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در گيالن 

باالست

34 طرح 
توسعه  در 
شهرداري 
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3 هزار تن 
چاي خشك 

»حراج«

شهردار رشت
تجليل شد

 شماره  642  ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

سكتـه مغـزي ساالنه
 5 هزار گيالني!!

کشور  چايکاران  اتحاديه  رييس 
هزار  يكصد  از  بيش  سال  در  گفت: 
مي شود  کشور  وارد  قاچاق  چاي  تن 
که بدون ترديد براي چايکاران شمال 
در گيالن و غرب مازندران و كارخانه 
داران چاي  مشكالتي را ايجاد مي كند . ايرج هوسي گفت: بهترين برگ سبز 
چاي در شمال کشور کشت و برداشت مي شود، اما متاسفانه چايکاران هنگام 

فروش محصول و دريافت بها با مشکالتي روبرو هستند.  
هوسمي مدعي شد كه هم اکنون55 درصد از مطالبات چايکاران پرداخت 
بيشتر  اين در حالي است كه رئيس سازمان چاي گفته است،  نشده است 

مطالبات كشاورزان چايكار تا اواخر مهر ماه پرداخت شده است. 
چاي سفيد كيلويي يك ميليون تومان.....

وي در خصوص چاي سفيد  هم توضيح داد، براي اولين بار در باغات 
چاي شمال يكصد کيلو چاي سفيد برداشت شد كه هر کيلو به ارزش يک 
ميليون تومان خريد و فروش مي شود و در سال اينده بهره برداري از اين 
محصول بيشتر خواهد شد. هوسي افزود: هر28 هزارهکتار باغ چاي، باعث 
فعاليت 150 کارخانه چاي و 60 هزار چايکار شده است. باغ هاي چاي در 
شمال به علت مقرون به صرفه نبودن در سه دهه اخير رهاسازي شده و يا 
... تغيير كاربري داده است.  به محصوالتي مانند كيوي، مركبات، خرمالو و 
رئيس  معاون  نوبخت  دكتر  هاي  پيگيري  با  گذشته  سال  از  يازدهم  دولت 
جمهور اقدام به تشكيل صندوق حمايت و توسعه چايكاري در الهيجا ن 
كرده است كه به زودي از اين مجموعه گزارشي در نشريه واكنش و گيالن 

24 منتشر مي شود.

يكصدهزار تن چاي 
قاچاق ساالنه وارد 

كشور مي شود!

 

 به کانـال تلگرامي واکنشي ها 
خوش آمديد ...

 با داغ ترين اخبار روز گيالن ،ايران 
و دنيا ما را همراهی کنيد.سپاس

telegram.me/vakoneshiha آدرس:

قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها، 

دانشگاهيان  و نسل جوان

 ششمين اثر تاليفي
 استاد مجيد محمدپور   

 منتشر شد

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  ) 1 (

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

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

استاد نمونه از سال 1390 تاکنون 

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

 روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

اي  منطقه  ي  نشريه 
واكنش: ملت و جامعه اي 
بيدار و حق طلب است كه 
و  ، متانت  ادب  موازات  به 
رعايت قوانين و مقررات ، 
از  را  گري  مطالبه  و  بوده  آشنا  خويش  حق  به 
اصلي ترين خواسته هاي خويش قرار دهد. براي 
انعكاس مطالبات بي ترديد نقش و رسالت رسانه 
ملي ، خبرگزاري ها،  نشريات و به خصوص در 
زمان حاضر پايگاه ها و كانال هاي خبري به علت 
تاثير گذاري و سرعت انتقال پيام شان بسيار حائز 
اهميت است. از سويي هدف از اين تحليل مهم 
نياز روز شهري و روستايي گيالن  و گيالني  و 
همه  وجود  با  استان  خوب  مردم  كه  است  اين 
، صبر، متانت و آرامشي كه دارند،  كه البته آن هم 
برگرفته از طبيعت پرسخاوت و مهربان اين خطه 
است، بايد نسبت به حقوق عقب مانده خود در 
همه بخش ها مطالبه گري كرده و فرهنگ مطالبه 
صورت  اين  در  تنها  و  دهند  گسترش  را  گري 
است كه مجريان ضمن آگاهي از خواست ها و 
نيازهاي جامعه خود را به روز كرده و در مسير 
 « به اصطالح  يا  بيشتر مجهز  كارآمدي  و  تالش 

آنالين« مي كنند.
يزد،   اصفهان،  كرمان،   مانند  هايي  استان  در 
پيشرفت  اگر   .... و  ،  خوزستان  آذربايجان غربي 
و توسعه اي نسبت به گيالن بيشتر است به علت 
باال بودن نسبي سطح  مطالبه گري در ميان مردم 
كه  است  شرايطي  در  اين  و  است  مناطق  اين 
هاي كشور،   استان  ترين  از كوچك  يكي  گيالن 
فراوان  بلقوه  هاي  پتانسيل  و  استعدادها  با  اما 
آثار  به صورت  استعدادها  اين  چرا  اينكه  است. 
خود  بيشتر  استان  يافتگي  توسعه  و  برخوداري 
را نشان نمي دهد،  همانا بسته به سطح و ميزان 

مطالبه مردم است.
در اين راستا شايسته است مردم استان از طريق 
ها،  خبرگزاري  سيما،   و  صدا  از  اعم  ها  رسانه 
روزنامه ها و هفته نامه ها،  سايت ها و كانال هاي 
به  فقط  نه  را  خود  به حق  هاي  خواسته  خبري 
صورت موردي بلكه به گونه اي مستمر و روزانه  

به اطالع مسئوالن برسانند.

سطح مطالبه گري گيالنيها
افزايش يابد

سرمقاله

اختصـاصي نشريه واكنـش ،

خبر

تغييـرات مديريتـي محــدود است
تغييرات  استان  توسعه  راستاي  در  كرد:  اعالم  گيالن  استاندار   

مديريتي اجتناب ناپذير بوده اما اين تغيير گسترده نخواهد بود. 
بيان  با  فرمانداران  نشست   در  امروز  نجفي  علي  محمد  دكتر 
مديريتي  تحوالتي  و  تغيير  نيازمند  استان  تعالي  و  توسعه  براي  اينکه 
متذکر  نجفي  نيست.  گسترده  مذکور  تغييرات  کرد:  تصريح  هستيم، 
شد: فرمانداران به شايعه ها توجه نکنند و تا زماني که به جمع بندي ها 
ادامه  به کار خود  با قدرت  باشيم  در مورد تغيير و تحوالت نرسيده 
دهند. وي بر نهايت صرفه جويي توسط مسؤوالن تاکيد کرد و افزود: 
درآمدهاي دولت به دليل کاهش قيمت نفت به سختي محقق مي شود. 
استاندار گيالن با بيان اينکه فرمانداران بايد نسبت به هزينه بودجه هاي 
دهياري ها،  بخشداري ها،  توسط  شهرستان ها  در  عمراني  و  جاري 
دستگاه هاي اجرايي و شهرداري ها نظارت و هدايت کامل داشته باشند، 
تصريح کرد: امانتداري، رعايت قوانين و مقررات مالي و پاک دستي در 
اجراي امور بسيار مهم است. نجفي از اعزام بازرساني از استانداري به 
منظور نحوه هزينه کرد بودجه دهياري ها به شهرستان هاي گيالن خبر 
داد و بيان کرد: اعتبارات اختصاص داده شده براي عمران و آباداني 
روستاها بايد مشخص شود. وي به بهره برداري از طرح روستاي بدون 

طريق  از  رودبار  اسطلخ جان  روستاي  در  همزمان  صورت  به  بيکار 
ويدئوکنفرانس در حضور معاون اول رئيس جمهور اشاره کرد و گفت: 
هر کدام از فرمانداران يک روستا را شناسايي کرده و براي امر مذکور 

طرح معرفي کنند.
به گفته استاندار گيالن، طرح فرمانداران با مشارکت معاون توسعه 
و  اميد  و  کارآفريني  استانداري، صندوق  محروم،  مناطق  و  روستايي 

ميراث فرهنگي با هدف اشتغالزايي در روستاها اجرايي مي شود.

بايد كاري كرد،

 استاندار گيالن خبر داد،  



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

اقتصاد درون زا اساس 
اقتصاد مقاومتي است

mohammadpour3650@yahoo.com 

نشريه ي منطقه اي واكنش: مشاور 
ويژگي  ارتش  کل  فرمانده  سابق 
مبارزه  روحيه  نظامي،  ساختار  هاي 
آوردن  دست  به  نحوه  همچنين  و 
امکانات لجستيکي عربستان سعودي 

را تشريح کرد.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
منصوري  عباسعلي   ،  24 گيالن 
در  ايران  سابق  نظامي  وابسته  آراني 
امنيت  کميسيون  عضو  و  عربستان 
نهم  و سياست خارجي مجلس  ملي 
آنکه  از  بيش  آل سعود  اينکه  بيان  با 
داشته  اتکا  خودش  رزمي  توان  به 
باشد، به آمريکا و ناتو دل بسته است 
گفت:ارتش عربستان از گذشته براي 
کشورهايي  به  خود  نيروهاي  تامين 
مسئوليت  بود؛  وابسته  پاکستان  مثل 
ساليان  نيز  ارتش  نيروهاي  آموزش 
مستشاران  عهده  بر  که  است  سال 
آمريکايي، انگليسي و فرانسوي است.

 آراني که در سال 1381 همزمان 
و  فارس  خليج  منطقه  در  بحران  با 
حضور آمريکا، ناتو و ساير کشورها 
اين  در  عربستان  نقش  و  منطقه  در 
براي  نظامي  وابسته  سمت  با  بحران 
بود  شده  اعزام  عربستان  به  3سال 
اين کشور  ارتش  تشريح ساختار  در 
مجموعه  عربستان  ارتش  داد:  ادامه 
دريايي  هوايي،  زميني،  نيروي  از  اي 
به عالوه گارد ملي و نيروي انتظامي 
و حتي آتش نشاني اين کشور است.

بر  تاکيد  با  کشورمان  ارتش  امير   
زيدي  و  نيرو  کمترين  اينکه«شيعيان 
ها و اسماعيليان نيز نيرويي در ارتش 
نحوه  در خصوص  ندارند«  عربستان 
عربستان  ارتش  در  نيروها  گزينش 
عربستان  ارتش  هاي  گزينش  گفت: 

شود  مي  سعي  که  است  شکلي  به 
گرفته  نيرو  سرزمين  مرکزيت  از 
که  قطيف  و  الشرقيه  استانهاي  شود؛ 
به  شدند،  واقع  عربستان  شرق  در 
سبب شمار باالي »شيعيان«، کمترين 
سعودي  عربستان  ارتش  در  را  نيرو 
عمدتا  که  نيز  »اسماعيليان«  دارند؛ 
شدند  متمرکز  عربستان  جنوب  در 
ندارند؛  سعود  آل  ارتش  در  نيرويي 
در  مرکزيت شان  که  هم  ها«  »زيدي 
استان هاي جيزان و نجران مي باشد 

نيز نيرويي در ارتش آل سعود ندارد.  
اينکه  بر  تاکيد  با  نيز  ادامه  در  آراني 
»سعودي ها براي انتخاب فرماندهان 
زميني  و  دريايي  هوايي،  نيروهاي 
مي  سعي  بتوانند  که  آنجايي  تا  خود 
کنند از شاهزادگان استفاده مي کنند« 
»وزير  و  دفاع«  »وزير  کرد:  اضافه 
شاهزاده  بايد  عربستان«  ملي  گارد 
»محمد  اکنون  که  همانگونه  باشند؛ 
عبدالعزيز«  بن  »متعب  و  سلمان«  بن 
آل  خاندان  هاي  شاهزاده  از  نيز 

نيروهاي  سعود هستند.در حال حاضر 
توسط  نيز  عربستان  هوايي  و  دريايي 
شاهزادگان »فرماندهي« مي شوند.  وي 
با بيان اينکه »آمادگي رزمي هر کشوري 
تجهيزات،  انساني،  نيروهاي  اساس  بر 
روحيه  همچنين  و  ها  تکنيک  و  ها  تاکتيک 
حماسي و انگيزشي نيروهاي آن برآورد مي 
سعودي  نظامي  هاي  آموزش  گفت:  شود« 
ها به هيچ عنوان قوي و پخته نيست؛ 
اساسا در ژن عربستاني ها حالت نظامي 

گري کمتر يافت مي شود.

سرمايه گذاري  پيرامون  مجلس  در  رشت  نماينده  واكنش:  نشريه   
خارجي و لزوم توجه به آن در افق پيش روي اقتصاد کشور گفت: 

»آنچه در اقتصاد مقاومتي نياز داريم اقتصاد درون زاست. 
  غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، تصريح كرد: بر اين اساس بايد 
آنچه امکان توليد آن در کشور وجود دارد و اقتصادي نيز هست در 
کشور توليد کنيم اما بعضي موارد ممکن است توليد آن در داخل 
درست نباشد، اگرچه امکان توليد آن وجود داشته باشد.« وي در 
ادامه تاکيد کرد:» در برخي موارد ممکن است کاالي موردنياز خيلي 

کاالي ضروري هم نباشد که بخواهيم وارد کنيم و مي توانيم علم 
آن را دريافت کنيم و در داخل توليد کنيم، حال ممکن است اين 
توليد نياز به يک سرمايه اوليه بسيار باال داشته باشد که توليدکننده 
داخلي از پس آن برنيايد و با توجه به اينکه در حال حاضر بانک ها 
خيلي همکاري نمي کنند و دولت تسهيالت ارزان قيمت در اختيار 
توليدکنندگان نمي گذارد و صندوق هاي حمايتي نيز وجود ندارد، 
طبيعتًا فضاي بسيار خوبي ايجاد مي شود براي اينکه سرمايه گذاري 

خارجي را جذب کنيم.«

واكنش2

عربستان 24 ساعت در برابر ايران 
دوام نمي آورد

استاد قديمی با اقتدار در 
روابط عمومی شهرداري 

حضور دارند

خبر

ماليات بر ارزش افزوده از برنج خالف قانون است

اختالف ها بر سر نظارت بر رفتار نماينده ها باال گرفت 

خبر

خبر

خبر

 نشريه ي منطقه اي واكنش: 
آموزش  کميسيون  رئيس 
مجلس با بيان اينکه نمايندگان 
معرفي  دليل  به  روحاني  از 
گاليه  غيرتخصصي  وزراي 
دليل  همين  به  گفت:  دارند، 
احتمااًل ۲ وزير پيشنهادي رأي 

نمي آورند.
محمدمهدي   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
زاهدي رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اينکه برخي 
در  که  وزيري   3 پيشنهاد  دليل  به  رئيس جمهور  از  نمايندگان  از 
حوزه هاي کاري معرفي شده تخصص الزم را  ندارند، گاليه  دارند، 
و  معيشتي  دغدغه  مردم،  دغدغه  امروز  معتقدند  نمايندگان  گفت: 
ايجاد  تغييراتي  مربوطه  وزارت خانه هاي  در  بايد  و  است  اقتصادي 
فرهنگي  مباحث  به  کابينه  تغييرات  در  اولويت  اينکه  نه  مي شد 
اجتماعي داده مي شد. وي با بيان اينکه وزراي معرفي شده به مجلس 
در آن حوزه هاي مربوطه هيچ تخصصي ندارند، ادامه داد: برخي از 
نمايندگان نيز از بابت اين موضوع از حجت االسالم روحاني گاليه 
دارند و احتمال اينکه حداقل به 2 وزير پيشنهادي  به همين دليل 

رأي اعتما ندهند، وجود دارد.
براينکه  تاکيد  با  مجلس  تحقيقات  و  آموزش  کميسيون  رئيس 
انتظار مي رفت سکان  دستگاه فرهنگي کشور در دستان فردي قرار 
گيرد که سابقه فعاليت در اين حوزه را داشته باشد، افزود: سوابق 
امنيتي برخي افراد پيشنهادي بر سوابق مرتبط با حوزه وزرات خانه 
اقتضا  کشور  مصلحت  اينکه  بيان  با  مي چربد.زاهدي  شده  معرفي 
حضور  کشور  فرهنگي  دستگاه  در  امنيتي  سابقه  با  افرادي  مي کند 
در جلسه  روحاني  کرد: حجت االسالم حسن  اظهار  باشند،  نداشته 
روز سه  شنبه 11 آبان رأي اعتماد به وزرا بايد  به اين سئواالت و 
ابهامات نمايندگان پاسخ دهد که قطعًا پاسخ هاي وي  موثر در جذب 

و جلب رأي نمايندگان است.

