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آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای دست 
برای  را  همه تالش خود  سفید  کاخ  دهنده  نشان 
نیست  روزی  و  اند  کرده  اسالمی  نظام  سرنگونی 
به  اسالمی  ایران  سرزمین  در  جدید  مشکلی  که 
مسئوالن  و  مردم  منظور  همین  به  نیاورند،  وجود 
باید هشیار و متحد باشند و دانشگاهیان، روحانیان، 
کنند  تقویت  را  آفرینی  امید  مردم  در  های  رسانه 
با شعار و چند  امید آفرینی  اعتقاد راسخ دارم که 
جشنواره  و  همایش  یک  در  فرمایشی  سخنرانی 
محقق نمی شود و باید به وسیله رسانه » مقصود 
رسانه های مکتوب ، فضای مجازی، سینما، تئاتر، 
تریبون های عمومی ، دانشگاهیان، مدارس و.....« 
که  بدانند  اجرایی شود. مسئوالن  به طور گسترده 
بهره  و  گذاری  سرمایه  عین  حوزه  این  در  هزینه 

دهی ضروری است. 
طعنه  و  کنایه  و  نیش  بدون  مسئوالن  همه  باید 
 ، حساس  شرایط  دراین  مورد   بی  های  زنی 
درکنار  قلب  صمیم  از  و  کرده  درک  را  موقعیت 
افکار عمومی  به  پرداخته و  به حل مشکالت  هم 

ساعت به ساعت اطالع رسانی کنند. 
بارها و بارها گفته و نوشته ام ، مشکل اساسی 
کشور اطالع رسانی یک دست و موثر است و در 
تهران یا در استان ها بهره مندی شایسته و در خور 
است.  بلد   کار  و  خبره  های  کارشناس  از  شان 
متاسفانه هم اکنون در هر تریبونی هر کسی آنطور 
که دلش می خواهد عمل کرده و یک رویه و نظم 
خاصی در این عرصه مشاهده نمی شود و این یک 

معضل مهم است. 
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واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
دیگر  جور  شست  باید  را  چشمها 
باید دید و حسین آقایی پور نقاش 
جوان گیالنی این شعر سهراب را با 

قلم مو و رنگ معنا بخشیده است.
این هنرمند خوش ذوق و خالق 
، به جهان و آنچه دور و برش است 
نگاهی دیگر دارد . او نقشه جاده ها 
دنیا  مختلف  شهرهای  خیابانهای  و 
را به گونه ای دیگر دیده و نقشی را 
از میان آن بیرون کشیده . این نقاشی 
ها تاکنون به 300 تابلو رسیده است. 
آقایی پورکه عضو انجمن نخبگان 
ایران  مخترعین  انجمن  همچنین  و 
نگارخانه  در  را  خود  اثر   25 است 
شهنوش شهر زیبای انزلی به تماشا 
در  پور  آقایی  حسین    . گذاشته 
مورد آثارش به خبرنگار ایرنا گفت: 

از  که  است  برداشتی   ، هایم  نقاشی 
حرفم   . داشتم  ها  جاده  موضوع 
این است که هر شخصی می تواند 
موضوع  یک  از  مختلفی  برداشت 
تواند  می  این  و  باشد  داشته  واحد 

زمینه ایجاد خالقیت شود. 
از روی خطوط  من   : افزاید  می 
 . کنم  می  نقاشی  ها  نقشه  در  جاده 
جاده هایی که در دنیای واقعی مردم 
را به مقصد هایشان می رساند ، در 
می  شکل  را  تصاویر  هایم  نقاشی 
دهد و شهرها را زنده می کند . بعد 
نقشه  از  را  آنها  انتخاب جاده ها  از 
جدا کرده و بر روی بوم می آورم و 
از یک طرح گرافیکی، یک اثر هنری 
روی  بر  هنرمندان  البته   . سازم  می 
نقشه ها روش های مختلفی از هنر 
اند ولی من تصاویرم  پیاده کرده  را 

را از نقشه خارج می کنم و به آنها 
روی بوم جان می دهم . 

کند:  می  خاطرنشان  پور  آقایی 
ایجاد  باعث  هایم  نقاشی  عالقمندم 
حتی   ، شود  مختلف  های  برداشت 
باشد. چون  ام  ایده  از  متفاوت  اگر 
تصویر  یک  دادن  نشان  تنها  هدفم 
برای  جرقه  یک  ایجاد  بلکه  نبوده 

از  گوناگون  های  برداشت  داشتن 
یک نظر واحد بوده است . 

این نمایشگاه که از روز 21 مهر 
برپاشده تا 26 این ماه از ساعت 16 
واقع  شهنوش  نگارخانه  در   21 تا 
انزلی  پاسداران  خیابان  ابتدای  در 

برپاست.
منبع : گیالن 24

چشمها را باید شـست ، جـور دیگر باید دیـد
نمایشگاه حسین آقائی پور از نگاهی دیگر،

مجید محمدپور
نویسنده و مدرس علوم ارتباطات

حسن انتصاب جنابعالی  بعنوان مجری منطقه اقتصادی 
شهرستان الهیجان  که  نشان از شایستگی ها، تجربه 
مدیریتی و لیاقت شما دارد را صمیانه تبریک عرض 
از  حضرتعالی  برای  افزون  روز  توفیقات  کنم.  می 

درگاه حق خواستارم.

جناب آقای 
 مهندس جمشید رسائی

از  را  عزیزتان  زاده   برادر  خلخالی  کتایون  خانم   گذشت   در 
درگاه خداوند  از   نموده،  تعزیت عرض  و  تسلیت  قلب  صمیم 
بزرگ برای آن مرحومه  غفران واسعه و برای  شما و بازماندگان 

شریف صبر و بردباری خواستاریم.    

     برادر گرانقدر، 
جناب آقای علی خلخالی راد                                                                                                                     

هوالباقی

مجید محمدپور- مدیریت نشریه ی منطقه ای واکنش

بعالوه دیدگاه رسانه،

شهردار رشت ،

بانوی مخترع گیالنی اعالم کرد؛

بهبود فرسـودگی شبکه توزیع بـرق الهیجان نیازمند بودجـه است
شهرستان  برق  اداره  فعالین رئیس  و  اصحاب  جمع  در  الهیجان 
های رسانه ضمن تشریح وضعیت کنونی  شبکه  و  برق  توزیع  در  شهرستان 
جهت  به  مردم  از  رسانی  برق  مشکالت اخیر عذرخواهی کرد.موجود 
کرد  عنوان  الهیجان مهندس حسین محمدی   در  توزیع  ی  شبکه  طول   :
 ۹۸5 که  می باشد  کیلومتر   1430 کیلومتر حدود   450 و  ضعیف  فشار  کیلومتر 
برق فشار متوسط می باشد و عمدتًا به شکل  توزیع و  در حال  هوایی  های  سیم 
 1200 تعداد  است،همچنین  می رسانی  شهرستان  اختیار  در  ترانسفورماتور 
65 باشد ، تعداد انشعابات صدهزار مشترک،   و  شهری  حوزه  در  درصد   35 که 
می باشند.   روستایی  بخشهای  در  هشتاد در صد  از  مشترکین و انشعابات درصد 
درصد  پانزده  خانگی،  مصارف  تجاری و مابقی در بخش های  مختلف برای 

دیگر استفاده می شود ، ودرواقع شهرستان الهیجان بعد از رشت بزرگترین واحد بهره برداری از برق در استان گیالن می باشد و شایان ذکر است 
که کلیه روستاهای شهرستان برق دار هستند جز یک روستا که آن هم به دالیل مجوز و صعب العبور بودن ،زیر ده خوانوار و علت های فنی برق  ندارد 

در واقع باید گفت کلیه روستاهای الهیجان از این نعمت بهره مند هستند. 
وی اضافه کرد : در سال گذشته 1500 فقره پروژه با اعتبار 15 میلیارد تومان  بهره برداری شده و این مبلغ بیشتر از منبع درآمد و اعتبارات خود شرکت 
توزیع برق شهرستان می باشد و یکی از مشکالت اداره برق بدهی ارگانها  به شرکت توزیع برق است. مهندس محمدی افزود: در روزگار کنونی و 
زمان حال حاضر برق برای تداوم زندگی یک امر بسیار مهم می باشد و با توجه به اینکه تولید انرژی و برق بسیار هزینه بر و گران است باید در 

ادامه مطلب صفحه3مصرف و بهره مند شدن از آن بسیار دقت کرد و مدیریت داشت . 
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 گوناگون
ادامه مطلب ...

خصوص  به  مسئوالن 
استان  در  و  ارشاد  وزارت 
اداره های کل باید برای نظام 
به اطالع رسانی دقیق،  دهی 
عمل  وارد  سریع  و  صحیح 
برای کسانی که در  شوند و 
این عرصه تالش می کنند و 
دارای طرح و اندیشه هستند، 

امتیازهایی در نظر بگیرند. 
مسئوالن  آنکه  آخر  کالم 
در قوای سه گانه مادامی که 
مجوز  دارای  های  رسانه  از 
و معتبر به صورت عادالنه و 
به دور از تبعیض ها حمایت 
اصحاب  از  چندان  نکنند،  

رسانه انتظار نداشته باشند. 
قدرت  از  گیری  بهره 
و  تئاتر  و  گذارسینما  تاثیر 
تریبون های عمومی از جمله 
نشست  و  جمعه  نمازهای 
نیز  هنری   ، فرهنگی  های 
صحنه   این  در  نباید  هرگز 
این  از  و  باشد  دور  نظر  از 
به  انتها  بی  های  پتانسیل 
کاری  شود،  استفاده  درستی 
که متاسفانه هم اکنون انجام 

نمی شود. ! 

سازمان  رئیس   :  24 گیالن   
برنامه و بودجه در بخشنامه ای 
افزایش  منابع  اینکه  به  اشاره  با 
حقوق ۹۷ کارمندان قباًل تأمین 
معوقات  پرداخت  بر  بود،  شده 
تاکید کرد. تیر  با حقوق  همراه 
محمد باقر نوبخت در بخشنامه ای 
اجرایی،  دستگاههای  به  خطاب 
برای  نیاز  مورد  منابع  کرد،  تاکید 
به  مربوط  مصوبات  اجرای 
افزایش حقوق کارکنان دولت  در 
تامین  سال  نخست  ماهه  سه 
تمامی  است  ضروری  و  شده 
احکام  اجرایی،  دستگاههای 
بر  را  خود  کارکنان  کارگزینی 
اساس مفاد مندرج در مصوبات 

مذکور صادر کنند.
بر  بر   نامه  این  ادامه  در 
با  همراه  معوقات  پرداخت 

حقوق تیر تاکید شده است.

ادامه سرمقاله

خبر

مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی  استان گیالن که با حضور دکتر نوبخت 
معاون رئیس جمهور در استانداری گیالن برگزار شد شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گیالن، دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در سفر به استان گیالن در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی  
استان گیالن که با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور در استانداری گیالن تشکیل شد شرکت 
کرد. بر اساس این گزارش در این جلسه درباره تولید و اشتغال در استان گیالن بحث و تبادل نظر شد و 
در ادامه، استاندار گیالن از عملکرد و خدمات بانک کشاورزی قدردانی کرد. از جمله مباحث این جلسه، 
انعقاد تفاهم نامه برای پرداخت 1350میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک کشاورزی به بخش خصوصی 

به منظور اجرای »طرح ملی تولید پوشاک در مناطق روستایی«  با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور 
و  پوشاک کشور  انجمن صنعت  ایران،  استان گیالن، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی  و 
استانداری گیالن بود که این طرح زمینه ایجاد اشتغال برای 21500 نفر در 310کارگاه روستایی تولید 
پوشاک را فراهم خواهد کرد. همچنین مدیران عامل بانک ها طی نامه ای به دکتر نوبخت آمادگی خود را 
برای حمایت مالی از یک طرح بزرگ ملی پیشنهادی در استان گیالن در قالب کنسرسیوم اعالم  کردند. 
دیدار و گفتگو با کارکنان  مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گیالن و شعبه رشت و همچنین افتتاح 
شعبه سیروس قایقران در منطقه آزاد انزلی از دیگر برنامه های دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی و 

مسعود شریفات عضو هیات مدیره این بانک در این سفر است.

واکنش
امید آفرینی و 
آگاهی بخشی را 
تقویت کنید

معوقات کارمندان 
را همراه با حقوق 
تیر پرداخت کنید

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را 
به شماره حساب زیر واریز نمایند.

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب 33554648

هموطن نیکوکار !
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

کابیـنه برای باز بودن دست رئیـس جـمهوری استــعفا دهند

استانـدار گیالن از عملکـرد  بانک کشـاورزی  تقدیر کرد

تازه کردن کابینه امری ضروری است،

 

چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد ، 
اما متاسفانه همچنان آزمایش و خطا انجام میدهیم 
کارایی  کار ریشه در عدم  این  نظر می رسد  به  و 

مدیریت های اقتصادی کشور دارد. !
کنونی  خاص  شرایط  ،در  دارد  اعتقاد  نگارنده 
بحران  شدت  به  که  اقتصادی  مشکالت  و  کشور 
و  های شاخص  اقدام  از  یکی  است   شده  آفرین 
به  دوازدهم  کابینه  اعضای  که  است  این  برجسته 
صورت دسته جمعی استعفا دهند تا رئیس دولت 

برای تازه کردن دولت دستش باز باشد. 
    با این کار شایسته که در بسیاری از کشورها 
رایج هم هست،  چهره های ،  جوان تر، جدیدتر و 
کار آمدتر  از فرزندان انقالب وارد عرصه می شوند 
و این حرکت به لحاظ عملیاتی و حتی روانی برای 

افکار عمومی الزم و حائز اهمیت است. 
 با استعفای اعضای کابینه ممکن است برخی از 
برای  دیگر  بار  خوبشان  عملکرد  علت  به  وزیران 
فعالیت در همان پست و مقام برگزیده شوند ، اما 
چه این کار اتفاق بیفتد یا خیر ، شایسته است همه 

و  خانواده  روز  با  همزمان 
تکریم بازنشستگان ، از چهره 
تجلیل  قشر  این  برتر  های 

بعمل خواهد آمد .
به گزارش روابط عمومی و 
تامین  اداره کل  فرهنگی  امور 
با   ، گیالن  استان  اجتماعی 
 25 درآستانه  اینکه  به  توجه 
ذی الحجه )) روز خانواده و 
درنظر   )) بازنشستگان  تکریم 
اخیر  سنوات  رسم  به  است 
مراسم  برگزاری  بر  عالوه 
برتر  های  ازچهره   ، ویژه 
شریف  قشر  این  منتخب  و 
تجلیل گردد ، عزیزان در این 

به دولت کمک کنند تا از این شرایط ویژه خارج 
شود. یکی دیگر از اقدام های بایسته که باید در این 
همه  در  ها  نطارت  تشدید  گیرد،  صورت  شرایط 
به شکل کج  نظارت  اگر کنترل و  زمینه هاست و 
دار و مریض دنبال شود، اوضاع بر همین منوال و  
در مسیر ناامیدی افکار عمومی پیش خواهد رفت. 
از 3۸  بیش  با خرید  ساله  وقتی یک جوان 31 
هزار و 200 قطعه سکه طالی بهار آزادی نزدیک 
حکایت  کند،  می  پرداخت  تومان  میلیارد   54 به 
همان عدم کنترل و نظارت است. گزارش دیگری 
 4200 دولتی  دالر  دریافت  با  نفر  چند  حاکیست 
همراه  تلفن  گوشی  واردات  سفارش  ثبت  تومانی 
داده و ۷ میلیون گوشی وارد و همه گوشی ها را به 

یک نفر فروخته و او هم .....!؟ 
زمانی که اوضاع اقتصادی کشور به این ترتیب 
است و قیمت ها برای یک روز هم که شده ثبات 
ندارد، باید نظارت ها را بیشتر کنید و اجازه ندهید 
افراد هر مقدار طال، سکه ، ارز و حتی ملک و زمین 
خریداری کنند که گفته می شود که بخشی از این 
پولها از خارج از کشور با اهدافی خاص و بحران 
آفرین تزریق شده است.!. باید دولت با 200 هزار 

قشر شریف میتوانند با دریافت 
مستمری  ارزیابی  فرمهای 
 : گروههای  در  نمونه  بگیران 
بازنشسته کارگری ، بازنشسته 
کلی  ازکارافتاده   ، همکار 
از  نمونه  بازمانده  وهمسر 
شعب تامین اجتماعی استان و 
نسبت  بازنشستگی  کانونهای 
تا  حداکثر  و  اقدام  تکمیل  به 
کل  اداره  به  تیرماه   25 تاریخ 

استان ارسال فرمائید .
است  آمده  گزارش  دراین 
بگیر  مستمری  سوابق  تایید   :
وامضاء  مهر  با  شعبه  توسط 
مدارک  به  و  بوده  الزامی 

مدیر به سرعت کوچک و چابک شود و با مدیرانی 
که زندگی اشرافی  منابع دولت را به نفع خود و 
برخورد  کنند،   می  و  اند  کرده  مصادره  نزدیکان 
انقالبی و پر شتاب صورت گیرد تا اعتماد عمومی 

به جامعه باز گردد. 
واقعا پرسش افکار عمومی در این شرایط متورم 
توانیم  این است که چرا نمی  اقتصادی  و  خاص 
این اوضاع را سامان بدهیم که بازار از توان بیفتد، 
مردم قدرت خرید کم داشته باشند. کانون خانواده 
های دچار تزلزل جدی شود ، جوان امکان اشتغال 
و ازدواج نداشته باشد ، بازنشسته به دارو و درمان 
و  نجومی  های  حقوق  نکند،  پیدا  دسترسی  خود 
زندگی  های   حداقل  با  ای  عده  و  باشد  هجومی 
امسال  گوید:  می  مکرر  دولت  رئیس  وقتی  کنند. 
نفت  هم  و  ایم  داشته  خوبی  نفتی  غیر  صادرات 
در  کافی  اندازه  به  ارز  هم  و  شده  فروخته  خوبی 
اختیار است، چرا گرانی وجود دارد. نقدینگی زیاد 
در هر جامعه ای باید مدیریت شود نه آنکه بحران 
آفرین باشد و فقر مطلق باید یک جامعه را به سمت 

