمه  مشکالت  شهرداران  های  دغدغه 
کرد  خواهیم  کمک  که  است  مالیات  و 
کنار  در  این مسایل حل شود، همچنین 
فرهنگی  امور  به  باید  عمرانی  فعالیتهای 

توجه کنیم.

دفتر مشترک صنایع قزوین در آلمان تاسیس می شود

135 میلیارد تومان به شهرداریهای قزوین پرداخت شد
معاون عمرانی استاندار خبر داد،

جامع  طرح  در  ما  رویکرد  گفت:  استاندارالبرز 
برنامه  دولت،  نگاه  منظر  از  که  است  این  گردشگری 
ششم توسعه با ورود بخش خصوصی برای ایجاد شغل 
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  کنیم.  تالش 
گفتگو  در  چهارشنبه  صبح  نجفی  دکترمحمدعلی  البرز، 
با واحدمرکزی خبر در رابطه با خروجی جلسه کارگروه 
از  گردشگری  توسعه  طرح  گفت:  استان  گردشگری 
تواند  می  که  است  استان  در  محوری  های  طرح  جمله 
مختلف  های  بخش  در  خفته  های  ظرفیت  از  بسیاری 
افزود:  وی  کند.  بیدار  را  خدمات  و  کشاورزی،تجارت 
هنوز طرح جامع گردشگری مدونی در استان وجود ندارد 
و باید سرمایه گذارانی که وارد این استان می شوند بدانند 
با چه زاویه دیدی برای سرمایه گذاری خود طرح و برنامه 
ارائه دهند. استاندارالبرز بیان کرد: یکی از عمده مباحث 
در استان این است که بوم گردی، مناطق گردشگری در 
شهرستانها و حتی فرصت های فرهنگی احصا شود. وی 
با  منطبق  زمینه  این  در  مرتبط  های  دستگاه  همه  افزود: 
های  برنامه  و  اهداف  رویکرد  با  و  توسعه  ششم  برنامه 
دولت دوازدهم در دولت تدبیر و امید از دو منظر با نگاه 
به سرمایه گذاری در بخش خصوصی برای ایجاد فرصت 

های شغلی تالش و اهتمام داشته باشند.

های خدمات  قزوین،دستگاه  استاندار  دستور صریح  با   
تولیدی  واحدهای  به  دهی  هرگونه خدمات  قطع  از  رسان 
منع شدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، 
عبدالمحد زاهدی در مکاتبه با دستگاه های خدمات رسان 
بویژه شرکت های گاز،برق و آب آنها را از قطع هرگونه 

خدمات به واحدهای تولیدی منع کرد.
 در بخشی از نامه استاندار قزوین خطاب به دستگاه های 
خدمات رسان آمده است: این تصمیم عطف به گزارشات 
امنیت شغلی کارگران  واصله و ضرورت  های  و شکوائیه 
شاغل در واحدهای تولیدی استان  و مسبوق به مصوبات و 

رویه های گذشته اتخاذ شده است.
استاندار در ادامه آورده است: دستگاه های ارائه دهنده 
مجاز  گاز  و  برق،آب  الخصوص  علی  ریربنایی  خدمات 
و  استانداری  اقتصادی  معاونت  هماهنگی  بدون  نیستند 
اطالع فرمانداریها به هر دلیلی  نسبت به قطع خدمات دهی 
به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی استان اقدام کنند.

فرامرز  قزوین،  استاندار  سوی  از  حکمی  صدور  با 
و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  سمت  به  مرادی 

اجتماعی استانداری قزوین منصوب شد.
استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
حکمی،  صدور  با  قزوین  استاندار  زاهدی  ،عبدالمحمد 
سیاسی،  معاونت  به سمت  سرپرست  را  مرادی  فرامرز 

امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین منصوب کرد.
مرادی  فرامرز  به   خطاب  حکم  این  از  بخشی  در 
کشوری  وتقسیمات  انتخابات  سیاسی،  دفتر  مدیرکل 
و  تعهد  مراتب  به  نظر  است:  آمده  قزوین  استانداری 
با  را  جنابعالی  حکم  این  موجب  به  ارزشمند  سوابق 
حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی منصوب می نمایم. استاندار در ادامه آورده 
رهبر  منویات  از  پیروی  در  را  روزافزونتان  است:توفیق 
خامنه  العظمی  اهلل  آیت  اسالمی حضرت  انقالب  معظم 
ای )مدظله العالی( در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران  ودولت تدبیر و امید از 

درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 23 سنگ 
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خانمها  فتاحی کالچاهی وکیل  آقای هادی   
آقایان  و  فروزان  و  فهیمه  و  طیبه  و  طاهره 
وراث  ثابت  کالچاهی  جملگی  وحید  و  حمید 
مرحوم محمد علی کالچاهی ثابت برابر وکالت 
و   1396/4/27  -11162  - شماره  نامه 
دفتر  تنظیمی   11228/4/28  -  11173
پالک  ششدانگ   مشاع  مالکین  خمام   264
فوق با ارائه دو برگ استشهادیه دفتر 264 
سند  که  گردیده  مدعی  اداره  این  به  خمام 
مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانک  مالکیت 
صیفی کاری به شماره بیست و سه فرعی از 
سی  اصلی  سنگ  کالچاه  در  واقع  چهار  پالک 
بخش پنج گیالن به مساحت 9772 متر مربع 

 43-5 دفتر   303 صفحه   3954 ثبت  ذیل 
بشماره  ثابت  کالچای  علی  محمد  آقای  بنام 
تسلیم  و  صادر  ت  سری   739561 سریال 
گردیده است. بدلیل  جابجایی مفقود گردیده 
سند  صدور  خواست  در  اداره  این  از  و 
مراتب  لذا  و  نموده است  را  المثنی  مالکیت 
یک  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  طبق 
مدعی  چنانچه کسی  تا  گردد  می  آگهی  نوبت 
انجام معامله می باشد مراتب را ظرف ده روز 
از انتشار آگهی به این اداره اعالم نمایند لذا 
مقررات  برابر  مقرر  مهلت  گذشت  از  پس 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد.
 رئیس ثبت اسناد و امالک خمام - میری 

راد - ر م الف / 4945 

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رشت
آگهی ثبتی

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی و داوری عدل آگین دادرسان دی در 
تاریخ 1396/8/15 به شماره ثبت 1336 به شناسه ملی 14007189872 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عمومی آگهی می گردد.
، حل و فصل اختالفات  : مشاوره و خدمات حقوقی  1.موضوع  موسسه 
با استفاده از وکالی دارای پروانه وکالت  ، قبول وکالت  و دعاوی و داوری 
رسمی معتبر ) در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح ( با قید 
اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

2. مدت موسسه : نا محدود
فرعی  کوچه   - عراق  -پل  رشت  شهر  گیالن   : موسسه  اصلی  3.مرکز 
پستی  کد   - همکف  طبقه   -  27 پالک   - اسالمی  جمهوری  کوچه   - اول 

4183954149
4. سرمایه موسسه : مبلغ 1000000ریال می باشد.5. اولین مدیران 

موسسه برای مدت نا محدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
به شماره  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت  ممتاز  امیر صدر  آقای 
ملی 2710027445 و دارنده 10000 ریال سهم الشرکه و اقای فرشاد 
ملی  شماره  به  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ذوالپیرانی   زاده  نبی 
2595891286 و دارنده 10000 ریال سهم الشرکه و اقای مصطفی رضا 
ملی  شماره  به  و  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به  چوکامی  زاده 

2593869021 و دارنده 980000 ریال سهم الشرکه تعیین گردیدند.
6. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه 
از قبیل چک ، سفته ، بروات قراردادها عقود اسالمی و نامه های عادی و 
اداری با امضا مصطفی رضا زاده چوکامی به سمت مدیر عامل عمراه به مهر 

موسسه معتبر می باشد.
7. اختیار مدیر عامل: طبق اساسنامه

و  شرکتها  ثبت  مرجع  گیالن-  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
موسسات غیر تجاری رشت - ر م الف /4944

خبر

سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی  
استانداری قزوین منصوب شد

آگهــی ثبتــی
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 گوناگون

واکنشی ها: اگر می خواهید در خانه 
یا  هزینه  هیچ  بدون  و  بنشینید  راحت 
مزاحمتی برای خودتان کسب و کاری 
پول خوبی هم  قضا  از  و  بیندازید  راه 
را  درآمدتان  شغل ها  این  بیاورید،  در 

افزایش می دهد.
و  پایدار  توسعه  که  امروز  دنیای  ر 
جدی  دغدغه  محرومیت  و  فقر  کاهش 
به  توجه  است  کشورها  از  بسیاری 
مورد  پیش  از  بیش  خانگی  مشاغل 
از  بسیاری  است.در  گرفته  قرار  توجه 
محرومیت  و  فقر  با  که  خانواده هایی 
نظر  از  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست 
اقتصادی تحت فشارند، مشاغل خانگی 
حیات  و  درآمد  کسب  راه  بهترین 

خانواده به شمار می رود. 
 کسب و کارهایی که شاید در نگاه 
شود  تصور  یا  نباشند  درآمدزا  اول 
پا گیر  و  بروکراسی های دست  که در 
اداری و مجوزهای عجیب و غریب که 
خاص کشورمان است محصور مانده و 
اما حقیقت  ندارند،  امکان عملی شدن 
آن است که در تمام دنیا مشاغل خانگی 
مورد استقبال واقع شده و به سرعت در 
کارشناسان،  به گفته  است.  حال رواج 
کسب وکارهای خانگی یکی از بهترین 
و  درآمدزایی  راههای  ترین  مطمئن   و 
می شوند  شناخته  بیکاری  نرخ  کاهش 
 150 اشتغال  نیاز  درصد   80 تا   15 و 

کشور جهان را تامین می کنند. 
 Home( یا  خانگی  کار  و  کسب   
کسب  دسته  آن  به   )business
لزومًا  که  می شود  گفته  کارهایی  و 
در  را  خانواده  اعضای  همه  مشارکت 
نفر  چند  یا  یک  صرفًا  و  نداشته  بر 
فعالیت  به  آن  در  خانواده  اعضای  از 

اقتصادی مشغول باشند. 
کار  المللی  بین  سازمان  نگاه  از   
)ILO( موقعیت مکانی و وجود کسب 
و کار در خانه مالک تلقی کردن آن به 
عنوان مشاغل خانگی است.کنوانسیون 

نشریه واکنش: گیالن، قهرمان رقابت های راگبی ساحلی قهرمانی کشور در منطقه 
آزاد انزلی شد . به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی 
ساحلی  های  ورزش  مجموعه  در  ساحلی  راگبی  کشوری  مسابقات  دوره  پنجمین 
سیروس قاقران این منطقه با حضور بیش از 100 ورزشکار در قالب 11 تیم از 8 استان 
کشور برگزار شد.  بنابر این گزارش در پایان این دوره از رقابت ها تیم شهر باران منطقه 
آزاد انزلی از گیالن قهرمان این دوره از مسابقات شد و تیم داتیس تهران و همچنین 

شهر ری)تهران( به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند. 