»در اردوگاه آوارگان عراقي در 
زنان  از  شماري  موصل،  نزديکي 
زندگي  داعش  سيطره  تحت  که 
فاجعه  اقدامات  از  کردند،  مي 
داعش  که  کردند  رونمايي  باري 
در حق دختران زيبا و جوان انجام 
مي داد.« به گزارش شبکه تحليلي 
خبري گيالن 24 ، شبکه سي ان ان 
آوارگان  اردوگاه  داد: »در  گزارش 
عراقي در نزديکي موصل، شماري از زنان که تحت سيطره داعش 
زندگي مي کردند، از  اقدامات فاجعه باري رونمايي کردند که داعش 
افزود:  ان  ان  سي  داد.«    مي  انجام  جوان  و  زيبا  دختران  در حق 
در  داعش  سيطره  تحت  مناطق  در  که  دختران  و  زنان  از  »بسياري 
موصل زندگي کره بودند، اينک با رهايي از داعش، زندگي نکبت 
بار خود را در سايه اين گروهک تروريستي براي شبکه سي ان ان 
ترسيم کردند. آنها شرط کردند که از نام و هويتشان رونمايي نشود.«  
از آتش زدن دختران زيبا و  »اين زنان  ادامه داد:  اين شبکه خبري 
زنان جوان توسط داعش در موصل سخن گفتند. آنان از اقدام داعش 
در آزار و اذيت زنان مقابل همسرانشان رونمايي کردند.«  سي ان 
را  اينک خود  از داعش  يافته  نجات  »زنان و دختران  داد:  ادامه  ان 
به خاطر آن زندگي نکبت بار تحت سلطه داعش سرزنش و آن را 

مصداقي براي ننگ و ذلت نفس عنوان مي کنند.«

درمجلس  استارا  مردم  نماينده 
مسئوالن  از  برخي  دارد،  اعتقاد 
شعار  حد  در  را  مقاومتي  اقتصادي 
تحليلي  شبکه  گزارش  به  بينند.  مي 
با  داداشي  اهلل  ،ولي   24 گيالن  خبري 
در  بيکاري  نرخ  اندازه  هر  اينکه  بيان 
نيز نشان  پائين و آمارها  استان گيالن 
از برطرف شدن نرخ بيکاري باشد باز هم بيکاري يکي از معضالت 
استان  در  بيکاري  اکنون  افزود:  است،  استان  و  شهرستان ها  بزرگ 
شود.   برطرف  بايد  و  است  شده  تبديل  اساسي  مشکل  به  گيالن 
اينکه  به  اشاره  با  اسالمي  شوراي  مجلس   90 اصل  کميسيون  دبير 
دارد، خاطرنشان  کار  استان گيالن جاي  در  بيکاري  کردن  برطرف 
در  بايد  گيالن  استان  در  اسالمي  شوراي  مجلس  نمايندگان  کرد: 
امر مهم اشتغالزايي کمک کنند.  وي با بيان اينکه به طور قطع آمار 
ارائه شده توسط نماينده عالي دولت در استان توسط مراکز رسمي 
در سطح استان ارائه و در اختيار مردم قرار گرفته است، افزود: اگر 
در  آماري  معتبر  مراکز  به  بايد  باشد  آمار  صحت  خواستار  فردي 
استان مراجعه و صحت و سقم آماري را مشخص کند. نماينده مردم 
مورد  در  بايد  اينکه  بر  تاکيد  با  اسالمي  شوراي  مجلس  در  آستارا 
انجام شود، خاطرنشان  تفحص  و  تحقيق  گيالن  استان  بيکاري  نرخ 
است.  بوده  دولتمردان  تمامي  مشکل  کشور  در  بيکاري  معضل  تاکنون  کرد: 
داداشي با بيان اينکه تمامي دستگاه هاي دولتي حتي قوه قضائيه جهت برطرف 
کردن معضل بيکاري تالش مي کنند، تصريح کرد: امروز دولت با کمبود 
بودجه مواجه شده و شرايط ويژه اي در کشور حاکم است.  عضو 
هيئت رئيسه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
برداشته نشدن کامل تحريم ها و شرايط بحران اقتصادي کشور گفت: 

مشکالت کشوري به استان گيالن نيز سرايت کرده است.

در صورت جنگ،

فقط يك وزير پيشنهادي راي 
می آورد

»داعش« دختران زيباي موصل 
را به آتش كشيد!!

مسئوالن به مقوله اقتصادي مقاومتی 
توجه كنند

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کميسيون  عضو 
مجلس، با اشاره به قانون دريافت ماليات بر ارزش 
افزوده، گفت: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از 
برنج خالف قانون است و بايد اين موضوع اصالح 
شود. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، 

به  اشاره  با  آبادي   ايمن  جعفرزاده  غالمعلي 
دريافت ماليات بر ارزش افزوده از محصول برنج، 
گفت: ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مالياتي غير 
مستقيم  که بر مصرف کاالها و خدمات وضع مي 
به  از 1۴0 کشور جهان  بيش  در  اکنون  هم  شود، 

مورد اجرا گذاشته شده است.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي، 
جمهوري  در  مالياتي  نظام  اين  استقرار  داد:  ادامه 
اسالمي ايران به عنوان بخش مهمي از تحوالت نظام 
مربوط  و اليحه  مالياتي کشور محسوب مي شود 

 گروه سياسي، دبير شوراي نگهبان در همايش 
مطرح  استان ها  انتخابات  بر  نظارت  دفاتر  رؤساي 
زمان  به  منحصر  نبايد  نمايندگان  بر  نظارت  کرد، 
در  بايد  ديگر،  عبارت  به  باشد.  انتخابات  از  قبل 
طول نمايندگي نيز نظارت مستمر ادامه داشته باشد. 
وارد  نماينده اي  اگر  که  بود  اين  جنتي  استدالل 
قدرت  از  فرد  شود،  مشخص  بعد  و  شده  مجلس 
خود سوءاستفاده کرده، بايد جلوي حضور وي در 

مجلس گرفته شود.
  اعضاي شوراي نگهبان با استناد به اينکه ممکن 
است بعد از انتخابات، اطالعاتي به دست شوراي 
نگهبان برسد و به اشتباه تأييد صالحيت شده باشد، 
يا اينکه افراد بعد از نمايندگي به داليلي صالحيت 
است  الزم  بنابراين  باشند،  داده  دست  از  را  خود 

اولين بار در دهه 13۶0 به مجلس شوراي اسالمي 
ارائه شد، اما به دليل شرايط خاص اقتصادي ناشي 
از جنگ تحميلي، دولت اليحه را در اواسط بررسي 

از مجلس شوراي اسالمي پس گرفت.
وي با بيان اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده 
به واقع حاصل چندين هزار ساعت کار کارشناسي 
مجريه،  و  مقننه  قواي  مختلف  هاي  بخش  توسط 
مراکز دانشگاهي و بخش خصوصي است، گفت: 
قانون  طبق  برنج  از  افزوده  ارزش  بر  ماليات  اخذ 
خالف است زيرا در ماده 12 قانون مذکور عرضه 
همچنين  و  برنج  همچون  خدماتي  ارائه  و  کاالها 
واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف 
هستند. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
محصوالت  شد:  يادآور  اسالمي،  شوراي  مجلس 
آبزيان  زنده  طيور  و  نشده،دام  فرآوري  کشاورزي 

نيز  نمايندگي  طول  در  نمايندگان  بر  نظارت  که 
نظارت  اين در حالي است که  باشد.   داشته  ادامه 
بر مجلس بر عهده خود مجلس است و اگر فردي 
انجام دهد که مشخص  نمايندگي، عملي  در طول 
شود بر خالف رفتار نمايندگي بوده، نمايندگان مي 
از  را  خاطي  فرد  و  باطل  را  وي  اعتبارنامه  توانند 

مجلس اخراج کنند.
 13 بند  به  نيز  نگهبان  شوراي  سخنگوي  البته   
سياست هاي کلي انتخابات ـ که چند روز پيش از 
سوي رهبري ابالغ شده است ـ اشاره کرده و نتيجه 
گيري مي کند که نظارت بر نمايندگان، بايد در طول 
ادامه داشته  نگهبان  از سوي شوراي  نيز  نمايندگي 
قانون،  اين   13 بند  که  است  حالي  در  اين  باشد. 
به تعيين سازوکار الزم براي حسن اجراي وظايف 

، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، 
برنج و   ، قتد ، شکر   ، ، گوشت  نان   ، آرد خبازي 
خبوبات و سويا ، شير ، پنير ، روغن ، نباتي و شير 
خشک مخصوص تغذيه کودکان از پرداخت ماليات 

بر ارزش افزوده طبق قانون معاف هستند.

نمايندگي، رعايت قسم نامه، جلوگيري از سوءاستفاده 
مالي، اقتصادي و اخالقي و انجام اقدامات الزم در 
نمايندگي  شرايط  فقدان  کشف  يا  زوال  صورت 
مجلس در منتخبان، اشاره مي کند و اسمي از جايي 

براي نظارت ها نياورده است.

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

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

  ساعت اوج مصرف برق در 6 ماه دوم سال از ساعت 18 الي 22 مي باشد . لطفا براي کاهش هزينه هاي 

برق مصرفي از لوازم برقي پر مصرف استفاده نکنيد .

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

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

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

خاموش نمائيد .

مدير مسئول  

» استاد فاطمه قديمي حرفه »مدير مركز 
شهرداري  الملل  بين  روابط  و  ارتباطات 
رشت كه بي تعارف جايگاهش رفيع تر و 
در  چنان  هم  است،  سطح  همين  از  باالتر 
ثابت  و  اقتدار  با  خويش  مديريت  عرصه 
اين  از  پيش  كه  وي  دارند.  حضور  قدم 
ارتباطات  و  فرهنگ  حوزه  در  مسئوليت 
دارد  نيز  اكنون  هم  و  داشته  استادي  نقش 
در مدت كوتاه مديريت خويش نشان داد 
برخوردار  بسياري  هاي  شايستگي  از  كه 
خالق  شهر  عنوان  به  رشت  ثبت  است. 
خوراكي در سازمان علمي ، فرهنگي جهان 
هاي  اقدام  از  يكي  جرائت  به  يونسكو«   «
ماندگار ايشان است. ديروز و امروز برخي 
از سايت ها و كانالهاي خبري نوشتند، فرد 
ديگري جايگزين خانم قديمي شده است. 
در تحقيقاتي كه به عمل آمد مشخص شد،  
كه عزيز تازه وارد به حوزه مركز ارتباطات 
 ، رشت  شهرداري  عمومي  روابط  و 
كارشناس و همكاري روابط عمومي هستند 
مي  آمد  صميمانه خوش  نيز  ايشان  به  كه 
پشت  هايي  دست  شود،  مي  گفته  گوييم. 
پرده مايلند اينگونه القاء كند ، مدير روابط 
در  است!  رفتني  رشت  شهرداري  عمومي 
حالي كه وي تازه آمده است و طرح ها و 
برنامه هاي مدوني براي پيشرفت شهرداري 
دارد. اساسا در گيالن و شهر رشت عادت 
كرده ايم ، هر مديري كه خوب كار كند به 
سرعت تالش مي شود تا زيرپايش را خالي 
استان  ديگر  در  كه  ناپسندي  عادت  شود،  

هاي كشور بسيار نادر است. 
مديران خوب ،  داراي فكر و آينده نگر 
با هر سن و سطح تجربه اي ،  مرد يا زن 
مردم  و  انقالب  براي  كه  بايد حفظ شوند 
نعمت هستند . تنگ نظري را كنار بگذاريم 
شفافيت  و  آگاهي  با  و  گشاده  قلبي  با  و 

اطالع رساني كنيم. انشاء اهلل . يا علي .....

نماينده مجلس،

نماينده آستارا در مجلس،

نماينده مردم رشت در خانه ملت،

معاونان فرماندارها بايد 
حتما سياسی باشند

خبر

نخستين جلسه معاونان فرمانداران 
مازندران، 

گروه سياسي نشريه ي منطقه اي واكنش 
: فرماندار شهرستان نور در نخستين جلسه 
مازندران،  شهرستانهاي  فرماندار  معاونان 
شهرستان  اين  فرمانداري  ميزبانی  به  که 
اين  برگزاري  کرد:  اظهار  برگزارشد، 
آن  انتقال  و  تبادلتجربيات  سبب  جلسات 
شاهد  قطعا  را  مثبتی  بازخورد  و  میشود 
روند  در  نشست  اين  افزود:  وي  هستيم. 
گذار  تاثير  محوله  وظايف  و  ها  فعاليت 
است و با بيان مشکالت و ارائه راهکارهاي 
 . میشود  ارائه  مطلوبتر  خدمات  الزم 
فرماندار شهرستان نور، تصريح کرد : ارائه 
از  موضوعات  رصد  و  اطالعات  و  اخبار 
به  سياسی  کل  اداره  و  استانداري  سوي 
در  قطعا  بگيرد  صورت  معاونانفرمانداران 
امور و ارائه اطالعات بيشتر موثر است .به 
شهرستان  فرمانداري  عمومي  روابط  گزارش 
و  سياسی  مديرکل  اویلی  قمی  نور:جعفر 
اين نشست  در  استانداريمازندران  انتخابات 
اظهار کرد : معاونان فرماندار معتمد و متناظر 
و  همکاري  تعامل،  و  هستند  فرمانداران 
برادري که وجود دارد به پيشرفت کار کمک 
میکند .  وي افزود: موتور حرکتی و اجرايي 
شهرستان و امور نظارتی وهمکاري به عهده 
آنان است و به فرمانداران در تصميم سازي 
و تصميم گيري کمک میکند بنابراين بايد 
نقش بی بديل خود به عنوان بازوانحرکتی 

را انجام تا سبب خروجی مطلوب شود .
محمود رضايی

1 صفر  1437
شماره  11642 آبان  1395 سه شنبه 
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خبر

خبر ورزش بايد در خانواده ايراني 
فرهنگ شود

 بي ترديد برنامه ريزي وکار در 
از  حوزه جوانان در هر جامعه اي 
ترين  حساس  و  مهمترين  جمله 
ها  ، دولت  نظر حاكميت  از  مسائل 

و مسئوالن و كارشناس ها است.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
مقوله  اين  حساسيت   ،  24 گيالن 
يک  آينده  که   است  جهت  بدان 
عهده  بر  ها  ارزش  حفظ  و  کشور 
بايد از هرجهت  جواناني است که 
ها  ارزش  حفظ  و  کار  براي  آماده 
باشند .کشور عزيز ما نيز با توجه به 
محسوب  كشوري جواني  آمارها،   
مي شود و جوانان نسل جديد نيز 
از  انقالب  معظم  رهبر  گفته  به  که 
جوانان نسل هاي قبل بهتر ياد کرده 
لحاظ  به  بسياري  تفاوتهاي  اند، 
پيشرفت  خاطر  به  وتفکر   روحي 
در  مختلف  امکانات  و وجود  علم 
آنها در حال شکل گيري است. در 
برنامه  به  نياز  قشر   اين  راستا  اين 
و  تر  تر،مدون  دقيق  هاي  ريزي 
مختلف  هاي  زمينه  در  تري  پخته 
ها  ريزي  برنامه  اين  دارند.مسلما 
بايد با توجه به استفاده از  نخبگان، 
خود  از  گيري  وبهره  متخصصان 
مي  ازپيش  بيش  که   باشد  جوانان 
باشد. بيشتري داشته  بازدهي  تواند 

جوانان  آمدن  کار  پاي  و  استفاده 
براي  ايجاد فضاهايي  خود مستلزم 
ارائه تفکرات و پردازش و هدايت 
طور  به  بايد  امر  اين  و  است  آنا 
روستايي  و  شهر  هر  در  متناوب  

جريان داشته باشد.
بسيار مهم  ارگان هاي  از   يکي 
بيشترين اختيارات در حوزه  از  که 

است،  برخوردار  جوانان   فعاليت 
اداره ورزش و جوانان مي باشد که  
نحوه  و  اداره   اين  عملکرد  نتيجه 
فعاليت و برنامه ريزي اش به راحتي 
وانعکاس  رويت  قابل  هرشهر  در 
بتوانند  جوانان  که  شهري  است.  
را  هايشان  توانايي  و  استعدادها 
باتوجه به بسترسازي مسئوالن ارائه 
دهند مطمئنا از جايگاه بهتري نسبت 
داشت  قرارخواهد  ديگر  مناطق  به 
ايجاد  را  جلوتري  به  رو  جامعه  و 

