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کاش شهرداری الهیجان 
کمی دلسوزتر بود 

شهردار رشت:

گيالن زمين صنعتي 
کم دارد 

10 تصفیه خانه در دست 
 صفحه 4احداث است      

10 نماينده منظم مجلس 
معرفي شدند

امام جمعه موقت رشت،

 انتخاب کمسیون هاي 
شوراي شهر رشت 

ماده مخدر فالکا را 
بشناسیم   

 شماره 639 ، 8 صفحه ، 1000 تومان   

جنگل طبيعي هرگز احيا نمي شود،

400هكتار جنگلهاي گیالن 
تحت نظارت نیست

ادامه مطلب صفحه3

کالم  در  مدیریت   
به  او  از  که  تیلور«    «
یاد  مدیریت  علم  پدر 
مفهوم  و  شود، معنا  مي 
دارد،  را  خود  خاص 
فرهنگ  در  مدیریت   اما 
ایراني، اسالمي و در سرزمین چهارفصل و 
زیباي ایران به ویژه درشمال سراسر زیبا و پر 
از نعمات خداوندي، معنایي متفاوت پیدا مي 
کند.  در این ناحیه سرسبز و دل آرام که هر 
سال دهها میلیون نفر از ایران و جهان را به 
سوي خود جلب و جذب مي کند،  مدیریت 
زماني معنا و مفهوم مي یابد که  مدیران به 
جاي تشکیل جلسات و نشست هاي نخ نما،  
به  را  مفهوم  این  بي حاصل  اغلب  و  مکرر 

درستي درک کنند. 
خداي ناکرده قصد توهین به هیچ مدیري 
در هیچ رده اي از سطح مدیریت را نداریم  
هرگز  اي  کاررسانه  سابقه  34سال  در  که 
آنکه  یعني  شمال  اما    ، ایم  نکرده  چنین 
مدیرانش باید عملیاتي ،  در صحنه ، آگاه به 
وضعیت محیط ، مطالبه گر و در یك کلمه 
استان هاي  .به راستي در   « باشند  با عرضه 
گیالن، مازندران و گلستان » نمي گوییم که 
ولي شما  ندارد  اصال وجود  مدیراني  چنین 
مخاطب گرانقدر چند مدیر با این ویژگیهاي 
اگر  و  شناسید  مي  اسالمي  نظام  نیاز  مورد 
مي شناسید با تشریح ویژگیهایش به ما هم 
دانیم  مي  درستي  به  شما  و  کنید.ما  معرفي 
که شمال ایران در حدود چهار دهه گذشته 
شاهد تاراج و نابودي در بسیاري از زمینه ها  
از البالي  بوده است و مسئوالن که هرروز 
به  اغلب  و  کنند  مي  عبور  ها  نابودي  این 
گویي  یابند،  مي  ترقي  باالتر  هاي  جایگاه 
نگاه مدیریتي و احساس مقابله گري با این 

بحران ها را  ندارند.!

مسئوالن شمال ايران بايد
 تعزير شوند!

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

 ششمين اثر تاليفي
 استاد مجيد محمدپور   

 منتشر شد

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  ) 1 (

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

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

استاد نمونه از سال 1390 تاکنون 

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

 روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

دوازدهمين نمايشگاه کتـاب 
استـان گيـالن

مکان : کيلومتر 5 جاده تهران ،محل دائمي
 نمايشگاه  بين المللي گيالن

17-12  مهر ماه   1395

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن

فروشگاه چند منظوره ياران       
 شعبه اول:کیاشهر،میدان ثاراهلل    )شعبه دوم(

،زيرساخنمان شهرداری

 شعبه دوم: الهیجان- میدان شهدا 
،خیابان امام به سمت میدان انتظام 

،روبروی بانک توسعه وتعاون
بزرگترين وارد کننده وعرضه کننده لوازم 

آشپزخانه ،پالسكوحراجی )2000تومانی( لوازم 
التحرير،لوازم آرايشی وبهداشتی و...

09117234320                      09389265747

باز اين چه شورش است که در 
خلق عالم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و 
چه ماتم است

دكتر فاضلي:

در نشستي بدون حضور خبرنگاران،



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

10نماينده منظم مجلس 
معرفي شدند

mohammadpour3650@yahoo.com 

امور خارجه     گروه سیاسي:وزیر 
در پاسخ به یکی از سه سوال نماینده 
و  شد  عصبانی  اندکی  مشهد  مردم 
تهمت  این  با   : گفت:  او  به  خطاب 
ها، به دشمن اجازه می دهید جرات 

الطائالت گفتن پیدا کند.
و  عربی  معاون  تغییر  چرایی   
در  خارجه  امور  وزارت  آفریقای 
از  یکی  منطقه  حساس  شرایط 
سواالت جواد کریمی قدوسی بود که 

پاسخ به آن جنجالی شد.
ابتدا  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
پرداخت.  ماوقع  شرح  به  آرامش  با 
از  حمایت  ظریف  جواد  محمد 
و  اختیارات  از  فراتر  را  مقاومت 
و گفت:  کرد  عنوان  فرد  قدرت یك 
سفارت  برای  امیرعبداللهیان  اقای  با 
آن  هم  ایشان  و  شده  صحبت  ایران 
را پذیرفته بود ولی به دلیل مشکالت 
خانوادگی تصمیم گرفت به ماموریت 

نرود.
کرد:  تاکید  ظریف  جواد  محمد 
کمترین  خارجه  امور  وزارت  در 
دلیل  به  این  گرفته  صورت  تغییر 
را  وزارت  همکاران  بنده  است  این 
دانم.  می  کشور  سرمایه  بزرگترین 
اینکه  دلیل  به  وزارت  دارم  اعتقاد 
طبق  نیست  داخلی  سیاسی  دستگاه 
ندارند  اجازه  همکارانش  اساسنامه 
در حوزه های سیاسی وارد شوند لذا 
کلیه همکاران ما در جهت منافع ملی 

حرکت می کنند.
چرخش  به  خارجه  امور  وزیر 
کرد  اشاره  خارجه  وزارت  در  نیرو 
وزارت  در  نیرو  گفت:چرخش  و 
است  بدیهی  واقعیت  یك  خارجه 
قرار  عبداللهیان  امیر  آقای  جناب 
کشور  در  ایران  سفیر  عنوان  به  بود 
بسیار مهم وحساس عمان که برای ما 
تشریف  دارند  استراتژیك  حساسیت 
شده  صحبت  هم  خودشان  با  ببرند؛ 
بود همه اقدامات الزم صورت گرفته 

شده  تعیین  هم  بعدی  معاون  و  بود 
افزود:  دیپلماسی  دستگاه  رییس  بود. 
خانوادگی  مشکالت  دلیل  به  ایشان 
ماموریت  به  فعال  گرفتند  تصمیم 
را  ایشان  تصمیم  و  نبرند  تشریف 
مشاور  عنوان  به  ایشان  از  پذیرفتیم 
هم  اکنون  هم  کردیم  استفاده  وزیر 
مجلس  در  که  خوشحالیم  بسیار 

شورای اسالمی حضور دارند.
از  بخش  آن  به  پاسخ  در  وی 
بود  سخنان کریمی قدوسی که گفته 
نگرانی  امیرعبداللهیان  تغییر  علت 
است،  خارجی  های  قدرت  برخی 
گفت: این توهین وبه وزارت خارجه 
ادعا  که  است  نظام  به  توهین  نیست 
ها  خارجی  نگرانی  خاطر  به  کنیم 
کنیم  می  عوض  را  خود  مسئولین 
ندارد  پایه  و  اساس  .این حرف هیچ 
حمایت از مقاومت وظیفه کل دستگاه 

سیاست خارجی است نه یك فرد.
با  ظریف  معاون  سخنان  ماجرای 

امیرعبداللهیان

از  کننده  سوال  نماینده  ادامه  در 
وزیر امور خارجه در توضیح سوالش 
اظهار کرد: اقای سرمدی معاون آقای 
می  امیرعبداللهیان  آقای  به  ظریف 
اجرا  شو  یك  خواهیم  می  ما  گوید 
کنیم،  تا به این وسیله به منطقه پیغام 
بدهیم که سیاست های ما در منطقه 
این  شود.  می  واقع  بازنگری  مورد 

حرف مستند است.
را  شخصیتی  یك  داد:  ادامه  وی 
لحاظ  به  کردن،   جابجا  زمان  این  در 
در  است،   وزیر  آقای  اختیار  قانونی 
این  در  اما  نداریم  حرفی  بخش  این 
فردی که در عرصه  برداشتن  شرایط 
مقاومت منطقه اینگونه موثر واقع می 
شود،  نوعی برداشتن موانع از سر راه 

برجام دو است.
وقتی ظریف عصبانی می شود

در پاسخ به سخنان کریمی قدوسی،  
ظریف دیگر آرامش سخن همیشه را 
نداشت و بلندتر سخن می گفت. او 
که  احترامی  همه  با  من  کرد:  اظهار 

واقعا  دارم،   قدوسی  کریمی  آقای  به 
شورای  مجلس  تریبون  از  که  متاسفم 
اسالمی به دنیا اعالم می کنند که وزیر 
خارجه ای که موظف است دستورات 
اجرا کند،  زمینه  را  مقام معظم رهبری 
اسالمی  جمهوری  سیاست  تغییر  ساز 
در منطقه است. این حرف از هیچکس 
پذیرفته نیست. هیچکس چنین حقی را 

ندارد.
ظریف گفت: از شما تقاضا می کنم 
کوچك  و  زودگذر  مالحظات  برای 
سیاست داخلی،  وجهه مبارز و انقالبی 
مناسبات خارجی جمهوری اسالمی در 

جهان را خدشه دار نکنید. 
دشمن  آسیاب  به  آب  کسی  اگر 
ریزد  می  اسالمی  انقالب  و  ایران 
پیگیری سیاست  کسانی هستند که در 
این  در  کنند.  می  تردید  نظام  های 
برخی  گفتن  احسنت  صدای  زمان 
مجلس  علنی  صحن  در  نمایندگان  از 

شنیده می شد.

نهم  امروز  ایران  سابق  جمهور  رئیس 
آستانه  شهرستان  در  حضور  با  ماه  مهر 
شرکت  شهر  این  جمعه  نماز  در  اشرفیه 
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  کرد. 
باره  در  احمدی نژاد  محمود   ،  24 گیالن 
آستانه اشرفیه  و  گیالن  به  ش  سفر  دلیل 
در  شد  نماز  وقت  داشت:  اظهار 
با  کردم.وی  پیدا  حضور  آستانه اشرفیه 
تأکید براینکه مگر حضور در مسجد برای 
نماز دلیل می خواهد، گفت: برای عرض 
ارادت در نزد حضرت سلطان سید جالل 
الدین اشرف  و با توجه به موقع نماز به 
مسجد جامع  آمدم تا نماز بخوانم.وي در 
فرمایشات  با  ارتباط  در  اینکه  به  واکنش 
رهبر معظم انفالب و پیام شما به ایشان 
شما؛  از  ممنونم  گفت:  بفرمایید  صحبت 

قصد مصاحبه ندارم.

پایان  تا  ماهی  شش  حدود  چه  گر 
مانده  باقی  کارکنان  عیدی  واریز  و  سال 
اما شواهد نشان می دهد که رقمی حدود 
پایان  پاداش  عنوان  به  تومان  هزار   ۷۵۰
سال در نظر گرفته خواهد شد.  رقم نهایی 

با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

و  مصوبات  اجرای  راستای  در    
به  و  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
متخصص  انسانی  نیروی  تقویت  منظور 
وکارآمد،دوره مهارت آموزی فنی و حرفه 
ای در 14 رشته تخصصی با حضور 8۰ 
از  منطقه  محدوده  مستعد  جوانان  از  نفر 
سوی این سازمان در مرکز آموزش های 
شماره  صنعتی  شهرک  ای  حرفه  و  فنی 

یك منطقه آزادانزلی برگزار شد.
  به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی  این دوره 
رایگان  صورت  به  آموزی  مهارت  های 
برگزار ومهارت آموزان پس ازطی کردن 
اساتید  نظر  تحت  آموزشی  های  دوره 
مجرب و کسب مهارت های الزم شرایط 
ورود به بازارکار برایشان فراهم شده  و 
های  کارگاه  برگزاری  با  دیگر  سوی  از 
فنی و تخصصی موجبات افزایش مهارت 
بیکاری  نرخ  کاهش  و  منطقه  جوانان 

فراهم شده است.
انزلی در راستای  آزاد   سازمان منطقه 
و  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  های  سیاست 
تربیت  ویژه  به  منطقه  توسعه همه جانبه 
با   ، متخصص  انسانی  نیروی  تقویت  و 
ارتقاء سطح و تنوع بخشی به مهارتهای 
جهت  در   ، مختلف  اقشار  در  تولیدی 
خانوار،  درآمد  و  اشتغال  سطح  افزایش 
اقدام به اجرای این طرح آموزشی کرده و 
فعالیتهای فنی و حرفه ای  متنوعی را نیز  

در دستور کار قرارداده است.

هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 1۰ نماینده را به عنوان 
منظم ترین نمایندگان مجلس دهم در سه ماهه نخست کاری 

انتخاب کرد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،احمد امیرآبادی 
ابتدای  در  اسالمی  شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
جلسه علنی امروز - چهارشنبه - خانه ملت گفت: محمد 
رزن،  نماینده  لطفی  حسن  آباد،  خرم  نماینده  بیرانوندی 

نماینده  مقدسی  مهدی  تهران،  نماینده  فتحی  جواد  محمد 
آباد، فاطمه ذوالقدر  نماینده پارس  اراک، شکور پورحسین 
نماینده تهران، علی عسگر ظاهری نماینده مسجد سلیمان، 
پروانه مافی نماینده تهران، علی بختیار نماینده بافق، عباس 
علی پوربافرانی نماینده نایین به عنوان 1۰ نماینده منظم در 
سه  در  تخصصی  های  کمیسیون  و  مجلس  علنی  جلسات 

ماهه نخست مجلس دهم انتخاب شدند.

واكنش2

به دشمن اجازه گفتن الطائالت ندهيد

اسم 13 نماينده گيالن در ليست نيست!

احمدي نژاد درنماز 
جمعه آستانه حضور يافت

حدود عيدي کارکنان 
مشخص شد

خبر

خبر

خبر

اداره كشور باهمكاري اصولگرا و اصالح طلب ميانه رو

خبر

آموزش  کمیسیون  عضو 
شورای  مجلس  تحقیقات  و 
برخی  اینکه  بیان  با  اسالمی 
در  فرهنگی  امور  متولیان  از 
می کنند،  عمل  کشور ضعیف 
گفت: این افراد به جای اینکه 
در  را  اسالمی  ناب  فرهنگ 
جامعه به ویژه در بین جوانان 
ترویج دهند دنبال حواشی هستند. اسداهلل عباسی  در مراسم افتتاح 
حوزه مقاومت بسیج خواهران بخش رحیم آباد رودسر اظهار داشت: 
امور فرهنگی که ضعیف عمل می کنند و به جای  از متولیان  برخی 
اینکه فرهنگ ناب اسالمی را در جامعه به ویژه در بین جوانان ترویج 

دهند دنبال حواشی هستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آنان به جای 
پرداختن به مسائل مهم فرهنگی درباره اجرای کنسرت ها در کشور 
بحث می کنند و اجرای کنسرت اولویت نخست آنان شده هر چند 
در  سعی  عده ای  ولی  شود  مدیریت  باید  هم  نیز  کنسرت  اجرای 

فضاسازی در این رابطه دارند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی تصریح 
داشته  در صحنه حضور  باید  که  است  این  بر  باورمان  امروز  کرد: 
باشیم و در مقابل هجمه های دشمنان در حمایت از اندیشه های پاکی 
که در دفاع از حریم اسالم و انقالب اسالمی شکل گرفته بایستیم و 

در پاسداشت یاد و راه شهدا نباید لحظه ای دریغ کنیم.
دکترعباسی حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب شکوهمند اسالمی 
بسیجی در کشور خواند و  بسیجیان و روحیه  فداکاری  را مرهون 
کشور  گوناگون  در صحنه های  حماسه حضور  سنبل  بسیج  افزود: 
انقالب  آرمان های  از  دفاع  در  مادی  چشمداشت  بدون  که  است 

اسالمی پیشگام و آماده جانفشانی است.

ظريف با عصبانيت:

برخي متوليان فرهنگي دنبال 
حاشيه سازي هستند
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اظهارات  مصلحی  حجت االسالم 
توان  علیه  هاشمی رفسنجانی  اخیر 
دفاعی کشور را ناشی از فریب خوردن 
دانست.حجت  عده ای  توسط  او 
مصلحی  حیدر  والمسلمین  االسالم 
پیوستن  درباره  اطالعات   سابق  وزیر 
ایران به FATF گفت: موضوعی که در 
ماجرای FATF مهم است این است که قانون مبارزه با پولشویی در 
مجلس قبل تصویب شد که باید بدان عمل شود. وی تأکید کرد: با 
وجود چنین قانون جامع و خوبی، بحث FATF را مطرح کرده اند 
که عمل به این کنوانسیون ذلت کشور را در پی دارد. البته هیچ گاه 

ملت زیر بار چنین ذلتی نمی رود.
اخیر هاشمی در تضعیف  اظهارات  درباره  اطالعات  وزیر سابق 
توان دفاعی کشور نیز گفت: به نظرم آقای هاشمی را به دلیل فقدان 

اطالعات، فریب می دهند.

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن از فعالیت 11۷ 
جایگاه عرضه سوخت در این استان خبر داد و گفت: گیالن رتبه 

سوم عرضه سوخت در کشور را کسب کرده است.
علی اصغر عباسی در جمع خبرنگاران قدمت شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی گیالن را بیش از ۷۰ سال عنوان کرد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن به 
عنوان شرکت خدماتی و سوخت رسان ماموریت تامین و نگه داشت 
را به عهده دارد، اظهار کرد: ساالنه 1.۵ میلیارد لیتر انواع فرآورده های 
نفتی در گیالن و استان های همجوار توسط شرکت مذکور توزیع 
می شود.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن به مصرف 
1۰2 میلیون لیتر بنزین در شهریورماه امسال در استان اشاره کرد و 
افزود: در مدت مذکور باالترین مصرف بنزین را در گیالن داشتیم.

نیمه  در  نفت در گیالن  از کاهش 61 درصدی مصرف  عباسی 
نخست سال جاری خبر داد و تصریح کرد: کاهش مذکور به دلیل 

گازرسانی به خانوارها است.
 وی با اشاره به اینکه 96 میلیون لیتر نفت گاز در نیمه نخست 
امسال به نیروگاه های استان عرضه شده است، بیان کرد: امر مذکور 
نشان می دهد نیروگاه ها از گاز طبیعی استفاده می کنند. وی به فعالیت 
96 باب جایگاه سی.ان.جی در گیالن اشاره کرد و گفت: ماهانه 3۰ 
میلیون متر مکعب گاز سی.ان.جی در استان مصرف می شود. مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: مصرف گاز سی.ان.جی 
در گیالن همراه با جهش است و اضافه کردمصرف گاز سی.ان.جی 
از 242 میلیون متر مکعب در سال 93 به 3۵۰ میلیون متر مکعب در 

سال گذشته رسیده است.
استان  در  عرضه سوخت  جایگاه   11۷ تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: از نظر جایگاه های عرضه سوخت رتبه 

سوم کشوری را داریم.

