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تباني گسترده كارفرمايان
 با پيمانكاران!

 شهردار رشت به تازگي ليستي را منتشر كرده است كه براساس آن اسامي مخفف دانه درشت هاي بدهكار به شهرداري افشا شده است.  
 به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، دكتر سيد محمد علي ثابت قدم ماه قبل گفته بود كه اين اسامي را براي تنوير افكار عمومي منتشر مي كند اما 

 صفحه 4چرا اسامي با مخفف منتشر شده است ، حداقل براي ما مشخص نيست...
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 آيا بابك زنجاني اعدام
 مي شود ؟

ادامه مطلب صفحه2

ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون 
 «  ( اينكه  بر  مبني  دارد  شيريني  صراحت 
اين مال و ثروت و امالك و اراضي و هتل 
ها و ويالها و برج ها و سكه ها و طالها ،  اثار باستاني،  اندوخته ها درداخل 
و خارج و ....«( از كجا آورده اي. معناي صريح اين قانون آن است كه از 
همه افراد در جامعه به خصوص در حوزه دولتي ،  مجموعه هاي شبه دولتي 
يا وابسته به دولت مانند كارخانه هاي صنعتي  و غير صنعتي خصولتي مانند 
پگاه و امثال آن و يا شهرداري ها در سراسر كشور و يا بانك ها و موسسه 
هاي مالي و نظاير آن  به ويژه اگر مسئوليتي داشته و دارند ،  پرسش ،  نظارت 
و رسيدگي شود كه اموال و دارايي ها را از كجا آورده اند. آنچه حق شان 
به  بقيه ضمن اعالم عمومي و آگاهي مردم  برگردانده شده و  آنها  به  است 
خزانه دولت » بيت المال« بازگردد. طي سه دهه اخير مي نويسم،  اگر قانون 
از كجا آورده اي از يك زماني مشخص در سطح گسترده در كشور به مرحله 
اجرا گذاشته شود،  به اصطالح ماست ها كيسه مي شود و شايد بسياري از 
افراد اعم از نفوذي و غير نفوذي ها هرگز هوس در اختيار گرفتن مسئوليت 
دولتي و خصولتي را نكنند. در سه دهه اخير هزاران نفر از افراد در كشورمان 
معامالت،  دريا،   ساحل  در  دارد  اسالمي  حاكميت  و  واليي  نظام  يك  كه 
 مناسبات،  زير خاكي ها، رانت ها و هر جا كه دستشان رسيده بيت المال را 
برده و از نظر اقتصادي و مالي پروارشده اند و اكنون به نظر مي رسد كه بايد 
به حساب شان رسيدگي شود. امروز هم اگر اينكار كار گسترده شروع شود، 
خيلي دير است به خصوص آنكه رهبر معظم انقالب اسالمي فرمان 10 ماده 
اي مبارزه با مفاسد اقتصادي را در ارديبهشت سال 1382 صادر و بر اجراي 
دقيق آن تاكيد فرمودند. هر زمان اين اقدام با قدرت و درستي پيگيرانه اي 
انجام شود، اعتماد عمومي به نظام صد چندان مي شود. بسم اهلل امتحان كنيد.

دارايي ها رصد شود

و  كنگره  سرانجام   
سناي آمريكا با وقاحت و 
استكباري  خوي  براساس 
هاي  تحريم  خويش 
نظام  عليه  گذشته  سنوات 
كردند.  تمديد  ديگر  سال   10 براي  را  اسالمي 
اكنون تنها يك كورسوي اميدي هست كه براك 
به  شايد  متحده،   اياالت  رئيس جمهوري  اوباما 
ملتهاي  دلسوز  را  كه خود  پوستش  رنگ  علت 
پاياني  روزهاي  اين  در  دهد،  مي  نشان  مظلوم 
زمامداري خويش بر روي اين توافق خط قرمز 
كشيده و تصميم  هدايت شده و خودخواهانه 
مجلسين آمريكا را وتو كند. مردم ايران و همه 
مردم ستمديده جهان در طول تاريخ موجوديت 
كه  اند  كرده  درك  وجودشان  همه  با  استكبار 
آمريكايي ها و ديگر دولت هاي استعمار گر به 
جز منافع خود به هيچ چيز ديگري نينديشيده و 

عمل نمي كنند.
و  ايران  براي  هرگز  هم  مقوله  اين  در  آنها   
و  استعماري  منافع  و  سوزانند  نمي  دل  ايراني 
كاست  و  كم  اي  ذره  بدون  را  شان  استكباري 
حفظ مي كنند. ما در حدود چهار دهه پيروزي 
انقالب اسالمي  به جز با رژيم غاصب اسرائيل 
، آمريكا و پيش از آن با رژيم آپارتايد كه هر3 
عليه  نيز  و  غارتگر  آدمكش،  متجاوز،   دولت 
با  اسرائيل  و  آمريكا  و  بودند  مظلومان  حقوق 
جسارت اين اقدام هاي ضد بشري را ادامه مي 
اكنون  ايم.  نداشته  دشمني  دولتي  هيچ  با  دهد،  
شرايط با گذشته هيچ تفاوتي نكرده است و به 
فرمايش بنيان گذار نظام اسالمي و رهبر معظم 
و  داخلي  توان  به  اتكا  با  تنها  اسالمي  انقالب 
اقتدار دولت و ملت ايران بايد بتوانيم در مقابل 

هر گونه تحريم ظالمانه اي بايستيم.
 به قول وزير نفت كه به تازگي در اجالس 
بشكه  هزار   90 را  ايران  سهميه  اوپك  سران 
افزايش داد،  اگر قدرتمند بوديد مي توانيد سخن 
حق خود را بر كرسي بنشانيد. جمهوري اسالمي 
ايران در اين مقوله هم مانند 37سال قبل بر حق 
زياده خواهان  برابر ظالمان و  نبايد در  است و 
تسليم شود،  اگر چه مذاكره و تعامل را به كلي 

مردود نمي دانيم.

توان داخلي،  شاه كليد بقاء
سرمقاله

رئيس تعزيزات كشور اعالم كرد،

آسايشگاه خيريه معلولين رودسر مركز 
نگهداری شبانه روزی معلولين ذهنی پسر و 

دختر سراسر گيالن نيازمند كمكهای خيرين و 
نيكو كاران گرانقدر می باشد.

سيزدهم آذر ماه روز جهانی معلولين پيشا پيش گرامی باد 

  شماره حساب بانك ملی:                  0105575442009
 مشاركتهای مردمی     01342614822شماره تماس:  01342629890

جنـاب آقـاي 
  مهنـدس لقمان قرباني

مركز آموزش
 علمی و كاربردی  واحد  تالش

سرپرست محترم معاونت مالي و پشتيباني و عضو 
هيات مديره شركت توزيع برق گيالن

در گذشت پدر گرامي تان را به شما و خانواده داغدار تسليت 
عرض نموده،  براي آن عزيز از دست رفته غفران واسعه الهي 
و براي حضرتعالي و بازماندگان صبر و اجر  مسئالت مي كنيم.

عزيزی   يوسف    ، موسس  عرفاني  مجتبي  سيد  جناب   خدمت 
سرپرست ، اساتيد گرانقدر ، ديگر زحمتکشان مجموعه  و همچنين  
به   ، تالش  واحد   كاربردی   و  علمی  آموزش  مركز  دانشجويان  
سبب  پيگيری  و  توجه  شما  قدر دانی  خود ، ليال خالقی  خبرنگار  
نشريه  واكنش را اعالم می دارم و صميمانه از همراهی بزرگوارانه  

يکايک شما  سپاسگزارم.
اعضاي انجمن راه سرزمين پاك   سالمتي ،عزت و اجر اخروي  برايتان آرزومندم.

  خواهر كوچك تان - ليال خالقي
 و فريدون قاسمي  ،

اول تا چهارم اسفند ماه؛
    گيالن ميزبان دهمين گردهمايی   
    راهنمايان گردشگری كل كشور   

  و فعالين صنعت گردشگری 

انتقاد هزاران نفر از مردم ،

الهوتي خبر داد،

دكتر ابتکار:  پليس خبر داد ،

مجيد محمدپور ،  محمود رضائي



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

عـدم جمع بنـدي 
اصولگرايان براي 

انتخابات 96

mohammadpour3650@yahoo.com 

استيضاح وزير راه و شهرسازي در 
۱۲ بند به هيات رئيسه مجلس تحويل 

داده شد.
استيضاح  طرح  متن  از  بخشي 
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي 
تقديم  امضا  از ۸۰  بيش  با  امروز  که 
هيات رييسه مجلس شد، به شرح زير 
مجلس  محترم  رئيسه  هيأت  است: 

شوراي اسالمي
امضاء کنندگان  اينجانبان  احتراما 
مجلس  نمايندگان  عنوان  به  ذيل 
اول  بند  استناد  به  اسالمي  شوراي 
 ۲۲۲ ماده  و  اساسي  قانون   ۸۹ اصل 
آيين نامه داخلي مجلس به داليل ذير 
تقاضاي استيضاح وزير محترم راه و 
شهرسازي جناب آقاي دکتر آخوندي 

را داريم.
عنوان  به  ريلي  سيستم   -۱
دو  در  نقل  و  شيوه حمل  ايمن ترين 
دو  داراي  سال گذشته در يک محل 
سانحه مرگبار شده است در حاليکه 
اوال عامل آن مشکل مديريتي و خطا 
اتفاق.  در برنامه ريزي بوده و نه يک 
ثانيا در استيضاح قبلي ايرادات اساسي 
ايمني حمل و نقل ريلي هشدار داده 
شده بود و ثالثا اين سانحه دردناک در 
محوري اتفاق افتاد که هزينه ابهام آميز 
تجهيزات سيگنالينگ آن مورد سؤال 
بالک بندي  و  بود  قبلي  استيضاح  در 
مديريتي  افتخار  عنوان  به  مسير  اين 
همين  ولي  مي شد  قلمداد  وزارت 
و  مديريت  سوء  دليل  به  بالک بندي 

برنامه ريزي موجب سانحه شد.
نيروي  بکارگيري  علت   -۲
وزارت  مخالفت  عليرغم  بازنشسته 
حراست  مسئول  عنوان  به  اطالعات 
عليرغم  چرا  و  چيست  وزارتخانه 
ايشان  نظارتي  دستگاههاي  تذکرات 
را حفظ کرده ايد و در قبال دخالتهاي 
اقتصادي  تخلفات  در  ايشان  گسترده 
و سوء استفاده هاي مديريتي سکوت 
کرده ايد. ۳- توسعه فعاليت اقتصادي 
در  جنابعالي  به  وابسته  بنگاههاي 

شهرسازي  و  راه  وزارت  حوزه 
در  شما  فرزند  نقش  و  چيست 
توجيهي  چه  وزارتخانه  قراردادهاي 

دارد؟
نگاه رسانه: 

به نظر مي رسد كه بهترين انديشه   
و اقدام كه در دنيا بسيار هم معمول 
دلخراش  از حادثه  است، بعد  رايج  و 
برخورد دو قطار كه منجر به كشته و 
هموطنان  از  تن  دهها  شدن  مجروح 
آبرومندانه  استعفاي  شد  عزيز 

و  شهرسازي  و  راه  وزير  أخوندي 
عذرخواهي از مردم  بود. وي به جاي 
موضوع  واكنش  نخستين  در  كار  اين 
بيمه سرنشينان قطار را مطرح كرد كه به 
افكار عمومي برخورد و پيامد آن  مدير 
عامل شركت قطار را تشويق به استعفا 
و عذر خواهي كرد. به نظر نمي رسد 
نمايندگان  كه  مواردي  با  اين وزير  كه 
اند و شيوه اي كه  مجلس اعالم كرده 
استيضاح  اين  از  است  كرده  انتخاب 

عبور كند و .....

اجماع  قطعيت  مورد  در  مهندسين  اسالمي  جامعه  کل  دبير   
اصولگرايان و کانديداتوري قاليباف براي انتخابات رياست جمهوري 
96 گفت: فعاليت هاي اصولگرايان تا به حال به اين معنا نبوده است 
اما  باشيم  رسيده  بندي  جمع  به  قاليباف  آقاي  مورد  در  قطعا  که 
بتوانيم کانديداي نهايي واحدي  از بررسي هاي الزم  اميدواريم پس 

براي اصولگرايان معرفي کنيم.
 محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسالمي مهندسي در 
به  قاليباف  معرفي  براي  اصولگرايان  نظر  مورد  در  سوالي  به  پاسخ 
عنوان کانديد واحد گفت: اصولگرايان هنوز به نظر نهايي نرسيدند 

به صحنه  قبال  که  کانديداهايي  است  اين  من  اعتقاد  کل  امابه طور 
آمدند و خود را در معرض آزمايش قرار دادند و وضعشان مشخص 
شده است. ديگر نامزدي شان تکرار نشود. البته اين موضوع در مورد 

آقاي قاليباف فرق مي کند.
وي با اشاره به اين که ميزان راي آقاي قاليباف در انتخابات سال 
84 و 92 بعد از فرد منتخب بوده است تصريح کرد: به نظر مي رسد 
آقاي قاليباف يکي از مصاديقي باشند که نامزدي شان براي انتخابات 

رياست جمهوري باز هم قابل بررسي است.

واكنش2

وزير راه روي لبه تيز استيضاح

خبر

ادامه سرمقاله

حکم اعدام بابک زنجاني تائيد نهايي شد

خبر

خبر

با امضاي موافق 80 نماينده،

نظارت  معاون  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه   
ديوان عالي کشور از تاييد حکم اعدام بابک زنجاني 
در ديوان عالي خبر داد. به گزارش شبکه تحليلي 
خبري گيالن 24 ، دي ماه سال 93 بود که سخنگوي 
قوه قضائيه در نشست خبري خود با خبرنگاران از 
صدور قرار مجرميت بابک زنجاني خبر داد و گفت: 
قرار مجرميت بابک زنجاني 2000 صفحه است و 
بايد هر صفحه مطالعه شود و زمان مي برد تا تائيد 
جلد   209 شامل  و  سنگين  بسيار  پرونده  و  شود 
است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.

بررسي پرونده بابک زنجاني ادامه داشت تا اينکه 
بابک  محاکمه  جلسات  گذشته  سال  ماه  مهر   11

زنجاني و دو متهم ديگر پرونده فساد نفتي بر اساس 
کيفرخواست 237 اي به صورت علني و به رياست 
قاضي صلواتي آغاز شد  و دادگاه در بيست و شش 
اين سه  اتهامات  به  با حضور خبرنگاران  جلسه و 
سال  ماه  اسفند   16 نهايت  در  کرد.  رسيدگي  نفر 
گذشته حکم اين پرونده صادر و بابک زنجاني متهم 
رديف اول، مهدي شمس متهم رديف دوم و حميد 
نفتي  فساد  پرونده  سوم  رديف  متهم  هروي  فالح 
به اعدام،رد مال و جزاي نقدي معادل يک چهارم 

پولشويي محکوم شدند. (
 اين حکم 16 فروردين ماه امسال در 318 صفحه 
به رسول کوهپايه زاده وکيل بابک زنجاني ابالغ و 

 20 پرونده  اين  شد.  آغاز  آن  از  برداري  يادداشت 
ارديبهشت به ديوان عالي ارجاع شده بود و معاون 

ديوان امروز از تائيد حكم اعدام زنجاني خبر داد..

جيمز  ژنرال  واكنش:  نشريه    
ماتيس ملقب به سگ حار يا سگ 
ديوانه وزير دفاع بعدي آمريکا مي 
شود. دونالد ترامپ رئيس منتخب 
ژنرال جيمز  آمريکا  متحده  اياالت 
ماتيس را به عنوان گزينه خود براي 
تصدي سمت وزير دفاع در دولت آينده آمريکا معرفي کرد.  ترامپ 
در نخستين ديدار با ماتيس بعد از پيروزي در انتخابات در اوهايو،  

وي را به عنوان گزينه وزارت دفاع معرفي کرد.
ديوانه  سگ  گفت:  سينسيناتي  در  هوادارانش  جمع  در  ترامپ   

ماتيس را به عنوان وزير دفاع مان تعيين مي کنيم. او بهترين است.
 وي افزود: ديگر ژنرال ها مي گويند که او نزديک به ژنرال جرج 
باتن است. اشاره اش به فرمانده نظامي امريکايي است که در جنگ 
جهاني دوم درخشيد.   گزينه وزارت دفاع بايد به تاييد مجلس سناي 
آمريکا برسد. در اين صورت بعد از 66 سال براي نخستين بار يک 

ژنرال بازنشسته مسووليت وزارت دفاع امريکا را برعهده مي گيرد.
زيرا  است  قانون  در  تغيير  نيازمند  دفاع  وزير  عنوان  به  انتصابش   
انتصاب يک ژنرال بازنشسته در وزارت دفاع  نيازمند گذشت حداقل 
7 سال از زمان بازنشستگي است.  هدف از اين قانون تضمين کنترل 

غيرنظاميان بر ارتش آمريکاست.
 ژنرال جيمز ماتيس کيست؟  - 66 ساله  - مخالف ايران و برجام

-بازنشستگي بعد از 44 سال خدمت در ارتش با درجه ژنرال 4 
ستاره به دليل اختالف با دولت اوباما - انتصاب در سال 2010 به 
عنوان فرمانده سنت کام ) فرمانده مرکزي ارتش آمريکا ( مستقر در 
قطر و مسؤل اداره ارتش آمريکا در خاورميانه - مشارکت در جنگ 
کويت، افغانستان و عراق )فرمانده جنگ فلوجه( - ملقب به سگ 
مخالف  )مارينز(   دريايي  تفنگداران  -  عضو  ديوانه  يا سگ  حار 

عقب نشيني ارتش آمريکا از خاک عراق و افغانستان و...

»سگ ديوانه« وزير دفاع آمريکا 
مي شود

خبر

فرشته رضائي

مردم  نماينده  واكنش:  نشريه 
در  مجلس  در  املش  و  رودسر 
گفت:  آباد  رحيم  در  بسيج  همايش 
هرگز  و  است  طيبه  شجره  بسيج 
سياست زده و سياسي كار نيست. به 
گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ، نماينده شهرستان هاي رودسر 
و املش دراين مراسم ضمن گراميداشت ياد وخاطره شهداي بسيجي 
عليه  نرم  جنگ  افسران  بسيجي  تفکر  و  باروحيه  بسيجيان  گفت: 
دشمن اند. امروز شجره طيبه بسيج که امام )ره( پايه گذاري کردند 
به بار نشسته است .اسداهلل عباسي افزود: ما شاهد وحشت دشمنان 
ازحضور بسيج درعرصه هاي مختلف هستيم به فرمايش مقام معظم 
رهبري بسيجي سياسي است ،اما سياسي کار و سياست زده نيست 
وتحت تاثير امواج شيطاني قرار نمي گيرد.بسيجي عاشق علم است اما 
علم زده نيست بسيجي با بصيرت است،جاهد است اما افراطي نيست واين 

را دردوسه دهه گذشته به اثبات رسانده است.
وي ادامه داد: اگر امروز عزيزان مان به عنوان مدافع حرم راهي خط مقدم 
در سوريه مي شوند يقين بدانيد فقط به خاطر بحث ناسيوناليستي نيست 
ارزشهاي  و  انقالب  ارزشهاي  و  وحقانيت  حق  از  دفاع  مقدم  خط  امروز 
عاشوراي حسيني در سوريه و عراق است. امروز شاهد هستيم همين تفکر 
در فلسطين و لبنان وعراق،سوريه،يمن ودرکشورهاي اروپايي و آمريکايي 
نشان داده شده است. جوانان ما در سراسر دنيا در ارتباط با افکار انقالبي 
انسان مستقل وارزشي يک بسيجي است  حضور داشتند امروزه نماد يک 
بسيجيان قدر خور را بدانيد لباس مقدسي را که به تن کرده ايد وظيفه ي 
خطيري به گردن يکايک شما وبنده است. اسداهلل عباسي درادامه گفت: 
هستند  در صحنه  هميشه  افتخارند  مايه  کشور  سراسر  در  بسجيان 
حضورشان پرشور و انقالبي است ومي توانند به اثبات برسانند که 
پاسدار انقالب درهمه عرصه ها هستند  انشااهلل ادامه خواهند داد.

درپايان مراسم هم از بسيجيان نمونه تقديرشد.      

محصوالت  عرضه  فروشگاه  و  نمايشگاه  بسيج  هفته  بمناسبت   
از  فرماندار و جمعي  با حضور   تبديلي  مقاومتي و صنايع  اقتصاد 
اين نمايشگاه به مساحت  افتتاح شد.   لنگرود  مسئوالن  شهرستان 
100 متر مربع با 10 غرفه از 6 آذر به مدت يک هفته شامل : گل و 
گياه ، صنايع دستي ، ترشيجات ، عرقيجات ، عسل طبيعي ، روغن 

شتر مرغ و تخم بلدرچن براي بازديد عموم برگزار شد.