خواهد کرد.
ساده  نشستي   مقدمه  اين  با   

وصميمي با عادل هادي پور رييس 
شهرستان  وجوانان  ورزش  اداره 
پور  هادي  .عادل  داشتيم  الهيجان  
از ايجاد و تالش براي  برنامه هاي  
بهبود وضعيت عمراني اين اداره که 
پيشرفت  بدون  گذشته   سالهاي  در 
مسائل   مهمترين  از  بود  مانده  راکد 
ياد کرد و تصريح كرد : در چند ماه 
اخير با توجه به پيگيري هاي مکرر 
الهيجان   نماينده  و  فرماندار   ، اداره 
عمراني  هاي  سازه  تکميل  براي 
بودجه  و  کرده  پيدا  بهتري  روند 
هايي  نيز براي تکميل سالن تختي 

تخصيص يافت و پيمانکار شروع به 
کار کرده است.  هادي پور  اضافه 
تماشاگران   سکوهاي  کرد:بازسازي 
انجام  زودي  به  مصنوعي  چمن  و 
خواهدشد، ساختمان زورخانه علي 
بن ابيطالب را با کمکي که از طرف 
و  بازسازي  موجود  منابع  و  خيرين 
مشکالتش برطرف شد،سالن رزمي 
آن  محوطه  فضاي  و  شهرستان 
دردستور کارداريم و همچنين برخي 
پرسند  مي  استخر  تعطيلي  علت  از 
که اين مکان به دليل 30 مورد ايراد 
ايرادات  رفع  تا  موقتا  بهداشتي  

فعايت  حال  در  و  است  تعطيل 
براي به استاندارد رساندن استخر  
انجام  کار  اين  وبزودي  هستيم 
ميشود . خانه کشتي که شهرداري 
با  که  است  آن  اتمام  به  موظف 
ميليون  پانصد  بر  بالغ  اي  بودجه 
هستند  فعاليت  حال  در  تومان   
از  رزمي  وخانه  بوکس   ،خانه 
نيازهاي شهرستان  است که  هر 
بردويست  بالغ  اي  بودجه   کدام 
و  داردند  نياز  تومان  ميليون 
براي اجراي  برنامه ريزي  درحال 
بخش  و  روستاها   . هستيم  نها  آ 
مانند  نيز  شهرستان  مختلف  هاي 
وضعيت   از  خوشبختانه  الهيجان 
و  هستد  برخوردار  خوبي  نسبتا 
جاهايي که نياز به ساماندهي دارد 
نظر  در  که  دقيقي  هاي  برنامه  با 
گرفته شده است در حال پيشرفت 

هستند.
وجوانان  ورزش  اداره  رييس   
سمن  طرح  با  رابطه  در  الهيجان 
مردم  هاي  سازمان  همان  يا  ها 
در  جوانان  گفت:  چنين   نهاد 
سال    29 تا   15 سني    ي  بازه 
ها  طرح  ارائه  با  توانند  مي 
زمينه  هر  در  مختلف  هاي  وايده 
غيره  و  ،ورزشي  ،علمي  فرهنگي 
در  اين قالب اين طرح ها فعاليت  
مورد حمايت  قوانين  به  وباتوجه 
را  حاشيه  تمام  و  گيرند  قرار  نيز 
ايم و در حال  نيز مديريت کرده 
وکمک  خدا  لطف  با   حاضر 
به  همکاران و مسئولين روند رو 

رشدي را طي مي کنيم.

3 واكنش

سوده رضوی

ليال خالقی - رضوانشهر

اخبار،معرفی  گزارش  برای  تخصصی  کانالیست 
خدمات و ارائه تبلیغات شما.

کسب  با  و  واکنش  خبری  تیم  درخواست  به  نظر 
اجازه از مدیر مسئول محترم نشریه واکنش جناب آقای 
از  محمدپور در راستای آگاهی شما سروران گرانقدر 
تبلیغات  ارائه  همچنین  و  خویش  استان  و  شهر  اخبار 
شما در حوزه کاال و خدمات برآن شدیم تا کانالی با 

عنوان واکنشی ها راه اندازی نماییم.
انتخاب این نام با عنایت به نام نشریه واکنش و البته 
همکاری تیم خبری نشریه در شرق استان گیالن و غرب 

استان مازندران بوده است.
را  ما  دنیا  و  ،ایران  گیالن  روز  اخبار  ترین  داغ  با 

همراهی کنید.سپاس- ارتباط با مدیریت
telegram.me/vakoneshiha

  به کانال تلگـرامي 
واکنشي ها  خوش 

آمديد ...

با حضورمعاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   
34 طرح عمران توسعه شهرداري رودسر به بهرهبرداري رسد.

شهردار رودسر  گفت : شهرداري آمادگی خود را براي کارگاه 
بزرگعمرانی را دارد و هر روز در اين شهرما شاهد تحول عمران 

در نقاط مختلف شهر بوده و خواهيم بود. .
طرح   34 افتتاح  ادعا  اين  بارز  نمونه   : افزود  پورقربان  حسن 
عمرانی با حجم سرمايه گذاري بيش از چهار ميليارد تومان است .

وي ادامه داد : ما هر روز در هر نقطه اين شهر شاهد تحوالتي 
براي رفاه مردم خوب مان خواهيم بود و اين چيزي نيست به جز 
الطاف الهی و حمايت مسئوالن و تالش هاي شبانه روزي پرسنل 

و همراهیمردم و اين بسيار  حايز اهميت است .
و  حقوق  مدت  اين  طی  در  ما   : داشت  اظهار  رودسر  شهردار 
نيز  را  شاغل  نيروهاي  معوقات  و  کاري  اضافه  پرسنل،  مزاياي 

پرداخت و عالوه بر اين با ايجاد جشنواره هاي تابستانی
فضا و بستر نشاط و شادابی براي مردم در سواحل ايجاد شد. .

به گفته وي،  روزانه در سواحل رودسر 30هزار مسافر، گردشگر 
و شهروند بصورت رايگان از اين جشنواره ها بهره مند می شوند .

نشريه ي منطقه اي واكنش: در  راستاي اجراي  برنامه هاي  ورزشي  
شهرستان رضوانشهر ،  سروش  چاالک  سرپرست اداره ورزش و  جوانان 
بخش  پره سربخش هاي عمده اين فعاليت ها در مهر ماه امسال  را در 
با خبرنگار ما تشريح كرد.  سروش چاالک  گفت: حضور  گفت وگو 
موثر جامعه ورزش به نمايندگي در بخش  در اولين  روز از بازگشايي  
مدارس  در پره سر و  بازديد  ميداني از  زمين ورزش روستاي  رودکنار 
ابتدايي اين روستا  ضمن  اهداء لوازم مورد  بخش  پره سر و مدرسه 
توانست   سر   پره  بخش   ورزش   ، ابتدايي  مدرسه   به  ورزشي   نياز  
گامي  موثر  در  اين راستا  به جلو بردارد.  به گفته وي ، حضور  جامعه 
يادواره شهداي  مسجد جامعه بخش  پره سر در  ورزش  در مراسم  
هفتمين  روز از مهر ماه 95  به همراه ديگر مسئولين نشانه ي اهميت اين 
موضوع در جوامع  ورزشي   است. وي  اضافه کرد: شرکت تيم شطرنج  

پورقربان تصريح كرد : در طول اين مدت با عزم و تدبير و اميد 
اجراي قرارداد با پيمانکار كارخانه کمپوست ) تبديل زباله به كود 
ارباب  نيروهاي خدماتی، طرح تکريم  براي  لباس فرم  تهيه  آلي(، 
در خصوص  رودسر  .شهردار  گرفت  قرار  کار  درسرلوحه  رجوع 
كارهاي متداول در درون شهر و بهسازي شهري گزارشي ارائه كرد. 
. اميرجانبازي رودسري  فرماندار هم در اين مراسم  اعالم كرد: با 
تالش مديران اجرايي 163پروژه عمرانی و عام المنفعه با اعتباري 

بخش  پره سر در مسابقات  ليک  يک شطرنج استان  به سرپرستي  ايرج 
رحماني  در تاريخ   با برد سه بر يک مقابل تيم رقيب  شهيد رودباري 
رشت  افتخار آفرين  شد. سرپرست اداره  ورزش و جوانان بخش پره 
سر  گفت: در ديدار با امام جمعه شهر  رضوانشهر  به همراه رييس اداره 
ورزش و جوانان  شهرستان  با هدف  همراهي و همکاري  اين دو حوزه  
سعي در اجراي  درست  برنامه هاي  ورزشي  گامي ديگر برداشته شد 
اين  بانوان   براي  آمادگي جسماني   ايروبيک  و  برگزاري  مسابقات   .
بخش در سالن  شهيد ويراني پره سر با اهداء  جوايز  به نفرات برتر  
آقايان  کالنتري  و محسن  شهبازي  در مسابقات   اجرا  شد. حضور 
برترين هاي  دو ميداني  بسيج کشور  در استان   و پيمايش  خانوادگي  
گروه هاي  کوهنوردي  اوج، اژدر و کادوس  پره سر در  مسير جنگلي 
ديگر  از  همراه   کوهنورد    63 با حضور  ارتفاعات   به  اسالم   سيابيل 

بالغ بر 29ميليارد  تومان در اين شهرستان افتتاح و به بهره برداري 
رسيد . به گفته وي ،تمام پروژه ها را بر اساس سياست دولت تدبير 
و اميد ودر راستاي اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ديده شده است و 
عمده بحث ما در نيروي انسانی است و يکي از اولويت هاي دولت 
کمک به رفع بيکاري و ايجاد اشتغال می باشد چنانچه در طول اين   مدت 
600 نفر بصورت موقت و دايم در شهرستان مشغول به كار شدند.  حجت 
االسالم دستجردي امام جمعه شهرستان رودسر اظهار كرد: در طول اين مدت 
کارهاي خوبی در  شهرستان صورت گرفته و همه ما بايد به شهردار در جهت 

توسعه عمران شهري کمک کنيم .
اقدامات  به  اشاره  با  مراسم  اين  در  ارشاد  وزارت  فرهنگی  امور  معاون   
پيشگيرانه دولت در حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم گفت : از سه سال 
گذشته تاکنون نرخ تورم از  45 درصد به 8 درصد کاهش يافته است . سيد 
عباس صالحی افزود : اين کاهش نرخ تورم کار ساده اي نبوده  و فقط با ا 
کرد  عنوان  صالحی  است.  شده  محقق  مهم  اين  دولت  تدبير  و  ملی  نسجام 
هاي  حوزه  و  ،اقتصادي  کشاورزي  صنعت  حوزه  در  که  :تحرکی 
مختلف فرهنگی اتفاق افتاده مرهون هدايت هاي داهيانه مقام معظم 
رهبري و دولت تدبير و اميد بوده و بايد تالش شود از ظرفيت هاي 

موجود  استفاده شود .

فعاليت هاي  ورزشي  بخش  پره 
از سوي  رود.  مي  به شمار   سر 
ديگر برگزاري  مسابقات دوستانه 
غدير  ورزشي   سالن  در  واليبال  
پره سر  به  مناسبت  گراميداشت  
هفته  تربيت بدني ، پيمايش  مسير 
جنگي و کوهستاني ) ورگه دره ( 
به  ويسادار  پره سر  به  توسط 47  

کوهنورد بخش  پره سر  متشکل  از گروه هاي  اوج، کادوس  و اژدر پره سر   
در هفته  دفاع مقدس از جمله حرکت هايي  بود  که در اين  بخش از ورزش  

شهرستان  براي  يک ماه اول  پاييز  به اجرا  گذاشت.

 دوچرخه سواران كمپين سه شنبه هاي 
بدون خودرو در رامسرتجليل شدند

شهر  عمومي  روابط  گزارش  به   
همزمان  رامسر:  ستان  شهر  داري 
بدون  هاي  شنبه  سه  طرح  آغاز  با 
بدون  سهشنبههاي  کمين  خودرو 
باهدف  رامسر  شهرستان  خودرو 
بهبود کيفيت و کاهش ترافيک ،رونق 

حمل و نقل عمومی و در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري که 
مسير  باشد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  جهت  در  بلند  گامی  میتواند 
 . زدند  رامسر رکاب  تا شهرداري  را  کتالم و سادات شهر  شهرداري 
قدرت اله شاهمنصوريان معاون شهرداري رامسر با تاکيد بر اينکه اين 
موضوع از نظر اقتصاد محيط زيستي نيز داراي اهميت ويژه اي است 
يادآور شد : با همه گير شدن اين پوشش، شاهد رونق بازار انرژي 
هاي تجزيه پذير، حمل و نقل عمومی، استفاده بيشتر از دوچرخه و 
پيادهروي نيز خواهيم بود و اين امر نشان دهنده نقش اين پويش در 
سالمت جسمی و روانی اجتماع است و اميدواريم پويش سه شنبه 
هاي بدون خودرو در بين شهروندان به عنوان يک فرهنگ محيط 

زيستي نهادينه شود .در پايان از شرکت کنندگان تجليل بعمل آمد.

34 طرح توسعه شهرداري رودسر بهره برداري شد

 شهردار کالچاي از آماده باش کامل نيروهاي شهرداري اعم از 
پرسنل موتوري و خدمات شهري در مواجهه با حوادث احتمالي 

خبر داد. 
بائوج  حسين  کالچاي،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
الهوتي از استقرار 30 نيروي خدماتي به همراه 5 دستگاه ماشين 
آالت در منطقه به منظور رفع آبگرفتگي معابر سطح شهر اشاره و 
گفت: در حال حاضر همه مناطق شهري کالچاي مشکلي در زمينه 

آبگرفتگي ندارند و شرايط تحت کنترل است.
در  بويژه  اين شهر  نقطه  به آب گرفتگي در چند  اشاره  با  وي 
اجراي  دليل  به   : داشت  اظهار  کنارگذر کالچاي  تقاطع کمربندي 
اين پروژه در اين مسير نهرهايي که موجود است شرايط انسداد را 
در مسير ايجاد کرده بود  که هم اکنون يک دستگاه بيل در منطقه 

مستقر و در صدد رفع آبگرفتگي است. بائوج الهوتي به آبگرفتگي 
در دو،سه نقطه ديگر اين شهر از زمان آغاز بارش ها تاکنون اشاره 
جزئي  آبگرفتگي  ميخک  گل  و  دو  يک،  تربيت  مناطق  گفت:  و 
داشته که عوامل شهرداري با اقدام به موقع نسبت به رفع مشکل 

اقدام کردند.
شهردار کالچاي تصريح کرد، در طول زمان اجراي اين طرح از 
امکانات بخش خصوصي و نيز در جهت رفع آبگرفتگي منطقه به 
خوبي بهره گيري شده است. وي يادآور شد به دليل تنظيف نقاط 
مختلف شهر که به کرات صورت مي گيرد، هيچگونه انسدادي در 
مدخل هاي ورودي فاضالب  شاهد نيستيم و اين مويد تالش همه 
جانبه نيروهاي خدمات شهري است که شرايط و بستر الزم را براي 
رفع مشکل ايجاد کرده اند، به گفته وي همه تالش ها و اهتمام ما بر 

اين است که مشکل خاص در جهت تسهيل در امر آمد و شد مردم 
و خودروها شاهد نباشيم.

آماده باش نيروهاي شهرداري کالچاي در مواجهه با حوادث احتمالی

براي تداوم سالمت جامعه،

الهيجان - مهرداد عوض 
محمدی

از  بنده  امير  روستاي  در   
تابع دهستان بي باالن شهرستان 
رودسر بر اثر ترکيدن لوله اصلي 
خيابان  در  واقع  آب  انتقال 
ورودي روستا بخشي از خيابان 
ريزش كرده و آبرساني به مردم 

روستا با اخالل همراه است. 
دهيار اين روستا اظهار مي دارد،  يك ماه قبل موضوع را به اداره 
آب و فاضالب شهرستان رودسر اطالع داده است، اما تاكنون هيچ 
اقدامي براي ترميم لوله انجام نشده است.! خبرنگار ما كه از محل 
ديدن و عكس تهيه كرده است،  مي گويد: هدر رفت حجم زيادي 
اختالل  موجب  خيابان  به  آب  شدن  روانه  و  انتقال  لوله  از  اب 
نيز شده است. روستاي  در رفت و آمد مردم و حتي خودروها 
اميربنده در 400 متري دهستان بي باالن از توابع بخش كالچاي 
شهرستان رودسر محلي است كه در آن بقعه دو امامزاده بزرگوار 
امير حيدر قرار دارد و هر ماه محل زيارت  امير احمد و  اقايان 
عده اي  از مردم منطقه است. ضمن آنكه مردم براي حضور بر 
مزار رفتگان خود هر پنج شنبه و جمعه در جوار اين بقعه متبركه 
تا  اگر  كالچاي  و  رودسر  شهرستان  مسئوالن  يابند.  مي  حضور 
دوشنبه هفته جاري اين مشكل را حل نكنند،  اين خبر درسطح 

گسترده تر منعكس و منتشر خواهد شد.