مصلحي: هاشمي رفسنجاني را 
فريب مي دهند

گيالن سومين منطقه عرضه 
سوخت كشور

برگزاري دوره هاي 
مهارت آموزي  ويژه 

جوانان منطقه آزاد انزلي

گروه سیاسي : دبیر حزب اعتدال و توسعه گیالن 
گفت: عالقمندیم کشور را با همکاری اصولگرایان 

میانه رو و اصالح طلبان میانه رو مدیریت کنیم
دکتر کیوان محمدی در  همایش حامیان دولت 
تدبیر و امید در شهرمرزي استارا، با بیان اینکه علت 
با جهان،  محبوبیت دکتر روحانی شعارهای تعامل 
نجات اقتصاد و احیای اخالق بود؛ گفت: از همین 
رو ایشان روش اعتدال را برای دست یابی به آنها 

به کار گرفت.
اجتماعات کانون پرورشي فکري  وی در سالن 
بازی  با  کشور  توسعه  افزود:  نوجوانان  و  کودکان 
های جناحی امکان پذیر نیست بلکه برای آبادانی 
بودن  فعال  و  تشکل  تحزب،  وحدت،  باید  کشور 
گروه ها و برچیده شدن دروغ از جامعه را مدنظر 

قرار دهیم.
است  روی  میانه  دین  اسالم  کرد:  اظهار  وی 
خطر  به  را  کشور  تندروی،  که  کنیم  قبول  باید  و 

را  کشور  عالقمندیم  جهت  همین  به  اندازد.  می 
طلبان  اصالح  و  رو  میانه  اصولگرایان  همکاری  با 
ادامه داد: اصالح طلبان  میانه رو، مدیریت کنیم.او 
و اصولگرایان را مومن، وفادار و عالقمند به کشور 
می دانیم و باید اختالفات را کنار بگذاریم و هرکس 
بین وحدت اعتدال گرایان با اصالح طلبان معتدل 
و اصول گرایان منصف قرار بگیرد، به دنبال برنامه 

دیگری است.
 دبیر حزب اعتدال و توسعه استان گیالن گفت: 
بود  دولت  اقتصادی  سال  ترین  سخت  قبل  سال 
از  مدیریت صحیح کشور، صادرات  واسطه  به  اما 
واردات پیشی گرفت و اگر بتوانیم با شبکه بانکی 
دنیا مرتبط باشیم، پیشرفت های اقتصادی بیشتری 
خواهیم داشت.وی افزود: با جسارت می گوییم که 
اسالم قدرت اداره کشور را دارد و کسی که مخالف 

این نظر است، این دین آسمانی را نشناخته است.
و  خود  گذشته  نباید  کرد:  اظهار  محمدی   

و  کنیم  فراموش  را  ایم  کرده  تحمل  که  فشارهایی 
به مردم نیز بگوییم اکنون که قیمت نفت پایین آمده، 
کالن  مشکالت  باشیم  داشته  انتظار  دولت  از  نباید 

باقیمانده از گذشته را به سرعت برطرف کند.
 وی بیان کرد: انقالب، دفاع مقدس، سازندگی و 
تحریم ها را تجربه کرده ایم و ملتی سزاوار احترام 
نگاه  احترام  دید  به  اسالمی  ایران  به  دنیا  و  هستیم 

می کند.

14رشته فني و حرفه اي هدف است،

ليال خدمت بين دانا

ليال خدمت بين دانا
مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

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

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

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

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

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

گیالن زمین صنعتـی کم دارد

سرمایه  اینکه  به  توجه  با   
سرمایه  انگیزه  با  خارجی  گذاران 
گیالن  به  آزاد  درمناطق  گذاری 
مناسب  عرصه  وجود  آیند،  می 
به  آن  دادن  قرار  اختیار  در  برای 
در  موثر  عوامل  از  سرمایه گذاران 
آزاد خواهد  مناطق  آینده  پیشرفت 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  بود. 
علی  دکتر   ،  24 گیالن  خبری 
داد:  توضیح  باره  این  در  منتظری 
استان  این  در  سرمایه گذاری  آمار 
گذاری های  سرمایه  به  باتوجه 
از  نظر  صرف  و  گرفته  صورت 
سال  در  شده  صادر  جوازهای 
تومان،  میلیارد   36۰ حدود   1392
در سال 1393 حدود 44۰ میلیارد 
تومان و در سال 1394 حدود ۷2۰ 
مقایسه  این  که  بود  تومان  میلیارد 
بیانگر رشد سرمایه گذاری  آماری 

در این عرصه است.
در گذشته  که  این  بیان  با   وی 
وجود  رغم  علی  سرمایه گذاران 
فضای مناسب برای سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف تمایلی برای 
این کار نداشتند و در صدد محدود 
کردن تشکیالت خود بودند، اظهار 
کرد: از اجرای برجام زمان زیادی 

نگذشته است.
 همچنین با وجود تحریم ها و 
سوء نظرهایی که نسبت به سرمایه 
داشته  وجود  ایران  در  گذاری 
بستر  فراهم شدن  منظور  به  است، 
نیاز  استان  این  در  گذاری  سرمایه 
به اعتمادسازی میان سرمایه گذاران 

داریم. به عقیده من، سرمایه گذاری 
داخلی پس از برجام اتفاق می افتد، 
اما به زمان زیادی نیاز خواهد داشت 
ودرصورتی که اعتماد سرمایه گذار 
ها  گره  همه  تواند  می  شود  جلب 

راباز کند.
باسرمایه  اینکه  به  باتوجه  البته   
گذاران زیادی در ارتباط هستیم، در 
هم  خارجی  گذاری  سرمایه  حوزه 
شاهد  دور  چندان  نه  ای  آینده  در 
اتفاقاتی خواهیم بود. او با بیان این 
ملی  بحث  یك  رکود  و  تورم  که 
برکاهش  مبنی  دولت  اقدام  است؛ 
و گفت:  دانست  الزام  را یك  تورم 

تورم  آن  با  نمی توانست  دولت 
مثبتی  اقدام  هیچ  به  افسارگسیخته 
جامه عمل بپوشاند، در نتیجه تمرکز 
امور  راس  در  را  تورم  کاهش  بر 
کارشناسان  که  ودرحالی  داد  قرار 
مانور  که  بودند  معتقد  اقتصادی 
منجر  تورم  بحث  روی  ازحد  بیش 
پیش  رغم  علی  شود،  می  رکود  به 
بینی رکود پیش رو، دولت چاره ای 

جز مهار تورم نداشت.
معدن  صنعت  سازمان  رییس   
وتجارت استان گیالن در ادامه یکی 
را  توجه  قابل  موضوعات  از  دیگر 
با  گفت:  و  دانست  اقتصادی  بحث 

اندیشمند است  اینکه دولت  وجود 
کارهستند،  راس  در  که  افرادی  و 
اقدامی نمی کنند که درآینده مشکل 
جدیدی ایجاد شود، اما رکود  بحثی 
است که همه فعاالن وتولیدکنندگان 
برآن صحه گذاشته اند و با علم به 
دارند  انتظار  ازدولت  مطلب،  این 
مدیریت  نحوی  به  را  رکود  بحث 
رونق  شاهد  این  از  پس  تا  کند 

دربخش تولید باشیم.
اقداماتی  از  ادامه  در  منتظری   
صورت  تولید  درحوزه  اخیرا  که 
توضیح  در  و  داد  است خبر  گرفته 
آن افزود: از اقدامات اخیر درحوزه 

گذاری  ازسرمایه  حمایت  تولید، 
است  متوسط  و  کوچك  های 
گذاری  سرمایه  نمونه  این  و 
انجام  دولت  که  است  ازاقداماتی 
می دهد تا جریان رکود را تغییر 
رونق  بحث  در  همچنین  دهد. 
انجام  بازار مسکن دولت درحال 
از  خروج  به  تا  است  اقداماتی 
رکود در این حوزه نیز کمك کند.
گیالن  دولت  افزود:  وی   
است.  کشوری  سیاست  از  متاثر 
باتوجه به اینکه بحث رکود، یك 
است،  فنی  و  علمی  کامال  بحث 
فعالیت  به  توجه  با  امیدواریم 
های نخبگان و فعاالنی که دراین 
جریاناتی  دارند،  حضور  عرصه 
در  رکود  از  که  گیرد  صورت 
شویم. خارج  تولید  بازار  عرصه 
معدن  صنعت  سازمان  رییس 
بیان  با  گیالن  استان  وتجارت 
میزان  نظرگرفتن  در  با  این که 
گیالن،  استان  در  صنعت  فعالیت 
صنایع با 4۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت 
فعالیت هستند که بعضی  درحال 
باتمام  سلولزی  صنایع  مانند  ها 
ازتوان  بیش  حتی  و  ظرفیت 
درحال فعالیت هستند و بعضی ها 
مانند صنعت فوالد با ظرفیت های 
پایین تری کار می کنند خاطرنشان 
کرد: درنگاه کلی میانگین برآورد 
ما این است که 4۰ تا ۵۰ درصد 
رشد وجود داشته است؛ درحالی 
سال  به  نسبت   1394 سال  که 
رشد  درصد  پنج  حدود   1393

داشتیم.

3 واكنش

به امام جمعه موقت رشت، اشاره  با  رشت  موقت  جمعه  امام  رشت  موقت  جمعه  امام 
دچار  خود  روزانه  مایحتاج  برای  حتی  خانواده ها  از  برخی  اینکه 

مشکل هستند گفت: حقوق مستمری بازنشستگان اندک است.
برای  دولت   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 

مشکالت معیشتی بازنشستگان چاره اندیشی کند
 یوسف صدیق عربانی/امام جمعه موقت رشت

 حجت االسالم یوسف والمسلمین صدیق عربانی در خطبه های 
نماز جمعه رشت در مصلی امام خمینی)ره( ضمن عرض تبریك 
به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: اگر در هر 

خداوند  باشیم  داشته  خداوند  بر  تکیه  خود  زندگی  از  مرحله ای 
اینکه  به  اشاره  با  رشت  موقت  جمعه  امام  می گیرد.  را  ما  دستان 
کسانی که با تقوا هستند شیاطین بر آنها قدرت نفوذ نخواهند داشت 
و با ذکر حدیثی از پیامبر)ص( گفت:خداوند به بندگان خود انواع 
را  پروردگار  نعمت  قدر  فرد  آنکه  به شرط  می رساند  را  نعمت ها 
افرادی که شکرگزار و قدردان  به  اشاره  با  بداند.  صدیق عربانی 
نعمات پروردگار نیستند تصریح کرد: بندگانی که قدردان نعمات 

نیستند خداوند متعال از آنان سلب نعمت می کند.

حقـوق بازنشستگان
 اندك است

فرمانده انتظامي استان گیالن با یادآوري براینکه نزاع و درگیري 
46 درصد در سطح استان کاهش داشته است، متذکرشد: در وقوع 
آدم ربایي 1۰۰ درصد و در وقوع قتل 23 درصد کاهش داشته ایم.
ارشد  مقام  این   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
انتظامي با بیان اینکه در تصادفات درون شهري 1۰ درصد کاهش 
و برون شهري ۵ درصد کاهش تصادفات منجر به فوت داشتیم، 
با  افزایش است که  به  متاسفانه رو  تاکید کرد: تصادفات جرحي 
حال  در  ها  راه  سازي  استاندارد  عدم  و  رانندگان  انگاري  سهل 
رخداد است.  وي با اشاره به اینکه طرح هاي عملیاتي اجرا شده 
در استان 1۵ درصد رشد داشته است، متذکرشد: تماس هاي برقرار 

شده با 11۰ پنج درصد افزایش داشته است.
 میرحیدري با تاکید براینکه 3۷4 هزار و ۵96 مورد تماس در 
شش ماه گذشته با سامانه 11۰ برقرار شده است، افزود: در دقیقه 

 رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان اینکه شعارهای 
پر زرق و برقی در مورد اهمیت نقش پرستاران در حوزه سالمت 
نمی گیرد،  صورت  آنها  از  واقعی  حمایت  عمل  در  اما  می شنویم 
گفت: تعویق 1۰ ماهه مطالبات پرستاران گیالنی قابل چشم پوشی 

نیست.
پرستاری  جامعه  داشت:  اظهار  باره  این  در  زاهدصفت  طاهره 
گمنامی  نهایت  در  و  مخلصانه  مقدس  دفاع  سال  در طول هشت 
به فرمان رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( در خط مقدم 
جنگ و پشت جبهه در کنار سایر اقشار جامعه به خدمت رسانی 

پرداختند.
وی با اشاره به اینکه تاریخ، صحنه های زیبایی از ایثار و جانفشانی 
و نقش آفرینی پرستاران در دفاع مقدس را ثبت کرده است گفت: 
عینی  شاهدان  جنگ،  مجروحان  و  ایثارگران  و  جانبازان  بی شك 

برقرار شده  پلیسي  فوریت هاي  مرکز  با  تماس  مورد  نیم  و  یك 
را  شده  برقرار  هاي  تماس  گیالن  استان  انتظامي  فرمانده  است. 
بیان کرد  اجتماعي  ناهنجاري هاي  ترافیك، درگیري و  در حوزه 

این فداکاری های پنهان بودند. رئیس شورای عالی نظام پرستاری 
از  پایداری  و  استقامت  و  ناپذیری  خستگی  اینکه  بیان  با  کشور 

و گفت: کمترین تماس ها در حوزه اتباع بیگانه، امورامنیتي و قتل 
برقرار شده است.

گیالن  استان  اي  رایانه  جرایم  اینکه  بیان  با  میرحیدري  سردار   
4۰ درصد کاهش وقوع و 4۰۰ درصد افزایش کشف داشته است، 
خاطرنشان کرد: پرونده هاي زیادي از سال گذشته در سال جاري 
کشف شده است.  فرمانده انتظامي استان گیالن با یادآوري اینکه 
برداشت هاي غیرمجاز بانکي 4۵ درصد کاهش وقوع و 12 درصد 
کاهش وقوع داشته ایم، گفت: کالهبرداري اینترني 6 درصد افزایش 
عمومي  عفت  علیه  جرایم  و  کشف  کاهش  23درصد  و  وقوع 
۵۷درصد کاهش رخداد و 6۷ درصد کاهش کشف و نشر اکاذیب 
132 درصد افزایش وقوع و 128 درصد افزایش کشف،، مزاحمت 
کشف  افزایش  درصد   34۰ و  وقوع  افزایش  1۷۷درصد  اینترنتي 

داشته است.

پرستاری است خاطرنشان کرد: در بحران  شاخص های مهم حرفه 
و جنگ به دلیل محدودیت و فشردگی زمان و شرایط غیرقابل پیش 

بینی، ماهیت افراد کاماًل بارز می شود.
و  هدف  حقانیت  به  اعتقاد  و  ایمان  کرد:  تصریح  صفت  زاهد 
پرستاری  جامعه  ارزشمند  مشارکت  و  نوع دوستی  و  تعاون  روحیه 
باعث شد تا با عملکرد هر چه بهتر، تجربه مدیریت موفق جنگ در 

کنار همه ظرفیت های موجود جامعه رقم زده شود.
تهدید  شرایط  سخت ترین  در  پرستاران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  صحرایی  بیمارستان های  در  امکانات  شدید  کمبود  و  بمباران  و 
اسکان در کانکس ها و چادرها  به خدمت رسانی می پرداختند گفت: 
شرایط  در  صحیح  تصمیم گیری  علمی  روش های  به کارگیری  با 
جامعه  توانمندی  و  مهارت ها  افزایش  در  بلندی  بحرانی،گام های 

پرستاری برداشته شد.

مسئوالن شمال ايران بايد 
تعزير شوند!

ایران  شمال  هاي  جنگل 
در 4۰ سال گذشته بنا به آمار 
سازمان جنگلها و آبخیزداري 
با  و  یافته  کاهش  نصف  به 
ادامه این روند ،  تا سال 14۵۰ 
یعني ۵۵ سال دیگر تقریبا در 
این ناحیه انباشته از درخت و 

طبیعي  جانوري  و  گیاهي  تنوعي  و  سرسبزي  شاهد  دیگر  جنگل 
نخواهیم بود.؟!

به راستي  چه بحراني مي تواند دردآور تر از این باشد که جمعیتي 
بزرگ شاهد نابودي سرنوشت خود و فرزندان شان » جنگل ها و 

منابع طبیعي خدادادي باشند« و دم بر نیاورند. 
چرا مردم این خطه سکوت را به حرکت و اعتراض هاي مدني و 
رسانه اي و امثال آن ترجیح مي دهند و  چرا سینما ایران ،  تلویزیون 
و سازندگان فیلم و سریال و مستند در این راستا اقدام نمي کنند 
ایران و جهان و به خصوص در شمال روزه  و چرا رسانه ها در 

سکوت گرفته اند و چرا .....!
نگارنده طي سه سال اخیر در دیداري از برخي شهرهاي استان 
گیالن و شهرستان هاي غرب استان مازندران  شاهد عیني  صحنه 
نظیر در  این صحنه هاي کم  بوده است که در  انگیز  هاي حیرت 
سراسر جهان شهرداري هاي این شهرها  به جاي آنکه  عامل نظافت 
و پاکیزگي باشند، زباله را هر صبح زود یا شب هنگام » آن زمان که 
به  ریزند.  مي  ها  جنگل  درون  در  است«  در خواب  جامعه  چشم 
راستي علت وجودي حضور سازمان هایي مانند محیط زیست و 
تشکیل تشکیالتي در حد معاونت ریاست جمهوري براي چیست؟.

اگر قدرت برخورد با عوامل نابود کننده محیط زیست را ندارند،  
بود و نبودشان چه تفاوتي دارد و اصوال  چرا به کلي چنین سازمان 
هاي عریض و طویلي را جمع نمي کنند.؟  چرا شهرداران شهرهاي 
شمالي که زباله را در روز روشن به جنگل ها مي ریزند برخورد 
قاطع و عبرت آموز نمي شود و چرا با مدیران عالي این استان ها 

مماشات و تعامل مي شود.؟
براساس آمارهاي رسمي فقط در شهر رشت روزانه 6۰۰ تا 8۰۰ 
هزار تن زباله در قلب جنگل هاي منطقه سراوان » ناحیه اي بین 
رشت و امامزاده هاشم«  ناحیه اي جنگلي و فوق العاده زیبا سرازیر 
مي شود . شیرابه و پسماند این زباله هاي انبوه که تناژي از آن زباله 
العاده آلوده است به رودخانه ها و سفره  بیمارستاني و فوق  هاي 

هاي آب زیر زمیني راه دارند.
به  استان  در  آب  گویند:  مي  استان  مسئوالن  راستا  همین  در   
مراکز  چرا  دانید  مي  آیا  است.  سالم  گیالن  مرکز  در  خصوص 
بهداشتي، درماني در منطقه شمال تا این میزان پر ازدحام و شلوغ 
عرصه سکوت  این  در  درماني  و  بهداشتي  مسئوالن  چرا   – است 

کرده اند و آنها براي سالمت جامعه چه رسالتي دارند.؟
رسالت شان این است که مردم بر اثر آالینده هاي بیمار شده و 
امثال آن فقط پولهاي هنگفت  آنها براي درمان و عمل جراحي و 
و  مسئوالن  به  شمال  منطقه  درمان  مدیریت  چرا  کنند.   دریافت 
آینده  و  حال  در  چیزي  چه  که  دهند  نمي  هشدار  عمومي  افکار 
و  زیست  محیط  ، مدیران  مسئوالن  این  اگر  است.   انتظارشان  در 
دیگران همین امسال چنین کاري نکنند،  ما وظیفه خود مي دانیم که 

افشاگري هایي انجام دهیم.
اگر  حتي  شرایط  درک  و  توان  و  عرضه  داشتن  یعني  مدیریت 
بودجه آنچناني هم نداشته باشید و چنانچه شما مدیر عزیز که البته 
فرزند این سرزمین و انقالب هستید،  چنین تواني ندارید به فرمایش 

حضرت امام »ره« بروید کنار تا فرد الیقي جاي شما بنشیند.
فامیلي  و  حزبي   و  جناحي  ارتباط  و  رانت  با  را  مدیریت  میز 
تصاحب کرده و همه خاندان را هم درسطوح مختلف به خصوص 
در بخش هاي اقتصادي مسئولیت بخشیده و همه مشغولند!!! و در 
و  زیست  محیط  داد  به  که  دهید  مي  شعار  هم  ها  سخنراني  همه 
جنگل و آلودگي برسید.؟! دستگاه قضایي باید براساس نص صریح 
قانون از قدرت خود در این عرصه بهره بگیرد و اجازه ندهد که 
شمال زیبا به همین سادگي و سرعت نابود شود، به خصوص آنکه 
ریاست دو قوه از سه قوه نظام اسالمي از اهالي شمال ایران هستند 

و باید حساسیت بیشتري داشته باشند.
درصد باالیي از زمین هاي کشاورزي به ساختمان و  کارخانه 
هاي غیر ضروري و صنایع ناکارآمد و اغلب تعطیل و ورشکسته 
از  که شهرهاي صنعتي  است  آمارهاي حاکي   ( است  تبدیل شده 
جمله شهر صنعتي رشت با بیش از 2۰۰ واحد صنعتي تا ۷۰ درصد 
اشکال  به  ها  جنگل  برند!(،   مي  سر  به  ورشکستگي  و  رکود  در 
مختلف » تبدیل به ،  ویال سازي ، احداث دامداري هاي کوچك 
و بزرگ، تبدیل براي تولید محصوالت کشاورزي و ...« نابود مي 
گریبان  آن  فراوان  تبعات  و  دفن  ها  جنگل  داخل  در  زباله  شود،  
هموطنان مسلمان مان را مي گیرد، از استان هاي بزرگ و پولدار 
افرادي زیادي متوجه شمال شده و قطعات بزرگ را خریداري و 
قطعه بندي و برج سازي مي کنند که متاسفانه برخي مسئوالن هم  
بقیه همه  این تراژدي دست دارند و....  یا غیر مستقیم در  مستقیم 
ناظر بر این روند هستند و هر سال شرایط بدتر و ناگوارتر از سال 

قبل مي شود. باید تا بیش از این ها دیر نشده در عمل کاري کرد.
نمي دانم چرا مردم و مسئوالن دلسوزشمال و تشکل هاي غیر 
دولتي و انجمن هاي محیط زیست و دیگر تشکل ها سکوت کرده 
اند و هیچ کس واکنشي نشان نمي دهد. به عنوان یك رسانه امروز 
درسال 139۵ براي بیستمین سال پیاپي هشدار مي دهم که مقامات 
راستا  این  در  است.   دیر  بسیار  فردا  که  کنند  اقدام  امروز  مسئول 
اطالعات و آمار شفافي به نام و آدرس داریم که به علت نبود سند 