کار  کار،  المللی  بین  سازمان   189
به  خانگی  کارگران  برای  را  شایسته 
رسمیت شناخته است.کار خانگی یک 
منبع مهم اشتغال به ویژه برای زنان به 

شمار می رود. 
تابلو  بافت  غذا،  پز  و  پخت   
و  دکوری  اقالم  تولید  و  فرش،تهیه 
صنایع دستی نظیر کیف و کوله، دستبند 
سازی  عروسک  تولد،  ماه  گردنبند  و 
و  خانگی  گیاهان  و  قارچ  پرورش  و 
هزینه  کم  و  جا  کم  دلیل  به  دارویی 
و  غذایی  مواد  بندی  بسته  و  آن  بودن 
به عنوان  اهمیت آن  به دلیل  خوراکی 
از جمله  می تواند  انسان  هر  اولیه  نیاز 
راه  برای  سود  پر  و  جالب  ایده های 

اندازی مشاغل خانگی باشد. 
 بیشتر افراد از مشاغل خانگی تصور 
دیگری دارند و فکر می کنند هر کاری 
آن  و  داد  انجام  خانه  در  می توان  را 
که  در حالی  نامید،  مشاغل خانگی  را 
آموزشگاه  یا  نیست.آرایشگاه  اینطور 
خیاطی جزو مشاغل خانگی محسوب 
را  خانه  یک  نمی توان  و  نمی شود 
یکی  چون  کرد!  تبدیل  چلوکبابی  به 
این  خانگی  مشاغل  ویژگی های  از 
هرگونه  بدون  و  خانه  درون  که  است 
جمعیتی  ازدحام  یا  فردی  مزاحمت 
آرامش  جهت  این  از  تا  انجام  شود 
ساکنین آپارتمان ها به هم نریزد و سر 
وجود  به  ترددی  و  ازدحام  یا  صدا  و 
یا  پزی  به شیرینی  که  کسانی  نیاید.اما 
ترشی  پز غذا، درست کردن  پخت و 
کادویی  جعبه های  تدارک  یا  خانگی 
مناسبتهای  برای  پکیج های خوراکی  و 
یا  ماه رمضان  نوروز،  عید  مثل  خاص 
شب چله عالقمند و مسلطند می توانند 
داشته  اهتمام  کار  این  به  خانه  در 
یک  با  باید  آن  از  قبل  ولی  باشند، 
غذا  تهیه  کترینگ  یا  شیرینی  فروشنده 
مذاکره  وارد  شهر  سطح  مغازه های  یا 
را  خود  خانگی  محصوالت  تا  شوند 

مهدی ممتاز امیری مسوول کمیته راگبی ساحلی فدراسیون با اظهار تشکر از حمایت 
همه جانبه منطقه آزاد انزلی در برگزاری هرچه بهتر این دوره از رقابت ها تصریح کرد: 
، از  از لحاظ کیفیت و نوع برگزاری و همچنین زمین مسابقه  از رقابت ها  این دوره 

باالترین سطح برخوردار بود. 
 راگبی ساحلی نوع دیگر از ورزش راگبی است که متفاوت تر از راگبی روی چمن 
و در زمین ماسه ای در ابعاد 23*25 متر و در دو زمان پنج دقیقه ای  برگزار می شود 

و هرتیم دارای پنج بازیکن است. 

برای فروش به آنها عرضه کنند.  اتصال 
مشاغل خانگی به بازار از طریق ارتباط  
گیری با برندهای مطرح و تالش برای 
خانگی  مشاغل  محصوالت  برندسازی 

محقق می شود. 
ارشد  مشاور  ـ  خانی  مسلم 
می گوید   - وکار  کسب   و  کارآفرینی 
اطالعات  و  آمار  طبق  خانگی  مشاغل 
و  یافته  توسعه  در کشورهای  موجود، 
قابل مالحظه ای  توسعه سهم  در حال 
و  افزوده  ارزش  و  اشتغال  ایجاد  در 
اختصاص  خود  به  صادرات  در  حتی 

داده است. 
خانه  در  کردن  کار  است  معتقد  او 
کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد 
و  خانواده  برای  بیشتری  وقت  چون 
می گذارند  فرزندان  پرورش  و  تربیت 
منزل  ترک  به  اجباری  اینکه  بدون  و 
و ساعتها ماندن در شلوغی خیابانها و 
ترافیک داشته باشند با خیالی آسوده و 
در  اقتصادی  فعالیت  به  دغدغه  بدون 

خانه می پردازند. 
استاد دانشگاه، مشاغل  این  به گفته 
که  مادی  منافع  بر  عالوه  خانگی 
متوجه اقتصاد خانواده می کند، در حل 
دارد  موثری  نقش  هم  بیکاری  مشکل 
خانگی  کارهای  و  کسب  توسعه  با  و 
می توان افراد بیشتری را به کار مشغول 
کرد. در اشتغال خانگی، فرد شغل خود 

که  این  به جای  و  منـزل می آورد  به  را 
هزینـه هـای زیادی برای اجاره یا خرید 
ساختمان بدهد، می تواند در منزل ، کـار 
و شغل خود را به انجام برساند. در این 
کاالها  افزوده  ارزش  کار،  و  نوع کسب 
و خدمات تولید شده، نصیب  صاحب خانه 
اهمیت مشاغل خانگی و نقش آن  می شود. 
سال  در  که  آنجاست  تا  بیکاری  کاهش  در 
به  خانگی  مشاغل  ساماندهی  قانون   1389
تصویب رسید و جهت اجرا به وزارت کار و 
امور اجتماعی وقت ابالغ شد. بر اساس ماده 
یک این قانون، دولت موظف است به استناد 
اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه به 
سند چشم انداز بیست ساله، مشاغل خانگی 
را مطابق این قانون ساماندهی و زمینه ایجاد 
فراهم  را  متقاضیان  گونه  این  برای  اشتغال 
و  ساماندهی  ستاد  قانون  این  در  کند. 
هدف  با  خانگی  مشاغل  از  حمایت 
کارهای  و  کسب  گسترش  و  حمایت 
خانگی پیش بینی و وزارت کار موظف 
شده عالوه بر شناسایی مشاغل و کسب 
و کارهای خانگی با کمک دستگاههای 
خانگی  مجاز  مشاغل  فهرست  ذی ربط، 
برساند. ستاد  تصویب  به  همه  ساله  را 
همین   11 ماده  طبق  هم  شهرداری ها 
موقت  بازارهای  شده اند  مکلف  قانون 
یا مکان های مناسبی برای عرضه  محلی 
مشاغل  دسته  این  صاحبان  محصوالت 

اختصاص بدهند. 

گیالن قهـرمان رقابتهای راگبـی منطقه آزاد انـزلی شد

مشاغل خانـگی که پـــولدارتان می کنند

واکنش
خبر

خبر

با افراد صبور ، غیر عصبي و خوش مشرب معاشرت کنیم و از دوستي با افراد تند مزاج بپرهیزیم. حافظت از محیط زیست ، وظیفه شرعی و ملی است .

و  اولین  واکنش:  نشریه 
بزرگترین تولیدکننده طالی 
می  شمار  به  دنیا  در  سرخ 
رود، که استمرار قاچاق پیاز 
زعفران به چین و افغانستان 
دور  چندان  نه  ای  درآینده 
دستخوش  را  جایگاه  این 

تحوالتی قرار خواهد داد.
ترین  مهم  از  یکی 
در  کشاورزی  محصوالت 
که  رود  می  شمار  به  ایران 
نفتی  غیر  صادرات  نظر  از 
ویژه  اهمیت  کشور  برای 
و  اولین  ایران،  دارد.  ای 
بزرگترین تولیدکننده طالی 
می  شمار  به  دنیا  در  سرخ 
رود، که استمرار قاچاق پیاز 
زعفران به چین و افغانستان 
دور  چندان  نه  ای  درآینده 
دستخوش  را  جایگاه  این 

تحوالتی قرار خواهد داد. 
های  سال  طی  چند  هر 
رسانه  در  ماجرا  این  اخیر 
هر  اما  دیده شد  پررنگ  ها 
از گاهی مسووالن دولتی با 
رد  کنارش  از  نگرانی  ابراز 

می شوند. 
میراث  غارت  اگرچه 
به  ایرانیان  ساله  هزار  سه 
قبل  سال   10 از  افغانستان 
آغاز شده است  و با حمایت 
سازمان ملل متحد افغان ها 
رغبت بیشتری به تولید پیدا 
با  امر  مسووالن  اما   کردند 
نظارت  و  هشیاری  کمی 
از  توانند  می  سهولت  به 
قانونی  غیر  خروج  استمرار 
محصول  این  چمدانی  و 

جلوگیری  کنند. 
ها   تشکل  آنکه  وجود  با 
تاکید می کنند که مسووالن 
دولتی نسبت به مساله قاچاق 
بر  آتشی  که  زعفران  پیاز 
انداخته  تولیدکنندگان  جان 
باشند،  تر  حساس  است، 
که  دید  و  ماند  منتظر  باید 
مسووالن وزارت خانه برای 
چه  شوم  پدیده  این  کنترل 
اقداماتی انجام خواهند داد؟ 
شورای  عضو  حسینی  علی 
با  گفتگو  در  زعفران  ملی 
صنعت،تجارت  خبرنگار 
اینکه  بیان  با  کشاورزی   و 
قاچاق پیاز زعفران تیشه به 
ریشه این محصول گران بها 
می زند، اظهار کرد: با توجه 
مسووالن  برخی  آنکه  به 
با  کشاورزی  جهاد  وزارت 
صادرات  از  موضع  تغییر 
میان  به  سخن  زعفران  پیاز 
صورت  در  آورند،  می 
در  مطمئنا  امر  این  تحقق 
با  دور  چندان  نه  ای  آینده 
ساله  هزار  سه  میراث  این 

خداحافظی خواهیم کرد. 
توجه  با  افزود:  وی 
و  آبی  منابع  بحران  به 
شرایط  با  گیاه  سازگاری 
اقلیمی کشور می توان گفت 
که بی تفاوتی به قاچاق پیاز 
زعفران یک خیانت ملی به 

حساب می آید. 
اینکه  بیان  با  حسینی  
به  زعفران  کشت  توسعه 
در  رقبا  سوی  از  جد  طور 
حال پیگیری است، تصریح 
کرد:  کشورهای جدیدی به 
روی  محصول  این  کشت 
زنگ  امر  این  که  آوردند 
بزرگترین  برای  خطری 
تولیدکننده زعفران به شمار 

می رود. 
 

