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اي  هفته  و  روز  هيچ  تقريبا 
رساني  اطالع  مراكز  كه  نيست 
هاي  استان  انتظامي  فرماندهي 
گيالن و مازندران از كشف مقداري چوب » يعني قطع درختان جنگلي 
و نابودي جنگل ها » را براي رسانه ها مخابره نكنند. آخرين مورد قبل 
از انتشار اين شماره نشريه ، كشف مقداري چوب از دو دستگاه وانت 
و يك دستگاه كاميون در ماسال بود و  فرماندهي انتظامي گفته است 

كه، ارزش اقتصادي اين مقدار چوب 300 ميليون ريال است. 
و  جنگل  غارتگر  زيادي  بسيار  عده   « معادله  و  مساله  اينجاي  تا 
قاچاقچي چوب هر روز در جنگل هاي شمال به خصوص در گيالن 
درختان تنومند متعلق به دهها و گاه صدها ساله را با صداي بلند اره 
ها كرده  و در شهر و  كاميون  بار  اغلب شبانه  و  بريده  ها  موتوري 
فروشند.  نرخ هاي گزاف مي  با  تهران  بازار  و  صنعت چوب شمال 
از هر چندين فقره حمل چوب هم تعدادي توسط فرماندهي انتظامي 
دو استان كشف و متخلفان به دادگاه معرفي مي شوند ) كه ما آماري 
درستي در اين خصوص نداريم(. دادگاه هاي ما نيز براساس قوانين 
موجود اين متخلفان را جريمه نقدي كرده و آنها پول جريمه  را به 
علت در آمدهاي هنگفت ناشي از قاچاق پرداخته و اين چرخه هم 
چنان ادامه دارد. به راستي چه بايد كرد و براي حفظ جنگل و محيط 
زيست چه كسي در عمل » نه در شعار و پوستر و بنر« مسئول است.؟

جنگل كه رفت ، 
قلبم شكست

شهردار رشت خبر داد،

پروفسور سميعي، 

مدير مسئول  

مدير مسئول  

 كليد تشكيل و آغاز به كار شوراي 
دولت  دوره  اولين  از  روستا  و  شهر 
اصالحات در كشور زده شد و انتظار 
اين بوده و هست كه 170 هزار عضو 
كنوني شوراهاي شهر و روستا سراسر 
جايگاه  اين  در  بتوانند  اسالمي  ايران 
منشا اثر و خدمت و توسعه رفاه عمومي باشند – آيا به راستي 

چنين شده است؟...
زماني شورا در چارچوب حاكميت  اسالمي تعريف مي شود 
كه  در مسير تقويت جامعه مدني قرار گيرد و در راستاي اعتماد 
با  اين مهم ميسرنيست مگرآنكه   بردارد و  نظام گام  به  عمومي 

نظارت كامل در راستاي خدمت به جامعه حركت كنند. 
به همين منظور افرادي بايد در شوراها قرار گيرند كه نه تنها 
داراي مدرك تحصيلي بلكه داراي قدرت مديريتي  و باالتر از 
آن توان نظارتي الزم باشند و اينكه سن يا جنس آنها چه باشد،  

تفاوتي ندارد.
انصافا در اين سالها در برخي مواقع شوراهاي اسالمي در شهر 
و روستا در ايران خدماتي اگر چه محدود را به ثبت رسانده اند 
و حتما بي تاثير نبوده اند ،  اما بنا به اظهارات متعدد افكار عمومي 
تاكنون  اين نهاد نتوانسته به درستي در جايگاه شايسته خود قرار 
گيرد. از سوي ديگري متاسفانه  به گفته بسياري از صاحب نظران 
،  شوراها درمناطقي  از كشور به مرحله اي رسيده اند كه نه تنها به 
وظايف خود عمل نمي كنند بلكه  در چارچوب قدرت مديريت 
شهري حل شده اند و اغلب خود را با سياست هاي مدير منتخب 
خويش هماهنگ كرده در حالي كه بايد ناظر بر عملكرد مديريت 
به  هاي  عرصه  همه  در  بايد  شوراها  كه  نيست  ترديدي  باشد. 
خصوص در حوزه مالي بر مديريت شهري نظارت كنند، در حالي 
كه  افرادي از اعضاي شوراها آلوده رانت مالي و اختالس شده و 
شوراي دوره قبل شهر رشت يا شوراي شهر تبريز كه به تازگي 
چند تن از اعضاي آن دستگير شده اند و در چند شهر ديگر به 
خصوص كالنشهرها به جاي نظارت بر عملكرد مديريت شهري 
در كمال ناباوري با مديران فاسد و يا با كار تيمي و گروهي وارد 
حوزه فساد مالي شده اند. اينجاست كه طرح » از كجا آورده اي 
» مديران نظام بايد به صورت كامل و به سرعت اجرا شود و اين 
از كجا آورده اي فقظ شامل حال مديران دولتي و آن هم بخشي 
جمله  از  و  ذيل  تا  از صدر  مديران  همه  بلكه  نشود  مديران  از 

شوراهاي شهر و روستا مشمول اين طرح شوند. 
به  آن   از  بعد  و  به شورا  از ورود  قبل  بايد  يك عضو شورا 
دستگاه قضايي اعالم كند چه ميزان بر ثروت و دارايي هاي او 

اضافه شده است – چرا و چگونه ؟

شوراها در ایران مقوم جامعه 
مدني یا.....؟

سرمقاله

طب استاد محمد پشنگ

با   0 3  سال سابقه ورزشي
 داراي مجوز رسمي از اداره کل ورزش و نوجوانان استان گيالن 

خـوشا به حـال آنكه علمش را خـدا داد 
بنیـان گـذار ماسـاژ مینیـاتـوری نامرئـی

تالشهاي دولت تدبير 
نبايد ناديده گرفته شود
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کاهش دردهاي آرتروز ، ديسک کمر ، رماتيسم ، سر درد ، ميگرن  ، معده درد ، نفخ معده ، 
درد شانه ، بي خوابي ، فراموشي ، استرس و ...
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همه روزه 16  الي  0 2

يادداشت

مديـران استاني از ظـريف بيامـوزند
 محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران به تازگي اظهارنظري 
داشت كه اين موضع شفاف بايد به عنوان يك فرهنگ براي 

ديگر مسئوالن الگو قرار گيرد.
 ظريف دراين خصوص كه آيا شما هم در انتخابات رياست 
روشني  به  شد،   خواهيد  داوطلب  ماه  ارديبهشت  جمهوري 
پاسخ داد، رئيس جمهور شدن درتوانم نيست. به راستي كه 
دنيا ديده صريح و شفاف سخن گفته است.  آدم  اين  چقدر 
و  محكم  عبارت  اين  به  استاني  مديران  است  شايسته  بسيار 
مسئوليت  براي   كه  پيشنهادي  هر  به  و  كنند  توجه  اعتقادي 
از طرف يك مقام مطرح مي شود،  بالفاصله » بله » نگويند.! 
مديريت يك علم و يك هنر و نيازمند آگاهي و داشتن انرژي 
باال و شناخت محيط و مردم هرمنطقه دارد و نبايد كلنگ و 
صرف داشتن يك مسئوليت در جايگاه مديريت قرار گيرند و 

البته جا را براي ديگران تنگ كنند. 
عبارت معروفي از امام براي ما به وصيت مانده است كه 
اگر مديري شايستگي مديريت ندارد ، خودش كار برود تا فرد 

شايسته اي در آن مسئوليت قرار گيرد.
كاش مسئوالن ما چه در حوزه سياسي ، اقتصادي، اجتماعي، 

ورزشي و هنري به اين عبارت و توصيه فاخر توجه كنند.
 فرد به علت وايستگي هاي خانوادگي يا جناحي مدير كل 
، فرماندار، بخشدار و رئيس يك سازمان اقتصادي و اجتماعي 

، اما حتي قادر به تهيه يك  مديريت يك مجموعه را پذيرفته 
نامه ساده اداري يا حتي نظارت و كنترل بر زير مجموعه خود 
نيست .  اساسا شناختي نسبت به مردم منطقه ، خواسته ها و 
نيازهاي آنها و جايگاه آن پستي كه بر آن تكيه زده است را 
ندارد. لطفا مسئوالن ، مديران و سرپرستان در بخش هاي دولتي 
،  خصولتي چنانچه اين مطلب را مي خوانند همين امسال از 
سمت خود استعفا داده و اجاره بدهند يك جوان شايسته بر آن 

مسند به شايستگي تكيه بزند.   مدير مسئول
شما اگر در اين باره نظر و انتقاد و پيشنهادي داريد با ما در 

ميان بگذاريد.
mohammadpour3650@yahoo.com     آدرس ايميل ما

 

توصيه اي به برخي مديران،

آموزش کوتاه و میان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي 
دولتي ،  بخش صنعت و موسسه هاي آموزشي فقط در شهر رشت - تماس 09125036810
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جناب آقاي دکتر یونس رنجكش
انتصاب شايسته جنابعالي به سمت فرماندار شهرستان 

مرزي آستارا  را تبريك عرض مي كنم. 
از درگاه خداوند منان توفيقات روز افزون برايتان 

آرزومندم.
 مجید محمدپور - نویسنده ،  روزنامه نگار و

 استاد دانشگاه

جناب آقای عباس قاسمی
 كسب مقام نخست مسابقات كشوری پرورش اندام 
و انتخابی تيم ملی را خدمت شما ورزشکار اخالق 

مدار تبريك عرض می نماييم .
محمود رضایی - مجتبی موسی علی

ثبت نام در مقاطع کارداني و کارشناسي در دانشگاه دانیال 
شمال آغاز شد. جهت کسب اطالعات بیشتر به ما بپیوندید.  

danialshomal@

مديركل روابط عمومي استانداري، فعاالن بخش صنعت استفاده كنند،



 واکنش سياسي ، گوناگون  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

تخلفات مسئوالن  پس 
از پایان مسئولیت نیز 

بررسی می شود

mohammadpour3650@yahoo.com 

با  جمهوري  رييس  اول  معاون   
هاي  سخنراني  که  کساني  از  انتقاد 
را  حزبي  فعاالن  و  سياسي  مقامات 
مجريان  به  خطاب  زنند،  مي  هم  بر 
انتخابات گفت: اجازه ندهيد عده اي 
و  انتخابات  آرامش  قانون  بي  افراد 

جلسات سياسي را برهم بزنند.
در  جمهوري  رييس  اول  معاون   
انتخابات  مجريان  سراسري  همايش 
وزارت  بزرگ  تاالر  در  که   1396
کشور  با بيان اينکه انتخابات دستاورد 
بي بديل نظام است ، گفت: صندوق 
گوياترين  زيادي  اعتبار  به  هم  راي 
است  نظام  با  گفتن  سخن  در  زبان 
را  مردم  اعتماد  است  نيازمند  نظام  و 
بهترين  و  کند  جلب  خود  سمت  به 
صحنه  موضوع  اين  براي  صحنه 

انتخابات است.
تواند  مي  نظام  افزود:  جهانگيري 
با جلب اعتماد مردم کار آمدي خود 
و  مقبوليت  و  نظام  آمدي  کار  که  را 
نمايش  به  است  نظام  مشروعيت 
نباشد  آمد  کار  که  نظامي  و  بگذارد 
داده  از دست  را  مقبوليت الزم خود 
است . وي ادامه داد: بايد تالش کنيم 
نخبگان به صحنه بيانيد و حضور آنها 
و حضور گروه هاي مرجع مي تواند 
به مشارکت انتخابات کمک کند و با 
مشارکت مردم فرصت هاي جديدي 
وثبات  امنيت  و  شد  خواهد  ايجاد 
افزايش مي يابد و تهديدات وآسيب 

ها کاهش مي يابد . معاون اول رييس 
جمهوري با اشاره به راهپيمايي مردم 
در 22 بهمن ماه سال جاري ، گفت: 
حضور ملت چقدر فضا را تغيير داد؛ 
بنابراين با مشارکت در انتخابات چه 
فرصتهاي طاليي که پيش روي کشور 
ايجاد نخواهد شد . جهانگيري افزود: 
ميان  مشترک  درک  کنيم  تالش  بايد 
شما  و  کنيم  فراهم  دولت  و  مردم 

مجريان رابطه دولت ومردم هستيد و 
هرچه تعامل شما با ملت بيشتر باشد 
انتخابات  در  مردم  حضور  شانس 

افزايش خواهد يافت .
وي اضافه کرد: وقتي مردم مطمئن 
روز  براي  فقط  را  آنها  که  شوند 
مطالبات  و  خواهند  نمي  انتخابات 
آنها مورد توجه قرار مي گيرد حضور 
بنابراين  داشت  خواهند  تري  جدي 

بايد سياست همدلي وهمزباني که جزء 
سياست هاي جدي دولت است مورد 

توجه قرار گيرد .
گفت:  جمهوري  رييس  اول  معاون 
هاي  گروه  و  احزاب  کنيم  بايد تالش 
در  فعال  دار حضور  شناسنامه  سياسي 
صحنه داشته باشند و اجازه ندهيد عده 
انتخابات و  افراد بي قانون آرامش  اي 

جلسات سياسي را برهم بزنند .

 رئيس مجلس گفت: به ديوان محاسبات دستور داده شد كه پس 
از پايان دولت ها نيز به تخلفات مسئوالن رسيدگی كند.

 علی الريجانی تخلفات مسئوالن حتی پس از پايان مسئوليت نيز 
بررسی می شود. علی الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی  خانه ملت و در جريان بررسی جزئيات اليحه بودجه 
سال 1396 كل كشور درباره بررسی اسناد نفتی در سال های 87 تا 
اين اليحه، گفت: تخلفات صورت  بند )ز( تبصره يك  91 و طبق 
گرفته غالبًا و قريب به اتفاق پس از اينكه دوره آقايان تمام می شود، 
ديوان محاسبات فرصت می كند كه تخلفات را به مجلس ارسال كند 

يا ُفالن وزير در فالن جا تخلف كرده  كه مثال ُفالن رئيس جمهور 
است.  وی افزود: زمانی گفته می شد كه تخلف وزرا يا رئيس جمهور، 
آنها حيات سياسی  يعنی زمانی كه  به رئيس مجلس گزارش شود، 
دارند. بايد گزارش تخلفات به رئيس مجلس ارائه شود تا اگر نياز به 

استيضاح يا سوال داشت، در اين باره اقدام شود.
وجود  اين خصوص  در  اشكالی  كرد:  تصريح  مجلس  رئيس    
آنها  يا رئيس جمهور دوره خدمت  آنكه وزرا  از  آيا پس  داشت كه 
تمام شد، می توان به تخلفات آنها رسيدگی كرد يا خير يا بايد همانند 

ساير امور به وضعيت آنها رسيدگی شود.

واكنش2

نیازمند انتخاباتی با مشارکت 
حداکثری هستیم

ادامه سرمقاله

خبر

حميده کرمي -  تالش

مديركل روابط عمومی استانداری گيالن با بيان 
برای  را  پرنشاط  نوروز  تا  كنيم  بايد  تالش  اينكه 
استاندار گيالن رسما سال  فراهم شود گفت  مردم 
كردند  معرفی  گيالن  در  گردشگری  سال  را  آينده 

و اين مسئله را بايد در بهار به خوبی نشان دهيم.
كميته  مشترك  جلسه  در  گلشن   يوسف   
اجرايی خدمات سفر و شورای  اطالع رسانی ستاد 
هماهنگی روابط عمومی های گيالن  كه با حضور 
و  گيالن  دستی  وصنايع  فرهنگی  ميراث  مديركل 
ايام  به  شدن  نزديك  به  شد  برگزار  وی  معاونين 
بازگشت  نوروز جشن  افزود:  و  كرد  اشاره  نوروز 
به زندگی و شور، نشاط و اميدی است كه ايرانی ها 

همواره به آينده بهتر دارند.
است،  فرهنگ  يك  نوروز  اينكه  بيان  با  وي 
تمدن  و  تاريخ  از  عصاره ای  نوروز  كرد:  تصريح 
مذهبی  ايمان  با  كه  می شود   محسوب  ما  كشور 
ايرانی ها درآميخته است. اين مقام مسئول  با اشاره 

ادامه مطلب از صفحه 1 ...
با  برخورد  قانون  كه  نرسيده  فرا  آن  زمان  آيا 
قاچاقچي هاي چوب در شمال اصالح و سختگرانه 
تر شود تا كسي به خودش جرائت نابودي جنگل 
حيات  نابودي  و  جنگلي  تنومند  درختان  قطع  و 
 « ها  نسل  براي همه  ملي  ثروت  اين   « جانوران  

را ندهند.؟
مردم هم در شهر و هم در  روستا با بي تفاوتي 
و يك امر رايج هر زمان كه خودروي حمل چوب 

تالش  شهرستان  فرماندار   : واكنش  ي  نشريه   
اعالم كرد: نبايد تالش های دولت تدبير و اميد را 
بهتر بخش های مختلف در  برای مديريت هرچه 
ناتمام  های  پروژه  رساندن  برداری  بهره  به  جهت 

ناديده گرفت . 
 سيد عيسي مهدوي در جلسه  مشترك شورای 
با  تالش  شهرستان  بحران  مديريت  و  اداری  
بخشداران  اجرايی،  های  دستگاه  حضور  روسای 
از  مضمونی  به  اشاره  با  جمعه  ی  ائمه  و  منطقه 
فرمايشات مقام معظم رهبری و امام راحل تصريح 
كرد:نبايد فراموش كنيم كه در مردم ساالری دينی 
علی  انتخابات  اسالمی،موضوع  جمهوری  نظام 
كنار  انتخابات رياست جمهوری و در  الخصوص 
آن شوراهای اسالمی جايگاه ويژه ای دارد و آنچه 
ما  برای  را  آن  اهميت  و  موضوع  اين  حساسيت 
دوچندان می نمايد ميزان مشاركت ملت ما در اين 

به سخنان رئيس جمهور در جمع استانداران مبنی 
سال  اواخر  كرد:  بيان  نشاط،  پر  نوروزی  ايجاد  بر 
نقاط  در  طبيعی  باليای  اثر  بر  مشكالتی  جاری 
مختلف كشور برای مردم ايجاد شد و در گيالن نيز 
بارش برف سنگين را داشتيم و بايد تالش كنيم تا 

نوروز پرنشاط را برای مردم فراهم شود.
مديركل روابط عمومی استانداری گيالن افزود : 
دكتر نجفی نيز رسما سال آينده را سال گردشگری 

اين ها  اگر  بينند،  مي گويند:  را مي  هاي جنگلي 
فروش  پول  مقداري  پرداخت  با  شوند  گرفتار 

چوب هاي قاچاق قبلي آزاد مي شوند.
منابع  حفظ  و  درختكاري  روز  استانه  در  لذا 
از مجلس محترم مصرانه در خواست مي  طبيعي 
قوانين  تصويب  و  موضوع  اين  به  نسبت  شود 
بازدارنده مناسب همت كنند و گروه هاي زيست 
محيطي هم از خود تحركي نشان بدهند و به متن 
نويسي و چاپ بروشور و سخنراني در نشست ها 

كردن  تمركز  نيازمند  مهم  اين  كه  است  انتخابات 
روی نقاط مشتركی است كه به همدلی و هم جهتی 
فرصت  از  بهتر  .و  بيشتر  هرچه  مندی  بهره  برای 
را  انتخابات شوراها  باشد. وی  می  رو  پيش  های 
مسيری معرفی كرد كه مردم از طريق آن می توانند 
بزنند كه  سرنوشت شهر و منطقه ی خود را رقم 

به  بهار  در  بايد  را  مسئله  اين  و  معرفی   گيالن  در 
خوبی نشان دهيم.

گلشن بر برگزاری نوروز به بهترين شكل ممكن 
تاكيد كرد و گفت: روابط عمومی ها در زمينه مذكور 
دولت،  به  می توانند  و  دارند  عهده  به  مهمی  نقش 
مردم و جامعه كنند تا نوروز پر نشاطی داشته باشيم.
عمومی ها  روابط  اينكه  به  اشاره  با  گلشن 
كرد:  اظهار  هستند،  تجربه  با  و  خوش فكر  افرادی 
اطالع رسانی  برای  بسياری  تالش  عمومی ها  روابط 
سال  نوروز  و  می دهند  انجام  دولت  فعاليت های 
روابط عموی دستگاه های  توسط  گذشته 500 خبر 

مختلف گيالن توليد شده است.
دبير شورای هماهنگی روابط عمومی ها خواستار 
عمومی  روابط  توسط  پاسخگويی  ميز  تشكيل 
دستگاه های اجرايی گيالن در ايام نوروز امسال شد 
و بيان كرد: در نوروز مستندسازی تالش دستگاه های 

اجرايی بسيار مهم است.

اقدام هاي موثر و مطالبه  اكتفا نشود كه چاره كار 
گرانه است. 