بحران و سقوط بکشاند. 
به راستی نمی دانید ،چرا هم ارز داریم و هم همه 
کاال های مورد نیاز مردم در کشور فراوان و باز هم 
گرانی است.؟ قیمت سکه که در اوایل دهه شصت 
3 هزار تومان بود اکنون به 3 میلیون تومان رسید، 
امثال آن به  انواع خودرو ، طال ، مسکن و  قیمت 
حدی گران می شود که جوا ن های ما امیدشان را 
به زندگی در دولت تدبیر و امید از دست می دهند. 
و  بسیار   مستندات  براساس  و  حتما  و  قطعا 
باور عمیق افکار عمومی اشکال از مدیریت حوزه 
اقتصادی کشور است و مدیرانی که در این عرصه 
اند.  یک روز تخم  را در دست گرفته  امور  زمام 
روز  یک  شود،  می  برابر  چهار  تومانی   300 مرغ 
شب  دریک  تومان   3500 از  دولتی  نرخ  به  دالر 
می  تومان  هزار   ۸ به  بازار  در  و  تومان شده   420
رسد!، یک روز موسسه های اعتباری که تعدادی از 
آنها بدون مجوز فعالیت می کنند !!یا دارای مجوز 

دریافتی پس از تاریخ اعالمی 
ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مختلف  شاخصهای 
بیمه  سابقه  میزان  همچون 
مختلف  موفقیتهای   ، پردازی 
و...  ورزشی   ، هنری   ، علمی 
برای فرد بیمه شده و فرزندان 
و  اجتماعی  فعالیتهای   ، وی 
 ، کارآفرینی   ، خیرخواهانه 
در  سازنده  پیشنهادات  ارائه 
و  اجتماعی  مشکالت  رفع 
و...  مستند  بصورت  سازمانی 
از جمله مهمترین مولفه های 
چهره  تعیین  برای  ارزیابی 
های برتر در بین بازنشستگان 

هستند اما در روز روشن تخلف کرده و  مردم را وادار 
به اعتراض های دامنه دار می کنند. به نظر می رسد 
اعضای  که  است  این  کنونی  شرایط  در  کار  بهترین 
کابینه دوازدهم همگی استعفا دهند تا رئیس  دولت 
با دست باز بتواند خانه تکانی اساسی در دولت انجام 
دهد. حتی مدیران شرکت های دولتی و خصولتی و 
زا  بحران  شرایط  این  به  اعتراض  در  هم  استاندارها 
که نگاه مردم را به نظام عوض خواهد کرد، یک جا 
دیگران  به  را  تا وزیران هم جای خود  استعفا دهند 

داده و افرادی توانمند تر وارد عرصه شوند. 
الحمداهلل در ایران قحط الرجال نیست و اصل آن 
است که باید نظام و پیروی از والیت حفظ و حراست 
شود و در دیگر زمینه ها تغییرات در مدیریت اصل 
از روز اول  به تعداد زیاد  آنکه مدیرانی که  نه  باشد 
پیروزی انقالب در حوزه های سیاسی و به خصوص 
در بخشهای  اقتصادی بر کرسی ریاست تکیه زده اند 
، همچنان با اصرار در پستی دیگر اقتصادی باشند و 

فقط باشند.؟! 
وزیر یا شخصیتی غیر دولتی  که با بهره مندی از 
رانت  چندین شرکت اقتصادی دارد و مبادالت وسیع 
مالی در داخل و خارج انجام داده و خودش هم به 
نوعی در مصاحبه ها اعتراف کرده و سالها بازنشسته 
اقتصادی  شده همچنان در یک مقام دیگر در حوزه 
حضور دارد چرا نمی توانیم یک جوان تحصیلکرده 
 ، است  بسیار  کشور  در  تعدادشان  که  را  شایسته  و 

جایگزین  او کنیم و چه چیز مانع ما و شماست.؟ 
به  کجاست   از  مشکل  رسد  می  نظر  به  که  حاال 
دور از نگاه بخشی و منافع فردی و فامیلی و حزبی 
و جناحی برای نجات کشور و رفاه حال مردم ، دسته 
جمعی استعفا داده و دست رئیس جمهوری را برای 
ایشان وفادار  اگربه  داریم.  نگه  باز  اساسی   تغییرات 
انجام دهید.  باید  این حداقل کاری است که  هستید 

لطفا و حتما خیلی فوری این کار را انجام دهید. 
نظر، پیشنهاد و انتقادهایتان را برای ما ارسال کنید 

تا بازتاب داده شود. متشکر

از  است  ذکر  شایان   . میباشند 
در  نمونه  بگیر  مستمری  شش 
سطح استان تجلیل خواهد شد. 

فراخـوان بازنشـستگان نمونه از سوی تامین اجتـماعی گیالن
طی اطالعیه ای صورت گرفت :

لیال خدمت بین دانا

مدیر مسئول 

خبر،

گیالن 24 و نشریه واکنش: عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی تاکید دارد که با پیش فروش 
حواله سکه در بورس قیمت این کاال تا یک میلیون و 

۸00 هزار تومان کاهش می یابد.
محمود شکری با اشاره به آغاز پیش فروش حواله 
در  سکه  حواله  ارائه  داشت:  اظهار  بورس،  در  سکه 
بورس از جمله پیشنهاد های کمیسیون اقتصادی مجلس 

به دولت بود. 
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: کمیسیون 
اقتصادی اعتقاد داشت، به جای از دست دادن 62 تن 
شود،  ارائه  بورس  در  سکه  حواله  کشور،  طالی  از 
خریداران یا حواله را نگه می داشتند یا به سکه تبدیل 
می کردند. همچنین خریداران می توانند حواله را به فرد 
افزایش  از  راهکار ها  این  مجموعه  بفروشند.  دیگری 

ناگهانی و تالطم بازار جلوگیری می کند. 
دهم  مجلس  در  رضوانشهر  و  تالش  مردم  نماینده 
می توانست  که  روشی  تنها  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای 
این  با  که  بود  ارائه حواله سکه  دارد  نگه  ثابت  را  بازار 
روش ذخایر طالی بانک مرکزی نیز از بین نمی رفت، با 
وجود اینکه پیش تر از این باید روش فروش حواله سکه 
در بورس دنبال می شد؛ اما آغاز این کار نیز به نتایج مثبتی 
حواله  فروش  پیش  اگر  داشت:  بیان  وی  می شود.  منتج 
سکه اکنون هم در بورس آغاز شود، می توان به ثباتی در 

بازار سکه و طال دست یافت. 
بازه  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  این عضو 
زمانی قابل پیش بینی نیست، گفت: با این وجود ثبات در 
را  سکه  نرخ  افزایش  دیگر  و  می آورد  ارمغان  به  را  بازار 
نخواهیم داشت و در مقابل کاهش قیمت را تجربه می کنیم. 
شکری در پایان گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با 
اشاره به اینکه قیمت واقعی سکه یک میلیون و ۸00 
هزار تومان است، بیان داشت: با ارائه حواله سکه در 
بورس کاال، اشباع بازار و تامین نیاز متقاضیان، سکه به 

مبلغ یک میلیون و ۸00 هزار تومان می رسد.

به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آتش نشانان و تیم های امداد و نجات آتش نشانان در سه ماهه نخست سال ۹۷ 
بالغ بر 1123 مورد عملیات حریق، حادثه و همچنین خدمات ایمنی را بر عهده داشتند. بابک رمضانی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت در گفتگو با خبرنگار این 
تحریریه گفت: ستـاد فـرماندهی و مرکز کنترل 125 آتش نشانی رشت همه روزه پاسخگوی تعداد)300 الی ۷00( تماس شهروندان است که در مواقع بحرانی به بیش از این تعداد 
نیز خواهد رسید. وی در ادامه با بیان اینکه 53۷ مورد عملیات اطفای آتش سوزی در ماه های فروردین، اردیبهشت  و خرداد بر عهده آتش نشانان این سازمان بوده است ادامه داد: 
از این تعداد می توان به 130 مورد آتش سوزی منزل مسکونی، 35 مورد حریق تجاری، 3۹ مورد حریق خودرو و 315 مورد آتش سوزی علفزار ها و ضایعات اشاره داشت .رمضانی 
در پایان با اشاره به آموزش ۷ هزار و 322 تن در سه ماهه نخست سال ۹۷ ادامه داد: فرهنگ سازی و ترویج نقش ایمنی از مهم ترین اهداف سازمان آتش نشانی رشت است 
زیرا ممارست در اشاعه این فرهنگ نقش مهمی در پیشگیری از حوادث خواهد داشت از این رو این سازمان جهت احقاق این هدف به طور چشمگیری اقدام به آموزش می کند

سکه یک 
میلیون و 800 

هزار تومان 
می شود

در سه ماه اول سال، آتش نشان های رشت 1123 عملیات انجام دادند خریداران عجله نکنند،

هشدار نوبخت به دستگاه ها،

لیال خدمت بین دانا
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گوناگون
رئیس هیات عامل سازمان 
معادن  توسعه  و  نوسازی 
گفت:  )ایمیدرو(  ایران 
بزرگ  روباز  معادن  اکتشاف 
کشور در حال پایان است اما 
معدن های  در  باالیی  ذخایر 
که  داریم  عمیق  و  زیرزمینی 
باید از توان بخش خصوصی 
شود. استفاده  زمینه  این  در 
از  افزود:  کرباسیان  مهدی 
حدود 10 هزار معدن کشور، 
نیمه  یا  فعال  معدن  هزار   6
فعال است و به حمایت برای 
نیاز  موارد  بقیه  فعال سازی 

داریم.
بیشتر  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق محروم  در  معادن  این 
و روستایی کشور قرار دارد، 
آنها  فعالسازی  شد:  یادآور 
می تواند به اشتغال و جلوگیری 
از مهاجرت به شهرها منجر شود 
و در این زمینه همکاری گسترده 
شرکت  ایمیدرو،  سوی  از  ای 
معدنی  مواد  تولید  و  تهیه 
ایران و خانه معدن ایران آغاز 

شده است.

گیالن  مالیاتی  امور  مدیرکل 
استان  مشاغل  صاحبان  گفت: 
تعداد  خرداد  پایان  تا  گیالن 
13۸ هزار و 306 فقره اظهارنامه 
مالیاتی را به صورت الکترونیکی 
اظهار  انوری   کردند.جواد  ثبت 
کرد: مالیات به عنوان مهم ترین 
در  دولت  مالی  سیاست  ابزار 
اقتصادی  های  سیاست  تدوین 
ای  ویژه  اهمیت  از  کشور 
امور  مدیرکل  است.  برخوردار 
بیان  با  گیالن،  استان  مالیاتی 
مالیات  مقوله  به  پرداختن  اینکه 
فرهنگ  و  بستر  ایجاد  مستلزم 
افزود:  است،  مناسب  سازی 
افراد  که  زمانی  تا  پذیرفت  باید 
مالیات  اهمیت  از  کشور  یک 
باشند،  غافل  آن  کارکردهای  و 
هرگز نمی توان انتظار داشت که 
آنان انگیزه کافی برای پرداخت 
کرد:  تصریح  وی  باشند.  داشته 
تبیین  و  سازی  شفاف  با  باید 
گرداندن چرخ  در  مالیات  نقش 
راهکارهایی  کشور،  اقتصادی 
اعتماد  افزایش  موجب  که  را 
مشارکت  میزان  و  عمومی 
می  مالیات  پرداخت  در  مودیان 
مقام  این  کرد.  اجرایی  را  شود 
سازمان  کرد:  اضافه  مسئول 
مالیاتی در سال های اخیر  امور 
ایده  تحقق  با  تا  است  کوشیده 
قالب  در  مالیاتی  نظام  تحول 
طرح جامع مالیاتی، هم زمینه را 
اقتصادی  شفافیت  افزایش  برای 
فراهم  مالیاتی  و رعایت عدالت 
خدمات  ارائه  با  هم  و  کند 
جهت  در  گامی  الکترونیک، 
مودیان  رضایتمندی  کسب 

بردارد.
انوری، در ادامه با بیان اینکه 
قانون  براساس  مشاغل  صاحبان 
پایان  تا  مستقیم  های  مالیات 
خرداد سال جاری مهلت داشتند 
عملکرد  مالیاتی  اظهارنامه  تا 
کنند،  ارائه  را  خود   13۹6 سال 
مودیان  از  دسته  این  گفت: 
مهلت  در  گیالن  استان  مالیاتی 
تعداد 13۸ هزار و 306  قانونی 
به  را  مالیاتی  اظهارنامه  فقره 
صورت الکترونیکی ثبت کردند.

خبر

خبر

۴0 تن به ذخیره 
طالی کشور اضافه 

شد

بیش از 138 هزار 
اظهارنامه مالیاتی 

تسلیم شد

گفت:  رشت  شهرداری  جدید  ساختمان  از  بازدید  در  رشت  شهردار   :24 گیالن   
طراحی این ساختمان مناسب شهرداری نبوده و 60 درصد نواقص موجود در یک سال 

گذشته برطرف شده است 
مسعود  رشت،  شهرداری  رسانه  با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بازدید از ساختمان جدید شهرداری این شهر واقع در میدان گیل  نصرتی در حاشیه 
در گفتگویی ضمن اشاره به نواقص موجود در طراحی و ساخت این ساختمان اظهار 
کرد: به نظر می رسد که متخصص وارد به کار در حوزه شهرداری درکنار این طرح 11 

ساله قرار نگرفته بود که بداند بخش های مختلف شهرداری چگونه باید کنار هم قرار 
بگیرند .وی با بیان اینکه تعامالت میان بخش های اداری درساختمان جدید شهرداری 
طراحی نشده است، گفت: این پروژه با تمام  نواقص، شاید برای هر ساختمان اداری 

دیگر طراحی شده باشد اما بی شک برای فعالیت های شهرداری طراحی نشده بود.
شهردار رشت در مجموع طرح موجود را مناسب شهرداری ندانست و تصریح کرد: 
هرچند اقدامات الزم نسبت به اصالحات به ویژه در یکسال گذشته صورت گرفته اما 

هنوز طرح فعلی به طرح کاملی تبدیل نشده است.

شهردار رشت،ساختمان جدید شهرداری 60 درصد نواقص طراحی دارد!

منطقه آزاد انزلی امکان  
افزایش توان کشـور را دارد

واکنش
خبر

خبر

منطقه آزاد 
انزلی نماد توسعه 

استان گیالن 
است

ساخت هزار 
زمین والیبال 
در فضای باز 

روستایی گیالن 

مجلس  نماینده  یک   :24 گیالن 
اظهار کرد: نقش محوری منطقه آزاد 
کشور  با  مناسبات  توسعه  در  انزلی 
از  گیری  بهره  با  خزر  حاشیه  های 
های  زیرساخت  و  قانونی  مزایای 
کشور  توان  است  قادر  و  ایجاد شده 

را ارتقا دهد.
دکتر منوچهر جمالی نماینده مردم 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالن 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت 
مجلس با اشاره به راه اندازی کریدور 
المللی چین  بین  نقل  و  جدید حمل 
بندر  مسیر  از  ایران   – قزاقستان   –
جهانگیری  دکتر  حضور  با  کاسپین 
منطقه  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
آزاد انزلی ایجاد کریدورهای ترانزیتی 
جدید را موجب افزایش توان ارتباطی 
و منابع درآمدی کشور دانست اظهار 
مثبت کریدور  اثرات  منافع و  داشت: 
سازمان  تالش  با  که  ارتباطی  جدید 
سه  این  مسیر  از  انزلی  آزاد  منطقه 
این  به  محدود  شده  ایجاد  کشور 
بود و  نخواهد  استان گیالن  منطقه و 
کشور از منافع آن بهره مند می شود 
مجاری  عنوان  به  کریدورها  چراکه 
در  بسزایی  نقش  کشورها  ارتباطی 
می  ایفا  المللی  بین  مراودات  توسعه 

کنند. 
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بین  نقل  و  حمل  جدید  کریدور 

ایران  مناسبات  توسعه  زمینه  المللی 
نیز  قزاقستان  و  چین  کشورهای  با 
پروژه  افتتاح  با  ارتباط  در  شود،  می 
انزلی  آزاد  منطقه  زیرساختی  های 
کرد:  تصریح  گردشگری،  حوزه  در 
مالی  منابع  محدودیت  به  توجه  با 
از  گیری  بهره  دولتی،  های  بخش 
ظرفیت های بخش خصوصی به ویژه 
موثری  راهکار  های خارجی  شرکت 
میزان  باالرفتن  موجبات  که  است 

رونق  داخلی،  انسانی  نیروی  اشتغال 
توریسم  و جذب  داخلی  گردشگری 
خارجی برای منطقه و استان می شود. 
کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
اسالمی  شورای  مجلس  بهداشت 
مناطق  جایگاه  از  تحلیل  ارائه  ضمن 
کشور  مراکز صادراتی  عنوان  به  آزاد 
تأکید کرد: منطقه آزاد انزلی با توجه 
روسیه  بزرگ  بازار  های  ظرفیت  به 
توسعه  در  محوری  نقش  تواند  می 

بهره  با  همچنین  و  کشور  مناسبات 
زیرساخت  و  قانونی  مزایای  از  گیری 
صادرات  جهت  در  شده  ایجاد  های 
محصوالت کشاورزی و شیالتی استان 
به  نیل  برای  و  کرده  ایفا  روسیه  به 
مرتبط  های  بخش  همه  باید  مهم  این 
اطالعات  کشور  صادرات  موضوع  با 
تخصصی و کارشناسی دقیق از نیازها، 
داشته  روسیه  بازار  ذائقه  و  ها  چالش 
به ضرورت  اشاره  با  ادامه  در  باشند. وی 
ای  منطقه  بازارهای  در  مستمر  و  قدرتمند 
بازار  در  بقا  و  ورود  الزمه  کرد:  تصریح 
محصوالت  کیفیت  تداوم  حفظ  روسیه، 
نیازهای  براساس  آن  عرضه  و  تولیدی 
متغیر بازار هدف است، چرا که در غیر این 
صورت مانند تجارب گذشته قادر به حفظ 

بازارهای بین المللی نخواهیم بود. 
نماینده مردم رودبار در پایان با تقدیر از 
طرح های زیرساختی و توسعه ای ایجاد 
شده در مناطق آزاد، اجرای این پروژه 
اهداف  به  یابی  دست  مسیر  در  را  ها 
و  ضروری  اقدام  کشور  ای  توسعه 
نشان  خاطر  و  کرد  ارزیابی  موثری 
با  این طرح ها همراه  نمود که اجرای 
راستای  در  محلی  جوامع  منافع  حفظ 
رشد همه جانبه و تحقق ماموریت های 
مناطق آزاد است و همراهی و حمایت 
مردم و ساکنین مناطق سرعت در اجرا 
را  گذاران  سرمایه  حضور  افزایش  و 

بهمراه خواهد داشت.