لوله انتقال آبی روستايی كه يك ماه 
تركيده است!

خبر

محمود رضايی

اردوي  تيم هاي کشتی آزاد 
کالچاي و نوشهربرگزار شد

اي  منطقه  نشريه  ورزشي  گروه 
واكنش: مربي تيم کشتي آزاد کالچاي 
گفت: تيم هاي کشتي آزاد کالچاي از 
اردوي  مازندران  از  نوشهر  و  گيالن 
مشترکي را با هدف توسعه و ارتقاي 
اين رشته ورزشي در کالچاي  بيشتر 

برگزار شد.  احمد اخالقي در مصاحبه اي با خبرنگار نشريه واكنش، با 
تاکيد بر اين مطلب که استعداد و بستر الزم براي رشد ورزش کشتي 
در منطقه وجود دارد، افزود: در اين اردوي مشترک 20 کشتي گير 
نونهال، نوجوان و جوان از نوشهر به همراه 25 کشتي گير از کالچاي 
حضور دارند.  اين مربي جايگاه کشتي مازندران در کشور را فوق العاده 
دانست و يادآور شد:حضور تيم نوشهر با مربي گري مجتبي حسين پور 
کشتي گير سابق تيم ملي کشتي آزاد،مي تواند روند رو به رشدي را در 
کشتي منطقه بوجود آورده  و آينده روشني را براي کشتي کالچاي 

انتظار داشته باشيم .

به ميزباني كالچاي،

خبر

محمود رضايی

واجارگاه صاحب كتابخانه می شود
عمومي  هاي  کتابخانه  کل  اداره  با حضور سرپرست  نشستي  در 
استان گيالن و خيرين کتابخانه ساز رودسري، تفاهم نامه احداث يک 

باب کتابخانه عمومي در شهر واجارگاه  امضاء شد.
پور رودسري  دکتر حميدرضا صادقي  نامه   تفاهم  امضاء  جلسه 
و حاجيه خانم شمسي موسوي هروي خيرين کتابخانه ساز، معاون 
رئيس  اخوان  زهرا  رودسر،  شهرستان  فرمانداري  امنيتي  و  سياسي 
برگزار  اداره کتابخانه هاي  رودسر، شهرداران رودسر و واجارگاه، 
شد.سرپرست اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان گيالن  با اشاره 
به لزوم توجه جدي به توسعه پايدار فرهنگي و فراهم نمودن زمينه 
هاي رشد فرهنگي بر نقش و رسالت کتابخانه هاي عمومي در ارائه 
خدمات به همه اقشار مردم بدون درنظر گرفتن جنسيت، قوميت و 
نژاد و ... تاکيد کرد. زهرا بدن آرا همچنين يکي از رسالتهاي اصلي 
از  مندي  بهره  و  اطالعات  و  دانش  توليد  را  عمومي  هاي  کتابخانه 

ظرفيت مراجعين به اين اماکن توصيف کرد. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل کتابخانه هاي عمومي گيالن،  
بدن آرا  ضمن قدرداني از اقدام فرهنگي خير کتابخانه ساز و تصميم 
وي جهت احداث کتابخانه در شهر واجارگاه شهرستان رودسر، راه 
اندازي کتابخانه مناسب در اين منطقه را منشاء برکات و دستاوردهاي 
حميدرضا  دکتر  همچنين  جلسه  اين  در  دانست.  آينده  در  بسياري 
صادق پور رودسري با ابراز خرسندي از احداث يک باب کتابخانه 
عمومي در شهر واجارگاه اظهار اميدواري کرد اين کتابخانه به محلي 
اطالعاتي  نيازهاي  کردن  برآورده  و  اطالعات  سطح  ارتقاء  براي 

جوانان بيانجامد.

به همت يك خير،

برغم بحران كمبود آب،

ورزش بخش پره سر پر تالش و متنوع به پيش می رود
سرپرست اداره اعالم كرد،

1 صفر  1437
شماره  11642 آبان  1395 سه شنبه 
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و   24 گيالن  اجتماعي  گروه   
معاون  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
استاندار  عمراني  امور  هماهنگي 
گيالن و شهردار رشت اعالم كردند: 
مردم گيالن هر روز يك هزار و 800 
اين  از  كه  كنند  مي  توليد  زباله  تن 
رشت  مردم  سهم  تن   600 مقدار 
تحليلي  شبکه  گزارش  به  است. 
خبري گيالن 24 ، مهندس شعبانپور 
باره تصريح  اين  در  استاندار  معاون 
ميانگين  هاي  بررسي  براساس  كرد: 
از  باالتر  گيالن  مردم  روزانه  توليد 
حل  براي  افزود:  وي  است.  كشور 

مستمر  مشاركت  و  همكاري  به  پسماندها  مشكل 
مردم و رسانه ها را نياز داريم و اين مشكل بايد در 

طول سال دنبال شود.
10 سال ديگر گيالن در زباله دفن مي شود

تاكيد كرد  اين موضوع  به  شعبانپور يكبار ديگر 
كه اگر روند توليد و دفن زباله به همين شيوه باشد،  
در  زباله  ميليون  از شش  بيش  آينده  سال   10 طي 
استان جمع مي شود كه بي ترديد ،  استان در زير 
زباله ها دفن مي شود. وي متذكر شد،  براي برون 
هاي  دستگاه  همه  ابتدا  بايد  شرايط  اين  از  رفت 
آموزش  و  كنند  كمك  ها  رسانه  و  ، مردم  مسئول 
تفكيك زباله از مبداء به صورت كامل اجرايي شود. 
وي ياد آور شد: به دليل اهميت منطقه سراوان كه 
،استاندار  شود  مي  ريخته  آن  در  شهر   11 پسماند 
ويژه  كارگروه  تشكيل  با  اخير  سال  سه  در  گيالن 
پسماند سه بار در همان ناحيه جلساتي برگزار و بر 

حل مشكل تاكيد كرده اند.
اينكه در تمام كشورهاي جهان  با اشاره به  وي 
پسماند ها دفن مي شوند و ما مستثني نيستيم، اظهار 

دکتر توانايي کارهاي تبليغاتي امر به معروف و 
نهي از منکر  گيالن را برتر خواند و گفت : گيالن 
و سنندج در تابلوهاي تبليغاتي و پوسترها رتبه اول 
را دارند بطوري که يکي از پوسترهاي گيالن » تذکر 
تو ، تشکر من ، تعالي ما » در محوطه برق گيالن 
به خوبي جلوه گر است و نظرها را به خود جلب 

مي کند.
مدیر  عنوان  به  آبادی  بلبل  مهندس  از  تجلیل 

برتر در زمینه امر به معروف
معاون  و  ادارات  ريزي  برنامه  معاونت  شفيعي 
فرهنگي ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان 
سالن   محل   در  که  آموزشي   دوره   در  گيالن 
گيالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت   کنفرانس  

برگزار شد با اعالم مطلب فوق، بيان داشت: 
شورا در 65 سازمان و دستگاه اجرایی

اجرايي  دستگاه  و  سازمان   40 در  گذشته  سال 
سال  در  ولي  شد  تشکيل  معروف  به  امر  شوراي 
گيالن  اجرايي  دستگاه  و  سازمان   65 در  جاري 

شوراي امر به معروف فعاليت دارد.
از 40 سازمان  بيش  اکنون در  : هم  افزود   وي 
يک  از  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  شوراهاي 

هسته تا 3 الي4 هسته تشکيل شده است.
تقدیر و تشکر از مهندس بلبل آبادی

 58 جاري  سال  اول  نيمه  در  اجتماعي:  گروه   
قالب  ميليون و 789 هزار ريال در  ميليارد و 401 
کمک معيشت به 187 هزار و 505 نفر از مددجويان 
شده  پرداخت  گيالن  امداد  کميته  حمايت  تحت 

است.
معاون  ؛  امداد  کميته  خبري  سايت  گزارش  به 
گيالن  امداد  کميته  خانواده  سالمت  و  حمايت 
مددکار  و  ها  خانواده  سازي  توانمند  اينکه  بيان  با 
است  نهاد  اين  اساسي  و  مهم  اهداف  از  محوري 
نخست  نيمه  در  خانوار   707 و  هزار  پنج   : گفت 
امسال با ايجادفرصت هاي شغلي  و رسيدن به مرز 
گيالن  امداد  کميته  حمايتي  چرخه  از  توانمندي  

كرد: دفن پسماند هم بايد با تفكيك و به صورت 
علمي و فارغ از هر گونه خطرات انجام شود.

دو سال قبل 400 تن زباله خطرناك بيمارستاني 
داشتيم كه غير اصولي دفع مي شد و هم اكنون با 
 20 به  مقدار  اين  پزشكي  علوم  دانشگاه  همكاري 
تن رسيده است و الزم است براي حل اين ميزان 

پسماند بيمارستاني هم كمك شود.
به گفته وي ، 650 تن پسماند ما به سه كارخانه 
در رشت، رودسر و انزلي تبديل به كود مي شودو 
امسال تامين اعتبار شده تا دو كارخانه در تالش و 
احداث شود. وي  كارخانه هاي كمپوست  لنگرود 
ميليارد   450 تا   350 سوز  زباله  واحد  يك  گفت: 
واحد  يك  كه  حالي  در  است  نياز  بودجه  تومان 

كمپوست تا 15 ميليارد تومان سرمايه نياز است.
  شهردار رشت: زباله سوزها به كمك مي آيند

دكتر ثابت قدم شهردار رشت در اين باره توضيح 
داد: عالوه بر كارخانه كمپوست در الكان كه تا 400 
تن زباله را تبديل به كود آلي مي كند،  در نظر است 
به زمينه سازي هاي مناسب اين ظرفيت بيشتر شود 

وي اضافه کرد : در هفته همايش امر به معروف 
و نهي از منکر  از مديران برتر دستگاه هاي اجرايي 
شوراي  رئيس  آبادي  بلبل  مهندس  از  سازمانها،  و 
امر به معروف و نهي از منکر شرکت سهامي برق 
و  تجليل  برتر   مديران  عنوان  به  گيالن  اي  منطقه 

تقدير خواهيم کرد.
برق گیالن بسیار فعال است

فرهنگي  و  ادارات  ريزي  برنامه  معاون  شفيعي 
استان گيالن  از منکر   به معروف و نهي  امر  ستاد 
، شرکت سهامي  از سخنان خود  ديگر  بخشي  در 
بسيار  هاي  مجموعه  از  را  گيالن  اي  منطقه  برق 
فعال خواند و گفت : احمدي دبير شوراي امر به 
دارند  با ستاد  برق گيالن همکاري خوبي  معروف 

 6 : طي  افزود  راد  بزرگي  مجيد  اند.   خارج شده 
و  ميليون   401 و  ميليارد   58 امسال  نخست  ماهه 
789 هزار ريال در قالب کمک معيشت به 187 هزار 
و 505 نفر از مددجويان تحت حمايت کميته امداد 

گيالن پرداخت شده است.
وي با تاکيد بر اينکه بدون انجام يک نيازسنجي 
 ، برنامه  اهداف  تحقق   و  تعيين  امکان  درست، 
تخصيص منابع الزم و ارائه ديدگاه ها و روش هاي 
مناسب براي رفع نيازهاي مددجويان وجود ندارد 
که  شود  مي  مشخص  نيازسنجي  با   : کرد  تصريح 
نياز  مشکل  از  بخش  کدام  و  کجاست  در  مشکل 
هاي  مهارت  از  يکي  و  دارد  مداخله  نوع  کدام  به 

به خصوص آنكه ميزان توليد پسماند » 
زباله« در رشت 600 تن است.

برنامه  براساس   : كرد  تصريح  وي 
براي  سوز  زباله  واحد  چند  ها  ريزي 
كه   است  شده  گرفته  نظر  در  رشت 
بخش  مشاركت  با  سوزها  زباله  اين 
در  و  شد  خواهد  مستقر  خصوصي 
درصد   40 هدف  اين  تسريح  راستاي 
انجام  دولت  سوي  از  گذاري  سرمايه 

مي شود.
شهردار رشت نيز بر تفكيك درست 
تاكيد  شهروندان  توسط  زباله  كامل  و 
كرد. وي تاكيد كرد: اداره شهرداري ها 
به عهده خودشان است و در بخش قبض عوارض 
و  اند  نشده  شناسايي  قبض  براي  خانوار  هزار   80
120 هزار نفر شناسايي شده و فيش صادر مي شود 
كنند.  پرداخت مي  را  مردم عوارض  كه 10 درصد 
مردم بايد متوجه باشند بابت چه هزينه اي چه بهايي 
مي پردازند و اگر هزينه كم تر توليد كنند براي دفن 

و امثال آن بهاي كم تري هم شامل مي شوند.
ثابت قدم اظهاركرد: مردم در سير پسماند خانگي 
شهروند  يك  برابر   2/5 معادل  ، ما  بيمارستاني  و 
اروپايي زباله توليد مي كنيم و اين توليد هم هزينه 

سنگين خود را به دنبال دارد.
 عالوه بر آنكه براي دفن نياز به سرمايه گذاري 
ها هنگفت نخواهيم داشت. وي گفت: بايد بپذيريم 
يافته  تجمع  سراوان  در  زباله  كه  سال   37 طول  در 
امسال  به  اين وجود  با  بوده  ميزان  ايجابي چه  ، كار 
دربحث جمع آوري خودروها هم تازه شده كه حمل 
و دفن زباله بهداشتي تر شود و لذا تالش مي شود 
كه كارهاي ايجابي از اين دست و نصب سطل هاي 

زباله و ... اقدام شود.

مستمري  جلسات  که  هستند  فعالي  شوراهاي  از  و 
برگزار مي کنند و صورتجلسات بسيار خوب و پر 
محتوايي دارند که همه موارد آن قابل استفاده و بهره 

برداري است.
اين شورا مسابقات  نيز  : سال گذشته  افزود  وي 
فوتسال سالني را با شرکت 30 تيم فوتسال با نشانه 
ها و عالئم امر به معروف برگزار کردند و در سال 
جاري نيز کارهاي تبليغاتي و پوسترهاي مورد نياز را 

چاپ و منتشر کردند.
در حاشيه اين دوره آموزشي از 4 نفر از آمران به 
معروف به اسامي غالمرضا رفيعي نژاد ، خانم طاهره 
رسولي ، بيژن تقي پور و جواد صفايي با اهداي لوح 

سپاس تقدير شد.
گفتني است اين دوره آموزشي با همکاري روابط 
عمومي و دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش 
شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن و واحد آموزش 
نفر شامل مدير عامل  با شرکت 68  دانشگاه گيالن 
کارکنان  و  کارشناسان  ادارات،  روساي   ، مديران   ،
که  شد  برگزار  عصر  و  صبح  نوبت   2 در  شرکت 
و  معروف  به  امر  شوراي  اعضاي  صبح  نوبت  در 
اعضاي هسته و در نوبت عصر معاونين و مديران ، 
کارشناسان و کارکنان شرکت سهامي برق منطقه اي 

گيالن حضور داشتند.

اساسي که الزم است مددکاران خانواده آن را کسب 
نيازسنجي مددجويان  کنند، نحوه طراحي و اجراي 

است.

رتبه اول بـــرق گيـالن و ...

5هزار نفر از چرخه حمايت خارج شدند

ليال خدمت بين دانا

5 هزار گيالنی هر سال 
سكته مغزي می كنند!!

مدير  کل ارتباطات و 
فناوري اطالعات  گيالن 

معرفی شد

228  هزار و 539 نفر بيمه شده اجباري ازخدمات وتعهدات 
تامين اجتماعي استان گيالن بهره مند هستند.