جنگل هاي شمال به خصوص گيالن  براساس 
آمارهاي مندرج در رسانه هاي مكتوب و مجازي 
و اظهار نظرهاي كارشناس هاي منابع طبيعي طي 
اين  با  يافته و  پنج دهه اخير  به يك سوم كاهش 
روند معلوم نيست اساسا تا چه زماني جنگل داريم 
در  حالي كه اين ثروت مهم متعلق به فرزندان مان  

نيز هست.

اميد است مردم تالش همانند سال های گذشته در 
اين مهم مشاركت حداكثری داشته باشند.

در  را  موانع  رفع  شورای  گفت:  تالش  فرماندار 
تالش فعال می كنيم.

وی در توضيحاتی تكميلی اذعان داشت، شورای 
رفع موانع سرمايه گذاری در كل كشور و در استان 
است  بسی خرسندی  كه جای  تشكيل شده  گيالن 
كه ابتكار تشكيل اوليه اين حركت از استان ما رقم 

خورد.
مهدي تصريح كرد: اين شورا  در شهرستان رشت 
يك  بر  بالغ  اعتباری  با  200مورد  حدود  طريق  از 
هزارميليارد تومان رفع موانع شد كه به يقين اين امر 
در سطح شهرستان تالش نيز تاثيرات مثبت و موثری 
سرمايه  موجود  موانع  و  اداری  مشكالت  رفع  در 

گذاری خواهد گذاشت.

1 جمادی الثانی  1438
 شماره   10654 اسفند  1395 سه شنبه 

  نشريه ي واكنش: ستاد انتخابات 
کشور در اطالعيه شماره 2 خود اعالم 
کرد: ارائه گواهي عدم سوء پيشينه از 
شوراهاي  انتخابات  داوطلبان  سوي 
اسالمي شهر و روستا در هنگام ثبت 
شبکه  گزارش  به  است.  الزامي  نام 
تحليلي خبري گيالن 24 ،  به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت 
اين  به  کشور  انتخابات  ستاد   2 شماره  اطالعيه  کامل  متن  کشور؛ 

شرح است:     بسم اهلل الرحمن الرحيم
اطالعيه شماره )2(

تبصره  براساس  ايران مي رساند:  ملت شريف  آگاهي عموم  به 
3 ماده 26 قانون انتخابات شوراها ارائه گواهي عدم سوءپيشينه از 
سوي داوطلبان انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در هنگام 
نام،  ثبت  فرايند  در  راستاي سهولت  در  لذا  است.  الزامي  نام  ثبت 
داوطلبان از هم اکنون مي توانند جهت دريافت گواهي مذکور به 

دفاتر پليس + 10 در سراسر کشور مراجعه نمايند.

خبر

خبر

خبر

نوروز پرنشاط براي مردم فراهم کنيم

جنـگل كه رفت ، قلبــم شكست

تالشهاي دولت تدبير نبايد ناديده گرفته شود

اطالعيه شماره 2 ستاد انتخابات وزارت كشور،

دبير كل حزب اهلل لبنان،

شوراها در ايران مقوم 
جامعه مدني يا.....؟

سفر احتمالي رئيس   
 جمهوري به بندر انزلي

خبر

ضرورت عدم سو پيشينه براي 
داوطلب هاي انتخابات شوراها

دبيرکل  نصراهلل  حسن  سيد 
»در جنگ  لبنان گفت:  اهلل  حزب 
به  صهيونيستي  رژيم  با  سابق 

خطوط قرمز پايبند بوديم.«
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
حسن  سيد   ،  24 گيالن  خبري 
رژيم  با  سابق  جنگ  »در  گفت:  لبنان   اهلل  حزب  دبيرکل  نصراهلل 
نظر،  اظهار  اين  از  بعد  بوديم.«  پايبند  قرمز  به خطوط  صهيونيستي 
خبرنگار از وي مي خواهد تا جزئيات بيشتري را از اين خط قرمزها 
بازگو کند؛ نصراهلل در جواب اين درخواست مي گويد: »به عنوان 
مثال زماني که شهرهاي ما و غيرنظاميان ما را بمباران و ساختمانها را 
تخريب مي کردند ما از اينکه مکاني مشخص را در حيفا که مخزن 
به  ما  کرديم  دهيم، خودداري  قرار  ناميده مي شود هدف  آمونياک 
هيچ خط قرمزي پايبند نخواهيم بود نه در مورد آمونياک در حيفا 

و نه حتي در خصوص راکتور هسته اي ديمونا در صحراي نقب.«
با  لبنان  اهلل  دبيرکل حزب  نظر  اظهار  اين   ، نصراهلل  سيد حسن 
واکنش خبرنگار روبه رو مي شود؛ خبرنگار از او مي پرسد آيا شما 
واقعا به ديمونا حمله خواهيد کرد؟ که او مي گويد: »ما آماده ايم اين 
کار را انجام دهيم و شجاعت انجام آن را داريم و اگر براي مقابله با 
دشمن در هر جنگي در آينده نياز به انجام اين کارداشته باشيم آن 

را انجام خواهيم داد.« 

۱. عليرضا زاکاني   ۲. سيد ابراهيم رييسي
۳. محسن رضايي   ۴. عليرضا زالي

۵. محمدمهدي زاهدي  ۶. غالمرضا مصباحي مقدم
۷. علي نيکزاد    ۸. سيدمصطفي ميرسليم
۹. رستم قاسمي   ۱۰. محمد باقر قاليباف

۱۱. محمدحسن قديري ابيانه   ۱۲. شاهين محمدصادقي
۱۳. مهرداد بذرپاش  ۱۴. سيدرضا تقوي

۱۵. سعيد جليلي   ۱۶. حميدرضا حاجي بابايي
۱۷. عزت اهلل  ضرغامي   ۱۸. محمد عباسي

۱۹. مسعود زريبافان  ۲۰. ابراهيم عزيزي
۲۱. پرويز فتاح  ۲۲. محمد خوش چهره

قرار است از بين اين افراد در نهايت ۱۰ نفر در اين جلسه انتخاب 
شوند. منبع: ايلنا

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گيالن گفت: در روزهاي 
آينده فاز نخست طرح راه آهن آستارا تکميل و قطار اروپا به صورت 

نمادين وارد خاک ايران خواهد شد.
افزود:  آستارا-آستارا  از پل ريلي  بازديد  پور در   حجت شعبان 
در  تسريع  منظور  به  گيالن  استاندار  ويژه  دستور  پيرو  بازديد  اين 
به  کرد:  اضافه  وي  گرفت.  صورت  آستارا  آهن  راه  طرح  اجراي 
تازگي مشکلي در تامين سوخت خودروهاي مورد استفاده در طرح 
راه آهن و تامين مصالح مورد نياز آن پيش آمده بود که با حضور 
مديران مرتبط استاني، بررسي و رفع شد. شعبان پور بيان کرد: در 
مورد  تامين مصالح  معدن  عنوان  به  آستارا-آقچاي دو محل  محور 
نياز طرح تعريف و کار برداشت مصالح از يکي از آنها آغاز شد، تا 
اين طرح مهم ملي بدون هيچ مشکلي، مراحل پيشرفت را طي کند.

شعبان پور اظهار کرد: در روزهاي آينده، هم زمان با سفر رئيس 
جمهوري آذربايجان به تهران، فاز نخست خط ريلي آستارا-آستارا 
به بهره برداري خواهد رسيد و بخش مربوط به بارانداز اين طرح 
در شهرستان آستارا نيز در سه فاز 10، 35 و 62 هکتاري به سرعت 
در حال اجراست. جمهوري اسالمي ايران و جمهوري آذربايجان در 
ابتداي سال جاري به منظور توسعه همکاري هاي اقتصادي به ايجاد 
ارتباط ريلي بين دو کشور متعهد شده بودند و جمهوري آذربايجان 
با احداث هشت و نيم کيلومتر خط ريلي، قطار خود را به مرز ايران 
و  کيلومتر  نيم  و  دو  امتداد  با  طرح  اين  ادامه  و  برساند  آستارا  در 
بارانداز مربوطه در آستاراي ايران اجرا مي شود و اين طرح به عنوان 

دروازه اقتصادي ايران و اوراسيا خواهد بو

در جنگ با صيهونيست ها خط قرمز 
ديگرمعنا ندارد

اسامي ۲۲ نفر از کانديداهاي »جمنا« 
که بايد مورد راي اعضا براي رياست 

جمهوري قرار گيرند، اعالم شد

فاز اول راه آهن آستارا آماده 
بهره برداري است

خصوص  در  مردم   ... مطلب  ادامه 
شوراها يك پرسش را بيشتر طرح و تاكيد 
مي كنند  و آن هم اينكه چرا بسياري از 
اعضاي شوراها در شهر و روستا از اولين 
دوره تا كنون به صورت مستمر يا متناوب 
در اين نهاد حضور دارند. جامعه مي پرسد 
 واقعا اين افراد بايد ويژگي خاصي داشته 
باشند و تنها هدف و عمل شان خدمت به 
جامعه است كه چنين اقبالي دارند يا آنكه 
اين عده با رانت و هزينه هاي سنگين كه 
بر گرفته از در آمدهاي شهري و رانت ها 

در اين جايگاه قرار گرفته است.
بلكه  نيست   شورا يك حزب سياسي 
يك نهاد مدني واسط بين حاكميت و مردم 
هستند و بايد براي اين خصوصيت آگاهي 
و توانمندي الزم را داشته باشند. موضوع 
در جامعه  مقوله شوراها  در  ديگري  مهم 
اين است كه چرا شوراهاي  مطرح است 
بحران  به  روستاها  و  شهرها  در  شهر 
مديريت  توجه ندارند و بيشتر نگاه هاي 
است.  بحران دوخته  مديريت  به  را  خود 
يك استاد دانشگاه در اين خصوص عقيده 
اساسا در شوراها و ساير بخش  دارد كه 
هاي مديريتي كشور به نوعي دچار بحران 
مديريت هستيم يعني آنكه مديران در همه 
كارآمد و  مدير  ها ويژگيهاي يك  عرصه 
علمي  را ندارند. اين درشرايطي است كه 

همه به دنبال مديريت بحران هستند.!
ما  جامعه  در  كه  است  اين  واقعيت 
مردم به دنبال نيروهاي شجاع ، پاك دست 
حضور  براي  تدبير  با  و  زيست  ساده    ،
اين  با  بتوانند  تا  هستند  شوراهاي  در 
ويژگيهاي و مطالعات وسيع مديران قوي 

انتخاب كنند.
گو  قربان  بله  كه  شورايي  اعضاي 
هستند و به منافع خويش مي انديشند و 
كه  ديگي   « كه  باور  اين  باي  دارند  باور 
براي آنها نجوشد....!!« بايد منافع خود و 
خانواده ي آنها در مقايسه با منافع ملي و 

شهروندان مقدم باشد.!
در دوره قبل شوراهاي شهرو روستا در 
ايران 300 هزار نفر نامزد اين نهاد جامعه 
مدني شدند كه اين خود يك ايراد و اشكال 
عمده است. ضرورت دارد با گذشت 38 
براي  اسالمي   انقالب  پيروزي  از  سال 
نظام  و  نظم  يك  شورا  در  افراد  ورود 
منسجم تري  تعريف شود كه كشور براي 
هاي  هزينه  متنوع  افراد  همه  اين  حضور 
زيادي نشده،  انرژي صرف نشده و جامعه 
نيز با اين حجم نيروي شركت كننده با هم 
بخواهد  جامعه  و  نظام  كه  نشوند  درگير 
از  بيش  بپردازد.  را  آن  انبوه  هاي  هزينه 
170 هزار نفر در شوراها عضو مي شوند 
و اين حجم نيرو كه همگي مدعي خدمت 
هم  و  همفكري  چنانچه  هستند  صادقانه 
انديشي داشته و با آموزش هاي الزم در 
و  جامعه  نيازهاي   و  ها  خواسته  مسير 
منافع ملي قرار گيرند،  بي ترديد شهرها 
و روستا شاهد عمراني و توسعه چندين 
گرانقدر  مخاطب  شما  بود.  خواهد  برابر 
اگر در اين زمينه نظر،  انتقاد و پيشنهادي 
داريد از طريق ايميل با ما در ارتباط باشيد 
به  تا نگاه ها شما در صورتي كه توهين 
شما  مشخصات  و  آدرس  با  نباشد  افراد 

منتشر شود. ايميل نشريه   
mohammadpour3650                 @yahoo.com

مديركل روابط عمومي استانداري،

فرماندار تالش:

نشريه ي منطقه اي واكنش: ميرشمس 
انزلي   بندر  جديد  فرماندار  زاده  مومني 
به  روحاني  سفر  احتمال  كرد:   اعالم 
شهرستان انزلي وجود دارد،تصريح  کرد: 
سفر رييس جمهور به انزلي در ارتباط با 

پروژه هايي در منطقه آزاد است.
 وي افزود: اين احتمال وجود دارد که 
پروژه ها  اين  افتتاح  براي  رييس جمهور 
به انزلي سفر کند.  فرماندار انزلي با اشاره 
به اينکه اين بحث مطرح است که ايشان 
براي اين پروژه ها بيايند، اضافه کرد: در 
مورد اينکه صددرصد اين سفر اتفاق مي 
افتد نمي تواند با قاطعيت  اظهار نظر کند..
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حضور گسترده مردم مهم ترين اصل 
در برگزاري انتخابات است

يادآور  الهيجان  فرماندار   
در  اصل  ترين  مهم  و  اولين  شد: 
بسيار  که  انتخابات  يک  برگزاري 
براي ما مهم و حائز اهميت است 
تعيين  براي  مردم  گسترده  حضور 

سرنوشت مي باشد.
در جلسه  احمدي   سيد محمد 
مرکزي  بخشدار  معارفه  و  توديع 
اخالق  اينکه  بيان  با  الهيجان 
خود  کار  سرلوحه  در  بايد  را 
نهادينه  کرد:  اضافه  دهيم،  قرار 
با  مطابق  اسالمي  فرهنگ  سازي 
بحث  ترين  مهم  اسالمي  ارزش 
جمهوري  نظام  در  ما  اداري  نظام 
عنوان  به  که  است  ايران  اسالمي 
حکومتي  ساختار  ارکان  از  يکي 
در منشوري که توسط رهبر معظم 
است.  آمده  شده،  تکليف  انقالب 
به  الهيجان  شهرستان  فرماندار 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست 
جمهوري و پنجمين دوره انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در 
ارديبهشت 96 اشاره کرد و يادآور 
در  اصل  ترين  مهم  و  اولين  شد: 
بسيار  که  انتخابات  يک  برگزاري 
براي ما مهم و حائز اهميت است 
تعيين  براي  مردم  گسترده  حضور 

بيان  با  وي  باشد.  مي  سرنوشت 
اينکه اصل دوم در انتخابات اجراي 
ظرفيت  همه  از  افزود:  است  قانون 

خود  توان  تمام  از  و  قانوني  هاي 
سالم  انتخابات  يک  برگزاري  براي 

استفاده خواهيم کرد.

نگاري  نامه  از  مسئول  مقام  اين 
برخي از دهياران با مقامات استاني 
در  گفت:  و  کرد  انتقاد  کشوري  و 

که  نيامده  قانون  کجاي  هيچ 
به  روستاها  شوراهاي  و  دهياران 
صورت مستقيم با مقامات استاني 
و کشوري نامه نگاري کنند و اين 
با بخشداري  بايد  نگاري ها  نامه 

صورت گيرد.
از  تشکر  و  تقدير  با  احمدي 
زحمات »حجت حاجي پور« در 
طول زمان تصدي گري بخشداري 
کرد:  تصريح  الهيجان  مرکزي 
بخشدار قبلي از نيرو هاي خوش 
فکر ماست و هميشه با مردم بود 
و در ميان مردم حضور داشت و 
ما  مي شناختو  را  آنان  مشکالت 
ايشان  با  ادامه همکاري  خواستار 
جديد  پست  در  لذا  و  بوديم 
و  موفقيت  آرزوي  ايشان  براي 
در  اميدوارم  و  داريم  سربلندي 
کارنامه  الهيجان  مانند  کياشهر 
وي  باشند.  داشته  را  درخشاني 
ضمن تبريک به »سالمت وارسته« 
مرکزي  جديد  بخشدار  عنوان  به 
از  کرد:انتظارم  الهيجان،اظهار 
که  است  اين  جديد  بخشدار 
و  دهياران  با  و  باشد  مردم  با 
شوراهاي اسالمي روستاها ارتباط 
توسعه  جهت  در  اي  سازنده 

روستاها برقرار کند.

يکدوره   :24 گيالن  خبري  شبكه  و  واكنش  اي  منطقه  نشريه 
مسابقه کشتي گيله مردي به مناسبت يادبود شهداي مدافع حرم در 
سالن ورزشي سمام روستاي سياهکلرود بخش چابکسر شهرستان 
رودسر در حال برگزاري است . به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ،  مسئولين اجرايي مسابقات عنوان کردند: به دليل عالقه مندي مردم 
چنين  برپايي  با  داريم  نظر  در  محلي  بومي  اصيل  ورزش  اين  به  منطقه 
مياديني از ورزشکاران اين رشته پرطرفدار ورزشي حمايت و کشتي گيران 
افزود:  عليپور  نقره  اسماعيل   . کنيم  معرفي  اين ورزش  به  را  جديدي 
اين  در  مردم  پررنگ  حضور  بر  عالوه  مسابقاتي  چنين  برگزاري 

ميادين ورزشي، نيازمند حمايت همه جانبه ي مسئولين امر است.  
افشين چهاراقران عضو ديگر برگزار کننده اين رقابتها با بيان اينکه اين دوره 
از رقابتها با حضور زبده ترين پهلوانان گيالن و مازندران در حال برگزاري 
است گفت:  اين مسابقات تا دوهفته آينده » 17 اسفندماه سال جاري« ادامه 
دارد و شاهد يکي از بهترين رقابتهاي کشتي گيله مردي در منطقه خواهيم 
بود.سياهکلرود در مسير اصلي منطقه نمونه گردشگري جواهردشت قرار 
دارد.  در سراسر استان گيالن و غرب استان مازندارن هر سال در نيمه دوم 
سال كه كشاورزان به نوعي فصل استراخت شان است چندين دوره مسابقه 
هاي كشتي گيله مردي به مناسبت و يادمان گوناگون برگزار مي شود و 

مورد استقبال گسترده مردم هرمنطقه قرار مي گيرد.

کشتی گیله مردی 
درحال برگزاری است

هاي  دغدغه  مهمترين  از  يكي 
براي  مخصوصًا  امروز  جهان 
كشورهاي در حال توسعه معضل 
زباله و دفع آن است كه در جهت 

رفع و بهبود اين مشكل ، طرح تفكيك از مبدأ زباله به عنوان يكي 
از مهمترين گامها پيشنهاد ميشود. با اجراي طرح تفکيک زباله از 
زباله  از هزينه  هاي جمع  آوري و ساماندهي  مبدا بخش زيادي 
ميان  فرهنگ  به يک  بايد  مبدا  از  زباله  تفکيک  مي  شود.  حذف 

شهروندان تبديل شود.  
دفع زباله بصورت غيراصولي و غيربهداشتي معضالت جبران 
ناپذير زيست محيطي را بدنبال خواهد داشت که ميتوان با برنامه 
كرد.  پيشگيري  مشكالت  اين  بروز  از  كمي  اصولي  هاي  ريزي 
آموزش هاي شهروندي نقشي مهمي در افزايش تفکيک زباله از 

مبدا و همچنين کاهش حجم توليدي زباله ها دارد
زباله را مي توان طي فرآيندهايي به مواد تقويت کننده خاک 
آلي و عناصر  از مواد  تبديل کرد که سرشار  يا کود )کمپوست( 
از  تفكيك صرف  نظر  بدون  زباله  ها  است. دفن  گياه  نياز  مورد 
بردارد  در  نيز  را  کالني  اقتصادي  هاي  زيان   بهداشتي،  خطرات 
به چرخه  آنها  برگشت  و  تر  و  زباله  هاي خشک  اما جداسازي 
بازيافت نقش موثري در کمک به اقتصاد کشور دارد. جمع آوري 
زباله  ها به صورت جداگانه نقش موثري در کاهش اثرات سوء 
از هزينه  هاي  به بخشي  پاسخگويي  زيست محيطي و همچنين 
سنگين دفع زباله دارد.هدف از اجراي اين طرح حفاظت از محيط 
زيست و جلوگيري از انتشار آلودگيها و جلوگيري از هدررفتن 
سرمايه  هاي مّلي و منابع طبيعي، کاهش حجم زباله  هاي شهري، 
اشتغال زايي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه 

مواد زائد از ديگر اهداف اجراي اين طرح است.