ادامه مطلب ... 
آیین  نیز در  نمایبدگان  نژاد رییس مجمع  جبار کوچکی 
با  همزمان  که  مطبوعات  ملی  جشنواره  اولین  اختتامیه 
نمایشگاه  و  ها  همایش  سالن  در  که  قلم  روز  بزرگداشت 
تشکر  و  تقدیر  ضمن  شد،  برگزار  انزلی  آزاد  منطقه  های 
بیان کرد: مطبوعات، یک  این جشنواره  کنندگان  برگزار  از 
رقابت  عین  در  و  باشند  هم  پشت  باید  و  هستند  خانواده 
از هم حمایت کنند و دولت نیز موظف به حمایت از این 

خانواده بزرگ است. 
وی با بیان اینکه خط قرمز ما در بخش مطبوعات نظام 
است و جز آن خط قرمز دیگری نداریم، اظهار کرد: جای 
تاسف است ،اگر که یک رسانه ی ضد انقالب بیننده های 
و  پیدا  ضعف  این  اصلی  نقطه  باید  و  باشد  داشته  زیادی 

برطرف شود. 
رئیس مجمع نمایندگان گیالن و نماینده مردم رشت در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نظام جامعه اسالمی 
و  چشم  خبرنگاران  کرد:  نشان  خاطر  است،  مردم  پایه  بر 
گوش بینای جامعه هستند و در نظام جمهوری اسالمی نقش 
مهمی ایفا می کنند چون دانستن حق مردم است و این حق 

از طریق رسانه ها به مردم پرداخت می شود. 
کوچکی نژاد با بیان اینکه دشمن سالهاست جنگ فرهنگی 
آغاز کرده است، افزود: فرهنگ ما نفوذ ناپذیر است و دشمن 
اقتصادی روی آورده  به جنگ  تغییر داده و  روش خود را 
است و در شرایط کنونی یکی از وظایف مطبوعات شفاف 

سازی است و مردم باید بدانند منشاء مشکالت کجاست. 
رئیس مجمع نمایندگان گیالن و نماینده مردم رشت در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همه نهاد ها پشت دولت 
هستند و از آن حمایت می کنند اما مجلس در کنار حمایت 
اگر دولت موفق  نظارت می کند و  فعالیت های دولت  بر 
عمل نکندباید پاسخگوی مجلس باشد.نایب رییس کمسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس  با بیان اینکه در زمان جنگ هم 
در کنار مقابله با دشمن با تحریم ها نیز مقابله می کردیم، 
تاکید کرد: قدرت نظام جمهوری اسالمی نسبت به آن دوره 
بیشتر است و می توانیم نسبت به آن دوره بهتر عمل کنیم 
فاضلی مدیرکل  فیروز  کنیم.  این مقطع حساس عبور  از  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن نیز در این مراسم با تشکر 
از مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی به جهت حمایت از 
برگزاری  این برنامه، اظهار کرد: امیدواریم این جشنواره که 
در سطح ملی برگزار شد همواره تداوم پیدا کند و هر ساله 

در روز ملی قلم شاهد برگزاری آن باشیم. 
وی با تاکید بر اینکه رسانه ها مهم ترین حلقه واسط بین 
مردم و مسئوالن می باشند، خاطر نشان کرد: گیالن یکی از 

استانهای پیشرو در این زمینه در کشور است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن تصریح کرد: در 
استان گیالن 2۸۸ رسانه  و 116 پایگاه خبری دارای مجوز 
و 1۹ روزنامه فعالیت می کنند که در زمینه گفتمان سازی در 
استان به ما کمک می کنند و ضروری است که بسیاری از 

خواسته ها و مشکالتشان را پیگیری و برطرف کنیم. 

استاندار گیالن دستور ساخت هزار زمین والیبال در 
پایان  تا  گیالن  ساحلی  مناطق  و  روستایی  باز  فضای 

امسال را صادر کرد .
دکتر مصطفی ساالری  در دیدار با رئیس فدراسیون 
زمین های  ساخت  مقدمات  شروع  به  اشاره  با  والیبال 
والیبال در فضای باز روستایی استان، گفت: جانمایی 
امکانات  تا  است  نحوی  به  پیش بینی ها  زمین ها 

زیرساختی شامل برق و آب فراهم باشد .
وی به در نظر گرفتن امکانات اولیه مورد نیاز برای 
و  اشاره  زمین ها  این  در  والیبال  مسابقات  برگزاری 
خاطر نشان کرد: از ظرفیت شهرداری ها و دهیاری ها 
استفاده  مختلف  سطوح  در  مسابقات  برگزاری  برای 
را  قهرمانی  و  همگانی  ورزش  فعالیت  تا  می کنیم 

گسترش دهیم .
نماینده عالی دولت در گیالن رشته والیبال را دومین 
رشته مورد عالقه مردم گیالن پس از فوتبال عنوان و 
اظهار کرد: در گام دوم باید با شناسایی استعدادهای هر 
منطقه با اولویت بندی به سمت احداث سالن والیبال و 

تهیه امکانات بیشتر برویم .
باز  والیبال در فضای  وی گفت: ساخت زمین های 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  محوریت  با  روستایی 
استاندار و با همکاری دستگاه هایی همچون ورزش و 
جوانان، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، دفتر امور روستایی 
انجام  استان  والیبال  هیئت  و  استانداری  شوراهای  و 

می گیرد.

نماینده رودبار در مجلس:

بهبود فرسودگی شبکه توزیع برق الهیجان نیازمند بودجه است

یادداشتی بر رفتار رئیس دفتر یک مدیر در رودسر!!

ادامه مطلب ... 
با توجه به تغییر اقلیم و گرم شدن هوا 
بدیهی است تمایل استفاده از برق و لوازم 
برقی مخصوصًا لوازم سرمایشی که بسیار 
دیگر  ایام  به  نسبت  باشد  می  مصرف  پر 
بیشتر می شود و با توجه به اینکه در شمال 
کشور که رطوبت نیز باالست و شبکه های 
باشد  می  فرسوده  آن  عمده  نیز  موجود  
از  برخی  جویی  صرفه  عدم  همچنین   ،
رفتن  بین  از  و  مشکالت  باعث  مشترکین 
بیشتر شبکه و قطع  برق را منجر می شود . 
و  ترمیم  به  نسبت  برق  اداره  رییس 
انجام  منابع  تامین  با  ساخت شبکه کهباید 
شود اشاره کرد و اظهار داشت :با توجه به 
محدودیت های موجود روند ترمیم شبکه 
حال  در  مشکالت  تمام  با  آن  نوسازی  و 

ایران  مسلمان  مردم  اهداف  از  یکی 
رهبری  به  اسالمی  انقالب  تحقق  برای 
امام امت »ره« همانا بر چیدن رفتارهای 
اشرافی و سطنت طلبانه بود، اما گویی در 
برخی از سازمان ها و موسسات دولتی 
, و نیمه دولتی در گذر زمان این رفتار 

ناپسند در حال احیا شدن است.!! 
و   ای  جامعه  در  که  نیست   تردیدی 
انقالبی تغییراتی در  به خصوص در هر 
گذر زمان رخ خواهد داد و تغییر اجتناب 
ناپذیر  است، اما انتظار نمی رود در ایران 
مدیران  کوچک  شهرهای  در  و  اسالمی 
دولتی با مردمی که به فرمایش امام ، ولی 
نعمتان شان هستند ، اینگونه رفتار کنند.!!

به  امر  این  در سال گذشته  و  است  انجام 
نوسازی  و  پیگیری  حال  در  مستمر  طور 
کابل  کیلومتر  بیست  صدو  وحدود  بوده 
وکاربردی  مناسب  بسیار  که  دار  خودنگه 
با  میباشد  مشترکین  و  شبکه  برای  تر 
از   ، شده  تعویص  قبل  فرسوده  سیمهای 
با  برق  توزیع  شبکه  که  مشکالتی  دیگر 
سیمهای  سارقین  سرقت  است  مواجه  آن 
برق ، انشعابات غیر قانونی ، مصرف افسار 
گسیخته در پیک مصرف ، بدهی مشترکین  
بوده است که روند کار را کند کرده است 
و با این موارد نیز به جهت قانونی مقابله 
شده است. رئیس اداره برق الهیجان افزود: 
آماری  لحاظ  به  ما  کشور  حال حاضر  در 
6 برابر بیشتر از مصرف معمولی در اروپا 

اداره  از  یکی  در  راستان  همین  در 
از  کسی  بخواهند  گاه  هر  رودسر  های 
خواسته به حقش   دست بکشد به بهانه 
و تدابیر مختلف ارباب رجوع را بیرون 

می فرستند.  
یا ارباب رجوع را آنقدر در انتظار قرار 
محیط  و  که خود خسته شده  دهند  می 
اداری  را بدون حتی طرح موضوع ترک 

کند.
بعنوان  نمونه  هر بار که شخصا واردد 
این اداره شدم ,شاهد رفتار زشت رییس 
دفتر رئیس اداره اداره بوده ام و  نه تنها 
نوع  از  وزنان  مردان  پیر  با  بلکه  من  با 
از  مختلفی  های  ,بهانه  به  سیاه   نخود 

انرژی  کل  ودودرصد  داریم  برق  مصرف 
مینماید،  مصرف  کشورما  را  درجهان 
مدیریت  عدم  همچنین  و  انرژی  ائتالف 
نه تنها مشکالت مالی خانوارها بلکه هدر 
رفت سرمایه ملی را نیز منجر می شود، و 
فرهنگ  و  کوشا  امر  این  در  باید  همگان 
سازی شود که از لوازم برقی باید به شکل 
مناسب و در زمان مناسب و کیفیت درست 
استفاده کرد، شایان ذکر است که هر فرد 
ایام پیک مصرف که در روز از  در همین 
ساعت 13 الی 16 و در شب از ساعت 20 
الی 24 میباشد هر  خانواده  وهر مشترک 
برق  قطعی  کند  جویی  صرفه  درصد   10

بسیار بسیار کمتر می شود. 
باید  :مردم  اظهار داشت   وی همچنین 
اجناس  از  برقی  خانگی  لوازم  تهیه  در 

قبیل آقای رییس در جلسه هستند,آقای 
ریس باتلفن حرف میزنند!!!!!آقای ریس 
میبرنند,سر ساعت  بازدید تشریف  برای 
وقت  باشی,امروز  اینجا  باید  مقرر 
 ، شود  می  رفتار  نمیشه,نیستند,و..... 
رفتاری که  مراجعه کننده را با یاد مدیران 

چهل سال قبل می اندازد.!
این  در  که  شهروند  یک  عنوان  به 
جامعه حق دارم و دولت تدبیر هم مدام 
بر حفظ  حقوق شهروندی تاکید فراوان 
دارد، سکوت ومصلحت اندیشی که در 
با مدیری شود  به قطع همکاری  نهایت 

مخالف و بهتر بگویم متنفرم,
,حقوق  رجوع  ارباب  تکریم  آیا 

در  روز  نور  از  و  کنند  استفاده  استاندارد 
جهت کار استفاده شود.  

اتفاق  برق  قطع  زمانی  است  ذکر  قابل 
می افتد که مصرف برق بیشتر از تولید شود 
گردد  می  قطعی  به  منجر  خود  به  خود  که 
،چرا که اگر قطع نشود کل شبکه مختل شده 

و صدمات جبران ناپذیری را وارد می کند.

این  مدیران  برخی  نگاه  از  شهروندی 
شهرستان معنایی دارد و باز آیا  این گروه 
از مدیران تصور می کنند، چون ایشان در 
اداره هستند و وقت شان ارزشمند است، 
مشت  یک  مردم  طالست  برایشان  وقت 

بیکاره اند که مزاحم می شوند؟
را  خدا  که  مدیران  از  گروه  این  به 
داریم  توصیه  نیست  زیاد  تعدادشان  شکر 
بکن  کاری  میرسد  دستت  که  ...,ای  که 
آفاق  همه  ,در  خوبتر  این  از  چیست   -
به  دوست,یار  نزدیک  به  کار,دوست 
نزدیک یار,خوش تر از این در جهان,هیچ 

نبوده است کار
ابو سعید ابوالخیر

     نخود سیاه ،

مدیرکل امور مالیاتی 
گیالن :

الهیجان - کریمخانی

سمیه محمدی

زهرا رضائی

استانی  افتتاحیه  مراسم   :24 گیالن   
 ۹۷ سال  معنوی  نشاط  تابستانی  طرح 
امامزادگان  در  امورخیریه  و  اوقاف  اداره 

برگزارشد.  رودسر  شهرستان  ماچیان 
اعالم  گیالن  وامورخیریه  اوقاف  مدیرکل 
به صورت  این طرح  کرد: درسال جاری 

سال   1۸ تا   ۷ سنی  گروه  ودر  مشارکتی 
ودر140 بقعه  و با بیش از 100 روحانی 

اجرا می شود..   
حجت السالم و المسلمین ستارعلیزاده 
تابستانی  استانی طرح  افتتاحیه  مراسم  در 
ماچیان  امامزادگان  در  که  معنوی  نشاط 
طرح  این  کرد:  بیان  برگزارشد،  رودسر 
امسال بامشارکت سپاه،آموزش و پرورش 
اوقاف  اداره  ،حوزه علمیه،کانون مساجد، 
و امور خیریه و بسیج و... برگزارمیشود.  

فرزند  که  افرادی  همه  گفت:  وی 
دارند.  خودوظایفی  فرزندان  دارنددرقبال 
والدین  تکریم  اسالم،  در  که  طور  همان 
داریم و فرزندان نسبت به والدین وظایفی 
والدین  ندهند،عاق  انجام  اگر  و  دارند 

نسبت  ،والدین  آید.همانطورهم  می  پیش 
دارندکه  سنگینی  خود،وظیفه  فرزندان  به 
فرزندان  به  دینی  های  آموزه  تعلیم  همان 
است.بهترین و اولین عامل فرهنگ پذیری 
و  است.اگرخانواده  خانواده   ، فرزندان 
والدین این وظیفه خطیررا انجام ندهد،قطعا 
عاق  همانطورکه  شود.  می  فرزندان  عاق 
فرزندان  عاق  هم  همانطور  داریم،  والدین 

داریم.  
اوقاف  مدیرکل  علیزاده  السالم  حجت 
وظیفه  اولین  کرد:  بیان  گیالن  وامورخیریه 
وظیفه والدین و ما ،در قبال فرزندان،آموزش 
و تعلیم معارف اسالمی است. اگراین وظیفه 

سنگین راانجام ندهدبایدپاسخگوباشد.