بسيج سياست زده و سياسي كار نيست
همايش بسيجيان در رحيم آباد برگزار شد

خبر

اهلل هيچ  اظهارکرد: ان شاء    وزير کشور 
و  نمي شود  لغو  دانشجو  روز  در  سخنراني 
همه سخنراني ها بايد مجوز شوراي فرهنگي 
دانشگاه ها را داشته باشند. عبدالرضا رحماني 
فضلي در حاشيه همايش ملي  صيانت  و 
گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد 
مخدر در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: همه سخنراني هايي 
وزارت  تاييد  مورد  دارند  را  دانشگاهها  فرهنگي  شوراي  مجوز  که 
کشور است و در  صورتي که اين مجوز و از سوي شوراي فرهنگي 
نمي کند.  مخالفت  آن  با  کشور  وزارت   باشد  شده  دانشگاهها صادر 
با  تا  نيز هماهنگ شده  استانداري هاي سراسرکشور  با  داد:  ادامه  وي 

برگزاري مراسم هاي روز دانشجو همراهي کند.
آستانه  در  مردم  همراهي  قطع  طور  کرد: به  تاکيد  کشور  وزير   
انتخابات بسيار مورد تاکيد است و همه بايد  رعايت کنيم تا 16 آذر به 

نقطه قوت و نقطه عطفي بدل شود.

ان شاء اهلل  16 آذر هيچ سخنراني 
لغو نمي شود

وزير كشور:

امام جمعه موقت رشت،
آمريکا باز نشان داد كه 

»قابل اعتماد« نيست

نمايشگاه كاال برپا شد

نشريه واكنش: امام جمعه موقت رشت 
اينکه با وجود تعهدات، آمريکا در  بيان  با 
برجام بدعهدي کرد، گفت: آمريکا ۱۰ سال 
کرده  تمديد  ايران  عليه  را  تحريم ها  ديگر 
اعتمادي  قابل  رژيم  که  داد  نشان  بنابراين 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به  نيست. 
والمسلمين  حجت االسالم   ،  24 گيالن 
نماز  خطبه هاي  در  شفيعي زاده  غالمرضا 
امام  مصلي  مسجد  در  رشت  جمعه 
به  مردم  آحاد  دعوت  ضمن  خميني)ره( 
در  ولي فقيه  داشت:  اظهار  الهي  تقواي 
انقالب اسالمي نقش  نظام  استمرار حيات 

مهمي را ايفا کرده است.
مهم  نقش  بر  رشت  موقت  جمعه  امام 
کرد  تاکيد  اسالمي  انقالب  در  ولي فقيه 
انقالب  نظام  نبود  فقيه  ولي  اگر  گفت:  و 
فقيه  ولي  بنابراين  نداشت  تداوم  اسالمي 
انقالب  نظام  حيات  ادامه  در  مهمي  نقش 

اسالمي ايفا کرده است.
 شفيعي زاده پيروي از واليت فقيه و مقام 
پيروزي و سربلندي  مايه  معظم رهبري را 
ملت اسالمي ايران عنوان کرد و گفت: بايد 
قدردان واليت باشيم و واليتي باقي بمانيم.
روز  آذر    7 گراميداشت  ضمن  وي   
نيروي دريايي اظهار داشت: نيروي دريايي 
اوايل  ايران  اسالمي  جمهوري  ارتش 
جنگ اقتدار خودش را نشان داد و قبل از 
پاسداران،  سپاه  دريايي  نيروي  شکل گيري 
ارتش  دريايي  نيروي  سوم  دو  شد  موفق 

عراق را از کار بيندازد.
کرد:  تصريح  رشت  موقت  جمعه  امام 
جمهوري  دريايي  نيروي  پيکان  ناوچه 
اسالمي ايران موفق شد 12 ناوچه و شناور 

مسلح عراق را منهدم کند.
سالروز  به  اشاره  با  شفيعي زاده 
جنگلي  خان  ميرزاکوچک  بزرگداشت 
براي  افتخاري  ميرزاکوچک  کرد:  بيان 
رهبري  معظم  مقام  و  است  گيالنيان 
مي فرمايند ميرزاکوچک خان نمونه کوچکي 
خودش  زمان  در  را  اسالمي  جمهوري  از 
شهادت  سالروز  به  اشاره  با  کرد.وي  پياده 
پيشنهاد  کرد:  بيان  امام حسن عسکري)ع( 
مجلس مبني بر تعطيلي شهادت امام حسن 
والدت  آغاز  با  مصادف  که  عسکري)ع( 
امام زمان)عج( است، پيشنهاد خوبي است 
و اميدواريم شوراي نگهبان مصوبه مجلس 
اشاره  با  کند.خطيب جمعه رشت  تاييد  را 
ايراني  زائران  شهادت  و  بغداد  انفجار  به 
داشت:  اظهار  مسلمان  کشورهاي  ساير  و 
انگليس  تنها جنايت داعش و  اين جنايت 
جنايت ها  اين  از  کساني  تمامي  بلکه  نبود 
حمايت هاي مالي, آموزشي و فکري انجام 
مي دهند، را شريک مي دانيم و سردسته آنها 
آمريکا است.امام جمعه موقت رشت با بيان 
اينکه داعش نفس هاي آخر خود را مي کشد 
عنوان کرد: داعش به روزهاي پاياني خود 

نزديک شده و رو به نابودي است.
وي با بيان اينکه آمريکا براي برهم زدن 
اتحاد مردم ايران و عراق 8 سال تالش کرد 
اظهار داشت: امروز اتحاد خوبي ميان مردم 
تروريست ها  و  شده  ايجاد  عراق  و  ايران 
اتحاد  انفجار نمي توانند  با  بدانند  و داعش 

ملت ايران و عراق را بشکنند.

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

عملکرداصل مالياتنام ونام خانوادگي  نوع شغل رديف

پردازشگران عصر آرين

پردازشگران عصرآرين

پردازشگران عصرآرين

روايت پردازش تصوير

چاپار پردازش گيالن

چاپار پردازش گيالن

چاپار پردازش گيالن

پارس رايانه خزر

فرآيند سيستم تکثير

فرآيند سيستم تکثير

سهيل رايا نه پويا

سهيل رايا نه پويا

سهيل رايا نه پويا

دنيز رايانه خزر

دانا شبکه فردا

دانا شبکه فردا

دانا شبکه فردا

سبحان رايا نه گيل

خدمات رايانه اي پوشه 
پرداز

خدمات رايانه اي پوشه 
پرداز

2/550/000

2/787/500

3/187/500

9/200/000

10/337/500

9/975/000

10/437/500

8/600/000

10/650/000

12/150/000

8/062/500

8/450/000

8/912/500

2/862/500

7/325/000

7/675/000

7/877/500

6/887/500

3/450/000

5/750/000

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

رشت خ امام خميني )ره( 
ميدان فرهنگ

1389

1390

1391

1388

1389

1390

1391

1388

1390

1391

1389

1390

1391

1391

1389

1390

1391

1391

1388

1390

95/5/16  -25832312

95/5/16  -25832686

95/5/16  -25833113

95/6/9  -26453368

95/6/6 -26358925

95/6/6 -26359069

95/6/6 -26359244

95/6/6 -26367864

95/5/6 -25664995

95/5/6  -25665775

95/5/6  -25659534

95/5/6 -25659267

95/5/6 -25658780

95/5/6 -25658382

95/5/6 -25656193

95/5/6 -25656656

95/5/6 -25656795

95/5/6 -25655092

95/6/6 -26360315

95/6/6  -26360429

16/00-95/10/22

16/00-95/10/22

16/00-95/10/22

8/30-95/10/9

8/30-95/10/9

8/30-95/10/9

8/30-95/10/9

8/30-95/10/11

8/30-95/10/18

8/30-95/10/18

16/00-95/10/20

16/00-95/10/20

16/00-95/10/20

16/00-95/10/22

16/00-95/10/22

16/00-95/10/22

16/00-95/10/22

16/00-95/10/22

8/30-95/10/9

 8/30-95/10/9

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

دعوت )تجديد دعوت(

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

خدمات رايانه اي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

نوع اوراق
تاريخ وساعت 

هيئت حل 
اختالف مالياتي

شماره برگ تشخيص –

برگ قطعي شماره برگ دعوت هيات 
حل اخالف مالياتي

نشاني اداره امور 
مالياتي 

نام ونام خانوادگي حسابرس ارشد مالياتي : ياسر ميرزائي 550426

6 ربیع االول  1438
شماره  16645 آذر  1395 سه شنبه 

 به مناسبت هفته بسيج،

توان داخلي،  شاه كليد بقاء
ادامه مطلب ... 

 اتكاي به قدرت اليزال خداوند،  اقتدار 
مردم و هدايت هاي مدبرانه رهبري نظام 
است  ما  و عزت  بقا  كليد  شاه    ، اسالمي 
و تا زماني كه از اين مسير خارج نشويم 
و  نظران  صاحب   . پيروزيم  ترديد  بي    ،
درك  با  بايد  ها  رسانه  و  انديشمندان 
را  ايران  بزرگ  ملت  شرايط  از  درست 
عزتمندانه  و  درست  سوي  و  سمت  به 
عمل  اين  جز  به  چنانچه  و  كنند  هدايت 
كنند بي ترديد بايد به آيندگان پاسخ دهند 

كه چرا شرايط را درك نكردند.



اخبار و رویدادهاي شرق گيالن و غرب مازندران
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خبر

آب شرب دهها هزار نفرمردم اين 
منطقه ناسالم است !!؟

منطقه  نشريه ي  اجتماعي  گروه 
متني  قبل  روز  چند  واكنش:  اي 
آب  بودن  ناسالم  خصوص  در 
آشاميدني مردم دهستان بي باالن به 
هزار  چند  و  روستا  چندين  قاعده 
مشاهده  تلگرام  در  جمعيت  نفر 
تحليلي  شبکه  گزارش  به  كردم. 
در  بالفاصله   ،  24 گيالن  خبري 
كانال مربوطه » انجمن راه سرزمين 
مضمون  اين  با  پيام  يك  پاك«  
ارسال شد كه به سند نياز است و 
دهها متن و تصوير از آلودگي آب 

لوله كشي منطقه فرستاده شد!.
منطقه  آب  مسئوالن  راستي  به   
شهرستان رودسر ، بخش كالچاي 
مساله  اين  از  باالن  بي  دهستان  و 
كه  آگاهند  آيا  دارند،   آگاهي  مهم 
آب  سال  چندين  ناحيه  اين  مردم 

ناسالم مي نوشند.!؟
بالفاصله    ، متن  اين  بازتاب  با   
واكنش  هم  كالچاي  بخش  مردم 
اين  لوله كشي  دادند كه آب  نشان 
نيست  سالم  هم  جمعيت  پر  شهر 
 ، متعدد  هاي  گزارش  وجود  با  و 

 مسئوالن اقدامي نكرده اند.
گيالن  اي  منطقه  اب  مسئوالن   
مديران  و  استان  فاضالب  و  آب   ،
در  خبر  اين  با  چنانچه  اجرايي 
جريان آلودگي آب قرار گرفته اند 
چند  به  كه  توضيحي  موازات  ، به 
را  رسانه مي دهند، اقدام هاي الزم 

به انجام برسانند.
مدير  كه  بدانيم  است  جالب   
عامل آبفاي گيالن بيش از يك ماه 

است كه مدير آب منطقه اي شده و 
يكي از معاونان آبفا هم مديريت اين 
سازمان در استان را عهده دار و لذا 
اقايان مسئول بايد كامال از موضوع 

مطلع باشند.
 شهردار شهر كالچاي نيز دو هفته 
راديويي، راديو  برنامه  يك  در  قبل 
برخي  پرسش  به  پاسخ  در  رشت 
ناسالم  بر  مبني  منطقه  شهروندان 
بودن آب شرب مردم كالچاي اظهار 
كرد، موارد به مسئوالن آب شهرستان 

و استان منعكس شده است.
به  واكنش  اي  منطقه  نشريه   
گستره ي استان هاي گيالن،  قزوين 
گيالن  خبري  شبكه   ، مازندران  و 
24 و كانال تلگرامي واكنشي ها كه 
تا  كنند  پيگيري مي  را  اين موضوع 
حصول نتيجه به انعكاس مطالب در 
ادامه مي دهند. مردم  اين خصوص 
مي  باالن  بي  دهستان  و  كالچاي 
توانند نظرها و انتقادهاي خود را از 
همين طريق با ما درميان بگذارند و 

مسئوالن را نسبت به حل اين معضل 
مهم حساس تر سازند. رسانه هاي 
به خصوص شهرستان  شرق گيالن 
رودسر به ويژه رسانه هاي مجازي 
در اين باره واكنش نشان بدهند كه 
اين حداقل انتظار و خواسته مردم به 

سرعت جامه ي عمل بپوشد.
 مردم مي گويند: در كمال حيرت 
آب سالم و چشمه سار » سفيد آب 
عبور  با  آباد  رحيم  اشكور  منطقه   «
از دهستان بي باالن و كالچاي  به 

، اما مردم همين  رودسر مي رسد 
بوده  بهره  بي  آب  اين  از  مناطق 

و ....
شرق  آب  مسئوالن  از  يكي   
از  يكي  به  گذشته  سال  گيالن 
در  مشكل  بود،  گفته  خبرنگاران 
مشكل  بلكه  نيست  آب  سالمت 
فرسوده  كشي  لوله  شبكه  اساسي 
حدودي  تا  و  باالن  بي  دهستان 
براي  كه  است  كالچاي  بخش 
است  بودجه  نيازمند  نوسازي 
شهرستان  و  استان  آب  حوزه  و 

چنين بودجه اي ندارد.
اگر  بدانند،  مسئوالن  آقايان 
سالم  براي  علتي  هر  به  امروز 
امري  كه  منطقه  مردم  آب  سازي 
نكنند،   عاجل  اقدام  است  حياتي 
را  آن  برابر  صدها  مرور  به  بايد 
هزينه  مردم  همين  درمان  براي 
كنند،  ضمن آنكه جمعيت زيادي 
مسئوالن  و  دولت  ازحاكميت،   را 
لذا  اند.  كرده  ناراضي  منطقه 
امور  همين  براي  بودن  مسئول 
در  خودشان  مردم  وگرنه  است 
نهرو جويبار  و  از چشمه  گذشته 
آب مورد نياز شان را اعم از سالم 
يا آلوده برداشت مي كردند. مردم 
آب سالم نياز دارند و اين حداقل 
و  بهانه  بدون  و  سرعت  به  بايد 

تعلل  تامين شود. 
هر توضيح مسئوالن در شماره 
و  شود  مي  منعكس  نشريه  بعد 
ها  واكنشي  كانال  و   24 گيالن 

بالفاصله بازنشر خواهند داد.
 بسم اهلل 

3 واكنش

رضائی

سميه محمدي مهرداد عوض محمدي

پس از 90 هزار متر مربع آسفالت کوچه و خیابان های پر تردد شهر 
که تنها در مدت کوتاه 3 ماهه کاری شهردار جدید محقق شد، اکنون 
در  آزاده  خیابان  آسفالت  از  را  مأموریت جدیدش  شهری  مدیریت 
به  ارتباطی شهروندان در رسیدن  از راههای مهم و  سرپل شرقی که 

مسیر کمربندی و روستاهای همجوار است شروع  کرد.
اکیپ واحد عمران شهرداري که همکاران سختکوش آن لکه گیری 
و  زیرسازی  دارند،  برنامه  در  مستمر  بصورت  هم  را  معابر  آسفالت 
آسفالت خیابانهای 14 و 17 شهرک شهید رجایی را در دستور کار 
قرار داده و توانسته اند تمام کوچه ها و انشعابات دو خیابان فوق  را 

اجرای  خصوص  در  سابقه  بی  رکوردی  اقدام  این  برساند.  اتمام  به 
پروژه آسفالت آنهم در این مدت کوتاه خواهد بود و بی شک عنوان 
نهضت آسفالت را به انقالبی در خدمت به مردم شهر متصور ساخته 
است . در همین راستا رویکرد مدیریت شهری پرداختن به پروژه های 
زیر بنایی و ماندگار در توسعه شهری است که ضمن اقدامی اساسی 
نیاز شهروندان و اولویت دار کردن آنها اقدام به بهبود  و آگاهی از 
تمامی  با وجود  و  با سرعتی چشمگیر کرده  کیفیت خدمات شهری 

مشکالت موجود به وظایف و تعهدات مدیریتی خود عمل می کند.

 شهرک شهيد رجايي  
رودسر در مسير توسعه 

قرار گرفت

نشريه ي منطقه اي واكنش: در راستاي كسب عوارض نوسازي  
اداره  با رئيس  نوسازي نشستي  شهردار شهر زيباي رامسر ومدير 
پست شهرستان در خصوص نحوه توزيع به موقع 12000 قبض ها 

مربوطه نشست هماهنگي برگزار كردند.
شهردار رامسر در اين نشست بيان داشت: شهرداري ها نيز در 
چارچوب وظايف خود بايد  خدماتي را به شهروندان ارائه دهند. 
شهروندان در شهرهاي کوچک تقريبًا اکثر نيازها و مطالبات خود 
را که حتي بعضًا به شهرداري ارتباطي ندارد از طريق همين نهاد 
دنبال مي کنند و شهرداري را ملزم به اجابت تمام نيازهاي خود مي 
دانند. مسلمًا  پاسخ به تمامي اين انتظارات پشتوانه مالي قوي را مي 
طلبد تا بتوان رضايت نسبي شهروندان را حاصل کرد. اين در حالي 
است که شهرداريها نهادهايي هستند عمومي که بودجه آنها مستقيمًا 
از طريق ارائه خدمات به شهروندان حاصل مي شود و سهمي از 

اعتبارات دولتي نمي برند.
قانون  از رديف هاي درآمدي که  را  بودجه خود  شهرداري ها 
تعيين کرده تأمين مي کنند. يکي از رديفهاي درآمدي که قانون براي 

 سردبير محترم نشريه واکنش
سالم عليکم

احتراما نظر به درج خبربه قلم سردبيرمحترم درص۳شماره۶۴۴ 
که جان  اي  عنوان)بخشدارکالچاي هشيارباشد،جاده  با  نشريه  آن 
جهت  مواردي  دانستم  ميکند(منتشرشد،الزم  راتهديد  منطقه  مردم 

اطالع نگارنده وتنويرافکارعمومي بيان نمايم؛
اوال:رانش مذکورمربوط به حاشيه راه روستايي اسالم آباد ازتوابع 
ماه گذشته حادث  باران  بارش  باشد که در  باالن مي  بي  دهستان 
گرديده وبه هيچ وجه منجربه بسته شدن راه نگرديده است ورفت 
وآمد به صورت عادي برقرار مي باشد وعکس ارائه شده هم خالف 

واقع مي باشد.
اينجانب  بازديد  ضمن  رانش  ازوقوع  پس  ثانيا:بالفاصله 
بعنوان  فرمانداري  به  آن  مصور  گزارش  بخشداري  وکارشناسان 
تخصيص  دستور  تا ضمن  ارسال  بحران شهرستان  ستاد  مديريت 
هاي  دستگاه  ازسوي  مشکل  ورفع  بازسازي  به  نسبت  اعتبار 

نشريه منطقه اي واكنش: نشست فرماندار الهيجان با شش صادر 
کننده برتر منطقه در فرمانداري الهيجان برگزار شد.  

 به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  در اين جلسه که 
برتر الهيجان  و  فعال  کننده  توليد  مديران شش شرکت  و  مالکلين 
از تالش  تقدير  حضور داشتند فرماندار سيد محمد احمدي ضمن 
مديران مذکور ،حل مسائل اقتصادي و بيکاري را از مهم ترين اهداف 
دولت ناميد و گفت مي توان با ايجاد اشتغال تهذيذهارا به فرصت 
اهميت  با  رابطه  در  توضيحاتي  ضمن  ادامه  در  وي  نمود.   تبديل 
ما  شد  خواهد  باعث  گفت:اقتصادمقاومتي  مقاومتي  اقتصاد  اجراي 
به  گيالن  استان  و  کنيم  حفظ  را  خود  صالبت  شرايطي  هر  تحت 
همت استاندار در اين راستا بسيار بابرنامه و فعال عمل کرده است و 

شهرداريها منظور داشته وصول عوارض نوسازي از کليه اراضي  و 
ساختمانها واقع در محدوده قانوني شهر هاست.