امور خيريه  اوقاف و  رئيس 
كرد:  اعالم  رودسر  شهرستان 
در مراس فاطمّيه ، سخنرانان و 
مداحان از اظهار مطالب تفرقه 
حاشيه  مسائل  برخي  و  انگيز 

اي خودداري کنند.
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گزارش   ،  24 گيالن  خبري 

در  گيالن24،  خبري  تحليلي  پايگاه  و  واکنش  نشريه  خبرنگار 
آستانه فرارسيدن سالروز شهادت بي بي خانم فاطمه الزهرا )س( 
و همچنين نوروز 1396 پيرو ابالغيه سازمان اوقاف کشور جلسه 
خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  رياست  حضور  با  پاسخ  و  پرسش 
شهرستانهاي رودسر و املش و مسئوالن هيئت هاي امناء ومديران 
مقدس  آستان  در  چابکسر  بخش  سطح  متبرکه  بقاع  فرهنگي 

امامزادگان شاه شهيدان توسکامحله برگزار شد.
ايام  اهميت  به  اشاره  با  خوبرو  المسلمين  و  االسالم  حجت 
فاطميه و بزرگداشت شهادت مظلومانه خانم فاطمه الزهرا )س( 
عنوان کرد: با توجه اهميت مقوله اتحاد و فرمايشات مقام معظم 
عزاداري  احياي  فاطميه  مراسم  از  هدف  كرد:  تصريح  رهبري  
حسب  و  است  واليت  از  تبعيت  فرهنگ  تبليغ  و  حضرت  آن 

فرمايشات مراجع عظام بايد فاطميه عاشورايي برگزار شود.
شهادت  ويژه  نبوي  ياس  سوگواره  مراسم  داد:  ادامه  خوبرو 
حداکثري  حضور  با  اسفندماه   12 الزهرا)س(   فاطمه  حضرت 
بقعه  در  فاطمي  رهروان  عنوان  با  رودسر  شهرستان  بانوان 
با  سيدمحمد صيدرمحله رودسر برگزار مي گردد. وي همچنين 
در نظر گرفت فرارسيدن ايام نوروز افزود: اکثر بقاع متبرکه سطح 
شهرستان رودسر مجري طرح آرامش بهاري هستند. طبق برنامه 
هاي مدون سازمان اوقاف کشور تا کنون طرح آرامش بهاري به 
ارامش  طرح  از  سال  هشتمين  و  شده  برگزار  سال  هفت  مدت 
بهاري در نوروز 1396 برگزار مي شود. خوبرو در ادامه گفت: ده 
ها خادم افتخاري از خواهران و برادران با تکميل فرم همکاري با 
اداره اوقاف اين شهرستان در اجراي طرح هاي فوق اعالم آمادگي 
کردند. وي افزود: با توجه به گردش پذير بودن شهرهاي شمال 
آرامش  طرح  مجري  بخش،  شاخص  چابکسربقاع  بويژه  کشور 
بهاري بوده تا فضاي مناسب فرهنگي براي زائرين ميهمان وجود 
به  ميتوان  بهاري  آرامش  طرح  هاي  برنامه  ازجمله  باشد.  داشته 
ويژه برنامه روز زن، تحويل سال نو در بقاع، ايجاد خيمه معرفت 
و استقرار روحاني در پاسخگويي به مسائل شرعي زائرين، مراسم 
روز  مراسم  و  هادي)ع(  امام  شهادت  برنامه  ويژه  الرغائب،  ليله 

سيزدهم فروردين مي باشد.

بنا به گزارش مهين نوروززاده دهيار روستاي گيل ملک مخزن 
ظرف  و  شده  آبگيري  ملک  گيل  روستاي  اشاميدني  آب  جديد 

روزهاي اينده وارد شبکه توزيع خواهد شد
دهيار گفت براي اجراي اين پروژه حدود 850000000 ريال 
از محل اعتبارات شرکت اب فاضالب روستايي استان هزينه شده 
است. خانم نوروززاده افزود با توجه به اينکه ظرفيت ذخيره آب 
مخزن جديد 50000 ليتر مي باشدمشکل کمبود آب در تابستان 

رفع خواهد شد.

چرخه بازيافت نقش موثري در 
کمک به اقتصاد کشور دارد

از طـرح مسائل تفـرقه انگير
 پرهيز شود

 مخزن ذخيره آب آشاميدني 
شماره 2 روستاي گيل ملک اماده 

بهره برداري است

فعال  سپار؛  پی  مريم  قلم  به 
محيطی  زيست  كانون  عضو  و 

قدمهای سپيد رودسر

در چابکسر؛

رئيس اوقاف شهرستان رودسر،

سوده رضوی-شقايق رضايی

گفت:  رودسر  شهرستان  دادگستري  رئيس  واكنش:  ي  نشريه   
سال گذشته 30 ميليارد تومان قاچاق كاال در كشور كشف شد که 
اين مبلغ فراتر از بودجه عمراني کشور است و امسال اين مبلغ ۱۵ 
ميليارد تومان ثبت شده است. هاشمي در نشست مبارزه با قاچاق 
كاال در فرمانداري رودسر ،  زمين گير کردن صنعت کشور ،ترويج 
وابستگي، بيکاري، افزايش اعتياد، عدم تحقق درآمد بودجه دولت  
عقب ماندگي در مسير سازندگي ، باال رفتن سن ازدواج، افزايش 
نرخ طالق و درگير کردن نيروهاي مفيد کشور را از آثار مخرب 

مساله قاچاق دانست .
كرد:  اعالم  جلسه  اين  در  گيالن  استان  کل  دادگستري  معاون 
مبارزه با قاچاق بايد در قالب يک کار گروهي و خرد جمعي انجام 
نتيجه  به  با كارهاي جزيره اي و فردي منجر  راه  اين   از  شود و 
مطلوب نمي شود . آقايي با اشاره به اين نکته که اعتماد عمومي 
از وظايف همه مسئوالن است ،  تصريح كرد: نبايد برخورد ها  به 
بنا  و  باشد که موجب رنجش قشر ضعيف جامعه شود  اي  گونه 
به فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمي ، روي مبارزات بايد به 
سمت گروهي باشد که به صورت نظام يافته و هدفمند قصد صدمه 

به نظام اقتصادي کشور را دارند. .
شيرين کام جانشين دبير ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
بيان  ستاد  اين  گيري  نحوه شکل  از  اي  مقدمه  ارائه  گيالن ضمن 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  رهبري  معظم  مقام  فرمان  به  بنا  کرد، 

و ارز مکلف است از تمام ظرفيت هاو پتانسيل هاي موجود اعم 
مبارزه و  امر  در  انتظامي  و  نظامي،امنيتي  اجرايي،  از دستگاه هاي 
شناسايي شبکه ها ، سر شبکه ها و قاچاقچيان بزرگ استفاده کند .

وي افزود: به صورت منظم هر 45 روز يکبار به رياست استاندار 
هاي  نشست  و...  اجرايي،امنيتي  نظامي  دستگاه   22 حضور  با  و 
مبارزه با قاچاق كاال  برگزار مي شود. دراين جلسات موانع پيشروي 
اهداف ستاد در حوزه هاي مختلف از جمله  سرمايه گذاري ، حمل 
و نقل جاده اي، دريا ،مرز و...مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرند. 
فالح کريمي رئيس پليس آگاهي استان گيالن مبارزه با قاچاق مواد 
نيروي  مهم  ماموريت  دو  را  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  و  مخدر 
انتظامي جمهوري اسالمي ايران برشمرد و اظهار کرد جرائم نامبرده 
از آن سو پيش از جرائم ديگر در اولويت قرار مي گيرند که کم 
توجهي به آنها  آثار جبران ناپذيري را بر پيکره اقتصاد و سالمت 

کشور بر جاي مي گذارد . 
دليل وضعيت خاص  به  استان گيالن  قاچاق در  بيان کرد:  وي 
موجود زواياي متفاوتي پيدا کرده است براي مثال به دليل وجود 
پوشش جنگلي در استان مساله قاچاق چوب به ميان مي آيد يا در 
حوزه ميراث فرهنگي با حفاري هاي غير مجاز رو به رو هستيم .با 
توجه به اين موضوع  در بحث شيوه هاي مبارزاتي حتما وضعيت 
به مطالبه مقام معظم  اشاره  با  . وي  بايد مد نظر قرار گيرد  بومي 
رهبري مبني بر تداوم اولويت دهي مبارزه با باندهاي کاال و پرهيز از 

درمورد  ناجا  نمودن  درگير 
اذعان  جزئي  هاي  قاچاق 
شناسايي  ما  هدف  کرد، 
باندهاي بزرگ و قاچاقچيان 

دانه درشت است. .
وي در عين حال تصريح 
بايد  حتما  ها  بازرسي  كرد: 
و  قانون  چوب  چهار  در 

توسط بازرسين اتحاديه هاي صنفي انجام شود.  جانبازي فرماندار 
شهرستان رودسر در اين جلسه  با بيان اينکه در دنياي امروز قاچاق 
کاال و مواد مخدر مي تواند اقتصاد کشور ها را تحت تاثير قرار دهد 
اين پديده را ضربه اي مهلک به بدنه توليدات داخلي و فضاي کسب 
و کار  و... دانست . وي با اشاره به اينکه مبارزه با قاچاق کاال بايد 
از مسير درست و اصولي و با بهره گيري از فناوري ها انجام شود، 
افزود: مبارزه هاي مقطعي هر چند مي توانند تا حدودي کمک کننده 
توقف  موجب  است  شايسته  که  آنگونه  تواند  نمي  هرگز  اما  باشد 
پديده شوم قاچاق شوند . وي ياد آور شد:حرکت از جز به کل به 
عنوان يک شيوه مقابله اي زماني اثر بخش خواهد بود که منجر به 
کشف سر شبکه هاي اصلي شود نه اينکه در سطح جز باقي بماند.

30 ميليارد تومان قاچاق كاال در كشور ثبت شد
رئيس دادگستري شهرستان رودسر،

فرماندار الهيجان:

1 جمادی الثانی  1438
 شماره   10654 اسفند  1395 سه شنبه 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رشت
آگهی ثبت

تاریخ  در  گیالن  استان  طبیعی  و  سالم  کشاورزی  محصوالت  کننده  تولید  های  خانواده  انجمن  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس   
1395/12/09 به شماره ثبت 1200 به شناسه ملی 14006622024 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر  جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
به استناد مجوز شماره 95/80/22/1773 مورخ 95/9/16 صادره از استانداری گیالن

با گرایش حفظ محیط زیست می باشد که وفق ماده 9 اساسنامه این  انجمن کشاورزی  : موضوع فعالیت  1- موضوع موسسه 
فعالیت ها شامل : الف – کلیات : - پرداختن به طور زیر بنایی از طریق انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و ترویجی در حوزه 
– دامی و نهاده های  – باغی  – استاندارد سازی تولیدات و محصوالت کشاورزی اعم از زراعی  کشاورزی و دامی در سطح استان 
کشاورزی در جهت دستیابی به کشاورزی پیشرفته و سازگار با محیط زیست – سازماندهی و خوشه سازی کشاورزان گیالن در جهت 
دستیابی به استاندارد سازی تولیدات و محصوالت کشاورزی کمک در جهت بهینه سازی در امور راه اندازی واحد های تولیدی و 
با  بازرگانی مطابق  – حمل و نقل و ارائه خدمات  – بسته بندی  عرصه محصوالت کشاورزی و محصوالت جانبی آن اعم از فرآوری 
استانداردهای ملی و بین المللی به کشاورزان استان ب- روش اجرای اهداف : جذب افراد محقق و توانمند داوطلب در حوزه 
های تخصصی کشاورزی در جهت نیل به اهداف انجمن – ارائه مشاوره های تخصصی و نیازمندی های آموزشی به کشاورزان در 
راستای اهداف انجمن – حمایت و همراهی با تشکل های روستایی به ویژه بانوان روستایی در خصوص جمع آوری ، فرآوری ، بسته 
بندی محصوالت برای تسریع در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در استان – اجرای پروژه های مرتبط با اهداف انجمن باالخص 
در حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی و استاندارد سازی بخش کشاورزی با سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی مرتبط در استان 

و کشور – برگزاری همایشها ، سمینارها ، نمایشگاهها در راستای نیل به اهداف انجمن – برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات 
مرتبط با کشاورزی در راستای اهداف انجمن .انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های الزم با قید 

اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
2- مدت موسسه : نا محدود 3- مرکز اصلی موسسه : گیالن شهرستان رشت میدان انتظام خیابان قلی زاده اولین چهارراه 
سمت چپ ساختمان صبحی طبقه 1 واحد 2 به کد پستی 4144715335 4-  سرمایه موسسه : فاقد سرمایه است 5- اولین 
مدیران موسسه برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : - خانم ها مریم جدید سلیماندارابی به کد ملی 2595937898 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم رفیعی رشت آبادی به کد ملی 2593343532 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و معصومه 
اسالمی قاضی محله به کد ملی 2708991345 به سمت خزانه دار و محبوبه محبی بیجارپسی به کد ملی 2709941325 سمت 
منشی هیئت مدیره و فخری اسدی باللمی به شماره ملی 2690367203 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و سلیل اسدی 
باللمی به شماره ملی 2690891433 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و همچنین خانم فاطمه زارع دوست 
به کد ملی 2669886957 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به سمت مدیر عامل موسسه انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
امضاء : ضمنا امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه به استناد مفاد ماده 32 تبصره های )3 و 4( اساسنامه مصورب به شرح ذیل 
است: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره 
و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.7- بازرسان اصلی و علی البدل 
موسسه 8- خانم ها کبری اکبری جلیسه به شماره ملی 2595813625 به عنوان بازرس اصلی موسسه و رقیه امیدی به شماره 
ملی 2691284001 به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.9- اختیارات مدیر عامل  : طبق 

اساسنامه 10 – روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. 

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

نام و نام خانوادگي حسابرس ارشد مالياتي : فاطمه آقاجانپور حوزه 550325

عملکرداصل ماليات نام شرکت  نوع فعاليت  رديف

تعاوني ديسک خودرو

تعاوني ديسک خودرو

تعاوني ديسک خودرو

تعاوني ديسک خودرو

پيشتازان عمران شمال

پيشتازان عمران شمال

پيشتازان عمران شمال

تعاوني ديسک خودرو

35937500 ريال

22000000 ريال

8500000 ريال

36500000 ريال

16818023 ريال

17500000 ريال

22500000 ريال

55250000 ريال

رشت فرهنگ اداره مالياتي

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

87

86

84

88

87

88

90

90

95/11/6-30910451

95/11/6 -30910737

95/11/6 -30910892

95/11/6 -30894554

95/11/6 -30903216

95/11/6 -30902297

95/11/1 -30901435

95/11/6 – 30894373

برگ قطعي

برگ قطعي

برگ قطعي

برگ قطعي

برگ قطعي

برگ قطعي

برگ قطعي

برگ قطعي

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

1

2

3

4

5

6

7

8

نشانه اداره امور مالياتينوع اوراق
شماره برگ تشخيص – برگ قطعي

شماره برگ دعوت هيات حل اختالف مالياتي



واکنش شهرداری رشت ، گوناگون

علمي و فرهنگي ، هنري واکنش اجتماعي ؛ شهرداری

mohammadpour3650@yahoo.com 4واكنش

 نشريه واكنش: شهردار رشت 
در ديدار با هيات عالي ولگاگراد 
زمينه هاي  اعالم كرد: در  روسيه 
و  همکاري  قابليت  مختلفي 
فعاليت مشترک داريم و از سرمايه 
شهرمان  توسعه  براي  گذاري 

استقبال مي ك نيم.
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
سيد  دكتر   ،  24 گيالن  خبري 
محمدعلي ثابت قدم با بيان اينکه 
رشت از بيشترين تراکم جمعيتي 
است  برخوردار  گيالن  استان  در 
افزود: اين مسئله موجب مي شود 

داشته  بيشتري  نقل توجه  ترافيک و حمل و  به  ما 
اينکه گيالن داراي  آب  بيان  با  ثابت قدم   . باشيم 
، افزود:۲۵ درصد  و هواي مرطوب و معتدل است 
آن  درصد   ۷۵ و  مسکوني  استان  اين  در  اراضي 

اراضي کشاورزي و جنگلي است .
وي با تصريح بر اينکه عمده خدمات درماني و 
رشت  شهر  در  نيز  استان  هاي  شهرستان  آموزشي 
جمعيت  داليل  از  يکي  گفت:اين  شود  مي  ارائه 
نفري  ميليون و ۲۰۰ هزار  به يك  نزديک  متغير و 
که  اين  بر  اشاره  با  قدم  ثابت   . است  رشت  شهر 
دليل وجود  به  امکان گسترش عرضي شهر رشت 
زمين هاي کشاورزي در حاشيه شهر ممکن نيست 
اظهار کرد: توسعه طولي شهر خود موجب افزايش 

تراکم و فشردگي مازاد مي شود .
به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداري رشت ، هيات عاليرتبه از استان 
ولگاگراد روسيه متشکل از شهردار شهر ولژسکي، 

رئيس اتاق بازرگاني بلگراد و سرمايه گذران روس 
و  ديدار  رشت  شهر  شوراي  اعضاي  و  شهردار  با 

گفتگو کردند . 
صنايع  کارگيري  به  داشت:  بيان  رشت  شهردار 
شهري  خدمات  فعال  نقش  و  کشاورزي  تبديلي 
برپايه هوشمندسازي شهر مورد تاکيد قرارا دارد .  
وي ادامه داد: مي کوشيم اعتماد شهروندان را حفظ 
کنيم و به برندسازي شهر و در نهايت جلب سرمايه 

داخلي و خارجي بپردازيم .
سرمايه  حضور  از  اينکه  بيان  با  قدم  ثابت 
براي  اجتماعي  و  فرهنگي،هنري  فعالين  و  گذران 
اظهار  کنيم  مي  استقبال  مشترک  تجربيات  تبادل 
کرد:اميداوريم وجوه مشترک خود را به عنوان دو 

کشور همسايه مورد نظر قرار بدهيم
بسيار  شما  ديپلماسي  احساز  ولژسکي:  شهردار 

سپاسگزاريم
شهردار ولژسکي با اشاره به اينکه از ديپلماسي 

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

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

شما بسيار سپاسگذار هستيم  ،گفت: 
احساس مي كنيم در  شهر خودمان 

حضور داريم .
مند  عالقه  ما  اينکه  بيان  با  وي 
هيئت  يک  همراهي  به  که  بوديم 
سفر  گيالن  به  مستعد  و  اقتصادي 
و  اقتصادي  هاي  فعاليت  تا  کنيم 
گسترش  ايران  با  را  خود  تجاري 
اين  اعضاي  همه  افزود:  بدهيم 
حوزه  در  را  زيادي  تجارب  هيئت 

هاي صنعت و تجارت دارند .
شهردار ولژسکي با تاکيد بر اينکه 
روابط  بتوانيم  که  کنيم  مي  تالش 
تجاري دو کشور را توسعه بدهيم بيان داشت:توسعه 
روابط تجاري به سود هر دو ملت و دولت خواهد 

بود . 
وي با دعوت از شهردار و اعضاي شوراي شهر 
براي حضور در شهر ولژسکي اظهار کرد:ما همسايه 
هستيم و معتقديم که به واسطه همسايگي  و حسن 
نيت شما  و ما  ، حتما به نتايج خوبي خواهيم رسيد

و  نفت  جمله  از  حوزه  چند  در  هيات  اين 
روغني،توليد  هاي  دانه  و  سازي،غالت  گاز،کشتي 
راستاي سرمايه گذاري  در  استان  مسئولين  با  طيور 
مشترک و همکاري هاي دو جانبه مذاکره خواهند 
داشت . حضور در اداره کل اقتصاد و دارايي استان 
و نشست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 
ديگر  از  انزلي  آزاد  منطقه  در  حضور  نيز  و  گيالن 

برنامه هاي اين هيئت روسي در گيالن است. 

 نشريه ي واكنش: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
با تسويه حساب  معدن  توليد، صنعت و  فعاالن بخش  گيالن گفت: 
بدهي هاي بانکي کمتر از يک ميليارد ريال تا پايان سال، از بخشودگي 
هاي سود و جرايم بهره مند مي شوند.  علي منتظري با بيان اجراي ماده 
2 آئين نامه تبصره 35 اصالحيه قانون بودجه گفت: براساس اين قانون 
با داشتن بدهي  بانکي  توليدکنندگان و صنعتگران بدهکار به سيستم 
تا  بدهي خود  پرداخت اصل  ريال، در صورت  ميليارد  از يک  کمتر 
پايان سال مي توانند از مزاياي بخشودگي سود و جرائم آن برخوردار 
و  مرکزي  بانک  ابالغيه  با  قانون  اين  کرد:اجراي  تصريح  شوند. وي 

تأکيد استاندار گيالن و با هماهنگي بانک هاي ملي، صنعت و معدن، 
صادرات، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات، رفاه و 
کشاورزي در گيالن آغاز شده است. منتظري اظهار کرد:با توجه به 
اينکه در دستورالعمل اجراي اين قانون، جرايم بانکي، تمامي سودها، 
و  نقدي  تسويه حساب  طي  تأخير،  جرايم  و  سررسيد  از  پس  سود 
از  خواست  توليدکنندگان  و  صنعتگران  از  شود؛  مي  بخشوده  يکجا 
فرصت ايجاد شده براي تسويه حساب هاي بانکي خود و بهرمندي از 

مزاياي اين قانون استفاده کنند.