افتتاحیه استانی نشاط معنوی در امامزادگان ماچیان رودسر
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اجتماعی

براثر گرمای بی سابقه که شدت گرما 
گاه به نزدیک 40 درجه سانتی گراد هم 
می رسد، تعدادی از روستاهای استان 
از  مناطقی  در  برنج  مزارع  و  گیالن 
بی  و  آبی  کم  با  استان  غرب  و  شرق 

آبی مواجه شده اند.
برخی  از  ما  خبرنگاران  گزارش 
مناطق حاکی است که هم اکنون حداقل 
سه هزار خانوار1۷ روستای شهرستان 
رودسر با کمبود آب آشامیدنی مواجه 
باره  این  در  رودسر  فرماندار  هستند. 
اهالی  مشکل  رفع  برای   : داد  توضیح 
قرار  شهر  نزدیک  که  روستاها  این 
شهر  آب  منابع  از  شد  قرار   ، دارند 
رودسر استفاده شود. 2 هزار هکتار از 
شالیزارهای بخش مرکزی تالش هم با 

کمبود آب مواجه هستند.
تاکنون  اینکه  بیان  با  تالش  فرماندار 
های  شالیزار  خشکسالی  از  گزارشی 
برای   : نشده است، گفت  اعالم  تالش 
رفع کمبود آب شالیزار های 15 روستا 

10 حلقه چاه عمیق حفر شده است.
حدود 250 هکتار از شالیزار های 3 
باغ بخش  لتوم، سنگده وقلم  روستای 
پره سر رضوانشهر هم با مشکب کمبود 

آب مواجه اند.
شهرستان  در  سر  پره  بخشدار 
رضوانشهر هم گفت : برای رفع مشکل 
کم آبی شالیزارهای روستای لتوم، یک 
چاه آب قدیمی الیروبی خواهد شد . 
در  مشکل  این  رفع   برای  چنین   هم 
جدید  آب  چاه  یک  سنگده  روستای 
حفر خواهد شد و برای رفع مشکل کم 
آبی شالیزار های روستای قلم باغ هم 

برنامه ریزی خواهد شد.
ادامه خشکسالی و شدت گرمای هوا 
اکنون باغ های چای را به شدت تهدید 
باید  که  چایکاران  احتماال  و  کند  می 
هر سال 3 تا 4 مرحله و تا اواخرمهر 
نتوانند  کنند،   برداشت  محصول  ماه 
برداشت  چین«   « مرحله  دو  از  بیش 
است  حاکی  ها  گزارش  باشند.  داشته 

گیالن 24 و نشریه واکنش: بر اساس ارزیابی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، 
گیالن در شاخص گزارش اجرا، راهبری و پایش رتبه اول کشور، در شاخص محتوا 

رتبه 4 کشور و در مجموع در رده استانهای شایسته و درحد انتظار قرار گرفت.
سیاست  اجرای  اهمیت  به  نظر  گیالن؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
های کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اهمیت 
استان ها، نحوه اجرا و عملکرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در استان ها مورد 

که برخی مزارع برنج هم با این شرایط 
به محصول نخواهد نشست و جا دارد 
مسئوالن از هم اکنون به فکر زیان های 
و  باشند  کنندگان  تولید  و  کشاورزان 
آینده  تا فصل  ادامه زندگی شان  برای 

چاره اندیشی کنند.
تصور  عمومی  افکار  آنچه  بعکس 
می کنند که گیالن از استان های بسیار 

بندی استان  امتیازات حاصله، رتبه  پایش و رصد قرار داده است. گفتنی است مطابق 
ها در سه طبقه مشخص، تحت عناوین: شایسته و در حد انتظار؛ در مسیر شایستگی 
و  انتظار؛ و نیازمند تحرک بیشتر، شکل گرفته است که بر این اساس، استان گیالن در 
شاخص گزارش اجرا، راهبری و پایش با کسب 3۹ امتیاز از 40 امتیاز رتبه اول کشور و 
در شاخص محتوا با کسب 55،5 امتیاز از 60 امتیاز رتبه 4 کشور و در مجموع با امتیاز 

۹4،5 از 100 در رده استانهای شایسته و درحد انتظار قرار گرفت.

برخوردار از نظر آب و منابع آبی است 
، آین استان از جمله استان های مشکل 
مردم  همه  و  است  زمینه  این  در  دار 
و  روستاییان  و  ها  نشین  شهر  از  اعم 
کشاورزان در مصرف آب صرفه جویی 

کرده و مدیریت کنند.
در این باره شما هم اگر طرح، پیشنهاد 

یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید

در شاخص گزارش اجرا، راهبری و پایش گیالن رتبه اول کشور را کسب کرد
خبر

خبر

325 تن گل 
گاوزبان در 
گیالن تولید شد

مصرف برق در 
گیالن افزایش 
یافت

واکنش

برخی روستاها و مـزارع بـرنج دچار بحران شدند
گرمای بی سابقه در گیالن،

جمعیت ایران 80 و ژاپن 1۴8 میلیون،

 گیالن 24: مسئوالن جهاد 
پایان  از  درحالی  کشاورزی 
زبان  گاو  گل  برداشت  کار 
در گیالن خبر دادند که گفته 
این محصول  می شود تولید 
نسبت به سال قبل 10درصد 

افزایش داشته است.
گاوزبان  گل  دارویی  گیاه 
اعصاب  تسکین  بر  عالوه 
در درمان رماتیسم ، یرقان ، 
کلسترول  خون ، ورم معده 

و زخـم دهان مفید است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد  
کشاورزی استان امروز گفت 
امسال  گیالنی  باغداران   :
به  زبان  گاو  گل  تن   325
ریال  میلیارد   3۹0 ارزش 

تولید کردند.  
: برداشت  افزود  پارسافر   
این محصول به دلیل شرایط 
کشت  زمان  جوی  مساعد 
از  بیشتر  درصد   10 امسال 

پارسال است. 
آستارا   ، املش  رودسر، 
تالش  رودبار،   ، سیاهکل   ،
مهمترین  از  رضوانشهر  و 
گاوزبان  گل  کشت  مناطق 
استان  این  است.  گیالن 
زمین  هکتار   ۷23 با  شمالی 
زیر کشت رتبه نخست تولید 
گل گاوزبان را در ایران دارد. 
از گل گاوزبان  برای تهیه  
شربت ، دم نوش وعرقیجات 

استفاده می شود.

مصرف انرژی برق استان 
به شدت افزایش یافته است.

عمومی  روابط  از  نقل  به 
گیالن،  برق  توزیع  شرکت 
با افزایش دمای هوا و لزوم 
سرمایشی،  لوازم  از  استفاده 
مصرف انرژی برق استان به 

شدت افزایش یافته است.
تولید  کمبود  به  توجه  با 
آبی  نیروگاههای  از  برق 
 5300 مقدار  به  کشور 
در  می شود،  مگاوات،تقاضا 
حداکثر  برق  انرژی  مصرف 
صرفه جویی الزم انجام شود 
همکاری  عدم  صورت  .در 
مشترکین، خصوصا مشترکین 
این  اوج،  ساعات  در  اداری 
برای  است  ناگزیر  شرکت 
های  شبکه  پایداری  حفظ 
جلوگیری  و  رسانی  برق 
برقی،  تجهیزات  آسیب  از 
نسبت به قطع برق مشترکین 
کند.  اقدام  مصرف  پر 
برای  مصرف  اوج  ساعات 
تجاری  و  خانگی  مشترکین 
اوج  ساعات  و   24 تا   20
مصرف برای سایر مشترکین 
مخصوصا ادارات دولتی 12 
تا 1۷است.درجه ترموستات 
 23 روی  حتما  گازی  کولر 
تا 25 درجه قرار گیردو  در 
کولر  موتور  امکان  صورت 
گازی زیر سایبان قرار گیرد .

مصرف  اوج  ساعات  در 
زمان  هم  استفاده  از  برق 
مانند  مصرف  پر  برقی  لوازم 
لباسشویی، اتو و جارو برقی 

جدا خودداری شود. 

خبر

مدیر جهادکشاروزی رودسر گفت:خسارت سرمای 
این  در  گردو  تولید  که  شد  موجب  امسال  بهاره 

شهرستان کاهش یابد .
احسان اهلل مشتاق در گفت و گو با ایسنا گفت: امسال 
شهرستان  گردوی  باغات  به  بهاره  سرمای  دلیل  به 
می شود،  بینی  دلیل،پیش  همین  به  و  وارد شد  آسیب 

تولید گردو در این شهرستان کاهش یابد .
قطب های  از  رودسر  شهرستان  اینکه  بیان  با  وی 
درختان  اغلب  افزود:  است،  استان  در  گردو  تولید 
گردوی رودسر از نوع ارقام محلی است و از کیفیت 

بسیار خوبی برخوردار هستند .
شهرستان  گردوی  درختان  کرد:  تصریح  مشتاق 

رودسر اغلب به صورت پراکنده هستند .
می رود  امید  گفت:  رودسر  جهادکشاورزی  مدیر 
برای جبران خسارت به گردو کاران شهرستان رودسر 

تدابیر خاصی اندیشیده شود.
شهریور  از  سال  هر  کرد:کشاورزان  تصریح  وی 
همراه  به  می کنند.گردو  محصول  برداشت  به  شروع 
شمار  به  سردسیری  محصوالت  از  ازگیل  و  فندوق 

می آید.
نگاه رسانه:

درروزهای اخیر قیمت گردو در بازارهای گیالن 
به  باالست  بسیار  استان  این  در  گردو  مصرف  که 
تا 95 هزار تومان رسیده است.  تناسب کیفیت 60 
قیمت گردویی که در چلوکبابی ها بعنوان مخلفات 
غذا سرو می شود به باالی 90 هزار تومان در کیلو 
زراعی  سال  در  برداشت  کمبود  این  با  که  رسیده 
جدید قیمت ها سال آینده شاید به 140 هزار تومان 

در کیلو هم برسد.
مردم مناطقی از گیالن که زمینی در اختیار دارند 
بسیار خوب است به کاشت گردو روی بیاورند که 
این محصول از نظر اقتصادی برای خانوارها بسیار 
ارتفاعات شرق و غرب گیالن  در آمدزا است. در 
به خصوص در مناطق کوهستانی رودسر، املش و 
این  که  دارد  مناسب وجود  گردوی  باغهای  رامسر 

باغ ها نیازمند نگهداری است.

امسال تولید 
گردو کاهش 

می یابد

خبر،

خواستار  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
صنایع  صاحبان  ادارات،  بیشتر  چه  هر  جویی  صرفه 
و شهروندان در مصرف برق شد و افزود: با توجه به 
به قطعی  ناچار مجبور  به  برق  میزان مصرف  افزایش 

برق هستیم .
روزانه  تولید  کمبود  از  پور  شعبان  مهندس حجت 
و  داد  خبر  کشور  در  برق  مگاواتی   300 و  هزار  پنج 
میزان مصرف برق در سراسر کشور را بیشتر از میزان 
میزان  این  بندی  تقسیم  تولید آن عنوان کرد و گفت: 
کسری تولید برق میان استانها موجبات قطعی برق در 

بخش خانگی و صنایع شده است .
ادارات،  بیشتر   وی خواستار صرفه جویی هر چه 
و  شد  برق  مصرف  در  شهروندان  و  صنایع  صاحبان 
تصریح کرد: با توجه به کمبود تولید برق باید روزانه 
حداقل 10 تا 15 درصد مصرف برق خانوارها کاهش 

یابد تا این کمبود جبران شود . 
مهندس شعبانپور از برگزاری نشستی در روز آینده 
و  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی  با حضور جانشین 
تجارت  و  معدن  صنعت،  صاحبان  و  استاندار  منابع 
بندی  برنامه زمان  ارائه  به منظور بررسی مشکالت و 
قطعی برق در این بخش ها خبر داد و افزود: با توجه 
بندی عادالنه  تقسیم  با  برق  میزان مصرف  افزایش  به 
نیز  خانگی  بخش  در  برق  قطعی  به  مجبور  ناچار  به 

هستیم.

ادارات، 
صنایع و 

شهروندان 
در مصرف برق صرفه 

جویی کنند

معاون عمرانی استاندار:

عضو  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
بازار  ثبات در سیاست ها و  اینکه  بیان 
برای  را  روشنی  مسیر  می تواند  ارز 
قدر  هر  گفت:  بگشاید،  کننده  تولید 
آثار  شود  ایجاد  بالتکلیفی  و  آشفتگی 
مخرب خود را در اقتصاد و تولید نشان 

می دهد.
تکریم  گفت:  مقدسی  مهدی  سید 
لوح  اهدای  به  نباید  فقط  گر  صنعت 
مشکالت  رفع  بلکه  شود  خالصه 
اساسی تولید و صنعت گران مهم است. 
 وی با بیان اینکه ثبات در سیاست ها 
را  روشنی  مسیر  می تواند  ارز  بازار  و 
برای تولید کننده بگشاید، ادامه داد: هر 
شود  ایجاد  بالتکلیفی  و  آشفتگی  قدر 
آثار مخرب خود را در اقتصاد و تولید 

نشان می دهد. 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اندرکاران  دست  همه  افزود:  مجلس 
کنونی  اقتصادی  سنگین  فضای  باید 
به فضای  افزایی و همفکری  با هم  را 
مثبت تبدیل کنند، زیرا تولیدکننده نیاز 

به ثبات و آرامش دارد. 
 وی گفت: اگر حجم باالی نقدینگی 
را کنترل کنیم و به سمت تولید بیریم 
این  غیر  در  است  فرصت  و  نعمت 

صورت، تهدید است.  عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
افزود: باید از فعاالن بخش خصوصی 

در این زمینه نظر خواهی کنیم. 
میلیون   3 حدود  گفت:  مقدسی 
داریم  کشورمان  در  دولت  کارمند  نفر 
نفر  میلیون   14۸ با  ژاپن  که  حالی  در 
جمعت، 350 هزار کارمند دولتی دارد. 
افزایش  مخالف  اینکه  بیان  با  وی 
این  افزود:  هستیم،  وزارتخانه ها  تعداد 
موضوع مشکلی را حل نمی کند، ژاپن 

فقط 11 وزارتخانه دارد. 
از  ما  مالیاتی  نظام  گفت:  مقدسی 
فرار  و  نیست  برخوردار  الزم  عدالت 

مالیاتی زیاد داریم.
محصوالت  درصد   ۸5 افزود:  وی 

کشور  داخل  در  پتروشیمی  تجهیزات 
قابل ساخت است، اما واردات داریم و 
حدود ۹0 درصد واگن باری در داخل 
وارد  اما  است،  ساخت  قابل  کشور 
باید  تحریمی ها  خود  این  و  می کنیم 

اصالح شود. 
و  سفرا  کار  اولویت  گفت:  مقدسی 
و  باشد  اقتصاد  باید  ما  دیپلمات های 
داشته  اقتصاد  خدمت  در  را  سیاست 

باشند و نه عکس آن. 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: باید 
واقعی  خصوصی  بخش  برای  را  فضا 

فراهم کنیم.
نگاه رسانه:

وقتی که برای جمعیت 80 میلیون 

باز  و  داریم  کارمند  میلیون   3 نفری 
خصوص  به  مسئوالن  از  بسیاری  هم 
شهر  شوراهای  و  مجلس  نمایندگان 
به دنبال نفوذ دادن دوستان و بستگان 
بدنه دولت و شهرداری های  خود ره 
هستند و در قالب همین میزان کارمند 
و  دولت چاق  از  مدیر  نفر  هزار   200
تنبل حقوق می گیرند، کارآیی آن می 

شود که همه شاهد هستیم.
انقالب  در  واقعا در کشور به یک 
بودجه   « ها  هزینه  و  اقتصادی  مسائل 
آن  براساس  که  داریم  نیاز  جاری« 
با  مدیران  و  دولت   کارمندان  تعداد 
حرکت  این  با  یابد.  کاهش  دهم  یک 
دولت نفسی تازه می کند و امکان کار 

کردن میسر خواهد شد.
است  کارمندی  نیروی  این حجم  با 
که هر زمان به یک سازمان و  ارگان 
سری بزنید ، عده ای در حال تفریح و 
جوک گفتن و خندیدن و بیکاری مطلق 
هستند. یا اگر آمار کار در بخش دولتی 
از  کمتر  شده  گفته   ، شود  می  مطرح 
الزم  کیفیت  آنهم  که  است  ساعت   2
را ندارد.  به راستی در حوزه سازمان 
های دولتی چه می کنیم. چرا یک نفر 

در کشور وارد عملیات نمی شود.!؟.

تعداد کارمنـدان ایران 3 میلیـون ژاپن350 هـزار نفر؟!!

آگهــی ثبتــی
آگهی ابالغ اجرائیه

بدین وسیله به خانم محبوبه امدادی کساری فرزند محمد شناسنامه 429 کد ملی 2592912916 و نیز  آقای محمد رضا صداقت خشت مسجدی فرزند 
شعبان بشناسنامه 1404 کد ملی 25922753621 ابالغ می شود که اقای حجت حسین زاده صیقالنی به استناد سند رهنی شماره 95/9/22-36234 
به کالسه  اجرائی  پرونده  و  نموده  اجرائیه صادر  علیه شما  مقررات  طبق  ریال  مبلغ 200/000/000  اسناد رسمی 143 رشت جهت وصول  خانه  دفتر 
9700263 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور» ict «  قریه پسیخان محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای 

بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج  در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس 

از ارزیابی  از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش طلب بستانکار و حفوق دولتی استیفا خواهد شد.
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی رشت - جواد نیری

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - جواد نیری فالحی 1 - ر م الف / 1917

بانوی مخترع گیالنی اعالم کرد؛

پــودرکالهک بادمجــان موثر در درمان دیــابت تولید شد

بانوی  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
بار  اولین  برای  گفت:  گیالنی،  مخترع 
موفق شدم از کالهک بادمجان پودری 

برای درمان بیماران دیابتی تهیه کنم .
برای  این که  بیان  با  علی پور  پروین 
کالهک  از  شدم  موفق  بار  اولین 
بیماران  درمان  برای  پودری  بادمجان 

پودری  تولید  گفت:  کنم،  تهیه  دیابتی 
بیماری  درمان  در  بادمجان  کالهک  از 
داده  نشان  آسایی  معجزه  نقش  دیابت 
است .  وی با بیان این که احتمال این که 
وادار  را  لوزالمعده  دارویی گیاهی  این 
وجود  کند  آنسولین  مرتب  ترشح  به 
این  نتیجه گیری  کرد:  دارد،خاطرنشان 

عمل نیازمند کار علمی است . 
 این بانوی مخترح گیالنی با اشاره به 
اهداف خود در تهیه پودری از کالهک 
گفت:  دیابتی،  درمان  برای  بادمجان 
یافتن  تحقیق  این  انجام  از  من  هدف 
دیابتی  بیماران  درمان  برای  دارویی 
است  بوده  برادرم  مرحوم  بخصوص 
و  اختراع  پنج  بادمجان  از  همچنین  و 

فناوری دیگر دارم . علی پور ادامه داد: 
ابتدا کالهک بادمجان را بر روی چند 
موش که مبتال به دیابت نوع یک و دو 
بسیار  نتیجه  که  کردم  آزمایش  بودند 
نمونه  در  و  داد  نشان  آسایی  معجزه 
انسانی نیز افراد زیادی داوطلب شدند 
و پس از استفاده از این محصول نتیجه 
وی   . شد  حاصل  آنها  روی  بر  مثبتی 
اضافه کرد: این اختراع در اظهارنامه با 
در   13۹65014000300۸33۷ شماره 
مرحله  در  ایران  اختراعات  ثبت  اداره 
مخترح  بانوی  این   . است  استعالم 
همه  کلی  بطور  شد:  یادآور  گیالنی، 
قسمت های میوه بادمجان را به فناوری 
سرمایه گذار  وقتی  تا  کرده ام  تبدیل 