 ) بگيران  مستمري  به  شدگان  بيمه  تعداد   ( پشتيباني   نسبت   
استان درپائين ترين جايگاه کشوري قرار دارد .  جميل حق پرست 
مديرکل تامين اجتماعي گيالن اعالم كرد : در شهريورماه سالجاري 
تعداد 105812نفر مستمري بگير گيالني از تعهدات تامين اجتماعي 
برخوردارشدند. وي  افزود: 71384  بازنشسته ، 6157 ازکارافتاده 
را  گيالن  اجتماعي  تامين  بگيران  مستمري   ، بازمانده   28271 و 
تشکيل ميدهند .1716 نفر ازخادمين مساجد ، 1246 نفر ازطالب 

و  بهزيستي  پوشش  تحت  ازمددجويان  نفر   2113 و  وروحانيون 
اصلي  بيمه شدگان  زمره  در  گيالن  )ره(  امام خميني  امداد  کميته 
استان ميباشند . مديرکل استان دربخش ديگري ازسخنان خود اذعان 
داشت : شعب آستارا ، سياهکل ، املش ، ماسال و اسالم با ضريب باالي 
به مستمري بگيران را  بيمه شدگان  بيشترين نسبت پشتيباني تعداد   5
در سطح استان گيالن دارا ميباشندواين درحاليست که متوسط نسبت 
پشتيباني  تامين اجتماعي گيالن با 3/7 از متوسط کشوري بسيار پائين 

تر بوده ودررده آخرقرار دارد .  

  تعداد بيمه شدگان به 
مستمري بگيران گيالن 

پايين است 

آموزشي  مرکز  واكنش:معاون  نشريه 
ساالنه  اينکه  بيان  با  رشت  پورسينا  درماني 
مبتال  مغزي  سکته  به  نفر  هزار   ۵ حدود 

مي شوند.
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
روز  به مناسبت  حسيني نژاد   ،مظفر   24
سکته  داشت:  اظهار  مغزي  سکته  جهاني 
ايران و  مغزي دومين علت مرگ و مير در 
بيشترين علت ناتواني در سنين باال محسوب 
و  بازتواني  و  درمان  هزينه  و  مي شود 
آموزشي  دارد.معاون  بااليي  بسيار  نگهداري 
بيمارستان پورسينا با اشاره به اين که سکته 
مغزي تا حدود زيادي قابل پيشگيري بوده و 
درصورت تشخيص سريع عالئم قابل درمان 
است تاکيد کرد: باال بردن آگاهي عموم مردم 
تاثير  مي تواند  بيماري  اين  به  ويژه  توجه  و 

بسزايي در کاهش مرگ و مير داشته باشد.
سکته  از  دقيقي  آمار  اينکه  بيان  با  وي 
مغزي در ايران وجود ندارد و بيشتر آمارهاي 
مطالعاتي  به  مربوط  ايران  در  شده  گزارش 
کشور  مختلف  مراکز  در  جداگانه  که  است 
انجام شده است اعالم کرد: بر اساس نتايج 
اين مطالعات، ساالنه بيش از 150 هزار نفر 
در ايران مبتال به سکته حاد مغزي مي شوند.

حسيني نژاد با اشاره به اينکه سن ابتال به 
سکته مغزي در ايران 10 سال زودتر از ساير 
کشورها است خاطرنشان کرد: اين وضعيت، 
کننده است در حالي که  نگران  نامناسب و 
يا  سومين  مغزي  سکته  کشورها  ساير  در 

چهارمين علت مرگ محسوب مي شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي 
 12 به  نزديک  مغزي  سکته  گفت:  گيالن 
درصد علت مرگ را در ايران سبب مي شود 
و ساالنه حدود 50 هزار نفر در کشور به علت 
سکته مغزي فوت مي کنند اما آمار دقيقي از 
اين بيماري در کل گيالن در دسترس نيست.
وي با اشاره به اينکه مرکز آموزشي درماني 
پورسينا رشت مرکز اصلي تخصصي درمان 
است  گيالن  استان  در  مغزي  بيماران سکته 
سکته  بيمار   1500 بر  افزون  کرد:  اعالم 
مغزي در يک سال گذشته در اين بيمارستان 

بستري شدند.
خفيف  موارد  اينکه  بيان  با  نژاد  حسيني 
داده  تشخيص  است  ممکن  مغزي  سکته 
نشده و مراجعه نکنند و درصد قابل توجهي 
از بيماران هم به بيمارستان هاي ديگر مراجعه 
پنج  گيالن ساالنه حدود  در  مي کنند گفت: 

هزار نفر مبتال به سکته مغزي داريم.

    مراسم توديع و معارفه مديران اداره کل 
ارتباطات و فناوري اطالعات استان گيالن با 
حضور دکتر براري معاون امور دولت،مجلس 
فناوري  و  ارتباطات  وزارت  هاي  استان  و 
اطالعات،مهندس اصغريان معاون هماهنگي 
استانداري  منابع  توسعه  و  اقتصادي  امور 
مخابرات  مدير  گيالن،مهندس خضردوست 
 ، استاني  مديران  از  جمعي  و  گيالن  منطقه 
در سالن اجتماعات استانداري گيالن برگزار 
شد.  مهندس خضردوست با تبريک انتصاب 
شايسته آقاي دکتر توکلي و تاکيد بر اهميت 
ارتباط متقابل و دو جانبه مخابرات و اداره 
و  همکاري  استان،از  اطالعات  فناوري  کل 
تعامل مهندس رضايتي در مدت تصدي اين 

پست مهم،تقديركرد.

 مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت گفت: 
خدمات رساني در حوزه شهري به زائران عتبات در ايام عزاداري 
در شهر سامرا امسال بر عهده شهرداري رشت است. به گزارش 
شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، عليرضا قانع  در نشست ستاد 
اربعين با اشاره به اينکه اقدامات انجمن شده در اين ستاد به دو 
بخش نقدي و غيرنقدي تقسيم شده است اظهار داشت: در بخش 
نيروي انساني نيز تقسيم بندي فعاليت ها انجام شده  و با توجه 
برنامه ريزي ها صورت گرفته  اتوبوس هايي که داريم  به ظرفيت 

است.
بيان  با  رشت  شهرداري  ورزشي  فرهنگي  سازمان  مديرعامل 
اينکه در مجموع 100 نفر به کربالي معلي اعزام مي شوند تصريح 
کرد: 88 نفر با اتوبوس و مابقي با ماشين آالت اعزام مي شوند و 

تعدادي هم به صورت پيش قراول اعزام مي شوند.
 وي با تاکيد بر اينکه خدمات رساني در حوزه شهري در شهر 
به  توجه  با  افزود:  است  رشت  شهرداري  تجربه  نخستين  سامرا 
اين امر يکسري چالش هايي پيش روي ما قرار داشت که با برنامه 
اينکه  بيان  با  قانع  است.  برطرف شدن  در حال  يا  و  رفع  ريزي 
به دنبال بيمه مسئوليت اعزامي ها هستيم خاطرنشان کرد: يکي از 
مشکالت ما اين است که برخي از کارگران براي تهيه پاسپورت 
مشکل دارند و قرار بر اين شد که هزينه پاسپورت اين عزيزان 
براي  تا  در تالش هستند  افزود: همکاران  کنيم. وي  تقبل  ما  را 
هر 100 نفر نيروي اعزامي پرونده مجزا و کارشناسي تهيه شود 
و کميته هايي از جمله فرهنگي، نيروي انساني و خدمات شهري 
در ستاد اربعين تشکيل شده است.  مديرعامل سازمان فرهنگي 
ورزشي شهرداري رشت با بيان اينکه در کميته تبليغات و اطالع 
رساني اکيپ مستندسازي راه اندازي شده است گفت: در حوزه 
فرهنگي از ظرفيت هاي داخل مجموعه و نيروهايي که در کربال و 

سامرا به ما مي پيوندند استفاده مي شود.
 وي ايجاد موکب فرهنگي، نمايشگاه ضريح مهرباني، غرفه هاي 
و  واحده  امت  فرهنگي)پوسترهاي  محصوالت  توزيع  فرهنگي، 
حرم امام رضا)ع(( را از ديگر برنامه هاي فرهنگي ستاد اربعين در 
کشور عراق عنوان کرد.  قانع اعالم کرد: برپايي غرفه چاپ عکس 
با عنوان امت واحده و غرفه زيارت مجازي حرم امام رضا)ع( و 
نيز غرفه تبليغي و ترويجي با حضور روحانيوني که در عراق به ما 

مي پيوندند ديگر از برنامه هاي فرهنگي ستاد اربعين است.
گفت:  رشت  شهرداري  ورزشي  فرهنگي  سازمان  مديرعامل   
هماهنگي هايي انجام شده تا برخي برنامه هاي مشترک با بعضي از 
موکب هاي گيالني مانند يادواره شهداي مدافع حرم داشته باشيم 
حوزه  برنامه هاي  ديگر  از  اربعين  زيارت  و  گيالنيان  اجتماع  و 

فرهنگي است.

اولين جشنواره برند برتر استان گيالن با هدف معرفي برندهاي 
برتر استاني در حوزه هاي صنعتي، معدني، تجاري و کشاورزي، 
در دي ماه سال جاري در استان گيالن برگزار مي شود. به گزارش 
شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تصويب  اجراي  راستاي  در  اين جشنواره  افزود:  گيالن  تجارت 
نامه هيأت وزيران مرتبط با موضوع ماده 8 قانون رفع موانع توليد 
سازمان  هماهنگي  با  و  کشور  مالي  نظام  ارتقاي  و  پذير  رقابت 

توسعه تجارت ايران برگزار خواهد شد.
تجارت  و  معدن  روابط عمومي سازمان صنعت،  گزارش  به   
جشنواره  اجراي  مسئوليت  کرد:  تصريح  منتظري  علي  گيالن، 
باشد و دستگاه  بازرگاني مي  با مرکز آموزش  استان،  مذکور در 

هاي ذيربط در کميته برگزاري جشنواره همکاري مي نمايند.
 وي همچنين گفت: حمايت از توليد داخلي و برند آفريني، 
ارتقاي جايگاه برندهاي داخلي در اذهان عمومي و تقويت کسب 
استان  در  برگزاري جشنواره  اهداف  ترين  مهم  از  داخلي  کار  و 

مي باشد.
 منتظري افزود: در جشنواره ياد شده، از تعدادي از برندهاي 
برتر استاني در حوزه هاي صنعتي، معدني، تجاري و کشاورزي و 
... تجليل به عمل آمده و به عنوان برندهاي برتر معرفي مي شوند.

برندهاي  شده،  تدوين  قوانين  براساس  کرد:  تصريح  وي   
برتر منتخب در جشنواره استاني و ملي، از مشوق ها و خدمات 

حمايتي ويژه اي برخوردار خواهند شد.
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن گفت: مديران 
در  نام  ثبت  جهت  استان  تجاري  و  معدني  صنعتي،  واحدهاي 
طريق  از  توانند  مي  استان  برتر  برندهاي  انتخاب  جهت  رقابت 
دبيرخانه جشنواره در مرکز آموزش بازرگاني گيالن با شماره هاي 
www.gilan- 33261046 و 33261047 و يا از طريق سايت

btc.ir اقدام  كنند.

خدمت شهرداري رشت به زائران 
سامراء در اربعين

اولين جشنواره برند برتر در گيالن 
برگزار می شود

1800 تن زباله هر روز در گيالن توليد مي شود

مهندس قانع اعالم كرد،

زهرا رضائی 

زهرا رضائی 

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

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

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسيان

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

معاون عمرانی استانداري و شهردار رشت در سيما،
خبر

خبر

زهرا شيردل

ليال خدمت بين دانا 

  كميته امداد گيالن خبر داد،

سالمه شيرزادي

1 صفر  1437
شماره  11642 آبان  1395 سه شنبه 
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 نشريه واكنش: رئيس سازمان چاي کشور گفت:درسال زراعي 
يک  سبزدرجه  برگ  تن   228 و  هزار   139 مقدار  مجموعا  جاري 
ودو به ارزش اقتصادي ۲۳۴ ميليارردو۴۴۳ ميليون تومان بصورت 
تضميني از کشاورزان چايکاراستانهاي شمالي خريداري شده است.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  محمد ولي روزبهان  
تن   ۴۰۰۵۹ مقدار  شده  خريداري  سبز  برگ  ميزان  اين  از  افزود: 
درجه يک ومقدار ۹۹۱۶۹ تن درجه دو مي باشد که نسبت به سال 
گذشته ۶۰ درصد افزايش يافته است. وي اظهارداشت:از اين ميزان 
برگ سبز خريداري شده درسالجاري مقدار ۳۱۳۲۶تن چاي خشک 

از سوي ۱۴۹ واحد چايسازي دراستانهاي گيالن ومازندران توليد 
ميليارد   ۱۵۱ مبلغ  کرد:تاکنون  خاطرنشان  روزبهان  است.  گرديده 
از  شمالي  چايکار  کشاورزان  مطالبات  ازکل  تومان  و۶۸۰ميليون 
سوي سازمان چاي کشور به حساب عابربانک سپه آنها پرداخت 
براي  سازمان  اين  حمايت  به  کشور  چاي  سازمان  رئيس  رسيد.  شده 
نگهداري باغات چاي اشاره کرد و افزود: با اقداماتي که از سال ۹۳ شروع 
شد، براي نخستين بار ۱۶ ميليارد تومان تسهيالت زراعي بدون بهره با تنفس 
۲ ساله و بازپرداخت ۳ ساله به کشاورزان اعطا شد، مضاف بر آنکه قيمت 

برگ سبز چاي در ۳ سال اخير صد درصد افزايش يافته است.

افزايـش 60 درصدي 
خريد تضميني برگ 

سبز چاي

صادرات نياز به حمايت دولتي داردخبر
هاي  پايانه  و  توليد  مرکز  ايجاد 
صادراتي در بنادر داراي مناطق آزاد 
صادرکنندگان  از  حمايت  راهکار 
و  »زمان«  مولفه  کاهش  است/لزوم 

»قيمت تمام شده«
مديرکل بنادر و دريانوردي استان 
گيالن گفت: براي توسعه صادرات و 
پايداري آن در بازارهاي بين المللي، 
بايد  دولتي  هاي  سازمان  و  دولت 
صادرکنندگان  و  توليدکنندگان  به 
در  گذاري  سرمايه  و  بازاريابي  در 

بازارهاي خارجي کمک کنند.
بنادر  مديرکل  چراغي،  حسين 
درباره  گيالن  استان  دريانوردي  و 

درياي خزر  به کشورهاي حوزه  افزايش صادرات 
کشورهاي حوزه  به  افزايش صادرات  براي  گفت: 
درياي خزر به ويژه روسيه بايد سيستم توزيع، بسته 
بندي، حمل و نقل )دريايي ـ جاده اي ( و قيمت 
گذاري مناسب وجود داشته باشد تا موفقيتي دراين 

حوزه بدست آيد. 
وي در اين باره افزود: وضعيت سيستم توليد و 
بدنبال آن صادرات در تمام کشورها از اين قواعد 
کشورهاي  اغلب  در  که  چند  هر  کند  مي  تبعيت 
توسعه يافته و در حال توسعه، توليد و زيرساخت 
ها بسيار قوي را از مباني هاي اين موفقيت مي دانند 
اما اين قاعده در تمام کشورها براي فروش کاالي 
داشت  انتظار  توان  نمي  و  ندارد  کاربرد  صادراتي 
توليدات داخلي در بازار بين المللي به فروش برسد 
المللي  بين  درسطح  صادرکنندگان  و  صادرات  و 
موفق عمل کنند. مديرکل بنادر و دريانوردي استان 
گيالن با اشاره به اينکه در اغلب کشورهاي موفق 
در عرصه صادرات خارجي مباحث متفاوتي مورد 
اغلب  در  کرد:  نشان  خاطر  گيرد،  مي  قرار  توجه 
به  خارجي  صادرات  عرصه  در  موفق  کشورهاي 