و مدرک مکتوب از انتشار آنها معذوریم.
ذیقمتي  اطالعات  باره  این  در  چنانچه  گرانقدر  مخاطب  شما   
و  انگیزش  براي   تا  بگذارید  میان  در  ما  با  لطفا   ، دارید  دراختیار 
این  با  مقابله  به  وادار  را  آنها  بیشتر در مسئوالن،  ایجاد حساسیت 
نابساماني ها و نابودي ها کنیم. همه کارشناس هاي اعالم مي کنند 
که آب و هواي شمال در آب و هواي کشور و به ویژه تهران آثار 
مثبتي دارد و اگر جنگلي نباشد،  یك استان کویري به جا مي ماند 
.شمال باید براي مردم این ناحیه زیبا و فرزندان مان و همه مردم 
ایران و گردشگران دیگر سرزمین ها زنده بماند و ساختن هرنوع بنا 

در داخل جنگل به هر قیمتي باید ممنوع باشد. نظر شما چیست.؟

درگيريها در گيالن46 درصد كاهش يافت

تعويق 1۰ ماهه مطالبات پرستاران گيالنی 

فرمانده انتظامي استان گيالن،

 نشریه واکنش: بازرس کل استان با اعالم اینکه حدود 4۰۰ هزار 
هکتار از جنگلهاي گیالن تحت نظارت مناسب دستگاههاي متولي 
باید  اداره کل منابع طبیعي  نیست، گفت: سازمان محیط زیست و 
با تخصیص محیط بانان و سایر اقدامات بازدارانه دست متجاوزان 
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  کنند.  کوتاه  را  جنگلها  به 
24 ،  سیف اهلل مسرور بازرس کل استان در این نشست  با  تاکید 
بر صیانت از اراضي ملي  خاطر نشان کرد:   بازرسي هاي انجام 
گرفته در مناطق ییالقي گردنه حیران و سروالت  نشان مي دهد  که 
مناطق   این  در  تخلفات  استمرار  از  بازرسي   از ورود سازمان  بعد 
جلوگیري بعمل آمده است.  به گزارش روابط عمومي دادگستري 
گیالن، مسرور با بیان اهمیت و نقش جنگلها در  محافظت از خاک  
و فرسایش زمین  تصریح کرد: عدم نگهداري و حفاظت مناسب 
ازجنگلها و  قاچاق چوب از نگراني هاي بازرسي استان است که 
توجه بیشتر متولیان امر در این زمینه را مي طلبد. بازرس کل استان  

استان گیالن   از جنگلهاي   اینکه حدود 4۰۰ هزار هکتار  اعالم  با 
تحت نظارت مناسب دستگاههاي متولي  نمي باشد  گفت: سازمان 
محیط زیست و اداره کل منابع طبیعي  باید با تخصیص محیط بانان 
و سایر اقدامات بازدارانه  دست متجاوزان به جنگلها را کوتاه کنند.  
وي با بیان  گزارشي از  منطق آسیب پذیر جنگلي  که مورد دستبرد  
سودجویان قرار گرفته،  برخورد جدي با متجاوزین به عرصه هاي 

ملي را مورد تاکید قرار داد.
به  استان  اینکه  عمده چوبهاي   به  اشاره  با  اهلل مسرور   سیف 
صورت قاچاق تهیه مي شود  ابراز داشت:  واردات چوب  هزینه 
زیادي دارد  و لذا  سودجویان را به سمت  برداشت غیرقانوني از 

جنگلها سوق مي دهد.
 وي تقاضا ي استان و کشور به چوب  و  عدم عرضه  براي رفع 

نیازهاي ضروري مردم را عاملي اساسي در قاچاق چوب ذکرکرد.
 این مقام قضایي   در پایان  از نهاد ها و دستگاه هاي ذیربط 

جدیت  با  درختان   قطع  و  چوب   قاچاق  راستاي  در  تا  خواست 
بیشتري ورود کرده  و راهکارها نوین و کاربردي را در  پیشگیري 

و برخورد با  عوامل تخریب جنگلها و منابع  طبیعي  به کار گیرند.

4۰۰ هكتار جنگلهاي گيالن تحت نظارت نيست
بازرس كل گيالن،

14رشته فني و حرفه اي هدف است،

2 محرم  1437
شماره 13639 مهر  1395 سه شنبه 

سالمه شيرزادی
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 نشریه واکنش: مراسم تجلیل از 
دوران  سال  هشت  پیشکسوت   8۰
دفاع مقدس گیالن در تاالر گفتمان 
رشت  شهرداری  تاریخی  ساختمان 

برگزار شد
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ، سیدمحمدعلی ثابت قدم 
شهردار رشت بابیان اینکه اظهارنظر 
جمع  سابقه  به  توجه  با  من  کردن 
در  شما  وقتی  گفت:   نیست  جایز 
بودید  مبارزه  در  جنگ  و  انقالب 

بنده دانش آموز بودم.
را  امیدوارم راه شما  افزود:   وی 

را  ایثارگران  و  رزمندگان  اهداف  و  بدهیم  ادامه 
مطابق با نیازها به روز کنیم.

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
ایثار  را  الملل شهرداری رشت دکترثابت قدم  بین 
نیاز  زندگی امروز دانست و گفت: اما گاهی ما این 

موضوع را فراموش می کنیم.
رزمندگان  عملکرد  و  رفتار  اینکه  بابیان  وی   

نیز  ضمن قدردانی  استان گیالن  دادستان کل   
فرهنگ  اشاعه  در  شهری  مدیریت  مجموعه  از 
رشت  شهرداری  داشت:  اظهار  شهروندی  حقوق 
احداث  راستای  در   16 ماده  اجرای  با  گذشته  در 
با  امروز  و  خطرناک   معتادین  نگهداری  مرکز 
انجام کارهای فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم 
ارتقا آگاهی شهروندان داشته  شهروندی سعی در 

و دارد.
اهداء  بر  تاکید  با  نیا  مصطفوی  االسالم  حجت 
کتاب فوق به نهادها و سازمان های استان تصریح 
کرد: اگر بتوانیم خالصه مطالب درج شده در این 
نصب  سازمانی  و  نهاد  هر  ورودی  در  را  کتب 
و  افکار  بالندگی  و  رشد  افزایش  های  زمینه  کنیم 

اطالعات شهروندان را فراهم نماییم.
وی افزود: این کتابچه نباید به جمع کتاب های 
خاک خورده کتابخانه ها بپیوندد، بنابراین شایسته 
است تا مجموعه پیام های فوق در قالب سی دی 

در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
   کاهش 4۰ درصدی وقوع جرم  در دو منطقه 
با  شهرداری  ارزنده  اقدامات  با  منظریه  و  گلسار 

نصب VMS و تلویزیون های شهری
 اسرافیل ملکی معاونت دادستانی استان گیالن با 
اشاره به اقدامات ارزنده شهرداری در راستای نصب 
8۰ تلویزیون و ، VMS شهری اذعان داشت: دو 
منطقه گلسار و منظریه از مناطق پر حادثه در وقوع 
با  محترم  درایت شهردار  با  که  بود  جرائم شهری 
نصب VMS و تلویزیون های شهری در این دو 

 نشریه ي منطقه اي واکنش: شهردار رشت اعالم 
زباله در 2۰ کیلومتر  تا 8۰۰ تن  کرد: روزانه 6۰۰ 
زباله رودخانه  رشت دفن مي شود و شیرابه هاي 

شهر را به شدت آلوده کرده است.
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
پروفسور سمپولوس در پی سفر دبیران کمیته علم 
و فناوری های کشورهای مسلمان که به ایران آمده 
داشت  گیالن  دانشگاه  از  که  بازدیدی  ودر  بودند 
به ارائه مقاله در راستای مدیریت پسماند پرداخته 
بررسی  موضوع  با  فوق  اساس جلسه  براین   . بود 

مشکالت پسماند در رشت برگزار شد .
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشتدکتر سید محمدعلی ثابت 
قدم در این جلسه با اشاره به محل انباشت و دفن 
زباله در فاصله بیست کیلومتری شهر رشت اظهار 

شرطی و بده بستانی نبود اظهار کرد: چون ذات کار 
مادی نبود و فلسفه انجام کار ازخودگذشتگی بود.

برای  توفیق  آرزوی  ضمن  رشت  شهردار   
امیدواری  ابراز  حرم  مدافع  شهدای  خانواده های 

کرد که در انجام وظیفه کم نیاوریم.
 سردار محمدحسین امیرگل مشا ور شهردار نیز  
دلیل  به  گفت:  جمعی  چنین  تشکیل  از  تشکر  با 

مناطق شاهد کاهش 4۰ درصدی وقوع جرم  در 
این دو منطقه می باشیم.

نصب  دوم  فاز  شدن  اجرایی  به  اشاره  با  وی 
کتاب  این  کرد:  خاطرنشان  شهری  های  دوربین 
از وقوع جرائم  پیشگیری  دانستنی های  8 جلدی 
در  مربوط  قوانین  با  همراه  استان  دار  الویت 
پیشگیری از سرقت،  کاله برداری، کودک آزاری، 
جرائم یارانه ای ، جراءم قانون ماده 1۰۰ شهرداری 

، پسماند و ... است
به  اشاره  با  گیالن  استان  دادستانی  معاونت 
سال  آغاز  و  اخیر  روزهای  در  مدارس  بازگشایی 
تحصیلی جدبد افزود: شایسته است تا با نصب پیام 
های کوتاه این مجموعه در تابلواعالنات مدارس، 
آسانسورهای ادارات و سازمانها در راستای کاهش 

جرم شهروندان گام برداریم.
  فاطمه شیرزاد با تاکید بر اهمیت مقوله امنیت 
سالهای  در  کرد: خوشبختانه  خاطرنشان  اجتماعی 

داشت: در این مکان روزانه بین 6۰۰ الی 8۰۰ تن 
زباله دفن می شود .

  شهردار رشت با تاکید برکاهش کیفی و کمی 
تولید شده  رودخانه های شهر توسط شیرابه های 
از زباله های خانگی بیمارستانی و صنعتی گفت: با 

رزمندگان  شیرین  و  دور  خاطرات 
خاطرات تلخ فراموش می شود

 نظام جمهوری اسالمی با اقتدار در 
حال درخشش است 

عضو  روزان  موسوی  رضا  سید    
شورای شهر به خاطراتی از رزمندگان 
اشاره  سپاه  در  خود  مورد حضور  در 
را  مشکالت  نظام  افزود:  و   داشت 
حال  در  بااقتدار  و  گذاشته  سر  پشت 
با  روزان  موسوی  است.   درخشش 
گفت:ما  شهدا  واالی  مقام  به  اشاره 
به ظاهر  که  استخوان هایی  برای 
پوسیده شده ارزشی برابر تمام طالهای 
جهان قائلیم.  در ادامه مراسم فیلم کوتاهی در مورد 

شهیدان هشت سال دفاع مقدس نمایش داده شد.
حیدری  حجت  شهردار،  صحبت های  از  بعد   
از  ذکر خاطراتی  به  در جلسه  رزمندگان حاضر  از 
پرداخت. امضای  دفاع مقدس  حضورش در جریان 
پایان بخش  رزمندگان  از  تجلیل  و  یادبود  تابلوی 

برنامه این مراسم بود.

شهرداری  مسند  در  قدم  ثابت  دکتر  آمدن  با  اخیر 
و  سالمت  بهداشت،   های  حوزه  در  رشد  شاهد 

حقوق شهروندی هستیم
شیرزاد افزود: با توجه به اهمیت  اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی حقوق شهروندی از سوی رسانه ها، 
به آگاهی مردمی که سکاندار  باید نسبت  مسئولین 

کشور هستند گام بردارند.
  برگزاری مسابقات هفتگی با بهره گیری از کتاب 

دانستنی های پیشگیری از وقوع جرم در مدارس
همکاری  به  اشاره  با  نیز  حرفه  قدیمی  فاطمه 
تنگاتنگ شهرداری با دادگستری و دادستانی استان 
گیالن تصریح کرد: در راستای اجرایی نمودن مسیر  
معاونت  هدایت  با  و  رشت  شهرداری  ارتباطی 
بر  برگ دیگری  استان  دادستانی  از جرم  پیشگیری 
دادگستری  معاونت  با  معاونت شهرداری  همکاری 

استان گشوده شد.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
تصریح کرد:  این کتاب در قالب سی دی در اختیار 
مدارس قرار خواهد گرفت و با مشارکت شهرداری، 
دادگستری و پیشنهاد به  آموزش و پرورش با نصب 
پیام ها در تابلوی اعالنات مدارس هرهفته مسابقه 
ای برگزار خواهد شد و به دانش اموزان و خانواده 
باشند  داشته  مشارکت  مسابقات  این  در  که  هایی 

هدایایی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.
    این مجموعه توسط مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت و معاونت پیشگیری از 
وقوع جرم دادستانی مرکز استان تدوین شده است.

ساماندهی زباله ها و پسماند می توان دو رودخانه 
زرچوب و گوهرود را همچون گذشته به یك حریم 

گردشگری و فضای سبز تبدیل کرد .
    وی فعالیت های سرمایه گذاران در این حوزه 
را منوط بر دریافت خروجی مناسب دانست و افزود 
: طرح های گردشگری در دو طرف این رودخانه در 
طی 12 سال با همکاری شهرداری و سرمایه گذار 

تعریف شده است .
دکتر ثابت قدم حذف مشکالت مکانی و زمانی و 
ارائه طرح و برنامه های بهینه در حوزه های مختلف 
ادامه  در  و  برشمرد  فناوری  مزایای  از  را  شهری 
رشت  شهر  فاضالب  مختلف  سناریوهای  بیان  به 
پرداخت و تصریح کرد: 1۰ تصفیه خانه در رشت 

در حال احداث است.

زحمات شهرداری رشت در حوزه پيشگيری قابل تقدير است

شهردار: 1۰ تصفيه خانه در دست احداث است

دامپزشک قالبی سايت های 
معتبر تبليغاتی رشت 

دستگير شد

خدمت صادقانه به مردم 
ديدگاه پليس در عرصه 

های سخت

  گروه اقتصادي: رئیس سازمان چای کشور گفت:  یك هزار 
و  سبز  برگ  بهای  ۷۰درصد  حدود  معادل  ریال  میلیارد   43۰ و 
در  روزبهان  محمدولی  است.   شده  پرداخت  چایکاران  مطالبات 
این باره توضیح داد: تاکنون 12۵ هزار تن برگ سبز چای به ارزش 
اقتصادی 2 هزار و 1۵۰ میلیارد ریال توسط چایکاران در گیالن و 
مازندران تولید شده است. وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که 
پرداخت امسال به چایکاران، رکورد پرداخت های پنج سال اخیر 
در بخش چای را شکسته به گونه ای که در هر هفته، ۵۰ میلیارد 
ریال به حساب چایکاران واریز می شود. روزبهان یادآور شد: این 

درحالیست که مجموع بهای برگ سبز چای در سال گذشته یك 
هزار و 36۰ میلیارد ریال، سال 1393 حدود 89۰ میلیارد ریال و در سال 
1392 ، ۵9۰ میلیارد ریال بوده است. وی وضعیت برداشت چای امسال 
را خوب ارزیابی کرد و گفت: به سبب اقدامات حمایتی دولت، وضعیت 
مناسب جوی و اقبال خوب مصرف کنندگان از چای داخلی، این شرایط 
فراهم آمده است. رئیس سازمان چای کشور افزود: برداشت برگ سبز چای 
در فصل زراعی امسال نسبت به سال گذشته، 6۰درصد افزایش داشته و 
پیش بینی می شود که تولید چای خشك در سال جاری نیز، از 14 

هزار و 6۰۰ تن سال گذشته، به 29هزارتن افزایش یابد.

1430میلیـارد ريال 
مطالبات چايكاران 

پرداخت شد

رئیس  واکنش:   اي  منطقه  ي  نشریه 
اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس 
فرماندهی انتظامی استان گیالن از شناسایی 
های  سایت  قالبی  دامپزشك  دستگیری  و 
داد. سرهنگ  خبر  در رشت  تبلیغاتی  معتبر 
یك  ارجاع  پی  در  گفت:  محمدخانی  ایرج 
انقالب  و  دادسرای عمومی  از  پرونده  فقره 
شهرستان رشت به دادخواهی شخصی مبنی 
بر اینکه فردی با جعل نام او و درج آگهی 
فروش پرندگان و سایر حیوانات خانگی و 
سایت  در  دامپزشك  عنوان  به  خود  معرفی 
های معتبر تبلیغاتی، از کاربران کالهبرداری 
پلیس  این  کار  در دستور  کند؛ موضوع  می 
قرار گرفت.وی افزود: با تحقیقات از شاکی 
پلیسی،  و  فنی  های  جویی  پی  و  پرونده 
فتا موفق شدند کالهبردار  کارآگاهان پلیس 
سایت های تبلیغاتی معتبر که مردی 21 ساله 
اهل و ساکن رشت بود را شناسایی کرده و با 
هماهنگی مقام قضایی، او را در مخفیگاهش 
دستگیر کنند. سرهنگ محمدخانی افزود: با 
توجه به ادله دیجیتال کشف شده از متهم، او 
به صراحت به بزه انتسابی و اینکه با جازدن 
خود به عنوان دامپزشك و جعل نام شاکی 
پرونده و درج آگهی فروش پرندگان و سایر 
حیوانات خانگی با قیمت مناسب در سایت 
های تبلیغاتی معتبر ، اعتماد کاربران را جلب 
و با فریب 1۰ نفر از آنان حدود 3۰ میلیون 

ریال کالهبرداری کرده، اعتراف کرد.

گفت:  گیالن  استان  انتظامي  فرمانده 
نیروی انتظامی با دیدگاه خدمت صادقانه به 
مردم پا به عرصه های سخت گذاشته است.

هفته  در  میرحیدري  سردارمحمدرضا   
ناجا در نشست با جانبازان باالي ۷۰ درصد، 
امام  دکترین  با  سپاه  و  بسیج  اینکه  بیان  با 
و  سپاه  گفت:  است،  گرفته  شکل  خمینی 

بسیج در خدمت دین، انقالب و مردم است.
فرمانده انتظامي استان گیالن افزود: نیروی 
انتظامی در کنار سایر دستگاه ها حافظ ارزش 

های نظام و خون شهداء است.
میرحیدری با تاکید براینکه نیروهای مسلح 
انقالبی  و  الهی  تفکر  دارای  باید  انتظامی  و 
با دیدگاه  انتظامی  نیروی  بیان داشت:  باشند، 
های  عرصه  به  پا  مردم  به  صادقانه  خدمت 
سخت گذاشته است. فرمانده انتظامی استان 
گیالن با اشاره به آغاز هفته ناجا، گفت: در 
این هفته تالش های پلیس به دید و اطالع 
عموم گذاشته می شود. وی با یادآوری اینکه 
و  مردم  بین  فاصله  ایجاد  دنبال  به  دشمن 
مسئوالن مي باشد، ادامه داد: نیروی انتظامی 
و  امیدواری  بودن  مردم  درکنار  و  تالش  با 
امنیت را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

شيرابه زباله ها در2 رودخانه ي رشت،

الملل   بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش  واحد خبر مدیریت  
مراسم  در  قدم  ثابت  محمدعلی  سید  دکتر  رشت-  شهرداری 
رونمایی از کتاب 8 جلدی دانستنی های پیشگیری از وقوع جرم 
اظهار داشت: شهرداری رشت در جلسات پیشگیری از وقوع جرم 
و کاهش آسیب های اجتماعی در بحث حاشیه نشینی و بافت های 

ناکارآمد رفتارهای پیشگیرانه ای داشته است.
شهردار رشت تولید محتوا در راستای کاهش جرم را اولین گام 
در این زمینه دانست و گفت: پس از مقوله تولید محتوا باید در 
قالب زبان هنر موضوعات پیشگیرانه در وقوع جرم را در سطوح  

مختلف به مخاطبان ارائه نماییم.
  وی در ادامه با اشاره به نقش تعیین کننده خانواده در کاهش 
جرائم شهروندی تصریح کرد: براساس برنامه های روابط عمومی 
و امور بین الملل شهرداری رشت آموزش را از دل مدارس آغاز 
می کنیم تا نسل بعدی پاک تر و موفق تر در همه حوزه ها ورود 
نمایند.دکتر ثابت قدم ساختار بروکراتیك موجود در سازمانها را 
دلیل افزایش پرونده ها دادگستری را دانست و گفت: در اجرایی 
شدن سرنخ  های موجود در پیشگیری از وقوع جرائم شهرمحوری 
ساختار بروکراتیك مانع اجرایی شدن فرایندها و افزایش پرونده 

های در دادگستری هاست.
 تهدید، نزاع و پرخاشگری از جرم های روبه افزون شهر رشت 

است
سیاوش پور رییس کل دادگستری استان گیالن نیز با تاکید بر 
ضرورت آشنایی شهروندان نسبت به حقوق خود  اذعان داشت: 
درک موضوعات و قوانین جامعه توسط شهروندان می تواند آنان  
را از بسیاری ازمخاطرات برحذر دارد. وی در ادامه  تهدید، نزاع 
برشمرد  رشت  شهر  افزون  روبه  های  جرم  از  را  پرخاشگری  و 
را  مراودات  بیشترین  که  است  نهادهایی  جز  شهرداری  گفت:  و 
بلکه  نماید،  ورود  عمران  بخش  در  فقط  نباید  دارد  باشهروندان 
شهرداری و شورای شهر با انجام کارهای تبلیغی  وفرهنگی می 

توانند در ارتقا شناخت و آگاهیهای مردم گام بردارند.