شروع به کار می کند هیچگونه ضایعات 
و یا مشکل محیط زیستی نداشته باشد . 
اختراعات  دیگر  خصوص  در  وی   
رنگ  تولید  گفت:  بادمجان،  از  خود 
نخستین  بادمجان  پوست  با  خوراکی 
رنگ  این  و  داشتم  که  بود  اختراعی 
بیماری  ضد  خواص  دارای  خوراکی 
سرطان و از تبدیل شدن سلول سالم به 

سلول سرطانی جلوگیری می کند . 
 علی پور در پایان تولید آرد خوراکی 
کود  تولید  بادمجان،  خشک  پوست  از 
از  ماهی  غذایی  مکمل های  یا  و  طبیعی 
کاسه میوه بادمجان را از دیگر اختراع ها 
و یافته های علمی خود از بادمجان عنوان 

کرد. منبع :ایسنا
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گوناگون

محیط  حفاظت  رییس   :24 گیالن 
زیست انزلی، گفت: کاهش عمق آب، 
متخلفین  در  را  تاالب خواری  وسوسه 

افزایش می دهد.
 احسان هادی پور در این باره گفت: 
طبیعی  اکوسیستم  یک  انزلی  تاالب 
و گردشگری  معیشتی  نظر  از  و  است 
از  محلی  جوامع  ویژه  به  همه  برای 

جایگاه خاصی برخوردار است. 
وی با اشاره به اینکه با کاهش عمق 
آب تاالب، وسوسه افراد برای تصاحب 
اراضی این اکوسیستم ارزشمند افزیش 
به  سالجاری  در  کرد:  اضافه  یابد،  می 
آب  تبخیر  و  هوا  دمای  افزایش  دلیل 
تاالب انزلی  شاهد خشک شدن برخی 
از  برخی  که  بودیم  تاالب  زمینهای  از 
اراضی توسط کشاورزان شخم زده شد 
کشاورزی  محصوالت  کشت  برای  و 
است  الزم  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد 
چنین  با  مقابله  برای  نیرو  وزارت 

متخلفینی جدی تر ورود کند. 
در  امروز  داد:  ادامه  هادی پور 
و  نیزارها  زدن  آتش  خصوص 
بررسی  منظور  به  تاالب خواری 
در  رو  پیش  کمبودهای  و  مشکالت 
حوزه  در  عدیده  تخلفات  با  برخورد 
تاالب  جایگاه  اهمیت  نیز  و  تاالب 
جلسه ای در دادگستری شهرستان انزلی 
این  تشکیل  اصلی  علت  شد.  تشکیل 
پرونده های  پیگیری  چگونگی  جلسه 
زیست  تخلفات  در  قضایی  مختلف 
محیطی حوزه تاالب انزلی بوده است. 
 وی افزود: همچنین ارائه پیشنهادات 
مستندات  تنظیم  نحوه  خصوص  در 
جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بوده 

است .  هادی پور با بیان اینکه فقط بخش 
چهارگانه  مناطق  جزء  تاالب انزلی  از 
کرد:  است،خاطرنشان  زیست  محیط 
گرو  در  تاالب  از  صیانت  و  حفاظت 
و  منسجم  مدیریت  نیز  و  ملی  عزم 

هدفمند مسئولین است. 
 رییس اداره حفاظت محیط زیست 
آب  سطح  چه  هر  تصریح کرد:  انزلی، 
شاهد  برود،  پایین تر  انزلی  تاالب  در 
ارزشمند  اراضی  به  تهاجمات  افزایش 

تاالب خواهیم بود. 
آتش زدن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیزارها در تاالب انزلی منجر به افزایش 
سوختن  گفت:  می شود،  هوا  آلودگی 
جوجه آوری،  کاهش  پرندگان،  النه 
از  برخی  زیستگاههای  تخریب 
انزلی  تاالب  بومی  گیاهان  و  جانوران 
در  نیزارها  آتش زدن  عواقب  دیگر  از 

تاالب انزلی است.

نگاه رسانه: 
تعرض به اراضی تاالبی که اراضی 
ملی و متعلق به همه مردم ایران است 
چشمان  جلوی  اخیر  سال  چند  طی 
دستگاه های نظارتی آغاز شده است. 
ساخت برخی ساختمان ها  و جاده 
ها و نابودی نیزارها برای آماده سازی 
و دست اندازی ها ی آینده از جمله  

اقدام ها برای تاالب خواری است.
تعداد  که  است  این  واقعیت 
زیست  محیط  از  حفاظت  ماموران 
اطراف  در  موجود  های  عرصه  با 
تاالب های شمال ایران و در جنگل 
ها و سواحل دریا با تعدد متجاوزان 

هماهنگی ندارد.
های  اقدام  خصوص  این  در  باید 
افزایش  بر  عالوه  و  بشود  فوری 
که  زیست  محیط  حفاظت  نیروهای 
و  همراه  خودشان  و  بوده  دلسوز 

تامین  و  نباشند  متجاوزان  با  همگام 
کارهای  دیگر  از  بودجه  و  امکانات 

الزم در این مسیر است.
دهد  می  نشان  رسمی   آمارهای 
هکتار  صدها  اخیر  دهه  چند  در  که 
دریا  سواحل   ، شمال  های  جنگل  از 
تاالب  اطراف  و  درخت   از  پوشیده 
ها  به وسیله متجاوزان به عرصه های 
ملی و عمومی نابود شده است و این 

نابودی همچنان ادامه دارد.
متاسفانه مسئوالن اجرایی ، حفاظت 
سخنرانی  به  تنها   .... و  زیست  محبط 
ادامه  ها  دادن  شعار  و  ها  توصیه  ها، 

می دهند.
باید کاری انقالب در این خصوص 
تا  صورت  این  غیر  در  گیرد  صورت 
از جنگل و ساحل و  آینده  چند سال 

تاالب خبری نیست.

واکنش
خبر

خدمت بین دانا

  رییس سازمان جهاد کشاروزی گیالن، گفت: در شرایط دمایی فعلی در صورت دسترسی 
به آب پیشنهاد می شود با هدف پیشگیری از خشکیدگی کالله برنج مزارع به اندازه دو تا چهار 

بند انگشت مرطوب باشند تا تنش گرمایی سبب افت عملکرد نشود.
گیاهان  از  یکی  برنج  اینکه  بیان  با  استان  نژاد در جلسه کشاورزی  علیرضا شعبان  مهندس 
زراعی با مصرف زیاد آب است، گفت:به کارگیری روش هایی به منظور افزایش راندمان مصرف 

آب در تولید آن اهمیت زیادی دارد.
وی افزود:با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات علمی، می توان گفت که آبیاری غرقابی 

تا مرحله گل دهی یا ساقه رفتن، برای تولید عملکرد دانه قابل قبول و بهبود بهره وری مصرف آب 
با بکارگیری آبیاری تناوبی به جای آبیاری غرقابی در زراعت برنج می تواند در کل فصل رشد 

مورد توجه قرار گیرد.
شعبان نژاد، خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه اینکه شروع فاز زایشی برنج در اکثر شهرستان های 
پیشنهاد  آب  به  دسترسی  در صورت  فعلی  دمایی  شرایط  در  است  گزارش شده  گیالن  استان 
انگشت  بند  تا چهار  اندازه دو  به  برنج مزارع  از خشکیدگی کالله  پیشگیری  با هدف  می شود 

مرطوب باشند تا تنش گرمایی سبب افت عملکرد نشود.

هشدار به برنجکاران به خاطر گرمای شدید

تاالب خواری در اطراف انزلی سرعت گرفته است!؟
خبر

درمان و اشتغال 
اولویت های 

مهم بنیاد شهید 
در سال 97 

است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران  با بیان اینکه 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پاسداشت امانت به جا 
مانده از شهدای عزیز است، اظهار کرد: توجه به مسائل 
و مشکالت ایثارگران و یادگاران شهدا یکی از مولفه 
های اصلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت محسوب می 
ایثار  ایثار گیالن،مدیرکل، ترویج فرهنگ  به گزارش  شود. 
این  کرد:  عنوان  و  دانست  جامعه  اصلی  نیاز  را  شهادت  و 
فرهنگ غنی بیشتر از هر چیز دیگری می تواند گره گشای 

مشکالت کشور در عبور از بحران ها باشد. 
افزایش  گیالن،  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
میانگین سنی و بزرگ شدن فرزندان را از جمله نیازمندی 
های جدید خانواده های شهدا و ایثارگران دانست و تصریح 
بنیاد شهید در سال  مهم  اولویت  اشتغال دو  کرد: درمان و 
بیان  با  پاکاری،  هستیم.  پیگیر  جدیت  با  که  است   ۹۷
اینکه 25 درصد سهمیه استخدامی دستگاه ها باید به 
خاطرنشان  یابد،  اختصاص  ایثارگر  و  شاهد  فرزندان 
ایثارگران  قانونی حوزه  بتوانیم ظرفیت های  اگر  کرد: 
را در دستگاه ها اجرا کنیم، بسیاری از مشکالت مرتفع 

خواهد شد.
بهترین  به  خدمت  را  شهید  بنیاد  در  خدمت  وی 
ممکن  نحو  بهترین  به  باید  که  دانست  جامعه  اقشار 
ای  مجموعه  اینکه  برای  کرد:  اضافه  و  گیرد  صورت 
انگیزه  باید  باشیم،  داشته  شایسته  و  توانمند  پویا، 

خودمان را حفظ کنیم و از رکود و انفعال بپرهیزیم.
درمانی  اینکه خدمات  بیان  با  بنیاد گیالن،  مدیرکل 
بنیاد شهید در قالب بیمه های همگانی و تکمیلی تعریف 
تحت  ما  ایثارگران  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  شود،  می 
پوشش بیمه تکمیلی دی قرار دارند و کلیه خدمات درمانی 
را در بیش از 400 مرکز در گیالن به صورت رایگان 

دریافت می کنند.

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

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

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

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

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

بعالوه دیدگاه رسانه،

مرکز آموزش 
فارسی در دانشگاه 

گیالن تاسیس 
می شود

گیالن 24 و نشریه واکنش: 
غیر  دانشجویان  کل  مدیر 
اعالم  علوم  وزارت  ایرانی 
فارسی  آموزش  مرکز  کرد: 
در  زبانان  فارسی  غیر  برای 
انداز ی  راه  گیالن  دانشگاه 
عبدالحمید  .دکتر  شود  می 
علیزاده  با حضور در دانشگاه 
با  نشست  ضمن  گیالن 
اعضای  و  دانشگاه  مدیران 
و  ادبیات  دانشکده  شورای 
های  ظرفیت  از  انسانی  علوم 
با  بازدید کرد و  این دانشکده 
اشاره به ظرفیت های موجود 
در گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه ابراز امیدواری کرد که 
آموزش  هر چه سریعتر مرکز 
فارسی برای غیر فارسی زبانان 
به  شروع  گیالن  دانشگاه  در 

فعالیت کند. 
در این نشست دکتر علیزاده 
رویکرد و تأکید وزارت علوم 
را بین المللی شدن دانشگاه ها 
تصریح  و  تأکید  از  و  دانست 
و  کشور  علمی  جامع  نقشه 
این  در  توسعه  ششم  برنامه 

زمینه خبر داد. 
اصلی  گوهر  علیزاده  دکتر 
نیروی  را  عالی  آموزش 
انسانی آن دانست و خواستار 
در  مدیران  مثبت  نقش  ایفای 
اداری  ساز  فرآیندهای مشکل 
دانشجویان  جذب  جهت 
کل  مدیر  شد.  خارجی 
دانشجویان غیر ایرانی وزارت 
با  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
استان  باالی  ظرفیت  به  اشاره 
در  گیالن  دانشگاه  و  گیالن 
خارجی،  دانشجویان  پذیرش 
های  گروه  در  موجود  وفاق 
را  دانشگاه  زبان  آموزش 
ابراز  و  دانست  تحسین  قابل 
امیدواری کرد ظرفیت موجود 
در  موثری  های  گام  بتواند 
دانشجویان  آموزش  و  جذب 
این  در  وی  بردارد.  خارجی 
سه  بر  تاکید  با  ها  نشست 
فاکتور داشتن سند چشم انداز، 
فرآیندهی  و  ها  زیرساخت 
حل  خواهان  شده  تعریف 
ایرانی  غیر  دانشجویان  مسایل 
الکترونیک  خدمات  بستر  در 
و مرکز سرویس دهی متمرکز 
در  ایرانی  غیر  دانشجویان  به 

دانشگاه ها شد. 
جذب  برای  گذاری  ریل 
دانشجویان  بیشتر  دانشجویان 
غیر ایرانی، تأسیس واحدهای 
کشورهای  در  پیرامونی 
با  دانشجو  تبادل  و  منطقه 
دیگر  از  دیگر  های  دانشگاه 
کل  مدیر  مطروحه  موارد 
دانشجویان غیر ایرانی وزارت 
فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
این  در  بود.   نشست  این  در 
دانشگاه  رئیس  ها  نشست 
همکاری  مرکز  مدیر  گیالن، 
المللی،  بین  و  علمی  های 
و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
اعضای  سایر  و  انسانی  علوم 
ارتباط  در  ترتیب  به  جلسه 
توانمندی  و  ها  طرفیت  به  با 
های دانشگاه، آمار دانشجویان 
غیر ایرانی، امکانات و پتانسیل 
ادبیات و علوم  های دانشکده 
انسانی و به طور خاص گروه 
زبان و ادبیات فارسی و مسائل 
پیش روی دانشجویان مذکور 

توضیحاتی ارائه کردند.
منبع : گیالن 24

برای غیر فارسی زبانان،

ادبیات

آدمهایی چگالی باال
آدمهایی هستند در زندگیتان؛ 

نمي گویم خوبند یا بد..
چگالی وجودشان باالست...

افکار، 
حرف زدن، 

رفتار،
محبت داشتنشان 

و هر جزئی از وجودشان امضادار است...
یادت نمي رود 

»هستن هایشان را..«
بس که حضورشان پر رنگ است.

ردپا حک مي کنند،اینها روی دل و جانت...
بس که بلدند »باشند«...

این آدمها را، باید قدر بدانی...
وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهای 

حضورشان،  منحنی  شیب  که  امضایی  بی 
همیشه ثابت است. . .

بعضی از آدم ها ترجمه شده اند
بعضی از آدم ها فتو کپی آدم های دیگرند.

به  با چند درصد تخفیف  آدم ها  از  بعضی 
فروش می رسند.

سرگرمی  و  جدول  فقط  ها  آدم  از  بعضی 
دارند

بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند
بعضی از آدم ها را چند بار باید بخوانیم تا 

معنی آنها را بفهمیم
کنار  نخوانده  باید  را  ها  آدم  از  بعضی  و 

گذاشت
از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و 

از روی بعضی از آدم ها جریمه...
شعر از : قیصر امین پور

آگهی ابالغ مالیاتی

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

اصل مالیاتنام ونام خانوادگی  نوع شغل ردیف 

باقر ایمانی لیچاهی

بهمن دوبحری

علی ماشکایی

فرخ تجددی

اداره امور مالیاتی 
بندرانزلی

اداره امور مالیاتی 
بندرانزلی

اداره امور مالیاتی 
بندرانزلی

اداره امور مالیاتی 
بندرانزلی

88۴03 مورخ 1396/11/10- 88۴02 مورخ 1396/11/10 دعوت به هیأت
تاریخ تشکیل جلسه: 1397/۴/31 ساعت 11

1396۴127 مورخ 1396/1/28- 28-۴128۴129
تاریخ تشکیل جلسه: 1397/5/2 ساعت 11

1396/1/20 -2589
1396/1/20 -2587
1396/1/20 -2588

تاریخ تشکیل جلسه: 1397/5/6 ساعت 11

1395/8/3 -58۴63
1395/8/3 -58۴6۴
1395/8/3 -58۴65
1395/8/3 -58۴66

تاریخ تشکیل جلسه: 1397/5/6 ساعت 11

۴2888000

137300000

237772000

6939۴71

93 و 2121۴5009۴

91 الی 8795000093

92 الی 9۴

89 الی 92

دعوت به هیأت

دعوت به هیأت

دعوت به هیأت

133998000

۴921736

نمایشگاه ماشین

طالفروشی

طالفروشی

بنگاه امالک

1

2

3

۴

نوع اوراق عملکرداصل عوارض
شماره برگ تشخیص- برگ قطعی- دعوت هیأت

شماره برگ رأی هیأت حل اخالف مالیاتی

نشانی در اداره 
امور مالیاتی

امین سهمانی- حسابرس ارشد مالیاتی واحد 551521

میالد جوادی راد- حسابرس ارشد مالیاتی واحد 551522 شهرستان بندرانزلی

اصل مالیاتنام ونام خانوادگی  نوع شغل ردیف 

غزال جاده ابریشم

غزال جاده ابریشم

اداره امور مالیاتی 
بندرانزلی

اداره امور مالیاتی 
بندرانزلی

1301970055۴6۴7808- 1397/۴/6مطالبه

1301970055۴6۴8076

1397/۴/6

0

8971267312۴۴85633653

2177379

62۴201022۴312100510۴

0
1088690

150۴789533
2215172979

1
2
3
۴
1
2
3
۴

3009579078

13006326065031630

۴۴303۴5938

1200768660038۴3

139۴
139۴
139۴
139۴
1395

1395
1395

1395

مطالبه

بازرگانی

بازرگانی

1

2

عملکرداصل عوارض نوع اوراق دوره
شماره برگ تشخیص- برگ قطعی- رأی هیأت

شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

مدیر مسئول



واکنش 6
سه شنبه 19 تیر  1397/ شماره 687

 گوناگون

حوزه  آموزشی  سمینار   
ارتباطات  مشتریان  خدمات 
اداره  همت  با  ایران  سیار 
 ، این شرکت  مشتریان  امور 
توجیه  و  آموزش  منظور  به 
اسناد  آوری  جمع  نحوه 
همراه  اعتباری  مشترکین 
قبل  سنوات  به  مربوط  اول 
همایش  سالن  محل  در 
گیالن  منطقه  مخابرات  های 

برگزار شود.
با حضور  که  سمینار  این 
مسئولین  از  نفر  حدود 500 
 ICT و  پیشخوان  دفاتر 
مرکز  همکاران  و  روستایی 
فول سرویس  و تعدادی از 
حوزه  همکاران  و  ناظرین 
مشتریان  خدمات  معاونت 
شرکت ارتباطات سیار ایران 
از  پس   ، بود  شده  برگزار 
توضیحات دو تن از مدیران 
به  مربوطه،  کارشناسان  و 
نیز پاسخ  سواالت حاضرین 

داده شد.

