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اطالع رسانی آسیب ها را 
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وقتی بانك » تجـارت« 
زير و رو می كشد!! 

فعاليت های 
مجاز يا غير 
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حرف هاي 
تازه شهردار 

رشت

امید را در 
مردم زیاد 
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 شماره  649 ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

راه آهن رشت، قزوین 
مشكل بودجه ندارد
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به  استان  چندین  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  كه  شرایطی  در   
خصوص در گیالن و مازندران تلفاتی در سطح پرندگان داشته و مسئوالن 
امر ازجمله دامپزشكی گیالن مكرر نسبت به تماس با پرنده زنده هشدار 
می دهند،  بازار خرید و فروش مرغ زنده در بازارها و معابر گیالن افزایش 
و  جنگل  سردار  های  خیابان  بازار  به  سری  اگر  نمونه  برای  است.  یافته 
ترس  از  روستائیان  از  بسیاری  شد،  خواهید  متوجه  بزنید  رشت  بیستون 
الوده شدن مرغ و اردك هایشان آنها را در سطح وسیع وارد بازار كرده اند. 
به دنبال عرضه زیادتر مرغ خانگی زنده قیمت ها هم تا حدی كاهش یافته 
است واین كاهش قیمت موجب شده تا خانواده هایی كه  با رسانه های 
استانی و محلی ارتباط نداشته و آگاهی الزم را ندارند از این مرغ و اردك 

ها خریداری و مصرف كنند.
نشریه واكنش،  كانال تلگرامی واكنشی ها و پایگاه خبری گیالن 24 به 
همه دستگاه های مسئول توصیه دارند  با این روند مقابله كنند و اجازه 
ندهند  این بیماری به افراد هم سرایت كند. در همین ارتباط سهراب عاقبتی 
مدیر كل دامپزشكی گیالن با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پاییز و  مانند  آنفلوآنزا در فصل سرد سال  اظهار کرد:  پرندگان در گیالن 
زمستان مشاهده می شود و امسال این امر با ورود رسانه ها برای آگاهی 

دادن به مردم شرایط مطلوب تری پیدا كرده است. 

بازار مـرغ 
محلی داغ

 شد !

گيالنيها و مازنيها دقت كنند،

 چقدر فراخواني و طرح سئوال،

مدير مسئول  

مدير مسئول  

 13 انزلي  بندر  اقتصادي  آزاد  منطقه   
گيالن  استانداري  سرپرستي  به  قبل  سال 
روي  تنها  و  ساخت  زير  گونه  هر  بدون 
كاغذ با يك قطعه زمين در ناحيه ي زيبا 

كنار كار خود را آغاز كرد.
نگارنده كه  خود در آن زمان اولين  مدير روابط عمومي منطقه 
آزاد انزلي بود و بالفاصله در معابر عمومي و رسانه ها اقدام به 
تبليغات براي شروع به كار اين منطقه كرد ،  اكنون اعتقاد دارد 
كه اين منطقه در 10 سال نخست به علت عدم ثبات مديريت 
و به خصوص حضور مديران غير بومي به جز يك يا دو مورد 
توفيق چنداني نداشت. در دوره جديد الحمداهلل با انتصاب يك 
مدير بومي  در مدت سه سال كارهايي كه در منطقه آزاد تجاري 
، اقتصادي بندر انزلي انجام شده به صدها برابر مي رسد و به قطع 
و يقين قابل مقايسه  با سالهاي قبل نيست. به عنوان يك نمونه 
ميزان صادرات محصوالت توليدي صنعتي از اين منطقه درسال 
1393 در حدود يك ميليون دالربود  و در زمان حاضر اين رقم 
به مرز 50 ميليون دالر رسيده است. در مجموع صادرات اعم از 
توليدات داخلي منطقه يا ديگر اقالم صادراتي از ميزان نزديك 
به 700 ميليون دالر صادرات اين منطقه توانسته است 42 درصد 

صادرات مناطق آزاد سراسر كشور را به خود اختصاص دهد.
 در اين سه سال و در دوره مديريت جديد بيش از 2500 نفر 
نيروي كار و اغلب از افراد بومي در منطقه آزاد اشتغال پيدا كرده 
اند و زمينه براي اشتغال بيشتر در حال فراهم شدن است. يكي 
از ويژگيهاي منطقه آزاد انزلي اين است كه در كنار فعاليت هاي 
اقتصادي  به تدريج خود را به يك ناحيه گردشگري و تفريحي با 
ايجاد زير ساخت هاي مناسب تبديل كرده است و استقبال خوبي 

هم از اين امكانات مي شود.
مسئوالن منطقه اعالم مي كنند،  2 اسكله از پروژه اسكله هاي 
اسكله  بقيه  و  است  برداري  بهره  قابل  امسال  پايان  تا  كاسپين  
درعرصه  تحول عظيمي  كه   مي شود  افتتاح  آينده  نيز سال  ها 

صادرات و واردات كاال به وجود مي آيد. 
مدير عامل اين منطقه اظهار كرد: هم اكنون يك سيلوي 120 
هزار تني گندم و يك مخزن ذخيره سوخت 90 هزار مترمكعبي 
افزايش  نيز  ها  بخش  اين  است  قرار  كه  دارد  وجود  منطقه  در 
يابد. وي تصريح كرد: با بهره برداري از مجموعه بندري كاسپين 
وضعيت اقتصادي و كسب و كار در اين ناحيه شتاب  فوق العاده 
اي  خواهد يافت. به نظر مي سد ، اكنون زمان آن است تا همه 
رسانه هاي استان،  مديران استان و مردم ا ز اين منطقه و مديريت 
آن حمايت كنند و انگيزه هاي بيشتر كار و تالش در اين منطقه 

مضاعف شود.

حمایت از منطقه آزاد انزلي 
حمایت از اقتصادي گیالن

سرمقاله

زمينی به مساحت 20 هزار متر مربع واقع دربخش  لشت نشاء ، روستای چپك  ناظمی ، دارای كليه 
امتيازها، دو حلقه چاه آب نيمه عميق، استخر ماهی گرمابی به مساحت 6000 متر مربع دارای 1000 
درخت خرمالو، خانه سرايداری و يك واحد دامداری به مساحت 170 مترمربع به فروش می رسد. 

برای اطالعات بيشتر با شماره های زير تماس حاصل فرماييد.

باغ مركبات - استخر - دامداری

09366153971 و 09122419925

كتاب روزنـامه نگـاری علمی  و 
كاربـردی  

»  آگهـی فـروش ملك  «

محـل خريـد كتـاب :
   كتابفروشی طاعتی - رشت ، ميدان شهرداری ،  ابتدای علم الهدای - 

كتابفروشی  بدر -  گلسار،  رو به روی  اداره كل پست گيالن

تلفن تماس برای خريد شمارگانی كتاب           09125036810
كتابی دانشگاهی برای رشته های روزنامه نگاری - امور فرهنگی  و

 روابط  عمومی - از انتشارات جهاد دانشگاهی استان گيالن
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به زودی چاپ دوم
قابل توجه رسانه ها، روابط عمومی ها  

انا هلل و انا اليه راجعون
درگذشت حضرت 

آيت اهلل اکبر 
هاشمی رفسنجانی 

رييس مجمع 
تشخيص مصلحت 
نظام و يار ديرين 

حضرت امام خمينی 
)ره( و رهبر معظم انقالب را تسليت  

عرض می كنيم.
مديريت و خبرنگاران نشريه ي واکنش , 

گيالن ۲۴ وکانال واکنشي ها

ششمین تالیف  
استاد مجید 

محمدپور                



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

جلسات شورای شهر 
رشت  بي نتیجه است

mohammadpour3650@yahoo.com 

كشور  های  مقام  كه  وجودی  با 
و  مجاز  های  فعالیت  خصوص  در 
جمهوری  ریاست  انتخابات  قانونی 
و  شهر  شوراهای  خصوص  به  و 
روستا هشدار مبتی بر برخورد سریع 
تحركات  اما  دهند،   می  متخلفان  به 
در كف جامعه حاكی از آن است كه 
شوراها  انتخابات  حوزه  در  حداقل 
محسوس  بسیار  آشكار  تحركات 
است. در این راستا اعضای شوراهای 
در  بزرگ  شهرهای  ویژه  به  شهرها 
رسانه  به  مراجعه  با  اخیر  های  هفته 
مجالس  مساجد،   در  حضور  و  ها 
ها  عزا،  جشنواره  یا  مناسبتی شادی 
فرهنگی  های  بخش  در  مشاركت  و 
می  نشان  را  خود  نوعی  به  هنری  و 

دهند.
اعضای  این  تحركات  موازات  به 
افرادی كه از بیرون از  فعلی شوراها 
را  شوراها  به  ورود  قصد  مجموعه 
همان  در  و  ننشسته  بیكار  هم  دارند 
سطح و اندازه وارد صحنه سیاسی و 

رقابت های شده اند.
از  برخی  آنكه  توجه  جالب  نكته 
اعضای شوراهای شهر كه تاكنون در 
ترجیح  را  سكوت  شوراها  جلسات 
البته  در  كشور  سراسر  در  دادند  می 

فعالیت  محدوده   « ایران  شمال  در 
های  استان  واكنش  نشریه  توزیع  و 
این  در  قزوین«   و  ، مازندران  گیالن 
دهند و تالش  نشان می  ایام خودی 
گاه  و  متفاوت  های  واكنش  با  دارند 
را  عمومی  افكار  نظر  توجه  جالب 

جلب كنند. اینكه مسئوالن قرار است 
با كدام بخش و فعالیت این نامزدهای 
زود هنگام برخورد كنند حداقل برای 
افكار عمومی مشخص نیست و ما در 
در  كه  داریم  تمایل  بسیار  هم  رسانه 
این خصوص توضیح قانع كننده ای 

بشنویم. امید است كه در 29 اردیبهشت 
ماه سال آینده انتخاباتی سالم و به دور 
و  باشیم  داشته  انتخاباتی  تخلفات  از 
كسانی وارد شوراها شوند كه به معنای 
به مردم  برای خدمت  ها  بهترین  واقع 

باشند.

 نشریه واكنش: عضو شورای اسالمی شهر رشت گفت: جلسات 
شورا  دیگر  عضو  توسط  تشنج  ایجاد  دلیل  به  رشت  شهر  شورای 
همواره بدون نتیجه پایان می یابد . سید امیرحسین علوی در جمع 
باقری  رفتار  نحوه  از  انتقاد  با  شهر  این  اسالمی  شورای  اعضای 
خطیبانی عضو دیگر شورای شهر رشت در صحن علنی، اظهار کرد: 
این عضو شورا سه هفته است که با مطالبی صحن را متشنج کرده و 

در نهایت جلسات شورا بدون حصول نتیجه خاتمه می یابد .
شهروندان  رای  به  باید  شورا  عضو  عنوان  به  اینکه  بیان  با  وی 
اداره جلسه شورا معترضم و  به نحوه  افزود:  باشد،  احترام گذاشته 

رئیس شورا نباید اجازه دهد اعضای شورا با همهمه نظم جلسه را 
به هم بزنند . عضو شورای اسالمی شهر رشت گفت: به عنوان یک 
حضور  صالحیت  عدم  بررسی  تقاضای  رشت  شهر  شورای  عضو 

محمود باقری خطیبانی در جلسات شورای شهر رشت را دارم  .
پیشگر عضو دیگر شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به بررسی 
در  کرد:  خاطرنشان  رشت  شهرداری  تابع  سازمان  چند  اساسنامه 
اساسنامه های جدید توجه چندانی به حضور اعضای شورا به عنوان 
نماینده شورا در سازمان های مذکور نشده و نقش اعضای شورا در 

سازمان ها ضروری بوده و نباید کمرنگ شود.

واكنش2

فعالیت هاي مجاز یا غیر مجاز  

خبر

ايمان عليزاده

خبر

 مجلس با انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت 
اقتصاد، مناطق مذکور را ساماندهی کرده و عملکرد 

آنها را شفاف سازی کرد.
ادامه    حدود دو هفته پیش بود که مجلس در 
اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  بررسی 
ایران، ماده  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
۲۷ این الیحه را با تبصره آن به تصویب رساندند، 
اختیارات،  وظایف،  کلیه  ماده  این  اساس  بر  که 
با حفظ  آزاد  مناطق  ساختار و تشکیالت دبیرخانه 
مقررات  و  ضوابط  و  مستقل  حقوقی  شخصیت 
منتقل  دارایی  و  اقتصادی  امور  به وزارت  مربوطه، 
شد و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط به 
حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی 
شد. تا پیش از این دبیرخانه مناطق آزاد به صورت 
وجود  جمهوری  ریاست  زیرمجموعه  در  مستقل 
داشت که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان معتقد 
بودند که مناطق آزاد امپراتوری مستقلی شده که به 
هیچ نهاد نظارتی به ویژه مجلس پاسخگو نیست و 

عملکرد این مناطق شفتف نیست.
که  خود  اولیه  اهداف  از  آزاد  مناطق  متاسفانه 
از  به خارج  کاالها  و  تسهیل صادرات محصوالت 
در  و  شده  دور  بود  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  کشور 
واقع دروازه ای برای واردات شده است، که انتقال 
دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد عملکرد این 
ملزم  را  مذکور  وزارتخانه  و  کرده  شفاف  را  نهاد 
به پاسخگویی می کند، در همین راستا خبرگزاری 
مجلس  نمایندگان  با  وگو  گفت  در  ملت،  خانه 
شورای  دبیرخانه  انتقال  چرایی  اسالمی،  شورای 
عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را جویا شده که 
به شرح زیر است:  پورابراهیمی لزوم ورود وزیر 

وزیر دفاع عربستان تأکید کرد این کشور هرگز با 
ایران برای حل اختالفات و تنش ها مذاکره نخواهد 
کرد. محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد 
آمریکایی  مجله  با  مصاحبه  در  سعودی  عربستان 
مسئله  سه  نماینده  ایران  شد:  مدعی  افرز  فارن 
اصلی یعنی ایدئولوژی های بدون مرز، بی ثباتی و 
تروریسم است.  وی درباره آینده روابط عربستان 
و ایران و در ادامه اظهارات گستاخانه خود گفت: 
صادر  به  که  کشوری  با  مذاکراه  برای  جایی  هیچ 
از  می پردازد،  خود  نظرانه  کوته  ایدئولوژی  کردن 
تروریسم حمایت می کند و به نقض حاکمیت دیگر 
روش  ایران  اگر  ندارد.  وجود  می پردازد،  کشورها 
کنیم  همکاری  تهران  با  ما  و  ندهد  تغییر  را  خود 

ضرر خواهیم کرد. 
 وی از گسترش نفوذ داعش در عراق و سوریه 
شدیدا ابراز نگرانی کرد و افزود: می توان با در نظر 

اقتصاد در حوزه سیاست گذاری مناطق آزاد/ پهنه 
های عملیاتی به ستادهای زیرمجموعه واگذار شود

تمامی  انتقال  به  بااشاره  پورابراهیمی  محمدرضا 
دبیرشورای  تشکیالت  و  وظایف،اختیارات،ساختار 
عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گفت:براساس این مصوبه تمامی ساختار مناطق آزاد 
اقتصاد و  حفظ شده و تصمیمات در ذیل وزارت 
امور دارایی اتخاذ می شود و در واقع رییس منطقه 
و  اقتصاد  وزارت  معاونان  و  مدیران  از  یکی  آزاد 

امور دارایی می شود.
در مجلس شورای  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
با این مصوبه مجلس بخش  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
زیادی از مشکالت مناطق آزاد رفع می شود،افزود:به 
دلیل ارتباطی که حوزه بخش گمرک، مالیات، نظام 
دارد،می  اقتصاد  وزارت  با  بانکی  و  گذاری  تعرفه 
و  کرد  رفع  را  مشکالت  از  عظمیمی  بخش  توان 
متولی  اقتصاد  وزیر  و  داده  افزایش  را  پاسخگویی 

مناطق آزاد می شود.
انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد پاسخگویی 
به  اشاره  با  وی  دهد.  می  افزایش  را  مجلس  به 

گرفتن کشورهای قدرتمندی مثل مصر، اردن، ترکیه 
و عربستان داعش را شکست داد. محمد بن سلمان 
درباره آفریقا نیز گفت: عربستان به مقابله با تهدید 
از طریق  آفریقا  در  تندروی و خشونت  روزافزون 
همکاری با نهادهای بین المللی از جمله یونیسف 
دفاع  می کند.وزیر  کمک  گیتس  ملیندا  و  بیل  و 
عربستان ادامه داد: عربستان از حمالت تروریستی 

و  وظایف،اختیارات،ساختار  تمامی  انتقال  با  اینکه 
وزارت  به  آزاد  مناطق  عالی  دبیرشورای  تشکیالت 
در  متوازن  های  سیاست  دارایی  و  اقتصادی  امور 
وزیر  داد:یک  ادامه  می شود،  گذاری  توسعه هدف 
می تواند تمام جهات را با هم رصد کند و در همین 
معنای  به  آزاد  مناطق  سمت  به  گیری  جهت  راستا 
یک منطقه نیست،بلکه وزیر همزمان تمامی ابعاد را 

بررسی کرده و تصمیم گیری می کند.
نگاه رسانه: 

حركت  این  به  اقدام  شرایطی  در  مجلس 
و  اقتصادی  وزارت  كه  است  كرده  خاص 
داراریی به اندازه كافی و حتی بیش از حد توان 
بار و مسئولیت بر عهده دارد و مشخص نیست 
كه قارد باشد از عهده این مسئولیت بزرگ بر 

آید.
دبیرخانه مناطق آزاد در واقع بر عهده رئیس 
و  آن  جایگاه  لحاظ  به  هم  كه  بود  جمهوری 
كارهای  مجموعه  این  امور  به  رسیدگی  هم 
بهتر پیش می رفت،  اكنون با این وضعیت باید 
دارایی  و  اقتصاد  كه وزارت  دید  و  بود  منتظر 
كه چندین بخش مهم حوزه اقتصادی ازجمله 
مالیات و سیستم و بانكی و.... را دراختیار دارد 
در  كند.  رسیدگی  نیز  حوزه  این  به  تواند  می 
بخش مالیات كه با 40 درصد فرار مالیاتی و نیز 
در در حوزه بانكی مردم با مشكالت  فراوان 
مواجه هستند. امیدواریم كه اوضاع مناطق آزاد 

با این انتقال بهتر شود. انشاء اهلل

زیادی در مناطق مختلف رنج برده است اما نیروهای 
ما حمالت پیش دستانه ای را در شهرهایی از جمله 
جده، الخبر، مکه، ریاض، طائف و ینبع انجام داده اند. 
خشونت آمیزترین  و  طوالنی ترین  عملیات ها  این 
عملیات ها علیه تروریسم از زمان تأسیس عربستان 
بوده است. عربستان هم پیمان اصلی کمپین مبارزه با 
به  را  نظامی زیادی  مالی و  منابع  تروریسم است و 

حمایت از این کمپین اختصاص داده است
 نگاه رسانه: وزیر آل سعود نگفته است كه 
آورده  به وجود  كسانی  را چه  داعش  و  الفاعده 
اند و چه دولت های به واقع تروریست هستند. 
بن سلمان اظهار نكرد ه كه داعش و دیگر گروه 
های آدمكش به حمایت آمریكا و پرورش یافته 
و  خاك  به  را  منطقه  كه  هستند  سعود  آل  دامن 

خون كشیده اند.