اما از آنجا که ارتباط بين شهرداري و شهروندان ارتباطي است 
چنين  اعمال  از  فراتر  نيز  شهروندان  منزلت  و  شأن  و  دوسويه 
اقداماتي است بنابر اين بهترين گزينه براي رعايت حقوق طرفين 
برقراري تعامل و همکاري دوطرفه بين شهرداري و مردم است. در 

اصحاب  ازهمه  وقدرداني  تشکر  ضمن  لذا  گردد.  اقدام  مربوطه 
مردم  گوياي  زبان  مشکالت  دربيان  همواره  که  وجرايد  رسانه 
عزيز منطقه هستندوخدمات مسولين وخادمان وخادمان مردم رابه 
تصوير ميکشند،يادآور مي شوم که اصحاب رسانه بايد به رسالت 
واقعي خود بپردازندواميدوارم ازسپاه نمايي وترويج بي اعتمادي به 

مسوالن ونااميد کردن جامعه برحذر باشند.
پاسخ نشريه واكنش: قابل توجه بخشداري اينكه ،  در متن 
خبر انتشار يافته هرگز گفته نشد كه اين راه بسته شده است كه 
بخشدار محترم در بند » اوال« آورده اند » به هيچ وجه منجر به 

بسته شدن راه نگرديده است و ....« يكبار ديگر مطالعه شود.!
به  قامت  بعنوان يك رسانه مستقل  و راست  نشريه واكنش 
در  اميد بخش  اخبار  انتشار  فعاليت خود،  ضمن  گواه 14 سال 
نگاه نخست كه توصيه مقام معظم رهبري است و به موازات آن 
انعكاس انتقادهاي سازنده با ارائه راه حل ها و بازتاب ديدگاه 
كنار  در  هميشه   ، جامعه  حق  به  هاي  خواسته  و  مردم   هاي 

برنامه هاي موجود نيز در جهت اقتصاد مقاومتي مي باشد. فرماندار 
الهيجان  ضمن ارج نهادن به زحمات و تالش مديران شرکت ها و 
مديران دولتي در جهت پايدار نگه داشتن اين مجوعه ها با همکاري 
نمادهاي الهيجان  به عنوان  اضافه کرد که کلوچه و چاي  يکديگر 
بسياري  در  شهرستان  در  موجود  پتانسيل  به  توجه  با  ولي  هستند 
از وظايف   پيشرفت داشت و  توان رشد و  از زمينه هاي ديگر مي 
مديران اين است که  بايد کار را براي کارخانه ها تسهيل کنند و روند 
بسيار در  تفکر  کار سخت که  از سوي دولت يک  را  تورم  کاهش 
آن شده است عنوان کرد . در ابتداي اين جلسه قاسمي رييس اداره 
ماه  يک  حدود  که  نيز  الهيجان  شهرستان  وتجارت  ،معدن  صنعت 
است به اين سمت منصوب شده ضمن ارتباط نزديک و سازنده اي 

سايه اين تعامالت است که مي توان طعم توسعه را چشيد و شهر را 
به جايگاهي رساند که در شأن شهروندان فهيم آن باشد.

در اين راستا بديهي است هرچه توان مالي شهرداريها باالتر باشد 
ارائه  شهروندان  و  شهر  به  توانند  مي  مطلبوتري  و  بيشتر  خدمات 
منجر  ميتواند  که  اقدامي  زيباترين  و  ترين  شايسته  اين  بنابر  دهند. 
بين شهرداري و مردم گردد شناخت  به استحکام و تقويت روابط 
حقوق اين دو نسبت به يکديگر و رعايت اين حقوق از جانب هر 

دو طرف است. 
را  آن  بهاي  بايد  هستيم  خدمت  خواهان  اگر  گرامي  شهروندان 
بپردازيم و بهاي خدمات شهرداري پرداخت به موقع عوارض است 
ميگردد.  هزينه  شهروندان  خود  براي  و  شهر  همين  در  نهايتًا  که 
به  اعتماد  با  گرامي  شهروندان  که  باشيم  شاهد  را  روزي  انشاءاهلل 
خادمان خود در شهرداري و شوراي شهرجايگاه شايسته اي را در 
و  دهند  اختصاص  شهرداري  عوارض  به  خود  ساليانه  هزينه  سبد 
پرداخت آن را جزئي از هزينه هاي اجتناب ناپذير خود قلمداد کنند.

مسئوالن و ياور آنها بوده و هست و مسئوالن استان  مي توانند 
اين موضوع را شهادت دهند. هرگز در اين سالها حتي لحظه اي به 
فكر سياه نمايي نبوده ايم،  ضمن آنكه مجيز گوي مسئوالن هم  در 
دستور كارمان نبوده و نيست و اساس كار خود را انتشار واقعيت 
هاي جامعه با هدف رفاه حال مردم قرار داده و به اين سياست 

خويش افتخار كرده و ادامه خواهيم داد.
شايسته است ، مسئوالن در هر سطح و مقام و در هر لباسي به 
هنگام پاسخگويي به مسائلي يا متني ،  فورا نشريه و سردبير را به 
سياه نمايي ،  ترويج بي اعتماد و نااميد كردن جامعه متهم نكنند. 
روستاي   « جاده  از  بخشي  فروريزي  باب  همين  در  حتي  آنچه 
و  مردم  حال  رفاه  براي  فقط   و  فقط  شد،  منعكس  آباد«  اسالم 
هنگام شب  به  به خصوص  روستائيان  از خطر جاني  جلوگيري 
بوده و تا بودجه برسد و ستاد بحران  رودسر و....اقدام كند،  قرار 

نيست كه ما مهر سكوت بر لب بزنيم.  همين

که با مديران ،رسانه ها وارباب رجوع دارد و رکود گذشته اين اداره را 
تغيير داده است   توضيحاتي در رابطه با توليد کنندگان برتر شهرستان 
ارائه کرد . در طول اين جلسه که از مديران  چاي رفاه، ماشين سازي 
اميدي ،کلوچه نادي ،نوشين ،نادي ،روغن موتور  توليد گنندگان نيز 
ضمن معرفي خود کلياتي از وضعيت شرکتهاي خود دادندو يکي از مشالت 
اين  در  کردند  مطرح  الهيجان  براي  ي  وچا  کلوچه  برند  حفظ  را  موجود 
نشست اعالم شد، ديده شده است برخي در شهرهاي کشور توليدات خود 
را با نام الهيجان به بازار عرضه مي کنند و اين تهديد جدي براي محصوالت 
الهيجان است وهم چنين رمز پيشرفت خور را برنامه داشتن و کار وتالش 
عنوان کردند واينکه هيچ زمان نبايد از پيشرفت و تالش براي بهتر شدن  

دست کشيد .
 

      12 هزار فبض نوسازي در شهر رامسر توزيع مي شود

جــوابيـه ي بخشداري کالچاي

6 صادر كننده برتر الهيجان معرفي شدند 

مردم كالچاي و بي باالن چند سال مي گويند،

روابط عمومي شهرداري رامسر:

مدير مسئول  

مهردادعوض محمدی

مژگان حيدری- رامسر      

شهرستان  ومسئولين  فرماندار   
الهيجان در هفته بسيج با خانواده 
دو تن از شهيدان بزرگوار بسيجي 
سالهاي دفاع مقدس  ديدار کردند 
و از آنها تقدير وتجليل شد. سيد 
نماينده   عنوان  به  محمداحمدي 

و  ديدار  انتصاب    زمان  از  الهيجان  شهرستان  در  دولت  عالي 
بررسي ، وضعيت خانواده شهدارا همواره به طور ويژه در دستور 
کا ر داشته و در آخرين روز  هفته بسيج نيز با خانواده شهيدان 
عالي قدر صفرعلي پالبوسي و شهرام حدادي  در منزل آنها ديدار 
دستگاههاي  مديران  همراهي  با  که  ديدار  کرد.دراين   گفتگو  و 
اجرايي همراه بود فرماندار الهيجان ضمن تاکيد بر ارزش واالي 
امروز کشور را حاصل  آرامش  ،امنيت و  شهدا و خانواده شهدا 
برکت  خون شهدا دانست و گفت : اگر در حال حاضر  تفکرات  
شهيدان سرلوحه کار هر فرد  باشد و ادامه  راه شهدا را به شکل 
درست وصحيح  در جامعه جريان داشته باشد و به دور از منيت 
شد.   نخواهد  احساس  کمبودي  و  مشکل  هيچ  مسلما  رشود  کا 
خانواده اين دو شهيد واال مقام  نيز درخواستهايي براي ساماندهي 
همواره  که   کوچه  نقص  رفع  و   خود  محله  حسينيه  وضعيت 
داشتند  است  گرديده  مردم  براي   باعث مشکالتي  آبگرفتگي  با 
به  آنها را  پيگيري  هر چه سريعتر  که فرماندار الهيجان دستور 
به  قدرداني  پاس  به  هدايايي  و  داد  ارجاع   را  مربوطه  مسئولين 

خانواده شهدا داده شد.

ديدار فرماندار ومديران شهرستان 
الهيجان با خانواده شهدا

خبر

خبر

خبر

ديوار ورزشگاه الهيجان فرو ريخت

کالچاي ميزبان مسابقه آفرود 
کشوري سال 9۶

اخراج کارگران سد پلرود 
رحيم آباد رودسر...  

باد شديد صبح روز شنبه 13 آذر  براثر وزش   نشريه ي واكنش: 
ماه بخشي از ديوار وزرشگاه الهيجان فرو ريخت. به گزارش شبکه 
تحليلي خبري گيالن 24 ،  در اين حادثه چند خودروي پارك شده 
در حاشيه ديوار خسارت ديد و يك نفر از شهروندان نيز به صورت 

سطحي مجروح شده است. 
هنوز مسئوالن ورزشي الهيجان در اين باره توضيحي ندارند و قرار 
است بعد از بررسي موضوع اطالع رساني كنند. هم چنين امروز  13 
از جنگل هاي  باد شديد گرم در شمال بخشي  اثر وزش  بر  آذر ماه 
اتش  اين  آتش سوزي شد.  لنگرود دچار  و  شهرستان هاي الهيجان 
سوزي هم اكنون مهار شده و تحقيقات در باره علت آن ادامه دارد. در 
اين فصل از سال برخي از سودجويان بومي و غير بومي براي تصرف 
الحيلي  حريق هاي تصنعي  به لطايف  اراضي دولتي و منابع طبيعي 
ايجاد و به تدريج زمين هاي را با سند سازي مال خود مي كنند. در 
چند سال اخير به گزارش هاي به هنگام مردمي و حضور دادگستري 
استان و ضابطين و نيز جنگل بان ها اين تجاوز ها كاهش يافته است.

 هيأت آفرود کالچاي در حال بازسازي ، آماده سازي و تجهيز 
پيست اين شهر جهت مسابقه سال آينده آفرود کشوري است .

درشرقي ترين ناحيه ي استان گيالن  حدفاصل بين طبيعت بکر  
دامنه جنوبي البرز و سواحل زيباي خزر جهت تهيه خبر عازم شديم 
،- بعد از طي طريق ، درمحل تربيت بدني با مسئول تربيت بدني 
تغييرات  و  کالچاي  آفرود  پيست  بازسازي  روند  پيگيري  جهت 
جديد در هيأت آفرود اين بخش همراه شديم. موسوي رئيس تربيت 
بدني کالچاي اظهارداشت مسابقه کشوري آفرود آبان ماه امسال با 

قهرماني تيم کرمانشاه  خاتمه يافته است.
موتورسواري  و  راني  اتومبيل  حيدرپورمسئول  ديدار  دراين    -
کالچاي گزارشي از روند کار بازسازي پيست آفرود اين شهر ارائه 
نمود.وي تصريح کرد ساخت وبازسازي پيست با  همت و حمايت 
هيأت  و  شهر  بخشدارو شوراي  و  محترم  شهردار  دريغ   بي  هاي 

آفرود صورت پذيرفته است.
 بخش کالچاي داراي هيأت آفرود فعالي است که در اين زمينه 
رايزني هايي جهت ميزباني مسابقه آفرود کشوري در ارديبهشت ماه 
سال آينده  صورت گرفته است و در حال حاضر درصدد بازسازي 

و آماده کردن پيست اين شهر ميباشيم . 
- درراستاي اين ديداررئيس تربيت بدني کالچاي اعالم کرد ، اين 
بخش داراي ۱۶ هيأت فعال ورزشي است و از قهرمانان و نخبگان 
ورزشي در سطح استان و کشور و جهاني برخورداراست . موسوي 
گفت :جهت افزايش نخبه پروري و ترغيب جوانان به ورزش و باال 
بردن سطح ورزشي منطقه نيازمند حمايت مسئولين در کليه ي رشته 

هاي ورزشي است .

کارگران  اخراج  واکنش:  ي  نشریه 
سبب  رودسر  آباد  رحیم  پلرود  سد 
تجمع آنها جلوي بخشداری این شهر 
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  شد.به 
گیالن 24 ، کارگران بیکارشده نگران 
وضعیت شغلی خود هستند. در همین 

رابطه یکی از کارگران چهارم آذر ماه در مصاحبه با خبرنگار نشریه 
واکنش گفت: مسوالن سد به ما گفتند، بودجه براي پرداخت حقوق 
نامش  .وی که خواست  بمانید  بیکار  را  مدتی  باید  و  نداریم  را   شما 
شهرستان  ومسؤلین  بخشدار   پیگیری  با  امیدواریم  افزود:  نشود  فاش 
  . برگردند  کارشان  سر  وکارگران  شود  برطرف  مشکل  این  رودسر  
استان  آب  تامین  بزرگ  های  طرح  از  یکی  پلرود  مخزنی  سد  طرح 
از سال ۸9   استان است که عملیات احداث سد   این  گیالن در شرق 
آغاز شده است و  تاکنون با گذشته 6 سال حدود ۵0 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد .

امام جمعه موقت رشت،

روابط عمومي شهرداري رودسر گزارش داد:

محمود رضايي

تربيت بدني کالچاي خبر داد،

6 ربیع االول  1438
شماره  16645 آذر  1395 سه شنبه 
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رشت  شهردار  واكنش:  نشريه 
كرده  منتشر  را  ليستي  تازگي  به 
اسامي  آن  براساس  كه  است 
مخفف دانه درشت هاي بدهكار 

به شهرداري افشا شده است.  
تحليلي  شبکه  گزارش  به   
سيد  دكتر   ،  24 گيالن  خبري 
قبل  ماه  قدم  ثابت  علي  محمد 
براي  را  اسامي  اين  كه  بود  گفته 
مي  منتشر  عمومي  افكار  تنوير 
مخفف  با  اسامي  چرا  اما  كند 
منتشر شده است ، حداقل براي ما 

مشخص نيست.
به  مربوط  مخفف  اسامي   

متخلفان مالي است كه پرونده اي در دادگاه داشته 
لذا  است  نشده  رسيدگي  آنها  پرونده  به  هنوز  و 
خالف  كامل  اسم  انتشار  تشهير   قانون  براساس 

است.
 در مورد اين افراد كه بدهي خود را به شهرداري 
براي عمران و آباداني شهر نپرداخته اند به نظر نمي 

رسد كه نيازي به اسامي مخفف باشد.
 ، است  گفته  پايگاه خبري  يك  كه  اسامي  اين   
شرح  به   ! گذاشته  آنها  اختيار  در  شخصا  شهردار 

زير است. ، 

اسامي تعدادي از بدهکاران:
د-گ ۶۲،۶۹۶،۶۵۸،۰۰۰ ريال 

بلوارامام خميني)ره(
۴۸،۳۵۹،۲۰۰،۰۰۰ريال  ب-م-الف 

بلوارشهيدانصاري
۲۱،۴۴۸،۸۲۱،۰۰۰ريال  ن-د-الف   

بلوارشهيدمدرس
 الف-ب ۲۱،۰۹۶،۸۷۰،۰۰۰ ريال گلسار

ر-پ ۱۵،۴۹۰،۱۹۳،۰۰۰ريال بلوارخرمشهر
س-ع ۱۵،۴۰۴،۹۷۸،۰۰۰ ريال بلوارشهيدرجايي

شش  تحويل  »بر  زيگلر،آلمان  شرکت  نماينده 
شده  خريداري  نشاني  آتش  خودروي  دستگاه 

توسط شهرداري رشت تا پايان سال تاکيد کرد.
از   نقل  به  واكنش  اي  منطقه  نشريه  گزارش  به 
الملل  بين  امور  و  ارتباطات  مديريت  خبر  واحد 

ريال   ۱۴،۳۲۲،۳۳۰،۰۰۰ الف-و 
بلوارشهيدمدرس

ريال   ۱۲،۷۶۲،۸۳۱،۰۰۰  ش-م 
بلوارگيالن

ريال   ۱۱،۱۴۶،۳۵۴،۰۰۰ د-گ 
جاده تهران

ريال   ۱۰،۲۱۶،۵۲۰،۰۰۰ غ-ح   
گلسار

 ف-ي ۱۰،۱۸۲،۷۶۲،۴۰۰ ريال 
بلوارامام خميني)ره(

ريال   ۹،۶۰۷،۴۶۶،۰۰۰ ت-س   
بلوارامام خميني)ره(

ريال   ۸،۳۰۲،۲۲۴،۰۰۰ ر-ر   
گلسار

 الف-ر ۷،۴۸۶،۶۱۷،۶۰۰ ريال گلسار
 م-گ ۷،۲۲۷،۷۷۵،۸۰۰ ريال گلسار

ح-ق۷،۱۳۷،۲۹۶،۸۰۰ريال بلوارشهيدانصاري
 س-ف ۶،۵۸۱،۰۴۰،۰۰۰ ريال بلوارديلمان

 ع-ص ۶،۲۹۸،۵۰۳،۰۰۰ ريال بلوارشهيدانصاري
 ع-ت ۶،۴۷۵،۹۹۶،۸۰۰ ريال گلسار

 گ-الف ۵،۷۰۹،۲۱۹،۲۰۰ ريال گلسار
اين  در  هم  رشتي  شهروندان  شما  چنانچه 
خصوص نظر ، انتقاد و پيشنهادي داريد ، اماده ايم آن 

را براي تضارب آرا منتشر كنيم.  

زمينهاي بالتكليف شهر
رشت مشكل زا شده اند

کاالي نامرغوب وارداتي 
در گمرک برگشت خورد

نشريه ي واكنش و شبكه خبري گيالن 24: چايکاران و کارخانه 
تسهيالت  چاي  صنعت  توسعه  از  حمايت  صندوق  عضو  داران 
سرمايه در گردش دريافت مي كنند. به گزارش شبکه تحليلي خبري 
گيالن 24 ،   مديرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت چاي 
کشور در اين باره توضيح داد، اين صندوق به ازاي هر هکتار باغ 
چاي يک ميليون و 600 هزار تومان تسهيالت سرمايه در گردش 
پرداخت  مازندران  و  گيالن  هاي  استان  چايکاران  به  مساعده  يا 
مي کند.  محمد رضا طاهر زاده با اشاره به اينکه اين تسهيالت با 
کارمزد 4 درصد است از چايکاران متقاضي عضو صندوق خواست 

براي دريافت اين تسهيالت به اداره هاي چاي محل سکونت خود 
مراجعه و ثبت نام کنند.  وي افزود : صندوق حمايت از توسعه 
چايکاران  هاي  پرونده  بررسي   از  پس  نيز  کشور  چاي  صنعت 
حداکثر تا 10 روز به آنان تسهيالت پرداخت مي کند. مديرعامل 
صندوق حمايت از توسعه صنعت چاي کشور گفت : اين  صندوق 

آمادگي دارد تا کود شيميايي چايکاران را  تامين کند.
 محمد رضا طاهر زاده افزود : هزينه خريد کود شيميايي ، سال 

آينده  و از مطالبات برداشت برگ سبز چاي وصول مي شود.

16 ميليون ريال وام براي 
يك هكتار باغ چاي

گروه اجتماعي:مدير هماهنگي و نظارت 
وجود  گفت:  رشت  شهرداري  خدمات 
رشت  در  بالتکليف  و  وراثتي  زمين هاي 
و  مردم  امنيت  عدم  و  آسايش  سلب  سبب 

پايگاه نخاله و زباله ها شده است.
وجود  به  اشاره  با  شهرستاني   مجتبي   
اظهار  رشت  تکليف  بال  باير  زمين هاي 
داشت: وجود زمين هاي بالتکليف در رشت 
و  مردم  امنيت  عدم  و  آسايش  سلب  سبب 

پايگاه نخاله و زباله ها شده است.
خدمات  نظارت  و  هماهنگي  مدير 
از  برخي  اينکه  بيان  با  رشت  شهرداري 
مالکان زمين هاي باير و بالتکليف در رشت 
برخي  افزود:  هستند  کشور  از  خارج  در 
رشت  در  بالتکليف  و  باير  زمين هاي  از 
مختلف  نواحي  توسط  که  هستند  وراثتي 

شهرداري هاي رشت شناسايي مي شوند.
رشت  شهرداري  اينکه  بيان  با  وي 
زمين هاي  مالکان  به  را  الزم  اخطاريه هاي 
پيگيري و محصور  باير و بالتکليف جهت 
چنانچه  گفت:  مي کند  صادر  زمين  کردن 
اين زمين ها توسط مالکان حقيقي و حقوقي 
توسط  شناسايي  از  پس  نشود  محصور 
اخذ  با  و  منطقه  و  نواحي  شهرداري هاي 
از شوراي شهر رشت، طبق بودجه ساليانه  مجوز 

شهرداري رشت محصور مي شوند.
باير  زمين هاي  اينکه  به  اشاره  با  شهرستاني 
قانون  مطابق  و  نخست  مرحله  در  بالتکليف  و 
به  مي شود  محصور  شهرداري  توسط  که  هنگامي 
از  اطالع مالک رسانده مي شود تصريح کرد: پس 
توسط  بالتکليف  زمين هاي  شدن  محصور 
از  آن  هزينه هاي  تمامي  رشت،  شهرداري 

مالک زمين اخذ مي شود.

446 تن کاالي نامرغوب از ابتداي امسال 
مبداء  کشور  به  آستارا  گمرک  از  تاکنون 

بازگردانده شد.
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
24 ، مدير جها کشاورزي آستارا گفت : اين 
وارداتي  نامرغوب  کشاورزي  کاالي  مقدار 
پس از نگهداري در مرکز قرنطينه نباتي در 
به خاک  از ورود  پيش  نقطه صفر مرزي و 

کشورمان به کشور روسيه بازگردانده شد.
شامل  کاالها  اين   : افزود  شيارکار  ايرج 
چوب ، موز ، ريشه شيرين بيان و پنبه دانه 
با  ايران  زميني  مرز  در  آستارا  بود.گمرک 

جمهوري آذربايجان قرار دارد.
با  ايران  تجارت  دروازه  گمرک  اين 
کشورهاي آسياي ميانه و حوزه قفقاز است.