بخشودگي سود 
تسهیالت صنایع گیالن

ليال خدمت بين دانا 

از سرمايه گذاري مولد استقبال مي كنيم
شهردار رشت در ديدار با هيات روس،
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رفاه  و  تعاون،كار  وزارت   
تعاونی  عالی  با شورای  اجتماعی 
يادداشت  فرانسه  كشاورزی  های 

تفاهم همكاری امضا كرد .
 در پی بازديد آقای هنری نله، 
تعاونی های  عالی  شورای  رئيس 
كشاورزی فرانسه و هيات همراه 

از بخش تعاون جمهوری اسالمی ايران با هدف تحكيم، تقويت 
تعاون  بخش  ميان  دوجانبه  همكاری های  و  روابط  گسترش  و 
جمهوری اسالمی ايران و بخش تعاون جمهوری فرانسه و لزوم 
گسترش  و  توسعه  خصوص  در  طرفين  تجربيات  از  بهره مندی 
به  مبادرت  طرفين  تعاونی ها  مبادالت  تسهيل  و  تعاون  بخشهای 
امضای يادداشت تفاهم همكاری كردند. به گزارش روابط عمومی 
تقويت  و  توسعه  منظور  به  طرفين  نامه  تفاهم  اين  در  كل  اداره 
تعاونی ها  گسترش  و  توسعه  زمينه  در  كشور  دو  همكاری های 
برگزاری  تجربيات،  و  اطالعات  تبادل  برای  را  خود  آمادگی 
دوره های آموزشی و تشكيل كارگروه های كارشناسی اعالم كردند 
. همچنين دو طرف در مواردی مثل همكاری در خصوص اصالح 
فرآيندهای ايجاد و توسعه تعاونی ها و اتحاديه های تخصصی در 
دو كشور،همكاری برای انتقال دانش فنی و آموزش منابع انسانی 
سرمايه گذاری  جهت  در  كشور،همكاری  دو  تعاون  بخش  بين 
گسترش  زمينه  در  ،همكاری  كشور  دو  تعاونی های  مشترك 
خدمات فنی و مهندسی و تبادل نيروی كار شاغل در بخش تعاونی 
انجام  درخصوص  اين  بر  عالوه    . كردند  توافق  كشور  دو  در 
بين دوكشور  طرح های پژوهشی توسعه ای و كاربردی مشترك 
در بخش تعاون،حمايت دو كشور از نوسازی و بهسازی خطوط 
درخصوص  طرف  دو  تجربيات  و  دانش  تعاونی ها،انتقال  توليد 
و  ها  همايش  برگزاری  در  ،همكاری  برندسازی  و  بازار  توسعه 
كشاورزی  تعاونی های  مشترك  و  اختصاصی  نمايشگاه های 
به  يكديگر  توليدی  كاالهای  صدور  برای  طرف  دو  ،همكاری 
به  مربوط  ای  بيمه  و  مالی  اداری؛  فرآيند  كشورها،تسهيل  ساير 
پرداخت های پولی و مالی مراودات تعاونی های كشاورزی و انجام 
سفرهای آموزشی؛ ترويجی و تبادل  هيئت تجاری  بين دوكشور 

طرفين تفاهم كردند . 

 ايران و فرانسه تفاهم نامه همکاري 
امضا کردند
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نشريه واكنش : معاون حمل و نقل و امور زيربنايی شهرداری 
اين  های  خيابان  آسفالت  به  به خسارت سنگين  اشاره  با  رشت 
مجدد  كاری  آسفالت  عمليات  آغاز  از  برف،  بارش  اثر  در  شهر 
تا روزهای پايانی سال خبر داد. فرامرز جمشيدپور با بيان اينكه 
آسفالت خيابان  به  برف روبی سبب وقوع خسارت های شديد 
پروژه های عمرانی  با توقف  اظهار كرد:  های رشت شده است 
ترميم  ماه،  بيستم فروردين  تا  همچون هدايت آب های سطحی 
آسفالت خيابان ها و معابر رشت در اولويت شهرداری قرار گرفته 
است. وی افزود: با توجه به بارش های مكرر و سنگين برف و 
باران طی سه ماه اخير، عمال آب و هوای خشك برای آسفالت 
وجود نداشته ،اما شهرداری در صدد است برای ارتقای ميزبانی 
از مسافر و گردشگر  از تعطيالت نوروزی كه شهر رشت مملو 
در  را  معابر  آسفالت  شهروندان،  تردد  در  تسهيل  و   شود  می 
باقی مانده به بهار از سر بگيرد. معاون حمل و نقل و  روزهای 
امور زيربنايی شهرداری رشت تصريح كرد: در مناطق پنج گانه 
شهرداری، تيم های ترميم آسفالت تشكيل شده و برای سرعت 
بخشی به عمليات آسفالت كاری تا روزهای پايانی اسفندماه، بر 
تعداد اين تيم ها افزوده می شود. جمشيدپور به ارتقای كيفيت 
آسفالت نيز اشاره كرد و افزود: خيابان هايی مانند خيابان آيت اهلل 
مطهری يكبار ديگر آسفالت می شوند تا نسبت به وضعيت كنونی، 

تردد برای شهروندان راحت تر شود.

خيــابانهاي رشـت كامل
 آسفالت مي شود

فعاالن بخش صنعت استفاده كنند،

مدير عامل هالل احمر گيالن گفت : طی 
يك سورت پرواز بالگرد هالل احمر استان 
اقالم ضروری در مناطق صعب العبور توزيع 
شد . به گزارش روابط عمومی جمعيت هالل 
احمر استان گيالن مهدی ولی پور با بيان اين 
مطلب گفت :  طبق گزارش دريافتی مبنی بر 
صعب العبور بودن منطقه سد شر بيجار و نياز 
سرا  دوله   ، كله  آلو  روستاهای  محای  افراد 
برای كمك  پرواز  و چانه سرا يك سورت 
رسانی با حضور نجاتگران انجام شد . وی 
افزود: طی اين پرواز 30 سبد غذايی شامل ) 
قند و چای ، برنج و حبوبات (  بين ساكنين 

منطقه كه اغلب دامدار بودند توزيع شد.

با  جمعه  روز  آستارا  جديد  فرماندار 
حضور در گلزارشهدا و مزار شهدای گمنام 
واالی  مقام  به  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان 

اين شهدا ادای احترام كرد.
يونس رنجكش در حاشيه اين ادای احترام 
كه معاونين فرماندار و بخشداران استارا وی 
راه همراهی می كردند به خبرنگاران گفت: 
ما  و  دارند  ما  گردن  بر  بزرگی  حق  شهدا 

تكليف داريم تا ادامه دهنده راه آنان باشيم.
وی اظهار داشت : انقالب اسالمی ايران 
حاصل خون هزاران شهيدی است كه در پای 
ارزش های آن از جان و دل مايه گذاشتند و 
ما امروز در مسير رسيدن به آرمان های نظام 
جمهوری اسالمی در تبعيت از امام راحل و 
آن  از  بايد  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 

عزيزان الگو بگيريم.
 وی گفت: ادای احترام به شهدا در واقع 
است  روشی  و  راه  با  است  پيمانی  تجديد 
كه آن ها داشتند در مسير توليد ارزش های 

اسالمی. 
معاونين  با  نشستی  در  همچنين  وی 
فرماندار و بخشداران بندر آستارا بر ضرورت 
برنامه  و  اهداف  رسيدن  برای  ريزی  برنامه 
های دولت تدبير و اميد تاكيد كرد. فرماندار 
آنان  از  كاری  های  اولويت  تعيين  با  آستارا 
ها  بهتر ظرفيت  زمينه شناخت  در  خواست 
چالش ها و فرصت های بندر آستارا تالش 
مضاعفی داشته باشند و با رويكرد جديد با 
محور قرار دادن نقش مشاركت های مردمی 

در پيشبرد اهداف توسعه عمل كنند. 
آستارا  مرزی  بندر   : افزود  رنجكش 
بالقوه  های  توانايی  از  كه  است  شهرستانی 
ای برخوردار است كه بايد از اين توانايی ها 
بهره وری درست صورت  در مسير توسعه 
مشاركتی  مديريت  اصل  گفت  وی  گيرد.  
با  مختلف  های  حوزه  در  كار  تقسيم  و 
اجتماعی،  مختلف  های  دستگاه  همكاری 
فرهنگی، اقتصادی و سياسی بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
مراسم  در  حضور  با  همچنين  وی 
امام جمعه و  با  نمازجمعه شهرستان آستارا 

اقشار مختلف مردم ديدار و گفتگو كرد.
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قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز
 انجمن تاالسمي استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترين نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به بيماران دست 
ياري  به سوي شما  عزيزان دراز كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسيان
   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدير عامل  

زهرا رضائي

زهرا رضائي

امداد رساني توسط بالگرد 
جمعيت هالل احمر گيالن

اداي احترام فرماندار جديد 
آستارا به مقام شهداي اين 

شهرستان

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

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

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

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

زهرا رضائي

در زمينه تعاون ،

خبر

به دنبال پايش به عمل آمده 
از معادن شن و ماسه رودخانه 
اي در رودبار 3 معدن رودخانه 
اي که تالش در ديواره سازي 
و انحراف مسير رودخانه جهت 
ماسه  و  شن  برداشت  عمليات 

داشتند ، منع فعاليت شدند.
اداره  رييس    ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
حفاظت محيط زيست شهرستان  رودبار گفت : با توجه به آب 
شدن برفهاي باريده شده و نزوالت جوي روزهاي اخير که باعث 
باال آمدن سطح آب رودخانه سفيدرود شده، تعداد سه معدن شن 
و ماسه رودخانه اي که از مراجع ذي صالح مجوز برداشت موقت  
داشتند ، در تالش براي ديواره سازي و انحراف مسير آب جهت 
عمليات برداشت بودند که با ورود مامورين يگان حفاظت محيط 
آنان  فعاليت  ادامه  واز  تخريب  فوق  هاي  ديواره  رودبار  زيست 
جلوگيري به عمل آمد. در اين راستا کليه عمليات برداشت تعطيل 

شده و  ماشين آالت به بيرون هدايت شد.
 رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان  رودبار  افزود به 
بهره برداران اخطار داده شد تا کاهش سطح آب رودخانه از هر 

گونه فعاليت خودداري نمايند. 
  وي تصريح کرد با توجه به فرا رسيدن فصل زاد آوري آبزيان 
کليه برداشتهاي رودخانه اي لغايت 15 اسفند ماه به پايان خواهد  
ماسه   و  موقت شن  برداران  ه  بهر  تمامي  به  مورد  اين  که  رسيد 

رودخانه اي اعالم شد.  
 روابط عمومي محيط زيست گيالن

3 معدن رودخانه اي در رودبار 
تعطيل شد

به علت برداشت شن،

مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری گيالن گفت: 
در  گيالن  آبخيز  حوضه های  از  هكتار  هزار   100
 40 كه  دارد  بحرانی  حالت  لغزش  و  رانش  زمينه 

هزار هكتار در معرض خطر است.
»هميار  آموزشی  كارگاه  در  زارع  داود  مهندس 
طبيعت باشيم«، با اشاره به وسعت 1 ميليون و 17 
هزار هكتاری عرصه های منابع طبيعی گيالن، اظهار 
هزار   224 و  جنگل  هكتار  هزار   564 گيالن  كرد: 
هكتار مرتع در كنار اراضی ساحلی و جلگه ای دارد 

كه در اختيار حافظان انفال است.
مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری گيالن تعداد 
را  جاماب  طرج  براساس  استان  آبخيز  حوضه های 
52 حوضه دانست و افزود: اين حوضه ها در غرب، 

شرق، مركزی و سپيدرود تقسيم شده است.
از  برداشت  سطح  درصدی   80 كاهش  از  وی 
عرصه های جنگلی استان خبر داد و تصريح كرد: 

نمايشی  هنرهای  انجمن  انتخابات  برگزاری  با   
سوی  از  انجمن  اين  مديره  هيئت  اعضای  گيالن، 

اعضای گروه های نمايش استان انتخاب شدند.
به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ،  

اعضای هيئت مديره انجمن هنرهای نمايشی گيالن 
انتخاب شدند  

 انتخابات انجمن هنرهای نمايشی گيالن، عصر 
های  گروه  حضور  با  اسفند(   4( چهارشنبه  روز 
استان در مجتمع فرهنگی و  هنری خاتم  نمايشی 
عضو  نفر  پنج  و  شد  برگزار  رشت  )ص(  االنبياء 

آبخيزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رويكرد 
برنامه های مديريت يكپارچه و چندمنظوره  اجرای 

در راستای طرح تنفس جنگل است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه مديريت چند منظوره 
جنگل به دنبال توانمندسازی جوامع محلی و جنگل 
نشين در كنار حفاظت و صيانت از عرصه هاست، 
دارای  گيالن  استان  در  بارندگی  ميزان  كرد:  عنوان 
وضعيت مناسبی است لذا مديريت باران و آب های 
و  خاك  و  آب  طبيعی،  منابع  پايداری  به  سطحی 

آبخوانداری كمك می كند.
های  آب  حداكثری  ذخيره سازی  لزوم  بر  زارع 
با مديريت  سطحی و روان آبها تاكيد كرد و گفت: 
 500 هكتار  هر  در  توانيم  می  سطحی  های  آب 
موجب  نهايت  در  كه  كنيم  ذخيره  آب  مترمكعب 

كاهش 6.5 تنی رسوبات می شود.
مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری گيالن با اشاره 

اصلی و دو عضو علی البدل هيئت مديره اين انجمن 
از سوی اعضای گروه ها انتخاب شدند.

از 206 عضو فعال 34 گروه نمايشی گيالن كه به 
صورت گروه رسمی تحت نظارت انجمن نمايش 
كشور فعال هستند، 137 نفر با حضور در محل رای 

گيری رای خود را در صندوق آرا انداختند.
با  حسنی  صادق  بهمن  گيری،  رای  پايان  در 
حديث  و  بشری  محبوب  وحيد  رای،   80 كسب 
نيكرو هر كدام با 70 رای، حسين گلی با 63 رای 
و محمد پورجعفری  با 61 رای به عنوان پنج عضو 

به اقدامات موثر اين اداره كل در حوضه های آبخيز 
برای جلوگيری از سيل، خاطرنشان كرد: عمليات های 
مكانيكی، بيولوژی و بيومكانيكی در اكثر حوضه های 
در معرض خطر رانش و لغزش انجام شده است. در 
گيالن 100 هزار هكتار از حوضه های آبخيز در زمينه 
رانش و لغزش حالت بحرانی دارد كه 40 هزار هكتار 

در معرض خطر است.
روابط عمومي منابع طبيعي گيالن

مديره  هيئت  اصلی 
انجمن نمايش گيالن 

انتخاب شدند.
محمد  همچنين 
با 59  لفوت  جعفری 
رای و مهرداد بخشی 

انجمن  اين  البدل  به عنوان اعضای علی  با 58 رای 
انتخاب شدند.

منبع: روابط عمومي ارشاد گيالن

خطر رانش در 40 هزار هکتار عرصه هاي  طبيعي گيالن

هيئت مديره انجمن هنرهاي نمايشي گيالن انتخاب شدند

مقصران حوادث رانندگي 
ديگر زنداني نمي شوند

رئيس کل بيمه مرکزي: قانون جديد بيمه 
شخص ثالث، مانع از زنداني شدن مقصران 
حوادث رانندگي مي شود و از اين پس، نرخ 

بيمه شخص ثالث عادالنه تر خواهد بود.

سالمه شيرزادي

1 جمادی الثانی  1438
 شماره   10654 اسفند  1395 سه شنبه 
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 نشريه واكنش: کليه شعب بانک کشاورزي استان گيالن آمادگي مدير شعب بانك كشاورزي گيالن،
وجريمه  سررسيد  از  پس  وسود  سود  بخشودگي  جهت  را  خود 
دارند.  مي  اعالم  ريال  ميليارد  يک  مبلغ  تا  را  تسهيالت  ديرکرد 
بانک  شعب  مدير    ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
کشاورزي استان گيالن اعالم كرد:در اجراي تبصره 35 بودجه سال 
پايان  تا  که  مشترياني   ، مرکزي  بانک  ابالغي  ودستورالعمل   1395
سالجاري نسبت به تسويه نقدي اصل  بدهي خود اقدام کنند سود 
مالک  طاهري  عليرضا  شد.  خواهد  بخشوده  آنان  ديرکرد  وجريمه 
اصلي محاسبه اصل بدهي ، اخرين قرارداد منعقده بين بانک ومشتري 

قانون  اين  از  استفاده  مشمول  تسهيالتي  پرونده  يک  وفقط  بوده 
خواهد شد. وي تصريح کرد: خسارت ديدگان ناشي از حوادث غير مترقيه 
، بدهکاراني که از تسهيالت مسکن روستايي استفاده کرده اند وهمچنين آن 
دسته از آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه که بدهي آنان استمهال شده است 
نيز  قانون  اين  مشمول  کشاورزي  بخش  بدهکاران  وساير  هستند  الويت  در 
در الويتهاي بعدي قرار دارند. بدهکاراني که مشمول اين قانون مي شوند از 
امروز تا 28  اسفند ماه سالجاري  فرصت دارند تا با مراجعه به شعب 

استان نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند.   
 مدير شعب بانک در استان گيالن - عليرضا طاهري

بانک کشاورزي 
جریمه ها را مي بخشد

خبر

دانستني ها 

نشست  واكنش:  ي  نشريه 
بانکهاي  هماهنگي  شوراي 
شدن  اجرايي  راستاي  در 
بودجه  قانون  ي  اصالحيه 
ديرکرد  جرايم  بخشش  براي 
از  کمتر  هاي  وام  سود  و 
بانک  در  تومان  ميليون   100

کشاورزي برگزار شد. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
،  استاندار گيالن در اين نشست گفت: برابر دستورالعمل ابالغي 
ايران در راستاي اجراي ماده 2  بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
آئين نامه تبصره 35 قانون بودجه سال جاري ، بدهکاران بانکي 
در صورت  باشد  تومان  ميليون   100 از  کمتر  آنها  تسهيالت  که 
و  سود  بخشودگي  از  ماه  اسفند  پايان  تا  بدهي  اصل  پرداخت 
جرايم آن برخوردار خواهند شد.  وي ادامه داد: توليدکنندگان ، 
صنعتگران ،دست اندرکاران بخش کشاورزي بويژه گلخانه داران 
و  مترقبه  غير  حوادث  از  ناشي  ديدگان  خسارت   ، چايکاران  و 
دريافت کنندگان وام مسکن روستايي مي توانند از اين فرصت به 
خوبي استفاده کنند.  دکتر نجفي ادامه داد: الزم است بدهکاران 
بانکي که زير 100 ميليون تومان بدهي دارند حداکثر قبل از پايان 
سال به بانکهاي عامل مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي 

اقدام کنند تا از مزاياي اين قانون استفاده نمايند.
فقره  يک  براي  فقط  هر شخص  کرد:  تأکيد  گيالن  استاندار   
از تسهيالت دريافتي مي تواند از اين مزايا بهره مند شود.  وي 
نفر در گيالن  بر آوردها نشان مي دهد حدود 100 هزار  گفت: 
مي توانند از اين فرصت بسيار خوب که دولت  فراهم کرده بهره 
ببرند.  وي گفت: حدود 50 هزار نفر از افراد واجد شرايط مربوط 

به بدهکاران بانک کشاورزي هستند.
 دکتر نجفي افزود: ابالغيه بانک مرکزي به مديران عامل بانک 
هاي ملي ، صادرات ، تجارت، ملت، سپه ، توسعه تعاون، صنعت 

و معدن، توسعه صادرات، رفاه و کشاورزي ارسال شده است.
 دکتر نجفي با بيان اينکه استفاده از اين فرصت بسيار خوب 
در صورت آمادگي دو طرفه ي بانک ها و مشتريان انجام مي شود 
گفت : رسمًا اعالم مي کنم بانکهاي عامل استان، آمادگي کامل 
براي اجراي تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و دستورالعمل 
ابالغي بانک مرکزي را دارند و مردم از اين فرصت بهره بگيرند.  
وي تأ کيد کرد همانگونه که بانکهاي استان در پرداخت تسهيالت 
اين  اجراي  در  داشتند  آمادگي  و  توليد موفق عمل کردند  رونق 

ابالغيه هم آماده هستند.  منبع، روابط عمومي استانداري

جرايم سود بانكي زير 100 ميليون 
بخشيده مي شود

دارد  قصد  توسعه  ششم  برنامه  در  ايران 
در حالی  كند،  توجه  مفهوم آب مجازی  به 
كه اين مفهوم بيش از سه دهه است كه در 
توسعه يافته  كشورهای  سياست گذاری های 
عدم  دليل  به  گرفته است.  قرار  توجه  مورد 
صادرات  ،با  كشور  در  مفهوم  اين  به  توجه 
سد  پشت  آب  ذخيره  برابر  هفت  هندوانه 
كرخه، آب مجازی به خارج از كشور را صادر 
می كنيم.آب مجازی آبی است كه از ابتدا تا 
انتهای توليد يك محصول مصرف می شود. 
در  اما  نيست  قابل مشاهده  اگرچه  اين آب 
حساب های اقتصادی دنيای امروز، با توجه 
به كمبود منابع آب نقش پررنگی دارد. برای 
توليد يك برگ كاغذ A4، حدود 10 ليتر آب 
دليل دو برگ  بدون  اگر  مصرف می شود و 
 20 واقع  در  بيندازيم،  دور  را  سفيد  كاغذ 
ليتر آب هدر داده  ايم.  با توجه به منفی بودن 
بيالن آب سفره های زيرزمينی در بسياری از 
دام كه مصرف  پرورش  از  بايد  نقاط كشور، 
آبشان بسيار باالست خودداری شود. ميانگين 
آب استفاده شده برای توليد هر كيلو گوشت 
كيلو  يك  توليد  برای  و  15000ليتر  قرمز 
گوشت مرغ 4000 ليتر است. بيايد با مصرف 
كمتر گوشت و فرآورده های حيوانی هم به 
خودمان كمك كنيم و هم به محيط زيست 

مان خسارتی وارد نشود. شاد باشيد.