مشوق  گمرکي،  تسهيالت  ايجاد  همچون  نکاتي 
رعايت  صادراتي،  هاي  تخفيف  مالياتي،  هاي 
برند سازي جهاني،  و  المللي  بين  بازاريابي  اصول 
نقل  يکپارچه حمل و  استاندارد و  استقرار سيستم 
کاالي صادراتي  مديريت جريان  کاال،  لجستيک  و 
قيمت  و  زمان  کاهش  منظور  به  مقصد  تا  مبدا  از 
اين  کاال توجه ويژه مي شود. مهندس چراغي در 
المللي  بين  هاي  توافقنامه  همچنين  داد:  ادامه  باره 
مديريت  براي  و خارجي  ايراني  هاي  بين شرکت 
گذاري  سرمايه  صادراتي؛  کاالي  نقل  و  حمل 
مشترک در زيرساخت ها کشورهاي مبدا ـ مقصد 
براي پايداري صادرات موثر است. وي با بيان اينکه 
صادرات نياز به حمايت دولتي دارد اظهار داشت: 
بازارهاي  در  آن  پايداري  و  توسعه صادرات  براي 
بين المللي دولت و سازمان هاي دولتي مي بايستي 
و  بازاريابي  در  صادرکنندگان  و  کنندگان  توليد  به 
کنند  کمک  خارجي  بازارهاي  در  گذاري  سرمايه 
خسارت  هزينه  ها  حمايت  اين  اعمال  با  که  چرا 

احتمالي صادرکنندگان کاهش يابد. 
مديرکل بنادر و دريانوردي استان گيالن با اشاره 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
حمايت  براي  گزينه  بهترين  بعنوان 
داشت:  اذعان  صادرکنندگان  از 
از  حمايت  بايد  دولتي  هاي  ارگان 
ومناسب  کرده  آغاز  را  صادرکنندگان 
هدف  اين  براي  وزارتخانه  ترين 
است.  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزارت 
صادرات  و  توليدات  ها،  حمايت  اين  با 
افزايش  سبب  همچنين  و  يافته  افزايش 
براي  خارجي  گذاران  سرمايه  اعتماد 

مشارکت در توليد کشور خواهد شد. 
راههاي  بيان  با  چراغي  مهندس 
حمايت از صادرکنندگان براي حضور 
موفق در بازارهاي خارجي، يادآورشد: 
در  حضور  هاي  هزينه  کمک  اعطاي 
صادرکنندگان  از  حمايت  المللي،  بين  نمايشگاههاي 
براي معرفي محصوالت صادراتي، برگزاري ديدار و گفتگو 
بخش  و  صادرکنندگان  ها،  دولت  حضور  با  جانبه  چند 
هاي خصوصي تاثير گذار در توسعه صادرات خارجي در 
بازارهاي هدف، کمک به صادرکنندگان براي پوشش بيمه 
صورت  در  کنندگان  صادر  از  حمايت  هدف  با  سراسري 
آسيب کاال، اعمال معافيت هاي گمرکي، جوايز صادراتي و 
وام هاي بانکي به صادرکنندگان به کشورهاي حاشيه خزر 
به ويژه روسيه را از جمله راههاي حمايت از صادرکنندگان 
براي حضور موفق در بازارهاي خارجي مي توان برشمرد. 
و  ترکيه  صادرکنندگان  قوي  به حضور  اشاره  با  وي 
ايجاد  داشت:  اذعان  روسيه  بازار  در  دامپينگ  اعمال 
داراي  بنادر  در  صادراتي  هاي  پايانه  و  توليد  مرکز 
مناطق آزاد و مناطق ويژه براي حذف عوارض، ماليات 
در صادرات مواد خام اوليه؛ اعمال حمايت هاي ويژه 
کشاورزي،  و  زراعي  محصوالت  صادرکنندگان  از 
باغي و آبزي پروري و… که از ظرفيت هاي استان 
هاي شمالي و استان هاي همجوار آن ها هستند را 
از جمله ديگر راهکارهاي حمايت از صادرکنندگان 

براي حضور موفق در بازاهاي خارجي دانست.

خبر

خبر

خبر

و  آموزش  مديرکل 
گفت:  گيالن  استان  پرورش 
اگر به دانش آموزان آموزش 
داده نشود که چگونه به حفظ 
از  بپردازند  زيست  محيط 
کارچنداني  ديگر  سازمانهاي 
گزارش  به  نيست.  ساخته 
روابط  و  رساني  اطالع  اداره 

عمومي اداره کل آموزش و پرورش استان گيالن، مهدي حاجتي 
و  آموزي  دانش  بسيج  پشتيباني  و  هماهنگي  ستاد  جلسه  در 
فرهنگيان استان با اشاره به اهميت محيط زيست گفت: آموزش و 
پرورش در آموزش زيست محيطي به دانش آموزان نقش تعيين 
کننده اي دارد و مي تواند آينده حيات طبيعي کشور را براي ساليان 
دور تضمين کند. وي با تأکيد بر استفاده از تجربيات ديگر کشورها 
در حفاظت از محيط زيست خاطرنشان کرد: ژاپن از کشورهايي 
است که با وضع قوانين سختگيرانه توانسته دستاوردهاي خوبي در 
حفظ محيط زيست داشته باشد و ضروري است که از تجربيات 
نيمه دّوم  ايراني در  افزود: سفر هيئت  آنها استفاده کنيم. حاجتي 
مهرماه امسال به ژاپن براي آشنايي با پيشرفتهاي زيست محيطي 
با توجه به مسئوليتهاي جهاني اين کشور  در حالي انجام شد که 
عنوان  به  ژاپن  کرد:  باشد. وي خاطرنشان  اهميت  تواند حائز  مي 
ميزبان اين سفر تحقيقاتي که کليه هزينه ها را متقبل شده به دليل 
اهميت حضور نماينده آموزش و پرورش دوره سفر پژوهشي را از 
شهريور به بعد از بازگشايي مدارس موکول کرد . مديرکل آموزش 
و پرورش اظهار اميدواري کرد: با انجام مطالعات تطبيقي و استفاده 
از تجربيات کشورهاي توسعه يافته  بتوانيم محيط زيستي عاري از 

آلودگي داشته باشيم.

، دکتر  ايثار گيالن  به گزارش 
محسن انصاري در مراسم توديع 
شهيد  بنياد  کل  مدير  معارفه  و 
دفاع  در  استان  اين  نقش  گيالن 
ياد  و  خواند  اساسي  را  مقدس 
احسان بخش،  آيت اهلل  مرحوم  و 
شهيد  بيگلو،  قلي پور،  شهيد 

شهيد  روحاني  وجود  وي  داشت.  نگه  گرامي  را  و...  انصاري 
نهضت امام)ره( يونس رودباري را موجب مباهات استان دانست 
افزود: زماني که مرحوم احسان بخش کاروان هاي کمک را به  و 
کاروان  ورود  بودند  منتظر  جبهه  در  همه  مي کرد  اعزام  جبهه ها 
کمک گيالن بودند. قائم مقام  بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيان 
گيالن  مردم  داد:  ادامه  دارد،  حرم  مدافع  شهيد   16 گيالن  اينکه 
به مسير دفاع جنگ تحميلي وصل کرده اند.  از حرم را  حمايت 
لبنان  به يمن، سوريه،  امام)ره(  انقالب  اين مسئول تصريح کرد: 
و ... صادر شده و مردم ما بايد در تداوم آن نقش داشته باشند تا 
پرچم نظام جمهوري اسالمي با دستان رهبري به امام زمان )عج( 
برسد. وي به بحران يمن اشاره کرد و افزود: در يمن 18 ماه جنگ 
است، جنگ با کساني که ابتدايي ترين سالح ها را ندارند و مردم 
يمن با تمام وجود مشغول دفاع هستند. اين مسؤول خدمت به 
مردم را سبب بزرگي و عاقبت به خيري انسان ها دانست و تصريح 
کرد: زماني که اين خدمت به افضل مردم که خانواده هاي شاهد 
و ايثارگران هستند انجام شود بايد به اين نوکري افتخار کنيم.وي 
سربلندي نظام اسالمي را ناشي از خون شهدا و جانبازان دانست و 
خاطرنشان کرد: جانبازان در سياه چاله هاي زندان صدام ايستادگي 
کرده و به آن افتخار کردند و اينها به برکت خون شهدا و صبوري 

خانواده هاي جانباز و ايثارگران است. 

سانحه  ايراني  کشتي  فروند  يک 
ديده در بندرانزلي، با کمک نيروهاي 
استان  دريانوردي  و  بنادر  کل  اداره 
نجات  شدن  غرق  خطر  از  گيالن، 
تحليلي  شبکه  گزارش  يافت.به 
حسين  ،مهندس   24 گيالن  خبري 
دريانوردي  و  بنادر  مديرکل  چراغي 

کشتي  فروند  يک  گذشته  شب  نيم  و   ۱۱ ساعت  گفت:  گيالن 
متعلق مالک ايراني داراي محموله رول آهن نزديک لنگرگاه اعالم 
وضعيت اضطراري کرد و اعالم کرد که کشتي آبگرفتي پيدا کرده 
است. وي افزود: بالفاصله ظرف ۵ دقيقه ستاد سوانح و مقابله با 
به  فروند يدک کش   ۴ و  داد  تشکيل جلسه  اضطراري  وضعيت 
محل کشتي حادثه ديده اعزام شد و پس از بررسي اوليه وضعيت 
کشتي و عليرغم شرايط نامناسب دريا و مواج بودن آب با دقت 
در  کشتي  رهبر  پايلوت  و  دريايي  کارکنان  عمل  سرعت  و  نظر 
شرايط غيرقابل باوري کنار اسکله پهلو گرفت. مهندس چراغي 
تصريح کرد: بالفاصله براي اينکه کشتي را از حالت اضطرار خارج 
کنيم جرثقيل به کنار کشتي رفت و شروع به تخليه بار کشتي کرديم 
تا کشتي سبک شود و همزمان پمپ تخليه آب به محل اعزام شده 
بنادر و دريانوردي  انبار کشتي خارج شد.  مديرکل  و آب داخل 
گيالن با بيان اينکه اين کشتي حادثه ديده پس از رفع نقص فني مي 
تواند به دريانوردي ادامه دهد، افزود: سوراخ شدن باالست تانک 
هاي کشتي علت نقص فني بود و قبل از ورود به بندرگاه اين اتفاق 
برايش افتاده است.  وي ظرفيت اين کشتي را ۲۵۰۰ تن اعالم کرد 
و افزود: جلسه کميته سوانح در اين خصوص برگزار و بررسي 
هاي کارشناسي انجام مي شود. چراغي در پايان گفت: اين حادثه 
به موقع وارد عمل  دليل  به  نداشت و  هيچگونه خسارت جاني 

شدن ستاد بحران به محموله کشتي نيز خسارتي وارد نشد.

ليتر نفت سفيد  ميليون و 212 هزار   توزيع 29 
در استان گيالن کاهش 61 درصد را در هفت ماه 
مي  نشان  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  گذشته 
دهد. علي اصغر عباسي ، مدير شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه گيالن از توزيع 29 ميليون 
و 212 هزار ليترنفت سفيد در قالب چهار کاالبرگ 
افزود :  ابتداي سال جاري در استان خبر داد و  از 
» از اين مقدار نفت سفيد پنج ميليون و 472 هزار 
ليتر در مناطق صعب العبور و مابقي در نقاط فاقد 
شده  توزيع  استان  شهرستانهاي  داخل  طبيعي  گاز 

است  « .
کاالبرگ  اعالم  از  همچنين  گيالن  منطقه  مدير 
هاي جديد به شماره هاي 104 ، 204 ، 304 و 504 
در تاريخ 95/7/12 و با مهلت دريافت از 15 مهر 
ماه تا 15 آبان خبر داد و با توجه به پايان کاالبرگ 
قبلي تا پايان مهر ماه اعالم کرد : » براي رفاه مردم 

 حجت االسالم حسيني، رئيس مرکز امور قرآني 
اوقاف و امور خيريه کشور گفت: از اهداف تجميع 
اين مسابقات، برگزاري جشنواره قرآن و عترت به 
صورت جامع است تا قهرمانان قرآني در يک مقطع 

در کنار هم بدرخشند.
و  اوقاف  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
سيد  االسالم  حجت   ، گيالن  استان  امورخيريه 
اوقاف  قرآني  امور  مرکز  رئيس   ، مصطفي حسيني 
و امور خيريه در حاشيه سي و نهمين دوره رقابت 
متسابقين  سهميه   : داشت  اظهار  کريم  قرآن  هاي 
است.   يافته  افزايش  گذشته  سال  به  نسبت  خواهر 
در  گذشته  در  کنوني  مسابقات  اينکه  بيان  با  وي 
مسابقات  افزود:  شد،  مي  برگزار  زماني  مقطع  دو 
مقطع  يک  در  همخواني  و  همسرايي  دعاخواني، 
زماني و فصلي ديگر برگزار مي شد که امسال همه 
رشته ها تجميع شده و در هشت رشته برگزار مي 

و متقاضيان که موفق به دريافت کاالبرگ قبلي نشده 
قابل  و  تمديدشده  ماه  آبان   15 تا  تاريخ  اين  اند 

دريافت است . «
کاالبرگها  دريافت  در  تسريع  بر  تاکيد  با  وي 
توسط متقاضيان گفت : »  باتوجه به برودت هواو 
نياز به سوخت ازمردم درخواست مي شود پس از 
، مصرف  به دريافت  بار اعالم کاالبرگ نسبت  هر 
فروشندگيهاي  از  ذخيره سازي سوخت خود  يا  و 
پاياني  ماههاي  به  را  اينکار  و  نمايند  اقدام  مرتبط 

سال موکول نکنند.«
نفتي  فرآورده هاي  پخش  ملي  شرکت  مدير   
منطقه گيالن همچنين ميزان مصرف بنزين و نفتگاز 
از ابتداي سال 95 تاکنون را به ترتيب 623 ميليون و 
617 هزار ليتر و 238 ميليون و 350 هزار ليتر و با 
افزايش پنج درصدي بنزين و کاهش يک درصدي 
سوخت  تامين  کارگروه  عضو   . کرد  اعالم  نفتگاز 

شود. رئيس مرکز امور قرآني اوقاف و امور خيريه 
خواهران  بخش  در  نفر    381 اينکه  بيان  با  کشور 
هر  گفت:  دارند،  حضور  قرآن  سراسري  مسابقات 
سال مسابقات در يکي از استان ها برگزار مي شود 

تا فضاي قرآني در همه استان ها ايجاد شود.
دليل تجميع  به  اشاره  با  حجت االسالم حسيني 
اهداف  از  يکي  کرد:  تصريح  قرآني،  هاي  رشته 
و  قرآن  جشنواره  برگزاري  مسابقات،  اين  تجميع 
عترت به صورت جامع است، تا قهرمانان قرآني در 

يک مقطع در کنار هم بدرخشند. 
وي خاطرنشان کرد: در سال هاي گذشته کمي 
انعکاس بخش همسرايي، ابتهال، اذان و دعاخواني 
بود،  تر  کمرنگ  قرائت  و  حفظ  بخش  به  نسبت 
تر  ساده  کار  انعکاس  که  شد  سبب  تجميع  اين 
قرآني  امور  مرکز  رئيس  باشد.  بهينه  و  شده  انجام 
اوقاف و امور خيريه اظهار داشت: بنابر اقرار همه 

استان همچنين وضعيت تامين ، نگهداشت و توزيع 
سوخت توسط شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
: » با  منطقه گيالن را مطلوب ارزيابي کرد و گفت 
تالش شبانه روزي کارکنان در بخش هاي مختلف 
کنيم  مي  بيني  پيش  شرکت  اين  عملياتي  و  ستادي 
از  يک  درهيچ  راستاي سوخترساني  در  مشکلي  که 
بخشهاي صنعتي ، کشاورزي و خانگي در نيمه دوم 

سال  نداشته باشيم .

کارشناسان، تحليل گران و اساتيد در اين ايام، در اين 
دور از مسابقات چند گام جلوتر رفته ايم و جا براي 

پيشرفت و تکامل وجود دارد.
مسابقات  اينکه  بيان  با  حسيني  االسالم  حجت 
افزود:  شود،  مي  برگزار  قرآني  فضاي  ايجاد  براي 
انعکاس  بسيار خوبي در  امسال مشارکت  رسانه ها 

فعاليت هاي قرآني دارند. 