کل  رئيس  واكنش:  نشريه 
دادگستري گيالن گفت: باندهاي 
حرفه اي داللي و کالشي حاشيه 
دادگستري گيالن شناسايي شدند 
شده  قضايي  برخورد  آنها  با  و 
است.  به گزارش شبکه تحليلي 
کل  رئيس   ،  24 گيالن  خبري 

دادگستري گيالن با بيان اينکه اين دستگاه تالش کرده از هر گونه 
حاشيه سازي و منشا اختالف اجتناب کند، تصريح کرد: دادگستري 
گيالن به اصولي که دستگاه قضا به آن پايبند است، عمل مي کند.

 سياوش پور، صرف وقت در دادگستري گيالن را براي انجام 
امور داراي منشا خير براي مردم دانست و بيان کرد: تالش شده، 

هاله اي از ايمني در دادگستري استان ايجاد شود.
 وي روز شنبه در جلسه شوراي قضاي استان با حضور معاون 
ادامه داد: مجموعه  وزير دادگستري و رئيس تعزيزات حكومتي 
که  است  موضوع هايي  از  بسياري  از  مصون  گيالن  قضايي 
مي توانست از بالقوه به بالفعل تبديل شود و افرادي که در حاشيه 

اين دستگاه در حال فعاليت هستند، رصد مي شوند.
حرفه اي  باندهاي  شناسايي  از  گيالن  دادگستري  کل  رئيس   
داللي و کالشي حاشيه اين دادگستري خبر داد و گفت: با باندهاي 
مذکور برخورد قضايي صورت گرفته ضمن اينکه نظارت مستمر 

در حال انجام است.
بدنام کردن دادگستري گيالن توسط  به  اشاره  با   سياوش پور 
اگر  کرد:  خاطرنشان  سودجو،  و  منفعت طلب  افراد  از  برخي 
مراقبت نداشته باشيم افراد مذکور به دستگاه ها نفوذ مي کنند و در 
با منفعت طلبان سخت تر مي شود.  وي، حرکت  آن موقع مبارزه 
دادگستري گيالن را طبق برنامه  عنوان کرد و يادآور شد: حرکت 
با برنامه را جزو اصول خود مي دانيم و با توجه به ظرفيت موجود 
اجراي برنامه ها ارزيابي مي شود.  رئيس کل دادگستري گيالن با 
دستگاه  اين  برنامه هاي  از  بيت المال  حقوق  حفظ  براينکه  تاکيد 
است، اظهار کرد: مبارزه با تغيير کاربري اراضي يکي از برنامه هاي 

دادگستري گيالن محسوب مي شود.
سياوش پور به شناسايي مناطق مختلف به منظور حفظ اراضي 
از  بيشتر  مراقبت  براي  الزام هايي  افزود:  و  کرد  اشاره  گيالن  در 

اراضي استان براي دستگاه ها مشخص شده است.
 وي با اشاره به اينکه دستگاه قضا مانع توسعه گيالن نيست، 
بيان کرد: توسعه بايد همراه با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي 
برخوردار  پويايي  از  بايد  استان  در  صنعت  اينکه  ضمن  باشد 
کل  رئيس  نيست.   ساده اي  کار  موضوع  دو  اين  تلفيق  اما  باشد 
دادگستري گيالن، محيط زيست را زيرساخت و پايه اصلي توسعه 
دانست و تصريح کرد: توسعه و ايجاد اشتغال با در نظر گرفتن 

حفظ محيط زيست بايد مد نظر باشد.

توليد  فضاي  پليس  رئيس 
گيالن گفت  اطالعات  تبادل  و 
و  گيالن  فتا  پليس  ماموران   :
 26  ،  39  ،  40 مرد   4 زاهدان 
و 19 ساله اهل و ساکن رشت 
و يک مرد 27ساله زاهداني را 
و  رشت  در  هايشان  خانه  در 

زاهدان دستگير کردند.
ايرج  سرهنگ   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
شهروندان  از  جمعي  شکايت  با  افراد  اين   : گفت  محمدخاني 
داليل  به  توجه  با   : کرد  اضافه  وي  شدند.  شناسايي  گيالني 
ديجيتالي ، متهمان به جرم خود مبني بر ايجاد مزاحمت  در فضاي 

مجازي براي شهروندان گيالني اعتراف کردند.
 : گفت  گيالن  اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاي  پليس  رئيس 
متهمان هدف خود را از اين كار تسويه حساب شخصي و انتقام 
جويي عنوان کردند. سرهنگ ايرج محمدخاني با بيان اينكه حفظ 
حريم خصوصي افراد خط قرمز پليس فتا است و کسي که اين 
حريم را از طريق پيام رسان هاي موبايلي يا فضاي مجازي نقض 
به  شد  خواهد  مواجه  فتا  پليس  قانوني  و  قاطع  برخورد  با  کند 
شهروندان توصيه کرد : هرگونه فعاليت مجرمانه در فضاي مجازي 
به نشاني اينترنتي پليس فتا www.Cyberpolice.ir يا ايميل 

اين پليس به آدرس   Gfata@police.ir  اطالع دهند.

دادگستري گيالن حاشيه ي
 امني دارد 

مزاحمان تلگرامي شهروندان
 دستگير شدند

بدهكاران دانه درشت شهر رشت افشا شدند 

زهرا رضائي 

زهرا رضائي 

اگرچه با اسامي مخفف ، اما ....
خبر

خبر

آگهي ثبتي

با  رشت  شهردار  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه   
در  خالق  شهرهاي  شمار  انگشت  تعداد  به  اشاره 
شهرهاي  امروزه  داشت:  اظهار  مسلمان  کشورهاي 

توسعه يافته بدنبال خلق ارزش هاي خود هستند.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، دکتر 
سيد محمدعلي ثابت قدم با تاکيد بر فرآيند رو به 
شهرهاي  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  شهرها  تزايد 
جغرافياي  واسطه  به  مسلمان  کشورهاي  در  خالق 
سياسي عمدتا درگير موضوعات روزمرگي خود مي 

باشند. 
بر  مبتني  رشت  شهر  امروز  نگاه  افزود:  وي 
گردشگري خالق با تکيه بر اعتماد محلي با لحاظ 

توسعه سخت افزارمحور و نرم افزار محور است
 دکتر ثابت قدم در خصوص تبديل شهر رشت 
براي گردشگران  ايستگاهي  به  از حالت گذرگاهي 
تصريح کرد: شهرداري رشت در حوزه هويت مند 
سازي شهر ابتدا با تمرکز در محدوده قديمي شهر و 
با رعايت رفتارهاي سنتي و شرعي و اخذ مصوب 

از وزارت راه اقدام به اجراي سند بازآفريني کرد
معرفي  را  ديدار  اين  از  هدف  رشت  شهردار 
شاخص هاي جامعه در زمينه زندگي در شهر انسان 
ها  شاخص  معرفي  با  گفت:  و  کرد  عنوان  محور 
غذاي  هاي سرو  نشانه  و  نمادها  سازي  فرهنگ  و 
شهرهاي  وجودي  هويت  حفظ  بر  عالوه  حالل 
شهرهاي  برندسازي  به  توان  مي  مسلمان  خالق 

خالق خوراک حالل پرداخت . 
رفتاري  ممکن  رفتارهاي  از  بسياري  افزود:  وي 
انجاييکه شهر  از  نباشد و  اما اسالمي  باشد  انساني 
داراي يک پکيچ آموزشي است ما نبايد موضوعات 
.سيدرضا  ببينيم  انتزاعي  را  برندسازي  به  مربوط 
حالل  موضوع  اهميت  به  اشاره  با  روزان  موسوي 
در اسالم اذعان داشت: هرغذايي که مسير حالل را 

گروه اجتماعي:مدير هماهنگي و نظارت خدمات 
و  وراثتي  زمين هاي  وجود  گفت:  رشت  شهرداري 
عدم  و  آسايش  سلب  سبب  رشت  در  بالتکليف 

امنيت مردم و پايگاه نخاله و زباله ها شده است.
  ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
مجتبي شهرستاني  با اشاره به وجود زمين هاي باير 
زمين هاي  وجود  داشت:  اظهار  رشت  تکليف  بال 
عدم  و  آسايش  سلب  سبب  رشت  در  بالتکليف 

امنيت مردم و پايگاه نخاله و زباله ها شده است.
شهرداري  خدمات  نظارت  و  هماهنگي  مدير   
رشت با بيان اينکه برخي از مالکان زمين هاي باير 

طي کند با همه مشخصه هاي مربوطه آن غذا حالل 
محسوب مي شود.

شوراي  اجتماعي  فرهنگي  کميسيون  رئيس 
اسالمي شهر رشت با تاکيد بر انواع متعدد غذاهاي 
از  بعضي  کرد:  خاطرنشان  ايران  کشور  در  حالل 

غذاها به صورت ذاتي حالل هستند.
شهري  مديريت  حمايتي  نقش  به  اشاره  با  وي 
در برندسازي غذاي حالل افزود: مجموعه مديريت 
شهروندان  تا  دارد  سعي  رشت  شهرداري  شهري 
بدان هدف دست يابند تا با خوردن غذاي حالل در 

زندگي خود سود خواهند برد .
 استفاده از مزيت غذاي حالل در معماري يکي 
از مزيت هاي دستيابي به ارزش افزوده است.  دکتر 
سرو  آنکه  با  داشت:  اظهار  سخناني  در  فخاري 
غذاي حالل در دنيا جا افتاده است ، اما در بحث 
گردشگري حالل در آغاز راه هستيم رئيس موسسه 
شدن  مطرح  به  اشاره  با  کشور  حالل  غذاي  برند 
اخير  سال  نيم  و  دو  طي  حالل  گردشگري  بحث 
افزود: بين ۵۸ کشور اسالمي دنيا که داراي فرودگاه 
هستند در فلو شاپ خود مشروبات الکلي سرو مي 
کنند.  وي با تاکيد بر عدم استفاده از مزيت و ارزش 
شد:  آور  ياد  ايران  کشور  در  حالل  غذاي  افزوده 

هستند  کشور  از  خارج  در  رشت  در  بالتکليف  و 
در  بالتکليف  و  باير  زمين هاي  از  برخي  افزود: 
مختلف  نواحي  توسط  که  هستند  وراثتي  رشت 

شهرداري هاي رشت شناسايي مي شوند.
 وي با بيان اينکه شهرداري رشت اخطاريه هاي 
الزم را به مالکان زمين هاي باير و بالتکليف جهت 
پيگيري و محصور کردن زمين صادر مي کند گفت: 
چنانچه اين زمين ها توسط مالکان حقيقي و حقوقي 
محصور نشود پس از شناسايي توسط شهرداري هاي 
شهر  شوراي  از  مجوز  اخذ  با  و  منطقه  و  نواحي 
رشت، طبق بودجه ساليانه شهرداري رشت محصور 

اگر شهر رشت بعنوان شهر خالق مزيت بين المللي 
ارزش  به  بيفزايد  خود  هاي  برند  به  نيز  را  حالل 

افزوده اين مزيت نيز دست خواهد يافت.
در  حالل  غذاي  مزيت  از  استفاده  فخاري  دکتر 
ارزش  به  دستيابي  هاي  مزيت  از  يکي  را  معماري 
افزوده عنوان کرد و گفت: اين مزيت و ارزش افزوده 
ارزش اقتصادي را با خود بدنبال خواهد داشت که 
با تبليغات صحيح مي توان به برند حالل نيز در اين 

شهر دست يافت. 
حرفه  قديمي  فاطمه  نشست  اين  از  بخشي  در   
رشت  شهرداري  الملل  بين  امور  و  ارتباطات  مدير 
و  خوراک  خالق  شهر  راستاي  در  مطالبي  ارائه  به 
اين  در  هالل  خوراک  برند  به  دستيابي  راهکارهاي 

شهر پرداخت . 
پيشنهاد  اين  بار  اولين  براي   : کرد  تسريح  وي 
تفاهم نامه همکاري مابين برد جهاني حالل و شهر 
مي  امضاء  جهان  در  رشت  شناسي  خوراک  خالق 
ثابت  دکتر  حضور  با  صميمي  ننشست  اين  شود.  
قدم شهردار رشت ، دکتر فخاري رئيس موسسه برند 
حالل کشور ، ميرصادقي مديرعامل گروه شرکتهاي 
پارس و پخش تبليغات هواپيمايي کشوري ، صالح 
پارسيان  گردشگري  توسعه  شرکت  مديرعامل  پور 
رئيس کميسيون  با حضور سيدرضا موسوي روزان 
قديمي  فاطمه   ، رشت  شهرداري  ورزشي  فرهنگي 
خالق  شهر  در  يونسکو  هاي  برنامه  مدير  حرفه 
عامل  مدير  چيراني  نياي  رمضان  عاطفه  رشت، 
سازمان عمران و بازآفريني شهرداري رشت و مديران 
شهرداري  ستادي  مديران  ديگر  و  شهرداري  مناطق 
رشت در راستاي کسب برند غذاي حالل براي اين 
شهر در سالن جلسات ساختمان مرکزي شهرداري 

رشت برگزار شد.

با  شهرستاني  مي شوند.  
زمين هاي  اينکه  به  اشاره 
در  بالتکليف  و  باير 
مطابق  و  نخست  مرحله 
توسط  که  هنگامي  قانون 
محصور  شهرداري 

مي شود به اطالع مالک رسانده مي شود تصريح کرد: 
توسط  بالتکليف  زمين هاي  شدن  محصور  از  پس 
شهرداري رشت، تمامي هزينه هاي آن از مالک زمين 

اخذ مي شود.

شهـردار رشـت:

شهرهاي خالق درپي خلق ارزشهاي خود هستند

زمينهاي بالتكليف شهررشت مشكل زا شده اند

10 روزه پرداخت مي شود....

6 ربیع االول  1438
شماره  16645 آذر  1395 سه شنبه 

مدير جهاد كشاورزي آستارا خبر داد،

رئيس پليس فضای توليد

اگهی فقدان سند
وصدیق  ماسوله  نیایی  عزتی  حبیب  اقای 
 248 خانه  دفتر  دیه  استشها  ارایه  با  نیازی 
دانگ  شش  مالکیت  سند  نموده  ادعا  رشت 
رشت  بخش4  اصلی77  سنگ  پالک17213 
ماتک  حسینی  وجعفر  اسمعیلی  بهروز  نام  به 
ذیل  سریال22388و22387  شماره  به 
وبرابر  صادر  دفتر868  و276  صفحه273 
قطعی1391/06/27-21756  سند 
حبیب  به  دانگ  شش  رشت   117 دفترخانه 
عزتی نیایی  ماسوله منتقل باشد متعاقبا برابر 
دفتر   1391/08/15-22100 قطعی  سند 
عزتی  حبیب  از  دانگ  سه   رشت   117 خانه 
به  لذا  گردید  منتقل  نیازی  صدیقه  به  نیایی 
مراتب   ، است  گردیده  مفقود  جابجایی  دلیل 
قانون  نامه  آئین   120 ماده  ذیل  تبصره  طبق 
چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  دریک  ثبت 
کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
را  خود  اعتراض  مراتب  باشد  می  خود  نزد 
معامله  یا سند  مالکیت  ارائه اصل سند  ضمن 
را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این 
این  غیر  اعالم ورسید دریافت دارد در  اداره 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  صورت 

وفق مقررات اقدام خواهدشد. 
 2 ناحیه  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

رشت -  حسین اسالمی -  7095رم الف 

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

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

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسيان

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

زهرا رضائي

زهرا رضائي
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فاطمه عليپور

شقايق رضايی

محمود رضايی

واكنش
با  دارد،   اعتقاد  گيالن  استاندار  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه   
اجراي طرح روستاي بدون بيکار ،شوق و اميد به روستاييان برمي 
گردد. دکتر محمدعلي نجفي پس از بازديد از طرح هاي اشتغالزايي 
روستاي دهنه سر شيجان بخش خمام شهرستان رشت در جمع مردم 
اين روستا ايجاد اشتغال را جزء اولويت هاي اصلي دولت تدبير 
و اميد عنوان کرد و افزود: طرح هاي اشتغالزايي که تحت عنوان 
روستاي بدون بيکار ماه گذشته در روستاي اسطلخ جان رودبار با 
حمايت صندوق کارآفريني اميد و همکاري ميراث فرهنگي،صنايع 
دستي و گردشگري شکل گرفت گام مثبتي در مسير توسعه اشتغال 

در روستاها است. استاندار گيالن افزود : در اين طرح مردم روستا 
با استقبال فراوان به توليد صنايع و محصوالتي که متولي عرضه آن 
خودشان هستند و با طبيعت منطقه نيز سازگار است اقدام مي کنند.
محمدعلي نجفي كفت: روستاييان ضمن ايجاد اشتغال، در رونق 
بسيار  خارجي  و  داخلي  گردشگران  جذب  و  حالل  گردشگري 
تأثيرگذار هستند. دکتر نجفي تصريح كرد: اين طرح با توسعه ي 
اشتغال هاي پايدار در روستا در کنار حفظ محيط زيست  شوق و 

اميد را براي مردم فراهم مي کند.

روستاي بدون بيكار پر
 از شوق و اميد است
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برخي صاحب نفوذها مقابل محيط زيست مي ايستند
محيط  حفاظت  سازمان  رئيس 
زيست  محيط  اينکه  بيان  با  زيست 
گفت:  است،  مردم  حقوق  مدافع 
برخي ها با استفاده از قدرت سياسي 
با محيط  و يا ثروت خود در تقابل 

زيست برمي آيند.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 

گيالن 24 ،  
محيط زيست مدافع حقوق عامه 
رئيس  ابتکار  معصومه  است  مردم 
حفاظت محيط زيست دقايق پيش با 
برنامه حاال خورشيد که  حضور در 
از شبکه سه سيما پخش شد، اظهار 

داشت: شغل من و سازمان حفاظت محيط زيست 
مدافع حقوق عامه مردم است ولي از آن جايي که با 
منافع خاص برخي گروه ها تداخل مي کند، درگيري 
و حواشي در پي کار ما پيش مي آيد، وقتي جلوي 
مي گيريم  را  خواري  زمين  يا  و  جنگل ها  تخريب 
زمان  آن  در  و  مي شود  تهديد  دچار  برخي  منافع 
هوشيارسازي  و  مي کنند  شروع  را  ما  با  تقابل 
نابودي  و  شکار  از  وقتي  داد:  ادامه  وي  مي کنند. 
حيات وحش جلوگيري مي کنيم و يا در جهت رفع 
آلودگي با صنايع آالينده برخورد داريم، آن هايي که 

منافع شان در خطر مي افتد با ما درگير مي شوند. 
که  است  طوري  ما  کار  نوع  کرد:  تأکيد  وي    
اگر با همه کنار بياييم مشکالت حل نمي شود حتي 
در يک دوره اي وقتي از تخريب جنگل هاي کشور 
سازمان  انحالل  طرح  آن  از  بعد  شد  جلوگيري 

حفاظت محيط زيست را مطرح کردند.
تصريح  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس   
کرد: به هر حال مواردي داشته ايم که افراد با استفاده 
از قدرت سياسي و يا ثروت به تقابل با ما در دفاع 

از طبيعت و حقوق عامه مردم بر مي آيند.
 ابتکار تصريح کرد: با حمايت هاي مقام معظم 
رهبري که سياست هاي کلي نظام در حوزه محيط 
يازدهم  دولت  حمايت  و  کردند  اعالم  را  زيست 
از جايگاه  محيط  در حال حاضر سازمان حفاظت 
خوبي نسبت به قبل برخوردار است به طوري که 
قدرت ما افزايش يافته و از حوزه قدرت و حمايت 
رهبري و رئيس جمهور از منافع مردم دفاع مي کنيم.