انتخابات  و  سیاسی  مدیرکل 
شفاف  بیان  گیالن  استانداری 
واقعیت ها را اعتقاد دولت یازدهم 
کار  اساس  شد:  متذکر  و  دانست 
انتخابات  برگزاری  در  دولت 
اجرای قانون است و به هیچ عنوان 
کرد.  نخواهیم  عدول  قانون  از 
پراوزان در جمع دهیاران، شوراهای اسالمی و مدیران مدارس بخش 
و  رشد  از  ابراز خرسندی  با  سیاهکل،  شهرستان  پیرکوه  و  دیلمان 
توسعه بخش دیلمان و با اشاره به اینکه بیش از ۳ سال از عمر دولت 
دلیل قطعنامه هایی که در سازمان ملل علیه  افزود:به  گذشته است، 
ایران تصویب شده بود، کشور در وضعیت بدی به سر می برد که در 
نتیجه در سال ۹۲ مردم با آگاهی از شرایط آن زمان تدبیر و امید را 
انتخاب کردند و لذا دولت توانست با درایت و رهنمودهای رهبری 
ناخواسته جلوگیری  از یک جنگ  مذاکره کننده  تیم  کنار تالش  در 
نماید. وی با بیان اینکه پیش از این دولت حتی کشورهایی همچون 
روسیه و چین قطعنامه های علیه ایران را امضا می کردند،گفت: امروز 
این کشورها  بین الملل  با دیپلماسی قوی کشور و دولت در سطح 
نیز برای حل مشکالت در سوریه و منطقه از ایران تقاضای کمک 

می کنند.
تصریح  سوریه،  از  ایران  حمایت  چرایی  به  پاسخ  در  پراوزان 
وجود  کشور  در  امنیت  این  امروز  نبود  سوریه  در  ایران  کرد:اگر 
کشور  داخل  در  تروریستی  گروه های  و  داعش  با  باید  و  نداشت 
می جنگیدیم. این مقام مسئول دولت تدبیر و امید را انتقادپذیر دانست 
و عنوان کرد:این دولت همان گونه با هیچ نقدی مقابله نخواهد کرد و 
نقد را راه اصالح نواقص کار خود می داند، اما نگرانی از نقد بابت 
می  ایجاد  دولت  علیه  تهمت  و  اخالقی  بی  و  جا  بی  تخریب های 
شود. وی اضافه کرد: واقعیت ها و دستاوردهای دولت باید گفته شود 
و این وظیفه ما مدیران است که از دولت دفاع کرده و عملکردهای 
آن را به گوش مردم برسانیم. مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری 
گیالن با اشاره به تالش دولت در عدم تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، 
گفت: امروز رشد اقتصادی از منفی ۶ به بیش از ۶ درصد رسیده 
است و قیمت نفت افزایش یافته و تحریم های بسیاری علیه ایران 
بیان شفاف  تبیین شود. پراوزان  باید برای مردم  لغو شده است که 
واقعیت ها را اعتقاد دولت یازدهم دانست و متذکر شد: اساس کار 
دولت در برگزاری انتخابات اجرای قانون است و به هیچ عنوان از 
قانون عدول نخواهیم کرد. در انتخابات سال ۹۴ با اینکه بیشترین 
اختالف نظرها را با هیات های نظارت و شورای نگهبان داشتیم، هیچ 

گاه این اختالفات به دعوا کشیده نشد.

مديران بايد از دولت دفاع كنند 
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دبيرخانه مناطق آزاد از مجلس منفك شد
در مسير اقدامي سياسي يا اقتصادي!

خبر

مردمی  گزارشات  پی  در 
عنوان  جعل  باند  دو  اعضای 
عوامل  توسط  كنی  كارچاق  و 
دادگستری  اطالعات  حفاظت 

استان دستگیر شدند.
با  باند  دو  این  اعضای 
با سوء  و  متمول  افراد  شناسایی 
استفاده از جایگاه برخی مقامات 
نام دستگاه قضایی اخاذی  و تقرب به آنها و جلب اعتماد آنان به 
می نمودند. این افراد متخلف و سودجو با صحنه سازی  و تشویش 
اذهان پس از به دام انداختن متمولین، به  اخاذی و كالهبرداری های 

كالن چند صدمیلیونی از این افراد  می پرداختند. 
به گزارش دستگاه نظارتی دادگستری استان گیالن از ابتدای سال 
جاری  تاكنون چندین باند داللی و كارچاق كنی در تعدادی از حوزه 
های قضایی و سازمانهای تابعه شناسایی و دستگیر شده اند و بخشی 
از وجوه كالنی كه برخی ازاین افراد به ناحق  تصرف كرده بودند 
به صاحبان آنها برگردانده شد و با تشكیل پرونده قضایی این افراد 

توسط دادگاه محترم به اشد مجازات محكوم گشته اند. 
در این راستا حفاظت اطالعات ارشد دادگستری استان گیالن با 
دستگیری این افراد اعالم كرد: با تمام كسانی كه  بخواهند  با سوء 
استفاده  از ناآگاهی مردم و با ادعای كذِب داشتن اختیارات واهی و 
ارتباط با مسئوالن دستگاه قضایی  از ارباب رجوع، خانواده متهمان 
و زندانیان سوء استفاده نمایند برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.

 در این راستا حفاظت اطالعات ارشد دادگستری استان گیالن  از 
مردم والیت مدار و انقالبی استان گیالن انتظاردارد که در صورت 
همچون  قضایی  دستگاه  با  مرتبط  اخباری  استماع  یا  و  مشاهده 
اطالعات  تلفن گویای حفاظت  از طریق  را  مراتب   ، روال گذشته 

دادگستری استان گیالن به شماره  ۱۵۸۰_۰۱۳ اعالم كنند.

2 باند جعل عنوان و كارچاق كن 
دستگير شدند

توسط حفاظت اطالعات دادگستري گيالن،

تختهاي بيمارستاني 
الهيجان 40 درصد 

افزايش يافت

سیاهکل  و  الهیجان  مردم  نماینده 
های  بیمارستان  های  تخت  كرد:  اعالم 
پیگیری  با  میالد  و  پیروز  جدیداالحداث 
های صورت گرفته از ۲۴۰ تخت به ۴۰۴ 

تخت افزایش می یابد.
 وی هم چنین از احداث مركز پارک 
شکوفایی  راستای  در  فناوری   و  علم 
حوزه  در  شهرستان  این  استعدادهای 
ذبیح  داد.    خبر  فناوری  و  پژوهش 
احمر   هالل  جمعیت  در  نیکفردرجلسه 
حفظ  مهم  عوامل  از  یکی  اینکه  بیان  با 
است  خون  بحران،  در  انسان  جان 
بر  عالوه  باید  گیالن  خون  انتقال  گفت: 
برای  الهیجان  جدید  های  بیمارستان 
بیماران سیاهکل، لنگرود، رودسر، املش 
داشته  داشته  برنامه  نیز  اشرفیه  آستانه  و 
سیاهکل  و  الهیجان  مردم  نماینده  باشد. 
میالد  بیمارستان خصوصی  اینکه  بیان  با 
بینی  برای تعداد ۸۰ تخت پیش  که قبال 
گرفته  های صورت  پیگیری  با  بود  شده 
این تعداد به دویست تخت ارتقاء یافت 
که  نیز  پیروز  پروفسور  بیمارستان  گفت: 
و  سیدالشهدا  بیمارستان  تجمیع  حاصل 
۲۲آبان خواهد بود با برنامه تعداد یکصد 
پیگیری  با  و  و شصت تخت شروع شد 
تخت  چهار  و  دویست  به  های صورت 
طلبد  می  موضوع  این  که  یافت  ارتقاء 
چهارصدتخت  برای  گیالن  خون  انتقال 
داشته  برنامه ویژه  در شهرستان الهیجان 
باشد. وی با اشاره به داروخانه هالل احمر 
در الهیجان با بیان اینکه در شهریورسال 
۹۴ حکم بسته شدن این داروخانه صادر 
دادند  را طول  قضیه  این  آنقدر  ولی  شد 
تا چند ماه اخیر و در سال ۹۵ بسته شد 
برای  کمک  و  پیگیری  دستور  گفت: 
صادر  بهداشت  وزیر  توسط  بازگشایی 
شده که بازگشایی این داروخانه می تواند 
بخشی از مشکالت مردم منطقه و بیماران 

صعب العالج را حل نماید. 
نیکفر با بیان اینکه در حوزه پژوهشی و 
شرکت های دانش بنیان که قطعا سازمان 
انتقال خون هم باید از نتایج این پژوهش 
برای  خاصی  اقدامات  شود  مند  بهره  ها 
متاسفانه  گفت:  گرفته  صورت  الهیجان 
اینکه دومین شهر  این شهرستان علیرغم 
و  علم  پارک  جایگاه  است،  گیالن  مهم 
محروم  زمینه  این  در  و  نداشته  فناوری 

بود.
گذشته  هفته  در  اینکه  باین  با  نیکفر   
آینده  هفته  برای  و  شد  صادر  مجوزی 
شد  نظرگرفته  در  ساختمان  بازدید  برای 
گفت:  گرفت  خواهد  صورت  اقداماتی 
این  جوانان  برای  نویدی  موضوع  این 
پژوهش  حوزه  در  که  است  شهرستان 
شکوفا  استعدادها  و  نبوغ  بنیان  دانش  و 
شود. وی در ادامه با بیان گیالن در حوزه 
در  آمده  بدست  فرصت  از  باید  سالمت 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
شورای اسالمی استفاده بهینه کند افزود: 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
این  اعضای  از  نفر  سه  و  است  گیالنی 
میطلبد  که  هستند  گیالنی  هم  کمیسیون 
مدیرکل انتقال خون گیالن از این فرصت 
خود  اهداف  و  ها  برنامه  پیشبرد  برای 
استفاده کند تا اقدامات الزم برای ارتقاء 

انتقال خون گیالن صورت گیرد.

مدير مسئول  

اظهارات گستاخانه وزير دفاع عربستان:

 دليلي براي مذاکره با ايران وجود ندارد

آموزش كوتاه و میان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي 
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ادامه سرمقاله ...

ادامه مطلب...
  ، تواند  می  انزلی  بندر  آزاد  منطقه  های  برجستگی  از  یكی   
اتصال فرودگاه رشت به منطقه آزاد باشد كه به اظهار دكتر مسرور 
مدیر عامل این منطقه دولت در صدد ارائه یك الیحه برای قانونی 

شدن این اتصال آماده تقدیم به مجلس كرده است.
به واقع با پیوستن فرودگاه رشت به منطقه آزاد اقتصادی بندر 
مسافر  و  كاال  مبادالت  برای  آزاد  منطقه  آنكه  بر  عالوه    ، انزلی 
هم   رشت  فرودگاه    ، یابد  می  دست  فراوانی  های  سهولت  به 
های  فعالیت  پروازها،   تعداد   ، هوایی  ط  خطو  تعداد  افزایش  با 
اقتصادی بیشتر و پیامد آن در آمدزایی باالتر ،  تجهیز امكانات و 

سرویس دهی در سطح ملی قرار می گیرد.
لذا شایسته است همه دست در دست هم به منطقه آزاد كمك 
كنیم تا این منطقه شایستگی های خود را بیش از پیش به نمایش 
آن  از  باالتر  و  ها  گیالنی  همه  حال  شامل  آن  منافع  كه  بگذارد 

ایرانی ها و كشورهای حاشیه ی دریای خزر خواهد شد.

حمـايت از منطقه آزاد انـزلي
حمايت از اقتصادي گيالن
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عده ای سعی دارند دولت را وارد 
حاشيه كنند

ارتباطات  وزیر  واكنش:  نشریه 
به  سفر  در  اطالعات  فناوری  و 
:عده  کرد  اعالم  رودسر  شهرستان 
ها  تریبون  از  استفاده  سوء  با  ای 
و رسانه های مختلف سعی دارند 

دولت را وارد حاشیه کنند،.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به   
عضو  این   ،  24 گیالن  خبری 
این  كرد:   عنوان  یازدهم  كابینه 
مسائل  از  مردم  که  حالیست  در 
خسته  خبری  دعاوی  و  جناحی 
اند و مسئولینی که از حوزه کاری 
مسائل حاشیه  وارد  و  خود خارج 
می                                                                                                                                                آسیب  مردم  به  شوند  می  ای 
به گزارش خبر نگار نشریه واکنش 
شوارای  جلسه  در  واعظی   دکتر 
تاکید  با  رودسر  شهرستان  اداری 
امنیت  آ رامش و  براین مطلب که 
همدلی   ، هماهنگی  حاصل  امروز 
و همزبانی است ، افزود: از لحاظ 
جغرافیایی در منطقه ای  زندگی می 
امنیت کشورهای همسایه  کنیم که 
اقدامات  دچار بحران ، تنش ها و 
گروههای تروریستی بوده و هرچند 
در گذشته ایران را به عنوان عامل 
بر هم زدن امنیت منطقه  متهم می 
دولت  امروز  خوشبختانه  اما  کرند 
از طریق  که  این هستند  بدنبال  ها 
جمهوری اسالمی ایران این امنیت 
کنند.                                                                                                                              قرار  بر  منطقه  سراسر  در  را 
ما  بسیج  و  سپاه   : کرد  اظهار  وی 
امروز  و  بوده  جهانی  الگوی  یک 
امنیت  برقراری  برای  الگو  این  از 

در سایر جوامع استفاده می شود و 
وی  است.  ایران  ملت  افتخار  این 
دان  قدر  همواره  باید  كرد:  تصریح 
نظام و مردم باشیم و ملت آگاه ایران 
وابسته  دولت  كه  بدانند  اسالمی 
نیست.                                                                           جناحی  و  حزب  هیچ  به 
امید  تدبیر و  : دولت  واعظی گفت 
سیاست  نیم گذشته  و  سال  در سه 
تالش  و  گرفته  پیش  در  را  توسعه 
تحریم  حاصل  که  مشکالتی  کرده 

فشار  مردم  بر  که  آنچه  هر  و  ها 
مقام  های  رهنمود  با  را  آورده 
و  ملت  حمایت  رهبری،  معظم 
کند.                                                                                    حل  گانه  سه  قوای  مشورت 
معظم  مقام  برپیام  تاکید  وی ضمن 
رهبری در خصوص حل مشکالت 
مجلس  و  دولت  گفت:  مردم 
رسانی  خدمت  برای  جدی  اهتمام 
تشکر  ضمن  دارند.وی  مردم  به 
رئیسه  هیئت   ، مجلس  ریاست  از 

وهمه نمایندگان که بی دریغ و  در 
برنامه  بتوانند  تا  هستند  کار  حال 
را  شده  کشیده  زحمات  و  ششم 
دولت  وظیفه  برسانند  تصویب  به 
را نیز حل مشکالت مردم دانست.                                                                                                                                           
خانوار   20 باالی  روستاهای 
شوند                                                                                                     می  اینترنت  به  مجهز  روسر 
ضمن  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
در  ذیربط  مسئولین  به  تاکید 
خصوص اینکه هیچ یک از جاده ها 

و مسیرهای اصلی نباید نقطه کور 
و  شدن  مجهز  از   ، باشند  داشته 
دسترسی تمامی روستاهای باالی 
که  رودسر  شهرستان  خانوار   20
خط تلفن دارند به سیستم اینترنت 
مطلوب خبر داد.وی تصریح کرد، 
تنها یک روستا باالی 20 خانوار 
رنج  تلفن  خطوط  نداشتن  از 
خط  نیز  روستا  آن  به  که  میبرند 

تلفن خواهیم داد.
برداری  بهره  زمان  وی 
را  شده  یاد  ی  ها  پروژه  تمامی 
کرد.                                          اعالم  دولت  همین  پایان 
 W روستا   133 کرد،  بیان  وی 
قدیمی  علت  به  که  هستند   L L
بودن  این سیستم های مخابراتی 
و  دارند  همراه  به  را  مشکالتی 
این  به  توانیم  نمی  اینکه  دلیل  به 
بدهیم   اینترنت  قدیمی  خطوط 
در تالشیم که اینترنت را بصورت 
روستاها  این  برای  جداگانه 
در  کرد:  اظهار  واعظی  بیاوریم. 
طی سه سال گذشته شبکه انتقال 
شهرستان چهار برابر ، پهنای باند 
شهرستان سه برابر شده که در این 
کنون  تا  ریال  میلیارد   390 راستا 

سر مایه گذاری شده است. 
وی در عین حال  تصریح کرد 
تا  که  است  این  بر  ها  سیاست 
میلیارد  یازدهم 370  دولت  پایان 
سرمایه  بخش  این  در  دیگر 

گذاری شود.

3 واكنش

ایمان عليزاده

هنرمندان  از  «كاری  »گره  عنوان  با  عكس  گروهی  نمایشگاه 
انزلی در الهیجان برپا شده است . به گزارش روابط عمومی اداره 
با  عكس   40 نمایشگاه  این  الهیجان؛در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دیدگاه  از  هنرمندان  از  یك  هر  امده،  در  نمایش  به  گره  موضوع 
خود موضوع گره را عكاسی كرده اند) گره=وابستگی، گره=مشكل 
برپایی  مسئول  گلنازی  مانی   .)..... و  =خانواده  ،گره=اعتیاد،گره 
و  است  انزلی  اهل  و  عمران  1365،مهندس  نمایشگاه،متولد 
هنرمندانی كه عكسهایشان در این نمایشگاه به نمایش در امده:امیر 

نژاد،پریناز  كی  دباغ،علیرضا  زاده،ارین  حسن  دوز،علیرضا  چكمه 
اعضای  از  همگی  ؛  چمنی  صیاد  ، ارتیمیز  عبدالپناه  فتاحی،پوریا 
این  ماهه  چند  تالش  حاصل  عكسها  هستند.  انزلی  عكس  كانون 
هنرمندان جوان اولین بوده و اولین بار است كه به نمایش گذاشته 
می شوند.عالقمندان می توانند از تاریخ 18 الی 22دی صبحها از 
ساعت 10الی 13و عصرها از ساعت 16الی 19عصر در نگار خانه 
از  ارشاد اسالمی الهیجان  اداره فرهنگ و  استاد حسین محجوبی 

این نمایشگاه دیدن كنند .

برپایي نمایشگاه 
گروهي عكس »گره«

در الهیجان

بخش  به  الهیجان  ندارد« از  جان  كه  بس  از   « نمایش 
مرور اجراهای محیطی سی و پنجمین جشنواره تئاتر بین 

المللی فجرراه یافت .
خورتاب  ندارد« ازگروه  جان  كه  بس  از   « نمایش 
محمود  نویسندگی  و  امینی  امیر  كارگردانی  به  الهیجان 
پنجمین  و  محیطی سی  اجراهای  مرور  بخش  به  ناظری 

جشنواره تئاتر بین المللی فجرراه پیدا كرد .

فرماندار شهرستان رودسر در نشست  كمیته ی پسماند 
از  وتشویق  تنبیه  سیاست  از  باید  كرد:  اعالم  شهرستان 
طرف شهرداری ها ودهیاری ها برای مردم جهت تفکیک 
زباله  اعمال شود.امیر جانبازی رودسر  افزودك در رابطه با 
بحث ریجکت ازمحیط زیست خواستار همکاری وکمک 
به آن هایی که مشکل دفع زباله وریجکتی دارند هستیم. 
برای  اعتبار  میلیون   میلیارد و 950  کرد، یك  بیان  وی  
کارخانه ی کمپوست است،درصورتی که طرح  وپروژه ی 

از كارهای منتخب در هفتمین دوره  نمایش یكی  این 
هیات  توسط  كه  بود  الهیجان  شهروند  تئاتر  جشنواره 
معرفی  فجر  جشنواره  دبیرخانه  به  جشنواره  این  داوران 
شد و پس از بازبینی،موفق به شركت در بخش مرور سی 

و پنجمین جشنواره بین المللی فجر شد.
از عوامل دیگر این نمایش:طراح فضا»امیر امینی«؛ دستیار 
کارگردان»عباس امینی راد«؛بازیگران:»آرزو امینی«،»سوفیا 

مناسبی جهت پسماند زباله ارائه شود این بودجه به پنج 
میلیارد ریال افزایش می بابد.

فرماندار به ضرورت اجرای طرح تفکیک پسماندهای 
پزشکی نسبت به خانگی تاکید کرد و گفت: به دلیل اینکه 
پسماندهای پزشکی سالمت جامعه را بیشتر مورد مخاطره 
قرار می دهد مسئولین ذیربط وظیفه دارند تااین موضوع 
را به صورت جدی پیگیری کنند. وی در این جلسه اعالم 
شرایط  در  زباله  تفكیك  نظر  از  رودسر  شهرستان  كرد: 

لون  فالحتی«،»ترنم  پور«، »كامیاب  رجب  نادری«،»امیر 
آمیز«،ساخت،تنظیم و اجرای موسیقی»نوید الهیجی؛هامون 
سینا  و  طبع  خوش  صادقی،ماهان  حاجی  نقیبی،علی 
رمضان زاده«؛ساخت و اجرا دكور:»علی مرتضوی«؛دستیار 
داداشی«؛مدیر  : »مائده  صحنه  بشاش«؛منشی  صحنه»پویا 

صحنه»الهه یوسفی« می باشند.

خوبی قرار دارد و بخش رحیم اباد 
صورت  به  را  زباله  درصد   90 تا 

تفكیك آماده سازی می كنند.
از  یاد آوری می شود كه برخی 
گروه های محیط زیستی مانند یك 

انجمن در دهستان بی باالن كه در مسیر ثبت انجمن قرار 
دارد،  هر ماه چند مرحله اقدام به جمع آوری و یا تفكیك 

زباله می كنند.