کتاب ۸ جلدي دانستني هاي 
پيشگيري از وقوع جرم رونمايي شد  

نشریه واکنش: مدیر کل فرودگاه گیالن با جمعي از  نمایندگان 
مردم این استان در مجلس شوراي اسالمي در خصوص پیشنهاد 
این اداره کل در کارگروه حمل و نقل تدوین برنامه ششم توسعه 
فرودگاه  اطراف  اراضي  تملك  موضوع  با  گیالن  شاخه  کشور 
سردار جنگل رشت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومي 
نمایندگان  با  فرودگاه گیالن  مدیر کل  فرودگاه گیالن،  اداره کل 
مردم شهرستانهاي رشت، الهیجان، آستارا، انزلي، رودسر و تالش 
در مجلس شوراي اسالمي که در محل این فرودگاه انجام شد در 
خصوص پیشنهاد این اداره کل در کارگروه حمل و نقل تدوین 
برنامه ششم توسعه کشور شاخه گیالن با موضوع تملك اراضي اطراف 
فرودگاه رشت دیدار و گفتگو کرد. مهندس غالمرضا کریم آقایي موقعیت 
فرودگاه سردار جنگل رشت را بسیار مهم دانست و افزود:فرودگاه سردار 
جنگل رشت داراي ظرفیت هایي است که بالشك در توسعه همه جانبه 
استان گیالن نقش بسزایي دارد و حمایت نمایندگان این استان در الیحه 
پیشنهادي برنامه ششم توسعه از جمله تملك اراضي اطراف فرودگاه رشت 
خواهد توانست بخشي از هزینه هاي توسعه این فرودگاه را با تخصیص 
اعتبارات ملي جبران نماید. وي همچنین اظهار داشت: نسبت درآمد 
به هزینه فرودگاه رشت توجیه اقتصادي ندارد و الزاما این فرودگاه 
صورت  در  که  است  خصوصي  بخش  گذار  سرمایه  دنبال  به 

افزایش مساحت فعلي، امکان سرمایه گذاري فراهم خواهد شد.

یك تعاونی توزیع آرد یارانه ای به اتهام 
جزای  بپرداخت  شبکه  از  خارج  عرضه 
نقدی محکوم شد. به گزارش روابط عمومی 
تعزیرات حکومتی ، رضا قشالقی مدیر کل 
تعزیرات حکومتی گیالن گفت، با اعالم یك نانوا 
توسط  ای  یارانه  آرد  مناسب  توزیع  بر عدم  مبنی 
بررسی  و  ای  یارانه  آرد  توزیع  تعاونی  مسئولین 
و  اتحادیه  در  موجود  اسناد  از  یافته  انجام  های 
شهرستان  های  نانوایی  از  میدانی  تحقیقات 
بصورت  آرد  گونی   43۰ که   شد  مشخص 
غیر قانونی به واحدهای مانند قنادی و نانوایی 
به  ، حکم  احراز تخلف  با  پز عرضه و  آزاد  های 
پرداخت مبلغ 3۰۰ میلیون ریال جزای نقدی 

در حق دولت محکوم شد .

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گیالن از جذب بیش از 3۰ هزار 
مشترک گاز در نیمه اول امسال 

خبر داد.
با  افزود:  ظهیری  مهندس 
عظیم  طرح  افتتاح  به  توجه 
روستای   2۰۰ به  گازرسانی 

گیالن در هفته دولت امسال، آمار جذب مشترک در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 14۰ درصد رشد داشته 
است. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، مهندس ظهیری اظهار 
داشت: از این تعداد مشترک جذب شده در نیمه اول سال جاری، 
بیش از 22 هزار مشترک با اجرای پروژه های بند »ق« از نعمت 
گاز برخوردار شده اند. وی افزود: با گازرسانی به بیش از 3۰ هزار 
مشترک در نیمه اول امسال، تعداد کل مشترکین گاز در استان به 

بیش از 9۰۰ هزار مشترک رسیده است.
با  داشت:  بیان  پایان  در  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
برنامه ریزی های بعمل آمده تا دهه فجر امسال ۵۰ هزار مشترک 

دیگر به جمع مشترکین گاز در استان افزوده خواهند شد.
)بند ق بندي در تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 
است که بر اساس آن تمام روستاهاي باالي 2۰ خانوار که هزینه 
گازرساني به هر خانوار در مناطق سردسیر کمتر از 6 میلیون تومان 

باشد باید از نعمت گاز برخوردار شوند(

تملك زمين هاي اطراف فرودگاه 
رشت در دستور كار 

يك تعاوني توزيع 300 
ميليون جريمه شد

30 هزار مشترک  به جمع مشترکين 
گاز گيالن پيوستند

عملکرد رزمندگان شرطي و بده بستاني نبود
شهردار رشت:

زهرا رضائي 

زهراشيردل زهراشيردل
خبر

                               آگهي مالياتي
دراجراي ماده 208 ق.م.م  بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد بشرح زير اعالم ميگردد.

نام ونام خانوادگي
 

عملکرداصل مالياتنوع شغل رديف

مهدي مهران فرد

مهدي مهران فرد

مالکيت
)نقل و انتقال(

سرقفلي
)نقل وانتقال(

19272000

440280000

94

 94

آستانه اشرفيه – اداره امور 
ماليا تي آستانه اشرفيه 

آستانه اشرفيه – اداره امور 
ماليا تي آستانه اشرفيه

تشخيص

تشخيص

ش – برگ تشخيص :
 95/06/14 -55041

ش – برگ تشخيص :
95/06/14 -55040

1

2

نوع اوراق
شماره برگ تشخيص – برگ قطعي 

شماره برگ دعوت هيات حل اختالف مالياتي
نشاني قانوني مودي

نام ونام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : امير آذر مهر 

2 محرم  1437
شماره 13639 مهر  1395 سه شنبه 
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مظاهر معروفخانی نژاد

واكنش
معاون اجتماعي پلیس گیالن از ترخیص خودرو و موتورسیکلت 
هاي توقیفي در هفته ناجا در این استان خبر داد. به گزارش شبکه 
تحلیلی خبری گیالن 24 ، سرهنگ محمدرضا جعفري خیرخواه 
ناجا  مناسبت هفته  به  توقیفي  گفت:خودرو و موتورسیکلت هاي 

ترخیص خواهند شد.
هدف  با  طرح  این  اجراي  اینکه  به  اشاره  با  انتظامي  مقام  این 
ارتقاء اعتماد عمومي جامعه به پلیس و همچنین تشویق رانندگان 
به رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي انجام مي شود، 

گفت: مدت زمان باقي مانده توقیف وسایل نقلیه توقیفي بخشیده 
و  خودروها  مالکان  اینکه  بیان  با  خیرخواه  سرهنگ  شود.   مي 
داشتن مدارک  با در دست  توانند  توقیفي مي  موتورسیکلت هاي 
الزم و داشتن بیمه نامه شخص ثالث به واحد ترخیص راهنمایي 
و رانندگي محل توقیف مراجعه و نسبت به ترخیص وسیله نقلیه 
دستور  به  بنا  که  هایي  موتورسیکلت  و  کنند،افزود:خودرو  اقدام 
مراجع قضایي توقیف مي باشند و الزم است توسط مراجع قضایي 

تعیین تکلیف شوند،مشمول این طرح نمي شوند.

ترخیص خودرو و 
موتورسیكلت هاي 

توقیفي در هفته ناجا

خبر

خبر

کاش شهرداري الهيجان کمي دلسوزتر بود
شهر الهیجان به واسطه داشتن 
با  مردمی  و  خدادادی  طبیعت 
فرهنگ وبینش سیاسی و مذهبی 
قوي بي تردید از جایگاه ویژ ای 
در استان گیالن برخوردار است.

تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
که   شهری   ،  24 گیالن  خبری 
رتبه  با  و  موفق  های  دانشگاه 
اند  فعالیت  مشغول  آن  در  باال 
و در جای جای کشور می توان 
از  را  شهر  باالی  وتوان  اسم 
نگاه  در  یافت،  نیز  علمی  لحاظ 
مشکلی  رسد  نمی  نظر  به  اول  
شهر،نیروسازی  امور  اداره  در 
علمی وسیاسی ، خالقیت و ارائه 

راهکارهای نوین جهت جذب گردشگر و در آمد 
زایی داشته باشد. اما جالب اینجاست زمانی که از 
اطراف استخر و کنار ساختمان شهرداری  گذر کنیم 
که زیبایي الهیجان در این نواحي قابل مشاهده و 
ادعای  که  شهری  دیگر  نقاط  در  است،  احساس 
و  مدیریت  باالی  ،توان  دارد  را  پذیری  گردشگر 

مبلمان شهری را نمی توان دید.
 مردم الهیجان و استان گیالن مي دانند که همه 
زیبایي و داشته هاي الهیجان در دوره شهردار قبلي 
اجرا و انجام شده است که با آن شرابط خاص از 

کار برکنار شد.!
 پرسش این جاست که شهردار جدید که شورای 
وصلوات   سالم   ، وسیع  تبلیغات  با  شهر  اسالمی 
بسیار انتخاب کرد و  در مراسم معارفه و مصاحبه 
،پیشرفت  تغییرات  ایجاد  مکررا  آن  از  بعد  های 
،ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، جذب سرمایه 
شیرین  های  صحبت  بسیاری  گردشگرو  و  گذار 

دیگری که به مردم قول داده شد به کجا رسید ؟
 در چند هفته اخیر که برخی از  مردم  وکسبه 
شهر به خاطر باران تندی که منجر به آب گرفتگی 
در منزل و مغازه هایشان شده بود ودر حال بیرون 

بودند ،شهرداری الهیجان در  با سطل  ریختن آب 
بود  پایتخت   در  نمادین  همایشی  برگزاری  حال 
که  مشخص نشد  هدف و نتیجه این همایش چه 
بود.؟.مشخص نشد چه میزان هزینه و یا اصال چه 
خاص  نجابت  با  که  الهیجان  مردم  برای  منفعتی 
خود همواره  در حال پذیرایی رایگان از گردشگران 
اجتماعی  و  فرهنگی   امور  است.  داشته  هستند 
شهرداری که در همه جای کشور نقش پررنگی در 
در  پذیراست،  را  مردم  وارائه خالقیت  ایجاد شور 
الهیجان به یك تئاتر خیابانی بسنده  کرده است و 
نمی توان ارتباط  و عملکرد  قابل دفاعی را چه از 
نظر فرهنگی و چه از نظر روابط عمومی شهرداری  
به وظایف   با توجه  . در عین حال  به خاطر آورد 
همچون  شهری  در  است  ،عجیب  ها  شهرداری 
برگزاری   به  ، شهرداری وشورای شهر   الهیجان  
همایشهای خود  سالن  در  حزبی   درون  همایش  
مدیریت  مسائل   در  هم  امر  این  ،آیا  بزند   دست 
در  مسما  شود؟  می  گنجانده  شهری   خدمات  و 
باید  که  عدالتی  روندو  این  به  توجه  با  نیز  آینده 
باشد می توان از دیگر حزب های کشور که  می 
و  همکاري  روي  باشند  داشته  ای  جلسه  خواهند 

کمك شهرداری  حساب ویژه ای 
باز کرد ؟

  شهری که می خواهد از توان 
ایجاد  و  استفاده  پذیری  گردشگر 
اشتغال ودرآمدزایی کند حتي براي 
مشکل آب گرفتگی  مانعی عجیب 
و در حال حاضر غیر قابل حل به 
این  ،در حالي که  آید  حساب مي 
شدن  مرتفع  حال  در  قبال  مشکل 

بود.
فرسوده  بافت  به  نگاه  یك   
کند  مي  مشخص  الهیجان  شهر 
که دوگانگي و چندگانگي در این 
شهر بیدار مي کند و در حالي که 
و  آباد  کمي  آن  اطراف  و  استخر 
زیبا سازي شده در سایر بخش هاي شهري خبري 
که  است  این  سئوال  و  نیست  توسعه  و  عمران  از 
طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر که  از قبل بارها 
تا  و  است  رسیده  کجا  به  بوده  مطرح  آن  صحبت 
مهم  مقوله  این  عملکرد  ارائه  برای  مطلبی  حال  به 
ارائه شده و یا خواهد شد؟ در حالی که هم اکنون 
طرح  از  کشور  در  نزدیك  و  دور  نقاط  از  بسیاري 
جمع آوری زباله به شکل مکانیزه برخوردار هستند 
در الهیجان زباله در ابتدا  انتهای کوچه ها در کنار 
درخت ویا آویزان به  تیر چراغ برق جمع آوری می 
شود . آیا شایسته نیست به خاطر رعایت بهداشت و 
شرایط آب و هوایی منطقه هم که شده از سطل هاي 
بزرگ و متنوع پوشش دار استفاده شود  که باران در 
آن نفوذ نکند .مردم خوب الهیجان، مسافران عزیز، 
شهر  شوراي   ، شهرداري  در  مسئوالن  و  ها  رسانه 
باره  این  در  چنانچه  مسئول  هاي  دستگاه  دیگر  و 
نظر، انتقاد و پیشنهادي دارند ، آماده انتشار آن هستیم. 
در این باره در آینده باز هم خواهیم نوشت چرا که 
رسالت رسانه ها هشدار و هشیاري دادن به مسئوالن 

و خدمت رساني به مردم است..

خبر

خبر

و  معلولین  به  خدمات  ارائه 
یك  ها  دولت   برای  ناشنوایان 
برند محسوب می شود و دولت 
تدبیر و امید در تالش است این 

مهم را تحقق بخشد .
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، سید محمد 
شهرستان  فرماندار  احمدی 

در  ناشنوایان  جهانی  هفته  گرامیداشت  مراسم  در  الهیجان 
از  این همایش گفت:  کنندگان  برگزار  از  تقدیر  الهیجان ضمن 
در  تا  کرده  پیدا  را  فرصت  این  که  سپاس گزارم  متعال  خداوند 
خدمت شما ناشنوایان عزیز باشم و همچنین از اینکه من را در 

جمع خود پذیرفتید کمال تشکر و قدردانی را می کنم .
و  معلولین  به  خدمات  ارائه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  احمدی   
ناشنوایان برای دولت  ها یك برند محسوب می شود، افزود: اگر 
این قشر در جایگاه خود باشند نشان از مدیریت قوی دولت دارد 

و دولت تدبیر و امید در تالش است این مهم را تحقق بخشد .
 فرماندار الهیجان اضافه کرد: ناشنوایی محدودیت نیست بلکه 
یك امتیاز برای کسانی است که می توانند آن را به یك فرصت 
تبدیل کنند و همانطور که امروزه شاهد آن هستیم ناشنوایان عزیز 
در عرصه های ملی و بین المللی در زمینه های علمی، فرنگی، 

ورزشی و … برای کشور عزیزمان افتخارآفرینی می کنند .
با  امید در رابطه  با اشاره به برنامه های دولت تدبیر و   وی 
ناشنوایان، اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی دولت تدبیر و 
قالب طرح های  در  ناشنوایان عزیز  اشتغال  رابطه،  این  در  امید 

خود اشتغالی می باشد .
 احمدی ادامه داد: در شهرستان الهیجان نیز تصمیمات بسیار 
خوبی در خصوص اشتغال عزیزان در حال اتخاذ است که به زودی 
اعالم خواهد شد .  فرماندار الهیجان تصریح کرد: قطعا شهرستان 
الهیجان با بهره مندی از ظرفیت های اساسی خود، شرایط خوبی 

را برای ناشنوایان گرامی مهیا خواهد کرد .

روز  گرامیداشت  مراسم 
حضور  با  بازنشستگان 
تامین  مدیرکل  پرست  حق 
اجتماعی استان ، دکتر شهدی 
ایزددوست   ، مدیردرمان  نژاد 
ورفاه  کار   ، تعاون  مدیرکل 
محققی   ، گیالن  اجتماعی 

ریاست امور شعب بانك رفاه ، سیما روحانی معاون اداری مالی 
اداره کل تامین اجتماعی ، جمعی ازروسای شعب ، اعضای هیات 
بازنشستگان  از  نفر   3۵۰ از  بیش  و  بازنشستگی  کانونهای  مدیره 
همزمان با 2۵ ذی الحجه روز خانواده وتکریم بازنشستگان برگزار 

شد
 جمیل حق پرست مدیرکل استان در این مراسم ضمن تشریح 
وتکریم  خانواده  روز  نام  به  الحجه  ذی   2۵ نامگذاری  فلسفه 
بازنشستگان ، وجود سالمندان در جامعه را عاملی موثر در افزایش 
روایات  بنابر   : داشت  اظهار  و  برشمرده  الهی  وبرکت  نعمت 
تکریم  میگردد  وارد  ما  بر  سفیدی  وریش  قوم  بزرگ  اگر  دینی 

وگرامیداشت او واجب است .
 ایشان دورهبازنشستگی را مرحله نوینی اززندگی برشمرد که 

باید با عزت وآبروی سپری گردد . 
باالترین سرمایه زندگی  بازنشستگان  : شما  افزود  حق پرست 
وگرداندن  تولید  های  درعرصه  را  خود  وجوانی  عمر  یعنی 
چرخهای اقتصاد وصنعت کشورصرف نموده اید که بخش عمده 
شرایط  ترین  ودرسخت  وبازسازی  مقدس  دفاع  سالیان  طی  آن 
طی شده است واینك تکریم شما به منزله احترام به نسلی است 
که فداکاری وایثاررا درزمینه های مختلف متجلی نموده وتوسعه 

وآبادانی میهن را سبب گردیده اند . 
مدیرکل تامین اجتماعی استان دربخش دیگری ازسخنان خود 
اذعان داشت : تکریم بازنشستگان منزلت بخشیدن به نیروهای فعال امروز 
جامعه است که شاهد تصویری ازفردای خود درآینه سیمای پیشکسوتان 

وبازنشستگان بعنوان گنجینه های خرد وتجربه درجامعه میباشند . 
حق پرست افتخارخود وهمکاران سازمانی را خدمت درمجموعه ای 
دانست که یکی ازگروههای اصلی هدف آن جامعه شریف بازنشستگان 
میباشند .  مدیرکل استان همچنین با اشاره به جمعیت 1۰4 هزار نفری 
مستمری بگیران گیالن این تعداد را دارای رشدی افزون بر22۵ درصد 
نسبت به آغاز دهه 8۰ برشمرده وخاطرنشان نمود : امیدواریم با تالش 
وکوشش بتوانیم درتحقق انتظارات ورفع دغدغه های این گروه قدمهای 
گیالن  اجتماعی  تامین  مدیردرمان  نژاد  دکترشهدی   . برداریم  موثری 
درسالهای  را  انسان  شکوفایی  اوج  مراسم  این  سخنران  دیگر  نیزبعنوان 
پختگی وبازنشستگی دانست . دکترشهدی نژاد ارتقاء هتلینگ بیمارستان 
تامین اجتماعی وانجام بیش از 12 هزار عمل جراحی وقرارگرفتن درزمره 
استانهای موفق درتربیت نیروهای پرسنلی بمنظورطی نمودن دوره های 
آموزشی طب سالمندی جهت ارائه خدمات مطلوبتر به این قشر را ازاهم 

فعالیتها واقدامات حوزه درمان قلمداد نمود .
 اجرای برنامه های هنری وموسیقی در فضایی شاد وپرنشاط ، ارائه 
گزارش وانعکاس دغدغه ها وتوقعات بازنشستگان توسط ریاست کانون 
واهداء  کشی  قرعه  و  شهرستانی  کانونهای  ونماینده  استان  بازنشستگان 
هدایا به جمعی ازحضارازدیگر برنامه های این مراسم بود .درپایان این 
ومولفه  براساس شاخصها  استان  وبرتر  نمونه  بگیر  مستمری  از۵  مراسم 
یعقوب  آقایان  بازنشستگی  دربخش  که  آمد  بعمل  تجلیل  تبیینی  های 
اسالمی ازشفت ، موسی رخصتی ازرودسر وخانم مهری باقرزاده ازرشت 
ازمیان  و  ازکالچای  قربانی  انوش  آقای  کلی  ازکارافتادگان  دربین  و 
همسران بازمانده خانم زهرا صادق نژاد درزمره منتخبین بودند . شایان 
ذکراست درحاشیه این مراسم توزیع اقالم فرهنگی درقالب بروشورهای 
چند  تنی  با  رادیویی  ومصاحبه  وگزارش  سالمندان  برای  آموزشی 
واصحاب  مطبوعات  توسط  مراسم  وتمامی  انجام  ازپیشکسوتان 

رسانه تحت پوشش قرار گرفت .