خبرخبر
افزایش انتقال 
پیاز زعفران به 

کشورهای همسایه
 

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه گیالن اعالم کرد: 
از ابتدای سال تاکنون 40 وقف جدید در گیالن به ثبت 
رسیده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه گیالن، حجت االسالم  والمسلمین ستار 
علیزاده، در جلسه ستاد هفته وقف گیالن  اظهار کرد: 
به  گیالن  در  جدید  وقف   40 تاکنون  سال  ابتدای  از 

ارزش 30 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
برای  اوقاف  سازمان  رسالت  به  اشاره  با  علیزاده   
اجرای امینانه نیات واقفان، اعالم کرد: از ابتدای سال 
از درآمد موقوفات اجرای  تاکنون 600 میلون تومان 
نیات صورت گرفته است.وی حفظ عین موقوفات را 
اوقاف  ادارات  و  اوقاف  سازمان  مهم  رسالت های  از 
استانی برشمرد و گفت: در این راستا برای 600 رقبه 

در سال جاری سند مالکیت گرفته شده است.
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه گیالن از صدور 
با  دعوی  طرح  در  اوقاف  نفع  به  قضایی  حکم   40
متصرفان موقوفات خبر داد و گفت: امسال 30 هکتار 

احیای موقوفات در گیالن انجام شده است.
 وی وقف را سرمایه تمام نشدنی دنیای اسالم و 
نیازهای مردم دانست و  برای رفع  ارزشمند  گنجینه 
باید وظیفه خودش را  افزود: هر کس در هر مقامی 

نسبت به وقف انجام دهد.

مدیر امور باغبانی سازمان خبر داد: برداشت کیوی 
از 5681 هکتار از باغات استان گیالن آغاز شد. 

مهندس پارسافر اعالم داشت بازه زمانی برداشت 
می  ماه  آذر  پایان  لغایت  آبان  اوایل  از  محصول  این 
باشد. وی افزود: پیش بینی می گردد باغداران گیالنی 
بیش از 141 هزار تن محصول کیوی با ارزش اقتصادی 
بهره  تعداد  نمایند.   برداشت  ریال  میلیارد   2115
برداران این محصول 7000 نفر بوده و شهرستانهای 
تالش،رودسر و آستارا از مهم ترین مناطق تولید کننده 
این میوه در استان گیالن می باشند.  سالیانه 25 الی 30 
همسایه  کشورهای  به  استان  تولیدی  محصول  از  درصد 

صادر میگردد.

40 وقف جدید امسال در 
گیالن ثبت شد

برداشت کیوی در استان 
گیالن آغاز شد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

در  رشت  شهر  کنونی  شهردار  نصرتی  دکتر   
اولین مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرد که در آمد 
و  سال  در  تومان  میلیارد   400 از  کمتر  شهرداری 
بدهی این ارگان در زمانی که تحویل گرفت » یعنی 
دوره مسئولیت ثابت قدم« حدود 800 میلیارد تومان 
است. این عدد را که خوب بررسی  کردم به خاطر 
آوردم ظاهرا در مدیریت شهری در ایران یک علم 
پیشبرد  برای  اینکه  آنهم  و  است  شده  ابداع  جدید 
مدیریتی  و  طبیعی  امر  یک  بدهی  شهرها  در  کارها 

نوین شاخص است.! 
از تهران و چندین و چند شهر دیگر هم خبر می 
رسد که به هنگام تحویل شهرداری ها به شهرداران 

ندارد و اغلب  با بدهی ها همخوانی  جدید درآمدها 
شهرداریها به امید سال بعد و در آمدهای بیشتر« البد 

از جیب نداشته مردم« هزینه می کنند. 
در  شهردار  آقایان  شما  که  مدیریتی  راستی  به 
است  عبارت  اید،  خوانده  را  شان  درس  دانشگاه 
از  برای کار عمرانی باید بدهی زیاد داشت. ؟ اگر 
اینگونه باشد ، پس برنامه ریزی ، کنترل ، هدایت و 

..... در علم مدیریت چه مفهومی دارد.  
پرسش اینجاست که در این میان نقش سازمان ها 
و نهادهای نظارتی ، کنترل و بازرسی  مانند شورای 

شهر چیست.؟ 
در شهرداری نقش شورای شهر که با آن همه سر 
و صدا و هزینه و درگیریها افراد به سر کار می آیند 
در شهرها از جمله در شهر رشت واقعا چیست و 
ندارد.  واقعی  مفهومی  کنترل  و  نظارت  مقوله  چرا 
حراست ها در این سازمان ها چه می کنند و چرا 

جلوی حیف و میل بیت المال را نمی گیرند.؟ 
در میان این همه بدهی و انجام کارهای عمرانی 
در شهر رشت ، دو طرح از همه پر سر و صدا تر 
بود و آن  پیاده راه فرهنگی و خط ویژه اتوبوس » 
یا بی آر تی«  و گفته می شود برای این دو طرح 
به  وسیعی  تبلیغات  و  شد  هزینه  تومان  میلیارد   30

خصوص برای پیاده راه به راه انداخته شد. 

برای رفاه مردم شهر و  خوب ما هم می گوییم 
اندازند  در  شهر  در  نو  طرحی  اینکه  و  سازی  زیبا 
یک کاری کردند،  اکنون در میان این بی پولی ها 
رشت  شهرداری  جمشیدپورسرپرست  مهندس  چرا 
بعد از ثابت قدم شهردار کنونی گرگان، اعالم کرده 
پیاده  برای  ، هر دو طرح مساله دار است و  است 
راه فرهنگی مجری 500 میلیون تومان جریمه شده 
است. شهردار جدید هم در نشست رسانه ای اعالم 
کرد که باید در پیاده راه فرهنگی بازنگری شود  و 
یک گوشه ای برای حرکت خودروها در نظر گرفته 
 18 یا   17 طرح  این  برای  شود  می  گفته  شود.!!.  
میلیارد تومان از جیب مردم رشت  هزینه شده است 
» مردمی که هیچ کاری با هیچ کسی ندارند!« و اگر 
به فرض 30 درصد را سود پیمانکار در نظر بگیریم 
عدد ی معادل 5/5 میلیارد تومان خواهد شد ، حاال 
500 میلیون هم جریمه بپردازد ، واقعا به جایی بر 

می خورد.  
هم  زیان  دچار  چرخه  این  در  پیمانکار  حتی  یا 
بشود، سخن ما این است که چرا نظارت و کنترل 
نمی کنیم  و اساسا چرا هر روز در شهر میدان های 
کوچک و بزرگ و دوربرگردان را ایجاد و بعد هم 
مالی  که مشکل  نمی گویید  مگر   . کنیم  حذف می 
دارید ، پس باید برای یک ریال آن فکر کنید و در 

کشوری که مشکل مالی و نقدینگی دارد ، حتی هزار 
تومان هم در طرح عمرانی پول است

سازی  مدرن  طرفداران  از  زمان  همان  در  نگارنده 
شهر و اجرای پیاده راه بود ، اما با نظارت و نظرسنجی 
از مردم و کارشناس های خبره داخلی و خارجی و 
دقت در هزینه کرد که گفته می شود هیچ یک از این 
عوامل اجرا نشد و شخص شهردار با یک طراح به این 

تصمیم رسیدند و .......!!؟. 
متعدد  های  بازارچه  شد،  ایجاد  محالت  سرای 
احداث  و به قول خودشان دستفروش های ساماندهی 
پارک  به  جنگلی  باغ  یا  و  ایجاد  پارک  چندین  شدند، 
تبدیل شد و امثال آن که برخی از آنها بسیاری خوب و 

موثر و برخی بسیار بد و نادرست بودند.
حقوق  که  مشاور  همه  این  شهرداری  در  واقعا   
شهر  دکترای  همه  آن  و  کردند  می  دریافت  میلیونی 
عقل  شده  هم  بار  یک  چرا  و  کردند  می  چه  سازی 
نریختند  که  را روی هم  مدیریتی و شهرسازی خود 
در  و  باره  این  نشود.در  هزینه  بیهوده  مردم  پول 
خصوص بسیاری از مسائل شهرداری رشت به زودی 
یک گزارش مفصل و مشروحی تهیه و منتشر می کنیم، 
شما شهروند رشتی هم اگر نظر و اطالعاتی دارید لطفا 
ما را یاری کنید تا اطالع رسانی درست و موثر باشد. با 
سپاس /  شماره تماس مدیر مسئول 09125036810

بی پــولی شهــرداری رشت و پیـاده راه فرهنــگی
اداره شهرداری  رشت سخت شده، 

 خسروشاهی

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا

 قبل از استفاده از وسایل گازسوز حتمًا شیلنگ و دودکش ها را کنترل نمائید و در صورت 
فرسوده شدن آنها را تعویض نمائید.

»روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن«
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 گوناگون
درمجلس  لنگرود  نماینده 
درجلسه  اسالمی  شورای 
این  ریزی  برنامه  شورای 
درسالن  که  شهرستان 
فرمانداری  اجتماعات 
کرد:دردهه  برگزارشد،اعالم 
افتتاح  شاهد  امسال  فجر 
پروژه بیمارستان 132 تخت 
،کنارگذرو  کومله  خوابه 
دراین  دوسدالستیکی 
بود.  خواهیم  شهرستان 
نماینده  الهوتی  مهرداد 
شورای  مجلس  در  لنگرود 
شورای  جلسه  در  اسالمی 
شهرستان  این  ریزی  برنامه 
و  فرماندار  حضور  با  که 
برنامه  شورای  اعضای 
اجتماعات  سالن  در  ریزی، 
بیان  برگزارشد،  فرمانداری 
درصد   54 تاکنون  کرد: 
تأمین  شهرستان  اعتبارات 
در  .الهوتی  است  شده 
نکته  این  بیان  با  جلسه  این 
امید  و  تدبیر  دولت  در  که 
مردم  مشکالت  حل  برای 
شده  انجام  خوبی  اقدامات 
تالش  کرد:  تصریح  است 
امسال  فجر  دهه  در  میکنیم 
تخت   132 بیمارستان 
بهره  به  را  لنگرود  خوابه 
خاطر  برسانیم.وی  بهرداری 
کنارگذر  برای  کرد:  نشان 
شهرستان لنگرود  15 میلیارد 
تومان اختصاص یافته است .
بااهتمام بیشترمسئولین، الین 
حل  جهت  پروژه  این  دوم 
شهرستان  ترافیک  مشکل 
بهره  به  امسال  فجر  دهه  در 
وی  خواهدرسید  .  برداری 
نیز  الستیکی  سد  دو  افزود: 
درحال  شهرستان  این  در 
ساخت است که با افتتاح آن 
در دهه فجر امسال ، مشکل 
آب  تامین  در  کشاورزان 
حل  حدودی  تا  کشاورزی 

خواهد شد. 