پايان  تا  گيالن  استان  اجتماعي  تامين 
ديماه سالجاري بمنظورارائه تعهدات به بيش 
پوشش  تحت  بگير  مستمري  هزار   107 از 
افزون بر 12620 ميليارد ريال انواع مستمري 
هاي بازنشستگي ، ازکارافتادگي وبازماندگان 
عمومي  روابط  گزارش  به  كرد.   پرداخت 
اجتماعي  تامين  کل  اداره  فرهنگي  وامور 
مديرکل  پرست  حق  جميل   ، گيالن  استان 
همين  در   : افزود  استان   اجتماعي  تامين 
مدت بيش از 771 ميليارد ريال مقرري بيمه 
بيکاري وبالغ بر 330 ميليارد ريال تعهدات 
وکمک  غرامتها  انواع  قالب  در  مدت  کوتاه 
پرداخت  استان  شدگان  بيمه  به  ها  هزينه 
گيالن  اجتماعي  تامين  مديرکل  است.  شده 
، پرداخت بيش از 82 ميليارد ريال غرامت 
ميليارد  بر 41  افزون   ، بيماري  ايام  دستمزد 
بارداري  ايام  استراحت  هزينه  کمک  ريال 
را  ازدواج  هزينه  کمک  ريال  ميليارد   24 و 
بخش  در  تعهداتي  گروههاي  ترين  عمده 
کوتاه مدت معرفي و اظهار داشت : پرداخت 
از 13700ميليارد ريال تعهدات در ده  بيش 
به  درکنارقريب  سالجاري  دي  لغايت  ماهه 
درمان  حوزه  تعهدات  ريال  ميليارد   5000
استان درحالي تحقق يافته است که مجموع 
بيمه  حق  وصول  از  ناشي  درآمدي  منابع 
اين مدت حدود 10000  در گيالن طي  ها 
ميليارد ريال بوده است .حق پرست با اشاره 
کارفرمايان  ريالي  ميليارد   3300 بدهي  به 
: درحال حاضر طرح  داشت  اذعان  گيالني 
بيمه اي براي کارفرمايان  بخشودگي جرائم 
در دستورکارقرار دارد که از آن ميتوان بعنوان 
فرصتي مغتنم براي تعيين تکليف ديون ياد 
هرماهه  اينکه  بيان  با  استان  مديرکل  نمود. 
ريال  ميليارد  از1300  بيش  متوسط  بطور 
اجتماعي  تامين  اي  بيمه  تعهدات در بخش 
از  كرد:  عنوان  گيرد،   مي  صورت  گيالن 
بيستم اسفندماه عالوه براين پرداخت قريب 
به 750 ميليارد ريال عيدي بازنشستگان نيز 
کارسازي  درحسابها  ها  مستمري  همراه  به 
اصلي  شده  بيمه  هزار   395   . شد  خواهد 
بيکاري  بيمه  بگير  مقرري   8000 از  بيش   ،
وقريب به 107500 مستمري بگير به اتفاق 
افراد تحت تکفل خود تحت پوشش تامين 

اجتماعي گيالن مي باشند .

  هشتاد درصد مردم براي جلوگيري از شروع دعوا در مقابل 
کساني که دوست شان دارند ساکت مي مانند؛ حتي اگر هم حرف 
به  روزانه  کوتاه  خواب هاي  و   چرت  باشند.   داشته  گفتن  براي 
بهبود حافظه و کاهش بيماري هاي قلبي کمک مؤثري مي کند. اگر 
شما هر صبح مايعات کافي بنوشيد٬ انرژي بيشتر و حس بهتر و 

خوش آيندتري در طول روز خواهيد داشت.
داريم٬  دوستشان  که  افرادي  با  صحبت کردن  هنگام  ما    
صداي مام را تغيير مي دهيم.  نصب و قراردادن آينه در آسانسورها 

يک ترفند روانشناسي است تا انتظار را قابل تحمل تر کند
افرادي که از ضريب هوشي بااليي برخوردارند٬خواب بيشتري 

مي بينند.  مردها دو برابر زن ها از خود سلفي مي گيرند.
هستيد  زياد  »استرس«  و  روحي«  »فشار  تحت  که  هنگامي    
پيدا  ٬ بدن شما تمايل زيادي به خوردن غذاهاي چرب و شور 
مي کند.نود درصد مردم چيزهايي که هرگز نمي توانند به ديگران 

بگويند را به صورت پيام و اس ام اس ارسال مي کنند
عرق کردن باعث سم زدايي از بدن مي شود.

موجب  که  مي شود  »اندروفين«  آزادشدن  باعث  »خريدکردن« 
مي شود موقتا استرس٬ کاهش و اعتماد به نفس ٬ افزايش و رنج ٬ 

التيام يابد.»شکالت« سلول هاي سرطاني را نابود مي کند.
افرادي که »قهوه« مي نوشند نسبت به افرادي که قهوه مصرف 
در  »دست« تان  از  دارند.استفاده  بيشتري  عمر  طول   ٬ نمي کنند 
به نظر  هنگام صحبت کردن باعث مي شود »مطمئن« و »باهوش« 
برسيد.يک فنجان »قهوه« قبل از ورزش ٬ چربي هاي اضافي بدن 
را سريع تر مي سوزاند.»موسيقي« مانند يک دارو مانع »بي خوابي« 
مي گردد.به طور متوسط زنان حدودا در طول روز ۲۰۰۰۰ کلمه و 

مردان ۷۰۰۰ کلمه صحبت مي کنند.
در  بار  بالغ ۱۵  افراد  و  بار  بچه ها حدود ۴۰۰  متوسط  به طور 

روز مي خندند.زنان »حس بويايي« بهتري نسبت به مردان دارند.
 بدن انسان بين ساعت ۳ تا ۴ صبح در ضعيف ترين حالت خود 

قرار دارد. در اين زمان بيشتر مردم در خواب شان مي ميرند.
  بيشتر جمعيت اينستاگرام را افراد زير ۳۵ سال و غالبا دختران 

و زنان تشکيل مي دهند. 
اگر شما  دارند.   سبز  درصد جمعيت جهان چشمان   ۲ تنها   
هنگام دوران جواني خود هيچ کار احمقانه و جالبي انجام ندهيد 
در دوران پيري چيزي براي لبخندزدن نخواهيد داشت. بيدارماندن 
اضافي  کالري   ۱۶۱ تا  شما  بدن  مي شود  باعث  شب  طول  در 

بسوزاند. پشه ها عاشق گروه خوني O هستند.
زن ها به مرداني که لباس رسمي دارند ۳ برابر بيشتر از مرداني 

که لباس هاي غير رسمي دارند جذب مي شوند.
در  شما  توانايي  افزايش  باعث  »يادگيري«  از  پس  »خوابيدن« 
به طور  به خاطرآوردن مسائل مي شود.هر شخص در طول روز 
متوسط 80 بار موبايل خود را باز ) Unlock( مي کند. تميزکردن 
و نظافت مي تواند در رفع افسردگي و ناراحتي مؤثر باشد.داشتن 

»دختر« باعث مي شود »اميد به زندگي« در »پدران« افزايش يابد.
از دوش آب گرم  مفيدتر  براي سالمتي شما  دوش آب سرد 
است.۶گروه انساني که بايد از زندگي خود حذف کنيد تا روحتان 

سالم بماند: ۱-شخصي که شما را دوست ندارد.
افتاده است.۳-شخصي که به شما  ۲-شخصي که از چشمتان 
استرس ميدهد. ۴-شخصي که هميشه با شما جر و بحث ميکند.

۵-شخصي که از شما سوء استفاده ميکند.
۶-شخصي که بر شما تاثيرات مخرب مي گذارد.

»آب مجازي » چيست ؟

13700 ميليارد تعهدات 
تامين اجتماعي انجام شد  

جالب, خواندني, اگاهي بخش

نشريه ي منطقه اي واكنش: 
شهرکهاي  شرکت  مديرعامل 
 6 از  بيش  گفت:  گيالن  صنعتي 
صنعتي  ناحيه  اراضي  از  هکتار 
به  واگذاري  آماده  املش  آسيابسران 

سرمايه گذاران است.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
گيالن  استان  صنعتي  هاي  شهرک 
اجراي  بيان  با  شهيدي  احمدعلي   ،
در  زيرساختي  و  عملياتي  فازهاي 
10هکتاري  از  بيش  کلي  مساحت 
املش  آسيابسران  صنعتي  ناحيه 
تصريح کرد: از مساحت بيش از 7 

و نيم هکتاري زمين صنعتي در اين ناحيه صنعتي 
تاکنون بيش از يک هکتار زمين براي احداث 12 
واحد توليدي و صنعتي به سرمايه گذاران واگذار 
4واحد  از  برداري  بهره  بيان  با  وي  است.  شده 

** من يک ايرانيم !  
    فرق طبيعت را با زباله دان مي دانم. 

ذهاب  و  اياب  وسيله  رودخانه  که  دانم  مي    
زباله هاي من نيست. مي دانم که رودخانه شاهرگ 

حيات بخش کوهستان است. 
 من هنگام ترک طبيعت به پشت سر خود نگاه 

مي کنم، مبادا زباله اي بر جاي گذاشته باشم. 
 من به دوستان و هموطنانم که نسبت به پاک 
نگه داشتن طبيعت بي تفاوت اند، با لبخند تذکر 

مي دهم.  من يک ايرانيم، دوستدار طبيعتم.
 وقتي آن را ترک مي کنم، نه چيزي به آن اضافه 

کرده ام و نه چيزي از آن کاسته ام. 
  من و عزيزانم در طبيعت به ستون يک و در 
يک راستا حرکت مي کنيم تا کمتر خاک و گياهان 

را لگدکوب کرده باشيم.   
من سخاوت طبيعت را مي فهمم، آنچه از او مي 
آرامش، شادي،  لذت،  داد:  من خواهد  به  خواهم 

زيبايي، سکوت …
  من طبيعت را ميراث پدران و سهم فرزندانم 
کمتر   ِ پالستيکي  کيسه  يک  دانم  مي  دانم.  مي 
پاکت هاي  در  دانم خريد  يعني چه! مي  در روز 
کاغذي و چند بار مصرف يعني چه. مي دانم کاغذ 

و پالستيک و شيشه و فلز زباله نيستند.  
 مي دانم که کاغذ ِ بيشتر يعني درخت ِ کمتر.  

گذاري  سرمايه  بانک  گذاري  سرمايه  معاون 
زيربنايي آسيا ) AIIB ( در قالب هيأتي پنج نفره 
به منظور بررسي اعطاي وام 246 ميليون دالري به 
استان گيالن سفرو از 5 شهر استان گيالن بازديد 
وآموزش  عمومي  روابط  دفتر  گزارش  به  کرد. 
گيالن  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همگاني 
رئيس  حسيني  مهندس  بازديدها  اين  جريان  در 
وفاضالب  آب  شرکت  مديرعامل  و  مديره  هيأت 
استان گيالن که به همراه معاونين و مديران بخش 
مديرواحد جلب مشارکت  از جمله  هاي مختلف 
و  آب  مهندسي  شرکت  از  نمايندگاني  اتفاق  به 
مي  همراهي  را  بازديدکننده  کشورتيم  فاضالب 
کرد در مورد اين بازديدها گفت :کارشناسان بانک 
سرمايه گذاري زيرساخت زمينه هاي اعطاي وام به 
مبلغ 246 ميليون دالر براي اجراي شبکه هاي جمع 
آوري، انتقال و احداث تصفيه خانه هاي فاضالب 
الهيجان،  اشرفيه،  آستانه  سرا،  شهر صومعه   5 در 
لنگرود و رودسر را بررسي کردند که اين پروژه ها 
بيش از 438 هزار نفر از شهروندان استان گيالن را 

تحت پوشش قرار خواهد داد.
شرکت  اينکه  به  اشاره  ضمن  حسيني  مهندس 
اجراي  مطالعات  گيالن  استان  فاضالب  و  آب 
فاضالب در اين شهرها را انجام داده گفت: زمين 
تصفيه خانه هاي 5 شهر، خريداري شده وبراساس 
خواهند  قرار  اجرا  دست  در  تخصيصي  اعتبارات 
گرفت و درصورتيکه بانک سرمايه گذاري زيربنايي 

صنعتي در اين ناحيه صنعتي تصريح کرد: هم اکنون 
بيش از 6هکتار از اراضي با تکميل زيرساخت هاي 
براي  واگذاري  آماده  گذاري،  سرمايه  براي  مهم 

استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي است.

مي دانم که درخت کمتر يعني پرنده کمتر، و مي 
دانم آسمان بي پرنده يعني چه!  من درس حفاظت 
از طبيعت را در مدرسه زندگي آموخته ام .  من 
يک ايرانيم، صحنه پرتاب زباله از خودرو قلب مرا 
مي آزارد. جاده ها و ريل هاي آلوده در دل جنگل، 

دلم را به درد مي آورد. 
براي همه  را  . من حق حيات  ايرانيم  من يک 
حيوانات و گياهان محترم مي شمارم، پس هيچگاه 
را  اي در طبيعت، جان جانداري  بهانه  به هيچ  و 

نمي گيرم.من عاشق خانه و خانواده ام هستم. 
پس هرگز خانه و خانواده پرندگان و حيوانات 

وحشي را نابود نمي کنم.
رقص  از  صعود،  هنگام  من  ايرانيم،  يک  من   
سبکبارانه پرنده شکاري در آسمان غرق لذت مي 
شوم  و لذت عکس گرفتن از او را جايگزين شکار 

جمهوري  اختيار  در  را  نياز  مورد  آسياتسهيالت 
اسالمي ايران قرار دهد اين پروژه ها سريعتر آماده 

بهره برداري خواهند شد.
گذاري  سرمايه  بانک  گذاري  سرمايه  معاون   
با  مربوطه  کارشناسان  همراه  به  آسيا  زيربنايي 
گفتگو  به  ديدارو  نيز  گيالن  استاندار  نجفي  دکتر 

پرداختند.
دکتر نجفي استاندار گيالن با بيان اينکه بعد از 
نقاط کشور  نيز همانند ساير  برجام، گيالن  تحقق 
کامل  آمادگي  است  گذاران  سرمايه  ورود  شاهد 
به  و  اعالم  بانک  اين  با  همکاري  براي  را  خود 
هدف گذاري بانک سرمايه گذاري زيرساخت آسيا 
براي اعطاي تسهيالت 2.4 ميليارد دالري در سال 
2017 و 5 ميليارد دالري در سال 2018 اشاره و 
خاطرنشان کرد: براي جذب سهم بيشتري از اين 
در  مختلف  هاي  پروژه  اجراي  جهت  تسهيالت 

استان اهتمامي ويژه در بين مديران وجود دارد.
دکتر نجفي به وسعت 14 هزار و 700 کيلومتر 
مربعي و جمعيت 2.5 ميليون نفري استان گيالن که 
ساالنه بيش از 30 ميليون مسافر و گردشگر داخلي 
بودن  فراهم  به  کنند  مي  بازديد  آن  از  خارجي  و 
بستر اجراي پروژه ها در استان گيالن اشاره کرد و 
افزود: قصد، عزم و اراده ي مديران بانک سرمايه 
اقدامات  کننده ي  تکميل  آسيا  زيرساخت  گذاري 

خواهد بود.
وي با تاکيد براقدامات دولت يازدهم در تأمين 

انواع  توليد  بر  تاکيد  با  وي 
و  کشاورزي  مرغوب  محصوالت 
استقرار  املش  شهرستان  در  دامداري 
صنايع  واحدهاي  از  برداري  بهره  و 
تبديلي و صنايع غذايي را نياز اساسي 

اين شهرستان عنوان کرد.
و  قوانين  وجود  بيان  با  شهيدي 
سرمايه  به  مختص  حمايتي  ضوابط 
نواحي صنعتي  و  در شهرکها  گذاري 
زيرساختي  اقدامات  کرد:  تصريح 
آبهاي  هدايت  و  آوري  جمع  شامل 
سطحي، شبکه معابر و محوطه سازي 
و ايجاد فضاي سبز، شبکه توزيع برق، 
آوري  آب، جمع  توزيع  و  تامين  داخلي،  روشنايي 
فاضالب و نيز راه اندازي شبکه مخابرات در ناحيه 
صنعتي آسيابسران املش به طور کامل اجرايي شده 

است.

مي کنم و همچنين زيستگاهش را تخريب نخواهم 
ُسهره  آن  آواز  از  ها  دره  پيمايش  هنگام  من  کرد. 
رنگين بال مسحور مي شوم، پس جوجه هايش را 

به خانه نخواهم برد. 
 من يک ايرانيم، يک طبيعت گرد! نابودي نسل 
يوز ايراني، گور ايراني و رو به زوال رفتن حيات 

وحش سرزمينم، قلب مرا مي خراشد!
من يک ايرانيم، من از شکار و شکارچي بيزارم. 
من نيازي به گوشت قوچ و کبک و گراز وحشي 
ندارم. در شهر من به قدر کفايت گوشت سفيد و 

قرمز موجود است.
کندن  جان  تماشاي  از  من  ايرانيم،  يک  من   

حيوانات وحشي لذت نمي برم.
 من بر ديوار اتاقم هيچ عکسي ندارم که در آن، 

بر نعش گرازي ايستاده باشم.
خانه  در  گوزني  شاخ  يا  روباهي  دم  هيچ  من   
ايرانيم، ردپاي زباله را تا بلندترين  ندارم. من يک 
قله ها و پست ترين دره ها و دورترين کويرها و 
انبوه ترين جنگل ها ديده ام و از خود پرسيده ام: 

جز انسان چه کسي به اينجا دسترسي دارد؟
 من نمي توانم همه را اصالح کنم. نمي توانم به 
از خودم شروع خواهم کرد.   اما  همه تذکر بدهم. 

از اصالح خود،...

گاز و آب استان گيالن گفت: از 16 شهرستان استان 
8 شهرستان را بعنوان شهرستان سبز معرفي کرديم 
و در نيمه ي اول سال 96 کل استان را سبز اعالم 
احمد  شکيل  دکتر  نشست  اين  در  کرد.  خواهيم 
گذاري  سرمايه  بانک  گذاري  سرمايه  معاون  خان 
زيربنايي آسيا نيز با ابراز خرسندي از سفر به گيالن 
و ديدار با دکتر نجفي گفت: بانک سرمايه گذاري 
زيربنايي آسيا در يک سال گذشته توانست با اعطاي 
مختلف  هاي  پروژه  به  تسهيالت  دالر  ميليارد   1.7
و ساير  پاکستان  بنگالدش،  اندونزي،  با کشورهاي 

کشورها همکاري داشته باشد.
شکيل احمد خان به تسهيل شرايط اعطاي وام به 
دولت ها نسبت به بانک جهاني از سوي اين بانک 
بانک براي  اشاره و خاطرنشان کرد: هدف گذاري 
اعطاي تسهيالت 2.4 ميليارد دالري در سال 2017 

و 5 ميليارد دالري در سال 2018 است.