نشریه ی واكنش : فرماندار 
جلسه  در  رودسر  شهرستان 
شهرستان  این  اداری  شورای 
و  ارتباطات  وزیر  حضور  با 
استاندار  و  اطالعات  فناوری 
شاخص  كرد:  اعالم  گیالن 
های رشد و توسعه منطقه در 

دوره دولت یازدهم برجسته و محسوس است. به گزارش شبکه 
تحلیلی خبری گیالن 24 ،  امیرجانبازی رودسری در خصوص 
یازدهم  دولت  بکار  آغاز  از  سد   این   : کرد  اشاره  پلرود  سد 
پیشرفت فیزیکی پروژه 19 درصد بوده که پس از سفر ریاست 
به گیالن و پیشرفت جهشی حاصل که در حال  محترم جمهور 
حاضر 50 درصد می باشد 131 میلیارد تومان پرداخت شده و بر 
اساس اعالم مسیولین مرتبط تا پایان سال 95 آبگیری اولیه و با 

تخصیص مابقی اعتبارات تا سال 97 به اتمام خواهد رسید .
 جانبازی ادامه داد در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید 
نیز  شهرستان  اجرایی  مدیریت  پیشرفت  و  توسعه  رشد  برای 
وحتی  استانی  عملکرد  متوسط  به  رسیدن  و  پیشرفت  بمنظور 
کشوری برنامه ریزی شده و به نتایجی مطلوبی نیز دست یافته ایم
کشاورزی  تولیدات   : افزود  کشاورزی  بخش  به  باشاره  وی   
ارتقا ی  با  و  دارد  قرار  باالیی  رتبه  در  زیرکشت  برمبنای سطح 
شاخص های تحقیقاتی و بهره وری شاهد رشد در واحد سطح 
بوده ایم به گونه ای که میزان تولید فندق در ابتدای آغاز به کار 
دولت یازدهم 600 الی 900 هکتار بوده و اکنون به حدود 1200 

هکتار رسیده است . 
استفاده  و  میکانیزاسیون  توسعه  دلیل  به  كرد:  اظهار  جانبازی 
بهینه از نهادهای کشاورزی و همچنین آموزش کشاورزی شاهد 
افزایش 10 درصدی تولید برنج در شهرستان و نیز افزایش راتون 
این  بیان  با  رودسر  فرماندار   . بودیم  درصد   20 حدود  رشد  با 
مطلب که میزان تولید شیر از 37 هزار تن به 40 هزار تن با رشد 
8 درصدی رسیده است ادامه داد ؛ میزان تولید گوشت و مرغ از 
4000 تن به 2/4 هزار تن  با رشد 5 درصدی رسیده و بصورت 
باغبانی 3867  و  در زراعت  گیاهی  تولیدات  بهبود  بمنظور  کلی 
که شاهد  است  حالی  در  این  و  ایم  داشته  افزایش سطح  هکتار 
بهبود وضعیت باغات چای و افزایش سطح زیر کشت و نیز تالش 
برای رسیدگی به باغات چای رها شده و افزایش تولید بودیم . 
وی گفت :  مجموع 45 میلیارد تومان بهای برگ سبز چای بیش 
از 41 میلیارد تومان پرداخت شده که حدود 92 درصد می باشد 
که از این میزان سهم دولت 62 درصد بوده و بصورت کامل به 

حساب سازمان چای واریز گردیده است .
 وی با اشاره به بخش کشاورزی افزود : تولیدات کشاورزی 
ارتقا ی  با  و  دارد  قرار  باالیی  رتبه  در  زیرکشت  برمبنای سطح 
شاخص های تحقیقاتی و بهره وری شاهد رشد در واحد سطح 
بوده ایم به گونه ای که میزان تولید فندق در ابتدای آغاز به کار 
دولت یازدهم 600 الی 900 هکتار بوده و اکنون به حدود 1200 
و  اشتغال  وضعیت  بهبود  راستای  در  وی   . است  رسیده  هکتار 
است  موثر  ایجاد شغل  در  که  ای  و حرفه  فنی  مهارتهای  ایجاد 
اینطور بیان کرد :در حوزه آموزش های شهری روستایی و اصناف 
این تعداد  از  نفر کارجو آموزش مهارتی دیدند که  تعداد 3920 

2352 نفر معادل 60 درصد، جذب بازار کار شدند.
  این مقام عالی اجرایی رودسر با بیان اینکه در بخش صنعت 
واحدهای ثبت نام شده جهت اخذ تسهیالت درنظر گرفته شده 
بمنظور تکمیل فرآیند تولید و جبران عقب ماندگی  در کارخانجات 
موفق به تخصیص 32 میلیارد تومان اعتبار شده اند، گفت : از این 
میزان تاکنون حدود 16 میلیارد تومان توسط صنایع و کارخانجات 
دریافت شده بجز یک واحد که بجهت قدیمی بودن خط تولید 
البته  و  داشته  تولید  خط  نوسازی  برای  کالن  تسهیالت  به  نیاز 
مشکالتی که مجموعه مدیریتی آن واحد داراست مابقی فعال و 
مشغول بکار هستند.جانبازی در بخش عمرانی هم گزارش داد: 
تالش برای افزایش متوسط عملکرد و رسیدن به متوسط استانی 
در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا در خصوص ضریب 
انعقاد تفاهمنامه و همکاری و  با  آسفالت راه روستایی توانستیم 
مساعدت وزارت راه و پیگیری های استاندار محترم به متوسط 
به 48  از حدود 32 درصد در سال 92  نزدیک شویم و  استانی 

درصد در سال 95 رسیده ایم و این روند کماکان ادامه دارد .
 وی همچنین در آب روستایی به ضریب بهره مندی از 6/70 
 95 مهر  پایان  تا  82درصد  حدود  به   91 سال  پایان  در  درصد 
به  و  ایم  پیشی گرفته  استانی  متوسط  از   : داشت و گفت  اشاره 
باالی  روستاهای  درصد  بنیاد مسکن 100  اجرایی  عوامل  همت 
برخورداری  ارتقا ضریب  و  شده  هادی  طرح  دارای  خانوار   20
تهیه طرح از 60 درصد به 100 درصد رسیده که با تخصیص 20 
درصد از اعتبارات  استانی و شهرستانی در سال جاری به متوسط 

استانی نزدیک شده ایم.

شاخص هاي پيشرفت در دولت 
يازدهم برجسته است

محمود رضایی

رامسر- سوده رضوي

راهيابي نمايش » از بس كه جان ندارد« جشنواره تئاتر بين المللي فجر

سياست تشويق و تنبيه در تفكيك زباله اجرا شود

فرماندار شهرستان رودسر،

ایمان عليزاده

شقایق رضایي

آسایشگاه خیریه معلولین رودسر مركز نگهداری 
شبانه روزی معلولین ذهنی پسر و دختر سراسر 

گیالن نیازمند كمكهای خیرین و نیكو كاران 
گرانقدر می باشد.

  شماره حساب بانک ملی:   ۰1۰5575۴۴2۰۰9

شماره تماس:  ۰13۴262989۰
 مشاركتهای مردمی  ۰13۴261۴822

نشریه ی منطقه ای واكنش و شبكه خبری گیالن 24: در نشست 
فرمانداری  در  مازندران  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
وزیر  امضای  به  هوشمند  شهر  برنامه  و  پروژه  شد،  اعالم  رامسر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و فرماندار رسید و جهت پیگیری به 

خانه سرمایه گذاری رامسر فرمانداری رامسرواگذارشد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،هم چنین جی اس ام 
و اینترنت پرسرعت روستاهای رامسر مطالبه محمد آزاد  فرماندار 
مدیرعامل  همچنین  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  دکتر  از  شهرستان 

مخابرات کشور بود که این پروژه هم محقق شد.
استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  فرماندهی  جلسه  چهاردهمین   
ستاد  جانشین  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  با  مازندران 
اقتصادمقاومتی کشور ، معاون استاندار، امام جمعه رامسر ،فرمانداران 
غرب استان و جمعی از مدیران کل در فرمانداری رامسربرگزار شد.

 وزیر ارتباطات در این جلسه اظهار كرد: نگاه دولت به اقتصاد 
مقاومتی تبلیغی نیست و شایسته است .  مسئوالن و مردم نگاهی 

عمیق ، دراز مدت و استراتژیک به اقتصاد مقاومتی داشته باشند .
 دکترواعظی با بیان اینکه نمی توان به زیر مجموعه ها بی تفاوت 
بود اظهار داشت: اگر پول یارانه مردم هر منطقه را می بردیم برای 
توسعه همان منطقه خرج می کردیم دیگر مشکلی پیش نمی آمد 
وزیر   . است  کرده  سخت  را  کار  گذشته  اشتباهات  متاسفانه  اما 
ارتباطات گفت: با وجود اختالفات در حوزه های مختلف اما در 

ارتباط با اقتصاد مقاومتی در کشور هیچ اختالفی وجود ندارد .
از  اینکه طرح های خوبی  بیان  با  مازندران  استان  معین   وزیر 
سوی معاون استاندار ،   فرماندار و دیگر اعضا مطرح شد گفت: باید 

مزیت ها و فرصت های منطقه شناسایی شود . وی افزود:مازندرانی 
ها خوش فکر و اندیشمند هستند و باید با تشکیل اتاق های فکر به 

حوزه های مختلف گردشگری و ... پرداخته شود .
زیر  دارای  کشاورزی  اینکه  بیان  با  امید  و  تدبیر  دولت  وزیر 
بخش  از  دارد  وظیفه  دولت  گفت:  است  متعددی  های  مجموعه 

های خصوصی حوزه کشاورزی و ... حمایت کند.
های  پتانسیل  به وجود  اشاره  با  این جلسه  در  رامسر  فرماندار 
فراوان شهرستان رامسر گفت: با وجود باالترین ظرفیت ها ، هنوز 
از مشکالت متعددی رنج میبریم  و رامسر یکی از شهرهای با رشد 

بیکاری است که نیاز به توجه ویژه در حوزه اشتغال دارد .
اقدامات  انقالب  پیروزی  از  بعد  سالهای  در  اینکه  بیان  با  آزاد 
بسیار خوبی در منطقه انجام گرفت اظهار كرد: در دولت تدبیر و 

امید اقدامات زیربنایی مناسبی در رامسر صورت گرفت .
 فرماندار رامسر در پایان با ببان اینکه دولت باید نگاه ویژه ای 
به رامسر داشته باشد، گفت:به نمایندگی از مردم از وزیر محترم می 

خواهم سالم مارا به مقام معظم رهبری و رییس جمهور برسانند .
 در ادامه حجت االسالم رضایی امام جمعه  با بیان اینکه باالترین 
عبادت ها خدمت به خلق است گفت: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی 

در سالی که به این نام مزین شده قابل تقدیر است .
به جلو  رو  : حرکت  افزود  االسالم سید جعفر رضایی   حجت 

دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی مشهود است .
 رضایی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران صنعت پاک آماده ورود 
به رامسر هستند گفت: موانع دولتی باعث ایجاد مشکالتی شده است 

که نیاز است در این جلسات در جهت رفع آنها بکوشیم .
 امام جمعه رامسر با بیان اینکه باید خروجی جلسه برای مردم قابل 
لمس باشد اظهار داشت:رامسر در بخشهای گردشگری ،کشاورزی 
والمسلمین  االسالم  کند.  حجت  فعالیت  تواند  می  پاک  و صنعت 
رضایی در پایان با بیان اینکه رامسر را خداوند متعال نگاه ویژه كرده 
است، گفت: اشکالی ندارد بندگان خدا به رامسر ویژه نگاه کنند، چرا 

که رامسر متعلق به همه دنیا است .
 وزیر ارتباطات در این نشست  بیان داشتند: نگاه دولت به اقتصاد 
مقاومتی تبلیغی نیست/یک عده از 3سال پیش به فکر انتخابات96 
هستند .  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان در شهرستان رامسر با قدردانی از آقایان آزاد و حسینی 
جو فرمانداران رامسر و تنکابن به جهت میزبانی و ارائه گزارشات 
و پیشنهادات درحوزه اقتصاد مقاومتی گفت: از روز گذشته درحال 
بررسی منطقه هستم که شاهدم اقتصاد مقاومتی بسیار جدی گرفته 

شده که جای قدردامی دارد .

رامســـر شهر هوشمنــد مي شود
وزير معين مازندران امضا كرد،

فرماندار رودسر:

وزير ارتباطات و فناوري در رودسر ،
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شماره  21649 دی  1395 سه شنبه 

محمود رضایی



واکنش شهرداری رشت ، گوناگون

علمي و فرهنگي ، هنري واکنش اجتماعي ؛ شهرداری

mohammadpour3650@yahoo.com 4واكنش
خبر

شهردار   : واكنش  ی  نشریه 
خود  سخنان  آخرین  در  رشت 
می  و  دارد  ای  تازه  های  حرفه 
وجود  به واسطه  شهر  این  گوید: 
اقلیم خود  بافت  در  رودخانه  دو 
ظرفیت  کیلومتر   ۵۶ طول  به 
ویژه ای در حوزه گردشگری دارد 

که باید از آن استفاده کنیم.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، سیدمحمدعلی 
مراسم  در  امروز  قدم عصر  ثابت 
خیابان  محله ای  پارک  افتتاح 
شهر  داشت:  اظهار  رشت  جوان 

اقلیم  بافت  در  به واسطه وجود دو رودخانه  رشت 
خود به طول 56 کیلومتر ظرفیت ویژه ای در حوزه 

گردشگری دارد که باید از آن استفاده کنیم.
پارک در سال 95 خبر داد و  افتتاح 16  از  وی 
پارک در حاشیه رودخانه ها  از 12  بیش  بیان کرد: 
راه اندازی شده و تالش کردیم با آزادسازی حاشیه 
رودخانه ها در مناطق 5 گانه، آنها را به فضای سبز 

تبدیل کنیم.
پارک  اندازی  راه  به  اشاره  با  رشت  شهردار   
اظهار  دارویی  گیاهان  از  استفاده  با  جوان  خیابان 
کرد: تلفیق رویکرد زیست محیطی با رویکرد مبتنی 
سوق  سمتی  به  را  شهروندان  دارویی،  گیاهان  بر 

می دهد که آرامش درونی داشته باشند.
گردشگری  اندازی  راه  از  قدم  ثابت  دكتر   
یک  در  رشت  رودخانه های  از  مسیر  سه  در  آبی 
مسیر  سه  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  ساله   4 فرآیند 
تردد گردشگری آبی با طول قابل توجهی در نقاط 
مختلف شمالی,جنوبی و غربی مد نظر قرار گرفته 
است و آن را در بودجه سال آینده شهرداری درنظر 

سازی  فرهنگ  و  هویتی  زمینه های  وی  گرفتیم. 
رشت را مبتنی بر کشاورزی دانست و خاطرنشان 
است  تا سفره  مزرعه  واژه شهر خالق،  کلید  کرد: 
و باید از ظرفیت های طبیعی در این راستا استفاده 
این  در  نیز  رشت  دو  منطقه  شهردار  کرد.  موثر 
رشت  جوان  خیابان  محله ای  پارک  افتتاح  مراسم 
اظهار داشت: امروز پارک محله ای خیابان جوان را 
با ویژگی منحصر که کاشت گونه های دارویی است 

افتتاح می کنیم.
 مرتضی عاطفی گیاهان دارویی را گونه غالب گیاه 
در این پارک عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم 
به وجود  مختلف  ابعاد  در  را  شهروندان  رضایت 
آوریم.  وی تصریح کرد: با وجود محدودیت عرصه 
که در محدوده حوزه منطقه دو رشت وجود دارد 
نسبت به آزادسازی حریم رودخانه و احداث پارک 
مساحت  رشت،  دو  منطقه  شهردار  کردیم.   اقدام 
پارک محله ای خیابان جوان را 5 هزار و 868 متر 
مربع اعالم کرد و گفت: این پارک در عرض 105 
روز فعالیت و 350 میلیون تومان بودجه افتتاح شد.

شش  تحویل  »بر  زیگلر،آلمان  شرکت  نماینده 
شده  خریداری  نشانی  آتش  خودروی  دستگاه 

توسط شهرداری رشت تا پایان سال تاکید کرد.
از   نقل  به  واكنش  ای  منطقه  نشریه  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد 

گیاهان  قلم   20 حضور  از  وی 
جوان  خیابان  پارک  در  دارویی 
گونه های  تعداد  گفت:  و  داد  خبر 
در  پارک  این  در  دارویی  گیاهان 
بهار نزدیک به 100 قلم می رسد و 
این در دنیا برای نخستین بار اتفاق 
رزماری,  گیاهان  عاطفی  می افتد. 
از  را  آویشن  و  بو  برگ  زرشک, 
پارک  این  دارویی  گیاهان  جمله 
عنوان و بیان کرد: تالش می کنیم در 
فصل بهار تنوع گیاهی را در پارک 

افزایش دهیم.
و  عرقیات  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  می شود  کشت  پارک  این  در  دمنوش 
کنند. استفاده  و  بچینند  را  آنها  می توانند  شهروندان 

سخنگوی شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه 
مورد  سبز  فضای  افزایش  در  را  مردم  رضایتمندی 
توجه قرار دادیم بیان کرد: خانواده های ایرانی برای 
طب  خانه ها  همه  در  و  قائلند  ارزش  گیاهی  طب 

سنتی استفاده می شود.
ارزشمند  را  گذشتگان  فرهنگ  تقویت  شیرزاد 
از طب سنتی  استفاده  قدیم  از  عنوان کرد و گفت: 
هنگام  و  است  بوده  مرسوم  بیماری ها  درمان  برای 
بیماری خانواده ها درمان از طریق طب سنتی را در 

اولویت کاری خود قرار می دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای 
را در احداث  منطقه 2  اقدام شهرداری  شهر رشت 
دارویی  گیاهی  گونه های  با  جوان  خیابان  پارک 
ارزشمند دانست و افزود: این اقدام در جهت تقویت 
سالمت شهروندان است و امیدواریم شهری سالم و 

عاری از آلودگی داشته باشیم.

سياسي دانستن منشور 
شهروندي بي انصافي 

است

مدیرعامل شرکت گاز گیالن با بیان اینکه ایران هیچ نیازی به 
گاز ترکمنستان ندارد گفت: با همکاری و استفاده بهینه مصرف 
و  تامین  به درستی  مازندران  استان  گاز  گیالن،  مشترکین  گاز 
مشکلی ایجاد نمی شود. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
با اصحاب  ، مهندس جمشید ظهیری  در نشست خبری   24
ایران و به تبع آن  اینکه شرکت ملی گاز  بیان  با  رسانه استان 
پایان  به  را  گازرسانی  شبکه  توسعه  دوره  گیالن  گاز  شرکت 

رسانده است اظهار داشت: هم اکنون با توسعه شبکه گازرسانی 
در  سازی  فرهنگ  بحث  و  کیفی  خدمات  ارتقای  گیالن  در 
گاز  شرکت  مدیرعامل  دارد.  قرار  اولویت  در  گاز  مصرف 
گیالن مقوله فرهنگ سازی در مصرف گاز را شاخصه ارتقای 
خدمات عنوان کرد و افزود: رسانه ها به عنوان عامالن فرهنگی 
رساندن پیام شرکت گاز در راستای مصرف بهینه به مشترکین، 

اصلی ترین عناصر هستند.

به گاز تركمنستان 
نيازی نيست

حقوق  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 
شهروندی وظایف مردم به دولت، دولت به 
مطرح  را  یکدیگر  به  نسبت  مردم  و  مردم 
می کند ، اظهار كرد: به واسطه منشور حقوق 
شهروندی فضای مطلوبی در کشور در حال 

فراهم شدن است.
وی منشور حقوق شهروندی را مبتنی بر 
افزود: گام های  و  اساسی عنوان کرد  قانون 
اساسی در رابطه با اجرای حقوق شهروندی 
قدرت،  با  امروز  و  برداشته شده  گیالن  در 
مطالبات مردم از دولت و دولت از مردم را 
در راستای حقوق شهروندی دنبال می کنیم.

و  تبلیغاتی  سیاسی،  دیدگاه  نجفی 
منشور  از  رونمایی  به  نسبت  انتخاباتی 
حقوق شهروندی را ناجوانمردانه و به دور 
از انصاف دانست و تاکید کرد: این منشور 
و  نیست  جامعه  از  خاصی  قشر  به  مربوط 

تمامی آحاد جامعه را در بر می گیرد.
 تولید چای 60 درصد افزايش يافت

تولید  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
چای در گیالن ۶۰ درصد افزایش یافته است 
گفت: تولید چای در چندین سال گذشته در 
گیالن رو به نابودی بود و در حال حاضر ۴ 
افزایش سطح زیر کشت چای  هزار هکتار 
در  نجفی   محمدعلی  داریم.   استان  در  را 
در  شهروندی  حقوق  گفتمان سازی  کارگاه 
منشور  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  استانداری 
و  هوشمندانه  اقدامی  شهروندی  حقوق 
اجتماعی  مشکالت  حل  به  عمیق  نگاه  با 
حقوق  منشور  داشت:  اظهار  است  جامعه 
شهروندی وعده ای بود که قبل از انتخابات 

مطرح شد و در همین دولت اجرا شد.