در  رهبري  معظم  مقام  بيانات  به  اشاره  با  وي   
بيانات رهبري در دو  از  بعد  افزود:  اسفند 93   17
سال پيش مسير پيش رو در تعامل با قوا براي توجه 
نيز  بعد  سال  است،  زيست  محيط  مسأله  امنيت  و 
از  زيست  محيط  در حوزه  نظام  کلي  سياست هاي 
سوي رهبري ابالغ شد که اين اتفاق بسيار خوبي 
عمومي  مسأله  به  ها  دستگاه  با  گرايي  هم  است، 
به  را  حوزه  اين  اهميت  و  تبديل  زيست  محيط 
به  اشاره  با  ابتکار  تبديل کرده است.   يک دغدغه 
5 اليحه عمده ارائه شده به مجلس نهم و دهم بيان 
داشت: مهم ترين اين لوايح، اليحه هواي پاک است 

که خوشبختانه با توجه خاص دولت 
کميسيون  در  دهم  مجلس  رئيس  و 
خاصي در حال بررسي است، در شور 
پاک،رئيس  هواي  اليحه  بررسي  دوم 
مجلس دهم در حال پيگيري تصويب 

اليحه هواي پاک است.
زيست  محيط  حفاظت  رئيس   
ارزيابي  و  تاالب ها  اليحه  داد:  ادامه 
زيست محيطي از ديگر لوايحي است 
که متأسفانه در مجلس نهم در کمال 
تشريح  درباره  وي  شد.   رد  تعجب 
بيان  محيطي  زيست  ارزيابي  اليحه 
داشت: ارزيابي زيست محيطي ساز و 
کار انطباق طرح هاي توسعه با محيط زيست است، 
ديگر آن دوره گذشت که توسعه مقابل محيط زيست 
باشد، در حال حاضر براي احداث هر پااليشگاه و 
غيره در مرحله ايده پردازي و امکان سنجي الزامات 
محيط زيست و سرد بودن بايد بررسي شود چرا که 
اگر اين گونه نباشد در پايان کار اتفاقي پيش مي آيد 

که باعث درگيري خواهد شد.
 ابتکار ادامه داد: در طي 3 سال گذشته ما فرآيند 
اجرا  علمي  صورت  به  را  زيستي  محيطي  ارزيابي 
درصد   30 شدن  اجرايي  از  که  طوري  به  کرده ايم 
طرح هاي توسعه اي و از ساخت 16 سد جلوگيري 
کرده ايم چرا که در مناطقي قصد سد سازي داشتند 
الزم  سد  ساخت  و  نداشته  وجود  آبي  اصال  که 
افزود:  زيست  محيط  حفاظت  رئيس  است.   نبوده 
 3 پي  در  که  توسعه اي  طرح هاي  ديگر  درصد   70
محيط  الزامات  با  اجرا شده  در کشور  سال گذشته 
زيستي کار کرده اند به گونه اي که پيمانکار يک تعهد 

محضري براي رعايت اين الزامات ارائه داده است.
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که  است  از 50 سال  بيش 
لوله هاي آب شرب روستاي 
کالچاي  بخش  گزافرود 
و  نصب  رودسر  شهرستان 
است.  شده  برداري  بهره 
عواملي   ، زمان  گذشت  با 
زنگ   ، خوردگي  همچون 

زدگي ،رسوب و پوسيدگي هاي مستمر کارايي لوله هاي فلزي 
موجود را از بين برده و ترکيدگي در نقاط مختلف را موجب شده 
است.   اكنون به اظهار كارشناس هاي آب و نيز همه مردم اين 
منطقه شرايط به نقطه اي رسيده است كه  ضرورت تعويض اين 
لوله ها براي توزيع آب سالم و بهداشتي و جلوگيري از هدررفت 
نبود بودجه الزم كه  به علت   اما  آب كامال احساس مي شود،  
حرف اول و  آخر تقريبا همه مسئوالن است، همچنان اين مشکل 

را حل نشده باقي گذاشته است.
 در سال 90 13به منظور رفع اين مشکل ، اداره آب روستايي 
شهرستان رودسر ، از تمامي مداخل اصلي و فرعي روستا نقشه 
برداري کرد تا در نهايت لوله هاي فرسوده قديمي با لوله هاي 
پلي اتيلن جديد و فشار قوي تعويض شوند اما باز هم  به دليل 
کمبود اعتبارات و تعدد مشکالت اينچنيني در منطقه پروژه فوق 

ناتمام ماند. 
دهيار  اين روستا اظهار مي دارد: بارها براي حل اين مشکل به 
اداره اب روستايي شهرستان رودسر مراجعه کرده است و باوجود 
اينکه مسئوليت کامل تعمير و نگهداري تاسيسات نامبرده بر عهده 
مي  متقبل  را  هاي جديد  لوله  تامين  تنها  آنها   ، است  اداره  اين 
شوند و هزينه نصب لوله ها را از آن دهياري » در واقع از جيب 

مردم كشاورز و توليد كننده ها خرده مالك » مي دانند.،!
دهيار گفت: نه تنها دهياري به دليل نداشتن بودجه نمي تواند 
اين  مجدد  روکش  و  نصب   ، کاري  کنده  باالي  هزينه  عهده  از 
مسير 1500متري  برآيد، بلکه قانونا نيز چنين مسئوليتي متوجه 
اين دهياري نيست. منتظر پاسخ مسئوالن اجرايي ، اب و فاضالب 

و .... شهرستان و بخش كالچاي هستيم.

رئيس  واكنش:  ي  نشريه   
و  معدن  صنعت،  سازمان 
بيستمين  در  گيالن  تجارت 
همايش تقدير از صادرکنندگان 
آموزش  گفت:  گيالن  نمونه 
توليد  در  فرهنگ سازي  و 
اساسي  نقش  محور،  صادرات 
صادرات  سهم  افزايش  در  را 

ايفاء مي کند. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  گيالن 
در زمينه آموزشي در حوزه بازرگاني و صادرات، جزو استان هاي 
برنامه ي  وجود  عدم  بيان  با  منتظري  علي  دكتر  است.   پيشرو 
محوري در فعاليت هاي صادراتي گفت: الگوي صادرات ما بايد 

برنامه محور باشد اما اکنون تجربه محور است.
 وي در ادامه آموزش و فرهنگ سازي در حوزه صادرات را 
امري مهم در افزايش سهم صادرات عنوان کرد و افزود: از سال 
گذشته دوره هاي متعدد آموزشي در حوزه بازرگاني و صادرات 
در استان برگزار شده است و گيالن در اين زمينه جزو استان هاي 
تجارت  تسهيل  در  دولت  رويکرد  بيان  با  وي  است.  پيشرو 
به  بتوانيم  دولت  هاي  سياست  با  کرد:  اميدواري  ابراز  خارجي 

اهداف صادراتي کشور دست يابيم. 
 منتظري تالش براي رونق صنايع کوچک و توليد صادرات 
و  معدن  صنعت،  وزارت  اهداف  ترين  مهم  از  يکي  را  محور 
تجارت عنوان کرد و افزود: در استان گيالن 50 واحد صنعتي در 
زمينه توليد صادرات محور در حال فعاليت هستند و بيش از 200 
انواع  توليد  در  ارزشمندي  قابليت هاي  توليدي  و  واحد صنعتي 
محصوالت صادرات محور دارند، که به زودي معرفي مي شوند. 
وي تصريح کرد: 500واحد صنعتي در گيالن مي توانند به طور 
بالقوه در امر صادرات ورود کنند. وي تقويت واحدهاي صنعتي 
با محوريت توليد صادرات محور را يکي از مهم ترين وظايف 
بخش دولتي عنوان کرد و افزود: ايجاد ارزش افزوده بيشتر در 
صنايع صادراتي بايد مورد توجه و حمايت باشد.   وي رفع موانع 
بيشتر،  هاي  حمايت  با  بايد  گفت:  و  دانست  الزام  را  صادرات 

صادراتي قوي با ارزآوري بيشتر را داشته باشيم.

فرماندار  شهرستان رودسر؛ در جلسه ساماندهي 
امور جوانان اين شهرستان به آخرين روند کاهش 
آمار شرايط اشتغال و کسب و کار استان و به تبع آن 
شهرستان رودسر  اشاره كرد و گفت : خوشبختانه  
شواهد نشان مي دهد که گيالن امسال جزو استان 
هاي موفق در امر اشتغال  بوده و شهرستان رودسر 

نيز در اين مسير قرار داشت.   
شهرستان  فرمانداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
دولت  تصدي  از  قبل  گيالن  :استان  رودسرافزود 
خود  به  بيکاري  نظر  از  را  پنجم  رتبه  يازدهم 
اختصاص داده بود که هم اکنون به رتبه 24رسيديم 
و از نظر بيکاري رتبه خوبي است و در واقع جزو 
استان هاي موفق در اشتغال هستيم.  امير جانبازي 
رودسري در ادامه از اختصاص حدود 200 ميليارد 
هاي  کارخانه  سازي  فعال  براي  تسهيالت  ريال 

مديرکل اوقاف و امور خيريه گيالن با اشاره به 
اخير موقوفات گيالن موقوفات  اينکه در سال هاي 
وقف   ۵۰ از  بيش  ساالنه  گفت:  بوده اند،  منفعتي 

جديد در استان انجام مي شود.
و  اوقاف  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به   
امورخيريه استان گيالن ، حجت االسالم والمسلمين 
امورخيريه استان گيالن  اوقاف و  ، مديرکل  عادلي 
در آئين افتتاح نمايشگاه »وقف احسان ماندگار« با 
بيان اينکه وقف يکي از تجليات باقيات الصالحات 
و  برنامه ها  وقف،  دهه  در  داشت:  اظهار  است 

اقدامات گسترده اي در استان انجام مي شود.
مديرکل اوقاف و امور خيريه گيالن با اشاره به 
بيان  با  و  ماندگار«  احسان  »وقف  نمايشگاه  برپايي 

با   : کرد  بيان  و  داد  خبر  شهرستان  اين  کاره  نيمه 
کارخانه  اين  همه  الحمداهلل  شده  انجام  هاي  اقدام 
ها فعال شدند. وي اضافه کرد:  هم اكنون کارخانه 
که  اين  مگر   ، نيست  شهرستان  در  فعالي  غير  ي 
خودشان مشکلي داشته باشند ،ضمن اينکه اگر نياز 

به تسهيالت دارند اين آمادگي وجود دارد.
که  مطلب  اين  بر  تاکيد  با  رودسري  جانبازي 

فرهنگي  معاونت  همکاري  با  نمايشگاه  اين  اينکه 
اين  افزود:  است  شده  برپا  رشت  در  شهرداري 
و  اوقاف  شده  انجام  اقدامات  از  بخشي  نمايشگاه 
امور خيريه گيالن در سال 95 را به نمايش مي گذارد.

پيرامون  را  مذکور  نمايشگاه  موضوعات  وي 

از ظرفيت هاي همه دستگاها  بهره گيري  بر  عالوه 
بايد از ظرفيت شوراها هم براي ايجاد فضاي کسب 
و کار و اشتغال استفاده شود، افزود :معتقدم شوراها 
چه شوراي شهر و چه روستا مي توانند براي ايجاد 
فضاي کسب و کار و اشتغال کمک کار خوبي براي 
بهره  خوبي  به  ظرفيت  اين  از  بايد  و  باشند  دولت 

گيري کرد.
در  بيکار  بدون  روستاي  معرفي  به  همچنين  وي 
اين شهرستان اشاره کرد و گفت :بنا داريم روستاي 
بدون بيکار را معرفي و اقدامات الزم را در اين زمينه 
انجام دهيم و برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد که 
همچون  هاي  دستگاه  و  شود  ايجاد  شغل  آنجا  در 
به  زمينه  اين  در  گردشگري  نيز  و  کشاورزي  جهاد 

خوبي بايد ورود کنند.

بخش  شده،  بازسازي  و  گذاري  سرمايه  موقوفات 
قرآني  فرهنگي  موضوعات  و  زادگان  امام  عمراني 
انجام شده عنوان و خاطرنشان کرد: در راستاي تحقق 
امام  اينکه  معظم رهبري در خصوص  مقام  منويات 
زادگان بايد قطب فرهنگي باشند اقدامات ويژه اي در 

استان شکل گرفته است.
اقدامات  از  بخشي  تنها  اينکه  بر  تاکيد  با  عادلي 
يکساله اوقاف در نمايشگاه مذکور به نمايش گذاشته 
شده است خاطرنشان کرد: طرح هاي گسترده اي در 
راستاي ساخت و ساز امام زادگان استاني و موقوفات 

در استان در دست اجرا است.

خسارت هاي برف گيالن 
890 ميليارد اعالم شد

فوتسال يادواره شهيدان 
» درود »بر گزار شد

رانش زمين در روستاي 
آزارکي بخش رحيم آباد

 نشريه ي واكنش: معاون هماهنگي امور 
هاي  خسارت  از  گيالن  استاندار  عمراني 
افزون بر 890 ميليارد ريالي ناشي از بارش 
شبکه  گزارش  به  داد.  خبر  استان  در  برف 
تحليلي خبري گيالن 24 ، به نقل از  پايگاه 
حجت   ، گيالن  استانداري  رساني  اطالع 
شعبانپور  افزود: برآوردهاي اوليه حاکي از 
آن است که بارش اخير برف، 893 ميليارد 
ريال در بخش هاي مختلف استان خسارت 

وارد کرده است. 
وي با اشاره به ميزان خسارت در بخش 
جهاد  بخش  در  کرد:  اظهار  مختلف  هاي 
کيوي،  باغي  محصوالت  شامل  کشاورزي 
 ، مرکبات و همچنين سه واحد گلخانه اي 
460 ميليارد ريال خسارت وارد آمده است. 
برف در بخش  شعبانپور گفت: همچنين 
 275 اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري 
ريال  ميليارد   80 برق  توزيع  ريال،  ميليارد 
ريال  ميليارد   10 شهري  فاضالب  و  آب  و 

خسارت وارد کرده است.
آمار  براساس  همچنين  داد:  ادامه  وي   
 15 فومن  شهري   ها،تاسيسات  شهرداري 
ريال  ميليارد   10 سرا  ريال، صومعه  ميليارد 
، شفت 12 ميليارد ريال و احمد سرگوراب 
برف خسارت  بارش  از  ريال  ميليارد  چهار 

ديده اند.
 شعبانپور خسارت به شهرهاي ماکلوان ، 
تولم شهر و گوراب زرميخ را نيز به ترتيب 
سه ميليارد ريال، شش ميليارد ريال و هشت 

ميليارد ريال عنوان کرد.

مسابقه فوتسال يادواره دو شهيد واال مقام 
،شهيدان  رودسر  شهرستان  فوتباليست  و 
محمد تقي و جالل درود در سالن شهداي 
جنيدي شهرک انصاري اين شهر برگزار شد.

 اين مسابقه که بين تيم هاي شهيد درود 
شهرستان  ستارگان  ساحلي  تيم  و  رودسر 
رودسر و با حضور عالقه مندان به ورزش 
با  شد  انجام  مسئولين  از  جمعي  و  فوتبال 
تيم ساحلي ستارگان شهرستان  بر 3  برد 6 

رودسر به پايان رسيد.
با  گرانقدر  دو شهيد  اين  مادر  پايان  در   
اهداي جوايزي از بازيکنان هر دو تيم تقدير 
كردند كه در نوع خود اين حركت بي نظير 

بود.

از   بازديد  جريان  در  شهرستان  فرماندار   
منطقه  اين  خانوار  هشت   كه  زمين  رانش  
اظهار  داده است،   قرار  تهديد  را در معرض 
از منطقه تخليه  اکنون سه خانوار  : هم  كرد 
سريعا   نيز  ديگر  خانوار   5 تخليه  و  شدند 
انجام خواهد شد.  به گزارش روابط عمومي 
در   : ؛گفت  رودسر  شهرستان  فرمانداري 
اسکان  براي  رابطه هماهنگي هاي الزم  اين 

موقت اين خانوار صورت گرفته است.
اکيپي  که  اين  بيان  با  رودسر  فرماندار 
طي چند روز آينده جهت بازديد و بررسي 
 ، شد  خواهد  اعزام  منطقه  به  کارشناسانه 
ميزان  بررسي  ضمن  بازديد  اين  افزود:در 
جبران  منظور  به  هايي  هماهنگي  خسارت 

خسارت صورت خواهد گرفت .
حادثه  اين  در  اينكه  به  اشاره  با  فرماندار 
به کسي آسيبي نرسيده است،  تصريح کرد : 
متعاقب اين بازديد برنامه ريزي الزم در محل 
با مديريت بحران استانداري گيالن انجام و 
مکاتبات الزم نيز در اين زمينه صورت گرفته 

است. تصاوير مربوط به همين حادثه .

ليال خدمت بين دانا

مشتـرکين محتـرم گاز :

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

   با رعايت صرفه صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي به گرم کردن منازل ساير هموطنان کمک کنيم.
   با صرفه جويي در مصرف گاز، از افت فشار احتمالي گاز جلوگيري نمائيم.

   با صرفه جويي در مصرف گاز، از احتمال قطعي گاز جلوگيري نمائيم.
   با رعايت دماي آسايش )20 – 18 درجه ( از اتالف انرژي جلوگيري نمائيم.

   جهت صرفه جويي در مصرف گاز در هنگام پخت و پز، ميزان شعله را با اندازه ظرف روي آن هماهنگ نمائيد.

اتالف آب همچنان ادامه دارد

گيالن در آموزش حوزه بازرگاني 
پيشرو است

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

شماره حساب بانک ملي0105٣92٨55005 و   شماره حساب  بانک صادرات010250٧٣0٨000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶٣٧٣1021٧59122بانک مهر ايران

تلفن    01٣٣٣٣6٣5٣9        و         01٣٣٣٣6٣٨90

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان  رودسر برگزار شد

 ساالنه بيش از 5۰ وقف جديد در گيالن انجام مي شود

با هر برخوردي عده اي عليه ما موضع مي گيرند،

6 ربیع االول  1438
شماره  16645 آذر  1395 سه شنبه 

رئيس صنعت و معدن گيالن،

استـانـدار،

بنياد شهيد گيالن دستگاه برتر
 شناخته شد

 گروه فرهنگي نشريه ي منطقه 
اجرايي  دستگاه هاي  واكنش:  اي 
اوقات  حوزه  در  استان  برتر 
فراغت با حضور استاندار گيالن 
شدند.  تجليل  تنديس  اعطاي  با 
گيالن  شهيدوامورايثارگران  بنياد 
اوقات  حوزه  در  برتر  دستگاه 

در  استان  برتر  اجرايي  دستگاه هاي  شد.   شناخته  جوانان  فراغت 
تنديس  اعطاي  با  گيالن  استاندار  حضور  با  فراغت  اوقات  حوزه 
تجليل شدند.  به گزارش ايثار گيالن ،  در ششمين نشست ستاد 
انصاري  شهيد  سالن  در  امروز  که  استان  جوانان  امور  ساماندهي 
استانداري گيالن برگزار شد، از دستگاه هاي اجرايي موفق در بخش 
اوقات فراغت قدرداني شد. در اين مراسم بنياد شهيدوامورايثارگران 
فراغت  اوقات  حوزه  در  برتر  دستگاه هاي  بعنوان  گيالن   استان 
عبداله  از  تنديس  اعطاي  با  گيالن  استاندار  توسط  و  شد  معرفي 

پاکاري مديرکل بنياد استان تجليل شد.

سالمه شيرزادي

 در حوزه اوقات فراغت جوانان شناخته شد،
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پژو شاسي ٧٧ ميليوني 
در ر اه است

شركت ايران خودرو اعالم كرده است: تا قبل از سال جاي 
دو مدل خودروي جديد پژو » مدلهاي 301 سواري« و » 2008 

شاسي« را وارد بازار مي كند.
به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ،   در حال حاضر 
پژو 2008 در بازارهای جهانی حدود 18 هزار دالر و پژو 301 

حدود 1۵ هزار دالر عرضه می شود. 
هاشم يكه زارع مديرعامل ايرانخودرو : در اين قرارداد توليد 
سه مدل از محصوالت پژو ديده شده كه يكی از آنها پژو 301 

است كه قيمت آن را در شرايط فعلی ۵8 ميليون تومان پيش بينی 
می كنيم.

 وی ادامه داد: پژو 208 نيز يكی ديگر از محصوالت مورد 
برآورد می شود و  تومان  ميليون  قيمت آن ۶8  توافق است كه 
با  ديگر  مشترك  محصول  عنوان  به   2008 پژو  اين  بر  عالوه 

قيمت 77 ميليون تومان پيش بينی شده است.
 پس بايد اينطور نتيجه گرفت كه هموطن های عزيزمان فكر 

خودرو ارزانقيمت را از ذهن شان پاك كنند..

واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
چنان  هم  گيالن  در  برف  بارش 
ادامه دارد و تا ساعت 23 امشب 
» چهارشنبه سوم اذر« ارتفاع برف 
در كوهستان ها به يك مترو نيم و 
در جلگه » خط ساحلي خزر« به 

20 تا 25 سانتي متر مي رسد.  
تحليلي  شبکه  گزارش  به   
اين بارش و    ، خبري گيالن 24 
خسارات  اكنون  هم  از  آن  تداوم 
داران  مركبات  به  توجهي  قابل 
شرق استان گيالن و غرب استان 

پرورش  ترديد  بي  و  است  كرده  وارد  مازنداران 
دهندگان گل و گياه هم از اين حادثه جان سالم به 
در نخواهند برد.   از هم اكنون به مسئوالن دو استان 
خصوص  به  يازدهم  دولت  و  مازندران  و  گيالن 
سازمان مديريت و برنامه ريزي توصيه مي شود كه 
به فكر جبران خسارات ناشي از بارش برف سنگين 
باشند.  مركبات داران شرق گيالن مي گويند : حتي 
علت  به  شود  متوقف  هم  االن  همين  بارش  اگر 

ماندگاري برف روي درختان و ميوه و برودت دما 
بين 2 تا 4 درجه سانتي گراد زير صفر است،  ميوه 

تلخ شده و ديگر قابل استفاده نيست.
به سرعت  بارش  و  نباشند  اهلل كه چنين  انشاء   
اين روزهاي  متوقف شده و مركبات داران كه در 
را  خود  محصول  بتوانند  اند  شده  غافلگير  سال 
برداشت و روانه بازار كنند،  اما خوب است دولت 
بارش   . باشند  كنندگان  توليد  فكر  به  مسئوالن  و 
برف سنگين در ارتفاعات گيالن و غرب مازندران 

و  ها  مرغداري  به  ترديد  بي 
وارد  خسارات  نيز  ها  دامداري 
كرده است كه ميزان خسارات از 
فردا و پس از فرو نشستن بارش 

ها مشخص خواهد شد.
 نشريه واكنش و شبكه خبري 
تلگرامي  كانال  نيز  و  گيالن 
به  اكنون  هم  از  ها  واكنشي 
شهرستان  ها،   بخش  مسئوالن 
مديران  و  شمالي  استان  دو  ها،  
دولت در تهران توصيه مي كند 
توليد  و  كشاورزان  فكر  به  كه 
 1380 سال  از  باشند.  كنندگان 
تا كنون توليد كنندگان شمال به 
خصوص در گيالن و غرب مازندران در دو مرحله 
سالهاي 83 و 86 به دنبال بارش برف سنگين متحمل 
خسارات زيادي شده اند و ديگر توان و امكان تحمل 
گذشته  دهه  دوحادثه  در  ندارند.  را  سوم  خسارت 
مركبات داران،  توليد كنندگان گل و گياه،  دامداران و 
مرغداران بيشترين خسارت را متحل شده بودند و 
تا مدتها چشم به راه كمكهاي دولت و امكان توليد 

مجدد شدند.    يا علي مدد

دستگيري يک گروه »رپ« 
دريك  تاالرپذيرايي در 

جاده انزلي

فراخوان خاطرات 
بازنشستگان تامين اجتماعي 

سالمه شيرزادي

سالمه شيرزادي

از  ر شت  مرکزي  ناحيه  سپاه  فرمانده    
دستگيري يک گروه »رپ« و رقص بزرگ 
از تاالرهاي پذيرايي در  زيرزميني در يکي 

جاده انزلي خبر داد.  
سرهنگ مجيد دوهندو با اشاره به اينکه 
از  يکي  در  زيرزميني  »رپ«  گروه  يک 
به  اقدام  انزلي  جاده  در  پذيرايي  تاالرهاي 
کرد:  اظهار  بود  برپايي مجلس رقص کرده 
تاالر  را  ماه قبل رفت و آمدها در  از يک 

زير نظر داشتيم.  
و  قضايي  مقام هاي  همکاري  به  وي 
نيروي انتظامي در شناسايي عوامل برگزاري 
رقص در تاالر  اشاره کرد و افزود: تعداد ۸۰ 
نفر زن و مردم به صورت مختلط در تاالر 

پذيرايي مشغول رقص بودند.  
 اين فرمانده با بيان اينکه تعداد ۲۵ نفر از 
دستگير  مذکور  مجلس  در  شرکت کنندگان 
تشکيل  با  متهمان  کرد:  تصريح  شدند، 

پرونده به مقام قضايي معرفي شدند.  
دوهندو از دستگيري مدير تاالر پذيرايي 
مذکور خبر داد و بيان کرد: فرد مذکور روانه 

زندان شده است.

فرهنگي  معاونت  واكنش:  ي  نشريه 
بمنظور  اجتماعي  تامين  سازمان  واجتماعي 
بازنشستگان طي  دوم خاطرات  دفتر  انتشار 
فراخواني از عالقمندان دعوت به مشارکت 

كرد .  
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به   
24 ،  فراخوان خاطرات بازنشستگان سازمان 

تامين اجتماعي 
 به گزارش روابط عمومي وامور فرهنگي 
 ، گيالن  استان  اجتماعي  تامين  کل  اداره 
اول  جلد  انتشار  موفق  تجربه  به  توجه  با 
بگيران  مستمري  و  بازنشستگان  خاطرات 
تحت عنوان )) خاطرات ماندگار (( در سال 
گذشته و بمنظور تداوم اين طرح جهت چاپ 
دفتر دوم کتاب خاطرات شغلي و حرفه اي 
كرد.  فراخوان  صدور  به  اقدام  بازنشستگان 
عالقمند  بازنشستگان  تمامي  اساس  براين 
حداکثر  را  خود  وخاطرات  آثار  توانند  مي 
تا پايان ديماه سالجاري به اداره کل فرهنگي 
 - تهران  نشاني  به  بازنشستگان  اجتماعي  و 
به چهارراه  خيابان کارگر شمالي - نرسيده 
ساختمان   - ستاره  کوچه  نبش   - فاطمي 
 -  5 طبقه   - اجتماعي  تامين   4 شماره 

کدپستي 1418654718 ارسال نمايند .
 اميررضا زندي فر مسئول روابط عمومي 
اجتماعي  تامين  کل  اداره  وامورفرهنگي 
گيالن افزود : اين خاطرات ميبايست برروي 
کاغذ A4 وبا رعايت نکات اخالقي و قوانين 

نگارشي و با خط خوانا ارائه گردد .
 وي گفت : بمنظور دسترسي وتعامل با 
افراد شرکت کننده ، درج مشخصات کامل 
افراد شامل نام ونام خانوادگي ، نشاني دقيق 
پستي ، شماره تماس ثابت وهمراه و الصاق 
صفحه  در  شده  نويسي  پشت   3*4 عکس 

پاياني اثر الزامي است .
جلد اول خاطرات بازنشستگان در مهرماه 
با روز خانواده و تجليل  سالجاري همزمان 
 ، تعاون  وزير  حضور  با  بازنشستگان  از 
سازمان  مسئولين  و  اجتماعي  ورفاه  کار 
رونمايي و در سطح کشور دربين کانونهاي 

بازنشستگي توزيع شد..
 

كارفرمايان دولتي با پيمانكاران 
تباني گسترده دارند 

مهلت بخشودگي جرايم معوق 
رانندگي اعالم شد
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رئيس سازمان تعزيرات حکومتي

به فكر مركبــات داران باشيد 

گيالن  صنعتي  شهركهاي  شركت  عامل  مدير 
در  صنعتي  جديد  موقعيت   7 اجرايي  عمليات  از 
گزارش شبکه  به   . داد  طول سه سال گذشته خبر 
تحليلي خبري گيالن 24 ، و ي افزود : از اين تعداد 
حدود 4موقعيت به بهره برداري رسيده و بقيه هم 
خوشبختانه در دست اقدام و در حال اجرا است .  
به نقل از روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي 
هکتار   65 افزود:  اشکوري  الهوتي   ، گيالن  استان 
فضاي سبز جديد احداث کرديم و در مجموع اين 
بحث  در  را  رشدي  ما  که  شد  موجب   اقدامات 

واگذاري  قراردادهاي زمين داشته باشيم .
الهوتي با ذکر اينکه290 قرارداد واگذاري زمين 
گذاران  سرمايه  با  هکتار   184 مساحت حدود   به 
جديد صنعتي داشتيم ،اظهار کرد: حدود 78 واحد 
صنعتي غير فعال را در کنار اينها مجددا فعال کرديم 

، يعني واحدهايي که به هر دليلي رکود داشتند .

فرود  از  گيالن  زيست  محيط  کل حفاظت  مدير 
بين المللي  تاالب  پناهگاه سلکه  در  مهاجر  پرندگان 
اين  از  بخشي  شدن  سال خشک  دو  از  پس  انزلي 
جاري  سال  در  اميدواريم  گفت:  و  داد  خبر  تاالب 
ميزبان ده ها هزار پرنده مهاجر در تاالب انزلي باشيم.
محيط  حفاظت  نشست  در  محمدپور  قربانعلي 
حيات  پناهگاه  وضعيت  به  اشاره  با  گيالن  زيست 
روزها  اين  کرد:  اظهار  انزلي  تاالب  سلکه  وحش 
شاهد فرود پرندگان مهاجر به پناهگاه سلکه تاالب 
انزلي هستيم. وي با بيان اينکه پناهگاه حيات وحش 
پناهگاه  اين  افزود:  سلکه 360 هکتار وسعت دارد، 
دارد  قرار  انزلي  بين المللي  تاالب  جنوبي  بخش  در 
و از سال 54 توسط سازمان حفاظت محيط زيست 
کل حفاظت  است.مدير  گرفته  قرار  مديريت  تحت 
دليل  به  را  سلکه  پناهگاه  گيالن  زيست  محيط 
گفت:  و  خواند  باهميت  بسيار  پرندگان  مهاجرت 
فصول  در  پرندگان  مهاجرت  دليل  به  منطقه  اين 
براي  اکولوژيک  مهم  مناطق  از  يکي  به  سال  سرد 

انجام  از  گيالن  هالل  احمر  جمعيت  مديرعامل 
يک هزار و 330 عمليات در اين استان طي هشت 
ماه سال جاري خبر داد و گفت: امدادگران در اين 
مدت به 26 هزار نفر در گيالن خدمات ارائه کردند.

مهدي ولي پور به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني 
داوطلبان اظهار کرد: فلسفه وجودي هالل احمر بر 
اساس اساسنامه مجلس بوده و وجه بين المللي دارد.

جمعيت  خدمات  درصد   90 اينکه  بيان  با  وي   
هالل احمر به عهده داوطلبان است، افزود: داوطلبان 
و  دارند  را  بيشترين خدمات  گيالن  در  هالل احمر 
در هشت ماه سال جاري ارزش ريالي خدمات آنها 

500 ميليون تومان برآورد شده است.
اشاره  با  گيالن  هالل احمر  جمعيت  مديرعامل   
به اينکه در استان 7 هزار داوطلب فعاليت مي کنند، 
از  پس  نيز  احمر  هالل  جمعيت  کرد:  تصريح 

نهادهايي مانند اوقاف بيشترين موقوفات را دارد.

 وي ادامه داد: 78 واحد صنعتي را هم تا پايان 
سال 94 مجددا با پيگيري هايي که انجام داديم و با 
اين که  به جاي  معرفي سرمايه گذاران جديد مثال 
زمين خام به آنها واگذار کنيم ، واحدهاي موجود را 
به آنها معرفي کرديم و نقل و انتقال داديم .  اين مقام 
بانکها  تملک  تحت  واحد   41 به  همچنين  مسئول 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  بدهي  پرداخت  بخاطرعدم 
تملک  تحت  واحدهاي  تا  کرديم  رايزني  ها  بانک 

زمستان گذراني پرندگان تبديل شده است.وي وجود 
موجب  را  اخير  سال هاي  در  رودخانه اي  رسوبات 
کاهش شديد عمق تاالب بين المللي انزلي عنوان کرد 
در  انزلي  تاالبي  منطقه  دليل  همين  به  داد:  ادامه  و 
پناهگاه سلکه تبديل به علفزار و بخشي از آن خشک 
شده است.محمدپور با تصريح بر اينکه عزم جدي 
دست اندرکاران  همت  با  انزلي  تاالب  احياي  براي 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: پس از اليروبي منطقه 
آب وارد زمين هاي تاالبي شد و اکنون محيط مناسبي 
پناهگاه  وي  است.  شده  ايجاد  پرندگان  فرود  براي 
و  سرخانکل  کشيم،  سياه  سلکه،  وحش  حيات 

از ساختمان ها و  بسياري   وي گفت: در گيالن 
داوطلبان  و  خيران  اهدايي  هالل احمر  پايگاه هاي 
در  خير  نيت  اساس  بر  که  خير  افراد  و  است 
که  است  نياز  مي يابند  حضور   ... و  مدرسه سازي 
در امر ساخت پايگاه ها بيشتر ورود کنند.  ولي پور 
جايگاه هالل احمر گيالن در کشور را فعال و نمونه 
خواند و ادامه داد: بايد بيش از گذشته در اين زمينه 
ورود کنيم.  وي امداد و نجات را حوزه حاکميتي 
دانست و خاطرنشان کرد: در هشت ماه سال جاري 
و  انجام  گيالن  در  عمليات  و 330  يک هزار  تعداد 
توسط امدادگران به 26 هزار نفر خدمات ارائه شد.  
اينکه  بيان  با  گيالن  مديرعامل جمعيت هالل احمر 
اين استان جزو پنج استان نخست حادثه  خيز کشور 
است، گفت: نياز است در گيالن به دليل حادثه خيز 
بودن و گردشگرپذيري خدمات مستمر ارائه شود.  
وي از فعاليت 13 پايگاه امدادي در گيالن خبر داد 

بانک به صورت  اقاله مجددا به صاحبان اوليه با مبالغ 
برگردانده شوند  پرداخت   پيش  حداکثر 10 درصد 
و  يا اين که به سرمايه گذاران جديد  واگذار شوند 
اصالحا   که  هايي  طرح  محل  از    : گفت  الهوتي   .
اعتباري« عنوان مي شود و کمک  »فني  کمک هاي 
صنعتي  واحدهاي  به  نيز  است  صنايع  نوسازي  به 

متقاضي تسهيالت اعطا مي کنيم .
خاتمه  در  گيالن  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  مديرعامل   
افزود : به جهت شفاف سازي در  بحث واگذاري زمين و 
دسترسي سريع و آسان ، بحث GIS و مباحثي از اين دست 
را نيز اجرا کرديم تا متقاضيان صنعتي بدون مراجعه حضوري 
و از طريق  سيستم هاي الکترونيک بتوانند موقعيت هايي 
را که نياز به سرمايه گذاري دارند  شناسايي کنند و 
بر اساس آن تقاضايشان را ارائه دهند تا هم در بحث 
سالمت  اداري و هم دربحث  شفاف سازي اقداماتي 

انجام گيرد .

چوکام تاالب انزلي را از مجموعه هاي تحت مديريت 
سازمان حفاظت محيط زيست دانست و يادآور شد: 
اکنون در بخش هايي از تاالب انزلي از طريق احداث 
به بخش هاي  آبرساني  ارتباطي  و اليروبي کانال هاي 
اجرا  و  پيگيري  با سرعت  انزلي  تاالب  خشک شده 
شده است.  مدير کل حفاظت محيط زيست گيالن 
انزلي  بين المللي  تاالب  احياي  از  اميدواري  ابراز  با 
مهاجر،  پرندگان  فرود  براي  مناسب  زمينه  ايجاد  و 
ده ها  ميزبان  جاري  سال  در  اميدواريم  شد:  متذکر 
انزلي باشيم.   هزار پرنده مهاجر در تاالب بين المللي 
وي در ادامه به کشف 26 قبضه اسلحه توسط يگان 
متخلفان  از  گيالن  زيست  محيط  حفاظت  حفاظت 
شکار و صيد در حوزه استحفاظي استان اشاره کرد و 
گفت: با توجه به فصل صيد و شکار، ماموران يگان 
بر  گيالن  زيست  محيط  حفاظت  کل  اداره  حفاظت 
مناطق تحت  تمام  شبانه روز  و  قانوني  وظيفه  اساس 

مديريت را پايش مي کنند.

و اظهار کرد: نياز است زيرساخت ها بيش از گذشته 
تقويت شود و ساخت پايگاه امداد هوايي نياز مهم 
از  را  پايگاه ها  ساخت  ولي پور  مي شود.   محسوب 
يادآور  و  کرد  عنوان  استان  هالل احمر  برنامه هاي 
شد: 10 پايگاه امداد هالل احمر فاقد ساختمان ثابت 
 10 از  رونمايي  وي  است.   استاندارد  و  مناسب  و 
دستگاه خودروي پشتيباني هالل احمر را اقدام ها ذکر 
کرد و متذکر شد: خيران بايد بيش از گذشته در اين 

زمينه حضور يابند.

بارش برف در گيالن ادامه دارد،

در 3 سال گذشته ،

مدير کل حفاظت محيط زيست گيالن،

مديرعامل جمعيت هالل احمر گيالن خبر داد

مدير مسئول  

رئيس  واكنش:  ي  نشريه 
با  حکومتي  تعزيرات  سازمان 
گسترده  تباني  شاهد  اينکه  بيان 
در  کارفرمايان  و  پيمانکاران 
پروژه هاي دولتي هستيم گفت: 
مسئوالن  فساد،  و  اشرافي گري 
داده  قرار  هدف  را  کشوري 
است. به گزارش شبکه تحليلي 

خبري گيالن 24 ، تباني گسترده پيمانکاران در پروژه هاي دولتي 
و  تبعيض  فساد،  با  مبارزه  همايش  در  جمشيدي   دكترعليرضا 
سالن  در  گيالن  استان  حقوقدانان  بسيج  سازمان  عدالتخواهي 
اشرافي گري  اظهار داشت:  آزاد اسالمي رشت،  دانشگاه  اجتماعات 

و فساد، مسئوالن کشوري را هدف قرار داده است. 
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي با بيان اينکه  77 درصد مردم 
يافته  افزايش  اشرافي گري  و  لوکس گرايي  که  معتقد هستند  تهران 
است و اين مي تواند بنيادهاي نظام را سست کند گفت: مقام معظم 
رهبري در سال 80 فرماني قاطع، جامع و قوي را صادر کردند اما 

هنوز مرزها و ابعاد آن براي مردم و حتي مسئوالن ناشناخته است.
ناميد  عاشورا  واقعه  آورنده  به وجود  را  اشرافي گري  جمشيدي، 
آمده  به وجود  انحرافات  با  مي تواند  بسيج  نيروي  کرد:  تصريح  و 
مقابله کند و بيانگر و افشاگر ريشه هاي به وجود آورنده و ريشه هاي 
هدفمند  غير  توزيع  اينکه  بيان  با  وي  باشد.  فساد  و  اشرافي گري 
درآمدهاي نفتي مي تواند در ايجاد اشرافي گري و فساد نقش داشته 
پروژه هاي  در  کارفرمايان  و  پيمانکاران  گسترده  تباني  گفت:  باشد 
ميليارد دالر طي سال هاي گذشته، تسهيالت  قاچاق صدها  دولتي، 
و  امالک  واگذاري هاي  و  ها  حراج  پولشويي،  غيرهدفمند،  بانکي 
اموال دولتي، فقدان نظام هوشمند عادالنه و تاثيرگذار دولتي از ساير 

عوامل جهت رسيدگي به ريشه هاي فساد و اشرافي گري است.
مقامات  از  استفاده  اينکه  سوء  اعالم  با  دادگستري  معاون وزير 
کرد:  تصريح  فساد هستند  ريشه هاي  ايجاد  عوامل  از  موقعيت ها  و 
قادرند سوءاستفاده هاي  دارند  که  موقعيتي  دليل  به  مسئوالن  برخي 
و  اسالمي  نظام  در  ساالري  شايسته  نيازمند  و  دهند  انجام  کالني 
نظارت بر عزل و نصب ها در کشور هستيم. جمشيدي با اشاره به 
وجود دو تفکر بدبينانه و نيمه خوش بينانه در مقابله با فساد تشريح 
کرد: تفکر بدبينانه که معتقد است امکان مقابله با فساد وجود ندارد 
فرمايشات  پشتوانه  به  هنوز  دارد  اعتقاد  بينانه  نيمه خوش  تفکر  و 
امام)ره( مي توان مقابل اشرافي گري و فساد ايستادگي کرد.وي با بيان 
اجرا و قضاوت  تبيين،  ابعاد  قوانين وضع شده در  اينکه کشور در 
اين  ريشه يابي جهت حل  نيازمند  و  است  شده  گرايي  عوام  دچار 
مشکل هستيم  تاکيد کرد: ما نتوانسته ايم به مطالبات حضرت امام)ره( 
از  استفاده  و  بانکي  امور  در  نيازمند شفاف سازي  و  باشيم  پاسخگو 
افرادي متخصص و دلسوز در بخش هاي مختلف جهت مقابله با فساد 
ريزي  برنامه  با   افزود:  تعزيرات حکومتي  سازمان  رئيس  هستيم.  
و ايجاد جلساتي با استادان فرهيخته، اساتيد اقتصاد، اساتيد جامعه 
شناسي، حقوق و جرم شناسي مي توان به ريشه ها پرداخت و به حل 

مشکل اميدوار بود.
 

 نشريه ي واكنش: رئيس مرکز 
اجرائيات پليس راهور ناجا گفت: 
جرايم  ديرکرد  بخشودگي  طرح 
رانندگي معوق مربوط به سال ۹۴ ، 

پايان آذر ماه به اتمام مي رسد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
کرمي  احمد  ، سرهنگ   24 گيالن 

در  شده  مقرر   ۹۵ بودجه  قانون   ۲۰ تبصره  اساس  بر  افزود:  اسد 
صورتي که مالکان وسايل نقليه نسبت به پرداخت اصل جرايم معوق 
آنها  ديرکرد  برابري   ۲ کنند،  اقدام   ۹۴ سال  پايان  تا  رانندگي خود 
انديشيده  تمهيدات  با  و  اساس  اين  بر  افزود:  وي  شود.  بخشوده 
شده، مالکان وسايل نقليه تا پايان آذرماه سال ۹۵ اگر جرايم معوق 
رانندگي خود را تا پايان سال ۹۴ پرداخت کنند مي توانند از اين تسهيالت 
برخوردار شده و به جاي پرداخت جريمه ۲ برابري، اصل مبلغ را بپردازند.  
رئيس مرکز اجرائيات پليس راهور ناجا با تاکيد بر اين که اين مهلت به 
وسايل  مالکان  که  در صورتي  کرد:  تصريح  نمي شود،  تمديد  وجه  هيچ 
نقليه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرايم معوق خود اقدام نکنند، به 
طور سيستمي جريمه ۲ برابري آنها مجددا اعمال مي شود. وي با اشاره 
به بکارگيري تجهيزات جديد توسط پليس راهور در خصوص شناسايي 
رانندگان متخلف در کنار سامانه هاي الکترونيکي گفت: بر اساس خودرو 
رانندگاني که بيش از يک ميليون تومان بدهي جريمه دارند توسط ماموران 
پليس راه و راهور در معابر برون و درونشهري توقيف و تا زمان پرداخت 
ديون معوق در پارکينگ متوقف مي شود.  رئيس مرکز اجرائيات پليس 
راهور ناجا تصريح کرد: در عين حال تيم هاي عمليت پليس راهور 
متخلف  رانندگان  با  تا  شده اند  تجهيز  خصوص  اين  در  نيز  ناجا 
برخورد کنند. لذا توصيه مي کنيم رانندگاني که بدهي جريمه معوق 
طرح  اين  تسهيالت  از  تا  کرده  استفاده  باقيمانده  مهلت  از  دارند 

بهره مند شوند و کار خود را به روزهاي آخر موکول نکنند.