وجود سالمندان وپيشكسوتان در 
جامعه سبب افزايش نعمت وخير 

وبركت است

زهرا رضائي

 دومین نشست دبیران پارک های علم و فناوری 
کشورهای اسالمی »کامستك« در رشت آغاز شد.

   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
رییس پارک علم و فناوری گفت : این نشست 3 
فناوری  و  علم  های  پارک  دبیران  با حضور  روزه 
نیجریه   ، پاکستان   ، افغانستان   ، لبنان   ، اندونزی 
 ، بنگالدش   ، آذربایجان  جمهوری   ، سودان   ،
کردستان   ، اصفهان   ، قزوین  های  استان  و  عراق  
، آذربایجان شرقی و گیالن و 2 مدرس از آلمان و 
یونان برگزار     می شود.مجید متقی طلب هدف 
المللی پارک های علم و  از برگزاری نشست بین 
تبادل نظر اطالعات  فناوری کشورهای اسالمی را 

به تازگی در غرب ساخته شده  ماده مخدر فالکا 
و به زودی به مرزهای ایران نیز می رسد، این ماده 
مخدر آثار مخرب بیشتری داشته و فرد را در توهم 
ماده  این   PVP ترکیبات  می دارد،  نگه  همیشگی 
شبیه به LSD و دی آمفتامین ها است. ظاهر فالکا 
شبیه دانه های کوچك و رنگی داخل گلدان های 
این  گویند.  می  نیز  آن سنگریزه  به  است،  دکوری 
ماده می تواند از طریق تزریق، بلعیدن و دود کردن 
استعمال شده و موجب مشکالت رفتاری خطرناک 

و حتی کشنده گردد.
 در ماه گذشته مردی بعد از کشیدن ماده مخدری 
شبیه کریستال با هجوم از خانه خود خارج شد. در 
حالیکه لباس خود را از روی عصبانیت پاره کرده 
بود، شدیداً نعره می زد. برای گرفتن او به پنج افسر 
پلیس تنومند نیاز بود زیرا نیرویی مافوق انسانی را 
به معرض نمایش گذاشته بود. عرق کرده و اشیای 
مقابل خود را بصورت پارانوئید، اوهام و توهم می 

دید …..
در هفته گذشته، پلیس مردی را دستگیر کرد که 
برهنه در یك تقاطع می دوید و فکر می کرد افراد 
خیالی در حال تعقیب او هستند. بعد از تحقیقات 
استفاده  فالکا  روانگردان  از  وی  که  شد  مشخص 
کرده است. در ماه فوریه، پلیس فلوریدا مردی را 
در دوربین های مدار بسته مشاهده کرد که بر اثر 
مصرف فالکا قصد داشت شیشه های مقر مرکزی 
پلیس را خرد کند. در نهایت، در ماه مارس فردی 

عنوان کرد و افزود : در این نشست راه های درآمد 
بررسی  تکنولوژی  و  علم  از  ثروت  تولید  و  زایی 
می شود.  وی تصریح کرد : دومین نشست دبیران 
با  اسالمی   کشورهای  فناوری  و  علم  های  پارک 

فنس  یك  با  فالکا  استعمال  از  پس  فلوریدا،  اهل 
فلزی خود را سوراخ سوراخ کرده بود!

Flakka ماده مخدر فالکا
 اگر این وقایع شما را به یاد اخباری می اندازد 
نام  به  مخدری  ماده  شیوع  با  پیش  سال  چند  که 
»نمك حمام« اتفاق افتادند، پر بیراه فکر نکرده اید. 
فالکا و نمك حمام از نظر ترکیبات به هم مرتبط 
اند. در هر دوی این مواد، ترکیبات »آلفا PVP« به 

کار رفته که یك ماده مخدر شبه آمفتامینی است. 
نامیده می شود   Flakka این ماده مخدر فالکا
بسیار مهم است  نوجوان هستید،  دارای یك  واگر 
که درباره این ماده مخدر طراح جدید بیشتر بدانید. 
فلوریدا،  ایاالت  در  بدواً  مخدر  ماده  این  مصرف 
احتماالً  اما  است  شده  گزارش  اوهایو  و  تگزاس 
و  تولید  نیز  آمریکا  دیگر  شهرهای  از  بسیاری  در 
مصرف می شود. اشتیاق به مصرف این ماده مخدر 
طور  به  هنوز  که  شود  می  ناشی  حقیقت  این  از 
معموالً  آن  تولید  در  و  است  نشده  ممنوع  رسمی 
 MDPV همانند نمك های حمام دیگر که حاوی
تولیدکنندگان   . شود  می  استفاده  کاتینون  از  است 
مواد مخدر همواره یك مرحله جلوتر هستند و از 
مواد مخدر ممنوع شده قبلی استفاده نموده و نمونه 

جدیدتری را می سازند.
عوارض مصرف ماده مخدر فالکا

های  سنگ  بصورت  که  فالکا  مخدر  ماده 
کریستالی به بازار می آید ، می تواند بلعیده شود ، 
از بینی باال کشیده شود )snort( ، تزریق شود و یا 
در یك سیگار الکترونیکی تبخیر و دود شود . مدت 

همکاری بانك توسعه اسالمی ، کمیته علم و فناوری 
سازمان همکاری کامستك و شبکه پارک های علم و 

فناوری ایران برگزار شده است.
نیجریه  فناوری  ابوبکار دبیر پارک علم و   خانم 
هم عالوه بر ابراز محبت نسبت به ایرانی ها مطالب 

ارائه شده در نشست را بسیار مفید دانست.
فناوری  و  علم  پارک  دبیر  مالدین  فریزا  سیا 
بین  علمی  ارتباط  برقراری  اهمیت  به  اندونزی 
کشورهای   : افزود  و  اشاره  اسالمی  کشورهای 
گسترش  با  و  هستند  دانش  و  علم  مهد  اسالمی 
روابط و تقویت دوستی ها می توان زمینه ساز رشد 

و پیشرفت بیشتر در جوامع شد.

اثر ماده مخدر می تواند 3 تا 4 ساعت طول بکشد 
اما تا چندین روز هم می تواند به تأخیر بیافتد . این 
ماده هم از لحاظ فیزیکی و هم روانی شدیداً اعتیاد 
آور است . از آنجاییکه توانایی آنرا دارد که در یك 
کارتریج مانند سیگارهای الکترونیکی قرار گرفته و 
دود شود ، می توان آنرا از دید مردم پنهان کرد و به 
خیلی ها اجازه می دهد که بدون برانگیختن هرگونه 

سوء ظن ، براحتی مصرف کنند.
ترکیبات فالکا

alpha-( فالکا از ترکیبی بنام آلفا- پی وی پی
pvp( تولید می شود که این ماده بصورت صنعتی 
نام کاتینون مشتق می  به  آمفتامین  از ماده ای شبیه 
گردد. فالکا معموالً در چین ، هندوستان یا پاکستان 
تولید و بسته بندی شده و به آمریکا ارسال می شود 
. در آمریکا مجدداً بر حسب گرم بسته بندی شده و 
ممکن است که با مواد مخدر دیگر مانند هروئین ، 

کوکایین و یا آمفتامین مخلوط شود.

رشت ميزبان نشست پارک های علم و فناوری اسالمی

Flakka ماده مخدر فالكا

يادداشت،

سرمايه گذاری 2۰ هزار 
ميليارد تومانی در حوزه

 ICT

حراست ازمحيط زيست 
براي همه الزامي است

مخابرات  شرکت  مدیره  هیات  رییس   
اطالعات در  فناوری  افزایش سهم    ، ایران 
سرمایه گذاری  و  درصد   3۰ به   ICT سبد 
حداکثر 2۰ هزار میلیارد تومانی در این حوزه 
دولت  پیش  روی  برنامه های  جمله  از  را 
با  گفت وگو  در  قنبری  مهندس  کرد.  عنوان 
اینکه در برنامه ششم توسعه،  بیان  با  ایسنا، 
فناوری  و  مخابراتی  زیرساخت های  توسعه 
اظهار  است،  شده  گرفته  نظر  در  اطالعات 
کرد: در حال حاضر سهم فناوری اطالعات 
زمینه  در  و  درصد   2۰ از  کمتر  ما  سبد  در 
است.  درصد   8۰ به  نزدیك  مخابرات 
ششم  برنامه  در  که  آنیم  پی  در  رو  این  از 
سهم فناوری اطالعات به 3۰ درصد و سهم 

مخابرات به ۷۰ درصد برسد.
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاون 
از  راستا  در همین  افزود:  ارتباطات  وزارت 
میزان 6۰ هزار میلیارد تومانی که در برنامه 
ششم برای سرمایه گذاری در این حوزه در 
نظر گرفتیم نزدیك به 1۵ تا 2۰ هزار میلیارد 
سرمایه  اطالعات  فناوری  حوزه  در  تومان 
گذاری خواهیم کرد. وی با بیان اینکه امروزه 
فناوری اطالعات پیشران توسعه بود، بنابراین 
هر اندازه که سرعت دسترسی و شبکه پهنای 
باند باال رود رشد تولید ناخالص داخلی ما 
برای  امسال  گفت:  می یابد،  افزایش  نیز 
متوسط دسترسی چهار مگ، در پایان برنامه 
ششم این میزان به 2۰ مگ و تا پایان زمان 
 1۰۰ به  دسترسی  انداز  چشم  در  ساله   1۰
مگ را هدف گذاری کرده ایم، زیرا هر اندازه 
که شبکه ها توسعه یابد استقبال مردم افزایش 
می یابد و نیازشان به پهنای باند باال نیز بیش 
از پیش حل می شود. مهندس قنبری به میزان 
هزینه های افزایش سرعت دسترسی در سبد خانوار 
نیز اشاره کرد و افزود: همواره درصدی از هزینه ها 
در سبد خانوارها بوده است که معموال در دنیا هم 

این سهم بیش از پنج درصد نیست.
 از این رو ما با حفظ پنج درصد در سبد هزینه 
خواهیم  را  سرعت  افزایش  این  خانوارها 
داشت. اگر سرعتمان حدود 1۰ برابر افزایش 
برابر  سه  یا  دو  از  بیش  هایمان  هزینه  یابد 

زیاد نمی شود.

محیط  حفظ  و  تخریب  از  جلوگیری   
زیست  یکی از پیامهای  جشنواره آشتی با 

طبیعت است.
نیز  گیالن  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس   
گفت: دانشگاه آزاد اسالمی، برگزاری برنامه 
های سراسری صلح و سالم را در دستور کار 

خود قرار داده است.
علیرضا امیرتیموری افزود: این برنامه ها 
، کارگاه ها  شامل همایش ها، جشنواره ها 
و نشست های تخصصی است که در قالب 
محورهایی همچون فرهنگ های بومی ایران 
، تئاتر و نمایشنامه ، آشتی با طبیعت برگزار 
یکی  برعهده  ها  آن  از  هریك  که  شود  می 
از واحدهای دانشگاهی ایران بوده که واحد 
رشت، مسئولیت برگزاری جشنواره صلح و 

محیط زیست )آشتی با طبیعت( را دارد.
دکتر امیر تیموری، جلوگیری از تخریب و 
پیامهای  جشنواره  از  حفظ محیط زیست را 
آشتی با طبیعت دانست و گفت: همان گونه 
که گذشتگان طبیعت را برای نسل آینده خود 
حفظ کردند ما نیز وظیفه داریم تا این مهم را 
به نحو مطلوب به انجام برسانیم. رئیس دانشگاه 
در  مردم  مشارکت  گیالن  استان  اسالمی  آزاد 
زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید 
زباله را ضرورت خواند و یادآور شد: همکاری 
محیط  حفظ  زمینه  در  جامعه  اقشار  تمام 

زیست اساسی است.

ارائه خدمات به معلولين برند 
محسوب می شود

ليال خدمت بين دانا

ليال خدمت بين دانا

خانواده ها هشيار باشند...

فرماندار الهيجان،

مدير مسئول

رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران: 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمی استان گيالن: 

2 محرم  1437
شماره 13639 مهر  1395 سه شنبه 
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500 3 زائر گيالني براي 
اربعين حسيني ثبت نام 

كردند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن گفت : 3 هزار 
اربعین  پیاده روی  مراسم  در  حضور  برای  تاکنون  گیالنی   ۵۰۰ و 

حسینی به عراق نام نویسی کردند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به گزارش پایگاه 
اینکه  بیان  با  پور  احمدی  محمد  گیالن  استانداری  رسانی  اطالع 
زائران اربعین بدون داشتن روادید به مرزهای کشور مراجعه نکنند 
در وزارت  مستقر  اربعین  مرکزی  براساس مصوبه ی ستاد   : گفت 
کشور تنها افرادی می توانند روادید اربعین حسینی کربالی معلی را 
دریافت و از مرز خارج شوند که در سامانه سماح سازمان حج و 

زیارت نام نویسی کنند. جانشین ستاد هماهنگی اربعین حسینی با 
بیان اینکه حسب تأکیدات وزارت کشور باید برنامه ریزی ها برای 
ارائه خدمات مناسب به زائرین به نحو مطلوب انجام پذیرد گفت 
: باتوجه به نزدیك شدن به ماه محرم و صفر جلسات کمیته های 8 
گانه و شهرستان ها بصورت منظم و هر پانزده روز تشکیل می شود.
 وی همچنین بر اهمیت اطالع رسانی و آموزش زائران اربعین 
حسینی تأکید کرد و گفت : باید تالش کنیم تا این مراسم عبادی و 

سیاسی با شکوه تر از سال گذشته برگزار شود.

در  گیالن  استان  سیماي  و  صدا 
سالهاي اخیر افت و خیزهاي بسیاري 
گواه  به  البته  که  است  بوده  شاهد  را 
اسناد و مستندات خیزهاي این رسانه 
اش  خارجي  و  داخلي  موفقیت  و 

انصافا بیشتر بوده است.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ، پالن 1- صداوسیما گیالن 
رادیو، تلویزیوني  هاي  شبکه  جمله  از 
است که در سالهاي اخیر پیشرفت هاي 
مناسب و متناسبي نسبت به نیروهاي 

کارآمد خود و مدیران خوب  و توانمندش کسب 
کرده است. یکي از برجسته ترین دستاوردهاي این 
رسانه 2 سال قبل در جشنواره تولیدات صدا و سیما 

در تبریز در زمان مدیریت 
برادر خوب مان آقاي نصر پور بود که در  همه 
ها  برترین  جایزه   19 کسب  به  موفق  و  ها  بخش 
و  صدا  موفق  مدیر  اکنون  هم  نصرپور  شد.جناب 

سیماي خراسان رضوي است.
مي  رسانه  این  از  روزها خبر  این  عین حال  در 
رسد که در تولیدات بخش خبري و سریال و مستند 
و  تامل  قابل  جوایز  سیما  در  چه  و  صدا  در  چه 
درخشاني در داخل کشور و سطح بین الملل از آن 

خود کرده است.
ویژه  جایزه   2 کسب  با  گیالن  خبر  معاونت 
جشنواره بین المللی رویای خزر روسیه درخشید .

بین  های  جشنواره  در  دیگر  بار  گیالن  رادیو 
المللی موفق به کسب رتبه شد .

 نگارنده به عنوان  مدرس حوزه روزنامه نگاري 
در دانشگاه این موفقیت ها را به همه فعاالن صدا 
توفیقات  آرزوي  و  گفته  تبریك  گیالن  سیماي  و 
بومي  کل  مدیر  یك  حضور  با  به خصوص  بیشتر 
را دارد. عالوه بر آن به همه عزیزان در این رسانه 
مهم توصیه مي کنم  در این دوره تالش خود را به 
ویژه در بخش کیفي ارتقاء دهند و نشان دهیم که 
مدیران بومي گیالن توانایي باالیي در همه عرصه ها 

و صحنه ها دارند. یا علي مدد.
از صدا و  از کارهاي زیبایي که  پالن 2-  یکي 
العاده  فوق  کاري  و  پسندیدم  بسیار  گیالن  سیماي 
از زندگي  تهیه مستندي  قابل تقدیر است،  فاخر و 
و تالش پروفسور مجید سمیعي افتخار همه ایرانیان 
و جهان پزشکي در عصر حاضربود. این مستند از 
که  دارد  جا  و  است  تجلیل  قابل  گوناگون  زوایاي 
دست اندر کاران این برنامه در یك برنامه عمومي و 
حتي از سوي استانداري گیالن و شهرداري رشت 

به صورت ویژه تقدیر شوند.
پروفسور سمیعي به عنوان یك گیالني از مفاخر 
کم نظیر علم پزشکي در حوزه مغز و اعصاب است 
تهیه  تصویر  و  صدا  شخصیت  این  از  قدر  هر  که 
و  نوجوانان  که  چرا    ، است  کم  باز  شود  منتشر  و 

جوانان ایران و گیالن با آگاهي از تالش هاي این 
دانشمند برجسته به درستي مي آموزند  چگونه به 
جامعه خدمت کنند و مسیر موفقیت ها با توجه به 
توصیه هاي ارزشمند پروفسور سمیعي  داراي چه 

اولویت هایي است.
پالن 3 -  از جمله برنامه موفق صدا و سیماي 
محلي  گویش  به  مفرح  هاي  برنامه  تولید  گیالن 
از   .... و  گیالر«    «  ،  « شبکه  مي  شي   « که  است 
آن جمله است و تهیه فیلم ها و سریالهایي که پیام 
هاي آموزنده اي براي افکار عمومي دارند. در میان 
نمایش هاي رادیویي و تلویزیون یك مثال در بین 
مردم رشت  شایع است که مي گویند: اگر بخواهید 
بدانید یك کار رادیویي یا تلویزیون به گویش محلي 
از گیالن است به لهجه آن نگاه نکنید ، بلکه ببینید 
نه  یا  کند  مي  بازي  آن  در   « » رسول حق دوست 
را  ایراني  هاي  فیلم  و  سریالهاي  که  طور  همان   –
آقا  داد.   تشخیص  توان  مي  مهران رجبي  با چهره 
درست  هم  کارش  االنصاف  و  الحق  که  رسول 
است، یك ورزشکار و مربي ورزش فوتبال بوده و 

انرژي فراواني براي کار دارد و ....
مدیر  طلوعي  مراسم خداحافظي  در    -  4 پالن 
کل قبلي که درست یك سال مدیر کل صدا و سیما 
بود  و معرفي مهندس ظهیري مدیر کل بومي جدید 
برخي از سخنران ها » در این نشست خسته کننده 
بعد  تا یك  » 9 صبح  نفر   یا شش  پنج  و طوالني 
از  قابل توجهي  از ظهر«  سخنراني کردند و جمع 
در  آنکه  براي  شاید  دولتي  غیر  و  دولتي  مسئوالن 
آینده در سیماي گیالن بیشتر دیده شوند به آرامي 
زیر لب غرغر مي کردند که اقا این همه سخنراني 
، چه خبر است -  استاندار و رئیس مجمع نمایندگان 
گیالن بعد از سخنراني مدیر کل سابق اعالم کردند 
: » به به  و چه چه » چه سخنراني علمي و جالبي 
بود. بله دکتر طلوعي سخنراني علمي و مناسبي کرد 
،  اما آنچه ایشان دلسوزانه مطرح کرد،  سالهاست که 
رسانه هاي مکتوب و در چند سال اخیر پایگاه هاي 
خبري استان و حتي کشوري مکرر منتشر کرده اند 
لکن کسي گوشش بدهکار نبوده و نیست و ظاهرا 
باید از زبان مدیرکل صدا و سیما اظهار مي شد ، امید 
چاي، برنج   : گفتند  ایشان  افتد.!  موثر  بار  این  آنکه 

هایي  ....مزیت  و  گاوزبان  بادام، گل   ،
هستند که به علت عدم شناخت و برنامه 
ریزي و توجه الزم  » یعني مسئوالن بي 
توجهي کرده اند« ، به آرامي مي رود تا 
به ضد مزیت یا مزاحمت تبدیل شود و 

باید براي آن کاري کرد.
، ایجاد  شده  ارائه  راهکارها  از  یکي 
برند  و  محصوالت  این  تبدیلي  صنایع 
از  ما  که  بود  جهان  و  درایران  سازي 
سال 13۷۰ بارها در این باره نوشته ایم 
هیچ  اما    ، است  موجود  هم  آن  سند  و 
استاندار و نماینده اي در همه این سال 