2 رودخانه رشت ظرفيت ويژه ای در حوزه گردشگری
شهردار رشت حرف تازه اي دارد،

استاندار:

خبر

خبر

صادرات محصوالت تولیدی در محدوده منطقه با 
رشد 25 درصدی امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته مواجه شد. به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
بین  امور  و  به گزارش روابط عمومی   ، گیالن 24 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، هادی پنداشته مدیر 
عملکرد  از  سازمان  این  تولید  تسهیل  و  گسترش 
موفق این سازمان در صادرات محصوالت تولیدی 
در محدوده منطقه با رشد 25 درصدی طی نه ماهه 
در  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  در  امسال 
راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

فروردین  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  پنداشته  هادی 
كاالهای  ارزی  ارزش  ماه سال جاری  آذر  پایان  تا 
تولیدی صادراتی شركت های صنعتی و دانش بنیان 
 : این منطقه به 39 میلیون دالر رسیده است افزود 
طی مدت مشابه سال گذشته حدود 31 میلیون دالر 
از محصوالت واحدهای تولیدی فعال در محدوده 
منطقه آزاد انزلی به خارج از کشور صادر شده بود 
بیانگر رشد 25 درصدی این شاخص  که این رقم 

مهم اقتصادی طی دوره مذكور می باشد.
وی عمده کاالهای صادراتی این منطقه را مشتمل 
اف  دی  ام  چوبی،  محصوالت  انواع  پوشاک،  بر 
محصوالت  و  کشاورزی،خشکبار  های  ،فرآورده 
بهداشتی و پالستیکی و تجهیزات الکترونیکو چاپ 

دانش  شرکت  تولیدات  و  آالت  ،ماشین  دیجیتال 
بازارهای  خصوص  در  و  کرد  اعالم  منطقه  بنیان 
هدف محصوالت صادر شده اظهار داشت: کاالهای 
عراق،  کشورهای  به  انزلی  آزاد  منطقه  در  تولیدی 
ترکیه، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
ترکمنستان   ، روسیه  قزاقستان،  رومانی،  آلمان، 

،تایوان و کشورهای اروپایی صادر شده است.
با  سازمان  این  تولید  تسهیل  و  گسترش  مدیر 
اشاره به اینكه بر اساس ماده 1 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعال در 
بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاال 
تعیین شده،  مناطق  این  ایجاد  مهم  اهداف  از  یكی 
اضافه نمود: میزان صادرات کاالهای تولیدی منطقه 
از رقم 440 هزار دالر در سال 91 در سال 94 به 
كه  یافت  افزایش  دالر  میلیون   42 توجه  قابل  رقم 
این میزان از رشد در طول عملكرد فعالیت سازمان 

منطقه آزاد انزلی کم سابقه بوده است.
محترم  اول  معاون  ابالغیه  به  اشاره  با  پنداشته 
فرماندهی  ستاد  رئیس  عنوان  به  جمهور  رئیس 
اقتصاد مقاومتی كشور مبنی بر افزایش 30 درصدی 
از  خارج  به  آزاد  مناطق  تولید  از  حاصل  صادرات 
كشور افزود: هدف گذاری صادراتی این منطقه در 
سال جاری 54 میلیون دالر در نظر گرفته شده كه 

نه ماهه حدود 72  به عملكرد  با توجه  این سازمان 
درصد از این هدف گذاری را محقق نموده و با توجه 
صنعتی  واحدهای  شدن  فعال  رشد  به  رو  روند  به 
نظر  مورد  رقم  سال،  پایان  تا  گردد  می  بینی  پیش 

محقق گردد.
و  متنوع  حمایتی  های  برنامه  به  اشاره  با  وی   
و  سال  دو  انزلی طی  آزاد  منطقه  سازمان  فرابخشی 
نیم گذشته که منجر به فعال سازی 48 واحد تولیدی 
گفت:  منطقه شده،  های صنعتی  در شهرک  صنعتی 
منطقه  محدوده  در  صنعتی  واحد   105 اكنون  هم 
مشغول به تولید انواع كاال و محصوالت بوده كه با 
از طرح های در دست  برداری  بهره  اضافه شدن و 
اقدام از سوی این سازمان و بخش خصوصی تا پایان 
از  تولید و صادرات  افزایش حجم  زمینه  آتی،  سال 

این منطقه به دیگر کشورها فرآهم می شود.

صادرات محصوالت توليدي منطقه آزاد انزلي افزايش يافت

زهرا رضائي

خبر

خبر

خبر

ادامه مطلب از صفحه 1  ...
وی با بیان اینکه ایران به علت قرار گرفتن در مسیر مهاجرت 
یا 11  اكنون 10  افزود: هم  است   بیماری  این  گیر  در  پرندگان 
استان مشمول آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان هستند و باید مراقبت 
های خاص دراین مناطق اعمال شود. مدیر کل دامپزشکی گیالن 
عالیم بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را مبتال شدن دستگاه 
تنفسی پرندگان عنوان کرد و ادامه داد: پیچش گردن، آبریزش بینی 
و چشم، خونریزی پا، سیاه شدن تاج و ریش و... از جمله عالیم 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است. با توجه به این شرایط 
حاد الزم است كه دستگاه های مسئول و رسانه ها  نسبت به این 
بیماری حساسیت بیشتری نشان داده و افكار عمومی را بیش از 
پیش آگاه سازند.  ابتالی یك یا چند نفر به این بیماری در صورتی 
كه به هنگام شناسای و تحت كنترل قرار نگیرند می تواند یك 
جامعه بزرگ  را در گیر كند. در بسیاری از خانواده ها كودكان 
با پرندگان بازی می كنند و برای بسیاری از بزرگتر ها سرگرمی 
روزانه شده است كه باید این خانواده ها نسبت به خطر ابتالی به 

بیماری  مطلع شده و از پرنده دوری كنند.

مردم نوعدوست و خیر شهرستان املش 
در9ماهه سال جاری مبلغ دو میلیارد و 297 
های  سرفصل  در  ریال  هزار  و630  میلیون 

مختلف به نیازمندان کمک کرده اند.
املشی  از مددجویان  نفر  اکنون 856  هم 
برخوردار  شهری  درمانی  خدمات  بیمه  از 
کمیته  خبری  سایت  گزارش  به  هستند. 
کمیته  مدیر  میرزایی  علیمرتضی  ؛  امداد 
مردم  اینکه  بیان  با  املش  شهرستان  امداد 
یاری  همواره  سال  طول  در  شهرستان  این 
مردم    : افزود  هستند  محرومان  رسان 
نوعدوست و خیر شهرستان املش در9ماهه 
میلیون  میلیارد و 297  دو  مبلغ  سال جاری 
و630 هزار ریال در سرفصل های مختلف 
به نیازمندان کمک کرده اند.  وی با قدردانی 
در  خیران  معنوی  و  مادی  های  حمایت  از 
کرد  اظهار  محرومان  به  رسانی  خدمت  امر 
های  در سرفصل  املش  مردم  : کمک های 
طرح همیان موال)تامین سبد غذایی( ، طرح 
از دانش آموزان (  یاسین)حمایت تحصیلی 
نذورات  از  حسینی)استفاده  احسان  طرح   ،
خیران ( ، طرح مفتاح الجنه)حضور و بازدید 
ازدواج  هزینه  کوثر)کمک  ، طرح   ) خیرین 
درمانی  های  شفاء)هزینه  ، طرح  نیازمندان( 
محسنین)حمایت  طرح   ، خاص(  بیماران 
ناتوان( ، طرح  از فرزندان دارای سرپرست 
ایتام( ، طرح شوق  طاها)پرداخت بیمه آتیه 
اماکن  به  ها  خانواده  اعزام  )هزینه  زیارت 
مسکن  تامین  رضوان)  طرح   ، زیارتی( 

نیازمندان ( ، صدقات و زکات بوده است.

لباس یکی از نشانه های مهم هویتی یک ملت محسوب شده و 
صنعت تولید آن نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد . در سالهای 
عرصه  این  فعاالن  و  سیاستگذاران  توجه  مورد  لباس  اخیرحوزه 
قرار گرفته است .  با هدف حفظ و تقویت فرهنگ و هویت اسالمی 
ایرانی ،ارج نهادن و ترویج الگوهای بومی و ومحلی جهت هدایت 
روستائیان  ،نمایشگاه  داخلی  الگوهای  سمت  به  بازارتولیدپوشاک 
و عشایر به مرکزیت تهران برگزار است. در سالهای اخیرترغیب 
مصرف کنندگان به استفاده از طرح های مبتنی بر فرهنگ ایرانی 
و سنتی در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی و سازمان 

میراث فرهنگی قرار گرفته است .

نشریه واكنش: استاندار گیالن اعالم كرد: ایجاد انگیزه در زمینه 
قرار  استانداری گیالن  کار  در دستور  اوکراین  با  روابط  گسترش 
دارد . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  استاندار صبح 
گفتگوی  شورای  و  مقاومتی  اقتصاد  مشترک  نشست  در  امروز 
هم  اوکراین  در  کشورمان  سفیر  که  خصوصی   بخش  و  دولت 
با  روابط  گسترش  زمینه  در  انگیزه  ایجاد  گفت:  داشت  حضور 
از   نقل  به  دارد.   قرار  گیالن  استانداری  کار  دستور  در  اوکراین 
پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر محمدعلی نجفی در 
سابق،  فروپاشی شوروی  از  بعد  ایام  در  کرد:  اظهار  نشست  این 
استان گیالن بهره خوبی از ظرفیت کشورهای حاشیه دریای خزر 
افتخار  بنده به عنوان معاون استاندار گیالن  ایام که  برد و در آن 
جمله  از  مذکور  کشورهای  با  ارتباط  برای  داشتم،  خدمتگزاری 
آذربایجان و ارمنستان، کشورهای قفقاز و CIS پیش قدم شدیم . 
استاندار گیالن با اشاره به اینکه فرصت ویژه کشور اوکراین مورد 
توجه گیالن است اعالم کرد: نخستین نمایشگاه ایران به سرپرستی 
استان گیالن در سال 74 در کی یف با حضور تجار ایرانی برگزار 
شد. وی با بیان اینکه یکی از مباحث ویژه، بحث خواهرخواندگی 
نظر  از  خوبی  فرصت  کرد:  خاطرنشان  است  بندرانزلی  با  اودسا 
ارتباط فرهنگی با کشور اوکراین فراهم است چرا که اوکراینی ها 

عالقمندی خاصی به فرهنگ ایرانی دارند.

نشریه  نگار  خبر  گزارش  به 
جلسه  در  جانبازی  امیر  واکنش 
شورای ترافیک شهرستان روسر 
شهر  این  مدیران  به  تاکید  با 
وقفه  بی  اجرای  خصوص  در 
ترافیک  وسریع مصبات شورای 
انجام  اگر  کرد  بیان  شهرستان 

عملیاتی در این شورا مصوب شود و اداره ذیربط در اجرای پروژه 
کوتاهی کند خود باید پاسخگوی حوادث احتمالی باشد.   وی 
با اشاره به سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری به شهرستان رودسر 
و ایجاد بستر مناسب برای هوشمند ساختن ، علی الخصوص طرح 
سامانه جامع حمل نقل شهری به عنوان یکی از زیر ساخت های 
این عملیات اظهار کرد: ماموران پلیس راهوار میتوانند با آموزش 
سربازان در راستای تعلیم روابط اجتماعی وبا رفتار دوستانه نقشی 

بسزا در جذب توریست و گردگشگر در منطقه داشته باشند. 
جانبازی گفت :در خصوص مصوبه نصب سیستم های روشنایی 
مطلوب در مسیر جاده های اصلی ، بین شهری و درون ،که این 
یاد  آمار  طبق  و  بوده  شهرستان  مردم  مهم  مطالبات  از  یکی  امر 
شده بیشترین میزان گزارش تصادفات شهرستان در جاده ها یی 
بوده که فاقد روشنایی کافی است.وی در ادامه ارائه  این مصوبه 
سریع  چه  هر  اجرای  راستای  در  را  برق  عامل شرکت  مدیر  به 
تر آن خواستار شد. وی بیان کرد : سرعتکاه ها و دیگر عالئم و 
موانع راهنمایی و رانندگی باید استاندارد و تمیز باشد ، چرا که 
پلیس راهوار در ابتدای شهرستان همچون پیشانی شهر بوده و هر 
چه زیبا تر بودن این عالئم خود باعث جذب گردشگر است.او 
همچنین نصب تابلو ها و بنر ها از میادین اصلی عاملی برای پنهان 
شدن زیبایی شهر در زیر تبلیغات خواند و خواستار جمع آوری 

آنها از میادین اصلی شهرستان رودسر شد.

روابط گيالن و اوكراين گسترش 
مي يابد

مصوبات شوراي ترافيک بالفاصله    
                  اجرايي شود 

کمک2 ميليارد ريالي 
مردم نيکوکار املش به 

نيازمندان

 لباس محلي گيالن در نمايشگاه 
تهران درخشيد

بازار مرغ محلي داغ شد !

زيباترين جلوه نيکوکاری کمک به بيماران 
انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی است  ، تعداد بيماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی010۵3928۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0102۵07308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶37310217۵9122بانک مهر ايران

تلفن    01333363539        و         01333363890

قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز
 انجمن تاالسمی استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترين نهادهای غير دولتی استان است و برای كمك به بيماران دست 
ياری  به سوی شما  عزيزان دراز كرده است تا بتواند بخشی از نيازهای اعضای تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .

  شماره های حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       01000394۵۵009     بانك پارسيان
   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقای زاهدی مدير عامل  

ميراث فرهنگي و گردشگري گيالن؛

استاندار در ديدار با سفير اوكراين،

فرماندار شهرستان رودسر: 

11 ربیع الثانی  1438
شماره  21649 دی  1395 سه شنبه 

سميه محمدی

محمود رضایی



واکنش گوناگون

اجتماعي » زنان و جوانان«

mohammadpour3650@yahoo.com 5

ایمان عليزاده

واكنش
که  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در  گیالن  استاندار  واكنش:  نشریه 
تومان  میلیارد   430  : گفت  شد  برگزار  ارتباطات  وزیر  حضور  با 

تسهیالت رونق تولید در گیالن پرداخت شده است.
پایگاه  گزارش  به   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
امروز در نشست  استانداری گیالن دکتر نجفی صبح  اطالع رسانی 
اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد با اشاره به سفرهای کاری 
متعدد دکتر واعظی به گیالن اظهار داشت : این ششمین سفر کاری 
وزیر ارتباطات به گیالن است و این آمار عالوه بر سفرهایی است که 

دکتر واعظی به منظور توسعه همکاری با کشور آذربایجان به آستارا  
داشتند .  استاندار گیالن گزارش های ارائه شده را حاکی از رشد 
استان در تمامی شاخص های توسعه ای و امیدوار کننده دانست و 
افزود :  فضای گیالن در بهبود کسب و کار ، مثبت و جزو استان 
های برتر کشور است .  نماینده عالی دولت در گیالن برآیند و نتایج 
استان  برگزار شده در بخش های مختلف   تصمیم گیری جلسات 
جلسات   : افزود  و  دانست   مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  را 
متعددی در قالب اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید به منظور توسعه 

و شکوفایی  استان برگزار می شود .

430ميليارد برای رونق 
گيالن پرداخت شد

تا  شوم  می  مصمم  كه  زمانی 
در باره عملكرد بانك ها مطلبی 
آنها  های  تالش  از  و  بنویسیم 
آن  یاد  به  كنم،  تشكر  و  تقدیر 
افتم  می  جمهوری  رئیس  جمله 
می  نشستی  در  گذشته  سال  كه 
های  بانك  وضعیت  اگر  گفت: 
كشور درست و سیستمی بانكی 
مشكالت  ، همه  شود  اصالح 

كشور حل خواهد شد. 
در همین شماره سه مطلب از 
سیستم بانكی در شمال داریم كه 
وام  دریافت  خصوص  در  یكی 
یكی از كسبه » بانك تجارت«  ،  

دومی اطالعیه یك شعبه بانكی برای فروش زمین 
بانك قوامین«  و سومی در یك روستا   «  ! هایش 
كه خانمی 30 ساله مسئول شعبه بانكی 800 میلیون 
تومان پول مردم را باال كشید » پست بانك« است!!.

بی تردید قصد ما زیر سئوال بردن تالش های 
كاركنان بانك ها و مدیران این سیستم نیست بلكه 
هدف برخی از كاركنان و مدیران هستند كه برای 
و  كنند  می  ایجاد  مشكل  مردم  و  بانكی  سیستم 
همه این اظهار نظرها و انتقادهای سازنده با هدف 
اصالح امور بوده و قطعا  ذره ای از زحمات كاركنان 
بانكها را كم نمی كند.  امروز در دانشگاه فرهنگیان 
برای  را عنوان كرد كه  دانشجو مطلب جالبی  یك 
در  با  و  مراجعه  بانك  به  پدرش   با  وام   دریافت 

نظر گرفتن حقوق متوسط پدر، بانك اعالم كرد ، 
از دریافت  بازپرداخت  وام سه سال است و پس 
وام كه شش ماهی از زمان كارهای اداری گذشت،  
رئیس شعبه گفت: باید یك ساله بازپرداخت شود 
و سود را هم 2 درصد باالتر » 17 درصد« عنوان 
كرد!  به آقای رئیس شعبه گفته شد كه امكان چنین 
این  به  پدر  اساسا حقوق  نیست چون  بازپرداختی 
اظهار  مودبانه  شعبه  خیلی  رئیس  و  نیست  اندازه 
كرد: دستورجدید از بانك مركزی است و از دست 
ما كاری ساخته نیست. پالن 2 - اقای كاسبی هم 
درخواست  به  بنا  هایش  سپرده  با  كرد:  می  عنوان 
بانك برای اخذ وام مراجعه و گفتند ،  یكصد میلیون 
تومان امكان دریافت دارم كه بعد از انجام مراحل 

اداری و ضامن و وثیقه و امثالهم ،  
85 میلیون پرداخت و بقیه در بانك 

نگه داشته شد.
رئیس   ، كردم  اعتراض  وقتی 
شعبه در خیابان سردار جنگل اعالم 
و  است  مركزی  بانك  كرد،  دستور 
گفتم  كرد.!   توان  نمی  كاری  هیچ 
مورد  بانك  خبر  این  انتشار  با  اگر 
درخواست  مستند  تجارت«    « نظر 
ز كف  ا  را  مورد  دهها  كند،  گفت: 
به  كه  آورم  می  بانك  به  بازار 

مشتریان اجحاف می شود.  
از یك طرف  افزود:  بازاری  این 
به  را  درصد   24 و   22 های  سود 
دیگر  از سوی  و  داده  كاهش  مركزی  بانك  دستور 
با  و  داشته  نگه  را  پول شما  از  قابل توجهی  بخش 
آن كار می كنند كه در واقع  باز همان سود می شود 
، اما با شكل و شیوه ی دیگر كه این ظلم است به 
خصوص آنكه به مشتری اعالم نمی شود كه سیاست 
در  بانك  پست  شعبه  یك   -3 پالن  چیست..  شان 
شهرستان رودسر است كه مسئول آن یك خانم 40 
همه اندوخته مردم یك روستا را باال كشیده در عین 
حال كه فرماندار اعالم كرد: پول مردم تا ریال آخر به 
دست همین خانم كارمند بانك بازپرداخت می شود.