عمليات اجرايي 7 موقعيت جديد صنعتي در گيالن

فرود پرندگان مهاجر در پناهگاه سلکه تاالب بين المللي 

انجام بيش از 1300 عمليات امدادي در گيالن

آخر همين ماه.....

6 ربیع االول  1438
شماره  16645 آذر  1395 سه شنبه 

زهرا شيردل

الشه بالگرد در درياي خزر پيدا شد
 فرمانده ناوگان شمال نيروي دريايي ارتش گفت : الشه اصلي 
بالگردي که هفتم آذر در درياي خزر سقوط کرد ، در منطقه اميرآباد 
مازندران در عمق 40 متري دريا پيدا شد. دريادار دوم عرشه افشين 
: نيروهاي متخصص نيروي دريايي  تالش مي  رضايي حداد، افزود 
کنند در کوتاه ترين زمان ممکن الشه اصلي بالگرد را از آب بيرون بياورند. 
وي گفت : احتمال دارد جسد يکي از سرنشينان بالگرد که تاکنون پيدا 
نيروي  شمال  ناوگان  فرمانده  باشد.  بالگرد  اصلي  الشه  در  است  نشده 
دريايي ارتش با بيان اينکه پيش از اين بخشي از الشه بالگرد سقوط کرده در 
خزر پيدا شده بود گفت : جسد 4 سرنشين اين بالگرد هم پيدا شده بود.



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

دين  احکام  اينکه  بيان  با  گيالن  استان  دادگستري  کل  رئيس   
 15 وجود  گفت:  است،  نشده  پياده  اسالمي  جامعه  در  به درستي 
ميليون پرونده در دستگاه قضايي کشور زيبنده ايران اسالمي نيست.
   احمد سياوش پور در همايش استاني ياوران وقف و رسانه با 
اشاره به اينکه خداوند بندگان خود را به گونه اي خلق کرده که در 
اجتماع خود به خوبي و پاکي زندگي کنند اظهار داشت: انسان ها 
با برداشتن گام هاي مثبت در راستاي رفع مشکالت ديگران زندگي 

زيبايي را براي خود و ديگران به ارمغان مي آورند.
رئيس کل دادگستري استان گيالن با بيان اينکه يکي از اقدامات 

وقف  حسنه  امر  افزود:  است  وقف  امر  ماندگار  دوستانه  انسان 
يک نهاد حقوقي و اسالمي است که در راستاي رضايت خداوند 
اقدامات  با  افراد  اينکه  بر  تاکيد  با  وي  مي شود.   انجام  بندگان  و 
حسنه در راستاي وقف موهبتي گسترده را به جامعه هديه مي کنند 
خاطرنشان کرد: امر وقف دامنه گسترده اي دارد که تمامي بخش هاي 

اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و فرهنگي را در بر مي گيرد.
گسترده  جامعه  در  را  وقف  حسنه  امر  آثار  دامنه  سياوش پور 
عنوان کرد و افزود: امر وقف به تمامي مشکالت و معضالت جامعه 

نگاه ويژه و تاثيرگذاري دارد.

وجود 15ميليون پرونده 
زيبنده نيست

خبر

خبر

خبر

ليال خدمت بين دانا

 مركز نمايشگاهي دائمي استان 
گيالن كه در سالن كارخانه سابق 
است  شده  مستقر  گيالن  فرش 
بر  مبني  را  تبليغاتي  تازگي  به 
معابر  در  آرايشي  لوازم  نمايشگاه 
گيالن  فرش  است.)  كرده  جاري 

كه زماني يكي از بافته هاي قدرتمند و داراي بازار در داخل و خارج 
از كشور بود،  بعد از فروپاشي و غير فعال شدن به اين روز افتاده 
است كه بايد در سالن توليد آن نمايشگاه هاي جورواجور برگزار 

كنند.!
آمارهاي   ، نمايشگاه  اين  تبليغاتي  پالكادرهاي  و  بنرها  ديدن  با 
حتي  و  زنان   گويد:  مي  كه  آوردم  خاطر  به  را  كشور  در  رسمي 
متاسفانه دختران جوان ايراني و در صدر آن ها خانم ها در شمال و 
به خصوص در شهر رشت مركز استان گيالن باالترين  و بيشترين 
ميزان استفاده از لوازم آرايشي را به طور سرانه دارا هستند. متاسفانه 
درشرايطي خانم هاي در اين منطقه و اين شهر شهر از اين ابزار و 
لوازم و اغلب وارداتي و مضر به حال سالمت بهره مي برند كه براي 
فروش بيشتر اين مواد  نمايشگاه و فروشگاه و تبليغات وسيع راه 
انداخته اند. ؟ درست است كه در اين محل نمايشگاه هاي متعدد و 
متنوعي در طول  بر پا مي شود، اما بهتر نيست كه به جاي اين گونه 
نمايشگاه ها در حوزه هاي علمي ،  تحقيقي ، فرهنگي ،  سنت ها ،  
موسيقي بومي و پارك علم و فناوري جوان هاي منطقه پرده برداري 
مكرر شود كه اين نوع فرهنگ بيشتر رواج پيدا كند. بهتر نيست به 
جاي تشويق جوان هاي ما به حفظ فرهنگ و سالمت و اعتماد به 
نفس از تبليغ و نمايشگاه در حوزه هايي مانند لوازم ارايشي و ... 
خودداري شود به خصوص آنكه فروشگاه هاي زياد اين محصوالت 

در سطح شهر به خودي خود تبليغات زيادي را راه انداخته اند.
در اين باره اگر شما مخاطب گرانقدر هم نظر بدهيد. ممنون 

حاميان  و  ياوران    
مراسمي  در  گيالن  وقف 
از  وقف  هفته  بمناسبت 
اوقاف  کل  اداره  سوي 
در  استان  خيريه  امور  و 
نيروي  اجتماعات  سالن 

انتظامي تجليل شدند.
روابط  گزارش  به   

عمومي اداره کل اوقاف و امورخيريه استان گيالن ، همايش تجليل 
از ياوران وقف گيالن به مناسبت هفته وقف با حضور سياوش پور 
عادلي  المسلمين  و  االسالم  گيالن و حجت  دادگستري  کل  رئيس 

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان برگزار شد.
واقفان،  شامل  وقف  ياوران  از  آن جمعي  در  که  مراسم  اين  در 
بقعه ساز و اصحاب رسانه حضور  ، خيرين  متوليان   ، امناء  هيات 
داشتند. حجت االسالم والمسلمين عادلي ، مديرکل اوقاف و امور 
خيريه استان گيالن گفت : از ابتداي سال جاري تاکنون ، 18 مورد 
وقف جديد به ارزش 15 ميليارد ريال در سامانه اطالعات اوقاف 
ثبت  مراحل   : افزود  همچنين  عادلي  است.   رسيده  ثبت  به  استان 
10 وقف جديد در سامانه اطالعات اوقاف و امور خيريه گيالن به 

ارزش حدود 30 ميليارد ريال در حال ثبت است. 
 وي وقف را سنت حسنه و ميراثي ماندگار دانست و يادآور شد: 
از طريق وقف مي توان بخش قابل توجهي از مشکالت جامعه را 
مرتفع کرد.   احمد سياوش پور با بيان اين که وقف در حوزه اقتصاد 
مي تواند نقش بسيار مهمي ايفا کند، افزود: اين سنت حسنه مي تواند 
اقتصاد جامعه را پويا و فقر را از جامعه بزدايد. وي وقف را در رفع 
بسياري از مشکالت موثر دانست و اظهار داشت: وقف از انباشت 
و کثرت ثروت در جامعه جلوگيري مي کند. رئيس کل دادگستري 
و  اهميت  به  اشاره  با  سخناني  در  مراسم  اين  در  نيز  گيالن  استان 
جايگاه وقف در جامعه گفت : وقف به عنوان سنت حسنه و صدقه 

جاريه در کشور ما مورد توجه است. 

پنج مربي کانون پرورش فکري 
استان گيالن  نوجوانان  و  کودکان 
»نماز  نقاشي  اثر  خلق  به پاس 
ظهر عاشورا« طي مراسمي تجليل 
تحليلي  شبکه  گزارش  به  شدند. 
از  نقل  به    ،  24 گيالن  خبري 
کانون  کل  اداره  روابط عمومي 

پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان، صبح امروز، سالن الغدير 
نماز و کاهش آسيب هاي  استاني  ميزبان» اجالس  استانداري گيالن 
در  فقيه  ولي  نماينده ي  آيت ااهلل قرباني،  حضور  با  که  اجتماعي«بود 
استان و امام جمعه رشت، محمد علي نجفي استاندارگيالن و جمعي 
که  اجالس  اين  طي  برگزار شد.  استاني  و   کشوري  مسووالن  از 
فعاالن  و  الگو ها  از  تجليل  به منظور  و  نماز  ي  اقامه  ستاد  سوي  از 
اقامه ي نماز صورت گرفت، جمعي از مروجان برگزيده ي استاني اين 
مريم  اساس سيده مريم حسيني،  برهمين  نيز حضور داشتند.   فريضيه 
ابراهيمي فر، مژگان سيفعلي نژاد و هم چنين سيده  ليال مير کشوري و 
فاطمه ي حسنلو که با خلق اثر نقاشي با موضوع » نماز ظهر عاشورا« 
به ويژه  به مخاطبان،  حسيني  پيام  اين  انتقال  در  ارزش مندي  نقش 
برنامه بودند  اين  مدعوين  ازجمله ي  داشتند،  نوجوانان  و  کودکان 
گيالن  استان  استاندار  نجفي،  علي  ازمحمد  را  لوح سپاس خود  که 
پورحسن،  علي  به امضاي  که  لوح سپاس  اين  در  دريافت کردند.  
مدير کل کانون و سيد ابوطالب حجازي، مشاور استاندار و مسوول 
ستاد اقامه نماز استان گيالن رسيده خطاب به همکاران توان مند کانون 
گيالن آمده: نماز، عطيه و احساني است  از طرف خدا براي بنده و 

توفيق بر اقامه ي آن از الطاف الهي است.

گرانقدر  مخاطب  شما  اهلل  انشاء  پزشكي:  گروه 
هميشه زمان سالمت و تندرست باشيد و گذر شما 
هرگز به هيچ مركز درماني نيفتد كه براي خود شهر 
فرنگي است.  به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ،  پنج شنبه چهار آذر ماه براي نخستين بار در 
آستانه ششمين دهه زندگي در خيابان دچار حال به 
هم خوردگي شده و از هوش رفتم. با آمبوالنس به 
بيمارستان پورسينا منتقل شدم و از زماني كه به خود 
آمدم در يك اتاق بسيار شلوغ » اورژانس يا همان 
نور زياد  با سر و صداي زياد و  مركز فوريت ها« 
و خيره كننده  مواجه بودم. » شايسته است كه در 
اتاقي به اين مهمي مهندسي نور اجرا و انجام شود 
و برقكار ساختمان براي خودش دهها المپ رديف 
نكند!.   سروصداهاي مداوم هم نه آنكه تصور كنيد  
به علت درد و جراحات از  طرف بيماران بود،  بلكه 
از سوي كادر پزشكي بود كه در حال خدمت بودند.
جوان  پزشكان  و  پرستاران  االنصاف  و  الحق   
خوب  بودند،  پزشكي  حرفه  آموزش  حال  در  كه 
رسيدگي كردند و گفته شد كه دكتر » ميري« مسئول 

  گروه پزشكي واكنش: افت قند خون، استرس و 
فشار عصبي، صرع و کم خوني و حمله ي صرع از 
علل اصلي بيهوشي هستند. از هوش رفتن علت هاي 
لخته  تا  گرفته  معده  شدن  اسيدي  از  دارد؛  متعددي 
شدن خون در مغز. از اين رو الزم است علت پزشکي 
آن مشخص شود.از آنجا که بيهوشي يکباره اتفاق مي 
افتد ممکن است باعث غافلگيري شما شود واز آنجا 
که ديابت،از علت هاي بيهوشي شيوع بااليي داردبهتر 
غافلگير  تا  بدانيم  بيشتر  بيهوشي  هاي  علت  از  است 
 »Readers digest« نشويم. در اين مطلب به نقل از
علت هاي از هوش رفتن و اقدام هاي مهمي را که پس 

از به هوش آمدن بايد انجام داد، بررسي مي کنيم.
علت ها

افت میزان قند خون: با افت ناگهاني قند خون، 
بيماران  در  اغلب  که  شود  مي  بيهوشي  دچار  فرد 
طوالني  مدت  براي  نخوردن  شود.  مي  ديده  ديابتي 
شود.  ديابتي  بيماران  در  قند  افت  باعث  تواند  مي 
گرما زدگی: گرما زدگي بر اثر قرار گرفتن طوالني 
مدت در معرض گرما و خشک شدن آب بدن رخ 
مي دهد. بنابراين بايد به فردي که بيهوش شده است، 

مخلوطي از قند، نمک و آب داده شود.
معده،  اسيد  افزايش  هنگام  معده:  اسید  افزايش 
نفس  و  شده  عضالني  گرفتگي  دچار  سينه  قفسه 

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خان  کوچک  ميرزا  گفت:  گيالن 
استان  اي  مبارزه  و  ديني  هويت 
برگزاري  که  است  کشور  و  گيالن 
مبارز،  روحاني  اين  گراميداشت 
متوليان  همه  همدلي  و  انسجام 

فرهنگي و اجرايي را مي طلبد.  
 به گزارش شبکه تحليلي خبري 
خان  کوچک  ميرزا   ،  24 گيالن 
ملت  اي  مبارزه  و  ديني  هويت 

ماست  
 به گزارش روابط عمومي اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن، 

فرهنگ عمومي  در جلسه شوراي  فاضلي،   فيروز 
گيالن که با محوريت مراسم سالروز شهادت ميرزا 
کوچک خان جنگلي برگزار شد، با بيان اينکه ميرزا 
اظهار  است،  گيالن  استان  هويت  جنگلي  کوچک 
يک  پديدآورنده  جنگل،  نهضت  سال  هفت  کرد: 

شناسنامه براي روحانيون مبارز است.
 مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن با بيان 

رسيدگي به وضعيت بنده » يكي ، دو ساعت ديگر 
چه  كه  نشدم  متوجه  سرانجام  و  كند،   مي  مراجعه 
بيمارستان  زماني ايشان آمدند. پيش از اين هم در 
اين  رودسر  بيمارستان  تنها  رشت،  قائم  حضرت 
عبارت ها را شنيده بودم كه دكتر اصلي دو يا چند 
علت  به  شد  گفته  مورد  يك  در  و  ديگر  ساعت 

حضور در مهماني صبح فردامراجعه مي كند!. 
پرسش اينجا ست كه مگر پزشك تصميم گيرنده 
بايد چند ساعت بعد بربالين بيمار حاضر شود.  به 
هر روي ما را براي اسكن مغز فرستادند و پزشكان 
مشكلي  و  نشده  مشاهده  چيزي  كه  كردند  اعالم 
ندارد!.   قابل توجه رياست دانشگاه علوم پزشكي 

کشيدن سخت مي شود. در حالي که احساس خفگي 
مي کنيد، جريان خون به مغز به طور موقت قطع مي 

شود و دچار بيهوشي مي شويد.
يا  صرع  حمله  دچار  افراد  برخي  صرع:  حمله 
اين  در  بارداري:  دوران  شوند.  مي  عصبي  بيماري 
مي  هورموني  فعالي  بيش  به  مستعد  فرد  دوران 
شود که يکي از علل بيهوش شدن است. در دوران 
بارداري فرد دچار متابوليزم باال نيز مي شود. بنابراين 
دچار  نخوريد،  غذا  نفر   2 براي  کافي  اندازه  به  اگر 

افت فشار خون مي شويد و از حال مي رويد.
گردش  مشکل  دچار  اگر  خون:  گردش  مشکل 
مي شود، خون  پاها جمع  در  و خون  خون هستيد 
رساني به مغز قطع مي شود؛ از اين رو از حال مي 
رويد. اين امر در رگ هاي خوني انسداد ايجاد مي 
کند. استرس و فشار عصبی: تغيير هورمون ها باعث 
حمله  هنگام  گاهي  قلبی:  حمله  شود.  مي  بيهوشي 
قلبي فرد از حال مي رود و گاهي نيز در اين هنگام 

براي چند ثانيه قلب متوقف مي شود.
کم خونی: اگر تعداد گلبول هاي قرمز خون در 
بدن که اکسيژن به مغز حمل مي کند کم باشد، فرد 
به علت ضعف از حال مي رود.اين مشکل به علت 

کمبود آهن در زنان شايع است.
اقدامات پس از به هوش آمدن

اينکه هرچقدر بيشتر در مورد اين هويت ها سخن 
افزود:  است،  ارزشمندتر  جامعه  براي  شود  گفته 
کارهاي اجرا شده در زمينه شناخت نهضت و افکار 

ميرزا کوچک خان کافي نيست.
 وي با اشاره به لزوم بررسي همه جانبه نهضت 
جنگل در قالب بنياد ملي ميرزا کوچک، اظهار کرد: 
تاکنون بيش از 200 عنوان کتاب در زمينه نهضت 

اينكه بعد از مرخصي هم كسي اعالم نكرد،  گيالن 
چيزمان  هيچ  ما  و  نشده  مشاهده  چيزي  كه  حاال 
نبوده و نيست ، پس درد ما چه بود كه در خيابان از 
از ماجرا مي گذرد و  . امروز سه روز  هوش رفتيم 
در اينترنت به دنبال اين مساله هستم كه چه مان بود 
و چرا به اين حالت دچار شديم. استرس و عصبي 
بودن، كم خوني،  ديابت،  يا بيماري ديگر و آيا قرار 
نيست كه يك بيمارستان با همه امكانات اعالم كند 
كه اگر سكته قلبي و مغزي نداشته ايد، چه باليي به 
آقاي دكتر يوسف زاده چابك  سر شما آمده است. 
، پيشنهاد مي كنم به عزيزان كادر پزشكي اعالم شود 
دچار  چرا  اگر  كه  كنند  اعالم  همراهش  و  بيمار  به 
چنين وضعيتي شده است » قطعا بدون علت كه فرد 

بي هوش نمي شود.
كنيم كه  اي عرض مي  عنوان رسالت رسانه  به   
كادر پزشكي به موازات همه تالش ها و دلسوزي ها 
انشاء اهلل هماهنگ تر و حضور سريع تر پزشك  و 
معالج اصلي ، خود را با خواسته هاي بيماران منطبق 
كند و در راستاي رفاه حال و آسودگي خيال بيمار و 

خانواده اش نيز گام بردارد. انشاء اهلل

بهتر است که  نشويد.  بلند  از جا  باره  هرگز، يک 
دراز بکشيد يا بنشينيد. با ايستادن، جريان خون رساني 
زمين خوردن وجود  احتمال  و  کند  افت مي  مغز  به 
که  غذايي  ماده  بهترين  آمدن  به هوش  از  پس  دارد. 
است.  نمک  گرداند،  برمي  عادي  حالت  به  را  فشار 
به هوش  که  فردي  زبان  زير  کافي است کمي نمک 

آمده است قرار دهيد، تا به حالت طبيعي برگردد.
جرعه جرعه آب بنوشيد. ممکن است علت از حال 
رفتن کم آبي باشد؛ جرعه جرعه نوشيدن آب عالوه 
مي  راحت  نيز  را  کشيدن  نفس  فرد،  حال  بهبود  بر 
آب  آمدن،  هوش  به  از  پس  ساعت  يک  براي  کند. 
و…  آناناس  ليموترش،  پرتقال،  مانند  مرکباتي  ميوه 

را بنوشيد.

کوچک  ميرزا  شخصت  و  جنگل 
خان منتشر شده است. 