60 هزار متر اراضي دراملش آماده واگذاري 
به بخش صنعت

سوگندنامه ي ايرانيان طبيعت  دوست 

بانک سرمايه گذاري آسيا 246 ميليون دالري اعطا مي کند
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براي آب و فاضالب 5 شهر گيالن،

زيباترين جلوه نيکوکاري کمک به بيماران 
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آستارا در دولت يازدهم 
احيا شد

 نشريه واكنش: استاندار گيالن در آئين تکريم و معارفه فرماندار 
احياء  يازدهم  دولت  در  آستارا  هاي  ظرفيت  اينکه  بيان  با  آستارا 
شد افزود : بايد با اتکاء به ظرفيت هاي موجود، زير ساخت هاي 
توسعه در گيالن تقويت شود تا مشکل بيکاري را به صورت کامل 
دکتر   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به  کنيم.  برطرف 
محمدعلي نجفي روز پنجشنبه در آئين معارفه فرماندار آستارا در 
سالن اجتماعات فرمانداري اين شهرستان اظهار کرد: بايد با اتکاء 
به ظرفيت هاي موجود، زير ساخت هاي توسعه در گيالن تقويت 
شود تا مشکل بيکاري را به صورت کامل برطرف کنيم. وي اظهار 

داشت : سخنان امامان جمعه و نمايندگان مجلس با مديران اجرايي 
و  کارها  پيشبرد  در  آنها  خوب  تذکرات  و  دارد  فرق  مسئوالن  و 
خدمات رساني صحيح تأثيرگذار است. وي با تأکيد بر اينکه مسئول 
اجرايي بايد براي ادعاهاي خود سند ارائه کند، ادامه داد: با تعامل و تالش 
جمعي که در شهرستان آستارا انجام شد، شاهد اقدامات خوبي در شهرستان 
هستيم و بايد به مردم بگوييم که عملکرد ما چگونه بوده است.دکتر نجفي با 
اشاره به قدمت 20 ساله مطرح شدن طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي بندر 
آستارا، افزود: اين طرح تا سه سال گذشته بالتکليف مانده بود که باالخره 

با پيگيري هاي به عمل آمده در دولت تدبير و اميد به سرانجام رسيد.

نشريه ي واكنش: مديرکل 
گيالن  دريانوردي  و  بنادر 
گفت: کل بازار بنادر شمالي، 
منفي شش درصد کاهش بار 
داشته و تنها بندر انزلي روند 

مثبتي را تجربه کرده است. 
  حسين چراغي در بيست 
فکر  اتاق  نشست  پنجمين  و 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان 
و  مديرعامل  حضور  با  که 
معاونان اين سازمان و فعاالن 
محل  در  خصوصي  بخش 
بنادر و دريانوردي برگزار شد 
با ارائه پيشنهاد ايجاد کريدور 

کريدور  اين  گفت:  کشور  شمالي  بنادر  در  جديد 
هم مي تواند مشکالت حمل و نقل داخلي کشور را 
پوشش دهد و هم در توسعه ترانزيت کشور نقش 

بزرگي را ايفا کند.
وي با اشاره به ضروت تبديل فرصت هاي بالقوه 
بالفعل گفت: اگر بخواهيم فرصت هاي موجود  به 
بايد  کنيم،  تبديل  اقتصادي  ارزش  به  را  بازار  در 
مناسبي  پاسخ  آن  به  و  بشناسيم  را  بازار  نيازهاي 

بدهيم تا منتج به ايده کسب و کار شود.
تبادالت  حجم  اينکه  بيان  با  چراغي  مهندس 
تجاري حدود دو هزار ميليارد دالر است که فقط 
۱۰ درصد آن مربوط به بخش حمل و نقل است، 
کشورهاي  بين  شديدي  بنابراين،رقابت  گفت: 

با  مي کنند  سعي  يک  هر  و  دارد  وجود  مختلف 
کاهش زمان انتقال، کاهش هزينه هاي حمل و ايجاد 
سيستم ها و تکنولوژي هاي جديد گوي رقابت را از 
قاره آسيا  افزود:البته در  بربايند. وي  دست رقيبان 
حمل  سيستم هاي  و  است  سخت تر  شرايط  اين 
توسعه  رقابت،  بازار  به  ورود  براي  کشور  نقل  و 
ايده هاي  و  بازنگري  بايد  بيشتر  درآمد  کسب  و 

جديدي داشته باشند.
مديرکل بنادر و دريانوردي استان گيالن گفت: 
ما در بنادر شمالي که بندر انزلي، آستارا و اميرآباد 
هستند با مشکل کمبود بار مواجه هستيم. آنچنانکه 
از سال ۹۳ تا ۱۱ ماهه سال ۹۵ حجم بار ما بسيار 

پايين آمده است.

وي با بيان اينکه  در سال ۹۳، 
 ،۹۴ سال  بار،در  تن  ميليون   ۷
۱۱ماهه  در  و  تن  ميليون   ۶.۵
بار  تن  ميليون  پنج   ۹۵ سال 
بنادر شمالي کشور جابه جا  در 
کل  واقع،  است،گفت:در  شده 
شش  منفي  شمالي،  بنادر  بازار 
است  داشته  بار  کاهش  درصد 
مثبتي  روند  انزلي  بندر  تنها  و 
اين وضعيت  و  کرده  تجربه  را 
بنادر شمالي کشور بسيار  براي 

نگران کننده است.
وي با تاکيد بر ظرفيت خالي 
بنادر شمالي کشور توضيح داد: 
در شرايط فعلي قبل از اينکه به توسعه نهايي برسيم، 
۲۲ ميليون تن ظرفيت خالي داريم و اگر طرح هاي 
خالي  ظرفيت  تن  ميليون   ۵۰ شود،  محقق  توسعه 

خواهيم داشت.
چراغي در خصوص راهکار حل اين مشکل و پر 
بنادر شمالي تصريح کرد:  کردن ظرفيت هاي خالي 
فرامنطقه  به  اي  منطقه  از  را  خود  رويکرد  بايد  ما 
اي تغيير داده تا بتوانيم بخشي از ظرفيت هاي خود 
در  که  فرصت هايي  از  بايد  ما  دهيم.  پوشش  را 
کريدورهاي شمال خزر از مسير چين تا اروپا ايجاد 
ايران  سمت  به  را  آنها  و  کنيم  استفاده  است  شده 

هدايت کنيم.

توسعه همکاريهاي 
اقتصادي منطقه آزاد انزلي 

و ولژسکي روسيه

مهـرباني

     به گزارش روابط عمومی و اموربين 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی ،ايگور نيكال 
ولگاگراد  ولژسكی  شهردار  وارونن  نيويح 
بازرگانی  اتاق  رييس  همراه  به  كه  روسيه 
به  شهر  اين  اقتصادی  و  تجاری  هيات  و 
ديدار  در  بود  كرده  سفر  انزلی  آزاد  منطقه 
و  مديره  هيات  رييس  مسرور  مهندس  با 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر لزوم 
توسعه روابط همه جانبه تجاری و اقتصادی 
از  مندی  بهره  با  روسيه  و  ايران  بازرگانان 

ظرفيتهای منطقه آزاد انزلی تاكيد كرد
مهندس  مسرور در اين ديدار ضمن ابراز 
تمايل به گسترش روابط بين ايران و روسيه 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه   : داشت  اظهار 
توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسيه 
و  و كشورهای حاشيه خزر طراحی شده  
با  ايران  مبادالت  حجم  حاضر  حال  در 
روسيه در حد مناسبی قرار ندارد  و بايستی 
همكاريهای  رشد  جهت  الزم  تمهيدات 
امر  اين  كه  ايجاد شود  دوكشور   اقتصادی 
با زيرساختهای ايجاد شده در اين منطقه و 
افزايش نشست های تخصصی هيات های 
اقدامات  با  و   است  پذير  امكان  دو كشور 
المللی  بين  تعامالت  حوزه  در  شده  انجام 
مبادالت  افزايش  رو شاهد  پيش  درسالهای 
تجاری و توسعه اقتصادی ايران با كشورهای 

حاشيه خزر خواهيم بود.
ادامه  در  سازمان  مديره  هيات  ريس 
در  موجود  های  پتانسيل  و  های  مزيت  به 
آزاد  منطقه  تنها  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
 : افزود  اشاره كرد و  ايران در حاشيه خزر 
مالياتی  معافيتهای  همچون  قانونی  مزيتهای 
، كاهش عوارض گمركی و قوانين حمايت 
از سرمايه گذاران داخلی و خارجی در اين 
صنعتی  شهرك  دو  و   است  برقرار  منطقه 
در اين منطقه با بيش از 120 واحد توليدی 
داخلی و خارجی در حوزه صنايع تكنولوژی 
های برتر توليد و صادرات در حال فعاليت 
می باشند. وی در ادامه به  فعاليت بورس 
جمله  از  استراتژيك  كاالهای  اختصاصی 
و  اشاره  انزلی  آزاد  منطقه  در  گندم  و  آهن 
خاطرنشان كرد : در محدوده سرزمينی اين 
منطقه دو بندر شامل مجتمع بندری كاسپين 
به عنوان بزرگترين مجتمع بندری ايران در 
خزر كه امسال به بهره برداری ميرسد و بندر 
انزلی با قدمت 150 ساله قرار گرفته است و 
طرح های امكان سنجی شده برای سرمايه 
گذاری در بخش های ساخت اسكله ، سيلو 
بندری  مجتمع  در  نقل  و  حمل  و  انبار   ،
كشور  با  صادراتی  رويكرد  با  كه  كاسپين 
در  روسيه  خصوص  به  خزر  حاشيه  های 
شده  تدوين  است  تكميل  و  ساخت  حال 
است كه علی رغم درخواست های متعدد 
برای سرمايه گذاری در اين بندراولويت اين 
سازمان جذب سرمايه گذار خارجی است.

سالگي  يك  جشن  در  يوشيج  نيما 
فرزندش نوشت: 

و  پاييز  تابستان،يك  بهار،يك  يك  پسرم 
يك زمستان را ديدي!

 از اين پس همه چيز جهان تكراريست 
جز مهرباني

خبر 

خبر 

خبر 

كاهش جابه جايي كاال در بنادر شمال نگران کننده است

گشايـش نمايشـگاه تخصـصي 
خانه مدرن در رشت

بزرگداشت استاد شمس معطر
 در الهيجان 

زنده  بزرگداشت  مراسم 
از  معطر  محمد شمس  ياداستاد 
)ع(شهرستان  بيت  اهل  شاعران 

الهيجان  برگزار شد. 
عمومي  روابط  گزارش  به 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
به  برنامه  ويژه  الهيجان،اين 
حزين  ادبي  انجمن  همت 

الهيجي ،با حضور خانواده زنده ياد محمد شمس معطر،جمعي از 
شاعران و دوستداران شعر و ادب  برگزار و  نگار نادري رئيس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي الهيجان در اين نشست گفت: يکي 
از افتخاراتم اين است که در فرهنگ و ارشاد با هنرمندان در ارتباط 
بوده و با انها به گفتگو مي نشينم . استاد شمس معطر از روساي 
انجمن ادبي و از هنرمندان فاخر شهرستان الهيجان بود که هيچگاه 
با جامعه هنري قطع نکرد.  در اين محفل عرفاني  ارتباط اش را 
هاي  فعاليت  خصوص  در  طايفه  الدين  آتيه،شجاع  مهري  عباس 
معطر،  شمس  محمد  کرد.  سخناني  معطر  شمس  ياد  زنده  ادبي 
متولد مهر سال 1320 ، بازنشسته اداره پست الهيجان بود. از او 
و  رسيده  چاپ  به  حياتش  زمان  در  مرداب«  آبي  سبز  »بر  كتاب 
كتاب هاي«روياي نارنجي«و »دلشوره هاي ديرهنگام » بعد از فوتش 
نوار کاست  او همچنين دو  از  به چاپ رسيد.  به همت فرزندانش 
محلي از منظومه هاي بلند گيلکي با نامهاي »يادواره مظفري«و »حاجي 
گول«با صداي خودش به جا مانده است. وي دبير انجمن ادبي حزين 
الهيجي بود و سال ها با استاد فريدون پوررضا و امير زيباكناري در 

زمينه موسيقي و شعرهمكاري داشت.

و  اجتماعي   ، فرهنگي  معاون 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  
 7388 از  بيش  برگزاري  از  انزلي 
يازده  آموزشي  دوره  ساعت  نفر 
خبر  منطقه  اين  در  امسال  ماهه 
دوره   15 داشت:  اظهار  .وي  داد 
فعالين  توانمندسازي  آموزشي 

اقتصادي، سرمايه گذاران ،کارآفرينان و شهروندان منطقه در زمينه 
در  الملل  بين  امور  و  ،تجارت،کارآفريني  بهداشت   ، ايمني  هاي 
کارگاه هاي  و  واحدها  ،کارکنان  مديران  مهارت  افزايش  راستاي 
و  انزلي  آزاد  منطقه  محدوده  در  واقع  و صنعتي  تجاري- خدماتي 
ساکنين منطقه با هدف ارتقاء مهارت ، رونق کسب و کار ، توسعه 
برگزار  در سال جاري  تجاري   مراودات  و  اقتصادي  فعاليت هاي 
شده است. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلي مجيدفاتحي با اشاره به حمايت ازتوسعه فعاليت شرکت 
جوامع  تقويت  و  مقاومتي  اقتصاد  هاي  طرح  و  بنيان  دانش  هاي 
محلي  منطقه از سوي سازمان منطقه آزاد انزلي گفت: اين دوره ها 
و کارگاههاي آموزشي از سوي اين سازمان و با استفاده از مدرسين 
معدن  وزارت صنعت،  بازرگاني  آموزش  مرکز  توسط  ملي  مجرب 
تعليمات  آلمان، مرکز تحقيقات و  ايران-  آکادمي توف  و تجارت، 
حفاظت فني و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و 

جهاد دانشگاهي در راستاي برپا شده است. 
سازمان  اين  اينکه  بيان  با  سازمان  اجتماعي  و  فرهنگي  معاون   
نسبت به برگزاري دوره ها در رشته هاي کاربردي و مهارت محور 
بر  ساکنين(  الخصوص  )علي  منطقه  در  اشتغال  متقاضيان  جهت 
اساس تقويم آموزشي در سالجاري توجه ويژه اي داشته، اضافه کرد: 
کاال)با رويکرد  المللي و صادرات  بين  بازاريابي  اي،  فروش حرفه 
بازار، تدوين طرح فروش، اصول و فنون مذاکرات  عملياتي(، تحقيقات 
حرفه اي، ايمني ماشين افزار،  مديريت شرايط اضطراري، امداد و کمک 
و  امالک  سامانه  از  گيري  بهره  نحوه  با  ،آشنايي  صنعت  در  اوليه  هاي 
مستغالت و آشنايي با ضوابط و مقررات عرضه و واردات کاالهاي غذايي، 
را  برگزار شده  آموزشي  بهداشتي عناوين دوره هاي  آرايشي و  دارويي، 
در  نيز  ديگر  آموزشي  دوره  اينکه شش  بيان  با  فاتحي  دهد.  تشکيل مي 
حوزه هاي غذا و دارو و تجارت بين الملل در  اسفندامسال در  اين منطقه 
اوليه در کسب و  : در راستاي آموزش اصول  افزود  برگزار خواهد شد 
کاربين المللي ، فعاليت هاي اقتصادي و مراودات تجاري با کشور هاي 
بازار و راهکارهاي عملياتي  ، دوره آموزشي شناخت  حاشيه خزر 
تجاري با روسيه و کشورهاي  cis با حضور اساتيد مجرب کشور 
دکتر موسويان رايزن بازرگاني اسبق ايران در روسيه و دکتر باقري 
لويه رايزن بازرگاني اسبق ايران در بالروس در تاريخ 19 اسفند سال 
جاري از سوي سازمان منطقه آزاد انزلي با همکاري  مرکز آموزش  
بازرگاني گيالن در سالن اجتماعات  هتل نرگس اين منطقه برگزار 

خواهد شد.

واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه   
تخصصي  نمايشگاه  دوازدهمين 
خانه مدرن و دکوراسيون داخلي با 
حضور معاون هماهنگي اقتصادي 
استاندار در محل  منابع  و توسعه 
استان گيالن  بين المللي  نمايشگاه 
افتتاح شد.  در اين نمايشگاه 86 

واحد توليدي و بازرگاني استان هاي گيالن، تهران،مازندران ، قزوين، 
البرز، همدان و زنجان   ، فارس، اردبيل، خراسان رضوي، اصفهان، 
مبلمان  توليدات  کاالي خواب،  منزل،  لوازم   ، فرش  دارند.  حضور 

، لوستر و دکوراسيون داخلي در اين نمايشگاه عرضه شده است.
هفتم  تا  داخلي   دکوراسيون  و  مدرن  خانه  تخصصي  نمايشگاه 
اسفند ماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي گيالن در جاده رشت 

تهران از ساعات 15 الي 21 برپاست .

مدير عامل شركت برق گيالن،

عليزاده - الهيجان

استاندار گيالن،

فقط انزلي روند مثبت دارد،

 نشريه ي واكنش: در راستای اجرای برنامه های 
هوشمند،  منطقه  اندازی  راه  و  الكترونيك  دولت 
پروژه های متعددی در منطقه آزاد انزلی در دست 
اقدام است.به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 
24 ، به منظور ارائه كامل خدمات الكترونيكی در 
راستای اجرای برنامه های دولت الكترونيك و راه 
در  متعددی  های  پروژه  هوشمند  منطقه  اندازی 

منطقه آزاد انزلی در دست اقدام است. 
های  زيرساخت  و  ها  پتانسيل  بودن  دارا   
مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و بهره مندی 
اندازی سامانه  راه  الكترونيك و  از درگاه خدمات 
های هوشمند از مهترين داليل انتخاب منطقه آزاد 
انزلی به عنوان منطقه پايلوت اجرای طرح بوده و 
در جهت تحقق اين امر در گام نخست نسبت به 

كل  اداره  های  كتابخانه  كل  اداره  سرپرست 
نهايی  ثبت  از  گيالن  استان  عمومی  های  كتابخانه 
تاييد  با  گيالن  استان  ساز  كتابخانه  خيرين  انجمن 

استاندار گيالن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل كتابخانه های 
عمومی گيالن، زهرا بدن آرا ضمن اعالم خبر ثبت 
بيان  با  گيالن  ساز  كتابخانه  خيرين  انجمن  نهايی 
و  اساسی  های  گام  انجمن  اين  ايجاد  برای  اينكه 

مدير عامل شركت توزيع برق استان گيالن اعالم 
كرد: شبكه برق استان قديمي و نيازمند بازسازي و 
نوسازي است و براي اين پروژه وسيع به بودجه و 
امكانات اجراي عمليات نياز است. مهندس جمشيد 
طالبي در نشست خبري با اصحاب رسانه جزئيات 
بحران برف بهمن ماه را با با ارائه فيلم ها و كليپ 
توزيع  شركت  گروه  دهها  هاي  فعاليت  از  هايي 
تشريح كرد و از خبرنگاران خواست در اين شرايط 
با آگاهي الزم از مجاري مسئول و كارشناسي اطالع 
رساني كنند. در بارش برف اخير در چند شهرستان 
مركزي استان گيالن كه ارتفاع برف در شهرها بيش 
از 70 سانتي متر و در ارتفاعات تا يك متر و نيم  
اعالم شد، ستاد بحران استان و فرمانداران شهرستان 
با  خوبي  هاي  همكاري  و   بوده  برف  گير  در  ها 

شركت برق داشتند.
 در برف اخير شهرستان هاي  رشت و الهيجان 
بيشترين اسيب را ديدند كه در كوچصفهان و خمام 
به علت بارش زياد و سطح خرابي ها امداد رساني 
گيالن  برق  در  مسئول  مقام  اين  شد.  تر  طوالني 
توضيح داد: در اين حادثه 42 فيلر برق فشارمتوسط 
به طور كامل قطع و 25 فيلر هم به صورت بخشي 
قطع شد و حدود 73 هزار مشترك درمناطق بارش 
برف  كرد:  عنوان  آباد  بلبل  داشتند.  برق  قطع  برف 

نقاط  از  برخی  در  هوشمند  حسگر  هفت  استقرار 
منطقه اقدام شده است.