ها توجهي نکردند،  اما .....
براي  هم  بعد  به  این  از  رسد  نمي  نظر  به   
محصوالت استان گیالن اتفاق مبارکي غیر از تبدیل 
اراضي به ویال و اپارتمان و مجتمع هاي تفریحي و 
... بیفتد. اگر چنین شد ، نگارنده براي همیشه از کار 
در هر رسانه هاي خداحافظي خواهد کرد.  بسم اهلل

 پالن۵ -  در همه یا  بسیاري از برنامه هاي صدا 
بسیار  تالشي  و  رشتي  گویش  دو  گیالن  سیماي  و 
رشتي  با  که  گیالني  شرق  گویش  اما  است  مطرح 
)» رشت، انزلي، فومن،  صومعه سرا« (کامال متفاوت 
شهرستان  که  حالي  در  ندارد،  جایگاهي  هیچ  است 
، رودبار، سیاهکل، الهیجان، املش ،   اشرفیه  استانه  هاي 
نوشهر  و  چالوس  رامسر،   هاي  شهرستان  و  رودسر 
در مازندران به این گویش و لهجه سخن مي گویند. 
بسیار شایسته است که صدا و سیما و مدیرکل بومي 
این رسانه براي یك جمعیت 9۰۰ هزار نفري در این 
ناحیه بهاي بیشتري قائل شده و زمینه اي فراهم شود 
نماینده  مازندران هم  که مردم شرق گیالن و غرب 
باشند، یعني  داشته  استان  در  ملي  ي  دررسانه  هایي 
به جاي اجراي دو نفري ، سه نفر اجرا کنند.  شرق 
در  وقتي  ها  املشي  و  ها  رودسري  مثال  ها  گیالني 
رشت به گویش خود صحبت مي کنند،  بسیاري از 
فروشندگان و اداره هاي دولتي  دررشت و انزلي  و 
فومن با آنها  فارسي گفت و گو مي کنند و تصور 
دارند که این افراد از شهرهاي دیگرآمده اند و اداي 

گویش گیالني را درمي آورند.
سیماي  و  صدا  تا  شود  مي  پیشنهاد    -6 پالن   
هاي  چهره  از  خود  نمایشي  هاي  برنامه  در  گیالن 
جدید و متنوع تر استفاده کند و تکرار چهره ها در 
ضمن    ، است  آور  مالل  تردید  بي  چهره  و  صدا 
از  مدتي  ازگاهي  هر  باید  هم  هنرمندان  خود  آنکه 
صحنه دور باشند که این عامل یك اصل علمي براي 
کار در رسانه شنیداري و به خصوص دیداري است.  
موفق باشید. این ها نظر مدیر مسئول بود ، انشاء اهلل 
نظر،   باره  این  در  و  چنانچه  باشید  نشده  دلگیر  که 
پیشنهاد،  انتقاد و دیدگاه خاصي دارند با ما در میان 
نویسندگان  نام  با  آینده  هاي  شماره  در  تا  بگذارند 
منتشر شود که هدف ما بهتر شدن برنامه ها در رسانه 

ملي است و بس. یا حسین شهید

جدي و شوخي با صدا و سيماي گيالن

نمايشگاه كتاب گيالن 
گشايش يافت

خبر

خبر

كسب موفقيت راديو گيالن در 
جشنواره های بين المللی

رونق افزايي اقتصادي گيالن در 
گرو حمايت از اشتغال خرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن بیان کرد: 
سیدالشهدا  عزاداری  در  اصلی  منابع  از  نبردن  بهره 
فرهنگ  جدی  های  آسیب  از  اغراق  و  غلو  )ع(، 
انحراف  بروز  موجب  آن  در  اهمال  و  عاشوراست 

می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  غلو 
عاشوراست/  فرهنگ  جدی  آسیبهای  از  اغراق  و 

مقتل خوانی احیا شود 
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
ارشاد اسالمی گیالن، فیروز فاضلی در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا، بر لزوم احیای سنت مقتل خوانی 
نسبت  معنویت  کسب  و  افزایی  معرفت  منظور  به 
به وقایع مستند حوادث روز عاشورا تاکید و اظهار 
کرد: با توجه به اهمیت روایت واقعه کربال بر اساس 
مستندات تاریخی و در راستای جلوگیری از تحریف 

این واقعه، احیای مقتل خوانی ضروری است .
وی اظهار کرد: در قدیم که نحوه عزاداری ها با 
امروز فرق می کرد، مقتل خوانی یکی از مهمترین 
آیین های عزاداری در ماه محرم بود که متاسفانه با 
تغییر شکل و نحوه عزاداری ها، این سنت کمرنگ 
مقتل  اجرای  شاهد  هیاتی  کمتر  در  امروزه  و  شد 

ایام  در  عزاداری  کرد:  تاکید  وی    . هستیم  خوانی 
سوگواری سیدالشهدا )ع( از وزانتی عظیم برخوردار 
فرهنگ  و  این سوگواری  شأن  بایست  می  و  است 
از  پس  داد:  ادامه  فاضلی   . شود  حفظ  عاشورایی 
واقعه جانگداز عاشورا در سال 61 هجری، نخستین 
گزارش ها را شاهدان عینی واقعه یعنی خانواده امام 
حسین)ع( بویژه زینب کبری )س( و حضرت سجاد 

)ع( به تاریخ ارائه کرده اند .
 وی اظهار کرد: سنت مقتل خوانی، مناقب خوانی، 
پرده خوانی، شبیه خوانی، روضه خوانی و ... آیین 
های مربوط به سنن اقامه عزای حسینی است و تکیه 
برای  آئین عزاداری  منابع اصلی  از  مقتل خوانی  بر 

امام حسین )ع(است .

بیان  با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
اینکه در آستانه ماه محرم همه برنامه های فرهنگی و 
هنری مطابق با شأن و جایگاه این ماه سترگ برگزار 
می شود، از اجرای تعزیه با خوانش گیلکی در ایام 

محرم و صفر خبر داد .
 فاضلی با اشاره به جایگاه تعزیه در ترویج فرهنگ 
عاشورایی و استفاده بجا از ابیات و اشعار مذهبی در 
این هنر آیینی، گیالن را یکی از استان های پیشرو و 
کرد:  بیان  و  دانست  آیینی  هنر  این  در عرصه  موفق 
در زمان حاضر تعزیه به دو زبان آذری و فارسی در 
انجام گرفته،  اقدامات  با  که  کشور خوانده می شود 
افزوده  تعزیه کشور  به  هم  گیلکی  با خوانش  تعزیه 

شده است .
پژوهش  و  تحقیق  با  باید  تعزیه  کرد:  تاکید  وی 
تعزیه  تجربه  و  تخصص  توانایی،  از  گیری  بهره  و 
شود  مطرح  گذشته  از  تر  برجسته  گیالنی،  خوانان 
.فاضلی تاکید کرد: زبان هنر، زبانی است که همیشه 
ارزش ها را تداوم می بخشد و به نسل های بعدی 

منتقل می کند؛ زبان هنر زبانی همیشگی است.

مقتل خواني احيا شود،

اغراق از آسيبهاي جدي فرهنگ عاشوراست

واکنش و شبکه خبري  اي  منطقه  نشریه 
بزرگ  نمایشگاه  دوازدهمین   :24 گیالن 
با حضور معاون  کتاب گیالن، روز دوشنبه 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی 

رشت افتتاح شد.
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
با  گیالن  کتاب  نمایشگاه  دوازدهمین   ،  24

حضور معاون وزیر ارشاد افتتاح می شود
کتاب  نمایشگاه  دوازدهمین  افتتاح  آیین 
گیالن،  با حضور دکتر عباس صالحی معاون 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی 
جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر و مدیران 
استانی و کشوری در محل دایمی نمایشگاه 
های گیالن واقع در کیلومتر ۵ جاده رشت 

به تهران برگزار  شد.
دایر  مهرماه   هفدهم  تا  نمایشگاه  این 
در  نمایشگاه  برپایی  ساعت  و  بود  خواهد 
شب    8 الی  صبح   11 ساعت  از  مدت  این 

یکسره است.
خرید  بن  تومان  میلیون   6۵۰ امسال   «
اقشار  که  است  شده  گرفته  نظر  در  کتاب 
ملی  کارت  ارائه  با  می توانند  مردم  مختلف 
کتاب  بن خرید  تومان  هزار   ۵۰ تا   2۰ بین 

دریافت کنند.
3۵۰ ناشر استانی و کشوری، آخرین کتب 
منتشره خود را در 2۰۰ غرفه تعداد غرفه های 
عرضه  گیالن  کتاب  نمایشگاه  دوازدهمین 
اسالمي  ارشاد  وزیر  معاون  کرد.  خواهند 
و  تشیع  مهد  گفت:گیالن  افتتاح  مراسم  در 

فرهنگ دینی بوده است.
چند  واسطه  به  گیالن  اینکه  بیان  با  وی 
مزیت جزو چند استان تاثیرگذار در معارف 
جغرافیایی  فضای  افزود:  است،  فرهنگی 
دنیای جدید  با  ایران  آشنایی  دروازه  گیالن 
است.معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
در  سواد  جریان  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
ادامه  است،  داشته  فزاینده ای  رشد  گیالن 
باسوادی  نرخ  پیش در گیالن  داد: 6۰ سال 
استان  در  و  بود  رضوی  خراسان  برابر  دو 

باسوادی فرهنگی سریع حرکت کرد.

معاون استاندار:
خبر 

پروفسور مجید سمیعی دانشمند 
اعالم  رشت  در  جهانی  برجسته 
که  هایي  جوان  به  نسبت  کرد: 
جان شان را براي حفظ و حراست 
اند، احساس  کرده  نثار  میهن  از 

مسئولیت مي کند.   
وي به  انتصاب مدیرکل صدا و 
سیمای مرکز گیالن  تبریك گفت  

و اظهار کرد:مدیرکل صدا و سیمای گیالن نیز وجود انسان های 
بخصوص  کشور  دینی  و  فرهنگی  و  علمی  بزرگان  و  فرهیخته 

گیالنی را الگوی مناسبی برای جوانان دانست.
 پروفسور سمیعی سپس با حضور در برنامه شب های شیدایی 
ویژه هفته دفاع مقدس در خصوص ادامه ارتباط خود با جانبازان 
تحت مداوای خود گفت: این جانبازان جان شان را در راه حفظ 
احساس  آنها  به  نسبت  نیز  من  کردندو  فدا  میهن  از  حراست  و 
به ویژه  ایران  به مردم  از عشق و عالقه اش  مسوولیت می کنم. 
گیالن گفت و از جوانها خواست به علم و دانش خود بیفزایند که 

این امر موجب ارزش افزوده و کار آفرینی  می شود. 
از مهمترین دستاوردهای این پزشك و جراح سرشناس جهانی 
آموزش بیش از 1۰۰۰ جراح مغز و اعصاب در سراسر جهان می 
باشد که اغلب این جراحان در کشورهای خود دارای مراتب باالی 

علمی، اجرایی و آموزشی هستند. 

واکنش:  اي  منطقه  ي  نشریه 
در  دیگر  بار  گیالن  رادیو 
جشنواره های بین المللی موفق 

به کسب رتبه شد.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، رادیو گیالن 
کنندگی  تهیه  به  برنامه  سه  با 

با  »ارتعاش«  رادیویی  نمایش  درخشید.  خوش  آذری   مهدی 
موضوع  روایت یك جانباز شیمیایی در جمع 4 اثر بر تر جشنواره 
رادیو  المللی در حوزه  بین  معتبرترین جشنواره های  از   ABU

قرار گرفت.
آلودگیهای  و  زیست  محیط  »من،آشغال،دریا«روایت  مستند 
کشورهای  حضور  ،با  کاسپین  المللی  بین  جشنواره  در  دریایی 
حاشیه دریای خزر به عنوان »اثربخش ترین برنامه خالق رادیویی 
« انتخاب شد. مستند »رویای ناتمام « نیز در چهاردهمین همایش 
بین المللی پیرغالمان حسینی توانست درجمع برترین مستندهای 

رادیویی قرار گیرد.

 : گیالن  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
رونق افزایی اقتصادی و رفع معضل بیکاری در گیالن با نگاهی 

جامع بر اشتغال خرد و حمایت از کارآفرینان می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشگری گیالن؛ اولین نشست کارگروه رفع موانع کارآفرینی 
شهرستان رشت با حضور غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت 
در مجلس شورای اسالمی،فرماندار این شهرستان ،مدیران بانکها 
، مدیران کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز فنی 

و حرفه ای گیالن برگزار شد.
در این نشست که برخی از هنرمندان فعال حوزه صنایع دستی 
با  علیزاده  رضا  داشتند؛  حضور  رشت  شهرستان  کارآفرینان  و 
دستی  صنایع  از  گردشگری،  هفته  و  مقدس  دفاع  هفته  تبریك 
استان بعنوان عنصری در جذب گردشگر و راهکاری برای توسعه 
اقتصادی گیالن یاد کرد و اظهار داشت: رونق افزایی اقتصادی و 
رفع معضل بیکاری با نگاهی جامع بر اشتغال خرد و حمایت از 

کارآفرینان می شود.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر دولت تدبیر و امید تالش 
اجرا  به  دستی  صنایع  هنرمندان  از  حمایت  برای  ای  گسترده 
ویژه  به  بانکها  از  برخی  همکاری  و  حمایت  مقوله  به  رسانده، 
صندوق کارآفرین امید اشاره نمود و افزود: تسهیالت ارزان قیمت 
از سوی این منابع موجبات به چرخش درآمدن چرخ دنده های 

تولید صنایع دستی را فراهم آورده است.
سوی  از  گرفته  صورت  های  تالش  به  اشاره  با  مسئول  این 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن برای 
در  نیز خانه صنایع دستی  و  دائمی صنایع دستی  بازارچه  ایجاد 
استان اذعان کرد: با توجه به گسترگی حوزه صنایع دستی، بودجه 
مصوب آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت پاسخگو نبوده؛ 
توسعه  جهت  ضرورت  یك  مصوب  بودجه  میزان  افزایش  لذا 

پایدار و نیز رفع موانع تولید صنایع دستی خواهد بود.
آموزش،  جهت  ویژه  های  طرح  اجرای  کرد:  عنوان  علیزاده 
اولویت  اخیر جزو  سالهای  در  دستی  بازاریابی صنایع  و  ترویج 
های اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیالن 
روستاهای  بزرگ  طرح  اجرای  به  اقدام  که  آنجا  تا  گرفته،  قرار 

صنایع دستی و عاری از بیکار کرده است.

پروفسورسميعي يكهزار جراح مغز 
واعصاب تربيت كرده است

مدير مسئول

زهراشيردل

 آگهي ثبتي
به   20072 ثبت  شماره  به   1395/7/8 تاريخ  در  مقدم  گستر  تابان  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
شناسه ملي 14006206627 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهي مي گردد.  1.موضوع شركت : امور مربوط به پيمانكاري  و فني و مهندسي خطوط انتقال » آب . گاز(شبكه 
هاي گازرساني . تاسيسات مكانيكي و هيدروليكي . سيستم هاي سرد كننده ساختمان . تاسيسات و تجهيزات 
ساختمان ) آب. برق. گاز و فاضالب(و انتقال زباله . تاسيسات و تجهيزات تصفيه خانه هاي آب و فاضالب. وسايل 
انتقال ) آسانسور و پله برق( سيستمهاي خبر و هشدار دهنده. تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشو 
كاتودي.  حفاظت  بالست(.  سن   ( پاشي  ماسه  ساختمان.  اي   رايانه  هاي  شبكه   . ارتباطي  هاي  سيستم  يخانه. 
پوشش ) الينينگ(   ايستگاه هاي پمپاژ – شركت دركليه مناقصات و مزايدات و عقد قرارداد با كليه شركت ها و 
موسسات و ادارت و سازمانهاي دولتي و غير دولتي درزمينه موضوع شركت و اخذ تسهيالت الزم مالي و اعتباري 
بانكي و غير بانكي – انجام موضوعات فعاليت در صورت ضرورت قانوني پس از اخذ مجوزهاي الزم باقيد اينكه 

ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
2. مدت شركت: نا محدود 3. مركز اصلي شركت :رشت حميديان خيابان دانشگاه نبش كوچه دوازدهم پالك 

26 كد پستي 4146965565
4.سرمايه شركت : مبلغ 1000000 ريال مي باشد  5. اولين مديران شركت براي مدت نامحدود به قرار 
ملي  شماره  به  و  مديره  هيئت  رئيس  و  عامل  مدير  سمت  به  مقدم  وكيلي  عباس  اقاي  گرديدند:  تعيين  ذيل 
نايب  سمت  به  سليماندارابي  فالح  مصطفي  اقاي  و  الشركه  سهم  5000000ريال  دارنده  و   2372081004
رئيس هيئت مديره و به شماره ملي 2580246924 و دارنده 5000000ريال سهم الشركه  6. دارندگان حق 
امضاء : حق امضاي كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبيل چك و سفته و بروات و عقود اسالمي و قرار 
دادها با امضاي مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره متفقا  همراه به مهر شركت و اوراق عادي و اداري شركت 

به امضاي هر كدام به تنهايي همراه با مهرشركت معتبر مي باشد. 7. اختيا نماينده قانوني: طبق اساسنامه
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن – مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري رشت  5540/ ر م الف    

فرهنگ را بايد ساخت

 اولین جمله ای که ما در اول دبستان 
می آموزیم چیست:

 بابا نان داد / بابا آب داد...
 می دانید اولین جمله ای که انگلیسی 

ها در دبستان یاد می گیرند چیست؟
من می توانم بخوانم و بنویسم...

 و اولین جمله ی ژاپنی ها:
من باید بدانم...

 و این است که ما همیشه چشممان 
ضامن  را  پدر  و  است  پدر  دست  به 
تامین ملزومات زندگی می دانیم و در 
را  تجملی  زندگی  حتی  نیز  بزرگسالی 

انتظار داریم که ارث پدری باشد.
 کار از ریشه خراب است...

و این یعنی: فقر فرهنگی!
پرویز پرستویی

2 محرم  1437
شماره 13639 مهر  1395 سه شنبه 

12 تا 17 مهر- 11 صبح تا 8 عصر



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

 نشریه ي واکنش: معاونت خبر گیالن با کسب 2 جایزه ویژه 
جشنواره بین المللی رویای خزر روسیه درخشید.به گزارش شبکه 
تحلیلی خبری گیالن 24 ، معاونت خبر مرکز گیالن موفق شد با 
ارائه گزارش مکتوب »روبه خاموشی گراییدن چراغ فك خزری« 
کاری از کبرا اجدادی  رتبه برتر و جایزه ویژه این جشنواره را از آن 
خود کند. این اثر در بخش نشریه های چاپی و اینترنتی با موضوع 
انسان و دریا به جشنواره ارسال شد. همچنین گزارش »توانمندی 
از مریم حسن پور شایسته  تولید ماهی در قفس«کاری  گیالن در 
تقدیر داوران جشنواره بین المللی »رویای خزر« قرار گرفت.  این 

بین  همکاریهای  موضوع  با  ها«  ایده  ،دریای  »خزر  بخش  در  اثر 
المللی کشورهای حاشیه خزر در زمینه های اقتصادی تهیه و ارسال 
شد. این جشنواره در روزهای 22 و 23 سپتامبر 2۰16 مطابق با 1و 
3 مهرماه 139۵ در آستراخان روسیه و با حضور نمایندگانی از پنج 
کشور حاشیه خزر برگزار می شود. هدف اصلی این جشنواره جلب توجه 
نگاران  روزنامه  فعالیتهای خالقانه  ،تشویق  زیست  محیط  مسائل  به  مردم 
کشورهای حاشیه دریای خزر،تشکیل فضای اطالعاتی واحد،ایجاد شرایط 
مناسب ،اطالع رسانی در خصوص موضوعات آینده دریای خزر و افزایش 

همکاریهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر است.

خبر گيالن در جشنواره 
بين المللي روياي خزر 

روسيه درخشيد

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

ليال خدمت بين دانا

واکنش:  اي  منطقه  ي  نشریه 
مراسم جشن آغاز سال تحصیلی 
جدید با حضور پروفسور مجید 
سمیعی، استاندار گیالن، مدیران 
همچنین  و  استانی  مسئوالن  و 
تاالر  در  دانشجویان  و  اساتید 
برگزار  گیالن  دانشگاه  حکمت 

مجید  پروفسور   ،  24 گیالن  تحلیلی خبری  شبکه  گزارش  به  شد. 
سمیعی رئیس مرکز بین المللی تحقیقات علوم اعصاب هانوفر آلمان 
از  خرسندی  ابراز  با  مراسم  این  در  جهان،  مغز  برجسته  جراح  و 
افراد کشور  مهمترین  گیالن،  دانشگاه  دانشجویان  در جمع  حضور 
و کلید گشودن مشکالت و گره های جامعه را دانشجویان و دانش 
ایران خواندند. پروفسور  آینده سازان  آموزان دانستند و جوانان را 
سمیعی با اشاره به تالش برای ساختن آینده ای آباد، آبادانی کشور را 
زمانی دانستند که هر دانشجو پس از فراغت از تحصیل بتواند برای 
چندین نفر امکان کار و رشد به وجود بیاورد. ایشان دانشجویان را 
چون الماسی دانستند که باید صیقل داده شود و آنگاه در راه موفقیت 
المللی تحقیقات علوم اعصاب  بین  کشور تالش کند. رئیس مرکز 
کشور  یك  به  متعلق  تنها  دانش  و  علم  اینکه  بیان  با  آلمان  هانوفر 
نیست گفت: امروز هر دانشجویی باید سعی کند به ریشه دانش در 
رشته خود برسد و از آنجا شروع کند. ایشان با اشاره به اهمیت زمان 
در نیل به موفقیت از دانشجویان خواست زمان خود را به بطالت 
نگذرانند.  وی دانشجویان ایرانی را جزو بهترین دانشجویان دانست 
و گفت: آینده زمانی شکل می گیرد که همه دختران و پسران دانشجو 
در  را  دانش خود  و  روند  پیش  علم  مسیر  در  و کوشش  با تالش 

اختیار دیگران بگذارند.