واقعا نظارت در بانك ها چه مفهومی دارد و چرا 
به این امور رسیدگی نمی شود تا شان و شخصیت 

دیگر كاركنان زحمتكش بانك ها حفظ شود.؟

خبر
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رئیس  واكنش:  ی  نشریه 
سازمان برنامه و بودجه گیالن 
خط  پروژه  ادامه  كرد:  اعالم 
آهن رشت – قزوین هیچگونه 
و  ندارد  ای  بودجه  مشكل 
تامین مالی به دستور شخص 
رئیس جهوری شده است. به 
گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 24 ، دكتر محمدی در 

نشست خبری با اشاره به تامین اعتبار 500 میلیارد تومانی برای 
خط آهن رشت، قزوین تصریح كرد: این پروژه یك پروژه ملی و 
حتی فراتر از آن است زیرا ایران را از طریق قفقاز به اروپا » شرق 
و غرب یا هند و چین » متصل می سازد و نباید تصور شود كه اگر 
بودجه به آن اختصاص می یابد،  مربوط به استان گیالن یا استان 
قزوین است. وی عنوان كرد: طوالنی شدن ساخت این خط آهن  
ایجاد مشكل در 6 نقطه بحرانی  مسیر است كه باید این مشكل 
حل شود.  دكتر محمدی در باره محیط زیست استان اظهار كرد: 
مشكالت محیطی زیستی گیالن با بودجه های قطره چكانی قابل 
حل نیست و بعنوان پروژه های ملی باید توجه بیشتری در این 
بخش بشود.  وی از برخی از رسانه ها گله كرد كه  به برخی از 
مسائل از تاریخ گذشته  استان توجه دارند در حالی كه رسانه ها 
باید در عین به روز بودن ،  پرسشگر بوده و پاسخ پرسش ها خود 
را از منابع مطلع و آگاه دریافت كنند. رسانه ها نباید فقط طرح 
را  پاسخ  باید جواب و  پاسخگویی  كنند، بلكه در صورت  مساله 

برای شفافیت افكارعمومی نیز منعكس سازند.
 محمدی در خصوص بودجه استان ها هم گفت: ممكن است 
خاصی  بودجه  دالیلی  به  سال  یك  در  استان  چند  یا  یك  برای 
درنظر گرفته شود كه رسانه ها باید به همه مسائل اشراف داشته و 
توجه كنند و موضوع را یك سویه تحلیل و منتشر نكنند.  به گفته 
وی ، وقتی كه در استان جلسات عالی  بودجه ای تشكیل می شود 
خبرنگاران حضور ندارند و به همین علت ممكن است مطالبی را 

منعكس كنند كه با واقعیات تفاوت دارد.
 وی این را نیز اعالم كرد كه سهم  گیالن با حضور استاندار 
به خصوص حضور  و  شجاع  نمایندگان  مدبر،  و  كوش  سخت 
عالی  دكتر نوبخت در دولت  با كار شبانه روزی ایشان  ضایع 
نخواهد  واین بزرگوران با حساسیت در این مسیر سخت كوشی 
دارند.  وی تصریح كرد ، از مجموعه بودجه كل كشور حدود 21 
درصد برای اجرای برنامه ها و عمران و آبادانی  در اختیار دولت 
است  و  79 درصد آن تبدیل به پرداخت حقوق و آب ،  برق ،  گاز 
و نظایر آن می شود كه این خود نقطه ضعف بودجه ای است و 
باید اصالح شود.  دكتر محمدی  یادآور شد،  در واقع 20 درصد  
بقیه را مصرف می كنیم و  بودجه كشور صرف عمران شده  و 
اضافه   بودجه عمرانی  بر  و  میزان مصرف كم  از  بتوانیم  چنانچه 

كنیم ،  كشور رو به توسعه خواهد رفت. 

ليال خدمت بين دانا

استان  جهاددانشگاهی  رئیس  واكنش:  نشریه 
گیالن گفت: اگر هر یک از ما در جهت رضای خدا 
وظیفه خودمان را بطور مطلوب اجرا کنیم گامی در 

جهت تقویت کشور برداشته ایم.
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
مهندس جمشید رسایی با تشکر از اقدامات صورت 
در  گیالن  استان  دانشجویان  سازمان  در  گرفته 
خصوص لزوم استفاده از طرحهای خالقانه و دقت 
در انجام کارها گفت: انقالب اسالمی ایران که ریشه 
)ص(  محمدی  ناب  اسالم  اصیل  های  اندیشه  در 
دارد همواره مورد بغض و کینه مستکبران عالم و در 
راس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشته و 
آنها برای ضربه زدن به انقالب و جمهوری اسالمی 

از هیچ تالشی فرو گذار نکرده اند. 
استکبار  ترفندهای  با  مقابله  گفت:جهت  وی 
جهانی بر اساس وصایای امام راحل و رهنمودهای 
عین  در  باید  ملت  آحاد  همه  رهبری  معظم  مقام 
حفظ وحدت وظایف خود را با دقت و به خوبی 

انجام دهند.
 رسایی افزود: اگر هر یک از ما در جهت رضای 
کنیم  اجرا  مطلوب  بطور  را  خودمان  وظیفه  خدا 

گامی در جهت تقویت کشور برداشته ایم .
موفقیت  برخی  گیالن  جهاددانشگاهی  رییس   
نظیر  گیالن  استان  در  نهاد  این  اخیر  ساله   ۳ های 

المللی  بین  داور  واكنش:  ای  منطقه  ی  نشریه   
نامی  که  آشوری  محسن  اسم  چرا  گفت:  کاراته 
بزرگ  در کاراته کشور است در لیست کاندیداهای 
انتخابات  در  شرکت  جهت  شده  صالحیت  تایید 

فدراسیون کاراته ایران وجود ندارد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، وی 
تصریح كرد: کسانی که با کاراته ایران آشنایی دارند 
با  همراه  همواره  آشوری  محسن  نام  که  دانند  می 
تخصص، اخالق، مرام و حفظ حرمت و انسانیت 
است. آریامن قویدل در خصوص نبود اسم مرد نام 
آشنا و دلسوز کاراته کشور استاد محسن آشوری در 
تایید صالحیت شده فدراسیون  لیست کاندیدهای 
کاراته گفت: طبق اعالم انجام شده قرار است روز 
تعیین  کاراته جهت  فدراسیون  انتخابات  دیماه   ۲۸
لیست  گذشته  روز  گیرد،  انجام  فدراسیون  رییس 
کاندیداهای تایید صالحیت شده اعالم شد، پس از 
اعالم لیست کاندیداها، اینجانب و خیلی از اعضای 
شگفت  آشوری  استاد  نام  نبودن  از  کاراته  جامعه 

زده شدیم. 
افزود:ایشان  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو 
جایگاه  در  سالها  و  بوده  کشور  کاراته  بزرگان  از 
دبیر فدراسیون کمک زیادی به کاراته این سرزمین 
کرده است چطور می شود که نام ایشان در لیست 
کاندیداها به چشم نمی خورد، کسانی که ایشان را 
می شناسند و در کاراته فعالیت کرده اند می دانند 
که نمی شود از کنار نام محسن آشوری به سادگی 

رشت،  عالی  آموزش  موسسه  استقالل  مجوز  اخذ 
برگزاری  زیست،  محیط  پژوهشکده  ممیزی  اخذ 
اهلل  آیت  )بزرگداشت  فقیهان  بهجت  ملی  همایش 
بهجت(، برگزاری اولین کنفرانس فناوری های نوین 
بارها  انقالب  معظم  رهبر  و گفت:  برشمرد  را  بتن 
جهادگران دانشگاهی را مورد لطف خود قرار داده 
اند و از جمله بیانات معظم له در ارتباط با این نهاد 
اند »جهاد دانشگاهی را حفظ  آن است که فرموده 
و  ها  طرح  که  داریم  انتظار  لذا   « کنید  تقویت  و 
برنامه های جهاددانشگاهی در استان گیالن نیز مورد 

حمایت بیشتری قرار گیرد.
 وی راه اندازی و گسترش فعالیت های سازمان 
از  را  گیالن  استان  در  جهاددانشگاهی  دانشجویان 
فرهنگی  معاونت  حوزه  خوب  های  برنامه  جمله 
مجموعه  گفت:  و  دانست  جهاددانشگاهی 
اهمیت  فعالیت های دانشجویی  به  جهاددانشگاهی 
مختلف  های  برنامه  اجرای  در  و  دهد  می  خاصی 
کنار  در  حمایتی  نگاه  با  کند  می  سعی  همواره 
اشتباهات  احتمالی  موارد  در  و  باشد  دانشجویان 
از  و  دارد  امور  اصالح  و  راهنمایی  در  سعی  آنان 
این حیث ظرفیت فعالیت بیشتری برای تشکل های 

دانشجویی ایجاد می کند.
 رسایی همچنین در ارتباط با اتفاقات رخ داده در 
حاشیه مراسم ۱۶ آذر در موسسه آموزش عالی جهاد 

کارنامه  دارای  نیز  حیث  این  از  ایشان  گذشت، 
معنوی و فرهنگی در سطح جامعه هستند.

داوری  المللی  بین  درجه  دارای  که  قویدل   
کاراته  داوری  عرصه  در  سالهاست  و  بوده  کاراته 
در سطوح مختلف کشوری و در عرصه های بین 
به  توجه  با  داد:  ادامه  کند،  می  قضاوت  المللی 
با  ماههاست  که  کشور  کاراته  حاضر  حال  شرایط 
سرپرست فدراسیون هدایت می شود بهتر است هر 
چه زودتر تکلیف هدایت این فدراسیون عریض و 

طویل مشخص شود.
بین  این  در  افزود:  کاراته  المللی  بین  داور   
باال جهت  تعامل  با  قوی  فدراسیونی  داشتن  برای 
تمام  تا  شود  فراهم  فرصتی  باید  بیشتر،  سازندگی 
کسانی که از حیث فعالیت و عملکرد در کاراته می 
توانند به این خانواده بزرگ کمک کنند در صحنه 
حضور داشته باشند بنابراین با توجه به لیست اعالم 
شده چگونه می توان با این مورد پیش آمده یعنی 
جامعه  به  خدمت  برای  برابر  رقابت  فضای  نبود 

رزمی کنار آمد.
 وی تاکید کرد: آشوری فردی نام آشنا و اخالق 
و  بوده  کاراته  زمینه  در  الزم  تخصص  با  و  مدار 
خدای  تا  باشند  حاضر  لیست  این  در  بایستی 
و  شده  گرفته  ای  شائبه  هرگونه  جلوی  ناکرده 
تمام حاضرین در فضایی آرام و بدور از تنش در 
انتخابات حضور داشته و فرد اصلح جهت خدمت 

انتخاب شود.

دانشگاهی رشت عنوان کرد: هر چند مراسم امسال 
که در عصر آن روز برگزار شد نسبت به برنامه های 
سال های قبل از کمیت و کیفیت بهتری برخوردار بود 
لیکن اتفاق رخ داده در صبح روز مذکور و انعکاس 
از  آن در فضای مجازی موجب تلخی کام اقشاری 
مردم شد که در این خصوص همانگونه که از ابتدا 
اعالم کردیم سعی شد جهت بررسی شتابزده عمل 
نکنیم و قضاوت در مورد آن را به اتمام بررسی ها 
ادامه  گیالن  جهاددانشگاهی  رئیس  نمودیم.  موکول 
داد:عالوه بر کار گروه استان نمایندگان دفتر مرکزی 
جهاد دانشگاهی نیز اقدامات الزم را جهت بررسی و 
شناسایی دالیل این اتفاق انجام داده اند تا از تکرار 

این موارد در آینده جلوگیری شود.
تایید  مورد  آمده  پیش  کرد:وقایع  تاکید  رسایی   

هیچیک از مسئوالن این نهاد انقالبی نبوده است.

امر  مسئولین  است  شایسته  کرد:  عنوان  قویدل   
شان  وظیفه  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در  که 
خدمت رسانی و جوابگویی به جامعه بوده با دقت 
تردید،  و  شبهه  هرگونه  رفع  برای  تر  تمام  هرچه 
در  ایشان  حضور  شرایط  تا  کنند  اتخاذ  ترتیبی 
انتخابات فراهم شده و از ایجاد تنش و حاشیه قبل 

از انتخابات جلوگیری شود.
در  امیدواریم  گفت:  کاراته  المللی  بین  داور   
رعایت  با  امر  محترم  متولیان  مانده  باقی  روز  چند 
را  مهم  این  ایجاد  ترتیب  حقانیت  و  عدالت  اصل 
و  ورزش  وزیر  از  این خصوص  در  آورند،  فراهم 
جوانان دولت تدبیر و امید انتظار می رود با درایت 
را  این درخواست  پیگیری  و مدیریت خود دستور 
داده تا به درخواست جمعی از جامعه کاراته کشور 

رسیدگی شود.  منبع: ایسنای گیالن

خط آهن رشت، قزوين مشكل 
بودجه ندارد  

تقويت نظام در گرو انجام دقيق وظايف است

جاي آشوري درانتخابات فدراسيون کاراته خالي است

خبر

بیش از 71000 نفر ازجمعیت شهرستان 
اجتماعی  تامین  پوشش  تحت  الهیجان 
میباشند که این تعداد نسبت به سال گذشته 

از 8 درصد رشد برخوردار میباشد .
اجتماعی  تامین  ریاست  بیغم  اسماعیل 
قریب   : افزود  مطلب  این  بیان  با  الهیجان 
به 6000 مستمری بگیر و افزون بر 26000 
خود  تبعی  افراد  اتفاق  به  اصلی  شده  بیمه 
در  اجتماعی  تامین  تعهدات  و  خدمات  از 

شهرستان الهیجان بهره میبرند .
تعداد  الهیجان  اجتماعی  تامین  ریاست 
نفر   4048 ، اجباری  بیمه شده  نفر   14679
بیمه شدگان حرف ومشاغل آزاد ، 1556 نفر 
بیمه شده اختیاری ، 2136 کارگرساختمانی ، 
1869 راننده و 1270 قالیباف را ازبزرگترین 
شهرستان  درسطح  شدگان  بیمه  گروههای 
اعالم وافزود درکنار این افراد ، تعداد 3891 
بازنشسته ، 422 ازکارافتاده و 2754 بازمانده 
مستمری بگیران تامین اجتماعی الهیجان را 
تشکیل میدهند . بیغم با اشاره به اینکه تعداد 
الهیجان  اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری 
طی یکساله اخیر با 7 درصد رشد همراه بوده 
: تامین اجتماعی  است خاطر نشان ساخت 
تعهدات  انجام  بمنظور  الهیجان  شعبه 
طی  بگیران  مستمری  جامعه  به  بلندمدت 
بالغ بر 585 میلیارد  نه ماهه لغایت آذر 95 
ریال انواع مستمری پرداخت نموده است که 
بیانگر 16 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بوده است . تامین اجتماعی شعبه 
الهیجان طی این مدت با صدور 2347 فقره 
سند تعهدات کوتاه مدت بمنظور ارائه انواع 
غرامتها و کمک هزینه ها بیش از 54 میلیارد 
نموده  پرداخت  خود  شدگان  بیمه  به  ریال 
است که غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک 
بارداری عمده ترین گروههای آن میباشند . 
صدور وتجدید بیش از 30000 جلد دفترچه 
درمانی و انجام افزون بر 4500 فقره بازرسی 
 46 بر  افزون  پرداخت  درکنار  کارگاهی 
میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری به افزون بر 
600 نفر از دیگر فعالیتهای تامین اجتماعی 

شعبه الهیجان در سال 95 میباشد.
بابت  منطقه  کارفرمایان  است  شایان ذکر 
حق بیمه نیروهای خود بیش از 142 میلیارد 
بدهکار  شهرستان  اجتماعی  تامین  به  ریال 

میباشند .

الهیجان  شهرداری  عمران  امور  مدیر 
شهر  معابر  از  مربع  متر  هزار   32 گفت: 
الهیجان در سه ماهه پاییز سالجاری روكش 
و ترمیم آسفالت شده است. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری الهیجان، ادریس پوررضا  
به  الهیجان،  شهری  مدیریت  تیم  افزود: 
به  نسبت  منظور جلب رضایت شهروندان، 
مختلف  نقاط  در  آسفالت  ترمیم  و  روكش 
شهرداری  عمومی  درآمدهای  محل  از  شهر 
الهیجان اقدام  می نماید. وی گفت: اجرای 
های  كوچه  و  مناطق  در  آسفالت  عملیات 
مختلف شهر، با وجود شرایط جوی نامساعد 
و كمبود آسفالت در فصل پاییز، به مساحت 
است.  شده  انجام  مربع  متر  ودوهزار  سی 
استان  این در حالی است كه شرایط جوی 
همیشه سبز گیالن به هیج وجه با استانهای 
قیاس  قابل  كشور  نقاط  سایر  و  همجوار 
نبوده و باید برای روكش آسفالت، ابتدا بستر 
عمران شهرداری  امور  مدیر  مهیا شود.  كار 
در  شهری  مدیریت  تیم  افزود:  الهیجان 
راستای توسعه و عمران شهری تمام تمركز 
خود را برای آبادانی شهر الهیجان قرارداد و 
با برنامه ای تدوین شده در راستای توسعه 
تیم  افزود:  برمیدارد. وی  پایدار شهری گام 
شهر  مسئوالن  همدلی  با  شهری  مدیریت 
همه تالش و كوشش خود را برای توسعه 
تا الهیجان  داد  انجام خواهد  شهر الهیجان 
و  استان  نخست  سطح  در  همیشه  همچون 

منطقه بدرخشد.

احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
گیالن با اشاره به آموزش مهارت های 
دانش آموزان  به  نجات  و  امداد 
 740 و  هزار  سه  گفت:  استان  این 
دانش آموز در 197 مدرسه گیالن آماده 
روزهای سخت هستند. مهدی ولی پور 
اشاره  با  استان  در نشست هالل احمر 

به آموزش امداد همگانی در قالب طرح خانه به خانه، اظهار کرد: در 
راستای اجرای این طرح بیش از هشت هزار خانوار در گیالن مورد 

آموزش راه های مقابله با بالیای طبیعی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه به 500 فرهنگی آموزش و پرورش آموزش های 
الزم داده شد، افزود: این تعداد فرهنگی مهارت های امداد و نجات 

را به دانش آموزان می آموزند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر گیالن آموزش فرهنگیان مذکور 
عنوان  استان  هالل احمر  و  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  را 
گیالن  مدرسه   197 در  دانش آموز   740 و  هزار  سه  گفت:  و  کرد 
خود  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  وی  هستند.  سخت  روزهای  آماده 
دانش آموزان  بحران شامل  مدیریت  تیم های  و سازماندهی  امدادی 
وقوع  زمان  در  مناسب  مقابله  و  پاسخگویی  برای  و ظرفیت سازی 
از  استفاده  ولی پور  برشمرد.  مذکور  طرح  اهداف  از  را  حوادث 
و  انسانی  نیروی  بحث  در  پرورش  و  آموزش  باالی  ظرفیت های 
سطح  افرایش  و  متخصص  نیروهای  تربیت  برای  آموزشی  فضای 
ایمنی و کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث در مدارس را از جمله 

اهداف طرح آموزش مذکور ذکر کرد.

640ميليارد به بيمه شدگان 
الهيجان پرداخت شد

بيش از 3 هزار و 700 دانش آموز 
گيالن آماده روزهاي سخت هستند

رئيس جهاددانشگاهي،

 درد دل يك شهروند،

وقتي بانک » تجارت « زیر و رو مي كشد!! 

بازار مرغ محلي داغ شد !

خبر

32 هزار متر مربع  معابر 
الهيجان آسفالت شد

رئيس سازمان برنامه و بودجه گيالن،استاندار اعالم كرد،

زهرا رضائي

مدير عامل جمعيت هالل احمر گيالن:

11 ربیع الثانی  1438
شماره  21649 دی  1395 سه شنبه 

آگهي فقدان سند
وراث آقاي فرهاد نیك راه با ارائه دو برگ استشهاديه گواهي شده 
دفتر خانه 46 رشت مدعي گرديده كه سند مالكیت ششدانگ پالك 46 
مسلسل  شماره  تحت  رشت   4 بخش   16 اصلي  سنگ  فلكده  در  واقع 
205941كه ذيل ثبت 79448 و صفحه يك دفتر 4/666 به نام آقاي 
فرهاد نیك راه صادر و تسلیم گرديد و برابر با گواهي انحصار وراثت 
به شماره 1367/56/88 مورخ  1388/10/14 فوت نموده كه وراثت 
آن عبارتند از يك پسر و يك دختر و همسر به نام هاي پرهام نیك راه 
به شماره  رهني  اسناد  برابر  و  بوده  بیرامي  فريده  و  راه  نیك  گالره  و 
و   1387/2/7 مورخ    144503 و    1386/2/16 مورخ   139841
144504 مورخ 1387/2/7 دفتر خانه 28 رشت در رهن بانك ملت 
مي باشدو به علت جا به جايي مفقود گرديده تقاضاي صدور سند مالكیت 
المثني را نموده لذا مراتب طبق تبصره ذيل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله يا 
وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد، مراتب را ظرف مدت 10 روز از 

انتشار آگهي به اين اداره اعالم و رسید را دريافت دارد.
 در غیر اينصورت نسبت به صدور سند مالكیت المثني وفق مقررت 
ناحیه 2 رشت -  و امالك  اداره ثبت اسناد  اقدام خواهد شد. رئیس 

حسین اسالمي   - ر م الف/ 7827

سالمه شيرزادي
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 2هزار كيلومترشبكه 
گازنشت يابی شد

استان گیالن گفت: در  جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت گاز 
انشعاب  از شبكه و 50 هزار  كیلومتر  امسال دو هزار و 48  پاییز 
گاز در استان مورد نشت یابی قرار گرفته است. به گزارش روابط 
عمومی گاز گیالن، مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این 
خبر افزود: این نشت یابی ها در 6 شهر استان صورت پذیرفته است 
و معادل 11 درصد كل خطوط گاز در استان می باشد. وی همچنین 
از نشت یابی 22 ایستگاه گاز در استان گیالن در پاییز امسال خبر 
داد . ظهیری اظهار داشت: هماهنگی دستگاه های اجرایی با شركت 
گاز می تواند تا حد زیادی امنیت خطوط گاز در سطح استان را 

افزایش دهد و از آسیب های احتمالی به شبكه تغذیه و توزیع گاز 
گاز  شرکت  مدیرعامل  نماید.  جلوگیری  ناگوار  اتفاقات  وقوع  و 
استان گیالن پیش بینی كرد تا دهه فجر امسال بیش از 3 هزار و 
800 كیلومتر از شبکه گاز كه معادل 17 درصد كل شبکه گاز در 
استان می باشد مورد نشت یابی قرار گیرد. مهندس ظهیری در پایان 
باالی  اهمیت  بر  استان،  در  گازرسانی  به گسترش شبكه  اشاره  با 
موضوع بازرسی از شبكه تغذیه و توزیع گاز به منظور اجتناب از 
بروز هرگونه حادثه ناگوار و انتقال مطمئن گاز به مشتركین عزیز 

تاكید كرد.