بنا  واکنش:  نشریه 
سازمان  درخواست  به 
احتمال  و  دامپزشکی کشور 
 ، پرندگان  آنفوالنزای  شیوع 
آبزی  پرنده  گونه  هر  شکار 
و کنار آبزی تا اطالع ثانوی 

ممنوع است . 
عمومی  روابط  از  نقل  به 
حفاظت محیط زیست گیالن 
مدیر  محمدپور  قربانعلی 
زیست  محیط  حفاظت  کل 
گیالن با اعالم این خبر گفت 
به استناد نامه صادر شده از 
دامپزشکی  سازمان  سوی 
اعمال  درخواست  بر  مبنی 
پرندگان  شکار  ممنوعیت 
منظور  به  مهاجر  وحشی 
جلوگیری از شیوع احتمالی 
بیماری آنفوالنزای فوق حاد 
پرندگان؛ شکار در کلیه استا 
ثانوی  اطالع  تا  کشور  های 
محمدپور   . است  ممنوع 
زمینه  این  در  کرد  تصریح 
سطح  در  مستمر  پایش 
استان صورت می گیرد و با 
برخورد  متخلف  شکارچیان 
قاطع و قانونی خواهد شد  .

خبر

خبر

افتتاح 
بیمارستان،کنارگذر 
و دو سدالستیکی در 
دهه فجر

شکار همچنان 
تا اطالع ثانوی 
ممنوع است

بسیاری از روزنامه نگاران در استان 
گیالن این روزها یک موضوع را مکرر 
بر زبان دارند و آنهم اینکه، » چرا در 

استان هیچ اتفاقی نمی افتد«.
یا  گذار  دوره  که  رسد  می  نظر  به 
به  استاندار  یک  از  استانداری  تحویل 
استاندار دیگر و شناسایی محیط توسط 
استاندار جدید علت این بی خبری و 
باشد،  احتمالی  سکون   و  سکوت 
خیلی  شرایط  این  که  است  امید  اما 
به  های  رسانه  قلم  که  نباشد  طوالنی 

سمت دیگری خواهد چرخید!. 
از  بیش  امسال  ماه  ابان  و  مهر  در 
به  بخش  امید  و  مثبت  اخبار  آنکه 
افکار عمومی در گیالن منعکس شود 
، اخبار مربوط به قتل و آزار جنسی،  
خواری  رشوه   ، آن  بحران  و  زباله 
در  مدیران  از  بسیاری  بالتکلیفی    ،
مرکز و شهرستان ها و اینکه سرانجام 
رسانه  در  کرد،  خواهد  چه  استاندار 
نوعی  که  است  داشته  بازتاب  ها 
افکار  در  تفاوتی  بی  و  سردرگمی 
عمومی  و درون سازمان های دولتی 

ایجاد کرده است. 
تحرک  و  تدبیر  با  باید  فضا  این 
بیشتر تغییر کند و ادامه آن برای هیچ 

مسئولی خوب نخواهد بود. 
شخص  که  است  آن  زمان  اکنون 
استانداری   عمومی  روابط  و  استاندار 
در  کارآمد  های  عمومی  روابط  و 
گیالن که تعدادشان در استان به تعداد 
انگشت شمار است، چند خبر ناب و 
درجه یک را به رسانه ها تزریق کنند 
ای  رسانه  فضای  در  دوباره  امیدی  تا 

ایجاد شود.  
اربعین  برای  کربال  به  زائران  اعزام 
دو   یا  یک  برگزاری    ، حسینی 
همایش ساالنه استانی یا کشوری در 
آژاد  منطقه  که  رشت،تحرکات خوبی 
بروز داده  از خود  ایام  این  انزلی در 

از  هلوکله  روستای  در  ذغالی  کوره 
آن  صاحب  که  چابکسر  بخش  توابع 
فردب به نام عباس باقر پور است و این 
کوره توسط رضا و یاسر اصالحی اداره 

کاره   نیمه  طرح  چند  از  دیدار  است، 
دیروز  که  فضا  دراین  خبر  آخرین  و 
آزاد  دانشگاه  رئیس  تغییر  شد  منتشر 

رشت و استان گیالن بود .
 متاسفانه در خصوص تغییر رئیس 
دانشگاه آزاد  در فضای مجازی و گاه 
خصوص  این  در  کسی  هر  مکتوب 
متنی و مطلبی می نویسد در حالی که 
باید  دارد  علتی  جایی  جابه  این  اگر 
خود دانشگاه در باره آن شفاف سازی 

کرده و سخن بگوید. 
مدیران رسانه ای و روزنامه نگاران 
مکتوب و فضای مجازی اغلب اظهار  
خبری   رکود  این  علت  دارندد:  می 
مدیران  بالتکلیفی  چیز  هر  از  بیش 

های  سیاست  با  دانند  نمی  که  است 
روند  می  یا  مانند  می  جدید  استاندار 
که  است  کرده  اعالم  هم  استاندار  و 
کم ترین تغییراتی مدیریتی را خواهد 
را  این سخن  مدیران  گویا  اما  داشت 

باور نکرده اند.!. 
 45 در  که  هم  مدیری  دو   ، یکی 
نه  از مجموعه خود رفتند،  روز اخیر 
آنکه از مسئولیت بروند بلکه از حوزه 
به  استانداری  ساختمان  و  صنعت 
سمت ندامتگاه رفتند.!؟  آقای استاندار 
، استان  اکنون به یک هوای تازه و یک 
سراسر  برای  اساسی  تغییر  و  تحول 
از  بسیاری  که   دارد، چرا  نیاز  استان 
های  پست  در  سالها  کنونی  مدیران 

می شود .دوداین کوره به قدری زیاد بود 
مردم روستا  فعالیت  افزایش  با  که شبها 
نداشتند.  پس از شکایت آهالی  اسایش 
محل ,این کوره با جدیت محیط زیست 

صدور  تومان،  میلیارد   1518 شده  اظهار  گذاری  سرمایه  با  کرد:  اعالم  انزلی  آزاد  منطقه   :24 گیالن 
نقل  به  یافت.   افزایش  امسال 33 درصد  ماهه  منطقه طی هفت  غیر صنعتی  گذاری  مجوزهای سرمایه 
انزلی،از مجموع مجوزهای صادره غیر  آزاد  الملل سازمان منطقه  بین  امور  از مدیریت روابط عمومی و 
صنعتی21 مجوز در حوزه توریستی-مسکونی است، 5 مجوز در زمینه ساخت مجتمع خدماتی و رفاهی، 5 
مجوز نیز در بخش خدمات خودرویی صادر شده و در نهایت 9 مجوز برای ساخت انبار، مخازن و سیلو 
صادر شده است.  ارزش سرمایه اظهار شده از سوی 40 مجوز سرمایه گذاری صادر شده از فروردین 
تا پایان مهر ماه سال 96 برابر با 15188 میلیارد ریال می باشد که در مقابل 10977 میلیارد ریال سرمایه 
درصدی حکایت   38 رشد  از  گذشته  سال  مشابه  مدت  در  گذاران  سرمایه  از سوی  شده  اظهار  گذاری 
دارد. بنابراین گزارش روند رو به رشد تعداد مجوزهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی از سال 93 

خود راست قامت بوده اند و هر آنچه 
در فکر و عمل داشتند ،به نظر روی 
بودجه  اندک  با  بعضا  و  گذاشته  میز 
اگر  دادند.  انجام  کارهایی  تخصیصی 
دستگاه و مدیری به این موضوع نقدی 
دارد با آمار درست و دقیقی در اختیار 

دارد، اعالم کند .. 
به نظر می رسد که گیالن در زمان 
حاضر مانند بسیاری از سالهای پیشتر  
و  بودجه  کمبود  از  دیگران  از  بیش 
اعتبار رنج می برد و طرح های نیمه 
رشت،  شهر  مرکزی  تاالر  مانند  تمام 
کتابخانه مرکزی در محوطه پارک شهر 
» باغ محتشم« ، دو سد مهم پلرود  و 
شفارود،  و .... منتظر تخصیص بودجه 

اعتقاد  به  هستند.  کار  ادامه  برای 
نگارنده استاندار جدید  شایسته است 
سه  یا  دو  فقط  آینده  سال  چهار  در 
کارنامه    که  دهد  انجام  اقدام مشخص 
و عملکردش درخشان جلوه کند که 
بعدی  آنها در متن  و تحلیل  باره  در 

توضیح داده می شود. 
نیمه  که  نشستی  در  استاندار  آقای 
نخست مهر ماه  در چارچوب دیدار 
با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات 
با جنابعالی داشتیم بر آموزش نیروها 
تاکید  ها  عمومی  روابط  به خصوص 
دستوراتی  بالفاصله  هم  شما  و  شد 
اقدام  این  انشاء اهلل   صادر کردید که 

مهم عملی شود. 