تفاهمنامه همکاری مشترک علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن و مرکز علوم اعصاب هانوفر آلمان با حضور پروفسور 
سمیعی رئیس فدراسیون جهانی انجمن های جراحان مغز و اعصاب 

و از چهره های ماندگار ایران و استاندار گیالن به امضا رسید.
مجید  پروفسور   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
سمیعی روز سه شنبه پس از امضای این تفاهمنامه، در مراسم آغاز 
سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی گیالن در رشت، توسعه 
بین رشته  مستلزم همکاری های  را  دانشگاه های گیالن  ارتقای  و 
ای عنوان کرد و گفت: اگر بناست گیالن در توسعه و ارتقای دانش 
جایگاه واالیی داشته باشد، باید دانشگاه ها مبحث همکاری های بین 

رشته ای را در خود تقویت کنند.
پزشکی  علوم  در  پیشرفت  عامل  ترین  مهم  اینکه  بیان  با  وی   
متاثر از همکاری های بین رشته ای است، افزود: تاریخچه زندگی 
بوده  ای  رشته  بین  همکاری  بواسطه  پزشکی  علوم  در  پیشرفتم  و 

بطوری که از یك رشته چیزی دادم و از رشته دیگر چیزی گرفتم.
 پروفسور سمیعی سخنان استاندار گیالن که بیان کرد عالقمندیم 
مایه  را  دهیم  انجام  بزرگ  حرکت  اعصاب  علوم  در  گیالن  در 
باالیی  پتانسیل  و  ظرفیت  گیالن  کرد:  اظهار  و  دانست  خوشحالی 
در این زمینه دارد و معتقدم همکاری دانشگاه های گیالن و علوم 
پزشکی استان که مصمم بر تحقق آن هستند، این آرزو را به نتیجه 
به  کرد:  امیدواری  ابراز  علمی  ماندگار  این چهره   . رساند  خواهند 
عنوان پلی برای تحقق این موضوع باشم تا با کمك شما و در طی 
بتواند در مقابل همه دانشگاه  برنامه پنج ساله، دانشگاه گیالن  یك 
برجسته  این جراح  بزند.   زمینه  این  در  را  اول  های کشور حرف 
جهاني در بخش دیگری از سخنان خود رابطه بین طبیب و بیمار را 
در ایران خوب ندانست و گفت: معتقدم طبیب باید وقت کافی برای 
بیمارش داشته باشد و از سوی دیگر هم بیمار باید حرمت طبیب 
را نگه دارد.  وی با بیان اینکه در این ماجرا متاسفانه هر دو طرف 
نیست  این موضوع هیچگاه یك طرفه  مقصر هستند، تصریح کرد: 
و انتظاری که از شما دانشجویان دارم، این است که قسم بخورید 

که هیچ وقت حاضر نیستید به یك بیمار بی احترامی داشته باشید.

ششمین هفته فیلم و عکس 
انجمن سینمای جوانان ایران-

دفتر الهیجان با همکاری اداره 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مدت  به  الهیجان  شهرداری 
اجتماعات  سالن  در  روز   3
شهرداری الهیجان برگزار شد.

روز نخست این هم اندیشی ساالنه با نمایش 12 فیلم کوتاه  از 
یوسف  استاد  نویسی  فیلمنامه  کارگاه  برپایی  با  و  انجمن  تولیدات 
فخرایی به پایان رسید ، روز دوم بیش از 24 فیلم کوتاه از تولیدات 
شناسی  مخاطب  و  کوتاه  فیلم  ساخت  عنوان  با  نشستی  و  انجمن 
برگزار شد و در روز سوم با میزبانی عکاسان و عالقه مندان به این 
رشته و با مدرسی استاد محمدرضا صفابخشی انجام و در پایان نیز 
به تمامی هنرمندانی که آثارشان پخش و یا نمایش داده شد گواهی 
حضور اعطا شد ، از طرف انجمن سینمای جوان الهیجان جایزه یك 
سال اشتراک مجله ماهنامه فیلم نیز به هنرمندانی که آثارشان اکران 

گردید تعلق گرفت.

 نشریه واکنش: سردیس پروفسور مجید سمیعی 
چهره ماندگار ایران با حضور ایشان در منطقه آزاد 

انزلی رونمایي شد.
به   ، به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  از  نقل 
از سردیس  مراسمی  در  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
و  ایرانی  ماندگار  چهره  سمیعی  مجید  پروفسور 
رییس فدراسیون جهانی جراحان مغز و اعصاب دنیا 
با حضور مهندس رضا مسرور رییس هیات مدیره 
پروفسور  و  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و 
بین  نمایشگاه های  سمیعی در مرکز همایش ها و 

المللی این سازمان رونمایی شد.
ضمن  سمیعی  مجید  پروفسور  مراسم  این  در   
این منطقه در  از فعالیت های موثر  اظهار قدردانی 
مهندس  برای  گفت:  تجارت  و  گردشگری  بحث 
که  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  پرسنل  و  مسرور 
سطح  در  ما  عزیز  ایران  برای  را  بزرگی  خدمات 
جهان انجام می دهند از صمیم قلب موفقیت روز 

افزون را آرزومندم.
از  تشکر  با  جهان  پزشکی  برجسته  چهره   

افراد  برخی  واکنش:  ي  نشریه 
می خواهند  ناخواسته  یا  خواسته 
را  گیالن  اقتدار  و  امنیت  مؤلفه های 

برهم بزنند .
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
حجت االسالم    ،  24 گیالن  خبری 
اشاره  با  معتمد   والمسلمین عزت اهلل 
دفاع  دوران  در  گیالن  مردم  اینکه  به 
آیت اهلل  حمایت  و  همت  با  مقدس 
در  ولیي  فقید  نماینده  احسانبخش 
کرد:  اظهار  درخشیدند،  عالی  استان 
محاصره  در  مقدس  دفاع  دوران  در 
و  داشتیم  قرار  اقتصادی  و  نظامی 
به  دنیا  زنده  زبان   12 با  رادیو   12۰

صورت شبانه روزی علیه امام)ره(، انقالب اسالمی 
و مردم برنامه منتشر کردند .   وی به راهبرد آمریکا 
افزود:  اشاره کرد و  انقالب اسالمی  با  مقابله  برای 
اتاق های  آمریکایی و غربی در  امروزه روشنفکران 
به  نظامی  با حمله  نتیجه رسیدند  این  به  فکر خود 
هزینه های  بلکه  نمی رسند  پیروزی  به  نه تنها  ایران 
بسیاری پرداخت کرده و شکستی سنگین و تاریخی 
را متحمل می شوند . معتمد با اشاره به اینکه دشمن 
اعتقاد دارد انقالب اسالمی را از طریق افراد مذکور 
راحت تر می توان استحاله کرد، افزود: برخی از افراد 
خواسته یا ناخواسته می خواهند مؤلفه های امنیت و 

اقتدار گیالن را برهم بزنند . 

هنرمندانی که سردیس وی را در منطقه آزاد انزلی 
طراحی و خلق نمودند، اظهار امیدواری کردکه این 
سردیس میمنتی برای پیشرفت سریع کارها و انگیزه 
ای برای همه افراد فعال در این منطقه و استان باشد.

 پروفسور سمیعی در پایان اعالم کرد که رونمایی 
امیدوارم  و  گرفته  نیك  فال  به  را  سردیس  این  از 
که این سردیس انگیزه بیشتری برای دانش آموزان 
به هدف و آرمان  به جهت رسیدن  و دانشجویان  
های بزرگ علمی باشد.  مهندس مسرور مدیرعامل 
سازمان در این دیدار با بیان اینکه تمام تالش خود 
را برای تکمیل زیرساختهای استان و کشور صرف 

جمهوری  برکت  به  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 
و  اجتماعی  موقعیت  به  مساجد  و  سپاه  اسالمی، 
مسوؤلیت رسیدند امروز بیان می کنند سپاه پاسداران 

به دنبال قدرت طلبی است .
این مسؤول با تاکید براینکه اگر اقتدار سپاه نبود 
برخی نمی توانستند به مسؤولیت های کنونی برسند، 
اظهار کرد: افرادی که در گیالن و رشت با خانه های 
از  امروز  می کردند  مقابله  و  مبارزه  فساد  و  تیمی 
خانه های  بازماندگان  با  و  برگشته  خود  آرمان های 

تیمی جلسه برگزار می کنند .
قدس  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسؤول 
گیالن به ارتداد برخی از افراد از آرمان های انقالب 

های  پروژه  به  عنایت  با  داشت:  اظهار  کنیم  می 
همچون  احداثی  حال  در  و  ای  ،توسعه  زیرساختی 
مجتمع بندری کاسپین و برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای 
این منطقه  آتی  خزر، مطمئن هستیم که در سالهای 
تولید،  زمینه  در  توانمند  آزاد  منطقه  یك  عنوان  به 
خزر  حاشیه  های  کشور  به  گردشگری  و  صادرات 

وهمسایه در سطح بین المللی  معرفی خواهد شد.
 وی در ادامه اظهار داشت: حضور شما به عنوان 
افتخار  این منطقه موجب  ایرانی در  دانشمند مطرح 
و مسرت ما و شهروندان منطقه بوده و به عنوان یك 
گیالنی براین باورم که جنابعالی به عنوان مفاخر و 
برای  ارزشمند  الگویی  مشاهیرایران در سطح جهان 
خودباوری جوانان کشورمان و معرفی توانمندیها و 
استعدادهای درخشان ایرانیان در سطح دنیا هستید .

 گفتنی است پیش از این مراسم پروفسور سمیعی 
در نشستی با مهندس مسرور رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان، از آخرین اقدامات و برنامه های 
و  زیرساختی  های  پروژه  های  حوزه  در  سازمان 

برنامه های توسعه ای منطقه آزاد انزلی مطلع شد.

اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی 
را  نباشد، دشمن جامعه  اقتدار سپاه 
به  اشاره  با  معتمد   . نمی گذارد  آرام 
شود  کشور  وارد  داعش  اگر  اینکه 
اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد، 
بیان کرد: مسؤوالن فرهنگی و امنیتی 
بلکه  نیست  سیاسی  امنیت  بدانند 
ارمغان  به  را  جامعه  سالمت  امنیت 
امنیت  بردن  بین  از  وی،   . می آورد 
دشمن  هدف  را  اسالمی  جامعه  در 
با  مقابله  کرد:  تصریح  و  خواند 
با  کرد. وی  نباید سیاسی  را  دشمن 
اشاره به اینکه نفی مؤلفه های امنیت 
اقتدار ملی، روحیه شهادت طلبی،  و 
سازش ناپذیری، ساده زیستی، اقتصاد مقاومتی و ... از 
برنامه های دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران است، 
بیان کرد: ترویج فساد و فحشا به نام آزادی از دیگر 
برنامه های دشمن علیه ایران اسالمی است . مسؤول 
ادامه داد:  فقیه در سپاه قدس گیالن  نمایندگی ولی 
کردن  ویران  به دنبال  اخالقی  فساد  رواج  با  دشمن 

بنیان خانواده های ایرانی است . 
معتمد به انتشار کتاب »دشمن خود را بشناسیم« 
توسط فرمانده سابق شبکه جاسوسی آمریکا در ایران 
اشاره کرد و گفت: در کتاب مذکور بر سه موضوع 

برای مقابله با انقالب اسالمی تاکید شده است . 

سرديس پروفسورسميعي در منطقه آزاد رونمايي شد

برخي درصدد برهم زدن امنيت گيالن هستند
يادواره شهداي اطالعات
 و عمليات شمال برگزار

 مي شود

  مرحله اول 711 ميليون 
تومان جمع آوري شد

نشریه ي منطقه اي واکنش: فرمانده تیپ 
اعالم  کوچك خان  میرزا  نیروی مخصوص 
عملیات  و  اطالعات  شهدای  یادواره  کرد: 

شمال کشور برگزار مي شود.
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
نیروی  تیپ   فرمانده   خبری  نشست   ،  24
مخصوص سپاه میرزاکوچك خان گیالن  با 
در  اطالعات  شهدای  بزرگداشت  موضوع 
محل تیپ میرزاکوچك خان لنگرود برگزار 
مصطفی  حسین  سردار  نشست  این  شد.در 
پور با تشریح موقعیت مناسبی که کشور ار 
مداری  ،والیت  ایمان  را  است  مند  بهره  آن 
دانست  وبوم  مرز  این  مردم  وشهادت طلبی 
و اضافه کرد  طبق امر امام )ره( سپاه برای 
حفظ انقالب و نظام شکل گرفت واین نظام 
ودر  عدالت   ، الهی  کتاب  بر  مبتنی  ،نظامی 

رهرو راه پیامبران است.
وی  با اشاره به قانون و وظایف  تعریف 
انقالب  پاسداران  :سپاه  گفت  سپاه  شده 
دشمن  های  وبرنامه  حرکات  بر  بنا  اسالمی 
بنا  در وضعیت ها وموقعیت های گوناگون 
بروظیفه باید توان مقابله و پیشگیری در برابر 
این موضوعات را داشته باشد که این ها  در 
برخی موارد نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی  و هر 

زمینه دیگری می تواند باشد.

واکنش:دومین  نشریه  اجتماعي  گروه 
مرحله از جشن عاطفه ها در دهمین روز از 
مهرماه به صورت نمادین در یکی از مدارس 
دخترانه رشت با حضور مدیرکل ، معاونین 
امداد  کمیته  و شهرستانی  ستادی  رؤسای  و 
استان و همچنین مدیران و معاونین آموزش 
دانش  از  زیادی  تعداد  و  استان  پرورش  و 
آموزان برگزار شد. به گزارش سایت خبری 
کمیته امداد ؛ مدیرکل کمیته امداد گیالن در 
تحصیلی  سال  آغاز  تبریك  با  مراسم  این 
دانش  برای  بیشتر  موفقیت  آرزوی  و  جدید 
به همنوعان  : کمك شما  تاکید کرد  آموزان 
مناسب  شرایط  آوردن  فراهم  موجب  خود 
تحصیلی با حفظ کرامت و عزت نفس دانش 
آموزان بی بضاعت می شود که این کار شما 

بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
عاطفه  اینکه جشن  بیان  با  محمدی  علیرضا 
ها هر ساله با هدف ایجاد همدلی و همراهی با 
دانش آموزان بی بضاعت است افزود :  ترویج 
کمك  استمرار  و  نیکوکاری  و  احسان  فرهنگ 
در  طبقاتی  فاصله  کم شدن  باعث  نیازمندان  به 
آن  دنبال  به  که  شود  می  فقر  کاهش  و  جامعه 
شاهد کم رنگ شدن آسیب ها و ناهنجاریها نیز 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امسال 3۰۰ هزار پاکت برای 
مشارکت دانش آموزان و اولیاء آنان در مدارس 
حاصل  عواید  افزود:  است  شده  توزیع  گیالن 
هر  مدیر  تشخیص  با  مدارس  در  پاکتها  این  از 
بی  آموزان  دانش  تحصیلی  امور  صرف  مدرسه 
شود.  می  مدرسه  همان  بضاعت  کم  و  بضاعت 
مدیرکل کمیته امداد گیالن به کمك ۷11 میلیون 
و 2۰ هزار تومانی مردم نیکوکار گیالن در مرحله 
اول جشن عاطفه ها اشاره کرد و افزود : کمك 
ها  عاطفه  جشن  به  منحصر  آموزان  دانش  های 
نیست و در طول سال دانش آموزان بی بضاعت 
از سوی مدیران مدرسه شناسایی و در قالب کمك 
های نقدی ، خرید لوازم التحریر و پوشاک به آنها 

مساعدت می شود.
و  هزار   1۰ اکنون  هم  اینکه  بیان  با  محمدی   
3۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد گیالن 
هستند تصریح کرد : مساعدت و کمك مردم 
دانش  همه  تا  شد  باعث  گیالن  نیکوکار 
آموزان با دریافت سبد تحصیلی با دست پر 

سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

فرمانده تيپ نيروي مخصوص
 ميرزا كوچک خان:

 جشن عاطفه ها در گيالن،

آينده با تالش دانشجـويان در 
مسير علم شکل مي گيرد 

آلمان و رشت تفاهمنامه امضا كردند

ششمين هفته فيلم و عکس الهيجان 
برگزار شد

مسؤول نمايندگي ولي فقيه در سپاه قدس گيالن ،

با حضور شخص ايشان،

خبر 

يادواره 33 زن شهيده گيالن برگزار شد

 شناسنامه پنج غذای اصيل و محلی گيالن رونمايی شد

در  آستارا  ناحیه  سپاه  آموزش  و  تربیت  مسئول 
گلزار  در  گیالن  زن  شهدای  یادواره  مقدس  آیین 
انقالب  اظهار کرد: شهدای  این شهرستان،  شهدای 
استمرار  و  پیروزی  برای  مقدس  دفاع  دوران  و 
تا دین اسالم، قرآن، اهداف  از خود گذشتند  نظام 
ایثار  انبیا و اولیای الهی پا بر جا باشد. به گزارش 
گفت:  شعبانی مهر،  رحمان  گیالن،حجت االسالم 
در  مردان  همراه  تحمیلی  جنگ  آغاز  با  زنان 
جبهه های نبرد حق علیه باطل حماسه آفرینی کردند.

وی وجود ۷ هزار زن شهیده در کشور، 33 زن 
شهیده در استان و یك زن شهیده در شهرستان را 
و  پررنگ  حقانیت حضور  اثبات  بر  محکمی  گواه 

تاثیرگذار زنان در جبهه ها دانست.
ناحیه  سپاه  آموزش  و  تربیت  مسؤول  گفته  به 
هزار   31 و  زن  امدادگر  هزار   22 بر  بالغ  آستارا، 

میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن ، اولین 
یونسکو-  شناسی  خوراک  خالق  »شهر  همایش 
رشت« با حضور جامعه رستوران داران و هتلداران 

گیالن برگزار شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
به  هفته گردشگری  همایش  در  گیالن  گردشگری 
موقعیت ممتاز این استان در زمینه جذب توریست 
اشاره  و گفت: به دلیل ویژگی های منحصر به فرد 
موجود در گیالن همواره نیاز به برگزاری نشست 
های تخصصی در حوزه گردشگری احساس شده 

علیه حضوری  حق  نبرد  جبهه های  در  زن  پزشك 
جامعه  امروز  زنان  شد:  یادآور  وی  داشتند.  فعال 
دفاع  زنان  مقاومت  و  پاکدامنی  باید صبر،  اسالمی 

مقدس را برای خود الگو قرار دهند.
شعبانی مهر با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در شرایط کنونی به حماسه آفرینی های زنان 
افتخار می کند خاطرنشان کرد:  دوران دفاع مقدس 

است. رضا علیزاده با بیان اینکه برگزاری همایش 
تواند  می  رشت  در  شناسی  خوراک  خالق  شهر 
بنیان های مستحکمی حیطه برندسازی خوراک و 
فرصت  از  باید  کند، افزود:  ایفا  گردشگری  توسعه 

پیش آمده به خوبی بهره مند شد.
لزوم تمرکز در نحوه معرفی خوراک و  بر  وی 
غذاهای اصیل استان تاکید  و تصریح کرد:باید به 
شیوه ای هنرمندانه گوی سبقت را در بازار جهانی 

گردشگری از سایر رقبا برباییم.
علیزاده در معرض فراموشی قرار گرفتن برخی 
از فرهنگ ها و آداب کهن گیالنی را زنگ خطری 

زنان دوران جنگ با حضور فیزیکی و معنوی خود 
رزمندگان  به  بخشی  روحیه  در  نبرد  سنگرهای  در 
ایفا  تاثیرگذاری  نقش  جنگ  روند  تغییر  و  اسالم 
کردند. وی مقام و منزلت شهدا را به کالم الهی وصل 
دانست و افزود: امروز به درایت مقام معظم رهبری 
و حرف شنوی از آن بزرگوار، سنگرهای خود را تا 
مرزهای سوریه، لبنان، عراق، بحرین و یمن گسترده 
و مقاوم کرده ایم. آیین مقدس یادواره 33 زن شهیده 
گیالن و یك زن شهیده آستارا در دومین روز از هفته 
دفاع مقدس با همکاری سپاه ناحیه و بنیاد شهید و 
امور ایثارگران این شهرستان در گلزار شهدای آستارا 
برگزار شد. شهیده گل زاده حقی مقدم تنها زن شهید 
آستارا محسوب می شود که از دوران دفاع مقدس به 

یادگار مانده است.