وقتی که انسانها وارد این هستی می 
شوند دیگر متعلق به خود نیستند بلکه 
از خود  را  محوری  منیت وخود  باید 
بودن  ومردمی  بودن  ما  وبه  دورکنند 
نیست  دنیا  این  بیندیشندهیچ کس در 
داشته  نیاز  خود  نیروی  به  فقط  که 
ومعنوی  مادی  نیازهای  باشدوبتواند 
در  حتی  واین  کند  برطرف  را  خود 
ذات انسانها نهفته شده که بدون کمک 
توانست  نخواهند  دیگران  وهمیاری 
به زندگی  کردن حتی به اندازه کمی 

ادادمه دهند.
می  حرکت  جلو  به  هرچه  امروزه 

کنیم نقش آدم ها را در کمک به همنوعان کم رنگ 
تر می بینیم. مثل این که همدیگر را فراموش کرده 
حقیقت  به  نسبت  را  خود  دیدگان  اینکه  ویا  ایم 
بسته ایم  حقیقتی که می تواند مارا برای رسیدن به 
اهداف واال یاری رساند ، صحبت کردن در مورد 
ایمان ونوع دوستی بسیار آسان است ولی عمل و 
اجرای آن دل دریایی می طلبد وآن هم در همگان 
مددجویان  از  یکی  عسگری   زهرا  خانم   . نیست 
 1359 متولد  رشت  وسالمندان  معلولین  آسایشگاه 

واهل سنگراست  .
آسایشگاه  در   1380 سال  از  عسگری  خانم 
معلولین وسالمندان رشت مورد پذیرش قرار گرفته 
وحدود 15 سال  در این آسایشگاه زندگی می کند .

را  آسایشگاه  به  آمدن  علت  عسگری  خانم 
از  خانواده  در  الزم  امکانات  ونبود  پاها  معلولیت 
جمله ویلچر وتخت وموارد دیگر بیان کرد ، او از 
خانواده اش می گفت :سه برادر وسه خواهر دارد 
که پدرش بازنشسته کارخانه ومادرش هم خانه دار 
است وهیچ کدام از آنها توانایی کار کردن را ندارند 
. خانم عسگری از وقتی که به آسایشگاه آمد بیکار 
بازندگی بجنگد  وبه  ننشست وتصمیم گرفت که 
یاد گرفتن  ودرست کردن عروسک ،لیف  واسکاج 

از پرستاران آسایشگاه پرداخت .
وفرصت  کرده  سرگرم  را  کارها خود  این  با  او 
انسانی  که  است  وتوانسته  نداده   دست  از  را  ها 
مستقل باشد. او می گفت : زندگی به اندازه چهل 

ساخت  توانایی  که  دارم   درالکان  متر 
یک اتاق را هم ندارم  از خیرین ، مردم 
در  که   تقاضادارم  نیکوکارومسئولین 
کنند   کمک  من   به  اتاق  این  ساخت 
چون اگر من از نظر پا معلول هستم ولی 
هستم  کامل  سالمتی  در  عقلی  نظر  از 
باشم  مستقل  خود  برای  توانم  ومی 

وامرار معاش کنم
خانم عسگری می گفت : کسانی که 
توانایی  چنین کارهای خیری را دارند 
دریغ نکنند  چرا که کمک کردن به ما 
جای دوری نمی رود  وخدا به ما نزدیک 
تر است وصدای ما را می شنود  وما هم 
تا عمر داریم برای آنها دعا دمی کنیم  وکسانی که 
دری برای ما باز کنند خداوند تمام درهای بسته آنها 
را باز خواهد کرد . خانم عسگری می گفت : سالمتی 
بزرگترین نعمت وموهبت خداوند است وچه بسیار 
انسانهایی هستند که قدر این نعمت بزرگ را ندارند  
به  را  مادیات سالمتی خود  آوردن  به دست  وبرای 

خطر می اندازند .
که  است   باری  کوله  ؟  چیست  زندگی  راستی 
ما باید بر دوش بکشیم  ویا این که ، این کوله بار 
راخالی کنیم  ومقداری هم قسمت دیگران  نماییم  
وزندگی  درصورتی زیبا خواهد بود که همگان آن  

را  به بهترین صورت معنا کنیم.

اطالع رساني آسيب ها را 
كاهش مي دهد 

امنیتی  معاون سیاسی،  واكنش:  نشریه ی 
و اجتماعی استاندار گیالن گفت: در برخی 
بخش ها خود سانسوری کرده ایم و حاضر 
نشدیم آسیب را بیان کنیم حال اینکه اطالع 
رسانی و ارائه آموزش های الزم، در کاهش 

آسیب های اجتماعی موثر است.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
شورای  نشست  در  پور   احمدی  محمد   ،
رشت  در  گیالن  بهزیستی  استانی  اداری 
عدم   ، اجتماعی  های  آسیب  نگفتن  افزود: 
این  در  الزم  های  آموزش  و  رسانی  اطالع 
در  چراکه  کند،  می  سخت  را  کار  حوزه، 
حوزه اجتماعی بر خالف بخش های دیگر، 
اگر اقدام بموقع انجام نشود، مطمئنا کار را 

سخت تر می کند.
های  آموزش  ارائه  با  داشت:  اظهار  وی 
در  نوجوانان  و  بویژه جوانان  مردم  به  الزم 
رابطه با آسیب های اجتماعی، می توانیم این 
آسیب ها را کاهش و از بروز آنها پیشگیری 
اجتماعی  های  آسیب  پور  کنیم.احمدی 
پیشرفته  و  شهری  جوامع  مختص  بیشتر  را 
دانست و تصریح کرد: بسیاری از آسیب ها 

در جامعه های روستایی، کمتر وجود دارد.
حوزه  مسایل  که  این  بر  تاکید  با  وی 
نشود،  داده  جلوه  اهمیت  کم  اجتماعی 
باید  اجتماعی  های  آسیب  در  کرد:  تصریح 
ریشه ای به مسائل توجه شود. احمدی پور 
با بیان اهمیت همکاری های بین بخشی برای 
کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
خاطرنشان کرد: موضوعات اجتماعی کاماًل 
بین بخشی است و هر اتفاقی در این بخش، 
در سایر حوزه ها موثر است. معاون سیاسی، 
استاندار گیالن همکاری  امنیتی و اجتماعی 
های  آسیب  کاهش  در  را  بخشی  بین  های 
اجتماعی موثر دانست و تصریح کرد: همه 
رابطه  این  در  بایستی  ذیربط  های  دستگاه 
همکاری های الزم را داشته باشند. وی در 
ادامه سخنانش، با اشاره به حضور و اهمیت 
مسایل  جمله  از  هایی  حوزه  در  خیرین 
اجتماعی اظهار کرد: ما هنوز حضور خیرین 
را در این حوزه کم داریم و برای همکاری 
بیشتر  باید  اجتماعی  در حوزه های  خیرین 
بیان  با  گیالن  استاندار  معاون  شود.  تالش 
این که انگیزه ای که در بخش خیرین وجود 
خاطر  نیست،  دولتی  های  بخش  در  دارد 
نشان کرد: اگر در حوزه اجتماعی ، خیرین 
انجام دهیم،  باشیم، هر کاری که  نداشته  را 

سیستم دولتی جوابگو نیست.
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خودشکن ، آئينه شکستن خطاست

گاز ادارات در ايام تعطيل و عصرها 
قطع مي شود

سومین  در  گیالن  استان  دادگستری  كل  رییس   
،با  استان گیالن  همایش فصلی روسا و دادستانهای 
قضایی  دستگاه  نظارتی  و  قضایی  شانیت  به  اشاره 
و  حساسیت  به  توجه  با   كرد:قضات   تصریح  
دقت نظر  خود ،  سهم مهمی در دوام و قوام نظام 

جمهوری اسالمی ایران  دارند.
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دادگستری گیالن ، احمد سیاوش پور   با خیرمقدم 
به حضرت آیت اهلل قربانی نماینده محترم ولی فقیه 
برگزاری   از  هدف   ، رشت  جمعه  امام  و  استان  در 
فصل  یك  عملكرد   از  ارزیابی  را   فصلی  همایش 
اولویت  اجرای  استان  در  دادگستری ها ی سراسر 
های سیاستهای  كالن قوه قضاییه در استان  و  برنامه 

های ابالغی ریاست محترم قوه قضائیه دانست.
رئیس شورای قضایی استان  در ادامه  این همایش 
تاكید كرد: رسیدگی پرونده های قضایی  در فضایی 
سالم و بی طرفانه از عوامل توسعه عدالت و امنیت 
خشونت،  مانند  جرائمی  وی   است.  جامعه  در 

برخورد و نزاع  و ضرب و جرح را دارای فراوانی 
این  باید    : گفت  و  نمود  اعالم  استان   در  باالیی 
سوال مطرح شودكه چرا در استانی  با پیشینه كهن 
در دینداری و اخالق مداری  و وجود اقلیم مناسب  
سرسبز و  ساحلی و خوش آب و هوا ، آمار ضرب و 
جرح و نزاع از فراوانی باالیی برخوردار است؟ این 
مقام ارشد قضایی ›گیالن بروز چنین مسائلی را در 
شان استان فرهنگی و  مردم نجیب گیالن ندانست  
و خاطر نشان كرد: بسیاری از  این ناهنجاری ها به 
دلیل پایین آمدن آستانه تحمل افراد می باشد. احمد 

سیاوش پور  مواد مخدر  را  یكی از معضالت اساسی 
استان ذكر كرد و افزود: هر ماه تعداد كثیری از پرونده 
مواد  جرائم  به  مربوط  قضایی  دستگاه  به  واره  های 
مخدر می باشد. وی  د رادامه اعالم كرد: در 9 ماهه 
سال جاری حدود    332 هزار پرونده در دادگستری 
ها ی استان وارد شده است و تقریبا  به تمامی این 
كارمندان  و  قضات  كوشش  و  تالش  با  ها   پرونده 
دستگاه قضایی  رسیدگی و مختومه شده  است. رئیس 
شانیت  به  اشاره  با  ادامه  در  استان   قضایی  شورای 
قضایی و نظارتی دستگاه قضایی تصریح  كرد:قضات  
با  توجه به حساسیت و دقت نظر  خود ، سهم مهمی 

در دوام و قوام نظام جمهوری اسالمی ایران  دارند.
وی  مبنای پیشگیری ازجرم درقوه قضائیه را مبنایی  
جامع  دانست  و اظهار داشت: مقوله پیشگیری از جرم 
بوده  و دستگاه قضایی  باالیی  اهمیت  امروزه دارای 
با همكاری و مساعدت سایر  بتواند  در تالش است 

نهادهای ذیربط به موفقیت های بیشتری دست یابد.

دومين هفته اجتماعي در گيالن
مدير كل امور اجتماعي استانداري خبر داد،

امور  مدیرکل  واكنش:  ی  نشریه 
اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن 
از برگزاری دومین هفته اجتماعی در 

این استان خبر داد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
اطالع  پایگاه  از  نقل  به   ،  24 گیالن 
یونس  گیالن   استانداری  رسانی 
رنجکش در جلسه شورای مشورتی 

سازمان های مردم نهاد گیالن اظهار داشت: این برنامه برای دومین 
سالی است که به ابتکار اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
گیالن انجام می شود. وی اضافه کرد: توجه به مباحث اجتماعی و 
از  اجتماعی  های  فرصت  و  ها  چالش  به  نسبت  حساسیت  ایجاد 

مهمترین انگیزه ها برای نامگذاری این عنوان است.
به گفته رنجکش، انتخاب عناوین مختلف برای روزها و هفته ها 
موجب ایجاد کانون توجه در سطح جامعه نسبت به این موضوعات 
عمومی  بخشی  حساسیت  در  مهمی  نقش  توانند  می  که  شود  می 
هفته  این  اجرایی  های  ویژگی  از  یکی  داد:  ادامه  باشد. وی  داشته 
استفاده از ظرفیت تشکل های اجتماعی و بهره مندی از این سرمایه 
ها در مشارکت برای کاهش آسیب ها و اقدامات پیشگیرانه در حوزه 

های اجتماعی است. 
رنجکش افزود: از کلیه ادارات و نهادهای سطح استان درخواست 
شده تا در طول هفته برنامه های در دست اجرای خود را با محوریت 

موضوعات اجتماعی در سطح شهرستان ها اجرایی کنند.

گیالن  استاندار  واكنش:  نشریه 
آوردن  پایین  و  کنترل  لزوم  بر 
مصرف گاز در سازمان ها، ادارات 
و نهادهای دولتی و عمومی تأکید 
و تصریح کرد: کنترل مصرف گاز 
نیز قطع گاز  اداری و  در ساعات 
در  تعطیل  در عصرها و روزهای 
ادارات طی بخشنامه ای امروز به 

دستگاه ها ابالغ می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی استانداری گیالن؛ دکتر محمدعلی نجفی در نشست بررسی 
وضعیت گاز استان با اشاره به   قطع گاز از سوی شرکت ترکمن 
گاز ترکمنستان ، با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت استان در بخش 
گاز مطلوب است خاطرنشان کرد: بدلیل ضرورت تأمین نیازمندی 
های استان های مازندران و گلستان در بخش گاز باید در مصرف 
صرفه جویی شود. نماینده عالی دولت در گیالن افزود : وضعیت 
مصارف  تأمین  برای  نیز  گازمایع  و  سفید  نفت  گاز،  نفت  ذخیره 
اما  دارد  قرار  مطلوبی  شرایط  در  ها  نانوایی  و  کارخانجات،صنایع 

صرفه جویی یک اصل همیشگی و ضروری است.
 دکتر نجفی  اولویت گازرسانی استان را مصارف خانگی عنوان 
کرد و اظهار داشت: مصرف گاز خانگی استان با هیچگونه مشکلی 
اما کنترل مصرف روزانه توسط مردم و صرفه  مواجه نخواهد بود 
گاز  مصرف  اینکه  بیان  با  وی  است.   مصرف ضروری  در  جویی 
خانگی کشورمان 3 تا 3,5 برابر میانگین جهانی است افزود: سطح 
کشورمان  به  نسبت  سردتری  اقلیم  که  کشورهایی  در  گاز  مصرف 
تر  پایین  بسیار  هستند  ما جلوتر  از  گازرسانی  در خطوط  و  دارند 
است.  استاندار گیالن خاطرنشان کرد: مردم با کم کردن حتی یک 
درجه از سیستم های گرمایشی خود می توانند به صرفه جویی 30 
میلیون مترمکعب گاز در کشور کمک کنند.  وی بر لزوم کنترل و 
پایین آوردن مصرف گاز در سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و 
عمومی تأکید و تصریح کرد: کنترل مصرف گاز در ساعات اداری و 
نیز قطع گاز در عصرها و روزهای تعطیل در ادارات طی بخشنامه 
ای امروز به دستگاه ها ابالغ می شود.  وی افزود : مصرف گاز بخش 
هایی همچون صنایع ، اداره ها و سازمان ها را کنترل می کنیم اما 

کنترل بخش خانگی، بر عهده خود مردم است.  رسيدگي به پرونده ها در فضاي سالم عامل توسعه عدالت است

استاندار گيالن ابالغ كرد،

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومی شرکت گاز استان گيالن     

  جهت صرفه جويی در مصرف گاز، از لباسهای مناسب در فصل سرد سال استفاده نماييد. 
  جهت صرفه جويی در مصرف گاز، هنگام استفاده از اجاق گاز، برای ظروف كوچك از شعله کوچک استفاده ننمائيد. 

  با انتخاب پرده مناسب از اتالف حرارتی ساختمان جلوگيری نماييم.
   شومينه ها را خاموش و از وسايل گرمايشی استاندارد استفاده كنيم تا امنيت و بازده گرمايی بهتری داشته باشيم.

  با بسته نگهداشتن درب اتاقهای خالی وخاموش كردن بخاريهای موجود در آنها، در مصرف گاز طبيعی صرفه جويی نمائيد.

ليال خدمت بين دانا 

11 ربیع الثانی  1438
شماره  21649 دی  1395 سه شنبه 

ليال خدمت بين دانا 

زهرا رضائي

آگهی فقدان سندمالكیت
آقای رامبد عظیمی مالك ششدانگ پالك 15/358/2502/5493 
واقع در نوير قاروير بخش 7گیالن با ارايه دوبرگ فرم شهادت شهود 
كه صحت امضاء آن در دفتر   76انزلی مورد گواهی قرار گرفته اعالم 
نموده كه سند مالكیت ششدانگ پالك فوق كه ذيل ثبت 6821 صفحه 
صادر  دادمهر  مهدی  بنام  چاپی868528  شماره  به  585دفتر7/65 
دفتر   مورخه93/06/08   171205 قطعی  سند  برابر  سپس  گرديده 
مفقود  جابجايی  علت  به  كه  يافته   انتقال  عظیمی  رامبد  به  15انزلی 
گرديده است به استناد ماده 120آيین نامه قانون ثبت  اين آگهی دريك 
نوبت منتشر وچنانچه شخصی نسبت به پالك فوق مدعی وجود سند نزد 
خود می باشد میتواند ظرف مدت 10روز از تاريخ انتشار اين آگهی با 
در دست داشتن مدارك مثبته به اين اداره مراجعه نمايد  درغیر اين 

صورت سند مالكیت المثنی وفق مقررات صادر وتسلیم میگردد.
حیدری – ريیس ثبت اسناد وامالك بندر انزلی - 8026رم الف

آگهی فقدان سندمالكیت
آقای رامبد عظیمی مالك ششدانگ پالك15/5492 واقع در بخش 
در  آن  امضاء  صحت  كه  شهود  شهادت  فرم  دوبرگ  ارايه  با  7گیالن 
دفتر   76انزلی مورد گواهی قرار گرفته اعالم نموده كه سند مالكیت 
333دفتر7/74  8729صفحه  ثبت  ذيل  كه  فوق  پالك  ششدانگ 
چیوائی  سرلك  ومنوچهر  مجیدپور  بنام   128021 چاپی  شماره  به 
برابر سند قطعی 97508مورخه  گرديده سپس  بالسويه صادر  مشاعا 
92/12/27دفتر  54انزلی به رامبد عظیمی انتقال يافته  كه به علت 
قانون  نامه  120آيین  ماده  استناد  به  است  گرديده  مفقود  جابجايی 
پالك  به  نسبت  شخصی  وچنانچه  منتشر  نوبت  دريك  آگهی  اين  ثبت  
فوق مدعی وجود سند نزد خود می باشد میتواند ظرف مدت 10روز از 
تاريخ انتشار اين آگهی با در دست داشتن مدارك مثبته به اين اداره 
مقررات  وفق  المثنی  مالكیت  سند  صورت  اين  درغیر  نمايد   مراجعه 

صادر وتسلیم میگردد.
حیدری - ريیس ثبت اسناد وامالك بندر انزلی - 8025رم الف

 4094 پالك  المثنی  مالكیت  سند  آگهی 
سنگ 4

آقای محمود صادقی خمامی مالك شدانگ 
پالك فوق با ارائه دوبرگ استشها د يه دفتر 
كه  گرديده  مدعی  اداره  اين  به  خمام   33
سند مالكیت ششدانگ عرصه واعیان خانه 
 ) طلق  خاص  )وضعیت  برمحوطه  مشتمل 
بشماره چهار هزارو چهار فرعی از چهار اصلی 
قطعخه دوم تفكیكی  مفروز ومجزی شده از 
مذكور  اصلی  از  فرعی  چهار  و  وسی  پانصد 
ناحیه بخش پنج خمام بخش پنج حوزه ثبت 
ملك  خمام استان گیالن بمساحت  چهار صد 
دسیمتر  وبیست  مربع  متر  وسه  وبیست 
 109 صفحه   14043 ثبت   ذيل  در  مربع 
ج-287658-91   – دفتر 5-103 بشماره 
صادر  خمامی  صادقی  محمود  آقای  نام  به 

وتسلیم گرديده است .
 –  12388 شماره  رهنی  سند  وبرابر   
مورخ 93/11/20 دفتر 132 خمام در قبال 
مبلغ سه میلیارد ريال در رهن بانك مسكن  
جابجايی  بدلیل  است  گرفته  قرار  خمام 
درخواست  اداره  اين  واز  گرديده  مفقود 
است  رانموده  المثنی  سندمالكیت  صدور 
لذا مراتب طبق ماده 120 آئین نامه قانون 
چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  يك  ثبت 
كسی مدعی انجام معامله  می باشد  مراتب 
را ظرف ده روز از انتشار آگهی به اين اداره 
اعالم نمايند لذا پس از گذشت مهلت مقرر 
سندمالكیت  صدور  نسبت  مقررات  برابر 

اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالك خمام – 

میری راد  -  ر م الف/ 8019 

 آگهي  ابالغ مالياتي

آگهي ابالغ مالياتي

دراجراي  ماده120 قانون ماليات هاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح 
زير ابالغ مي گردد .