حسگرهای  استقرار  از  حاصل  خروجی    
هوشمند، جهت بهره گيری در حوزه های مختلف 
به  حسگرها  اين  و  شد  خواهد  بكارگيری  شهری 
رطوبت،  حسگرهای  محيطی،  حسگرهای  عنوان 
هوا،  آلودگی  ميزان  حسگرهای  دما،  حسگرهای 
آلودگی  حسگرهای  زباله،  های  سطل  حسگرهای 

صوتی و... در سطح منطقه نصب شده است.
 از ديگر پروژه هايی كه در منطقه آزاد انزلی اجرا 
خواهد شد می توان به درگاه خدمات سامانه های 
هوشمند مخصوص تلفن همراه اشاره كرد كه اين 
پروژه در حال تكميل بوده است و در همين راستا 
از هفت خدمت، كيف پول الكترونيك سه خدمت 

مهمی با كمك و همياری خيرين و حاميان كتاب در 
استان گيالن برداشته شد افزود: تشكيل اين انجمن 
توسط اين افراد بركات و دستاوردهای مهمی برای 

حوزه كتابخانه های عمومی در پی خواهد داشت.
در  خيرين  با  مختلف  برگزاری جلسات  به  وی 
تشكيل هيئت موسس و هيئت امنا و انتخاب اعضاء 
گذشته  سالهای  در  نيز  مديرعامل  و  مديره  هيئت 
اشاره كرد و اظهار داشت: روند ثبت و فعاليت اين 

كه  بود  چسبنده  و  باال، مرطوب  چگالي  با  اخير  
شدن  پاره  بيشتر  و  كرد  مي  بيشتر  را  كار  سختي 
سيم هاي برق در شاليزارها به علت كوالك بسيار 
شديد در كوچصفهان و خمام ثبت شد. به گفته وي 
، ريختگي پايه ها » تير برق ها«  ناشي از فرسودگي 
بود كه قطعي  از ديگر مشكالت  استان  برق  شبكه 
مسدود  داد.  گسترش  را  روستاها  و  شهر  در  برق 
بودن راه ها و معماري رايج در ساختمان ها منطقه 
هم موجب تشديد بحران شده بود. حمل چرخ هاي 
بزرگ كابل برق و تهيه تيرها » پايه هاي » برق در 
شرايط كه راهها انباشته از برف بود  و اين همه پايه 
كوتاه  زماني  در  را  نبود، مشكالت  جايگزيني  آماده 
مضاعف كرد. وي در اين نشست خبري خواستار 
صورت  به  بايد  همه  شرايط  اين  در  كه  شد  آن 
زنجيره عمل كنند و مشكل تنها مربوط به يك يا دو 
اداره و سازمان خاص نيست. مدير عامل برق گيالن 
با ارائه آمار و ارقام خرابي ها هم گفت: درمجموع 
2 هزار و 673 فقره سيم پارگي ،  يك هزار و 449 
ميزان  كه  ثبت شد  برف  اين  در  ها  پايه  شكستگي 
خسارات يكصد ميليارد ريال بر آورد شده است . 
178 اكيپ در اين برف  فعاليت داشتند كه 58 اكيپ 
كمك  به  استان  از  خارج  از  استاندار  هماهنگي  با 
آمده بودند. 65 اكيپ هم درجريان اين حادثه آسيب 

تا پايان اين ماه در منطقه آزاد انزلی راه اندازی می 
شود و بر طبق برنامه ريزی های صورت گرفته بقيه 
خدمات اين طرح نيز در سال آينده در منطقه اجرايی 

خواهد شد.

معاونين  حضور  با  و  رسمی  جلسات  طی  انجمن 
استاندار گيالن در سال94 و بصورت رسمی آغاز و 
ثبت  انجمن مراحل  اين  اولين مديرعامل  انتخاب  با 

خود را سپری كرد.
استاندار  حمايت  به  اشاره  با  همچنين  آرا  بدن 
اين  انجمن،  تشكيل  روند  از  گيالن  استان  فرهيخته 
حمايت را مايه دلگرمی جامعه فرهنگی استان عنوان 

و از تالش ها و پيگيريهای وی قدردانی كرد.

شناسي مي كردند. در شهرستان رشت هشت هزار 
كيلومتر و در الهيجان يك هزارو 400 كيلومتر شبكه 
موجود است. وي تصريح كرد: درحال حاضر اقدام 
هاي موقتي انجام شده است و استاندارد سازي شبكه 
به بودجه و امكانات نياز دارد. وي در اين نشست در 
بخش ديگري از سخنانش اعالم كرد: دردهه مبارك 
فجر 365 پروژه شهري و روستايي با 17 ميليارد و 
400 ميليون تومان اعتبار در سراسر گيالن  افتتاح كه 

50 پروژه در روستاها انجام شد.
 مهندس جمشيد طالبي تصريح كرد: همه روستا 
كد  داراي  كه  گيالن  در  خانوار   10 باالي  هاي 
روستايي و مجوز منابع طبيعي به صورت صد درصد 
كه  داراي 10 خانوار  برق هستند. روستاي  صاحب 
داشته  هم  روستا  كد  و  اخذ  را  طبيعي  منابع  مجوز 

باشند برق رساني خواهند شد.

منطقه آزاد انزلي؛ پايلوت اجراي طرح منطقه هوشمند

انجمن خيرين کتابخانه ساز گيالن به ثبت رسيد

شبكه برق گيالن فرسوده و نيازمند نوسازي است

15دوره تونمند سازي فعاالن 
اقتصادي برگزار شد 

 اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در منطقه آزاد انزلي،

زهرا رضائي 

1 جمادی الثانی  1438
 شماره   10654 اسفند  1395 سه شنبه 



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

نشريه ي واكنش : معيار عنوان برنامه ای است كه ويژه انتخابات 
و  تهيه  مركز گيالن  در سيمای  رياست جمهوری و شورای شهر 
پخش می شود. به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ،  شبكه 
انتخابات  برگزاری  اهميت  به  توجه  با  گيالن  در  ملی  رسانه  استانی 
در  سعی  »معيار«  برنامه  ويژه  تهيه  با  شهر  شورای  و  جمهوری  رياست 
افزايش آگاهی های عمومی انتخاباتی و آشنايی مردم با مشورت و انتخاب 
ايجاد  و  شورا  و  جمهوری  رياست  انتخابات  مختلف  ابعاد  ،تبيين  اصلح 
زمينه های الزم جهت برگزاری پرشور اين دور از انتخابات را دارد.  
بحث كارشناسی ، نريشن، گزارشهای مردمی ،احاديث و گفته های 

احاديث و  پيامكهای مردمی،   ، انتخاب و مشورت  بزرگان درباره 
گفته های بزرگان درباره انتخاب و مشورت ،گزارشهای انتخاباتی و در روز 
انتخابات اعالم وضعيت صندوقها و آرا از بخشهای مختلف اين برنامه می 
باشد.  ويژه برنامه معياردر 30 برنامه هر هفته پنج شنبه ها از ساعت 20:40 
از سيمای  انتخابات هر روز  ايام  به  نزديك شدن  با  دقيقه و  به مدت 30 
از  عبارتند  برنامه  اين  تهيه و پخش  مركز گيالن پخش می شود.  عوامل 
:  تهيه كننده : شهرام نوری زاده /دستيار تهيه: رحمان قاسمی /كارگردان: 
سيد   : تصويربرداران   / پايداری  معصومه   : /منشی صحنه  خانی  بابا  علی 
حسن جعفری، فرزاد قندی و محمد عليزاده /دستيار تصوير: صادق 

كوچكی /نورپرداز: هادی فكر جوان

معیار ویژه برنامه 
انتخابات سیمای مرکز 

گیالن

خبر

با  روز شهدا  اسفند   22 بزرگداشت  مراسم  هماهنگی  نشست   
حضور معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.

با  نشست  اين  در  استاندار  اجتماعی  و  امنيتی  سياسی،  معاون 
نيست  خاصی  روز  به  مربوط  شهداء  بزرگداشت  اينكه  به  اشاره 
بويژه دهه ی  ايام مختلف سال  ايران در  : ملت قدر شناس  گفت 
مبارك فجر و ميالد امام حسين )ع( و روز پاسدار و مناسبت های 
تكريم  به  مقدس  دفاع  دوران  بزرگداشت  هفته  همچون  مختلف 

آرمان های شهداء می پردازند.
وی افزود : اختصاص 22 اسفند به عنوان يك نماد است تا به 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بپردازيم. مهندس محمد احمدی پور 
با بيان اينكه پاسداری از آرمانهای شهدا وظيفه ای همگانی است.  

گفت : بايد تالش كنيم مراسم روز 22 اسفند برجسته تر شود. 
اينكه  همه  بيان  با  استاندار  اجتماعی  و  امنيتی  سياسی،  معاون 
مردم ايران وام دار خانواده معظم شهدا هستند گفت : ترويج موثر 
فرهنگ، ايثار و شهادت به اقدامات ظريف ، هنرمندانه و شناخت 

صحيح از  گروه های  هدف اطالع رسانی نياز دارد .
اين  در  نيز  گيالن  استان  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  مديركل 
جلسه گفت : شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور نهادينه كردن 
فرهنگ بزرگداشت شهدا ، 22 اسفند سالروز تاسيس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران را رسما به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری 

كرده كه در تقويم رسمی كشور به ثبت رسيده است.
پاكاری انجام تبليغات محيطی مناسب با روز بزرگداشت شهدا  
و  ايام فاطميه )س( ، ديدار و سركشی از خانواده شهدای دستگاه 
با رويكرد بزرگداشت اين روز و درج مقاالت ، وصايا ، تصاوير 
شهدای واالمقام بويژه شهدای متولد روز 22 اسفند در رسانه های 
مكتوب و مجازی ،تكريم از  مادران و همسران شهدا ، برگزاری 
پياده روی خانوادگی ،عطرافشانی و گلباران مزار شهدا  ،همايش 
مروجين ايثار و شهادت ،غرس 8 هزار نهال به نيت 8 هزار شهيد 

استان  از جمله برنامه های بزرگداشت روز 22 اسفند است.
منبع: روابط عمومي

خبر

ترويج موثر فرهنگ، ايثار به اقدامات 
هنرمندانه نياز دارد

خبر 

خانه جوان عامل مشارکت 
اجتماعي است

کل  اداره  ورزشي  فرهنگي  معاون   
افتتاح  به  اشاره  با  گيالن  و جوانان  ورزش 
اولين خانه جوان استان گيالن در شهرستان 
مشارکت  عامل  را  خانه جوان  ايجاد  فومن 

اجتماعي دانست.
 هاشم اسماعيلي در مراسم افتتاح اولين 
شهرستان  در  گيالن  استان  جوان  خانه 
رييس  و  فرماندار  از  تقدير  ضمن  فومن 
چنين  ايجاد  براي  جوانان،  و  ورزش  اداره 
جوانان  براي  جوان  خانه  گفت:  فضايي 
بتوانند جلسات و  تا  فراهم مي کند  فضايي 
عملکرد و گفتمان هايي را در کنار همديگر 
اداره  فرهنگي ورزشي  معاون  باشند.  داشته 
جوان  خانه  گيالن  جوانان  و  ورزش  کل 
و  سليقه  ذوق،  شکوفايي  براي  مکاني  را 
از  جامعه  افزود:امروز  و  خواند  خالقيت 
جوان هراسي به جوان باوري روي آورده و 
فرماندار محترم در حوزه جوانان کار خوبي 

انجام دادند. 
وي ايجاد خانه جوان را عامل مشارکت 
شايد  امروز  داد:  ادامه  و  دانست  اجتماعي 
برخي کارها از توان دولت خارج باشد پس 
نياز است سازمان هاي مردم نهاد کمک کنند. 
آينده  تا در  اميدواري کرد  اظهار  اسماعيلي 
نزديک شاهد احداث خانه جوان در مرکز 

استان و ساير شهرستان ها باشيم.

 ۵ گيالن  نمايش  انجمن  انتخابات  برگزاري  با   
گيالن  استان  نمايش  خانه  مديره  هيئت  عضو  نفر 

انتخاب شدند.  
نمايش  انجمن  خانه  مديره  هيئت  انتخابات  در 
به  که  گيالن  نمايشي  گروه   34 اعضاي  گيالن 
صورت گروه رسمي تحت نظارت انجمن نمايش 

کشور فعال بود شرکت کردند. 

 از ميان 206 عضو فعال در گروه هاي نمايشي، 
137 نفر با حضور در محل راي گيري، آراي خود 

را در صندوق انداختند.
 در پايان راي گيري بهمن صادق حسني با 80 
حديث  راي،   70 با  بشري  محبوب  وحيد  راي، 
نيکرو با 70 راي، حسين گلي با 63 راي و محمد 
پورجعفري  با 61 راي به عنوان 5 عضو اصلي هيئت 

مديره انجمن نمايش 
گيالن انتخاب شدند.

جعفري  محمد   
و  راي   59 با  لفوت 
 58 با  بخشي  مهرداد 
اعضاي  به عنوان  راي 

علي البدل به حد نصاب آرا دست يافتند.

اعضاي خانه نمايش گيالن انتخاب شدند

امور  و  شهيد  بنياد  مديرکل   
بيان  با  گيالن  استان  ايثارگران 
شهدا  خون  از  پاسداري  که  اين 
فرهنگ شهادت وظيفه  ترويج  و 
همه   : گفت   ، ماست  همه 
قبال  در  اجرايي  هاي  دستگاه 
قشر  اين  ايثارگرهاي  و  شهدا 
دارند.  عهده  به  خطيري  وظيفه 
ˈعبداله  گيالن،  ايثار  گزارش  به 
پاکاريˈدر جلسه ستاد هماهنگي 
بزرگداشت روز شهدا افزود: همه 
ما بايد در ترويج فرهنگ شهادت 
موثرتري  و  بيشتر  هاي  گام 

برداريم.
و  شهدا  اينکه  بيان  با  وي 

را  جانشان  اسالمي  ميهن  از  دفاع  براي  ايثارگران 
که  ماست  وظيفه  امروز   : کرد  اظهار   ، گذاشتند 
قدردان آنان باشيم و در راستاي حفظ آرمان هاي 

آنان و ارزش هاي انقالب اسالمي تالش کنيم. 
به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي   : افزود  وي 
منظور نهادينه کردن فرهنگ بزرگداشت شهدا ، 22 
اسفند سالروز تاسيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 

را رسما به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاري 
رسيده  ثبت  به  کشور  رسمي  تقويم  در  که  کرده 
است.  پاکاري تصريح کرد : زنده نگهداشتن ياد، 
نام و خاطره شهيدان و تبيين حق اين قشر ، احياء 
بهره  با  شهادت  و  ايثار  فرهنگ  گسترش   ، حفظ 
بزرگداشت  روز  فرهنگي  هاي  ظرفيت  از  گيري 
شهدا و شناساندن و نهادينه کردن اين روز با عنوان 

اهداف  از  شهدا  بزرگداشت  روز 
نامگذاري اين روز است. مديرکل 
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
بنابراين   : داشت  بيان  گيالن 
روز  ترويج  و  شناساندن  براي 
بزرگداشت شهدا و فراگير کردن 
آن در افکار عمومي بايد از همه 
ظرفيت هاي بنياد شهيد و دستگاه 

هايي اجرايي بهره گرفت.
محيطي  تبليغات  انجام  وي   
شهدا  بزرگداشت  روز  با  مناسب 
، ايام فاطميه )س( ، نصب پرده، 
در  شهدا  تصاوير  و  پوستر   ، بنر 
سر در ادارات، تابلوهاي اعالنات، 
اماکن وابسته و در اختيار دستگاه 
ها با هدف شناساندن روز بزرگداشت شهدا ، ديدار 
رويکرد  با  دستگاه  شهداي  خانواده  از  سرکشي  و 
 ، وصايا   ، مقاالت  درج  و  روز  اين  بزرگداشت 
 22 متولد   شهداي  بويژه  واالمقام  شهداي  تصاوير 
اسفند در رسانه هاي مکتوب و مجازي را از جمله 

وظايف پيشنهادي براي دستگاه ها عنوان کرد.

پاسداری از خون شهدا وظیفه ای همگانی است

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندارگيالن،

   کاش سوره ای به نام »پدر« بود که این 
گونه آغاز میشد: قسم بر پینه ی دستانت، 
که بوی نان میدهد و قســم بر چشــمان 
همیشــه نگرانت...  • قسم بر بغض فرو 

خورده ات که شــانه ی کوه را لرزاند و قسم بر غربتت، وقتی هیچ 
بهشتی زیر پایت نیست....  زنده باد همه ی پدران  در قید حیات و 
vakoneshiha@     .شاد باد روح تمامی پدران عزیز سفر کرده

 

آلبالوی تازه  و آلبالوی خشــک، فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را محدود می کنند. این آنزیم ها مهم ترین ترکیبات در فرآیند 
التهاب و احساس درد می باشند. 

آنزیم سیکلواکسیژناز به وسیله بسیاری از داروهای مسکن نیز مهار می شود. در نتیجه می توان فعالیت ضددرد آلبالو  را مطابق 
با اســتامینوفن، ایبوپروفن و ناپروکسن دانست. به همین علت است که آلبالو نشانه های موجود در بیماری های التهابی چون 

آرتریت و نقرس را کاهش می دهد. یک نکته از دکترای میکروبیولوژی میخوام بگم شــاید نشــنیده باشین. یه روز ازم پرسید تو میدونی چرا باید حبوبات 
وغالت را حداقل 12 ساعت خیسوند و چند مرتبه آبش را عوض کرد؟ گفتم برای نفخش.  گفت این یه دلیلشه.اما دلیل دیگش اینه که با این کار اوال سمی 
که داره خارج میشــه و با خیساندن میزان هورمون رشد را در اونها به ماکزیمم میرسونی وارد بدن که شد مثل سلولهای بنیادی عمل میکنه. دلم میخواست 

این مورد را همه بدونین و به همه هم بگین.  به جای استامینوفن، آلبالوخشکه بخورید!!!

شــايد تا به حال براتون پيش اومده باشــه که 
سبزي گرفتيد ولي دير پاک کرديد به هر دليلي 
بعد ميبينيد ســبزي هاتون پژمرده شدن ،براي 

اين که ســبزي ها دوباره تازه بشن يک راه حل جالب هست سبزي را که خيس 
کرديد يک ســيب زميني را چهارقاچ کرده بعد داخل سبزي ها بياندازيد بعد از ده 
دقيقه ميبينيد که ســبزي ها به حالت اول خود برميگردند چون نشاسته داخل سيب 

vakoneshiha@   .زميني ها به سرعت توسط سبزي ها جذب ميشود

   به تعداد آدمهای روی کره ی خاکی،
تفاوت فکر و نگرش وجود دارد!!

پس این را بپذیر:
کسی که تفکرش باتو متفاوت است،

دشمنت نیست؛
vakoneshiha@ .  انسان دیگریست

سوره اي به نام پدر...

به جاي استامينوفن، آلبالوخشکه بخوريد!!!

يه چيز جالب براي 
خانـم هاي خــانه دار

مخالف تو،  دشمن تو نيست

سيب زميني آب پز را تازه 
بخوريد

فوايد مصرف پرتغال بر 
سالمت بدن

وقتي بزرگ شدم،فهميدم

فوق العاده مفيد  

وقتی بچه بودم؛
به یه کار مامانم خند ه ام می گرفت

فرش  روی  زمین،از  روی  مینشســت  که 
جمع  یکی  یکی  رو  اشغالها  انگشتاش  با 
سادهای  مادر  چه  میگفتم  خودم  به  میکرد! 

دارم! مگه ما جارو برقی نداریم؟
آخه این چه کاریه مامان با انگشت آشغالها رو جمع میکنه؟

به مشــکالتم فکر  بودم و  بزرگ شدم و غرق غصههام  این که  تا 
میکردم،  یه لحظه به خودم اومدم دیدم که دست هام پر از آشغاله که 

از روی فرش جمع کردم...
vakoneshiha@                                  پرویز پرستویی 

 زمانیکه برنج رو بعد از آبکشی برای 
دم کشیدن میذارید ،یکعدد کدوی سبز 
را کنار برنج بگذارید تا همراه با برنج 
مغز پخت شود و بعد از صرف غذا ، 
کدو را مانند دســر ورق ورق کنید و 
مقداری سرکه ی سیب یا آبلیمو روش 
بریزید و بعد میل بفرمایید با اجازتون 

قند خون ، چربی و فشار سریع تشریف میارند پایین .  
*صبحانه که میل میفرمایید حتما به اندازه ی نصف قاشق چایخوری 
به پنیرتان زیره اضافه بفرماییــد که پدر و پدر جد چربی و چاقی 

رو در میاره  
*بعد از ناهار و یا قبل از شــام ، یک شاخه کرفس را آب پز و یا 
بخار پز و یا آب بگیرید  و میل بفرمایید ، تمام امعا ء و احشــاء و 
کلیه و مثانه رو  کامال شستشــو میده . البته اگر افرادی هستند که 
فشــار و چربی خون باالیی دارند ناشتا ، یک لیوان آب کرفس میل 
کنند که بسیار بسیار مفیده و شدیدا احساس سبکی و راحتی میکنند  
*روزانه چند وعده، یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و یک قاشق 
عسل رو مخلوط کرده و میل بفرمایید که قاتل وزن زیاد و چاقیه. 