ها: یک مسئول  واکنشی   
اجتماعی  تامین  سازمان  در 
گفت: محاسبه اضافه کار در 
مستمری بازنشستگانی که از 
سال ۹5 به بعد بازنشسته می 
برنامه  و  اقدامات  با  شوند، 
به  شده  انجام  های  ریزی 

طور قطع انجام می شود
بروز  سبب  اقدام  این 
که  شد  کشور  برای  تبعاتی 
از جمله کارمندان در آستانه 
بازنشستگان  و  بازنشستگی 
هم از آن بی نصیب نماندند 
همچنان  مشکل  این  و 

الینحل مانده است.
از  پس  شرایط  براساس 
و  مدیریت  سازمان  انحالل 
در  آن  ادغام  و  برنامه ریزی 
ریاست جمهوری با تشکیل 
»برنامه ریزی و  دو معاونت 
نظارت راهبردی« و »توسعه 
انسانی«،  سرمایه  و  مدیریت 
دولت مستقر دست خود را 
می  باز  تصمیمی  هر  برای 
دید و بدون برخورد با مانع 

کارشناسی اقدام می کرد.
شده  باطل  تصمیم   **
در  آن  تکرار  و  نهم  دولت 

دولت تدبیر و امید
مدیریت  سازمان  نبود  در 
با  نهم  دولت  ریزی،  برنامه  و 
مصوبه ۹5314 مورخ ۸/10/۸۸ 
فروزنده  اهلل  لطف  امضای  به 
مدیریت  و  توسعه  معاون 
سرمایه انسانی رئیس جمهوری 
کار  اضافه  العاده  فوق  وقت، 
کارمندان را هدف قرار داد و آن 
را از کسور بیمه و بازنشستگی 
به  که  کرد.تصمیمی  حذف 
با  آمد،  می  نظر  به  ساده  ظاهر 
کارمند  میلیون  یک  سرنوشت 
گره  بازنشستگی  آستانه  در 
از  پس  دوران  حقوق  و  خورد 
درصد   40 تا  را  آنان  خدمت 
انسان  از  گروهی  داد.  کاهش 
اتفاق  همه  که  شریف  های 
شرایط  بخاطر  دارند  نظر 
هزینه  چالش  وارد  سنی، 
می  زندگی  باالی  های 
شوند و عموما دولتها در پی 

حمایت از آنان هستند.

خبر

خبر

برگزاری سمینار 
آموزشی مسئولین 
 ICT دفاتر پیشخوان و
روستایی در مخابرات 
منطقه گیالن

حقوق بازنشستگان 
منتظر یک بخشنامه!

برخی دولتی ها 
درافـزایــش 

قیـــمت ها
 دست دارند

سیل 15 
میلیاردتومان 

به کاکرود 
خسارت زد

واکنشی ها: در شرایط اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر است به کمک بیشتر 
مردم نیاز داریم و به طور حتم ساعت کاری وزرای دولت افزایش خواهد یافت.

با  مقابله  برای  اینکه  ابراز  با  امشب شبکه خبر،  تیتر  برنامه  در  نوبخت  باقر  محمد 
تحریم های پیِش رو برخی از برنامه های دولت باید تغییر کند، گفت: در برنامه توسعه 
ششم پیش بینی شده است برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد ساالنه باید ۷۷0 هزار 
میلیارد تومان منابع کسب شود که برای دستیابی به این مبلغ کسب منابع مختلفی از 
جمله 65 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی دیده شده است. حال با توجه به تحریم ها 

بودجه سال  در  ما  پیش بینی  افزود:  به نظر می رسد.وی  درآمد مشکل  میزان  این  کسب 
جاری فروش 2410 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 55 دالر به نرخ 3500 تومان بود 
که نه تنها به این میزان بلکه بیشتر از میزان پیش بینی شده را در سه ماهه اول امسال صادر 
کرده ایم که با توجه به تولید بیشتر نفت و فروش به قیمت 65 دالر هم از نظر ریالی و هم 
ارزی مشکلی نباید داشته باشیم! سخنگوی دولت گفت: با توجه به کاهش دریافت های 
ارزی، ریالی و صرفه جویی در عدد کمتر از 3۸ هزار میلیارد تومان که بودجه دولت است 

باید صرفه جویی از بدنه دولت آغاز شود.

ساعت کاری وزرا برای مقــــــــابله با تحـــریم

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا

خبر

خبر

خبرخبرخبر

واکنشی ها: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
عملکرد  از  نارضایتی  ابراز  با  اسالمی  شورای  مجلس 
می  نظر  به  داشت:  بیان  سکه  قیمت  کاهش  برای  دولت 
افزایش قیمت ها دست دارند.  رسد برخی دولتی ها در 
با خبرنگار  آبادی در گفت وگو  ایمن  غالمعلی جعفرزاده 
با اشاره به  ورود سکه به کانال 3  خبرگزاری خانه ملت، 
میلیون تومان، اظهار داشت: قرار بر این بود که فروش سکه 
در بورس کاال انجام شود؛ اما به نظر می رسد عده ای نمی 
خواهند قیمت سکه کاهش یابد یعنی تعمدی درکار است .   

* افزایش قیمت ها منطق علمی و فنی ندارد
نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه هنوز سکه در بورس کاال عرضه نشده 
ندارد،  کار وجود  این  برای  ای  اراده  رسد  می  نظر  به  و 
گفت: همه اقتصاددان ها در زمینه قیمت ارز و سکه منطق 
عملی و فنی پیدا نمی کنند و همه دراین زمینه گیج هستند. 
در  اسالمی  شورای  دهم  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
باره حبابی بودن قیمت ها، توضیح داد: حبابی بودن قیمت 
ها به این معنا است  که اعداد و ارقام پفکی است و منطق 
این  ندارد،  برای گران شدن دالر و سکه وجود  دلیلی  و 
در حالی است که برای خروج از این بحران فرمول هایی 

وجود دارد؛ اما اقدام نمی شود.
قیمت  بورس کاهش 30 درصدی  در  ارائه سکه   *

را رقم می زد
وی با اشاره به اینکه ارائه سکه در بورس حداقل کاهش 
می  جرات  گفت:   زند،  می  رقم  را  قیمت  درصدی   30
خواهد کسی چنین موضوعی را مطرح کند؛ اما اقتصاددان 
ها نیز بر این ادعا صحه گذاشتند و حتی می گویند درصد 

کاهش قیمت ها افزایش می یابد.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه ایمان دارد با ارائه سکه 
در بورس قیمت کاهش می یابد، اظهار داشت: واقعا نمی دانم 
در بانک مرکزی چه خبر است، اگر بانک مرکزی را تعطیل 
کرده اند یا دوست ندارند اقدامی انجام دهند به مردم بگویند 

کشور را رها کرده اند و امور را کنار گذاشته اند.

فرمانداری  سرپرست  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
رودسر اعالم کرد: سیل25 خرداد ماه 15 میلیاردتومان به 

کاکرودخسارت زد. 
میزان،5/5  این  از  کرد:  تصریح  بهدانی  دکتروارسته 
میلیارد در حوزه کشاورزی بوده است .در بخش کشاورزی 
بالغ بر، 34 هکتار از باغ های منطقه،شامل: 30 هکتار باغ 
باغ گل گاو  نیم هکتار  فندق،3 هکتارباغ گردو و یک و 
زبان خسارت دید.. وارسته تصریح کرد: در این حادثه ،4 
واحدمسکونی تخریب و 4 نفر جان باخته اند که اجساد 
و  شده  آنان  خانواده  تحویل  و  ،شناسائی  کشف  تن  سه 
جسد یک کودک خردسال هنوز کشف نشده و جستجو 
اظهار کرد: در سیل 25  فرمانداری  دارد. سرپرست  ادامه 
با  شدکه  قطع  روستا   ۷0 مواصالتی  راه  کاکرود،  خرداد 
منطقه)  در  اولیه  ساعات  در  بحران  مدیریت  ستاد  ایجاد 
به  وجودداشت(  درمنطقه  زمین  رانش  همچنان  اینکه  با 
برخی  گفت:  بهدانی  شد.وارسته  انجام  اقدامات  سرعت 
کاکرود  به  دسترسی  راه  عدم  خصوص  در  نظرها  اظهار 
ندارد و مطالب  که در برخی رسانه مطرح شده، صحت 

منعکس شده درست نیست..  
با اشاره به تعیین و شناسائی راه دسترسی موقت  وی 
احداث  از   ، باالدست  مناطق  به  رسانی  خدمات  برای 
منطقه  به  نهایتا  که  زبران  لسبو_  منطقه  از  دسترسی  راه 
سیارستاق ختم می شود خبرداد .وی  افزود: این مسیراز 
لحاظ ایمنی و اطمینان بخشی ،شرایط خوبی داردو بنابراین 
تردد از این مسیر امکان پذیر است.  سرپرست فرمانداری 
شهرستان رودسر افزود: اوضاع در منطقه سیل زده کاکرود 
اشکور رودسر عادی و تحت کنترل است و خود شخصا 

تا پایان کار در کنار مردم منطقه حضور خواهد داشت.  
اشکور  کاکرود  ویرانگر  و  مخرب  سیل  در 
رودسر،استاندار گیالن،  نماینده خبرگان رهبری ،  نماینده 
فقیه در گیالن، فرمانده سپاه قدس گیالن،  فرمانده  ولی 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  استاندار،  ،معاونین  ارتش 
گیالن، نماینده رودسرو املش در مجلس شورای اسالمی 
دیدن  سیلزده  منطقه  از  شهرستان  و  استان  کل  مدیران  و 

کردند.  منبع : گیالن 24

گیالن 24 و نشریه واکنش: شرکت گاز استان گیالن 
در سه ماهه اول سال ۹۷ توانسته 6 هزار ۸60 مشترک 

جدید را به شبکه گاز متصل کند.
اکبر  حسین  گیالن  گاز  عمومی  روابط  گزارش  به 
با جذب  اظهار داشت:  استان   مدیرعامل شرکت گاز 
در  گاز  مشترکین  مجموع  جدید  مشترک  تعداد  این 
گیالن به بیش یک میلیون و 20 هزار مشترک افزایش 

یافته است. 
 1۹0۷ و  شهرها  تمام  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی   
روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند 
روستایی  و  شهری  خانوارهای  مندی  بهره  متوسط  و 

استان به ۹۷,6 درصد رسیده است. 
عملیات  اکنون  هم  داشت  اظهار  اکبر  مهندس   
گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار باقیمانده در 
حال انجام می باشد و بر اساس برنامه ریز های بعمل 
آمده تا هفته دولت امسال 42 روستای دیگر از نعمت 

گاز بهره مند می شوند. 
 مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: در سال 
فرهنگ سازی  ای در جهت  اقدامات گسترده  گذشته 
مختلف  های  حوزه  در  انرژی  ایمن  و  بهینه  مصرف 
جامعه صورت پذیرفت و این اقدامات اثربخش سبب 
آن شد تا در سال ۹6 شاهد حادثه مرگ خاموش در 

استان نباشیم. 
 وی در پایان با اشاره به این که شرکت گاز استان 
گیالن در سال جاری نیز برنامه گسترده ای را در جهت 
نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
با صدا و سیما،  اظهار داشت: همکاری های خوبی  دارد 
مرتبط  های  و سایر سازمان  رسانه  مدارس،  ها،  فرمانداری 
صورت گرفته تا همگام با توسعه کمی گازرسانی در استان 
شاهد نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز در 

استان باشیم.

ملی  همایش  دومین  در  نژاد  جمشید  اصغر  علی 
سالن  که  گیالن  شدگی  غرق  حوادث  از  پیشگیری 
همایش های دهکده ساحلی انزلی برگزار شد، اظهار 
کرد: مجموعه اقدامات ما در این زمینه ها می تواند 

آمار تلفات را کاهش دهد .
عامل  سه  تصادفات،  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جاده،خودرو و عامل انسانی به عنوان عوامل اصلی 
تعریف می شوند، خاطرنشان کرد: در رابطه با جاده 
می  انجام  مناسبی  و  قبول  قابل  های  فعالیت  که  ها 
نیز  ها  خودرو  ایمنی  با  رابطه  در  همچنین  و  شود 

اقدامات خوبی در حال انجام است .
امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن  معاون سیاسی، 
با تاکید بر اینکه عامل انسانی تنها موردی که جهت 
عامل  اگر  ما است، تصریح کرد:  اختیار  در  آموزش 
نسبت  و  کند  رعایت  را  مقررات  و  قوانین  انسانی 
قطعا شاهد  باشد  داشته  را  کامل  آگاهی  رانندگی  به 
رانندگی  تصادفات  تلفات  آمار  چشمگیر  کاهش 

خواهیم بود .
وی با بیان اینکه پیشگیری به عنوان یک عامل مهم 
باید مورد توجه باشد، ادامه داد: با توجه به باال رفتن 
قیمت ارز و لغو سفرهای خارجی باید انتظار بیشتری 

برای استقبال از مسافران در گیالن داشته باشیم .
جمشیدنژاد خاطرنشان کرد: قبل از اینکه مسافران 
وارد استان گیالن شوند باید اطالعات کافی را جهت 

افزایش سطح آگاهی در اختیارشان قرار دهیم .
وی با تاکید بر لزوم ارائه تسهیالت در نوار ساحلی 
از  استفاده  گفت:  خصوصی،  بخش  شرکت  جهت 
توان بخش خصوصی راهی مناسب برای ما و یک 
فرصت استثنائی برای افرادی است که می خواهند در 

این بخش شرکت کنند.

گیالن 24 و نشریه واکنش: شهردار رشت از افتتاح 
اولین  افتتاح  شامل  زیستی  محیط  حفظ  پروژه  سه 
افتتاح  افتتاح مزرعه ارگانیک و  دبیرخانه اکو سیتی، 

مدرسه سبز تا پایان سال خبر داد.
ستاد محیط زیست توسعه پایدار شهرداری رشت 
اسالمی شهر  مصوبه شورای  اساس  بر   ۹4 سال  در 
این  آن  از  پس  و  تشکیل  به شهردار رشت  ابالغ  و 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  هدف  با  مدیریت 

شهری آغاز به فعالیت کرد. 
در ادامه با توجه به نگاه محیط زیستی دکتر نصرتی، این 
مدیریت در آذرماه ۹6 تشکیل و ستاد مورد نظر با بازدید از 
شهرهای تهران و مشهد اقدام به بهینه کاوی فعالیت های 
خود نمود.   دکتر مسعود نصرتی در گفت و گو با واحد 
خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه شهرداری رشت بیان 
کرد: با توجه به توسعه بی رویه شهر و افزایش معضالت 
زیست محیطی شهری پروژه های متعددی با هدف حفظ 
محیط زیست و کاهش آلودگی آن در شهرهای در حال 

توسعه به اجرا در می آید. 
و  حفظ  فرهنگ  ترویج  کرد:  تصریح  رشت  شهردار   
ارتقاء آگاهی های محیط زیست و استفاده از منابع تجدید 
اهم  از  شهری  متعدد  های  پروژه  اجرای  قالب  در  پذیر 
فعالیت های حوزه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار 
های  فعالیت  از  یکی  افزود:  هاست.وی  شهرداری 
رشت  شهری  مدیربت  مجموعه  در  گرفته  صورت 
و  زیست  محیط  حفظ  فرهنگ  ترویج  راستای  در 
آشنایی با شیوه های نوین تأمین منابع انرژی احداث 
پارک انرژی است. دکتر مسعود نصرتی یادآور شد: 
تجهیز شهری متناسب با الگوهای زیستی در ترکیب 
با الگوهای حمل و نقل، با استفاده از مصالح بومی 
در سازه ها و منطبق با ویژگیهای اقلیمی و بومی یکی 
حفظ  بر  مبتنی  رشت  شهر  توسعه ی  های  ازبرنامه 

محیط زیست است. 

تسهیالت حضور 
بخش خصوصی 

در نوار ساحلی ضروری 
است

3 پروژه 
محیط زیستی 

امسال در 
رشت افتتاح 

می شود

6هزارو860 
خانوار 
گیالنی 

صاحب گاز شدند

معاون سیاسی ، امنیتی 
استاندار:

در سه ماه فصل بهار، مدیر عامل آب منطقه ای ،

سرپرست فرمانداری 
رودسر؛

زهرا رضائی سمیه محمدی

شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
کمیسیون  رئیس   :24 گیالن  خبری 
بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای رشت اعالم کرد: زباله های بیش 
می  سرازیر  سراوان  به  شهرستان   30 از 
ها  شیرابه  خانه  تصفیه  احداث  و  شود 

ضرورت عاجل است.
بین  امور  به گزارش روابط عمومی و 
در  شیرزاد  فاطمه  رشت  شورای  الملل 
چهل و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت 
، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
قبل  بازدید چند روز  به  اشاره  با   رشت 
از سایت سراوان  گفت: برخی از مدیران 
اعالم کرده اند که شهرداری رشت درباره 
در  این  و  نکرده  عمل  خوبی  به  سراوان 
شورای  های  نظارت  با  که  است  حالی 
مربوطه  های  سازمان  تالشهای  و  رشت 
شهرداری اقدامات ارزشمندی در سراوان 

انجام داده است.. 
اشاره  سراوان  در  زباله  رانش  به  وی 
کرد و افزود: رانش اخیر زباله در سراوان 
باید هر چه سریعتر  و  بوده  آفرین  خطر 
نسبت به بهسازی این حوزه اقدام کنیم. 