رضا  اما  شد  بسته  چابکسر  وکالنتری 
صورت  به  قبل  هفته  یک  از  اصالحی  
دوباره  و  باز  را  کوره  پلمپ  خودسرانه 
باعث  و  اغاز  را  فعالیت  اول  روز  مثل 

آغاز شده که اعمال تمامی مزایا و معافیت های قانونی مترتب بر سرمایه گذاری در منطقه، فعال سازی 
واحدهای تولیدی و بازرگانی راکد،رشد چشمگیر حضور گردشگران، فعالیت بورس کاالی منطقه، احداث 
،اجرای طرح  کار  و  بهبود فضای کسب   ، ایران  آزاد  مناطق  زیرساخت  بزرگترین  کاسپین  بندری  مجتمع 
های مختلف زیرساختی و توسعه ای، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در مرکز نمایشگاهی بین المللی 
منطقه، و توسعه مناسبات بین المللی به منظور رشد مراودات بین المللی از طریق فعال سازی کریدور شمال 
جنوب و تالش به منظور ایجاد کریدور جدید تجاری میان ایران و چین با محوریت منطقه آزاد انزلی و 
همچنین رشد شاخص های اقتصادی از جمله مهمترین دالیل افزایش رغبت سرمایه گذاری به حضور در 
نزدیکترین منطقه آزاد کشور به تهران و کشورهای حاشیه دریای خزر که در مسیر تجاری نوستراک قرار 

گرفته؛ می باشد.

اعتقاد دارم ، در گیالن اگر چه مانند 
اهواز   و  شیراز  همدان،  تبریز،  اصفهان، 
بیشتر  ای  بودجه  مشکالت  علت  به 
آبادانی  و  عمران   « عمرانی  کارهای 
گسترده ای  نشده ، اما مسئوالن  بیکار 
هم نبودند و با تالش های مضاعف  و 
براساس   گیالن  به  دولت  توجه  جلب 
آمارهای موجود و مستندات در بسیاری 
اقتصادی  و  اشتغالزایی  ی  ها  زمینه 
شاخص های استان در مقایسه با دیگر 
استان ها و نیز نسبت به سالهای پیشین 
اما عیب کار بیش از هر   ، رشد داشته 
این  انعکاس  توانایی  عدم  در  چیزی 

فعالیت هاست. 
می دانیم و می دانید ، حوزه روابط 

عمومی استان با توجه به عقبه و کارنامه 
است  اساسی  تکانی  خانه  نیازمند  اش 
به دلیل وابستگی حزبی  و مدیرانی که 
و فامیلی حاضر به تغییر روابط عمومی 
الیق  افراد  جایگزینی  و  خود  های 
نیستند، خودشان باید  بالفاصله برکنار 

یا منتقل شوند.
 خواستیم در همین ماه های نخست 
دلسوزانه  عزیز  گیالن  در  شما  حضور 
پایان  در  تا   باشیم   کرده  ای  توصیه 
ماموریت و به هنگام ترک استان جای 
گله گذاری نباشد به ویژه آنکه می دانم 
فردی تحصیلکرده ، با ظرفیت ، دارای 

دیدگاه باز و شفافی هستید.
موفق باشید.  

آلودگی روستا شده است  . بهداشت مردم 
برای ماندگاری  منطقه در خطر , مسوالن 
اقدام  نشده  دیر  تا  روستا  در  روستاییان 

کنند. - بعالوه تصاویر

چـــــــرا در گیـالن هیچ اتفاقی نمی افتـد؟؟!

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   :24 گیالن 
گیالن گفت: اعتراضات بجای مردم ناشی از سوء 

قربانعلی  دکتر  است.  شهرداری  مدیران  مدیریت 
محمدپور، در خصوص مشکالت بوجود آمده در 

منطقه سراوان رشت، اعتراضات بجای مردمی را 
ناشی از سوء مدیریت مدیران شهرداری و تعلل 
پروژه  زیستی  محیط  ارزیابی  گزارش  ارائه  در 
تنها در چهارچوب  را  دانست.وی صدور مجوز 
استانداردهای محیط زیستی و 2012 میسر عنوان 
رفع  پسماند خواستار  مدیریت  متولیان  از  و  کرد 

نواقص موجود در گزارش ارزیابی شد. 
و  بهداشتی  کرد: مشکالت  تصریح   محمدپور 
جایگاه  در  پسماند  دفع  سیستم  نامناسب  نحوه 
تنش های  بروز  باعث  بارها  رشت  سراوان  زباله 
اجتماعی در منطقه شده که در حال حاضر از بین 
سوز  زباله  احداث  طرح  شده،  ارائه  راهکارهای 

600 تنی مورد اجماع نظر قرار گرفته است
نگاه رسانه:

یک  وارث  نصرتی  دکتر  که  سد  میر  نظر  به 

مجموعه بدهکار با مشکالت عدیده از جمله بحران 
زباله  است و مدیریت محیط زیست استان باز هم 

تا می تواند رعایت حال همه را دارد.
ها شود  برخی  استفاده  نباید سوء  این شرایط   

و آن گونه که دوست دارند در منطقه عمل کنند.
در آمد 392 میلیارد تومان و بدهی 730 میلیارد 
تومانی به خودی ، خود یک بحران مدیریتی است 
و مدیران سابق باید در این راستا پاسخگو باشند. 
باید کسی بگوید که این همه بودجه چه شد و چرا 

شهرداری این همه بدهکار است.
دو  و  آمد  در  میلیارد   400 سازمان  یک  اینکه   
برابر هزینه و بدهی داشته باشد یک سو مدیریت و 
بحران است و باید ابتدا به همین موضوع رسیدگی 

شود.
اما چه کسی باید رسیدگی کند و اگر رسیدگی 

هم شد چه می شود.....!!؟؟  
سالمه شیرزادیمنبع : گیالن 24

سـرمایه گذاری در منطقه آزاد انـزلی 33 درصد افزایـش یافت

چاپ  سیلندر  تولید  کرد:  اعالم  انزلی  آزاد  منطقه 
میلیون دالر و  میزان 7  به  با سرمایه گذاری خارجی 

بکارگیری تکنولوژی جدید 37 درصد رشد یافت.
به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
مدیر  شناس  حق  عقیل  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
شرکت ایران یونچنگ پلت مکینگ منطقه آزاد انزلی، 
از رشد 67 درصدی تولید سیلندرهای چاپ  این واحد 

در سال جاری  نسبت به سال گذشته خبر داد. 
وی با اعالم این خبر در ادامه افزود : در طول سال 
95، بطور متوسط ماهیانه 1200 دستگاه سیلندر چاپ 
در این کارخانه تولید شده که این تعداد در سال جاری 
عدد   2000 بر  بالغ  جدید  تکنولوژی  گیری  بکار  با 
رسیده است. دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان 
به  یابی  دست  دالیل  با  رابطه  در  انزلی   آزاد  منطقه 
این رشد در میزان تولید محصول بیان کرد : با توجه 
به سیلندرهای چاپ  بازار داخلی و خارجی  اقبال  به 
به یک  نزدیک  فعالیت  این مجموعه در طول  تولیدی 
دهه گذشته ، از فروردین 1395 طرح تجهیز خط تولید 
با  ماشین آالت  تمام اتوماتیک  و با تکنولوژیروز دنیا 
نصب  با  گذشته  ماه  در  آن  مرحله  آخرین  و  آغاز  را 
کشور  ساخت   ، دنیا  حکاکی  دستگاههای  مدرنترین 
دست  در  کرد:  اضافه  شناس  حق  شد.  تکمیل  آلمان 
یابی به این موفقیت عالوه بر باالرفتن کیفیت و دقت 
محصول نهایی، باید به رویکرد حمایتی سازمان منطقه 
ارائه بسته  نیز اشاره کرد که در چارچوب  انزلی  آزاد 
های حمایتی و همراهی سرمایه گذار در فرآیند تولید 
و صادرات محصول بسیار تاثیرگذار است. وی با بیان 
آزاد  منطقه  سازمان  از سوی  گرفته  اقدامات صورت  اینکه 
انزلی  طی چهار سال اخیر که منجر به رونق فضای کسب و 
کار و فعال شدن افزون بر 50 واحد تولیدی راکد شده قابل 
تقدیر بوده، و این امر می تواند به ایجاد انگیزه جهت افزایش 
حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان در منطقه منتهی شود. 

استان  اجتماعی  تامین   : گفت  پرست  حق  جمیل 
بگیر  مستمری  نفر   113281 تعداد  حاضر  درحال 
و  ازکارافتاده   6363  ، بازنشسته   76371 بر  مشتمل 
ایشان  دارد   خود  پوشش  تحت  را  بازمانده   30347
بطور  افزوده شدن  بیانگر  تعداد  این   : نشان ساخت  خاطر 
در  بلندمدت  تعهدات  گیرندگان  به  نفر   20 روزانه  متوسط 
سالجاری  اول  ماهه  شش  در  که  ای  بگونه  میباشد  گیالن 
بیش از 3600 نفر به این گروه از خدمت گیرندگان اضافه 
شده است  . مدیرکل استان تعداد مستمری بگیران گیالنی 
در پایان سال 95 را 109646 نفر برشمرده و از رشد 3/3 

درصدی آنان در پایان شهریورماه خبر داد . 
هرماه  در  ها  مستمری  انواع  ارائه  برای  اکنون  هم 
اجتماعی  تامین  ازسوی  تومان  میلیارد   145 از  بیش 

گیالن پرداخت می گردد.

خبر

خبر

تولید سیلندر 
چاپ در منطقه 

آزاد انزلی رشد 
یافت

روزانه بطور 
متوسط 20 نفر به 
مستمری بگیران 

گیالن افزوده می شود 

سمیه محمدی

 م، محمدپور= مدیر مسئول

مدیرکل تامین اجتماعی 
گیالن :

لیال خدمت بین دانا

زبان حال یک روستایی،

بحران زباله در سراوان رشت ناشی از سوء مدیریت است
دکتر محمدپور اعالم کرد:

داریم خفــه می شویــــــم ...



احمدی  محمد  سید 
فرماندار الهیجان به تماشای 
به  آب«  »یک جرعه  نمایش 
کارگردانی  و  نویسندگی 

نگارنادری نشست.  
شنیدن  از  پس  فرماندار 
ضمن  هنرمندان  صحبتهای 
اجرایی  گروه  از  تشکر 
عالقه  من  گفت:  نمایش 
بسیاری به مقوله هنر دارم و 
اصحاب  به  مربوط  جلسات 
فرهنگ و هنر را در اولویت 

کارهایم قرار می دهم . 
مقاوم  به  ادامه  در  ایشان 
در  هنر  و  فرهنگ  سازی 
اشاره  ششم  توسعه  برنامه 
فراهم  به  افزود:  و  نمود 
فرهنگی  فضاهای  نمودن 
فرهنگی  مجتمع  ساخت  و 
شهرستان در کمیته برنامه ریزی 

توجه ویژه شده است .
از  دهکردی  پیام  درادامه 
مدیر  و  کشور  تئاتر  اساتید 
گفت:  دهکردی  پیام  موسسه 
فعالیت  دهه  دو  از  پس 
درعرصه تئاتر بسیار خوشحالم 
که مدیران شهری را در اجرای 

یک نمایش می بینم. 
تمرکز  متاسفانه  اما 
امکانات در برخی شهرهای 
از  برخی  شده  منجر  بزرگ 
مشکل  دچار  شهرستانها 
نیز  ها  کمترین  از  و  شوند 
موانعی  و  باشند  بهره  بی 
تئاتر  اجرای  درخصوص 

بوجود آید. 