مهم قلمداد کرد و اذعان 
غذاهای  نباید  کرد: 
طبخ  لیست  از  محلی 
رستوران ها حذف شود.

با  مراسم  این  در  
اعطای تندیس از رستوران های برتر گیالن تجلیل 
سنتی  غذای   ۵ شناسنامه  از  همچنین  و  آمد  بعمل 
کباب،  گمج  میرزاقاسمی،  قاتق،  باقال  شامل  استان 

مرغ ترش و اناربیج رونمایی شد.

براي تحقيق در حوزه علوم اعصاب،

براي نخستين بار در کشور،

زهراشيردل
الهيجان - دشمن زياري
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زهرا رضائي

 نشریه ي منطقه اي واکنش: 
اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
شهرداری  گذشته  بدهی های 
پایان سال پرداخت  تا  رشت را 
آب  بزرگترین  گفت:  می کنیم 
احداث  رشت  در  کشور  نمای 
هوشمند،  نقل  و  حمل  ، ناوگان 
آبهاي  بهبود،   زیست  محیط 
سطح جمع آوري و برند رشت 
جهاني  خوراک  خالق  شهر  به 
علی  سیدمحمد  دکتر  شود.  مي 

بیشتر  حضور  با  خبری  نشست  در  ثابت 
اصحاب رسانه در ساختمان تاریخي شهرداري  
افزایش  به  منجر  محلی  اعتماد  داشت:   اظهار 

سرعت در اجرای پروژه ها می شود.
سال  ابتدای  از  پارک   1۵ احداث  از  وی 
تاکنون در مقیاس های مختلف در شهر رشت 
خبر داد و اظهار کرد: تالش می کنیم تا پایان 
پارک   22 به  را  رشت  پارک های  تعداد  سال 
برسانیم و سعی کردیم برای احداث پارک از 

فضای حاشیه رودخانه ها استفاده کنیم.
دکتر ثابت قدم از راه اندازی تفرجگاه آبی 
رودخانه ها  حاشیه  از  متر  هزار  آزادسازی  با 
خبر داد و عنوان کرد: با سالم سازی آب این 
اخیر  دهه  چند  آرمان  به  می توانیم  تفرجگاه 

رشت در استفاده از آب رودخانه ها برسیم
ثابت قدم با بیان اینکه پل عابر پیاده در تازه 
آباد رشت راه اندازی شد تصریح کرد: سعی 
را کاهش  آباد  تازه  کردیم مشکالت محدوده 
بهبود  را  آباد  تازه  محیطی  فضای  و  دهیم 
بخشیم. وی از افتتاح پل زیرگذر خیابان شهید 
بیان  پایان مهرماه خبر داد و  تا  رجایی رشت 
کرد: این پروژه به علت عدم مطالعات درست 
مواجه  زیرساختی  با مشکالت  اجرا  زمان  در 
بود که منجر به تاخیر شد و افتتاح آن بخشی 

از مشکالت حمل و نقل را حل می کند
مسیرهاي جدید اتوبوس تند رو ایجاد مي 
ویژه  خط  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار  شود. 
BRT به خوبی جواب داده است مطرح کرد: 
تالش می کنیم تا پایان سال مسیرهای جدیدی 
برای ناوگان اتوبوسرانی راه اندازی کنیم و در 
این راستا قرارداد فاز بعدی خرید اتوبوس را 
منعقد کردیم. ثابت قدم با اشاره به طرح های 
بازآفرینی رشت اظهار کرد: بازآفرینی محدوده 
بقعه خواهر امام رشت و ضلع غربی عینك را 
شروع کردیم و اگر با اداره میراث فرهنگی به 
نخواهیم  مشکل  اجرا  بحث  در  برسیم  توافق 

داشت.
مشارکت  و  زباله  دفع  فرهنگ  به  وی 
مبدا  از  زباله  تفکیك  فرآیند  به  شهروندان 
تاکید کرد و گفت: حوزه زیست محیطی در 
کنار حوزه حمل و نقل، حساس ترین موضوع 

مدیریت شهری برای ما است
داستان آبهاي سطحي را جمع مي کنیم.

اینکه سال 91 جمع  بیان  با  شهردار رشت 
از  نقطه   8 الی   ۷ در  سطحی  آب های  آوری 
رشت انجام شد عنوان کرد: امسال جمع آوری 
آب های سطحی را در 23 نقطه انجام می دهیم 
انتهایی  مرحله  به  آن  از  نقطه   11 تاکنون  که 

بیان  با  قدم  ثابت  است.  رسیده 
اینکه شبکه جمع آوری آب های 
است  متصل  هم  به  سطحی 
پروژه  امسال  کرد:  خاطرنشان 
را  سطحی  آب های  آوری  جمع 
در کل شهر رشت انجام می دهیم.

تعداد  افزایش  از  وی 
در  گذاری  سرمایه  پروژه های 
رشت خبر داد و خاطرنشان کرد: 
3۰ الی 4۰ پروژه سرمایه گذاری 
تعریف  مختلف  مقیاس های  در 
با  رشت   کالنشهر  تالش  پر  شهردار  کردیم. 
بیان اینکه شهرداری رشت با بدهی های انباشته 
شده از گذشته مواجه بود بیان کرد: با یك نظام 
کلیدی  معوقات  کردیم  سعی  تخصصی  بندی 
کنیم  پرداخت  را  پرسنل  حقوق  پرداخت  از 
را صفر  بدهی های شهرداری  سال،  پایان  تا  و 

خواهیم کرد.
سالمت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  قدم  ثابت 
اقدامات موثری را انجام دادیم مطرح کرد: 13۰ 
را  از کارتن خواب های سطح شهر رشت  نفر 
واکسیناسیون  و در این راستا تفاهم نامه ای را با 
امداد و مرکز بهداشت رشت  بهزیستی. کمیته 

منعقد کردیم. 
وی از احداث آب نمای پارک ملت رشت 
در آینده نزدیك خبر داد و مطرح کرد: آب نمای 
کشور  نمای  آب  بزرگترین  رشت  ملت  پارک 
خواهد بود. ثابت قدم با بیان اینکه به استفاده 
اعتقاد  مدیریت شهری  در  بانوان  و  از جوانان 
دارم اظهار کرد: به روند استفاده از جوانان ادامه 
سال  در  مدیران شهرداری  تغییرات  و  می دهم 

جدید کاهش داشته و به یك ثبات رسیدیم.
زحمات  الملل  اموربین  و  عمومي  روابط 

زیادي در ثبت شهر خالق کشید.

خبر ... يک نکته از اين معنا  ...

خبر  ...

خبر  ...

من آدم حساسی نیستم.
وقتی خانه ی والدینم را ترك کردم گریه نكردم، 

وقتی گربه ام مرد گریه نكردم، 
وقتي در ناسا کار پیدا کردم گریه نكردم، 

و حتي وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نكردم، 
اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم، بغضم گرفت. 

با تردید با پرچمی که بنا بود روی ماه نصب کنم بازی 
می کردم. از ان فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود. 

ما بودیم و یک خانه  ی گرد آبی .
با خود گفتم انسانها برای چه می جنگند؟شصت دستم 
را به سمت زمین گرفتم و تمام دارایی ام و کره زمین با آن 

عظمت پشت شصتم پنهان شد و من اشک ریختم.!

 نشریه واکنش: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 
وزیر کشاورزی حتما باید در قبال سیاست واردات برنج پاسخگو 
به استیضاح می  باشد وزیر را  ادامه داشته  باشد، گفت: اگر بحث 
کشانیم . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، محمد صادق 
حسنی در واکنش به واردات برنج اروگویه ای، اظهار کرد: متأسفانه 
اخبار  هستیم  کشور  سراسر  به  خارجی  برنج  توزیع  شاهد  اکنون 

سراسری هم اعالم کرد و از این خبرمتعجب شدم.

اي  منطقه  ي  نشریه   
ارزیابی  اساس  بر  واکنش: 
های صورت گرفته و به استناد 
شاخص  خانم کبری نیك قلب 
بازنشسته تامین      اجتماعی 
منتخب  بعنوان   گیالن  استان 
اجتماعی  تامین  بازنشسته  .انتخاب  شد  برگزیده  کشوری  نمونه 

استان گیالن بعنوان نمونه کشوری
تامین  کل  اداره  فرهنگی  وامور  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجتماعی استان گیالن ، بدنبال انتخاب چهره های برتر مستمری 
بگیران گیالن در بخشهای بازنشستگی ، ازکارافتادگی وبازماندگان 
و ارسال مستندات ومدارک برگزیدگان به مبادی سازمانی ، پس از 
بررسی های الزم وارزیابی های صورت گرفته به استناد شاخصها 
ومولفه های تعیین شده ، خانم کبری نیك قلب بازنشسته تامین 
کشوری  ونمونه  برتر  چهره   1۰ از  یکی  بعنوان  گیالن  اجتماعی 
ارشد  وکارشناس  رئیس  فر  .امیررضازندی  گردید  برگزیده 
 : گفت  اجتماعی  تامین  کل  اداره  فرهنگی  وامور  عمومی  روابط 
فرزندان  تربیت   ، بیمه  پرداخت حق  باالی  با سابقه  بازنشستگی 
فرهنگی  موفقیتهای   ، وتحصیلی  علمی  باالی  مدارج  با  شایسته 
تهیه   ، ، مشارکت در ویراستاری وتالیف دو جلد کتاب  مذهبی 
اخذ   ، وتفسیر  قرآنی  های  حوزه  در  آموزشی  جزوات  وتنظیم 
مدارک مختلف سپری نمودن دوره های قرآنی پس از بازنشستگی 
تفسیر  مباحث  تدریس  قبیل  از  آموزشی  اجتماعی  فعالیتهای  و 
وخیر  المنفعه  عام  فعالیتهای  در  مشارکت   ، مساجد  و  بسیج  در 
خواهانه و دریافت لوحهای تقدیر وتشویق از جمله موارد اخذ 

امتیازات باال در این گزینش بوده است .

ایكاش مسئوالن این را ببینند
روستای گره گوابر اشكورات  

رحیم آباد رودسر

نيل آرمسترانگ در خاطرات 
نوشته است.....

وزير جـهاد کشــاورزي را 
استيضاح مي كنيم

 بازنشسته تامين اجتماعي گيالن 
نمونه کشوري شد

پدر و پسر معلول اشكوری
 چشم انتظار کمک مسئـولین 

» مشارکت در سرشماري،

                                الزمه پيشرفت ايران اسالمي «

اعضاي كمسيونهاي شوراي شهر 
رشت انتخاب شدند

جلسه  در  واکنش:  نشریه   
رشت  شهر  اسالمی  شورای 
انتخاب  کمیسیون ها  اعضای 
علوی  امیرحسین  مهندس  و 
شهر  شورای  نماینده  عنوان  به 
 ۷۷ ماده  کمیسیون  در  رشت 

شهرداری برگزیده شد.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 

سیدرضا  فرهاد شوقی،  اسماعیل حاجی پور،   ،  24 گیالن  خبری 
حسین  محمد  و  نودهی  نیکومنش  مظفر  موسوی روزان، 
شهرداری   1۰۰ ماده  کمیسیون  اعضای  عنوان  به  واثق کارگرنیا 

رشت انتخاب شدند.
 ۷ ماده  کمیسیون  در  شورا  نماینده  به عنوان  پیشگر  فرانك   
سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  قانون  اصالح  اجرایی  آیین نامه 
عنوان  به  نیکومنش نودهی  مظفر  شد.   انتخاب  رشت  شهرداری 

نماینده شورا در کمیسیون بدوی نظام وظیفه انتخاب شد.
 محمدحسین واثق کارگرنیا به عنوان نماینده شورای شهر رشت 

در کمیسیون تجدید نظر نظام وظیفه انتخاب شد.
 رضا رسولی نیز نماینده شورا در کمیسیون تحویل موقت و 
قطعی پروژه شهرداری رشت انتخاب و رضا رسولی نماینده شورا 
شهرداری  شهری  عمران  و  نوسازی  قانون   8 ماده  کمیسیون  در 
رشت معرفی شد.  محمود باقری خطیبانی، فاطمه شیرزاد و مظفر 
نیکومنش نودهی به عنوان اعضای کمیسیون 2۰ماده ۵۵ شهرداری 
رشت انتخاب شدند. اسماعیل حاجی پور نیز نماینده شورا در کمیته 
انتخاب شد.سیدامیرحسین  تاکسیرانی شهرداری رشت  انضباطی 
علوی نیز نماینده شورا در کمیته تهاتر شهرداری رشت و فرهاد 
شوقی نماینده شورا برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا 
در شهرداری رشت انتخاب شد. محمود باقری خطیبانی نماینده 
شورا در جلسات کمیته سالمت روان استان گیالن و سید رضا 
موسوی روزان نماینده شورا در انجمن یاوران وقف استان انتخاب 
بحران  ستاد  کمیته  در  شورا  نماینده  حاجی پور  اسماعیل  شد.  
در  رشت  شهر  شورای  نماینده  صابر  عباس  و  رشت  شهرداری 
سازمان اتوبوسرانی، محمود باقری نماینده شورا در میادین میوه 

و تره بار انتخاب شدند.

در نشستي بدون حضور خبرنگاران،

 اولین جشنواره  فرهنگی کوچ  پاییزه و نان 
محلی چروده  و اندل ، در  روستای  ییالقی  
و  فرهنگی  میراث  هفته  مناسبت  به  چروده  
گردشگری  با  همکاري فرمانداری شهرستان 
رضوانشهر، بخشداری  پره سر ، اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی  شهرستان رضوانشهر، اداره 
و  راه  اداره   ، رضوانشهر  جوانان  و  ورزش  
های   شهرداری   ، شهرستان   سازی  شهر 
شورای  و  دهیاری  سر  پره  و  رضوانشهر 
نماینده  و  چروده  ییالقی  روستای  اسالمی  
دامداران روستای  چروده  با  مشارکت بخش 
خصوصی  و حضور هنرمندانه  صنایع دستی  

برگزار شد.
میراث  اداره  رییس   پور   هادی  منصور 
گردشگری   و  دستی  صنایع   ، فرهنگی 
این  دبیر  همچنین  و  رضوانشهر  شهرستان 
جشنواره   ضمن تشکرو قدردانی  از همراهی  
جشنواره   این   برپایی   در  که  کسانی  تمام  
مشارکت داشتند، گفت: هدف از برپایی این 
جشنواره  احیاء  اداب ، رسوم  و فرهنگ ها ، 
خصوصا بحث معرفی  زندگی کوچ نشینی و 
عشایری در راستای  بوم گردی و گردشگری 

عشایری  و روستایی  همراه با  جاذبه های  
بازیهای  اجرای  و  انجام  با  منطقه   فرهنگی  
سازهای  از   نوازی    نی  و  محلی   بومی 
زندگی  فرهنگ  با   که  تالش   منطقه  اصیل 
کوچ نشینی  ارتباط  مستقیم داشته و موسیقی 
یا   نمادین   کوچ  برپایی  تالشی،   آواهای  و 
به  یا  بران   عروس  مراسم  و  گردانی   رمه 
زبان تالشی ) ویو آوری (  برگزار شد  که با 

استقبال خوبی  هم   مواجه شد.
کوچ  پاییزه  که معموال در نیمه دوم مهر ماه  
انجام می شود بدلیل ایام محرم  این جشنواره  

زودتر از موعد  در شهرستان برگزار  شد.
در گیالن  کوچ به صورت عمودی  انجام می 
شود و مردم  از ییالق  به قشالق  کوچ آغاز 

که  می کنند  که در مقایسه با  سایر  استانها  
به صورت افقی  صورت  می گیرد این کوچ  
در دوران های گذشته گیالن ، خصوصا  در 
منطقه تالش  زندگی  مردم  عشایری و کوچ 
نشینی بوده  ولی امروز  در بحث  رمه گردانی   

این  کوچ  انجام می شود.
شهرستان  خصوص  به  طوالش  منطقه  مردم 
هاي  مناسبت  به  و   سال  ایام  در  رضوانشهر 
گوناگون به آئین ها و سنت هاي نیاکان خود 

بسیار باور دارند و به آن ها ارج مي گذارند.
هاي  سنت  این  احیاي  و  داشتن  نگه  زنده 
و  موازین  همه  رعایت  با  فاخر  و  پسندیده 
داشتن اصالت به خصوص در مناطق روستایي 
شهري  و  دارد  منطقه  مردم  زندگي  در  ریشه 
و به ویژه روستایي با همت و عالقه خاصي 
این آئین هاي پدران خویش را به شایستگي 
انعکاس  اخیر  سالهاي  در  کنند.  مي  برگزار 
موجب شده  ها  آئین  و  مراسم  این  برگزاري 
است تا دیگر مناطق استان گیالن و استان هاي 
هایي  انگیزه  با  و  شوند  تشویق  نیز  همجوار 
باالیي آئین هاي مناسب و فاخر گذشته را به 

مرور ترویج دهند.

گزارش

 جشنواره کوچ و نان محلي در ارتفاعات  رضوانشهر

 ليال خالقي - رضوانشهر

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 .
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زيرساخت هاي رشت تناسبي 
با جمعيت آن ندارد

دبير حزب اعتدال و توسعه 
گيالن ابقاء شد

  فرمانده انتظامی گیالن گفت: 
زیرساخت های کالن شهر رشت 
ظرفیت  و  جمعیت  با  تناسبی 
در  گردشگر  میلیون ها  پذیرش 

سال ندارد. 
میرحیدری   محمدرضا  سردار 
در شورای اسالمی شهر رشت با 
اشاره به اینکه همکاری مجموعه 

دستگاه های اجرایی استان در راستای تثبیت و حفظ امنیت اثرگذار 
در  باید  مردم  امین  به عنوان  شورا  منتخبین  داشت:  اظهار  است 
جهت حفظ حقوق شهروندی تالش کنند. فرمانده انتظامی گیالن 
با بیان اینکه زیرساخت های کالن شهر رشت تناسبی با جمعیت 
و ظرفیت پذیرش میلیون ها گردشگر در سال ندارد تصریح کرد: 
وضعیت نامناسب استان نتیجه میراث داری کم کاری های گذشته 
گیالن  مردم  طبع  مناعت  اینکه  بیان  با  میرحیدری  سردار  است. 
پلیس  نازنین شده است تصریح کرد:  این مردم  بر  موجب جفا 
امنیت و آرامش مردم به دلیل پیچیدگی وضعیت  به عنوان حافظ 
استان شرمنده مردم استان است. فرمانده انتظامی استان گیالن با 
تاکید بر شناخت اولویت ها و توجه به مشکالت مردم در استان 
از مشکالت  ناشی  نارضایتی های  کاهش  راستای  در  باید  افزود: 
مردم  اینکه  بیان  با  وی  شود.  انجام  گسترده ای  اقدامات  استان  در 
والیتمدار گیالن در برابر مشکالت و کاستی ها صبر و تحمل پیشه 
انتظامی  بیان کرد: کمبودهای گسترده ای در بخش نیروی  می کنند 
استان احساس می شود که باید برای خدمات رسانی بهتر به مردم 

مدنظر قرار گیرد.

از  حکمی  با  واکنش:  نشریه    
نوبخت  باقر  محمد  دکتر  سوی 
توسعه(،  و  اعتدال  حزب  )دبیرکل 
به  دیگر  بار  محمدی  دکترکیوان 
توسعه  و  اعتدال  حزب  دبیر  عنوان 

تشکیالت گیالن منصوب شد. 
نوبخت  دکتر  از حکم  بخشي  در 

به  را  ، جنابعالی  توانمندی  و  ،تعهد  تجربه  به  )نظر  است:  آمده 
عنوان دبیر حزب اعتدال و توسعه گیالن منصوب می کنم( در 
بخش دیگری از این حکم تاکید شده است )امید است با برنامه 
ریزی دقیق نسبت به فراهم آوردن امکانات برای تشکیل شورای 
استان و شورای شهرستانها و بخش ها، و راه اندازی و ایجاد دفاتر 
استانی و شهرستانی حزب ، انتخاب معاونین سیاسی، اجرایی و 
با  دبیران شهرستانها  و همچنین  کانونها  و  هماهنگی شهرستانها 

تایید شورای استان طبق آئین نامه استانها حزب اقدام فرمایید(

خبر ...

شهر رشت در مسير تحوالت بزرگ قرار گرفته است
پروژه هاي مهم و تاثير گذار در راه است،

نماينده رشت در خانه ملت،

سالمه شيرزادي