درخشش قهرمانان قرآنی از اهداف تجميع مسابقات سراسري قرآن 

29ميليون  ليتر نفت سفيد در  گيالن توزيع شد

طرح روستاي بدون بيکار 
در شهرستانها اجرا 

می شود

نشريه ي منطقه اي واكنش و شبكه خبري 
گردهمايي  در  گيالن  استاندار   :24 گيالن 
نمونه  طرح   : گفت  فرمانداران  يکروزه 
روستاي بدون بيکار در شهرستانها اجرا مي 
شود . به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ،   دکتر نجفي در گردهمايي فرمانداران 
دولت  ودستاوردهاي  توفيقات  مرور  با 
تدبير و اميد در کشور و استان گفت : براي 
بايد  نظام  از  مردم  مطالبات  به  پاسخگويي 
به رغم  ايران  کنيد چون ملت  بيشتر تالش 
اقدامات ارزشمند انجام شده، شايستگي هاي 

به مراتب باالتري دارند.
 وي افزود : در مسير کار و تالش براي 
مردم به حاشيه سازي هاي جريانات تند هر 
نشان  دولت  چون  نکنيد  توجه  جناح  دو 
در  عمل  با  بلکه  شعار  با  نه  که  است  داده 
خدمت مردم است.  استاندار گيالن ادامه داد 
: طبيعي است آنانکه نمي توانند موفقيت هاي 
حاشيه  خود  اقدامات  با  ببينند  را  دولت 
گزارش  به  کنند.   آفريني  جنجال  و  سازي 
پايگاه اطالع رساني استانداري گيالن نجفي 
به  زدن  ضربه  دنبال  به  که   کساني  گفت: 
دولت هستند از هر بهانه ي کوچکي استفاده 

مي کنند تا خدمات را زير سئوال ببرند.
 دکتر نجفي در بخش ديگري از سخنانش 
دليل  به  اينکه درآمدهاي دولت  به  اشاره  با 
کاهش قيمت نفت به سختي محقق مي شود 
تا  موظفيم  هم  شرايطي  چنين  در   : گفت 

نهايت صرفه جويي را داشته باشيم.
نسبت  کرد  موظف  را  فرمانداران  وي   
به هزينه ي بودجه هاي جاري و عمراني در 
دهياري ها  بخشداري ها،  توسط  شهرستان ها 
، دستگاه هاي اجرايي وشهرداري ها نظارت 
وهدايت کامل داشته باشند و گفت : بحث 
امانتداري، رعايت قوانين و مقررات مالي و 

پاکدستي در اجراي امور بسيار مهم است.
به  استانداري  از  بازرساني   : گفت  وي   
منظور نحوه ي هزينه کرد بودجه ي دهياري ها 
اطمينان  تا  مي شوند  اعزام  شهرستان ها  به 
حاصل شود اعتبارات اختصاص يافته صرف 

عمران و آباداني روستاها مي شود.
به  اشاره  با  همچنين  گيالن  استاندار   
بيکار  بدون  روستاي  طرح  از  بهره برداري 
جان  اسطلخ  روستاي  در  همزمان  بصورت 
حضور  در  ويدئوکنفرانس  طريق  از  رودبار 
کدام  هر   : رئيس جمهور گفت  اول  معاون 
از فرمانداران يک روستا را شناسايي و براي 

اجراي اين طرح معرفي کنند.
 دکتر نجفي گفت : اين طرح با مشارکت 
معاونت توسعه ي روستايي و مناطق محروم 
و  آفريني  کار  صندوق  استانداري،  کشور، 
اميد و ميراث فرهنگي با هدف اشتغال زايي 
همچنين  وي  مي شود.   اجراء  روستاها  در 
هر   : به سفرهاي شهرستاني گفت  اشاره  با 
داده  مردم  به  شهرستان ها  اين  در  که  قولي 
مي شود وظيفه ي فرمانداران است تا پيگيري 
کنند.  دکتر نجفي همچنين با اشاره به تصميم 
تقويت  و  ترميم  براي  جمهوري  رئيس 
کابينه گفت : اين ترميم در راستاي خدمت 
بايد در حد  مردم است و همه  به  شايسته تر 
توان خويش کمک کنيم تا وزراي پيشنهادي 
که داراي سوابق و تجارب ارزشمندي هستند 
از مجلس شوراي اسالمي رأي اعتماد بگيرند.  
نيز  استان  تعالي  و  توسعه  براي   : افزود  وي 
نياز به تغيير و تحوالت مديريتي است اما اين 
تغييرات گسترده نخواهد بود.  استاندار گيالن 
مي خواهم  فرمانداران  از   : کرد  نشان  خاطر 
به  زمانيکه  تا  و  نکنند  توجه  شايعات  به 
و  تغيير  درخصوص  الزم  جمع بندي هاي 
تحوالت نرسيده باشيم با قدرت به کار خود 

ادامه دهند. 
 دکتر نجفي  افزود : همه ي شما فرزندان 
بگيرد  قرار  که  پستي  هر  در  و  نظام هستيد 
افتخار داريد تا مسئوليت خدمت به مردم را 

به نحو احسن انجام دهيد.

مهندس قانع اعالم كرد،

ليال خدمت بين دانا 

ليال خدمت بين دانا 

ليال خدمت بين دانا 

مشتـرکين محتـرم گاز :

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

  از نصب هرگونه وسايل گاز سوز در حمام و رختكن خودداري نمائيد.
   از لوله هاي دودكش با جنس مرغوب استفاده نمائيد.

   از هدايت دودكشها از پنجره به بيرون خودداري نمائيد.
   عدم نصب آبگرمكن به ويژه در محيط هاي بسته از جمله انباري، آشپزخانه هاي كوچك ، حمام يا رختكن و پاسيو و ... خودداري نمائيد.

   از نصب دودكش در حياط خلوتهاي روبسته خودداري نمائيد.
  شيلنگ گاز را در معرض حرارت گاز و ساير وسايل گازسوز قرار ندهيد.

 حفظ محيط زيست در گرو 
آموزش است

سربلندي نظام اسالمی ناشی از 
خون شهدا و جانبازان است

کشتی سانحه ديده نجات يافت
طی هفت ماه گذشته ،

مديرکل آموزش و پرورش استان گيالن:

قائم مقام بنياد شهيد و امور ايثارگران،

نجفی اعالم كرد،

1 صفر  1437
شماره  11642 آبان  1395 سه شنبه 

زهرا رضائي
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3 خبر از بانك كشاورزي استان

خبر

حل مشکل مرکز دفن 
زباله به زمان نياز دارد

اجرايی  عمليات  از  سرزده  گيالن  استاندار  واكنش:  نشريه   
بهسازی محل دفن زباله در سروان رشت بازديد كرد .

به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ،  به نقل از پايگاه 
اطالع رسانی استانداری گيالن در اين بازديد كه معاون هماهنگی 
امور عمرانی ،رييس كل دادگستری  ،مديركل صداوسيمای گيالن، 
رييس سازمان برنامه و بودجه ، فرماندار ، شهردار و رييس شورای 
اسالمی شهر رشت و جمعی از مديران دستگاههای اجرايی حضور 
داشتند دكتر نجفی از آخرين اقدامات برای كاهش مشكالت دفن 
بحث  اينكه  بيان  با  نجفی  دكتر   . كرد  بازديد  زباله سراوان رشت 

مديريت پسماند و كاهش مشكالت زباله در 3 سال گذشته يكی 
: طرح رها شده ی تفكيك  از مهم ترين مسائل استان بود گفت 
با اقدامات انجام شده در بسياری از شهرها به 100  زباله از مبدا 
درصد رسيده است .  وی گفت : تا پايان سال شهردارانی كه درصد 
پوشش شهرشان 100 درصد نيست مكلف شدند كه اين طرح را 
كامل كنند.  استاندار گيالن با اشاره اينكه طرح تفكيك زباله از مبدا 
در رشت نيز پيشرفت خوبی داشته است گفت : از شورای اسالمی 
شهر رشت و شهرداری ميخواهم بحث ساماندهی زباله در سراوان 

و مديريت پسماند را در اولويت اول كار خود قرار دهند .

 نشريه ي منطقه اي واكنش 
و شبكه خبري ، تحليلي گيالن 
فضاي  شبكه  رئيس   :24
مجازي كشور اعتقاد دارد ،در 
از  يكي  نزديك  بسيار  آينده 
بيماريهاي رايج و سريع الرشد 
خصوص  به  مردم  بين  در 
فضاي  بيماري   « جوان  نسل 
مجازي يا مجازيست« است و 
چاره  آن  پيشگري  براي  بايد 

انديشي شود. 
  در سالهاي آينده زيستن با 
براي همه هم  فضاي مجازي 

الزم و هم  اجباري مي شود و افراد نمي توانند از 
اين فضا دور باشند، زيرا افراد باسواد كساني فارغ 
از انواع مدرك تحصيلي فقط سواد فضاي مجازي 
هستند. به گفته وي ، افراط گري در شيوه استفاده 
از اين فضا اكنون » درسال 1395 – 2016« به جاي 
رسيده است كه در چين 13 بيمارستان و در آمريكا 
و اروپا بيش از 10 بيمارستان براي درمان اين نوع 
فر  متين  دكتر  است.  يافته  اختصاص  ها  بيماري 
درنشستي كه روز پنج شنبه ششم ابان در دانشگاه 
با  و  استان  اساتيد  بسيج  به همت  رشت  نور  پيام 
حضور استادان بسيجي دانشگاه هاي سراسر گيالن 
برگزار شد، تصريح كرد: در تهران مصمم شدايم به 
حادي  مشكالت  و  كنندگان  مراجعه  حجم  علت 
كه پيدا كرده اند و هيچ پزشكي امكان درمان اين 
بيماران را ندارد، يك مركز ايجاد كنيم. اين استاد 
دانشگاه در حوزه فناوري هاي نوين ياد آور شد: 
مغز انسان داراي سه اليه است كه استفاده بيش از 
حد مجاز و الزم  از فضا  به ويژه  استفاده زياد از 
بازي هاي يارانه اي خشن و فيلم هايي با صحنه ها 
خاص بر روي مغز اثرات مخربي دارد و شخص 

تنها به يك هيجان آني مي رسد.
متين فر گفت: اين افراد به اين فضا و بازي و 
تماشاي فيلم ها و انيمشن ها معتاد مي شوند و راه 
گريز آن هم بسيار دشوار خواهد و در اغلب موارد 
متاسفانه افراد خانواده با هم درگيري اين فضا شده 

و كانون خانواده به شدت دچار گسستگي مي شود.
مجازي  فضاي  مركز  در  اظهاروي  ، اكنون  به 
كشور به آدرس » ات ساين اينفو سواد« بازي هاي 
وجود  استفاده  براي  مناسبي  هاي  فيلم  و  شاختي 
دارد و افراد مي توانند با دانلود آن درزماني معيني 

از اين بازي ها و فيلم ها بهره بگيرند.
تاكيد كرد: دراين شرايط  رئيس فضاي مجازي 
مانند بسياري از كشورهاي پيشرو درحوزه فناوري 
بايد درجمهوري اسالمي ايران هم حاكميت نسبت 

به در اختيارگرفتن و كنترل اين فضا اقدام كند.
وي با نقش افريني اينترنت و تلفن ها ي همراه 
افراد  زندگي  در  آنها  در  موجود  هاي  برنامه  و 
نسل ضد«   « ها  هفتادي  دهه  به خصوص  جامعه 
آنكه  جاي  به  پرورش  و  درآموزش  شد:  متذكر 
اول تحصيل  از همان  ابتدايي آموزش ها  از دوره 
شروع شود ، از كالس دهم يعني نزديك به آخر 
تحصالت يك درس براي شيوه استفاده از فناوري 
هاي نوين و وسايل ارتباطي تدوين شده كه بسيار 

دير و ناكارآمد است.
هايي  كتاب  از  مردم  استفاده  به  اشاره  با  وي 
اقناعي«  ارتباطات  مانند« تحليل اليه هاي علت و 
مشكل  بروز  درصورت  مردم  ارتباط  ضرورت  و 
هر  افزود:  درتهران  كشور  مجازي  فضاي  مركز  با 
اما  است  ،  عقالني  كند  استفاده  فضا  اين  از  كسي 
استفاده از هروسيله اي بايد درست و به جا باشد،  

در غيراين صورت آثار مخربي 
به سرعت درداخل  ما  دارد كه 

كشورشاهد آن هستيم.
گفت  نيز  را  اين  فر  متين 
كه  نوجوان  يك  تازگي  به  كه 
از  ساعت   17 روز  درشبانه 
اي  يارانه  هاي  بازي  و  موبايل 
مراجعه   ما  به  كرد  مي  استفاده 
اين  روشهايي  و  ها  اقدام  با  و 
ميزان را اكنون به هفت ساعت 
كاهش داده ايم. وي به خانواده 
حوزه  در  تا  كرد  توصيه  هاي 
بر  مجازي  فضاي  از  استفاده 
دانش و مطالعات خود بيفزايند 
و فرزندان خود را دراين عرصه 

تنها نگذارند.
اين استاد دانشگاه اين نكته هم تصريح كرد: در 
تحقيقي كه درمترو تهران از صدها خانم بچه بغل 
انجام شد ، هيچ يك از آنها حاضر نشدند يك لحظه 
دهند  تحويل  ما  تحقيق  عوامل  به  را  خود  كودك 
اما همين خانم ها در منزل ساعت هاي كودكان را 
دراتاق هايشان  با فناوري هاي نوين و به خصوص 
تلفن همراه و مخاطراتي جدي  در حوزه جنسي و 
خشونتي كه درآن ها وجود دارد ، تنها مي گذارند.

درخصوص  آماري  ارائه  با  نشست  اين  در  وي 
مجازي  فضاي  و  اينترنت  كردن  مصرف  درست 
با  مقابله  هاي  و شيوه  تلفن هاي همراه   از طريق 
نو  هاي  فناوري  حذف  كرد:  اظهار  ها  روي  زياده 
است،   ممكن  آنكه  نه  و  مطلوب  نه  فيلترينگ   و 
بلكه بايد بر اين فضا كنترل و نظارتي مديريت شده 

وجود داشته باشد.
 20 كشور  در  اكنون  فر، هم  متين  دكتر  اظهار  به 
ميليون كاربرد در اين فضا درسال بيش از 14 ميليارد 
و  كنند  مي  فضا  اين  صرف  را  خود  وقت  ساعت 
اهميت اين مساله به حدي است كه بايد حاكميت 
برنامه ريزي سريع و صحيح  و دولت ها براي آن 

انجام دهند.
وي اين را هم ياد آور شد كه دنياي امروز دنياي 
آن  بر  گري  موردي،سلطه  عوالم  آن  آنالين،  شكل 

چند وجهي  و ابزارسلطه تكاملي و علمي است.

زهرا شيردل

1967ميليارد ريال 
تسهيالت پرداخت شد

شركتهاي گاز گيالن و 
مازندران همكاري می كنند

حضور موفق بانک کشاورزي 
در نمايشگاه انزلی

تقدير از مخترع،

زهرا رضائی

کاماًل  آيفون  غيرواقعي  و  واقعي  هاي  لودادن   
جديد اپل، از پيش از رونمايي آيفون 7 در فضاي 
مجازي شروع شد و حاال همگان مطمئن شده اند 
رونمايي   2017 سال  در  را  آيفون  مدل   3 اپل  که 

خواهد کرد.
خود  خبر  تازه ترين  در   Nikkei ژاپني  رسانه 
را  ناميده اند  پالس   8 آيفون  آنها  ازآنچه  تصويري 

منتشر کرد که در زير مشاهده مي کنيد.
واقعيت اين است که سال 2017 دهمين سالگرد 
معتقدند  کارشناسان  از  بسياري  و  است  آيفون 
آيفوني که 8 نام گذاري کرده اند شايد به آيفون 10 

تغيير کند. 
به هرحال بر اساس شواهد لو رفته شاهد عرضه 
3 مدل آيفون 4.7 اينچي، 5 و 5.5 اينچي در سال 

و  بود  خواهيم   2017
از  ژاپني  سايت  آنچه 
آيفون  عنوان  تحت  آن 
همان  نام برده،  پالس   8
آيفون 5.5 اينچي خواهد 
 OLED بود که نمايشگر

خميده دارد و در آمريکا هم ساخته خواهد شد.

ژاپنی ها آيفون ۸ پالس را لو دادند

کشاورزي  بانک  شعب   : اقتصادي  گروه 
سال  اول   ماهه   6 طي  گيالن   استان  در 
جاري مبلغ 1967 ميليارد ريال تسهيالت به 
متقاضيان زيربخش هاي کشاورزي  پرداخت 
استان   بانک  شعب  ستادي  مدير  كردند.  
افزود :  اين ميزان تسهيالت به 13248 نفر 
متقاضي در زير بخشهاي مختلف کشاورزي  
پرداخت شد ونسبت به مدت مشابه در سال 
از 13درصد  از رشد بيش  مبلغ  از نظر  قبل 

برخوردار بوده است .