*چند دانه اســپند  با آب فراوان میل بفرمایید که چربی، فشار وقند 
vakoneshiha@                           خون رو پایین میاورد

*  پايين آورنده چربي خون * بهبود سيستم دفاعي 
بدن * پايين آورنده اوره خون

ضد سرما خوردگي * بمب الغري و چربي سوزي
vakoneshiha@                                  تصفيه کننده خون

     ســــیب زمینی آب پــــز شده را 
بیش از یکی دو روز نگـــــه نــدارید 
بیــــشتر از 2 روز میکروبــی بــه نام 
باســیلوس پـــروتوس بوجود می آید 

vakoneshiha@                 که میتواند سبب مرگ شود

کانال تلگرامی » واکنشی ها «

مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران گيالن

  قلب: مویز، به
 كبد: خاکشیر، آب هویج

 کلیه : ترب سیاه، آب پرتقال
vakoneshiha@

خوراکي هاي مفيد براي 
اعضاي مهم بدن:

ليال خدمت بين دانا 
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تامين  مديرکل  واكنش:  نشريه 
اجتماعي گيالن گفت: با پيگيري ها 
مجلس  نمايندگان  تالش هاي  و 
در حال حاضر موانع بيمه صيادان 
برطرف شده است و تالش است 
بيمه  اجراي  شاهد  اسفند  پايان  تا 

صيادان در گيالن باشيم.
 به گزارش شبکه تحليلي خبري 
پرست  حق  جميل   ،  24 گيالن 
خبري  نشست  در  شنبه   دو  روز 
در رشت با اشاره به اينکه سازمان 
درصد   46 گيالن  اجتماعي  تامين 

جمعيت استان گيالن را زير پوشش دارد اظهار 
تومان عيدي  امسال 770 هزار و 500  داشت: 
مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي است 
اين عزيزان پرداخت  به  با حقوق اسفندماه  که 

مي شود. 
استان  اجتماعي  تامين  كل  اداره  مديرکل  
پرداخت  در  سازي  همسان  بحث  گيالن 
بازنشستگان  مطالبات  از  يکي  را  مستمري 

مروز راز مهمي را که حاصل تحقيق چندساله 
ام است به شما خواهم گفت : مي دانيد بيشترين 

تعداد سکته ، مربوط به اول صبح است !
مردم  به  که  است  رازي  همان  اين  ؟  چرا 
گفته نشده ! وقتي فردي شام پرچربي بخورد ، 
حدود 8 ساعت بعد )يعني نزديک اذان صبح( 
شيرابه غذا از معده وارد روده ها شده و چربي 
ترتيب  اين  به   . مي شود  خون  جذب  زيادي 
باال  خون  غلظت  و  ويسکوزيته)چسبندگي( 
مي رود .  اول صبح سردترين موقع روز است 
بدن در خواب بوده و ضربان قلب و فشار خون 
در پايين ترين حّد خود است . پاها که دورترين 
نقطه به قلب هستند ، با قلب در يک سطح افقي 
قرار دارند ، پاها که سردترين نقطه بدن هستند 

، اغلب از پتو بيرون بوده و سردتر مي شوند .
غلظت  و  چربي  افزايش   ، اين ها  همه  به   
خون را هم بيفزاييد تا پازل لخته شدن خون در 
انتهاي پاها تکميل گردد . چنين فردي ، وقتي 
 ، مي شود  بيدار  دستشويي  يا  نماز  براي  صبح 
تا  نان  براي خريد  يا  باال مي رود  را  پله  چندتا 
و ضربان  شده  گرم  بدنش  ؛  مي رود  سرکوچه 
قلب باال مي رود ، فشار خون بيشتر شده و لخته 
از پاها کنده شده و وارد جريان خون مي گردد .

سجده  به  سر  يا  مي کند  حرکت  فرد  وقتي 
را  رگي  و  شده  مغزش  وارد  لخته   ، مي گذارد 
مغزي  سکته  فرد  آن  بدنبال   ، مي کند  مسدود 
موقع  بحالش:!  خوش  ميگويند  بعد   ! مي کند 
نمازمرد ! خدايش بيامرزد ! اگر هم زنده بماند 
، بخشي از بدنش از کار مي افتد . بستگي دارد 

نقش  امروزه  آمده؛  صادره  حكم  متن  در 
جوامع  توسعه ي  در  ارتباطات  و  روابط عمومي 
بشري غيرقابل انکار بوده و بصورت يک پديده ي 
مهم نمود عيني يافته است. ستاد برگزاري هفته 
روابط عمومي، با درک اين مهم و در راستاي رشد 
و تکامل فعاليت هاي روابط عمومي در کشور، با 
اساتيد،  دانش  بکارگيري  و  تجربيات  از  استفاده 

افزود:  و  کرد  عنوان  اجتماعي  تامين  سازمان 
بازنشستگان اين سازمان اين انتظار را دارند که 
ميزان و ارزش مستمري آن ها با افزايش تورم و 

کاهش ارزش پول حفظ شود.
 حق پرست با تاکيد بر اينکه اين مقوله در 
مجلس شوراي اسالمي در دست بحث و بررسي 
تالش هاي  و  پيگيري ها  با  کرد:  تصريح  است 
بيمه  موانع  حاضر  حال  در  مجلس  نمايندگان 

کدام رگ و چقدر آسيب ديده باشد . اگر لخته 
وارد کبد شود ، کبد مي تواند خود را بازيابي 
کند ! اگر لخته وارد کليه شود ، کليه بعدي هنوز 
کار ميکند و شما به زودي متوجه اختالل کليه 
واريس   ، بماند  پاها  در   لخته  اگر   . نميشويد 
ايجاد ميکند . اگر لخته وارد قلب يا  مغز شود 

، سکته خواهيد کرد .
سالگي  چهل  به  انسان   )1  : پیشگیری    
که  بخورد  چرب  غذاي  شب ها  نبايد   ، رسيد 
اگر   )2   . مي کند  تهديد  را  او  سکته  صبح  تا 
هم ميهماني بوديد ، کم بخوريد ! 3( حتمًا بعد 
غذا ، کمي سرکه يا آبليموي طبيعي بخوريد 4(  
قبل خواب چند ليوان آب بخوريد )که سيراب 
بيدار  رفتن  دستشويي  براي  که  به حدي  شويد 
شويد( تا خون تان غليظ نشود . چون غذاهاي 
چرب ، آب بدن را مي کشند ! 5( درفصل سرما 
پاهاي خود را با پوشيدن جوراب گرم نگهداريد 
. کرسي بسيار مفيد بوده و يکي از داليل طول 

عمر و سکته نکردن قديمي ها است .
 درمان : - درمان سکته بسيار مشکل است 
و اغلب اگر فوت نکنند ، فلج خواهند شد که 
عمدتًا غيرقابل برگشت است . زيرا ضايعه مغز 

و اعصاب قابل ترميم نيست !
ترکيبات  از  آمپولي  غربي  کشورهاي  در   -
برطرف  را حل و  لخته ها  زالو که سريعًا  بزاق 
تزريق  بيمار  به  اول  ساعت   3 در   ، مي کند 
ما  کشور  در  آمپول  اين  اگرچه   -  . مي شود 
يافت نمي شود ، اما بهتر از آن ، زالو درماني در 
ساعات اول سکته است . اگر چند عدد زالو در 
شقيقه و پشت گوش انداخته شود ، نيم ساعت 
معجزه   . مي يابد  بهبود  و  بيمار سرپا شده  بعد 

اين حوزه در تالش است  فعاالن  متخصصان و 
روابط عمومي  هفته  پنجمين  برگزاري  به  نسبت 

اقدام نمايد.
 بدين منظور و در راستاي تقويت فعاليت هاي 
اين دبيرخانه در سراسر کشور و با توجه به حسن 
سوابق و تجربيات ارزنده جناب عالي در عرصه 
عنوان  به  حکم  اين  موجب  به  روابط عمومي، 

صيادان برطرف شده است و تالش 
اجراي  شاهد  اسفند  پايان  تا  است 
وي  باشيم.  گيالن  در  صيادان  بيمه 
با اشاره به اينکه استان بالغ بر 108 
هزار مستمري بگير تامين اجتماعي 
افراد  اين  کرد:  خاطرنشان  دارد 
خود  تکلف  تحت  افراد  همراه  به 
جمعيتي بالغ بر 225 هزار نفر را در 
استان گيالن تشکيل مي دهند.   حق 
پرست با اشاره به اينکه بحث بيمه 
پايه از سوي سازمان تامين اجتماعي 
و با داشتن دفترچه بيمه براي افراد 
تحت پوشش اين سازمان تامين مي شود گفت: 
بازنشستگان  کانون هاي  گذشته  سال هاي  در 
جوش  خود  تشکل هاي  از  که  اجتماعي  تامين 
هستند اقدام به انعقاد قراردادهاي بيمه تکميلي 
کردند و سازمان تامين اجتماعي با اين کانون ها 

همکاري و همياري داشته است.

 . گرفته ايم  جواب  و  شده  امتحان  بارها  که  اي 
انجام  بايد هرچه زودتر  اينکار  تأکيد مي کنم   -
شود ؛ نه اينکه يک سال بعد ، از همه جا نااميد 
و مستأصل ، براي زالودرماني ببريد که کمترين 
نتيجه را خواهيد گرفت . زيرا مغز ديگر تخريب 

شده !   ** چه کسانی در خطرند ؟
- کساني که چربي شان باال است  - يا غلظت 

خون دارند - يا نمک زياد مصرف ميکنند
- کساني که گرفتگي عروق دارند - يا فشار 
سردي  پاهاي  که  کساني   - باالست  خونشان 

دارند - يا سابقه سکته در خانواده دارند
البته امروزه   . - کساني که سن بااليي دارند 

سن سکته به ده سالگي هم رسيده !
به  کارتان  و  کنيد  سکته  اينکه  از  قبل  پس 

دست ورثه و بيمارستان و سرخانه بکشد ؛
گرفتگي  تا  کنيد  زالودرماني  پيشگيرانه   )1  

هاي احتمالي در قلب يا مغزتان رفع شود
غلظت خون  رفع  در  که  کنيد  2(  حجامت 
، کمي  بعد هر وعده غذا  مؤثر است 3(  بسيار 
در   )4 بنوشيد  آب  ليوان  يک  در  طبيعي  سرکه 
خوراک خود ، بخصوص وعده  شام دقت کنيد .

نماينده استاني ستاد برگزاري هفته روابط عمومي 
منصوب مي شويد.

 اميد است تا با استفاده از توانايي هاي فردي و 
بکارگيري ديگر نيروهاي متخصص استان عالوه 
ارتقاي  به  اين ستاد، نسبت  برنامه هاي  بر اجراي 
 ، نماييد  اقدام  کشور  در  روابط عمومي  جايگاه 

همواره موفق و مويد باشيد.

يادداشت روز،

خبر ...

خبر ...

خبر ...

بازنشستگان و درد بي درماني به 
نام دندان درد

اطالعيه خانه مطبوعات گيالن

3خبر از ستاد تنظيم بازار عيد

 فرش گيالنه 1و 2 رونمايي
 مي شود

بي  درد  و  بازنشستگان   
درماني به نام دندان درد

آنهايي  البته  ها  بازنشسته   
تومان  ميليون   3 از  تر  كم  كه 
» يعني زير خط فقر« دريافتي 
هزينه  كنار  در  دارند  ماهانه 

با  را در سنين كهولت  بي درمان  هاي سنگين زندگي يك درد 
خود همراه دارند، به نام دندان درد. 

كاشت يا ايمپلنت  يك دندان » هر دنداني » يك تا سه ميليون 
تومان البته بسته به پزشكي و مهارت وي،  در شمال شهر مطب 
دارد يا در جنوب شهر،  تعداد مشتريانش در روز و گاه ديزاين 
براي  است  اختيارش  در  كه  امكاناتي  و  ها  دستگاه  و  مطب 

بازنشسته آب مي خورد.
پر كردن هر  دندان 300 هزار تومان تا يك ميليون تومان و رفع 
پوسيدگي هاي نقطه اي و لكه گيري 200 تا 400 هزار تومان و 

دندان مصنوعي با جنس مرغوب كه ديگر قيمت ندارد!!.
به راستي بازنشسته اي كه خواسته يا ناخواسته سالها يا دهه 
هاي  پاياني زندگي را سپري مي كنند و داراي نوه و بعضا نتيجه 
و  پوشاك  و  هاي خوراك  هزينه  در  و  است  بزرگي  خانواده  و 
با اين اوضاع و احوال اقتصادي با  درمان سالمندي مانده است 
دندان درد،  ايمپلنت،  پر كردن دندان و حتي كشيدن دندان كه 

هزينه هاي نجومي دارد، چه كند.
پيشنهاد صريح نگارنده اين است كه دولت  تدبير و اميد در 
كنار همه خدماتش،  شايسته است از همين اسفند ماه اعالم كند 
هاي  هزينه  مشمول  درماني  هاي  دفترچه  و  اجتماعي  تامين  كه 
درمان دندان در همه بخش ها براي بازنشسته ها شده است.  به 
عبارتي ديگر 80 تا 90 درصد هزينه هاي درمان دندان را دولت 
و تامين اجتماعي بپذيرد تا بازنشسته هاي با حقوق زير خط فقر 

مشمول اين طرح شوند.
بازنشسته هاي كشور كه بيش از 30 سال در اين نظام به مردم 
و كشور خدمت كرده اند در اين سالها نبايد دغدغه هزينه هاي 
سنگين خدمات دندانپزشكي داشته باشند. هم اكنون بسياري از 
به  اساسا  دندان  درمان  باالي  هاي  هزينه  به خاطر  ها  بازنشسته 
دندانپزشك مراجعه نمي كنند كه تبعات زيادي براي سالمتي آنها 
دارد. دولت تدبير و اميد آگاه باشد كه با اين تصميم مهم قادر 
خواهد بود نگاه انبوه جمعيت بازنشسته ها را متوجه خود كند و 

دعاي خير قشر سالمند را به همراه داشته باشد.

مطبوعات  خانه  آموزش  مرکز 
گيالن برگزار مي کند.

  کالس آموزش تيتر نويسي 
ساعت  از  يکروزه  کالس  اين 
شنبه  روز  12ظهر  لغايت  9صبح 
14 اسفند ماه بصورت رايگان براي 

عالقمندان برگزار مي شود. 
گفتني است براي اين کالس آموزشي تعداد 25 نفر مد نظر 
لغايت  اسفند  از روزدوشنبه 10  توانند  ميباشد و عالقمندان مي 
چهارشنبه 12 اسفند ماه بامراجعه حضوري به خانه مطبوعات و 

يا با تماس تلفني با شماره 33323629 ثبت نام کنند.

مراکز  قيمت  افزايش  عدم  فرهنگي:  ميراث  سازمان  رئيس   *
گردشگري و هتل ها به همه استانداران ابالغ شده است.

 * رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان: هيچ افزايش قيمتي 
در بخش حمل و نقل برون شهري و ريلي در ايام نوروز نخواهيم 
داشت.  * وزير دادگستري: گشت هاي مشترک تعزيرات در تمام 
ايام سال و بخصوص ايام پاياني سال و تعطيالت نوروز حضوري 

مستمر در بازار دارند

 مدير كل كميته امداد 
كرد:  اعالم  گيالن  استان 
چلچراغ  سوسن  نقشه 
اولين برندي است که به 
نام گيالن ثبت شده است 
دست  فرش  اولين  از  و 
يک  گيالنه  نام  به  بافت 
و دو با استفاده از اين نقشه در آينده نزديک رونمايي مي شود. 
وي به فرش دستبافت گيالن با استفاده از نقشه سوسن چلچراغ 
توسط 90 نفر از قالي بافان صنعت فرش استان در ديلمان اشاره 
کرد و افزود : نقشه اين گل زيبا و كم نظير به زودي بر فرش 

بافت گيالن قرار مي گيرد.
 وي اظهار كرد: 80 درصد اعتبارات کميته امداد حضرت امام 
)ره( دولتي و 20درصد از کمک هاي مردمي تامين مي شود که 
اميدواريم مشارکت خيران و مردم نوعدوست ، بيش از گذشته 

در ارائه خدمت به محرومان افزايش پيدا کند.
محمدي  عليرضا  ؛  امداد  کميته  خبري  سايت  گزارش  به 
اداري  شوراي  جلسه  در  گيالن  استان  امداد  کميته  مديرکل 
اسالمي  انقالب  پيروزي  با  اينکه  بر  تاکيد  با  شهرستان سياهکل 
، پيام عزت و رهايي از ظلم ملت ايران به گوش جهانيان رسيد 
افزود : انقالب اسالمي انفجار نور بود و دشمن هرگز نمي تواند 
بگيرد. وي  را  اسالمي  انقالب  نور  پرتوافکني  دسيسه جلوي  با 
با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص همراهي 
قواي سه گانه باکميته امداد در مسير خدمت رساني به محرومان 
اظهار کرد : بنا به اين تعبير معظم له ، وظيفه همگان سنگين تر 
مي شود و بايد با همت بيشتر و تالش مضاعف تري در خدمت 

محرومان و نيازمندان باشيم. 
با  ها  خانواده  توانمندسازي  رويکرد  اينکه  بيان  با  محمدي 
سرعت بيشتري در حال انجام است گفت : تعداد 115 هزار و 
500 خانوار تحت حمايت کميته امداد حضرت امام )ره( استان 
به 106 هزار  توانمندسازي  پااليش و  بودند که در طرح  گيالن 

خانوار معادل 7 درصد کاهش  يافته است .
و  طبيعي  حوادث   : کرد  تصريح  گيالن  امداد  کميته  مديرکل 
تقاضاي  افزايش  موجب  همواره  که  عوامل  ساير  و  غيرطبيعي 
مي  گرفتن  قرار  حمايت  تحت  براي  پذير  آسيب  هاي  خانواده 
شود بايد با مديريت منسجم و برنامه محور کنتر و هدايت شوند 
تا شاهد کاهش فقر و به دنبال آن کاهش آسيب هاي اجتماعي 

هم باشيم.  
از  مددجويان  براي  مسکن  ساخت  اينکه  بيان  با  محمدي 
خاطرنشان  است  )ره(  امام  حضرت  امداد  کميته  مهم  اقدامات 
کرد : تعداد 50 واحد مسکن از محل هديه مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي ( با مشارکت سپاه پاسداران در سياهکل در دست 
ساخت است که تا پايان سال تحويل مددجويان اين شهرستان 
خواهد شد. وي با اشاره به نزديک شدن پايان سال و برگزاري 
جشن ملي نيکوکاري گفت : مشارکت حداکثري مردم و مسئولين 
به  در عرصه کمک  را  بزرگي  اتفاق  تواند  مي  يکديگر  کنار  در 
بزنند تا همه خانواده هاي  نيازمندان در آستانه سال جديد رقم 
محروم از حداقل امکانات براي ورود به سال جديد برخوردار 
شوند. محمدي در پايان با قدرداني از کمک هاي مادي و معنوي 
که  : همه کساني  يادآورشد  نيازمندان  و  ايتام  به  مردم و خيران 
داشته  و محرومان  ايتام  به  ارائه خدمت  در  مي خواهند سهمي 
باشند مي توانند کمک هاي خود را از طريق شماره گيري کد 

#1*8877*  به حساب نيازمندان واريز کنند.
 جشن نيکوکاري هم زمان با کشور در تاريخ هاي 18 ، 19 و 

20 اسفندماه در سراسر گيالن برگزار مي شود.

 مديرکل تامين اجتماعي استان ،

پروفسور سميعي  :

با معرفي نمايندگان ستاد برگزاري هفته روابط  عمومي استانها:

با طرح گل سوسن چلچراغ،

نکته  ...

چند نكته از این معنا.....
دستانی که عطر خوش نان میدهد

مــی گوينــد هر وقت خواســتی پارچه ای بخــری؛   آنرا در دســتت مچاله كن و بعد رهايش كــن،   اگر چروك 
برنداشــت، جنــس خوبــی دارد.   آدم ها، نيــز همينطورند!!   آدم هايی كه بر اثر فشــارها،   و مشــكالت، اخالق، 
و رفتارشــان عوض می شــود،  و »چروك« بر ميدارند!!     اينها جنس خوبی ندارند،   و برای رفاقت، معاشــرت، 

  مدير مسئول مشاركت، ازدواج و اعطای مسئوليت به ايشان، به هيچ وجه »گزينه مناسبی« نخواهند بود. 

صیـادان گیالنی امسـال بیـمه مي شوند

افشـاي يک راز براي سالمتــي شما

 فاطمه قديمـي نماينـده گيـالن شد

مدير مسئول  

ليال خدمت بين دانا

سالمه شيرزادی