خوب  پیتزای  یک  قیمت 
یکی  خوب  کتاب  یک  با 
طول  در  آنها  است؛فرق 
ما  می توانند  که  است  مدتی 
را خوشحال کنند. اولی یک 
ربع، دومی یک عمر. عجیب 
آن  ما  اغلب  برای  که  است 

یک ربع مهمتر است.

من به آمار زمین مشکوکم
از  پر  سطح  این  اگر 

آدمهاست
دلها  همه  این  چرا  پس 

تنهاست
میگویند  بیخودی 

هیچکس تنها نیست
چه کسی تنها نیست، همه 

از هم دورند
همه در جمع ولی تنهایند

تو  تردیدم  در  که  من 
چطور؟

)سهراب سپهری(

یک لحظه نگاه کرد... 
باران بارید                

یکمرتبه ... آه کــرد ... باران 
بارید

رو کرد به آســمان دلتنگی ها 
                  ...

تا شکوه به ماه کرد... 
باران بارید

زندگـی،فهم نفهمیدن هاست
آسمان،نور،خدا،عشق،

سعادت،با ماست
در نبندیم به نور!

در نبندیم به آرامش پرمهر 
نسیم

زندگی رسم پذیرایی از
 تقدیر است

»سهراب سپهری«

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

یک کتاب - یک 
پیتــزا

مشـکوکـم ...

باران...

تقدیر...

فرماندار الهیجان 
به تماشای نمایش 

»یک جرعه 
آب«نشست

آیینه ها مشتاق دیدارند برگرد
 چشم انتظارت مانده،بیدارند برگرد
 وصلت شفا ومرهم دلهای زخمی

 این قوم در هجر تو بیمارند، برگرد
 این باغ ها در انتظار باغبان است

در جشنواره نیویورک لباس  محلی گیالن، به عنوان 
شادترین لباس  جهان معرفی شد.

لباس  «؛  اورنگ  هفت  زیر  است  رنگ  هفت 
امسال،  و  دنیاست  لباس  شادترین  که  گیالن،  محلی 

خیریه  انجمن  رییس   :24 گیالن  و  واکنش  نشریه 
حمایت از بیماران دیابتی کل کشور در جمع اصحاب 
رسانه اعالم کرد: 8میلیون نفر درکشور دیابتی هستند 
و5میلیون نفر هنوز شناسایی نشده اند واین یک ز نگ 

خطر وفاجعه ای بزرگ است .
از  انجمن خیریه حمایت  امیدی عنوان کرد:  دکتر 
بیماران دیابتی کل کشور یک انجمن بین المللی است 
که از سال1373پایه گذاری آن در استان گیالن انجام 
بلکه  نیست  بیماری  بیان کرد:دیابت  شده است. وی 
واز  تحرک،چاقی  وتغذیه،عدم  است  محدودیت  یک 
بسیار  نقش  که  عواملی هستند  استرس  تر  مهم  همه 

 گلها همه محتاج تیمارند، برگرد
 این سروها لبیک گویان نگاهت
 در آزمونت فوق ایثارند، برگرد

 از عشق تا عشق حجاب انتظارت
 این عاشقان در پشت دیوارند،برگرد

لباس  معرفی  برای  که  نیویورک  لباس  جشنواره  در 
معاون  شد.  انتخاب  شده  برگزار  دنیا  محلی  های 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
تنوع  این خبر، داشتن  اعالم  با  و گردشگری گیالن 
این  علت  را  طبیعت  های  رنگ  از  کمانی  رنگین  و 
مارلیک  تپه  های  کاوش  که  لباسی  برشمرد.  انتخاب 
در گیالن، آن را یادگاری از هزاره دوم قبل از میالد 
بر  فراموشی  غبار  تاریخ،  در گذر  و  کند  می  معرفی 
روی آن ننشسته و همچنان در بخشهایی از این استان 
به تن گیل مردان و گیل زنان می رقصد و پای ثابت 
پوشش زنان و مردان در جشن های عروسی، بویژه 
در مناطق کوهپایه ای استان است. این جاذبه خوش 
آب و رنگ و پر زرق و برِق ِفرهنگی و گردشگری 
که در ویترین متنوع صنایع دستی گیالن هم جاخوش 

بیماری دارند که استرس خود  این  ایجاد  زیادی در 
89در صد موثر است. 

رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کل 
عضویت  تعداد  گیالن  استان  کرد:در  فه  اضا  کشور 
بیماران دیابتی43هزار نفرودر کشور3میلیون وششصد 
واکسن  بار  یک  سالی  باید  بیماران  واین  است  نفر 
بار  یک  سال  راپنج  موکک  پنو  وواکسن  آنفلوانزا 
با مردم  باید  امیدی گفت:مسولین  تزریق کنند. دکتر 
صادق باشند وتمام هم وغم آنها جلب رضایت مردم 
باشد وعالوه بر درمان  وپیشگیری ازبیماری آنان به 
مسکن،ازدواج،اشتغال وموارد دیگرهم رسیدگی کنند 

گل می کند هر شاخه ی دل با حضورت
دلها به عشقت جمله سرشارند،برگرد

هرچشم بینی،در رهت چشم انتظاراست
چشم انتظاران تو بسیارند،برگرد

»عباس رسولی املشی«

کرده، دیباچه ای از هنر و زیبایی این خطه سر سبز 
کمتر  بطوریکه  کند؛  می  تقدیم  گردشگران  به  را 
گردشگری است که به گیالن بیاید و این لباس های 
پر چین و خوش نقش را ببیند و آن را به تن نزند و 

عکس یادگاری نگیرد. 
گیالن،  محلی  لباس  کارشناس  میالنچی  خدیجه 
سربند،  روسری،  لچک،  خبرنگارما؛  با  درگفتگو 
را  چادرشب  و  شلوار  دامن،  کت،  جلیقه،  پیراهن، 
بلوز  و  گیالن  زنانه  محلی  لباس  اصلی  بخشهای  از 
روشن، جلیقه همراه با شلوار گشاد، شاِل کمر و کاله 
نمدی را از مهم ترین اجزای لباس محلی مردان گیالن 

نام می برد.
 وی می گوید: اگرچه لباس های محلی گیالن در 
اما  تفاوت دارد  باهم  پارچه  اول فقط در رنگ  نگاه 

وهمچنین هماهنگی بین ساز مانها وادارات را برای 
کمک به این بیماران به وجود آورند. 

دیابتی  گیالن  صدجمعیت  کرد:10در  اضافه  وی 
هم  دیابتی  استان10انجمن  این  در  واگر  هستند 
نیاز های بیماران نخواهد  تاسیس شود جواب گوی 
بود وبرای این استان کافی نیست. دکتر امیدی یکی 
ها  بیمه  بودن  راتجاری  انجمن  اساسی  از مشکالت 
دانست وگفت:بیمه ها باید یک در صد از سود خود 
فکر  به  وفقط  دهند  اختصاص  یابتی  بیمارد  رابرای 
اقتصادی نباشند. وی از جمله خدمات انجمن بیماران 
دیابتی را واگذ اری کارت هوشمند برای همه بیماران 

نگاهی تیزبینانه به مدل دوخت، نوع پارچه و تزیینات 
لباس محلی این استان نشان می دهد که این لباس در 
که  دارد  اندک  چند  هر  هایی  تفاوت  مختلف،  مناطق 
استان آن  بر اساس آن در منطقه شرق، غرب و مرکز 
را با نام های لباس قاسم آبادی، تالشی و رسوخی می 
شناسند. این کارشناس لباس محلی با بیان اینکه گیالن 
جزو معدود استان هایی است که در آن هنوز از لباس 
محلی استفاده می شود گفت: اگرچه این لباس، پوشش 
غالب اهالی این استان نیست اما برخی از اهالی تالش، 
عمارلوی رودبار، قاسم آباد رودسر، دیلمان سیاهکل و 
املش که سن و سالی از آنان گذشته، این لباس را می 
پوشند و البته در برخی از روستاهای کوهستانی، زنان 
و مردان در تمام سال به این نوع پوشش پایبند هستند.

دهی  خدمات  منظور  به  تومان  هزینه50هزار  با  فقط 
یکپارچه به دیابتی ها وفروشگاهها ی زنجیره ای دیابت 
دیابتی  مخصوص  لوگوی  با  دیابت  از  پیشگیری  برای 
واستاندارد عنوان کرد.رییس انجمن بیماران دیابتی کل 
کشور گفت:یکی از مهم ترین کارهایی که برای کمک به 
دارویی  گیاهان  تولید  داد  انجام  توان  می  دیابتی  بیماران 
است واضافه کرد کسانی که در این زمینه همکاری نمایند 
به آنها مجوز دهکده سالمت داده خواهد شد وتمام این 
دیابتی  بیماران  آرامش  در  موثری  بسیار  نقش  اقدامات 

خواهد داشت. 