باید  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  شیرزاد   
وعده هایش درباره سراوان را عملی کند 
تصریح کرد: اعتبار 50 میلیارد تومانی که 
گوهر  رودخانه  دو  ساماندهی  منظور  به 

پیدا  اختصاص  رشت  زرجوب  و  رود 
کرده بود مانند گوشت قربانی تقسیم شد 
حوزه  این  در  نیز  موثری  اقدام  عمال  و 
مشاهده نشد. وی افزود: در حال حاضر 
ساماندهی  راستای  در  رشت  شهرداری 
رود  گوهر  و  زرجوب  های  رودخانه 
اقدامات زودبازده ای در دستور کار دارد 
 50 اعتبار  مابقی  جذب  با  امیدوارم  و 
این  در  موثری  اقدامات  تومانی  میلیارد 

بخش انجام شود. 
محیط  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
زیست و خدمات شهری شورای رشت 
گفت:  معدن  و  صنعت  روز  تبریک  با 
علیرغم تمامی بداخالقی هایی که صنعت 
برداشت  مجوز  صدور  درباره  معدن  و 
زباله  روی  بر  پاشیدن  منظور  به  شن 
روز  این  دهد  می  انجام  سراوان  های 
و  گفته  تبریک  عرصه  این  فعاالن  به  را 
امید واریم پس از این شاهد تعامل بیشتر 
باشیم.  رشت  شهرداری  با  کل  اداره  این 
شیرزاد با بیان اینکه شهرداری رشت بیش 
از توانش در حوزه های مختلف از جمله 
ساماندهی دستفروشان، ایجاد اشتغال و .. 

ورود کرده است 
داریم  تقاضا  گیالن  استاندار  از  افزود: 
در نحوه عملکرد صنعت و معدن گیالن 
برداشت شن و  و موضوع صدور مجوز 

ماسه برای ریختن روی زباله های سراوان 
شخصا ورود کرده و این موضوع مهم با 

سالمت مردم ارتباط تنگاتنگ دارد. 
شیرزاد با گالیه از وضعیت آب شرب 
سازمان   : کرد:  بیان  رشت  در  مشترکین 
آب منطقه ای و آب و فاضالب در این 

حوزه کم کاری می کنند. 
محیط  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
نمایندگان  ما  اینکه  بیان  با  شورا  زیست 
اردیبهشت  در  کرد:  اظهار  هستیم  مردم 
ماه سال ۹6 قرار داد احداث تصفیه خانه 
شیرآبه سراوان منعقد شد و قرار بود طی 
بهراد  شود.  اجرایی  آن  اول  فاز  ماه  سه 
ذاکری با انتقاد از عدم اجرای فاز نخست 
تصفیه خانه شیرآبه سراوان گفت: شرکت 
طرف قرار داد با شهرداری رشت مدعی 
اثر رانش زباله در سراوان ۹00  است بر 
ادعا  این  و  شده  متضرر  تومان  میلیون 
تائید  و  وضعیت  اساس صورت  بر  باید 

کارشناس رسمی بررسی شود. 
در  اجرا  ضمانت  و  تشریفات  ترک 
باید  و  باشد  مشخص  باید  حوزه  این 
توضیحات شفافی از جانب دو طرف قرار 

داد برای افکار عمومی مشخص باشد . 
هفته  دو  تا  اگر  اینکه  پیشنهاد  با  وی 
آینده فاز نخست این کار ارائه نشود قرار 

داد فسخ شود. 
بهراد ذاکری با تاکید بر اینکه تضامین 
باید  سراوان  خانه  تصفیه  پروژه  اجرایی 
این  در  باید  کرد:  اظهار  شود  مشخص 
حوزه به صورت فنی ورود کرده و زمان 
مشخص به منظور تکمیل آن اعالم شود. 
درباره  پیمانکار  که  مباحثی  افزود:  وی 
مطرح  تومانی  میلیون  زیان ۹00  و  ضرر 
کارشناس  نظریه  اساس  بر  باید  کرده 
مساله  این  باره  در  و  شود  تایید  رسمی 
نیز باید مباحث بیمه ای نیز پیگیری شود 
عضو دیگر کمیسیون بهداشت ، محیط 
زیست و خدمات شهری شورای رشت 
پروژه  در  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  نیز 
تصفیه خانه سراوان باید به مفاد قرار داد 

تمکین کنیم.
بر  تاکید  با  منش  عاقل  حسن  محمد   
به  معایب  رفع  منظور  به  مباحث  اینکه 
باید معایب  چالش کشیده می شود گفت: 
و محاسن پروژه ها بررسی و در یک زمان 

مشخص اجرایی شود 
 یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت 
، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
پروژه  کردن  تعطیل  کرد:  اظهار  نیز  رشت 
افزایش  را  مشکالت  سراوان  خانه  تصفیه 

می دهد. 
با  اینکه  بیان  با  پور  حاجی  اسماعیل   
آلودگی  سال   60 طی  متعدد  اشتباهات 
گفت:  شد  زده  رقم  رشت  های  رودخانه 
بزرگترین خدمتش  گیالن  فاضالب  و  آب 
شهر  سنگین  فاضالب  کردن  سرازیر 
سرازیری  و  بوده  ها  رودخانه  داخل  به 
ها  بیمارستان  و  شهرصنعتی  فاضالب 
مشکالت این حوزه را افزایش داده است. 
در  متعددی  قوانین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعهدات  شدن  اجرایی  و  بررسی  باره 
شهرداری  با  داد  قرار  طرف  پیمانکاران 
رشت وجود دارد بیان کرد: مدیریت واحد 
برای ساماندهی رودخانه های رشت و پس 
نیاز اصلی  اعتبارات ملی  از آن بحث اخذ 
است.  رشت  فعلی  مشکالت  رفع  برای 
تصمیمات  اینکه  بر  تاکید  با  پور  حاجی 
که  شود  هدایت  سویی  و  سمت  به  باید 
پیشنهاد  گفت:  کند  برطرف  را  مشکالت 
شیرآبه  خانه  تصفیه  پروژه  ادامه  کنم  می 
سراوان با جدیت پیگیری شده و ادامه کار 
بر اساس قانون پیگیری شود.. وی با تاکید 
بر اینکه مطالبات پیمانکاران باید پرداخت 
کنیم  رفتار  نوعی  به  نباید  کرد:  بیان  شود 
که پیمانکاران متضرر شوند. شهردار رشت 
کمیسیون  امروز  جلسه  در  حضور  با  نیز 
بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری 
پروژه  شرایط  کرد:  اظهار  رشت  شورای 
از  برخی  واسطه  به  سراوان  خانه  تصفیه 

اتفاقات خاص است. 

احـداث تصـفیه خانه شیـرآبه سـراوان رشت تسـریع شود
زباله های 30 شهرستان به سراوان سرازیر است!



خبر

7
سه شنبه 19 تیر  1397/ شماره 687

شهرداری ها و گوناگون

در  بتنی  های  کفپوش   :24 گیالن   
رنگ های مختلف با نقش هایی که بر 
روی آن حک می شود، امروزه کاربرد 
جمله  از  و  دارد  زیادی  بسیار  های 
کاربرد های آن می توان به زیبا سازی 

شهرها اشاره کرد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری  رسانه  امور  اجرایی 
از  یکی  را  ایران  نصرتی  دکتر  رشت، 
کشورهای برتر تولید کننده سیمان در 
دنیا عنوان کرد و بیان داشت: کفپوش 
می  هزینه  کم  بسیار  رنگی  بتنی  های 
باشند، به همین علت استفاده از آن به 
به  و  صرفه  به  مرقوم  اقتصادی  لحاظ 
لحاظ ایمنی در مقابل آتش مناسب تر 

از استفاده از آسفالت است. 
ساده، حمل  نصب   شهردار رشت، 
و نقل آسان، کم هزینه بودن، استحکام 
ضد  زدگی،  یخ  برابر  در  مقاوم  باال، 
تنوع  و  بودن  آتش  ضد  بودن،  لغزش 
ابعاد را از مزایای کفپوش بتنی برشمرد 

واکنش:  ای  منطقه  ی  نشریه  و   24 گیالن 
اولین دوره آموزشی« اصول علمی خبر نویسی« 
روابط عمومی های شهرستانهای سراسر استان 
و  استان  ابفای  عمومی  روابط  همت  به  گیالن 
دانشگاهی  جهاد  مدت  کوتاه  آموزشهای  مرکز 

بر گزار شد.
هدف ازبرگزاری این دوره آموزشی علمی و 
کاربردی 4 روزه ارتقای سطح دانش مسئوالن 
روابط عمومی آبفای استان و آشنایی با آخرین 
و شیوه  اطالع رسانی  دستاوردهای  و  ها  یافته 

های نوین تهیه و تنظیم خبر بود. 
استاد علوم ارتباطات در دانشگاه های استان 
در این دوره آموزشی  اعالم کرد: اطالع رسانی 
به  را  عمومی  افکار  علمی  و  نوین  هنگام،  به 
سوی آگاهی وداشتن آگاهی های الزم، جامعه 
آرامش  به  نهایت  در  و  آسایش  سمت  به  را 

هدایت می کند. 
در  آموزشی  دوره  این  در  محمدپور  مجید 
روابط  در  تیترنویسی  های  شیوه  خصوص 
 ، آن  ویژگیهای  و  خبر  لید  رسانه،   و  عمومی 
سابقه  از  مندی  بهره   ، خبر  متن  تنظیم  شیوه 
های  ارزشی  و  عنصرها  چنین  هم  درخبرها 
به  به روز  متعدد و  نمونه های  با ذکر  خبری  
خصوص در حوزه آبفا توضیحات الزم را ارایه 

داد. 
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد: شایسته است 
در  تکمیلی  صورت  به  آموزشی  دوره  این  که 
نیمه دوم سال برگزاری و در آن از سبک های 

در  بتنی  های  کفپوش  کرد:  تصریح  و 
تقاطع  ها،  رو  پیاده  معابر،  کف سازی 
ها،  فروشگاه  مترو،  و  آهن  راه  ها، 
کف سازی صنعتی، بهداشتی، ورزشی 
قابل  بیرونی  های  محوطه  پله  کف  و 

اجراست. 
های  چالش  از  یکی  افزود:  وی   
ها،  کفپوش  این  از  استفاده  در  بزرگ 
عبارت  به  یا  و  سایشی  های  ضعف 
دیگر ضعف الیه رویه در برابر بارهای 

وارده می باشد. 
از  قدردانی  ضمن  نصرتی  دکتر 
آفرینی  باز  و  عمران  سازمان  تالش 
در  رشت  شهرداری  شهری  فضای 
راستای ارتقاء کیفی کفپوش های بتنی 
بیان داشت: سازمان عمران و باز آفرینی 
فضای شهری شهرداری رشت، بر این 
باور است که می تواند با ارتقاء کیفی 
و بهینه شدن قیمت این محصوالت به 
اصلی  گان  کنند  تولید  از  یکی  عنوان 
این حوزه در استان گیالن در بازارهای 

خبر نویسی و سیاست های خبری روز مطالب 
منتقل شود. 

، روز یکشنبه 3  این کارشناس خبره رسانه 
آموزشی  دوره  این  جلسه  آخرین  در  ماه  تیر 
های  دوره  در  است  شایسته  بسیار  کرد:  اظهار 
خبر  اصول  های  دوره  مانند  مهم  آموزشی 
خبری  های  سیاست  نویسی،  گزارش  نویسی، 
، روزنامه نگاری و ...  استاندار ، فرمانداران  و 
مدیران کل و مدیران عامل و روسای سازمان 
در  حداقل  عمومی  روابط  مدیران  اتفاق  به  ها 

نشست افتتاحیه مشارکت داشته باشند. 
این استاد دانشگاه یاد آور شد:  با اجرای این 
کشورهای  از  بسیاری  در  اکنون  هم  که  برنامه 
پیشرفته رایج است، مدیران ضمن اشنایی بیشتر 
العاده روابط عمومی  با جایگاه و اهمیت فوق 
ها ، مسائل مهم را با حضور کارشناس خبره در 
این عرصه بررسی می کنند، خواسته ای که مقام 

استانی و حتی فرا استانی با سایر واحد 
های تولیدی به رقابت بپردازد. 

کرد:  تصریح  نصرتی  دکتر   
مدیرعامل سازمان عمران و باز آفرینی 
فضای شهری شهرداری رشت با کمک 
همکاران خود در این سازمان توانست 
اثر  بررسی  عنوان  با  ای  مقاله  تهیه  با 
مقاومت  بر  میکروسیلیس  افزودن 
کف  آب  جذب  درصد  و  فشاری 
ای  ویبره  و  پرسی  بتنی،  های  پوش 
در یازدهمین کنگره بین المللی عمران 
که در دانشگاه تهران برگزار شده بود 
برترین  جز  را  مذکور  مقاله  و  شرکت 

مقاالت نماید. 

به صورت  ریاست جمهوری  و  رهبری  معظم 
مکرر بر آن تاکید داشته و دارند. 

آموزشی  های  دوره  کرد:  تصریح  محمدپور 
های  آموخته  که  شود  برگزار  در صورتی  باید 
این دوره ها در سازمان ها و نهادها اجرایی و 

نهادینه شود.
مانند  و  برگزار  ای  دوره  باشد  قرار  اگر   
که  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  قبلی  دوره  یک 
عالیترین مقام دستگاه بخواهد بر اساس نظر و 
از آموزش ها اطالع رسانی  به دور  او  تصمیم 

شود ، آموزشها بی اثر و نقض غرض است. 
وی یاد آور شد: در چها ر سال اخیر برای 
انزلی،  بندر  آزاد  منطقه  همچون  های  سازمان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  گیالن،   زیست  محیط 
، شرکت گاز استان گیالن، سردبیران رسانه ها، 
شرکت غله ، دانشگاه آزاد اسالمی گیالن، بنادر 
و دریا نوردی استان، آب منطقه ای استان  و... 

کرد:  خاطرنشان  رشت  شهردار 
تالش  در  شهری  مدیریت  مجموعه 
این  در  موجود  موانع  رفع  با  تا  است، 
ساخت  زیر  تمامی  نمودن  فراهم  و  زمینه 
های الزم نسبت به حل معضالت تولید این 
محصول پرداخته تا بدین ترتیب اوالً باعث 
شهروندان  به  رسانی  خدمت  سطح  افزایش 
عزیز در طراحی و ساخت فضاهای شهری 
درآمد  جذب  ثانیًا  و  آنها  رضایت  کسب  و 
بیشتر شهرداری و  پویایی  به  منجر  که  الزم 
آفرینی فضای شهری  باز  سازمان عمران و 
شهرداری شده و در نهایت با تولید انبوه 
تبدیل به یک برند معتبر در مسیر توسعه، 

پیشرفت و ترقی گام برد.

دوره هایی به همت جهاد دانشگاهی، مجتمع فنی 
این  آموزشی   حوزه  و  گیالن  نمایندگی  تهران 
سازمان ها برگزار شده است عنوان کرد، نظر به 
اینکه افتخار حضور در این دوره ها را داشته ام، 
متذکر شد، دوره های آموزشی باید در زمان کافی 
نتیجه  تا حصول  پیگیرانه  به صورت کاربردی  و 

قطعی برگزار شود. 
هم  ها  دستگاه  عالی  مدیران   ، وی  گفته  به   
باید از مدیران روابط عمومی بخواهند، دوره ها تا 
زمانی برگزار و تکرار شود که اثار آن در انعکاس 
فعالیت ها و تالش های سازمان نمود عینی پیدا 

کند. 
تا زمانی که روابط  نیز گفت:  محمدپوراین را 
عمومی ها در سراسر کشور در سطح وزارتخانه 
به  را  مهم  حوزه  این  وظایف  استانها  در  و  ها 
صورت علمی و روز آمد دنبال نکنند عمال امکان 
ارتباط میان سازمان خود و افکار عمومی، تغذیه 
مردم  به  را  نظام  خدمات  بازتاب  و  ها  رسانه 

نخواهند داشت. 
این   ، رسانه  خبره  کارشناس  این  اظهار  به 
فاجعه است که درصد بسیاری از روابط عمومی 
اجازه  دارند که  ابراز می  ها در کشور  شهرستان 
روابط  آنکه  مگر  ندارند  را  خبری  هیچ  انتشار 
عمومی استان یا کشور اجازه دهد. باز هم فاجعه 
است که روابط عمومی یک سازمان و نهاد بگوید 
متبوعش  سازمان  رئیس  و  کل  مدیر  وزیر،  تا   ،

اجازه ندهد، امکان اطالع رسانی را ندارد.!