دراجراي  ماده 120قانون ماليات هاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح 
زير ابالغ مي گردد .

نام ونام خانوادگی 

نام ونام خانوادگی 

اصل ماليات

اصل ماليات

عملکرد

عملکرد

نوع شغل

نوع شغل

رديف

رديف

پاکيزه کاران  بهار گيل

سعيد  صدقي ميشامنداني

ميهن تميز کار

تميز کاران باران 

3150000

1/950/928/632

2800000

792996

رشت

رشت ميدان فرهنگ

رشت

رشت

1389حقوق

1389

1380/1379
عملکرد

1378حقوق

23463497

36957

16618

16546

-1395/11/18
ساعت16

95/10/01

1395/11/25
ساعت8:30

1395/11/25
ساعت8:30

برگ دعوت

راي هيات 
حل اختالف بدوي

برگ دعوت

برگ دعوت

خدماتي

فروش
 ام دي اف

خدماتي

خدماتي

1

1

2

3

نوع اوراق

نوع اوراق

تاريخ وساعت 
هيئت حل 

اختالف مالياتی

تاريخ وساعت 
هيئت حل 

اختالف مالياتی

شماره برگ تشخيص –

شماره برگ تشخيص –

برگ قطعی شماره برگ دعوت هيات 
حل اخالف مالياتی

برگ قطعی شماره برگ دعوت هيات 
حل اخالف مالياتی

نشانی اداره امور 
مالياتی 

نشانی اداره امور 
مالياتی 

نام ونام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : فرزاد خورسندي )550413(

نام ونام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي: ضياء کوچکي نژاد557012



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

و  رسانی  اطالع  کمیته  مشترک   نشست  در  گیالن  استاندار 
سازمان ها و نهادهای ستاد دهه مبارک فجر گفت :  تقویت روحیه 
امید  فقط شعار دولت یازدهم نیست بلکه منطقی است که در اسالم 
انقالب  دستاوردهای  از  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  ،نظام 

است و بایستی در اطالع رسانی های این ایام لحاظ شود .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن دکتر نجفی در 
امام حسن عسگری  تبریک سالروز والدت  با  این نشست  ابتدای 
)ع( اظهار کرد :اساس اسالم اعتقاد به امید در جامعه و نمونه بارز 
این موضوع امید فرج امام زمان )عج( است.  وی اظهار داشت : 

دمیدن روحیه امید در جامعه  از دستاوردهای دهه فجر است  و 
اسالم  در  که  است  منطقی  بلکه  نیست  یازدهم  دولت  شعار  فقط 
،نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نیز وجود دارد . وی با اشاره 
به اینکه دهه فجر فرصتی گرانبها برای ارائه و معرفی خدمات نظام 
رسانه ها   : کرد  تصریح  است  مردم  به  اسالمی  جمهوری  مقدس 
می بایست در دهه مبارک فجر  جهت ایجاد شور و نشاط و امید در 
جامعه تالش کنند. نماینده عالی دولت تصریح کرد : کسانی که از 
قدرت رسانه بهره مند می شوند، در ارائه اندیشه و عملکرد خود به 

افکار عمومی موفق تر هستند.

امیـد را در مردم
 زیاد كنید

خبر

خبر

اینکه  بیان  با  مسعودی  ناصر 
در  گیالن  موسیقی  فعلی  جایگاه 
سایر  نواحی  موسیقی  با  مقایسه 
باید  که  را  جایگاهی  آن  استان ها 
جوانان  گفت:  ندارد  باشد  داشته 
را  خود  زادگاه  اصالت  گیالنی 
فراموش نکنند. ناصرمسعودی  در 

نشست خبری با اهالی رسانه در مجتمع فرهنگی هنری خاتم االنبیاء 
رشت اظهار داشت: برگزاری کنسرت موسیقی گیلکی بعد از سال ها 
به اصرار دوستان و هم سن و سالم بوده است. مسعودی با بیان اینکه 
هدف من از برگزاری کنسرت تنها احترام به دوستان و کسانی است 
که پیشنهاد برگزاری کنسرت را به من دادند افزود: دلیل اینکه سالیان 
سال شرایط برگزاری کنسرت وجود نداشت کوتاهی مسئوالن بوده 
جایگاه  کرد:  خاطرنشان  گیالن  سنتی  موسیقی  خواننده  این  است. 
فعلی موسیقی گیالن در مقایسه با موسیقی نواحی سایر استان ها آن 
جایگاهی را که باید داشته باشد را ندارد و مسئوالن حوزه موسیقی 
باید به فکر موسیقی گیالن باشند. مسعودی با بیان اینکه تا به امروز هیچ 
پیشنهادی از حوزه موسیقی جهت تشکیل انجمن و آکادمی موسیقی نشده 
است افزود: چرا وقتی پیشنهادی به من نشده است من خودم را کوچک 
کنم و به مسئوالن پیشنهاد تشکیل کالس های خوانندگی نواحی را بدهم؟ 
وی با اشاره به اینکه موسیقی امروزی تکراری شده و جهش قابل توجه ای 
نداشته است اعالم کرد: آلبوم جدید با تنظیم مجید درخشانی در دست 
تولید است و به زودی منتشر می شود. مسعودی با بیان اینکه کنسرت های 
بزرگی در کشورهای اروپایی داشته است گفت: اگر باز هم دوستان گیالنی 
در اروپا مشتاق کنسرت باشند و اگر تاب و توانی باقی باشد حتمًا انجام 
وظیفه می کنم. این خواننده موسیقی سنتی گیالن با بیان اینکه به گویش 
را  خود  زادگاه  اصالت  نباید  جوانان  افزود:  می کند  افتخار  گیلکی 
فراموش کنند و امیدوارم خوانندگان جوان از کارهای گیلکی دور 
نشوند. مسعودی با اشاره به اینکه کتابی تحت عنوان »زندگی نامه« 
توسط پسرش علی مسعودی در دست نوشتن است افزود: مستندی 

از زندگی ام نیز در دست تولید است.

دکتر واعظی وزیر ارتباطات  با حضور در صدا و سیمای مرکز 
گیالن با مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار و گفتگو 
کرد. وزیر ارتباطات در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت فضای مجازی و 
ایجاد فضای پاک و سالم و تولید محتوای فاخر گفت: فضای مجازی باید 
در خدمت ترویج اعتقادات تشیع باشد. دکتر واعظی افزود:فضای مجازی 
زندگی  در  انگیزی  شگفت  اثرات  و  و  است  تحول  درحال  سرعت  به 
اجتماعی امروز دارد و صدا و سیما بستری ارزشمند برای پاسخ به 

شبهات القایی از سوی دشمن است . 

به تازگی یك بنر در خیابان فرهنگ 
رشت نصب شد كه در آن نوشته شده 
موزون  آموزشی حركات  كارگاه  بود« 
این  و   « فرانسوی  ومدرن توسط یك 
یك بنر بار دیگر برای بخش فرهنگی 
مدیریت شهری غائله شد. به گزارش 
، اگر  شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
در روز رشت سال گذشته بیشتر افراد 
و  جریان های فكری و سیاسی و ... 
برای یك حركت نمایشی وارد صحنه 

شدند و انتقادهای شدیدی از طریق رسانه ها ابراز 
كردند،  این بار اولین كسانی كه وارد صحنه شدند، 
نسبت  كه  بودند  شهر رشت  بیشتراعضای شورای 
برای  دادند.   نشان  تندی  های  واكنش  بنر  این  به 
برنامه  برای  كه  های  هزینه  و  پارسال  رشت  روز 
های امسال » 205 میلیون تومان«  اعالم شده بود 
تندی  مواضع  شهر  شورای  اعضای  برخی  هم  باز 
شهردار   ، آن  شدن  ای  رسانه  با  و   كردند  اتخاذ 
رشت  روز  مراسم   »1395  « امسال  كه  كرد  اعالم 
اساسا برگزار نمی شود.  در همین حال اكثر اعضای 

رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
هفتمین جلسه  گیالن،  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  دانشجویی  شورای 
استان گیالن با حضور مدیر کل فرهنگی اجتماعی 
هیأت  دبیرخانه  سرپرست  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
استان گیالن و جمعی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای 
مراکز  و  ها  واحد  فرهنگی  دانشجویی  معاونین  از 

شورای شورای شهر نصب  یك بنر با چنین پیامی  
كه مشخص هم نیست كار چه كسی است ،  را رد 
كرده و در عین حالی كه به نوعی سازمان فرهنگی 
شهرداری رشت را برای نصب چنین بنری مقصر 
دفاع  جانانه  سازمان  این  مدیر  قانع  از  دانستند 
كردند. اعضای شورای شهر رئیس سازمان فرهنگی 
و  دانسته  ارزشی  و  بسیجی  فردی  را  شهرداری 

اكنون به د نبال عامل نصب این بنر هستند.
 ولنگاری فرهنگی را نمی پذیریم

موضع  شهر  شورای  سخنگوی  راستا  درهمین   

آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن در واحد 
گودرزوند چگینی  مهرداد  دکتر  برگزار شد.  رشت 
آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیرخانه  سرپرست 
حاضرین  به  خیرمقدم  گیالن ضمن  استان  اسالمی 
در جلسه، با اشاره به ارکان پیشرفت هرجامعه اظهار 
از مقوله های  اقتصاد و فرهنگ  فناوری،  کرد: علم، 
مهم توسعه و پیشرفت هر جامعه بوده لذا توجه به 

گیری سریع و صریحی دارد
شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی   
کارگاه  برگزاری  به  اشاره  با  رشت 
آموزشی ولنگاری بیان کرد: با بصیرت 
و هوشیاری کمیسیون فرهنگی بنر این 
کارگاه در خیابان فرهنگ پایین آورده 
. وی مدیرعامل سازمان فرهنگی  شد 
ارزشی  و  بسیجی  رافردی  ورزشی 
کارگاه  مورد  در  کرد:  اظهار  دانسته،  
بود  شده  زده  بنر  یک  تنها  آموزشی 
و به عنوان فردی که همیشه در شهر 
حضور دارم از این قضیه نمی گذرم و 
پای اعتقادات خود هستم .  وی در عین حال تاكید 
كرد كه زبان مادری هویت وفرهنگ ما است و نباید 
آن را فراموش کنیم. فاطمه شیرزاد با اشاره به اینکه 
دبیرخانه همایش زبان مادری در رشت تشکیل شود 
اظهار کرد: باید با نظام مند کردن برنامه ها حمایت 
شیرزاد    . می دهیم  انجام  را  گیلکی  زبان  از  الزم 
برگزاری همایش زبان مادری را یکی از همایش های 
بزرگ فرهنگی رشت عنوان کرد و گفت: اصحاب 
امیدواریم  و  نیستند  کم  گیالن  در  هنر  و  فرهنگ 

برنامه های جامع تری را برگزار کنیم.

اهمیت  باید  و  بوده  مهم  کشور  توسعه  در  فرهنگ 
بیشتری برای آن قائل شد.

فضایی  ایجاد  اهمیت  بر  تاکید  با  همچنین  وی   
فعالیت های   : داشت   اظهار  دانشگاه ها  در  فرهنگی 
فرهنگی در دانشگاه ها باید به نحوی طراحی ، برنامه 
ریزی و اجرا گردد که فراگیر باشد به بیان دیگر اینکه 

شامل همه دانشجویان شود .

شورای شهر و تقابل با ولنگاری فرهنگی

معرفي رئيس شوراي دانشجويي دانشگاه آزاد گيالن

خبر

جوانان گيالني اصالت شان را 
فراموش نکنند

 وزير ارتباطات و مديركل رسانه 
ملي ديدار كردند

خبر 

سالمت جسمي، روحي و 
رواني کارکنان بايد در 

اولويت قرار گيرد

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
فرهنگی  معاون  همراهی  با  گیالن  استان 
سازی  آماده  نحوه  و  تمرین  محل  از  خود 
تیم فوتسال جانبازان و کارکنان بنیاد گیالن 
بازدید کرد. به گزارش ایثار گیالن، پاکاری 
فوتسال  تیم  تمرین  در  سرزده  صورت  به 
جانبازان و کارکنان بنیاد گیالن حضور یافت. 
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
را  الزم  توضیحات  بازدید،  این  در  استان 
پیرامون وضعیت این دو تیم و نیازهای الزم 
جهت اعزام به مسابقات کشوری ارائه کرد. 
پاکاری در حاشیه تمرینات با ایراد سخنانی، 
جانبازان را سرمایه های این انقالب دانستند 
جمله  از  ورزش  گسترش  و  تداوم  بر  و 

فوتسال بین ایثارگران تاكید كرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
سازمانی  هر  داشت:کارکنان  اظهار  گیالن 
و  هستند  سازمان  آن  انسانی  سرمایه های 
پرسنل  روانی  و  روحی  جسمی،  سالمت 
موفقیت  و  ارتقاء  در  بسزایی  تاثیر  نهاد  هر 
از  یکی  :ورزش  افزود  دارد. وی  آن سازمان 
برای  بازدارنده  عامل  و  اصلی  های  شاخصه 
بیماری ها، آسیب های اجتماعی است و به این 
بیماری ها جلوگیری  از هزینه های  صورت 
می کند همچنین ورزش، نشاط و شادابی در 
روحیه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران 

را نیز باال می برد.

مدير مسئول  

استاندار گيالن ابالغ كرد،

 کودکان متولد سال 2017  نیازی به 
نخواهند  رانندگی  گواهینامــه  گرفتن 
دانشمندان  بینی  پیش  طبق  داشــت، 
خودروهای هوشمند حداکثر طی 10 

الی 15 سال آینده در اکثر کشورهای جهان فراگیر می شوند

مديرکل سیاسی استانداری گیالن:
 دولت نقد را راه اصالح نواقص 

کار خود می داند
 وظیفــه ما مديران اســت که از 

دولت دفاع کنیم

فائزه ســرلک عصر شنبه با کشیدن سه 
خودرو با دندان به مسافت چهار متر و 
شش سانتیمتر موفق شد نام خود را در 

بین رکوردداران جهان به ثبت رساند.
vakoneshiha@  

مراسم جشن تکليف دانش 
آموزان  دختر بخش 

کالچای در روز والدت 
امام حسن عسگری )ع( 

برگزار شد

کاله قرمزی بدون 
کاله قرمزی 

حذف گواهينامه 
رانندگی

استقبال دولت از نقد 
سازنده 

ثبت رکورد جهانی توسط 
دختر ۱۶ ساله اهوازی

آتـش نشـان ها زود 
بازنشسته می شوند

باشگاه واگذار نشد

پذیرش بدون شرط 
تصادفی ها 

 چطوری بفهميم روغنی 
که داریم کيفيت داره یا 

نه  ...

خصوصيات گروه های 
خونی ...

ایــرج طهماســب: »کاله قرمــزی ۹۶« تا یک 
ماه آیندــه کلید می خــورد. / ادــای دینی به 
دنیا فنی زاده خواهیم داشــت. / حضور کاله 

قرمزی در سری جدید مشخص نیست    
vakoneshiha@ 

* موقــع ســرخ کردــن ســبزی ۱حبه 
سیردرون آن بیندازید

* اگربــه رنــگ قرمزدــر آمــد میزان 
مســمومیت آن روغــن بسیارباالســت 

vakoneshiha@                       . واگرسفید ماند مرغوب است

 گروه خوني O : این دســته  خجالتی 
احساســات  صریــح  و  رک  و  نیســتند 
درونیشــان را فــاش میکننــد به آســانی 
دوست میشــوند و با جزئیات همراه شده 
و بــه فرصتها چنگ میزننــد در بعضی از 

موارد چندان دقیق نیســتند و در مورد موضوعی ممکن اســت به ســرعت 
مخالفت عمیق خود را نشــان دهند افرادی با اراده ، خود محور ، مغرور و 
اجتماعی هستند.  گروه خوني A :  اغلب درون گرا هستند و در بخورد 
بــا دیگران خجالتی و کمرو هســتند یا حتی مریض به نظر میرســند ، برای 
روابط ارزش قائل بوده و نسبت به دیگران وفادار هستند ،برای حضور در 
کارهای تیمی همیشــه آماده اند ،دقیق ،دلسوز، فداکار و آرام هستند حتی 

در مواقع آشوب و غضب خونسردی خود را حفظ میکنند.
گروه خونيB  : اغلب کارها را با روشــهای خودشــان انجام میدهند و 
خود کفا هستند شخصیتهای ماجرا جو و دلیر و عالقمند به داشتن یک راه 
مشخص و مخصوص، موجوداتی اجتماعی و عالقمند به مهمان داری اند، 

خوش بین، فعال،بشاش،مهربان و فراموشکار هستند.
گروه خوني AB  : اهل گشــت و گذارند، خالق، غیر قابل پیش بینی، 
هنرمند ،انعطاف پذیر، ترشــرو و بیباک و گســتاخ هســتند قدرت خالقانه 
زیادی دارند توانا در میدا کردن مشکالت و دور کردن آنها در فعالیتهای 
اجتماعی میتوانند هماهنگ ظاهر شــوند به رابطه عالقه ای ندارند و تالش 

vakoneshiha@                .چندانی هم برای این کار نمیکنند

پذیرش بی قیدو شرط بیماران تصادفی 
درتمامی بیمارســتانهای کشــور اعم از 
غیردولتــی  دولتی،خصوصی،عمومــی 
وخیریــه الزام قانونی اســت وخدمات 
درمانــی همچــون گذشــته،رایگان به 

vakoneshiha@                           .مصدومان ارائه خواهدشد

  با تصویب نمایندگان مجلس، دولت 
موظف شــد مشــاغل آتش نشانی و 
پرتوكاری اشعه را جز مشاغل سخت 

و زیان آور محسوب کند

vakoneshiha@   

شــهردار رودسر : باشــگاه شهرداری 
رودســر بیــش از ۱۶۰ میلیون تومان 
بدهی داشــت.  * امتیاز باشگاه را به 
کســی نفروختیم  * حقوق و مزایای 
کارکنان تا بیست و یکم هرماه پرداخت 
می شود .   * در فاصله سه ماه گذشته 

vakoneshiha@      تا به امروز ، ۹۰ هزار متر آسفالت داشتیم

كانال تلگرامی » واكنشی ها «

يادداشت روز،

ليال خدمت بين دانا 
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شهر  شورای  اجتماعی:  گروه 
در  خود  نشست  آخرین  در  رشت 
دیگر  بار  یك  شهردار  عملكرد  باره 
برای طرح  به رای گیری نشست و 
موافق،  شش  رای  استیضاح هشت 

مخالف و یك ممتنع را ثبت كرد.
این  كنون  تا  گذشته  سال  از 
سئوال  طرح  كه  است  بار  چندمین 
از شهردار رشت  در شورا كلید می 

خورد،  شورایی كه اعضای آن  خودشان با 
كارشناسی  فراوان  های  بررسی  و  تحقیقات 

ایشان را انتخاب كردند.
هنوز چند ماه از انتخاب ثابت قدم نگذشته 
از  سئوال   طرح  و   استیضاح  بحث  كه  بود 
یكبار  گاهی  از  تقریبا  و  شد  شروع  شهردار 

موضوع استیضاح  رسانه ای شد.
به راستی دكتر سید محمد علی ثابت قدم 
خیلی صبر و تحمل دارد كه همه این اوضاع 
و احوال را تحمل می كند و به كار و عمرانی 