 اين مقام مسئول با تاکيد بر لزوم 
براي  فرهنگي  نهادهاي  همگرايي 
جامعه،  در  ملي  مفاخر  شناساندن 
ميرزا کوچک خان  خاطرنشان کرد: 
استان  اي  مبارزه  و  ديني  هويت 
برگزاري  که  است  کشور  و  گيالن 
مبارز،  روحاني  اين  گراميداشت 
متوليان  همه  همدلي  و  انسجام 

فرهنگي و اجرايي را مي طلبد.
جهت  کامل  آمادگي  از  فاضلي   
برگزاري مراسم محوري بزرگداشت 
11 آذر، سالروز شهادت ميرزا کوچک خان و يادواره 
150 شهيد طلبه و روحاني استان خبر داد و متذکر 
و  معرفي  با  ارتباط  در  فاخر  و  غني  کارهاي  شد: 
استان  در  جنگلي  خان  کوچک  ميرزا  گراميداشت 
انجام شده، اما بايد اين جريان، با ارائه کارهاي علمي 

و پژوهشي توسعه يابد.

بيمارستان پورسينا بهتر از گذشته است،   اما ..... 

علت هاي بيهوشي ناگهاني

ميرزا کوچک خان هويت ديني و مبارزه ملت ماست 

ليال خدمت بين دانا 

خبر

خبر

خبر

مطالبات سال 1391 
خانواده هاي معظم شهدا 

پرداخت شد
         مديرکل بنياد 
ن  ا گر ر يثا ا ر مو ا و شهيد
در  گفت:  گيالن   استان 
هاي  پيگيري  راستاي 
بنياد شهيدوامورايثارگران 
مطالبات   ، کشور  در 
بازنشستگي  پاداش 
خانواده هاي معظم شهدا استان گيالن مربوط 
به سال 1391 پرداخت گرديد. به گزارش ايثار 
گيالن ، عبداله پاکاري با بيان اينکه با پيگيري 
هاي رياست محترم بنياد حضرت حجت االسالم 
والمسلمين شهيدي بخش اعظم مطالبات ايثارگران 
طي سالهاي اخير پرداخت شده است اظهار داشت 
: مطالبات پاداش بازنشستگي شهداي استان گيالن  
مربوط به سال 1391 به تعداد 207 خانواده شهيد و 
به ميزان بيش از 110 ميليارد و سيصد و نود و سه  
ريال پرداخت شده است. وي افزود : همچنين 
مطالبات  تعدادي از خانواده هاي معظم شهدا 
و  نفر   3 تعداد  نيزبه   1394 سال  به  بوط  مر 
به مبلغ بيش از 2 ميليارد  و سيصدو شصت 
اخير  روزهاي  طي  نيز  ريال  ميليون  هفت  و 

واريز شد.

نمايشگاه لوازم ارايشي در مركز 
گيالن؟!!

ياوران و حاميان وقف تجليل شدند

فعاالن اقامه نماز گيالن تقدير شدند

خبر 

خبر 

خبر 

سرسوزني نظارت.... رئيس سازمان تعزيرات حکومتي

رونق گردشگري از
 اولويت هاست

صنفي  انجمن  مديره  هيات  اعضاي 
راهنمايان گردشگري استان گيالن به شهردار 
كشور  گردهمايي  باره  در  و  ديدار  رشت 

اسفند ماه در اين شهر توضيحاتي دادند.
 خليق معيني دبير منتخب اين گردهمايي 
با تشريح جزييات برگزاري اين گردهمايي 
خواستار مساعدت و همکاري هر چه بيشتر 
بهتر  هرچه  در  شهر  شوراي  و  شهرداري 
به  رشت  شهر  معرفي  و  نشست  برگزاري 
عنوان شهر خالق غذا شد. دكتر ثابت قدم 
توضيحات  به  توجه  با  هم   رشت  شهردار 
بر حضور شهرداري  تاکيد  داده شده ضمن 
 ، کردند  اميدواري  ابراز  خصوص  اين  در 
گردشگري,  تخصصي  هاي  بسته  ارايه  با 
رونق  به  منجر  گردهمايي  خروجي 
رشت  وشهر  راه  پياده  محدوده  گردشگري 
برگزاري گردهمايي هاي تخصصي  شده و 
مرتبط با راهنمايان به طور ساالنه تداوم يابد.

شهردار رشت :

رئيس كل دادگستري گيالن،

قابل توجه رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيالن،

6 ربیع االول  1438
شماره  16645 آذر  1395 سه شنبه 

دوربين عکس برداري سريع 
در گيالن ساخته شد

 نشريه ي منطقه اي واكنش: اولين دوربين 
آناليز  با عکسبرداري سريع به همراه  ايراني 
نظاميوند  اميرهوشنگ  دکتر  توسط  تصاوير 
مهندسي  گروه  علمي  هيأت  عضو  چگيني 
فني دانشگاه گيالن ساخته  عمران دانشکده 
شد . به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
فرکانس  با  است  قادر  دوربين  اين    ،  24
 ۱۰۰۰-۷۰۰ کيفي  دقت  با  و  هرتز   ۲۶-۱۳
پيکسل، بيش از ۱۵ دقيقه عکسبرداري قابل 
ارزيابي و آناليز داشته باشد.  به همين دليل، 
اين دوربين به عنوان اولين دوربين تخصصي 
شود  مي  محسوب  ايراني  باالي  سرعت  با 
معرفي  دوربيني  چنين  کسي  امروز  به  تا  و 
نکرده است. شايان ذکر است بهترين کاربرد 
ضبط  و  ثبت  در  عکسبرداري  دوربين  اين 
و  فني  ويژه  به  تحقيقاتي  امور  در  تصاوير 
مهندسي است و اين دوربين قابليت استفاده 
و  عمومي  امور  جمله  از  مختلف  امور  در 

تجاري را نيز دارد.

توسط عضو هيات علمي دانشگاه گيالن،

مدير مسئول  

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

  براي جلوگيري از آسيب ديدگي لوازم برقي ، حتما از دستگاه محافظ استفاده کنيد .

  ساعت اوج مصرف برق در ۶ ماه دوم سال از ساعت 18 الي 22 مي باشد . لطفا براي کاهش هزينه 

هاي برق مصرفي از لوازم برقي پر مصرف استفاده نکنيد .

  براي جلوگيري از خاموشي احتمالي از استفاده همزمان لوازم برقي پر مصرف ) مانند ماشين لباس 

شويي ، اتو ، جاروبرقي و ... ( جدا خودداري فرمائيد .

  براي پايداري شبکه هاي برق و کاهش هزينه هاي برق مصرفي خانواده لطفا المپ هاي اضافي و لوازم برقي غير ضروري را 

خاموش نمائيد .

مدير مسئول  

مديرکل بنياد شهيدوامورايثارگران 
استان گيالن، 

سالمه شيرزادي
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اي  منطقه  ي  نشريه   
نمايشگاه  هفدهمين  واكنش: 
فناوري  پژوهشي،  دستاوردهاي 
صبح  گيالن  استان  بازار  فن  و 
امروز با حضور استاندار گيالن 

در رشت گشايش يافت.
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
از   نقل  به   ،  24 گيالن  خبري 
استانداري  رساني  اطالع  پايگاه 
که  نمايشگاه،  اين  در  گيالن 
هفته  فرارسيدن  مناسبت   به 
از  بيش   ، است  برپا  پژوهش 

تحقيقاتي  مرحله  از  پژوهشي  دستاورد   250
نمايش  به  غرفه   52 در  محصول  تا  اوليه  و 
پژوهش  هفته  هفدهمين  است.  شده  گذاشته 

شوراي  بودجه  و  برنامه  كميسيون  رئيس   
شهر رشت اعالم كرد: خريد امتياز سپيدرود با 
جديت در شوراي شهر رشت بررسي مي شود.

گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
24 ، مهندس سيد اميرحسين علوي در جمع 
به  اشاره  با  اين شهر  اعضاي شوراي اسالمي 
سپيدرود رشت  باشگاه  امتياز  وضعيت خريد 
توسط شهرداري اظهار کرد: ادعاي کساني که 
هزينه کرد و طلب از اين تيم را دارند با اعدادي 
که در مدارک موجود است بسيار تفاوت دارد.

محور  تقاضا  پژوهش  شعار  با  فناوري  و 
اقتصاد  زيربناي   ، فناوري  سازي  تجاري  و 
مقاومتي از 21 تا 27 آذرماه برگزار مي شود. 

اينکه شورا موضوع رسيدگي  بيان  با   وي 
در  جديت  با  را  سپيدرود  خريد  وضعيت  به 
دست بررسي دارد، افزود: اگر تاکنون اين امر 
انجام نشده به دليل مواجه شدن با مراسم هاي 
اسالمي  شوراي  عضو  بود.   حسيني  اربعين 
شهر رشت با اشاره به اينکه کسي حق ندارد 
خود را مدافع تيم سپيدرود نشان دهد و بقيه 
بداند،  تيم  اين  به  نسبت  بي تعصب  را  افراد 
رشت  سپيدرود  باشگاه  امتياز  خريد  گفت: 
مباحث حقوقي به همراه دارد و نمي توانيم در 

در چهارشنبه هفته جاري نيز در 
مراسمي در استانداري گيالن از 
پژوهشگران برتر استان تجليل به 

عمل خواهد آمد. 
روزهاي هفته پژوهش از 21 
با عنوان  تا 27 آذرماه به ترتيب 
هاي پژوهش، فناوري و مدرسه، 
دانشگاه  و  فناوري  پژوهش، 
و  فناوري  پژوهش،  کارآفرين، 
؛  فناوري   ، پژوهش   ، صنعت 
اقدام و عمل ، پژوهش ، فناوري  
 ، برتر  ايده   ، پژوهش  و حاميان 
و  حوزه  و  فناوري   ، پژوهش  و  ملي  سرمايه 

دانشگاه نامگذاري شده است.

احساسي  زمينه  اين 
ورود کنيم.

اعضاي  تمام  وي 
رشت  شهر  شوراي 
امتياز  را موافق خريد 
سپيدرود  باشگاه 

دانست و يادآور شد: اين موضوع در کميسيون 
به  بايد  رشت  شهر  شوراي  بودجه  و  برنامه 

خوبي بررسي شود.

خبر ... خبر ...

اسالمي  شوراي  رئيس   
شهر كالچاي از صدور مجوز 
ساحلي  رستوران  ساخت 
بومي  گذاران   سرمايه  توسط 
ساحلي  پارک  از  نقطه  سه  در 
شهر زيباي اين شهر خبر داد. 
بعد  در  زيبا  شهري  كالچاي 
نقطه  ترين  شرقي  چابكسر  از 
استان گيالن است كه از نظر مهندسي شهري،  توجه به زيباسازي 
و دسترسي به امكانات كامل تفريحي از جمله چند هتل و هتل 
مهمانسرا، طرح سالمسازي » نگين شمال«،  نزديك بسيار نزديك 
به كوهستان سرسبز يكي از بهترين نقاط براي گردشگري داخلي 

و خارجي محسوب مي شود.
ايجاد رستورانها   مهندس مهدي محمد حسيني در خصوص 
اظهار كرد: سرمايه گذاران  براي اجراي اين پروژه ها چهار ميليارد 
ريال  تخصيص داده اند . براساس توافق و امضاي تفاهم نامه بين 
نظر  مورد  امالک  شهري  مديريت  و  مسئوالن  و  گذاران  سرمايه 
ايجاد رستوران ها به مدت  10 سال در اجاره خواهند بود  و بعد 

از مدت زمان تعيين شده در اختيار  شهرداري در خواهد آمد.
 محمدحسيني با تاكيد بر تامين نيازهاي اين شهر ساحلي در 
راستاي جذب گردشگران و ايجاد فضاي شاد و مفرح براي مردم 
منطقه ،  تصريح كرد: تالش اين است كه در نگاه نخست فرصت 
هاي سرمايه گذاري به افراد بومي اعطا شود ،  اما از همه سرمايه 
شغلي  هاي  فرصت  تامين  نيز  و  امكانات  ايجاد  براي  گذاران 

استقبال مي شود.  
به نظر مي رسد در تعطيالت نوروز امسال تا درتابستان سال 
آينده و اساسا در طول سال كه مسافران زيادي به منطقه سفر مي 
كنند، تركيب متناسب ميان هتل ها،  هتل مهمانسراها و رستوران 
هاي جديد در ساحل اين فضا را گرم تر كند.  هم اكنون هتل 
هاي موجود در شهر كالچاي داراي  رستوران هاي مناسبي براي  
مهمان ها هستند،  اما آن دسته از مهمان ها كه از هتل استفاده نمي 
كنند يا گردشگران ساكن در هتل ها كه به ساحل مراجعه مي كنند 
براي صرف غذا به رستوران ها در خور شان شهر كالچاي و مردم 
فهيم منطقه نياز دارند. در شماره آينده در باره اين رستوران ها و 
هتل هاي منطقه با مديران آنها مصاحبه هايي انجام مي شود و نرخ 
هاي غذا و اقامت به اطالع مردم خوب كشورمان و گردشگران 

خارجي مي رسد. 
 24 گيالن  خبري  شبكه  و  ها  واكنشي  كانال    ، واكنش  نشريه 
آمادگي همكاري با رسانه هاي داخلي و خارجي و نيز گروه هاي 

گردشگري براي حضور در كالچاي را دارند.

کشمش : کاهش ابتال به آلزايمر
مغز گردو : تقويت مفاصل

 بادام : تمرکز اعصاب
 جوانه : الغر کننده و ضد چروک

ضد  و  الغري   : برگ  سبز  سبزيجات  و  کاهو   
جوش

 شير : جلوگيري از پوکي استخوان
vakoneshiha@  

•ماهي ودوغ 
آدامس  با  گازدار  •نوشابه 

نعناع
•خربزه و عسل

•هندوانه بعد از غذا
•انجير با ميوه هاي اسيدي مثل پرتقال.

vakoneshiha@  

هستند  آن  نشان دهنده  جديد  تحقيقات  نتايج 
شيرين  کننده  هاي  حاوي  رژيمي  نوشابه هاي  که 
موجب  مي توانند  تبليغات،  برخالف  مصنوعي 

افزايش وزن شوند.       

توقيف آمبوالنس 
متخلف با 7 ميليون تومان 
جريمه در رشت.من فک 
ميکردم امبوالنس ها هر 

جور بخوان ميتونن رانندگي کنن                                            
vakoneshiha@                                     

معروف  بازيگران  حضور 
در فيلم جديد فرمان آرا

»دل  آرا  فرمان  بهمن 
سينماي  سرشناس  بازيگران  حضور  با  را  ديوانه« 

ايران از نسل هاي مختلف، جلوي دوربين مي برد
vakoneshiha@                                 

پيش  آمريکايي  دانشمند 
سال  در  کند  مي  بيني 
طوفان  يک  ميالدي   ۲۰۲۰

قطع  به  احتماال  که  افتاد  خواهد  اتفاق  خورشيدي 
سرويس هاي اينترنتي و مخابراتي منجر مي شود.
vakoneshiha@                                

قبل از طبخ آن شکم ماهي را با زنجبيل، دارچين، 
گردو، فلفل و غيره اندود کنند تا سردي ماهي گرفته 

شود.

هيچوقت به يک کودک 
زير يک سال عسل ندهيد. 

عسل حاوي 
ماده  »بوتوليسم«  ميباشد که در کودکان 

مي تواند رشد و اسيدهاي مرگ آور توليد کند.                           
vakoneshiha@

وضعيت نگران کننده 
آب شرب روستاي 

کندسر_ بيباالن 
آب ِگل آلود و ناسالم 

vakoneshiha@

تيم  تشکيل  منظور  به 
جمعيت  بحران  خبرنگاران 
همکاري  با  احمر  هالل 

اولين  ميکند:  برگزار  مطبوعات  خانه  و  استانداري 
دوره آموزشي خبرنگاري در بحران ويژه خبرنگاران 
رسمي استان  محل ثبت نام : خانه مطبوعات استان                                             
  vakoneshiha@                                     

رستورانهاي ساحلي امسال در 
ساحل كالچاي احداث مي شود

بهترين خوراکي ها 
براي بانوان

نوشابه هاي رژيمي هم 
موجب افزايش وزن 

به گوشت ماهي خود را مي شوند
عادت ندهيد و آن را در 

حد تعادل مصرف کنيد

سرمايه گذاري درمنطقه آزاد 
انزلي افزايش يافت

سرمايه  ميزان  واكنش:  نشريه 
ثبت  درصدي   40 و  گذاري 
انزلي طي  شرکت در منطقه آزاد 
هشت ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تا 51 
درصد افزايش را نشان مي دهد. 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
مديريت  از  نقل  به    ، گيالن 24 

از  انزلي،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط 
سرمايه  ميزان   95 سال  ماه  آبان  پايان  لغايت  فروردين  ابتداي 
گذاري در منطقه به بيش از 14097ميليارد ريال رسيده است اين 
در حاليست كه اين ميزان طي مدت مشابه سال قبل حدود 9328 
ميليارد ريال بوده است كه نشان از رشد 51 درصدي اين شاخص 

اقتصادي دارد.
از داليل عمده افزايش ميزان سرمايه گذاري در منطقه مي توان 
به تداوم برنامه ها و سياست هايي اشاره نمود كه سازمان از سال 
گذشته در جهت بهبود فضاي كسب و كار و ارائه خدمات مؤثر به 
سرمايه گذاران از طريق ايجاد زير ساخت ها و كاهش بروكراسي 
اداري در ارائه مجوزهاي سرمايه گذاري در پيش گرفته بود و هم 
اكنون نيز اين رويه با جديت بيشتري ادامه دارد بطوريكه سرمايه 
گذاران داخلي و خارجي زيادي تمايل به سرمايه گذاري در اين 
منطقه را دارند و عالوه بر آن مجموع شرکتهاي ثبت شده در اداره 
ثبت شرکتها و مالکيت معنوي اين منطقه به 278 شرکت بالغ شده 
است که در مقايسه با 198 شرکت ثبت شده در مدت مشابه سال 

گذشته حكايت از رشد 40 درصدي آن دارد.
شعبه   3 خارجي،  شرکت   30 ايراني،  شرکت   241 تعداد  به   
در  موسسه   2 بهمراه  خارجي  شرکت  شعبه   2 و  ايراني  شرکت 
طول هشت ماهه سال 95 در منطقه آزاد انزلي ثبت شده است كه 
اين تعداد مجموع 278 شركت ثبت شده در اين منطقه را تشكيل 

مي دهند.

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي ، فناوري 
در گيـالن

خريد امتياز سپيدرود دنبال مي شود

رئيس شوراي اسالمي شهر کالچاي:

با حضور استاندار افتتاح شد،

عضو شوراي شهر خبر داد،

نکته  ...

چند نكته از اين معنا.....
 بزرگی و شان انسان!

در بزرگی و شان روياهايش، در عظمت عشقش،
در وااليی ارزش هايش، و در شادي و سرور تقسیم شده اش،

نهفته است.  بزرگی و شان انسان ! در بزرگی و شان حقیقتی ست 

، که بر لبان جاري می سازد، در ياري و بخششی که بذل می کند،
در مقصدي که می جويد، و در چگونگی زيستن او نهفته است.

با عظمت و عشق به همنوع , نه در شعار بلکه در عمل زيست 
کنیم.

عارف: ايران واکنش جدي 
ساله   ۱۰ تمديد  مصوبه  به 
داد/  خواهد  نشان  تحريم ها 
خارجي  سياست  مسئوالن 
جز  راهي  آمريکا  دولت  بگيرند/  مناسب  موضعي 

vakoneshiha@       وتوي مصوبه سنا ندارد

 يعني افکار ما هستند که بيماريها را در وجودمان 
توليد ميکنند:

- تيروئيد: وجود بغضي در گلو، كه تركيده
نميشود!! - سرطان: ناشي از نبخشيدن خود

و ديگران است!!
- ام اس: به دليل عصبانيت طوالني مدت و کينه 

ورزي است!!
را  ها  گذشته  افسوس  بخاطر  قند:  بيماري   -

خوردن است!!
- سر درد:به دليل انتقاد از خود و ديگران است!!
- زکام: بخاطر وجود آشفتگي هاي ذهني است!!

آغوش  و  محبت  به  نياز  دليل  به  مفاصل:  درد   -
گرم است!!

- فشار خون: به خاطر مشکل عاطفي درازمدتي 
است که حل نشده باقي مانده!!

- پس بيائيد ذهن هايمان را پاک کرده و شستشو 
دهيم:  / ديگران را ببخشيم... / خودمان را ببخشيم...
 / بيشتر محبت کنيم...  / کمتر گله و شکايت کنيم...

 / فراوانتر بخنديم و شاد باشيم...
دانيم افکار ما بسيار قدرتمند و اثرگذار

هستند و تاثيرات بسيار شگفت انگيزي از
خود باقي مي گذارد. 

  مدير مسئول 

عينک طبي
فـارابـي

مجهز به پيشرفته ترين دستگاه هاي 
تراش ديجيتال ارائه دهنده انواع 

عينک هاي طبي و آفتابي

فلکه گلسار . خیابان نواب .جنب داروخانه دکتر آریافر   

به مديريت : مهيار پات
شماره تماس        33110494 - 013

مژگان حيدري - كالچاي

نوشيدني  يه  چـطوري 
؟  کنيم  درست  سوز  چربي 
 + جعفري   + تازه  ليموي 

دارچين + سرکه + زنجبيل + عسل را ترکيب و 1 
ساعت قبل از خواب ميل کنيد.

vakoneshiha@                                   ....خوراكيهاي ضد هم

تمام بيماريهاي انسان،
از افکار او سرچشمه ميگيرند؛