چشـم انتظاران تـو بسیارند،برگـــــــرد

لباس محـــلی گیالن، شادتـــــرین لباس جــهان

5 میلیــون بیمار دیابتـی در کشــور شناخته نشـده اند
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 شعر،هنر و ادبیات

فیلم  ورود   :24 گیالن  هنر  گروه   
به  مختلف  کشورهای  تولید  های 
آنها  با  ایران  که  کشورهایی  خصوص 
نقل  روز  این  دارد،  بهتری  روابط 
محافل سینمای شده است. این سیاست 
و  موافقان  دیگر  مسائل  بسیاری  مثل 

مخالفانی دارد .
می  خارجی   فیلم  ورود  مخالفان 
ورود  که  پهلوی   دوره  اواخر  گویند: 
آمریکا  از  به خصوص  خارج  از  فیلم 
و اروپا افزایش یافت ، اقتصاد سینمای 
ایران دچار ورشکستگی شد. به عقیده 
این گروه ، اگر سیاست توسعه وارات 
فیلم خارجی در دستور کار قرار گیرد 
کنترل  نظارت و  توان  دیگر هیچ کس 
آن را ندارد، مردم به سمت فیلم های 
سینمای  اقتصاد  روند،  می  خارجی 
ایران فلج و هنرمندان این عرصه بیکار 
می شوند. آنها اعتقاد دارند، هم اکنون 
تولید  فیلم در کشور  که در سال دهه 
از 60 درصد هنرمندان  بیش  می شود 
حرفه ای سینما  بیکار هستند و با شغل 
های دوم و سوم روزگار می گذرانند و 

واردات محقق شود،  چنانچه سیاست 
بیکاران  جمع  به  هم  بقیه  درصد   40

هنرمند افزوده خواهند شد. 
موافقان نیز عقیده دارند: نباید سیما 
را یک سویه بنگریم و به علم و تجربه 
به   ، است  نیاز  دیگر کشورها  سینمای 
ویژه آنکه این حق مردم است در کنار 
های  فیلم   ، داخلی  تولید  های  فیلم 
خارجی را در سالن های سینما تماشا 

کنند. 
برای   ، دارند  تاکید  هم  عده  این 
توان  می  ایران  سینما  حفظ  به  کمک 
را  خارجی  های  فیلم  پخش  زمان 
یا  و  ها  شب  پایانی  های  ساعت  به 
ساعت های عصر که فیلم های فارسی 
این  در  کرد.  موکول  ندارد،  تماشاچی 
هنردوستان  و  عمومی  افکار  صورت 
می توانند در طول شبانه روز همه فیلم 
های وارداتی و هم فیلم فارسی تماشا 

کنند. 
ما  به  تاریخی  تجربه  رسانه:  نگاه 
نشان داده است که در کشور نظارت  
فیلم  ورود  با  و  ندارد  مناسبی  جایگاه 
آنها  اکران  امکان  اساسا  خارجی  های 
نیست  میسر  خاص  های  ساعت  در 

و  آمد  در  دنبال  به  که  دار  سینما   .
در  است  خود  شغل  کردن  اقتصادی 
فروش  که  بود  خواهد  هایی  فیلم  پی 
بیشتری داشته باشد و لذا به هر بهانه 
ایرانی  فیلم  به  را  خارجی  فیلم  ای 

ترجیح می دهد. 
اعتقاد  نگارنده   ، دیگر  سوی  از 
دارد، ورود فیلم از دیگر کشور از نظر 
مناسبتی  اسالمی  نظام  برای  فرهنگی 
در  کرد  خواهند  تالش  آنها  و  ندارد 

شان  فرهنگ  نمایش  های  پیام  البالی 
در  آنچه  از  بیش  ایرانی  تماشاگر  به  را 
منتقل  آسانی  به  است،  مجاری  فضای 
آن  صدر  در  و  سینمایی  مسئوالن  کنند. 
اشتباه بزرگ را  این  نباید  ارشاد  وزارت 
مرتکب شوند که اگر چنین متنی بسیار 
در  باید  شود   ... یوشیج  نیما  از  زیبا 
و  ایران  سینمای  بازار  پاسخگوی  آینده 

نابسامانی آن باشد. 

شعر

متنـی بسیار زیبـا از 
نیما یوشیج ...

فیلم خارجـی وارد شود؟

مــن   از   نــادان   درس آمــوز   مــی تــرســم
مــن   از   دیــوانــه ای   دلــســوز   مــی تــرســم

نــمــی تــرســم   مــن  از   افــتــادن  ایــن  درس 
مــن    از   اســتــاد  تــرس آمــوز   مــی تــرســم

نــمــی تــرســم    مــن     از     تــاریــکــی    شــبــها 
مــن    از   شــمــع  دروغ افــروز   مــی تــرســم

نــمــی تــرســم مــن از دشــمــن، خــیــالــی نــیــســت 

مــن    از   هم ســنــگــر   مــرمــوز    مــی تــرســم
نــمــی تــرســم   کــه   غــیــری  کــیــنــه   مــی ورزد 

مــن   از   یــاران    کــیــن انــدوز    مــی تــرســم
نــمــی تــرســم    مــن    از    عــریانــیم      حــتــی 

مــن   از    خــیــاط    تــهمــت دوز   مــی تــرســم
نــمــی تــرســم   مــن   از   امــروز و فــردا  هیــچ 
مــن    از    فــردای    بــی امــروز    مــی تــرســم

من از فـــــردای بی امـــروز می ترسـم

واکنش

کتاب برنده نوبل اقتصاد 2015 ترجمه شدلیال خدمت بین دانا
کتاب »فرار بزرگ: سالمت، ثروت و خاستگاه های 
اقتصاد  نوبل  جایزه  برنده  دیتون  انگس  اثر  نابرابری« 
انتشارات موسسه عالی پژوهش  سال 2015 از سوی 

تامین اجتماعی منتشر شد.
 کتاب برنده نوبل اقتصاد 2015 ترجمه شد

اسکاتلندی-آمریکایی  اقتصاددان  دیتون  انگس   
سال  در  که  آمریکاست  پرینستون  دانشگاه  استاد  و 
مطالعه و  برای سه دهه  را  اقتصاد  نوبل  2015 جایزه 
تحقیقات در حوزه درآمد، هزینه، رفاه، فقر و سالمت 
و  تبیین  به  بزرگ«  »فرار  کتاب  است.  کرده  دریافت 
حاوی  و  می پردازد  موارد  این  بین  رابطه  تشریح 
ایده های اصلی دیتون است.   دیتون در این کتاب به 

رفاه  و  نابرابری  ریشه های  و  ثروت  ارزیابی سالمت، 
در سراسر جهان می پردازد. »فرار بزرگ« داستان فرار 
مردم از فقر، بیماری ها، مشکالت بهداشتی و رنج به 
اما  است.  پیشرفت  و  توسعه  و  سالمت  رفاه،  سوی 
در این فرار کسانی جا مانده اند و بدون گفتن داستان 
آن ها، نمی توان داستان فرار به سوی رفاه و توسعه را 
بیان کرد.  تقریبا یک میلیارد نفر هنوز در فقر زندگی 
می کنند و میلیون ها کودک در هنگام تولد براثر کمبود 
امکانات دچار مرگ می شوند، هنوز هم در هند و در 
فقر  علت  به  زیادی  کودکان  آفریقا  فقیر  کشورهای 
تغذیه و بهداشت گرفتار عدم رشد کافی و بدفرمی بدن 
می شوند. وی بر این باور است که نابرابری در جهان 

روزبه روز در حال گسترش است، اما در حال حاضر 
بهتر شده است.  بسیار  به گذشته  افراد نسبت  زندگی 
پیشرفت علم و دانش باعث پیشرفت در بهداشت و 
رشد اقتصادی در سراسر جهان شده است. اما در عین 
بهداشت  حوزه  در  را  نابرابری  بهداشت،  رشد  حال 
در  را  نابرابری  اقتصادی  رشد  و  است  داده  افزایش 
کتاب  این  در  دیتون  است.  کرده  ایجاد  اقتصاد  زمینه 
بیش از هر چیز به این پرسش می پردازد که آیا افزایش 
سالمت  و  بهداشت  افزایش  به  موثری  کمک  درآمد 
می کند؟ پاسخ او منفی است. نجات جان انسان ها در 
عدم  وجود  با  و  ندارد  زیادی  هزینه  فقیر  کشورهای 
زیادی  موارد  شاهد  ما  کشورها،  این  در  درآمد  رشد 

از بهبود شرایط بهداشتی و سالمت مردم بوده ایم. او 
معتقد است که همبستگی مقطعی بین سالمت و درآمد، ناشی 
از تنوع در کیفیت نهادها بوده است، در حالی که در طول زمان 
و  درآمد  افزایش  هم  و  و سالمت  بهداشت  شرایط  بهبود  هم 
رشد اقتصادی در نتیجه پیشرفت در دانش اتفاق افتاده اند.

 م، محمدپور= مدیر مسئول

 »قــیــصــر امــیــن پــور«

کاش تا دل میگرفت و میشکست
دوست می آمد کنارش می نشست !

کاش میشد روی هر رنگین کمان
می نوشتم مهربان با من بمان !!!

کاش می شد قلب ها آباد بود
کینه و غم ها به دست باد بود

کاش می شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران هم آغوشی نداشت
کاش می شد کاش های زندگی

تا شود در پشت قاب بندگی
کاش میشد کاش ها مهمان شوند

در میان غصه ها پنهان شوند
کاش می شد آسمان غمگین نبود

رد پای کینه ها رنگین نبود..
کاش میشد زندگی
تکرار داشت . . .

الاقل تکرار را یکبار داشت . . .
ساعتم برعکس

میچرخید و من . . .
برتنم میشد گشاد این

پیرهن . . .
آن دبستان ، کودکی ، سرمشق

آب . . .
پای مادر هم برایم جای

خواب . . .
خود برون میکردم

از دلواپسی . . .
دل نمیدادم به دست

هر کسی . . .
عمر هستی ، خوب و بد

بسیار نیست . . .
حیف هرگزقابل تکرار نیست ! !

لیال خدمت بین دانا
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نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی

سه شنبه 23 آبان  1396 ، 25 صفر  1438 ، 14  نوامبر 2017 ، شماره 673

دفتر منطقه اي :  رشت ،  خ نامجو،  روبه روي سه راه منظریه، ابتداي کوچه صالحکار، ط سوم

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

سرمقاله

خبر

خبر

به جای 400 هزار 
تن ، بیش از یک 
میلیون تن برنج 
وارد شد!!!

چند مدیر استان 
گیالن دستگیر 
شدند !!!

نایب رئیس مجلس ،

 : واکنش  نشریه 
لنگرود  مردم  نماینده 
وزیر   : گفت  مجلس  در 
گرفتن  زمان  در  کشاورزی 
نمایندگان  از  اعتماد  رای 
داستان  که  داد  قول  مجلس 
مدیریت  را  برنج  واردات 
کند. مهرداد الهوتی امروز با 
یک  واردات  از  شدید  انتقاد 
برنج   تن  هزار   60 و  میلیون 
گفت  گذشته  یکسال  در 
هر  برنج  سرانه  مصرف   :
و  است  کیلوگرم   36 ایرانی 
بر این اساس نیاز برنج کشور 
تن  هزار   800 و  میلیون   2
برآورد شده و آز انجاییکه 2 
میلیون و 400 هزار تن برنج 
شود  می  تولید   کشور  در 
هزار   400 واردات  به  فقط 

تن برنج نیاز است.