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید 
بر اجرای طرح حمایت از ۶ میلیون نیازمند، 
پوشش  تحت  مددجویان  مستمری  گفت: 
دستگاه های حمایتی باید به  ۴۰۰ هزارتومان 
تاکید  با  خدادادی  کند.سلمان  پیدا  افزایش 
تحت  مددجویان  مستمری  میزان  افزایش  بر 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، گفت: 
و  پذیر  آسیب  قشر  عنوان  به  افراد  از  برخی 
درمعرض آسیب های اجتماعی تحت پوشش 
سازمان های حمایتی قرار دارند که مستمری 
فعلی پرداخت شده از سوی این سازمان ها 
پاسخگوی نیاز آنها نیست و باید مبالغ فعلی 
افزایش پیدا کند، هرچند که برخی افراد هم 
شخصی  های  علت  ازجمله  دالیلی  به  بنا 
تحت پوشش سازمان های حمایتی نیستند و 
ازسوی  مساعدتی  و  کمک  هیچ  از  متاسفانه 

  فرماندار سیاهكل در نشست دهیاران و 
اعضای شوراهای اسالمی شهرستان منطقه با 
به ضابطه  نماینده دولت  به عنوان  اینکه  بیان 
مندی و سلسه مراتب اهمیت می دهم، اظهار 
توسعه  آن  به  بخواهد  کشور  اگر  داشت: 
رهبری)مدظله  معظم  مقام  مدنظر  یافتگی 
دارد   نگری  ضابطه  به  نیاز  برسد،  العالی( 
وی  دولت  و  جمهور  رئیس  شخص  انصافا 
یک دولت ضابطه مند است، و از همان ابتدا 
ژرف  و  نگری  عمق  به  دولت  کار  به  شروع 
نگری اعتقاد داشت و داشته و ساده اندیشی 
و سهل انگاری که در دولتهای نه چندان قبلی 
باب بود، در این دولت برای همیشه برچیده 
شد. رضا اسالمی گفت: مشکالت و مسایلی 
که در شهرستان سیاهکل و به خصوص بخش 
دیلمان و پیرکوه وجود دارد؛ از دید مدیریت 
شهرستان و استان خارج نیست و استاندار نیز 
با توجه به حس نگاهی که به شهرستان های 
کمتر توسعه یافته دارد، به بنده در مورد حل 
ویژه  سفارش  سیاهکل  شهرستان  مشکالت 
کرده اند و تمام تالش ما این است که حداقل 

شهری ادامه می دهد وگرنه هر فرد دیگری 
بود جانش به لب می رسید و عطای شهردار 
بودن را به لقایش می بخشید. شما مخاطبان 
گرامی  بفرمایید ،  آیا واقعا با این شرایط یك 
مدیر می تواند تفكر توسعه و اجرای كارهای 
شهردار  الحمداهلل  كه   باشد،   داشته  عمرانی 
رشت تاكنون داشته است. نمی گویم كه در 
عملكرد شهردار هیچ نقطه ضعفی نیست كه 
تنها دیكته نانوشته غلط ندارد،  اما ایجاد چنین 
شهر  خواهد  می  كه  مدیری  برای  شرایطی 

دستگاه های دولتی برخوردار نیستند.  نماینده 
مردم ملکان درمجلس شورای اسالمی با تاکید 
های  دستگاه  توسط  باید  افراد  این  براینکه 
رفع  برای  افزود:  شوند،  شناسایی  حاکمیتی 
سازمان  پوشش  تحت  مددجویان  مشکالت 
بهزیستی و کمیته امداد و دیگر افراد نیازمند 
باید ماهانه 400 هزارتومان مستمری پرداخت 
شود، البته پرداخت چنین مبالغی و به طورکل 

نیاز های زیرساختی و توسعه ای را در منطقه 
افزود:  سیاهکل  فرماندار  برسانیم.  فعلیت  به 
به  ترددی  هر  برای  مردم  که  نگاه  این  با  ما 
مرکز شهرستان بصورت میانگین حداقل ۱۰۰ 
هزار تومان هزینه می کنند و طی دو یا چند 
را  گوسفندی  بره  رأس  یک  قیمت  تردد  بار 
باید هزینه کنند، می نگریم و این مورد برای 
شخص بنده بسیار زجر آور است و به تمامی 
مسئولین ادارات و به مسئول دفترم در حوزه 
هر شرایط  ام تحت  کرده  تکلیف  فرمانداری 
ممکن، در اسرع وقت به مشکالت و مسایل 

آنها رسیدگی شود.
کارگری  و  کار  فرهنگ  کرد:  بیان  اسالمی 
در بخش دیلمان و پیرکوه، خود بارقه امیدی 

كارهای  تداوم  و  كند  ساماندهی  را 
سخت  خیلی  شهری  خدمات  متنوع 
است.  شما مردم فهیم رشت اگر در 
این خصوص نظر،  انتقاد و پیشنهادی 

دارید با ما در میان بگذارید.
كه  كارهایی  از  یكی  كه  دانم  می 
دهد  انجام  سرعت  به  باید  شهردار 
از خیابان  اعم  معابر عمومی  آسفالت 
افتادن  عقب  و  است  ها  كوچه  و  ها 
این كار بر روحیه شهروندان اثر منفی 
قرار  برنامه  طبق  اما    ، است  گذاشته 
است این كار هم تا قبل از پایان امسال انجام 
شود. پیاده راه فرهنگی در مركز شهر،  ایجاد 
، سراهای محله،  اصالح  بازارچه های محلی 
پیاده روهای داخل شهر و ورودی شهر رشت،  
برنامه    ، احداث دهها پارك بزرگ و كوچك 
ریزی برای ایجاد كارخانه زباله سوز،  انجام و 
اجرای كارهای فرهنگی متنوع و .... از جمله 
از كارهای شهردار و مدیریت شهری  بخشی 

است. لطفا شما هم نظر بدهید.
                                     

تامین  نیازمند  مددجویان  مستمری  افزایش 
تامین  برای  ترین راهکار  منابع است که مهم 
منابع حذف یارانه اقشار پردرآمد و اختصاص 
آن به اجرای طرح حمایت از 6 میلیون نیازمند 
کلید خورده  درمجلس گذشته  که  بود  خوئاهد 
است.وی با تاکید بر اجرای هدفمند کردن یارانه 
ها، تصریح کرد: این موضوع درمجلس گذشته 
در قالب قانون برای دولت مطرح شد، اما تاکنون 
هدفمندی به درستی اجرا نشده و به همه افراد 
گیرد،  می  تعلق  یارانه  مالی  درهرشرایطی 
اقشار  میان  یارانه  پرداختی  میزان  که  هرچند 
ضعیف و کم درآمد جامعه هم متفاوت بوده 
و ممکن است که برخی خانواده ها نیاز باشد 
جامعه  بنابراین  کنند؛  دریافت  بیشتری  مبالغ 
ها  ازیارانه  افراد  برخورداری  میزان  و  هدف 
باید  به طورمشخص و درست شناسایی شود. 

نیز  تاکنون  و  است  بخش  این  توسعه  جهت 
امکانات محدود  با  و  کارهایی صورت گرفته 
را  زیرساختی  کارهای  ابتدا  ایم  کرده  سعی 
انجام دهیم. وی تصریح کرد: در دهه فجر سال 
گذشته آبرسانی به چهار روستا صورت گرفت 
همچنین  و  شد  اقدام  آن  افتتاح  به  نسبت  و 
ساختمان بخشداری که مدتها رها شده بود، با 
توجه به پیگیریهایی که صورت گرفته در ماه 

های آینده افتتاح می شود.
ساختمان  از  بخشی  اینکه  بیان  با  فرماندار 
بخشداری دیلمان را به ثبت احوال اختصاص 
می  دیلمان  مردم  کار  این  با  دهیم، گفت:  می 
توانند شناسنامه های فرزندانشان را با صادره 

از دیلمان دریافت کنند.
مسیر  احداث  مشکل  کرد:  ابراز  اسالمی 
اسپیلی به کارخانه سیمان به دلیل شرایط جوی 
متوقف شده است و با بهتر شدن شرایط جوی 
در ماه های آینده، به تعهداتی که جهت ترمیم 
این مسیر به مردم داده شده، عمل خواهد شد. 
و  سیاسی  كل  مدیر  پراوزان  نشست  این  در 

انتخابات استانداری گیالن نیز حضور داشت.

خبر ...

خبر ...

رونمايي از منشور حقوق 
شهروندي،کار سياسي نبود

شعبه سياهکلرود رتبه يک کشوري  
را كسب كرد

جمهوری  رئیس  دستیار 
در امور حقوق شهروندی در 
حقوق  سازی  گفتمان  کارگاه 
از  رونمایی  گفت:  شهروندی 
منشور حقوق شهروندی، کار 
تبلیغاتی  و  انتخاباتی  سیاسی، 
تدبیر  دولت  اعتقاد  بلکه  نبود 

و امید است.
 دکتر الهام امین زادهدر کارگاه گفتمان سازی حقوق شهروندی 
با قدردانی از پیگیری های و استمرار تالش ها در حوزه ی حقوق 
شهروندی در استان گیالن گفت : در 3 سال پیش پس از دریافت 
اولین پیک حقوق شهروندی از سوی گیالن از اینکه یک استان 
در کوتاهترین زمان به پیام رییس جمهور پاسخ داده است بسیار 

خرسند شدیم.
حقوق  آموزش  شروع  بر  مبنی  گیالن  استان  اهتمام  وی 
بنیادین  و  پذیرفتنی  جذاب  بسیار  را  پایین  سنین  از  شهروندی 
عنوان کرد و افزود : در همه ی محافل کشور با موضوع حقوق 
و  سیاسی  مسئولین  و  گیالن   استاندار  تالش های  به  شهروندی 

اجتماعی اذعان داریم.
نشان  امور حقوق شهروندی خاطر  دستیار رییس جمهور در 
و  استان  اولین  استانداران  گذشته ی  هفته ی  جلسه ی  در   : کرد 
شهروندی  حقوق  موضوع  به  ویژه  اهتمام  در  که  استانداری 

قدردانی شد گیالن بود.
گیالن  استان  در  باال  توانمندی های  وجود  به  زاده  امین  دکتر 
رسانی  اطالع  و  نظارت  در حوزه ی   : کرد  نشان  خاطر  و  اشاره 
به مردم در حوزه ی قوانین باید با ارائه ایده ها در پیشبرد اهداف 
آموزش  بخش  در  گیالن  اینکه  بیان  با  وی  شود.  رسانی  کمک 
سازمان   : افزود  است  پیشتاز  نیز  اداری  و  اجرایی  دستگاه های 
شهروندی  حقوق  آموزش  منظور  به  کشور  استخدامی  و  اداری 
برای کارکنان دولت برنامه ی 8 ساعته ای در نظر گرفته که استان 

گیالن در این بخش از امروز شروع فعالیت کرده است.
وی افزود: گفته می شود رونمایی از منشور حقوق شهروندی، 
کار سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی بوده که این حرف درست نیست 
اول کاری دولت  چراکه رئیس جمهوری در گزارش صد روزه 

یازدهم، تاکید کرد که این منشور باید تدوین شود.
از  آن  انجام  برای  متعددی  اقدامات  آن  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
جمله دیدار با مراجع عظام تقلید، انجام و نظرات مختلفی دریافت 
و تدوین شد و رئیس جمهوری نیز لغت به لغت آن را بررسی و 

حذف و اضافه کرد و در نهایت این منشور رونمایی شد.

امور  مدیر  مکرمی  گیالن  5 شرق  در جلسه سرپرستی حوزه 
شعب  عملکرد  بررسی  به  توجه  با  استان  صادرات  بانک  شعب 
بخش  توابع  از  سیاهکلرود  شعبه   ، کرد  اعالم  صادرات   بانک 
مطالبات  در وصول  کشوری  یک  رتبه  گیالن  در شرق  چابکسر 
عالوه  سیاهکلرود  شعبه   : کرد  اظهار  وی  است.  کرده  کسب  را 
در  آمده  عمل  به  های  بررسی  به  عنایت  ،با  درخشش  این  بر  
سه  آن  که  شده  تعریف  موج  سه  بانکداری  طرح  راستای 
بانکداری   ، مطالبات  وصول   ، قیمت  ارزان  منابع  جذب  را 
 5 شعبه حوزه   13 بین  در  اول  رتبه  حائز   ، برشمرد  الکترونیک 
است.رئیس  و رودسر شده  لنگرود  در دوشهرستان  گیالن  شرق 
بزرگ را  این دو موفقیت  برتر عامل اصلی در کسب  این شعبه 
ارتباط مطلوب و قوی  ایجاد  این مجموعه در  کارمندان  توانایی 
با مشتریان در دراستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع دانست.                                                                                                                                           
 بانک صادرات ایران به انتخاب نشریه بین المللی بنکر در میان 
هزار بانک برتر جهان در سال 2016 میالدی  بر ترین بانک ایرانی 

شناخته شده است.

جان شهردار رشت به لب رسيد

 50 هزارتومان  پول اياب و ذهاب شان هم نيست

در وصول مطالبات بانک صادرات :       

سهل انگاري دولتهاي قبل برچيده شد

نکته  ...

چند نكته از این معنا.....
 انهایی که باید از زندگی تان  حدف شوند تا ارام باشید: 

 ۱ - کسی که شما را دوست ندارد.    ۲ - شخصی که از چشمتان افتاده است.
۳ - کسی که به شما استرس میدهد.  4 - شخصی که همیشه با شما جر و بحث میکند.

۵ - کســی که از شما سوء استفاده میکند.    ۶ - شخصی که بر شما تاثیرات مخرب و منفی می گذارد.  
٧- کسی که بی حرمتی برایش تفریح است. 

خبر ...

با  مدیرکل دادگستری گیالن 
بیان اینکه امروز بخش عمده ای 
در  اجتماعی  بداخالقی های  از 
می شود  دیده  مجازی  فضای 
در  مجازی  فضای  نقش  گفت: 
پرونده های  از  عمده ای  قسمت 
خانوادگی  مشکالت  و  طالق 
با  در رشت  نشست خبری  در  سیاوش پور  احمد  است.  پررنگ 
با سایر استان ها در وقوع جرم  اینکه گیالن در مقایسه  به  اشاره 
سرقت های  چون  جرایمی  داشت:  اظهار  دارد  مطلوبی  وضعیت 
از جرایم  عنف  به  تجاوز  و  عمد  قتل های  ربایی،  آدم  مسلحانه، 
وقوع  در  مناسبی  وضعیت  گیالن  و  می شود  محسوب  خشن 
درگیری های  گیالن  استان  دادگستری  مدیرکل  دارد.  جرایم  این 
فیزیکی، توهین و افترا، ایراد ضرب و جر و سرقت های خرد را 
از نخستین فراوانی جرم در گیالن برشمرد و افزود: باید با دید 
روانشناسی، درک مفاهیم و فرهنگ سازی مسیر جامعه را به سوی 

آرامش سوق دهیم. 
مجموع  گذشته  ماهه   9 در  اینکه  بر  تاکید  با  سیاوش پور 
پرونده های وارد شده به دادگستری استان گیالن 329 هزار و 55 
فقره پرونده بوده است خاطرنشان کرد: از میزان مذکور 106 هزار 
و 626 پرونده وارد دادسرای گیالن شده است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به 
اینکه 125 هزار و 497 فقره پرونده وارد دادگاه های بدوی استان 
شده است بیان کرد: در دادگاه انقالب استان در مجموع در 9 ماه 
مدیرکل  است.  شده  وارد  فقره   548 و  هزار   11 امسال  نخست 
دادگستری گیالن تعداد پرونده های تجدید نظر استان گیالن را 24 
هزار و 144 پرونده عنوان کرد و افزود: در دادگاه کیفری استان که 
پرونده های بسیار مهم بررسی و پیگیری می شود در 9 ماه نخست 

سال 621 فقره وارد شده است.

نقش فضاي مجازي در 
پرونده هاي طالق پررنگ است

خبر ...

قربانی   زین العابدین  آیت اهلل 
بسیج  اعضای  با  دیدار  در 
یکی  کرد:  اظهار  گیالن  رسانه 
از عواملی که می تواند دانش و 
قلم  ببرد  باال  را  جامعه  معرفت 
اگر  بیان  و  قلم  و  است  بیان  و 
حق و صادقانه باشد، طوفان به 
پا می كند. وی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه را نیازمند عمل 
صادقانه دانست و افزود: بخشی از دشمنی ها در دنیای امروز با 
اسالم به دلیل شناخت نداشتن از این مکتب است و باید تالش 
کنیم دنیا با حقیقت معارف اسالم آشنا شود. امام جمعه رشت با 
بیان اینکه به خطر افتادن منافع کشورهای استکباری دومین دلیل 
دشمنی ها با اسالم است، تصریح کرد: دنیای استکبار مانند ابوجهل 
با اسالم مقابله می کند. قربانی متذکر شد: اگر دنیا با حقایق اسالم 
آشنا شود سیل جمعیت به طرف آن آغاز می شود و دشمن برای 
ایجاد  این موضوع گروه های تکفیری و داعشی را  از  جلوگیری 
کرده و اگر دنیا بداند رفتار گروه های تکفیری بر گرفته از اسالم 
در  فقیه  ولی  نماینده  می کند.  پیدا  گرایش  مکتب  این  به  نیست، 
گیالن به آشنایی نداشتن بسیاری از مردم از مسایل ابتدایی اسالم 
اشاره کرد و گفت: بسیج از ناحیه سپاه خدمت بزرگی می کند و 
جوانان با رهنمودهای انقالب آشنا می شوند. وی با تاکید براینکه 
جامعه اسالم را به عنوان آیین زندگی پذیرفته است، خاطرنشان 
کرد: مردم مشاهده می کنند احکام اسالم با فطر انسان ها سازگار 
است و شاهد گرایش بسیاری از مردم از کشورهای مختلف به 
برنامه های  به  تحقیق  اهل  گرایش  موج  از  قربانی  هستیم.  اسالم 
اسالم ناب خبر داد و اظهار کرد: امروز وظیفه داریم جامعه را با 
مسائل دین آشنا کنیم و اصحاب قلم وظیفه دارند فرهنگ جامعه 
را ارتقا دهند. امام جمعه رشت با بیان اینکه قلم و بیان می تواند 
امام)ره(  اعالمیه های  شد:  یادآور  آورد،  پدید  جامعه  در  طوفانی 
بود.  انقالبی  مردم  برای  روحی  غذای  ایران  و  ترکیه  نجف،  در 
قربانی به تالش رژیم طاغوت مبنی بر دوری جامعه از کتاب و 
قلم اشاره کرد و افزود: اکنون دشمن از فضای مجازی برای ایجاد 
انحراف در جامعه استفاده می کند و ما باید از این ابزار در راستای 
اندیشه های اسالم بهره ببریم. وی با توصیه به برادران سپاه، بسیج 
انقالبی محترم  نیروهای  یادآور شد: جایگاه  انقالبی،  نیروهای  و 
است اما اگر فردی صحبتی انجام داد نباید او را کافر بدانیم بلکه 

باید برای هدایت و راهنمایی او تالش کنیم.
نماینده ولی فقیه در گیالن به نزدیک شدن ایام انتخابات اشاره 
کرد و گفت: مالک، والیت فقیه و نظام بوده و برای آنها که این دو 
رکن را قبول دارند باید جذب حداکثری و حذف حداقلی داشته 
باشیم. قربانی، جمهوری اسالمی و والیت فقیه را شاخص خواند 
و تصریح کرد: اگر افراد دو شاخص مذکور را قبول داشته باشند 
می توانند در جامعه فعالیت کنند ضمن اینکه ایجاد اختالف بین 
انقالبیون صحیح و صالح نیست و جلوگیری از التهاب در جامعه 
ضرورت بوده و مشترکات و حقایق خود را باید برای مردم بیان 
انتشار  در  رسانه ها  از تالش  قدردانی  با  امام جمعه رشت  کنیم. 
کاستی ها در جامعه، افزود: باید قدردان تذکر رسانه ها باشیم اما 
بیان مشکالت نباید به صورتی باشد که مسووالن تضعیف شوند، 
بیان  و  وحدت  حفظ  با  و  هستیم  انقالب  و  والیت  سرباز  همه 

حقایق نباید به گونه ای رفتار کنیم که دشمن شاد شود.

قلم و بيان حق طوفان
 به پا مي كند

مستمري مددجويان ۴00 هزار تومان شود 

فرماندار سياهكل اعالم كرد،

از دست اعضاي شورا،

  مدير مسئول 

مدير مسئول  

امام جمعه رشت:

زهرا رضائي

محسن عيالوار