استفاده از کفپوشهای رنگی 
در رشت

واکنش ارزش  به  نفتی  غیر  کاالی  هزارتن   200 صادرات  از  آستارا  گمرگ  کل  مدیر   :24 گیالن 
به مقصد کشورهای  این شهرستان مرزی  از گمرگ  ماه سالجاری  ۹6میلیون دالر در طی سه 
خارجی خبر داد.رسول امیدی با اشاره به اینکه این کاالها به لحاظ وزن 146 درصد و به لحاظ 
ارزش 123 درصد افزایش داشته است ، افزود : عمده کاالهای صادره شده شامل محصوالت 
، صنایع  پارچه   ، ، موادشوینده ،محصوالت شیمیایی  ، گچ  ، سیمان  ، مواد غذایی  کشاورزی 
دستی ،فرش و موکت ، البسه ، کیف وکفش ، مصالح ساختمانی و پالستیکی  ، محصوالت 
معدنی و فلزی به کشورهای آذربایجان ، گرجستان و روسیه می باشد. وی با بیان اینکه طی 

مدت مذکور مقدار 33تن کاال به ارزش 33هزار دالر در قالب تجارت چمدانی از طریق گمرگ 
آستارا به خارج از کشور صادر شده است ، اضافه کرد : عمده کاالهای صادرات چمدانی شامل 
مواد غذایی ، مواد پالستیکی ،محصوالت کشاورزی به کشور  آذربایجان بوده است.همچنین طی 
مدت مذکور  55 هزار تن کاال به ارزش  41 میلیون دالر از مبدا گمرگ آستارا وارد کشور شده 
است ،که عمده کاالهای وارده شامل موادشیمیایی ، چوب ، آهن آالت و ماشین آالت و لوازم 

برقی که از کشورهای روسیه، گرجستان و آذربایجان وارد کشور شده است. 
 

96 میلیـون دالری کاالی غیر نفتـی از گمرک آستـارا صادرشد 181 میلیون 
مترمکعب گاز 

به نیروگاه های 
گیالن تحویل شد

 گیالن 24:مدیرعامل گاز 
مهم  نقش  اشاره  با  گیالن 
انرژی  تامین  زمینه  در  گاز 
این  داشت:  اظهار  استان 
تابستان  ابتدای  از  شرکت 
 1۸1 از  بیش  تیرماه،   15 تا 
 3 به  گاز  مترمکعب  میلیون 
استان  برق  تولید  نیروگاه 
به   . است  داده  تحویل 
گاز  عمومی  روابط  گزارش 
گیالن – حسین اکبر با اعالم 
تحویل  که  موضوع  این 
روزانه 12 میلیون مترمکعب 
نوع  در  تابستان  در  گاز 
محسوب  رکورد  یک  خود 
داشت:  اظهار  شود  می 
به  گاز  تحویل  میزان  این 
نسبت  نیروگاهی  بخش 
قبل  سال  مشابه  مدت  به 
افزایش  درصد   11 از  بیش 
اشاره  با  وی  است.  داشته 
استانداری  دستورالعمل  به 
کاهش  درخصوص  گیالن 
ادارات دولتی  ساعات کاری 
لزوم  و  هوا  گرمای  بعلت 
صرفه جویی در مصرف برق 
بیان نمود: شرکت گاز استان 
سایر  با  همراستا  نیز  گیالن 
با  استان  دولتی  های  نهاد 
اجرای این دستورالعمل، در 
جهت مدیریت مصرف برق 

تالش نموده است.

خبر

تعرفه های 
خدمات شهری 

با اقتصاد شهروندان هماهنگ 
باشد

 گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس کمیسیون حمل و 
نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت گفت: توجه 
به وضعیت اقتصادی شهروندان در زمینه افزایش تعرفه 

ها امری ضروری است.
مورد  در  پیشنهادی  الیحه  به  اشاره  با  پور  حاجی 
تعرفه بهای خدمات شهرداری در حوزه حمل و نقل 
اظهار داشت با توجه به وضعیت اقتصادی موجود باید 
در افزایش تعرفه ها سیاست های دولت لحاظ گردد 
و حتی االمکان نازلترین درصد اضافه بها در این زمینه 

لحاظ شود. 
که  موضوع  این  ذکر  با  رشت  شهر  شورای  عضو 
موجود  سابقه  کم  اقتصادی  فشار  و  تورم  نرخ  باید 
ارائه  بهای  تعیین  در حوزه  ها  گذاری  در سیاست  را 
خدمات شهرداری مد نظر قرار دهیم خواستار بررسی 
کارشناسان امر با در نظر گرفتن همه جوانب و مؤلفه 
های تاثیرگذار در این رابطه شد به شکلی که کمترین 

بار روانی و فشار را برای شهروندان داشته باشد. 

 گیالن 24: یک واحد صنعتی در رودبار که پساب 
واحد خود را بدون تصفیه وارد رودخانه سفیدرود می 
کرد در محکمه قضایی رودبار به پرداخت 30 میلیون 
ریال جزای نقدی به جایگزین از سه ماه حبس محکوم 
شد .به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
محیط  حفاظت  اداره  سرپرست  فالح  مصطفی  گیالن 
با  رودبار  شهرستان   : گفت  رودبار  شهرستان  زیست 
از  بیش   ، ناحیه صنعتی   2 ، داشتن 2 شهرک صنعتی 
125 واحد صنعتی و بیش از ۷5 درصد معادن استان 
دوم صنعتی  قطب   ، شهرستان رشت  از  بعد   ، گیالن 
ادامه داد : بخش اعظم منابع آبی  .او  گیالن می باشد 
گیالن از شهرستان رودبار سرچشمه می گیرد که بحث 
منابع آبی شهرستان رودبار  از آالینده های  جلوگیری 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  برای  ای  ویژه  اهمیت 

شهرستان رودبار دارد . 
 ***                         

 یک قالده گربه وحشی در لنگرود رها سازی شد . 
آقای  دندانپزشک   یک  توسط  که  وحشی  گربه 
محمدی  زنده گیری شده بود در محل مربوطه تحویل 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود شد که 
زیستگاه  در    ، بررسیهای سالمت  و  بیومتری  از  پس 
اداره  رییس  نجات،  امین  شد.سید  رهاسازی  اصلی 
گربه  گفت:  لنگرود  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
 Felis Silvestris  وحشی یا گربه دشتی  با نام علمی
است که ازپستانداران و پرندگان کوچک تغذیه می کند 
از جمله مراتع بی درخت و  و در محیط های مختلفی 
این  توانایی زندگی دارد و  انبوه  تا جنگل های  باغات 

گونه نیای گربه های اهلی است. 
 ***                         

مسکونی  محوطه  در  که  جنگلی  گربه  قالده  یک   
یکی از اهالی منطقه تکی تازه آباد تالش به دام افتاده 
بود باحضور و تالش مامورین این اداره محیط زیست 
شهرستان تالش قبل از اینکه هر گونه آسیب احتمالی 
به این گونه ارزشمند حیات وحش استان وارد شود از 

تله آزاد و رها سازی شد. 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  شادکام  عارف 
تالش ر گفت،  با تماس تلفنی یکی از ساکنین روستای 
گربه  قالده  یک  شدن  گرفتار  بر  مبنی  آباد  تازه  تکی 
جنگلی در محوطه وی بالفاصله مامورین وکارشناسان 
اداره به محل عزیمت کرده و پس از معاینات و بررسی 
های اولیه و اطمینان از صحت و سالمت آن از تله آزاد 
و به دامان طبیعت بازگشت . جمعیت این گربه سان 
اثر کاهش طعمه و تخریب زیستگاه  بر  حمایت شده 
در بسیاری از عرصه های طبیعی کشور از بین رفته و 

یا با کاهش روبروشده است .

رئیس کمیــسیون حمل 
و نقل شورای شهر رشت،

چند خبر از محبط زیست گیالن ،

یک آالینده سفید رود جریمه 
نقدی شد!

اولیـن دوره آموزش خبـرنویــسی آبفـای گیـالن برگزار شد

آنچه دل شهردار رشت می خواهد،

با مشارکت روابط عمومی آبفا و جهاد دانشگاهی،

سیدمحمدرضارشیدی

سالمه شیرزادی
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

 گیالن ، مازندران ، قزوین

منطقه آزاد انـزلی می تواند قطب اقتصـاد کشـور شود

واکنشی ها: معاون اول رئیس دولت در مراسم افتتاح 
چند طرح اعالم کرد: منطقه آزاد انزلی میتواند به یکی از 

قطب های اقتصادی کشور تبدیل شود.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد انزلی، دکتر جهانگیری در افتتاح پروژه های 
زیرساختی،گردشگری و صنعتی منطقه آزاد انزلی تصریح 
مسیری  ایران  و  قزاقستان  چین،  جدید  کریدور  کرد: 
راه  انزلی  آزاد  منطقه  بندرکاسپین  از  را  اروپا  به  مناسب 
اندازی می کند و این منطقه میتواند به یکی از قطب های 

اقتصادی وتجاری کشور تبدیل شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه استان گیالن، استانی چند 
شود،  متمرکز  بخش  یک  در  تواند  نمی  و  است  بعدی 
زیبای  و  سرسبز  استان  توسعه  به  رو  مسیر  کرد:  اظهار 
گیالن با سرعتی مطلوب در حال طی شدن است و منطقه 
استان  توسعه  های  کانون  ترین  مهم  از  یکی  انزلی  آزاد 

است.
استان  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
نخبگان و چهره های فرهیخته و  انسانی،  نیروی  گیالن 
زیرساخت های گردشگری منحصر به فرد و بی نظیری 
میشود  محسوب  توسعه  برای  مناسب  فرصتی  که  دارد 
بسیار  که  آکواریوم  همچون  هایی  پروژه  کرد:  تصریح 

هایی  طرح  جمله  از  شد  افتتاح  امروز  و  است  جذاب 
است که باید منطبق بر جهت گیری های طبیعی گیالن 
برای گردشگران  بتواند  تا  اجرا شود  استان  و  منطقه  در 
در  بیشتری  اقامت  و  بازدید  فرصت  خارجی  و  داخلی 

استان گیالن ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی باید به یکی از 
قطب های تجاری کشور تبدیل شود، خاطر نشان کرد:با 
باید  با کشورهای بسیار،  این منطقه  به همسایگی  توجه 
از این فرصت در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده 
و  واردات  و  صادرات  تجاری،  مبادالت  حجم  و  شده 
ترانزیت کشور را افزایش دهند و دیگر بنادر کشور نیز 
باید همچون این بندر با استفاده از این فرصت ،شرایط 

کشور  ترانزیتی  و  نقل  و  حمل  توسعه  برای  را  مناسبی 
ایجاد کنند.

انزلی میتواند  اینکه منطقه آزاد  بر  تاکید  با  جهانگیری 
در آینده تجارت کشور سهم عمده ای داشته باشد و در 
توسعه داد و ستد کاالهای تجاری ، بندر کاسپین بسیار 
انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  تصریح  بود،  خواهد  گذار  تاثیر 
باید توسعه پیدا کند که با تالش دکتر مسرور که مدیری 
زحمتکش و پر انرژی است در  این مسیر حرکت کرده 
است ، قطعآ نمیتوان نقش بندر کاسپین ، کریدور ها و 
مسیر جاده ابریشم را که در طول تاریخ بسیار ارزشمند 
بوده است را فراموش کرد و بندر کاسپین فرصتی مناسب 
در راستای افزایش مراودات تجاری با کشورهای حاشیه 

با  ایران   ، قزاقستان   ، خزر است و کریدور جدید چین 
محوریت بندر کاسپین مسیر کاالیی جدیدی از چین به 
ارزشمندی است و  اندازی می کند که کار  راه  را  اروپا 
باید کریدور های الزم در سطح کشور راه اندازی شود 

تا بنادر ایران مرکز تجارت با بازار های جهانی باشند.
وی در پایان با اشاره به اینکه مناطق آزاد رسالت مهمی 
و  صنایع صادراتی  بتوانند  باید  و  دارند  ملی  اقتصاد  در 
اشتغال در کشور ایجاد کرده و همچنین سرمایه خارجی 
و  قوانین  برخی  از  مناطق  این  کرد:  تاکید  کنند،  جذب 
مقررات کشور مستثنی هستند و این امر مهم، زمینه ای 
برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، داخلی و تولید 

کالچای - سمیه محمدیبیشتر فراهم می کند.

ملی   جشنواره  نخستین  اختتامیه  آیین   :24 گیالن 
و  خبری  های  پایگاه  سراسری،  محلی،  مطبوعات 
خبرگزاری ها همزمان با روز قلم در مرکزهمایش ها و 

نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی برگزار شد
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد انزلی در نخستین جشنواره ملی مطبوعات بالغ 
بر 634 اثر در رشته های گزارش، سرمقاله و یادداشت، 
آزاد  منطقه  ویژه  بخش  و  عکس  مصاحبه،  تیتر،  مقاله،  
و  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  انزلی   صنعتی  تجاری 
توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار گرفت که میانگین 
و  بود  توجه  قابل  ها  بخش  برخی  در  آثار  کیفی  سطح 
برآیند آنها بیانگر بضاعت بسیار خوب رسانه های کشور 
در حوزه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

است. 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور در این جشنواره با تاکید بر اینکه منطقه آزاد انزلی 
خوشحالی  مایه  گفت:  است،  گیالن  استان  توسعه  نماد 
است که نخستین جشنواره ملی مطبوعات در منطقه آزاد 
اینگونه  برگزاری  امیدواریم  و  شود  می  برگزار  انزلی  

جشنواره ها در این منطقه همچنان استمرار پیدا کند. 
وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط حساس تاریخی 
راستای  در  باید  رسانه  اصحاب  و  است  گرفته  قرار 
بزنند،  قلم  ها  عرصه  همه  در  ملت  از  حمایت  و  دفاع 
تشریح کرد: قلم از اهمیت باالیی برخوردار است و همه 
دارند  فعالیت  مطبوعات  و  رسانه   در حوزه  که  افرادی 
می  خود  اجتماعی  مختلف  های  مسئولیت  به  توجه  با 

سر  پشت  و  حساس  شرایط   این  از  عبور  برای  توانند 
گذاشتن تهدیدات کمک مضاعفی کنند و انتظار می رود 
اهل قلم برای روشنگری ازقداست قلم استفاده کنند که 
قالبا در این راستا گام برمی  خوشبختانه اصحاب رسانه 

دارند. 
و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
دنبال  به  کار  آغاز  از  دولت  اینکه  بیان  با  کشور  بودجه 
گام  ها  تحریم  رفع  برای  ابتدا  در  و  بود  مشکالت  رفع 
یازدهم  دولت  کار  آغاز  در  کرد:  نشان  خاطر  برداشت، 
از  طویلی  آغاز  کردیم و صف  با جهان  فرایندی جدید 
مسئولین بلند پایه جهان برای همکاری با ایران ایجاد شد 
و آمریکا تنها کشوری بود که عهد شکنی کرد و به جهان 

ثابت کرد که قابل اعتماد نیست و تحریم های جدیدی 
علیه ایران وضع کرد. 

روی  در  رو  اینکه  به جای  اینکه  بر  تاکید  با  نوبخت 
فضای  افزود:  باشیم،  هم  کنار  در  باید  باستیم  یکدیگر 
کشور نیاز به همبستگی و تفکر دارد و در راستای منافع 
ملی باید در کنار هم کمک کنیم تا مشکالت برطرف و 
هرچه زود این موقعیت حساس را با موفقیت بگذرانیم. 

اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  از  قدردانی  وی ضمن   
هماهنگی  عالی  شورای  ایشان  دستور  با  کرد:  تشریح 
اقتصادی سه قوه تشکیل و سه جلسه آن برگزار شد که 

جسله بعدی هفته آینده برقرار می شود. 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس  مسرور  رضا  دکتر 

سازمان منطقه آزاد انزلی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره 
ملی ضمن تاکید بر حمایت از اصحاب رسانه و برگزاری 
سال   : داشت  اظهار  مطبوعات  ملی  جشنواره  جشنواره 
گذشته طرح میزبانی از جشنواره ملی مطبوعات در منطقه 
اعضای  و  رسانه  و  فرهنگ  اصحاب  سوی  از  انزلی  آزاد 
خانه مطبوعات گیالن  مطرح شد و  خوشحالیم که امروز 
توانستیم با حضور معاون محترم رییس جمهور آیین اختتامیه 
این جشنواره را که به منظور پاسداشت زحمات ارزشمند  
اینکه  به  با اشاره  ادامه  اصحاب قلم  برگزار کنیم. وی در 
بخش  جشنواره  این  در  اهمیت  حائز  موضوعات  از  یکی 
اقتصاد  توسعه  در  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  عنوان   با  ویژه 
بر  سعی  اخیر  سنوات  در  آزاانزلی  :منطقه  کشوربود،افزود 
این داشته است که بتواند اقدامات موثری در راستای ایجاد 
زیرساخت های موثر انجام دهد و توسعه زیر ساخت های 
تجاری ، اقتصادی و امور بندری از مهم ترین فعالیت های 
این منطقه در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی و داد و 
ستد کشور است که در کنار این مهم اقدامات زیرساختی 
در حوزه توسعه فرهنگی و رسانه ای و حمایت از توسعه 

جوامع محلی را نیز در دستور کار داشته است. 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اهمیت 
منطقه  این  در  مطبوعات  ملی  جشنواره  برگزاری  استمرار 
گفت : در سالهای بعد هم میزبان جشنواره ملی مطبوعات 
خواهیم بود و جشنواره های بعدی با کیفیت باالتری برگزار 
خواهد شد و خرسندیم که این جشنواره با کیفیت مناسب 

رضایت اصحاب رسانه را به همراه داشت. 
ادامه مطلب صفحه3

منــطقه آزاد انـــــــزلی نماد توســعه استان گیـالن است
دکتر نوبخت معاون رییس جمهور در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات در منطقه آزاد انزلی؛

 نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی !  کفن سفید اما ترساننده است و کعبه سیاه اما دوست داشنتی است ...
انسانیت انسان به اخالقش هست نه به مظهرش !  قبل از اینکه سرت را باال ببری و نداشته هایت را به پیش خداوند گالیه کنی ، نظری به پایین بینداز و داشته هایت 

را شاکر باش ...  انسان بزرگ نمی شود ، جز به وسیله ی فکرش !  شریف نمی شود ، جز به واسطه ی رفتارش ...
و قابل احترام نمی گردد ، جز به سبب اعمال نیکش !

چند نکته از این معنا ...
عمل انسان مهم است، نه سخنش

موال علی )ع(