 : واکنش  نشریه   
استان  مرکز  دادستان 
یکی  بازداشت  از  گیالن 
سابق  استاندار  معاونان  از 
گفت:  داد.و ی  خبر  گیالن 
دولتی  ارشد  مدیران  پرونده 
گیالن  استان  شده  دستگیر 
بررسی  مراحل  در  همچنان 
پیرامون  تحقیقات  و  است 
ویژه  به طور  مذکور  پرونده 
می شود.   پیگیری  استان  در 
والمسلمین  حجت االسالم 
اشاره  با  مصطفوی نیا   علی 
چند  دستگیری  روند  به 
مدیر ارشد دولتی در استان 
بر  داشت:  اظهار  گیالن 
مدیرکل  اعترافات  اساس 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
دیگر  چندتن  گیالن  استان 

نیز بازداشت شدند. 

زنی به مشاور خانواده گفت: من و همسرم زندگی کم نظیری داریم ؛ همه حســرت زندگی ما رو میخورند. سراسر محّبت, شادی, توّجه, گذشت و هماهنگی. اّما سؤالی از شوهرم 
پرسیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است. پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم، چه کسی را نجات خواهی داد؟ و او بیدرنگ جواب داد: معلوم 
است, مادرم را ؛ چون مرا زاییده و بزرگ کرده و زحمتهای زیادی برایم کشیده!  از آن روز تا حاال خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟ مشاور جواب داد:  شنا یاد بگیرید! 

همیشه در زندگی روی پای خود بایستید حتی با داشتن همسر خوب...... به جای باال بردن انتظار خود از دیگران ،توانایی خود را افزایش دهید.

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمك به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمك به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانك ملی0105392855005 و   شماره حساب  بانك صادرات0102507308000- 
شماره حساب بانك رفاه222200200- و شماره کارت  6063731021759122بانك مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890

))آگهی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور(( 
جهت افزایش سرمایه  و پذیرش سهامداران جدید در صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور متقاضیان می توانند از 
تاریخ درج آگهی تا مورخه 96/07/28 با حضور در محل صندوق به نشانی الهیجان – خیابان ملت – روبروی سازمان چای 

کشور – کد پستی 43111_44197 ، نسبت به تکمیل فرآیند سهامدار شدن اقدام نمایند.

 

برخی مسوالن آشنایان را شاغل می کنند!!!
منطقه  نشریه ی  و   24 گیالن   
رئیس مجلس  نائب  واکنش:   ای 
از  عدالت  گفت:  اسالمی  شورای 
اصول شیعه است و اینکه افرادی 
بدون  را  خود  آشنایان  و  دوستان 
ساالری  شایسته  گرفتن  نظر  در 

دارای شغل کنند عدالت نیست.
همایش  در  پزشکیان    مسعود 
بزرگ اربعین حسینی در مصالی 
امام خمینی)ره( شهر رشت اظهار 
)ع(  حسین  امام  داستان  داشت: 
اسطوره  او  و  است  نشدنی  تمام 
گذشت  و  فداکاری  و  ایثارگری 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است .  
قیام  مطهری،  اهلل  آیت  شهید 
را در سه عنوان  امام حسین )ع( 
امام  توسط  که  یزید  با  بیعت 
دعوت  نشد،  پذیرفته  )ع(  حسین 
امر  و  )ع(  امام حسین  از  کوفیان 
بیان  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
قیام  اصلی  هدف  گفت:  می کند 
معروف،  به  امر  )ع(،  امام حسین 
نهی از منکر و راهنمایی مسلمانان 
 100 اینکه  بیان  با  پزشکیان  بود. 
قالب  در  کوفه  مردم  از  تن  هزار 

)ع(  امام حسین  از  نامه  هزار   18
کوفه  در  برای حضور و خالفت 
دعوت کردند بیان داشت: کوفیان 
به عهد و وفای خود با امام حسین 
)ع( وفا نکردند و امروز در کشور 
ما هم یکی از مشکالت این است 
خود  حرف های  پای  افراد  که 

نمی مانند. 
شورای  مجلس  رئیس  نائب   
میان  در  اینکه  اعالم  با  اسالمی 
مانند  فریضه ای  هیچ  فریضه ها 
تعهد به عهد در بین اقوام مقبولیت 
ندارد عنوان داشت: مردم منتظرند 

به حرف هایی که در جامعه توسط 
مسئوالن زده می شود عمل شود. 

به  نزدیک  اینکه  بیان   با  وی 
توسط  ایران  که  است  سال   40
می شود  اداره  شیعیان  انقالب 
می ساختیم  جامعه ای  باید  گفت: 
تعهد عجین  با راست گویی و  که 
شده باشد و جامعه اسالمی ایزان 
می بایست زینت اهل بیت می شد 
و  انصاف  برادری،  پایه  بر  و 
عدالت استوار می بود ام آیا جامعه 

ما امروزه این گونه است. 
شورای  مجلس  رئیس  نائب 

اسالمی با اشاره به اینکه آیا کسانی 
گریه  )ع(  حسین  امام  برای  که 
باشند  راه وی  پیرو  نباید  می کنند 
و  کردن  گریه  تنها  داشت:  ابراز 
)ع(  حسین  امام  برای  عزاداری 
باید  شیعه  جامعه  و  نیست  کافی 

دنباله رو راه امام خود باشد. 
 پزشکیان با اعالم اینکه از اینکه 
از  خیلی  جوابگوی  نمی توانیم 
مشکالت جامعه باشیم شرمساریم 
امام  دنباله رو  اگر  داشت:  اعالم 
که  جامعه ای  بودیم  )ع(  حسین 
است  دنیا  و  منطقه  برای  الگویی 
اصالح  جامعه  اگر  و  می ساختیم 
نشود امام حسین )ع( از ما راضی 

نخواهد بود. 
 وی با تاکید بر اینکه بزرگترین 
مشکل کشور بیکاری است و حتی 
افرادی که  مدارک باالی تحصیلی 
دارند بیکارند بیان داشت: این راه 
امام حسین )ع( نیست که عده ای 
ماه  میلیون تومان در  باالی صدها 
درآمد داشته باشند و افرادی برای 
تامین نان شب خود معطل باشند. 

روابط عمــومی ها بایـد 
تقویــت شوند ...

چند نکته از این معنا.....

چاپ سوم کتاب 
روزنامه نگاری

 علمی و کاربردی 
وارد بازار شد

نویـسنده:  
مجیـد محمدپـور

کتابی تخصصی برای روزنامه 
نگاری - روابط عمومی امور 
فرهنگی  - انتشارات جهاد 

دانشگاهی گیالن

نقش مساجد در اطالع 
رسانی - تاریخ مطبوعات 
ایران،نظریه های ارتباط 
جمعی، اصول خبرنویسی
اصول گزارش نویسی ، 

سیاست گذاری خبری
از موضوعات و فصل های  

کتاب است.
فروش: کتابفروشی های طاعتی 
- بدر - وارسته  در شهر رشت

تلفن خرید کتاب به تعداد 
09125036810

استاد نمونه دانشگاه از سال 
1390 تا کنون

توانایـی تان را افزایـش دهید

 روابط عمومی در هر سازمان چشم تیز بین 
که  است  مجموعه  و  سازمان  آن  پیشانی  یا  و 
کل  مدیر  فقط  نه   « سازمان  بین  باشد  قادر  باید 
و مدیر عامل » و جامعه ارتباط معقول ، مناسب 
و معناداری برقرار کند. روابط عمومی که سابقه 
یکصد سال در ایران دارد، یک علم و هنر است 
به این علت که مدیر این حوزه و کارکنان آن باید 
از بهترین های سازمان باشند و با درک درست 
اتخاذ  هنگام  به  های  تصمیم  سازمان  شرایط  از 
و در شرایط بحران اهداف سازمان را تبیین و اقناع کند.  اینگونه نباشد که مدیر 
روابط عمومی از میان افراد سفارشی انتخاب شود و یا اگر یک نفر در سازمان 
شغلی دارد به او اعالم شود که همزمان مسئولیت این حوزه را هم داشته باشد که 
این تصمیم یعنی آنکه مدیریت سازمان با جایگاه، حساسیت ، رسالت و اهمیت 
روابط عمومی آشنایی ندارد. روابط عمومی ها مشاوران درجه یک باالترین مقام 
هر سازمان محسوب می شوند که باید در جریان همه کنش ها و واکنش ها در 
سازمان قبل ، در حین و بعد از هر واقعه و تصمیمی باشند...... اما به راستی در 
سراسر کشور ، در شمال ایران و به خصوص در گیالن روابط عمومی ها چنین 
به  آگاه  آیا مدیران و کارکنان روابط عمومی ها تصمیم گیر،  ویژگیهایی دارند.  
مسائل سازمان،  چشم تیز بین سازمان ، عالم و هنرمند هستند.؟!!  به عقیده نگارنده 
در طول 38 سال گذشته هرگز چنین نبوده و اگر در پایتخت مثال با 10 روابط 
عمومی موثر و کارآمد مواجه باشیم در استان ها » بیشتر استانهای کشور« این تعداد 

اغلب از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است. 
دولت هم هرگز حواسش به این مقوله نبوده و نیست و در حالی که رئیس 
دولت و نمایندگان وی در استان ها تالش می کنند تا کارهای انجام شده را به 
افکار عمومی بازتاب دهند که بدانند انقالب اسالمی  و دولتمردان چه خدماتی 
کرده اند، اما روابط عمومی های فشل، ناکارآمد، ناآشنا به وظایف و جایگاه روابط 

عمومی هرگز نتوانسته اند این خواسته ها محقق سازند.
دراستان گیالن بسیاری از روابط عمومی فهمی به معنای ارتباط میان سازمان و 
افکار عمومی را به درستی درک نکرده اند و تصور می کنند که کار اطالع رسانی 
وسیع ، تولیدی و موثر مربوط به رسانه ها ست و این در حالی است که هرگز از 
رسانه ها حمایت نمی کنند، مگر آندسته از روابط عمومی هایی که با هم همدلی 

و همزبانی در زمینه های خاصی دارند.!!
 ، استان  کردن  فعال  برای  که  شدیم  متذکر  گیالن  استاندار  ساالری  دکتر  به   
بازتاب تالش های و خدمات دولت و ارتباط موثر و مفید میان افکار عمومی و 
بدنه دولت باید روابط عمومی های استان آموزش های الزم را طی کنند. البته در 

چهار سال گذشته هم قرار بود چنین شود که نشد......!!؟  

یادداشت مدیرمسئول 

آموزشگاه موسیقی
دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،مجتمع 
تجاری سبز ،طبقه 4 ،واحد2

تلفن تماس     33251857