اي  منطقه  ي  نشريه  اجتماعي  گروه 
جانبه  همه  همکاري  نشست  واكنش: 
گاز  شرکت  با  گيالن  گاز  شركت  مسئوالن 
استان مازندران براي پايداري جريان گاز در 
به گزارش روابط  شمال کشوربرگزار شد.  
عمومي گاز گيالن،در اين جلسه مديرعامل 
شرکت گاز استان ضمن اعالم آمادگي کليه 
واحدهاي شرکت به منظور پايداري جريان 
گاز در فصل سرما به مانور افت فشار گاز 
در مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: اين 
مانور در روزهاي آتي و بر اساس سناريوي 
تعيين شده از سوي مديريت گازرساني در 
شرکت گاز مازندران و با همکاري شرکت 
هاي گاز استاني معين ) گيالن و گلستان( در 

شهر ساري برگزار مي شود.
به  مانور  اين  داد:   ادامه  مهندس ظهيري 
افت  با  مقابله  براي  آمادگي  افزايش  منظور 
در  پذير  آسيب  نقاط  و شناسايي  گاز  فشار 

مازندران انجام مي شود.

گيالن  استان  کشاورزي  بانک  غرفه 
دام  المللي  بين  نمايشگاه  يازدهمين   در 
تجهيزات    ، غذايي  مواد  آبزيان    ، طيور  و 
کشاورزي  و صنايع وابسته حضوري فعال و 
گسترده داشت.  در اين نمايشگاه   در محل  
برگزار  بندرانزلي   ازاد  منطقه  ها  نمايشگاه 
شد جمعي از  شرکت کنندگان  در عرصه 
 ، ها  توانمندي   ، کشاورزي  بخش  فعالين 
نوآوري ها ، دستاوردهاي نوين خود را به 

نمايش گذاشتند.

در  بانک  مدير شعب   ، عليرضا طاهري   
 ، همکار  فرزند  غالمي  پور  علي  از   استان 
منيژه صانعي  بانکدار ارشد اعتبارات شعبه 
سعدي بعنوان مخترع جوان بانک کشاورزي   
تقدير  نقدي  هديه  و  سپاس  لوح  اهداي  با 
سوم  آموزان  دانش  از   غالمي  پور  كرد.  
مدرسه  در  فيزيک  رياضي  رشته  دبيرستان  
استعدادهاي درخشان )تيزهوشان( شهرستان 
زاويه   ( خود  اختراع  ثبت  به  موفق  رشت 

سنج نجومي ديجيتال (  شده است .

جوانان گيالن ور كارگروه هاي 
اجتماعی فعال می شوند

70 هكتار اراضی گيالن رفع 
تصرف شد

غاز پيشانی سفيد در پارك ملی 
بوجاق كياشهر

دستگيري شكارچی غاز وحشی در 
استانه اشرفيه

جمع آوري سی رشته دام هوايی 
در آستانه اشرفيه

خبر 

خبر 

چند خبر از محيط زيست گيالن

در راستاي مشاركت براي تصميم سازيها،

چند خبر از محيط زيست گيالن،

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

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

بيماري جديد فضاي مجازي با شتاب در راه است!

مردم سراوان صبر داشته باشند،

آيفون کاماًل آمريکايی با نمايشگر خميده

 نشريه ي منطقه اي واكنش: بانك ملي با انتشار 
يك آگهي اعالم كرده است كه سه هزار تن چاي 
طريق  از  ريال   23000 كيلويي  را  سنواتي  خشك 
شبکه  گزارش  به  رساند.  مي  فروش  به  مزايده 

تحليلي خبري گيالن 24 ، 
آگهي مزايده شماره 18 / 95
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موضوع:آگهي مزايده شماره 18 / 95
 3000 حدود  دارد،  نظر  در  ايران  ملي  بانک   
مصرف  که  گذشته  تاريخ  سنواتي  چاي  تن 
23،000ريال  کيلو  هر  پايه  مبلغ  به  دارند،  صنعتي 
سامانه  در  عمومي  مزايده  برگزاري  طريق  از  را 
شماره  تحت  دولت  الکترونيکي  تدارکات 

)100951056000019( به فروش برساند.
 متقاضيان مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر 

به سايت بانک ملي ايران ) bmi.irبخش اخبار( و 
www. براي شرکت در مزايده به سايت اينترنتي

Setadiran.ir مراجعه نمايند.
زمان انتشار آگهي در سامانه: 26/07/95

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : : 08/08/95 
ساعت 15

زمان بازگشايي: 09/08/95
زمان تحويل: دو ماه

نکات قابل توجه : 1-برگزاري مزايده از طريق 
آدرس  به  دولت  الکترونيکي  تدارکات  سامانه 
مزايده  فرآيند  مراحل  کليه  و  باشد  مي  فوق الذکر 
ارسال  مزايده،  در  شرکت  وديعه،  پرداخت  شامل 
برنده،  به  اعالم  پاکات،  بازگشايي  قيمت،  پيشنهاد 
سامانه  بستر  در  کاال  تحويل  و  مزايده  وجه  واريز 
مذکور همزمان به صورت فيزيکي انجام مي پذيريد.

مي بايست  مزايده  در  شرکت  براي  2-متقاضيان 
جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي 
نام 88969737 و  ثبت  دفتر  با شماره هاي  )توکن( 
51937768 و مرکز تماس 27313131-021 تماس 
www. اينترنتي  آدرس  به  يا  و  نمايند  حاصل 

ارائه  از  قبل  نمايند.3-  مراجعه   setadiran.ir
شرايط  مزايده،  مورد  کاالي  براي  قيمت  پيشنهاد 
شرکت در مزايده را مطالعه فرمايند. براي هماهنگي 
تلفن هاي  شماره  با  بيشتر  اطالعات  وکسب  بازديد 
حاصل  تماس   021  –  60992899 و   66735547

نماييد.
اداره کل کارپردازي

توضيح آنكه به زودي از سوي نشريه واكنش و 
در  مشروح   گزارش  يك   24 گيالن  خبري  شبكه 
باره حضور برخي مسئوالن كنوني استان گيالن و نيز 
مديران اسبق سازمان چاي در عرضه چاي سنواتي 

تهيه و به آگاهي مخاطبان قرار مي گيرد.

اختصاصی نشريه واكنش ،

اختصاصی گيالن 24،

مدير مسئول  

ي  نشريه  اجتماعي  گروه   
منطقه اي واكنش: براي اولين بار 
دعوت از جوانان در کارگروه هاي 
اجتماعي و فرهنگي گيالنمديرکل 
فرهنگي  و  اجتماعي  امور 
استانداري گيالن از دعوت جوانان 
هاي  درکارگروه  حضور  براي  

فرهنگي و اجتماعي  اين اداره کل به عنوان عضو مدعو خبر داد.
استاندار  دستور  به  توجه  با  دعوت  اين  گفت:  رنجکش  يونس 
تصميم  در  جوانان   ديدگاههاي  از  مندي  بهره  راستاي  در  گيالن 

سازي ها توسط دستگاههاي اجرايي انجام شده است.
وي اضافه کرد: با توجه به کارگروه هاي مختلفي که در حوزه 
اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گيالن  فعاليت هاي 
وجود دارد به پيشنهاد اين اداره کل براي 25 نفر از جوانان با توجه 
به تخصص هاي آنان  طي احکامي از سوي معاون سياسي، امنيتي 
عمل  به  دعوت  جلسات  در  حضور  براي  استانداري  اجتماعي  و 
آمده است. وي اظهار داشت: اين افراد به عنوان اعضاي  مدعو و 
افتخاري در کارگروه ها سازماندهي شده اند تا ضمن بهره مندي از 
نظرات آنان در پيشبرد اهداف و برنامه هاي اجرايي زمينه ها تجربه 
در  وحضور  ها  کارگروه  کارکرد  از  شناخت  در  نيز  آنان  اندوزي 
مجامع تصميم ساز فراهم شود. وي افزود: استاندار گيالن با توجه 
قائل  انساني  نيروي  تربيت  و.  اندوزي  تجربه  براي  که  اهميتي  به 
هستند طي دستوري به معاونين استاندار و مديران اجرايي از آنان 
خواسته اند تا از ظرفيت  جوانان در حوزه هاي مختلف استفاده و 

ديدگاههاي آنان در برنامه ريزي ها در نظر گرفته شود.

قضايي  دستگاه  اقدامات  با   
طبيعي  منابع  همكاري  و  استان 
هكتار   هفتاد   از  بيش  گيالن  
گيالن  استان  ملي  اراضي  از 
بخش  و  ماسال  شهرستان  در 
كرگانرود از شهرستان تالش  رفع 

تصرف شد.
به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني دادگستري گيالن، در 
هفته  ملي  اراضي  از  صيانت  و  المال   بيت  حقوق  حفظ  راستاي 
جنگلي  اراضي  از  60000متر  حدود  قضايي  دستور  با  گذشته 
در  سرا  خطبه  ساحلي  اراضي  از  4000متر  و  آقاسي«  ايشيك   «

كرگانرود و 12901 متر  در ماسال  رفع تصرف شد.
شايسته است مردم گيالن در هر نقطه از استان نسبت به تصرف 
اراضي به صورت مستقيم به دادگستري يا از طريق رسانه ها اطالع 

رساني كنند.

خطر  در  پرنده  قطعه   11  
انقراض جهاني بار ديگر پس از 
بوجاق  ملي  پارک  دوازده سال 
کياشهر را براي زمستان گذراني 
گزارش  به  کردند  انتخاب 
شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
کل  مدير  محمدپور  ،قربانعلي 

حفاظت محيط زيست گيالن در اين باره توضيح داد: اين پرندگان 
پس از سال ها به همراه ديگر دسته جات غازها، وارد پارک ملي 
بوجاق شدند . وي افزود، تنها يک غاز پيشاني سفيد کوچک آخرين 
بار در زمستان 1383 در اين پارک ملي مشاهده شده بود و بعد از 
اين گونه  از مشاهده  ها، گزارشي  آماربرداري  از  در هيچکدام  آن 

ديده نشد. 
در  وحشي  غاز  نوع  اين  كه،  كرد  اعالم  نيز  را  اين  محمدپور 
نياز به توجه  انقراض جهاني ست و  فهرست گونه هاي در خطر 

بيشتري براي حفاظت از آن احساس مي شود .

سه قطعه غاز وحشي از شکارچي متخلف در روستاهاي اطراف 
اشرفيه  استانه  زيست  محيط  حفاظت  يگان  توسط  اشرفيه  آستانه 

کشف و ضبط شد. . 
 به گزارش روابط عمومي محيط زيست گيالن، ابراهيم غالمي 
و  گشت  پي  گفت:در  آستانه  زيست  محيط  حفاظت  اداره  رييس 
نوع  از  که  وحشي  غاز  سه  اين  شهرستان  حوزه  مناطق  در  کنترل 
غاز هاي خاکستري هستند به همراه تعدادي دام هوايي بدست آمد 
به مراجع  ، پرونده قضايي تشکيل و  براي فرد خاطي متواري  که 

مربوطه معرفي شد.

 سي رشته دام هوايي توسط يگان حفاظت محيط زيست آستانه 
اشرفيه از زمين هاي کشاورزي حوزه شهرستان جمع آوري شد .

 ابراهيم غالمي رييس اداره محيط زيست آستانه اشرفيه گفت، با 
شروع فصل شکار با وجود توصيه هاي مواکد اين اداره مبني بر ممنوعيت 
صيد و شکار با دام هوايي ، متاسفانه اين نوع شکار غير انساني در برخي 
مناطق مشاهده مي شود .  وي افزود: در شكار به روش  دام هوايي 

اغلب منتهي به خفگي پرنده مي شود كه منع شرعي نيز دارد.

از سوي بانك كشاورزي گيالن،

براي مقابله با بحران ،

3 هزار تن چاي خشك سنواتی كيلويی 2300 تومانليال خدمت بين دانا 

1 صفر  1437
شماره  11642 آبان  1395 سه شنبه 



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

نشريه ي منطقه اي واكنش: در مراسمي با حضور معاون 
رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از 

برگزيدگان مسابقات سراسري قرآن کريم تجليل شد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  با برگزاري 
قرآن  کشوري  مسابقات  دوره  نهمين  و  سي  اختتاميه  آيين 
شد  برگزار  زيباکنار  مجتمع  در  که  خواهران  بخش  کريم 
و  برنامه  سازمان  رييس  و  رييس جمهور  معاون  با حضور 

بودجه، نماينده رهبر معظم انقالب در سازمان اوقاف و امور 
خيريه، استاندار گيالن و نخبگان قرآني کشور از نفرات برتر 
اين دوره از مسابقات در رشته هاي قرائت، ترتيل، حفظ 10 

جزء، حفظ 20 جزء و حفظ کل قرآن کريم تجليل شد.
 در اين مراسم همچنين از خانواده شهيدان يوسفي، کريم 

بخش و نهي قناد قدرداني شد.

برگزيدگان مسابقات 
قرآني زيبا كنار تجليل 

شدند

خبر

خبر

خبر

ليال خدمت بين دانا

اي  منطقه  نشريه ي  فرهنگي  گروه 
رئيس  طرف  از  حکمي  طي  واكنش: 
دانشگاه گيالن دکتر فرشيد مهردوست 
به سمت رييس مرکز فناوري اطالعات 
از  و  منصوب  دانشگاه  ارتباطات  و 
اين  در  ريحاني  شهباز  دکتر  زحمات 
مرکز تقدير به عمل آمد.  دکتر فرشيد 

دانشکده  کاربردي  رياضي  گروه  علمي  هيات  عضو  دوست  مهر 
علوم رياضي دانشگاه گيالن است که مسئوليت مرکز آموزش هاي 

الکترونيکي دانشگاه را نيز بر عهده دارد.
هاي  تالش  بر  نهادن  ارج  گيالن ضمن  دانشگاه  عمومي  روابط 
ارتباطات دانشگاه،براي  دکتر ريحاني در مرکز فناوري اطالعات و 

دکتر مهردوست در مسئوليت جديد آرزوي توفيق مي نمايد.

دانشکده  سرپرست  پيشنهاد  به 
معماري و هنر و طي حکمي از طرف 
صابر  دکتر  گيالن،  دانشگاه  رئيس 
محمدپور عضو هيأت علمي دانشکده 
معاون  عنوان  به  هنر  و  معماري 
معماري  دانشکده  اجرايي  و  پژوهشي 

و هنر منصوب شد.
  پيش از اين دکتر اميررضا کريمي 

دانشکده  مسئوليت  اکنون  هم  که  بود  سمت  اين  دار  عهده  آذري 
معماري و هنر را بر عهده دارد.

دانشکده  رييس  پيشنهاد  به    
از  حکمي  طي  و  رياضي  علوم 
دکتر  گيالن،  دانشگاه  رئيس  سوي 
سال  دو  مدت  به  صميمي  حسين 
به سمت مدير گروه آمار دانشکده  
گيالن  دانشگاه  رياضي  علوم 

منصوب شد. 
عهده  بر  را  آمار  گروه  مسئوليت  زينل  امير  دکتر  اين  از  پيش   

داشت.

نشريه ي منطقه اي واكنش: مديرکل صداوسيماي گيالن درديدار 
رسانه  تخصيصي  اعتبارات  ملت، کاهش  خانه  در  استان  نمايندگاه 

استاني را از مهمترين چالش هاي اين مرکز عنوان کرد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  ظهيري  از نمايندگان 
خواست تا در افزايش اعتبارات صداوسيما از محل هاي گوناگون 
از جمله 2درصد بودجه سال جاري دستگاه ها وادارات استاني وفق 

قانون بودجه 95 کمک بيشتري به صداوسيما كنند.
  در اين نشست دوساعته که 10 نفر از نمايندگان مردم استان گيالن 
در مجلس شوراي اسالمي حضور داشتند، هر يک از نمايندگان در 
خصوص نقش تاثير گذار صدا و سيماي مرکز گيالن در نشر فرهنگ 
ايراني – اسالمي و بومي - محلي ، بهره گيري از توانمندي هاي 
بخش خصوصي در ساخت برنامه هاي توليدي، توجه بيشتر به همه 
قوميت ها، تهيه و پخش برنامه هاي جذاب و تاثير گذار با هدف 
مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان و تقويت پوشش صدا و سيما در 

مناطق کوهستاني و دور دست گيالن مطالبي را بيان کردند .
اين  در  هم  گيالن  نمايندگان  مجمع  رئيس  الهوتي  مهرداد   
و  نشاط  ايجاد  در  ملي  رسانه  گذار  تاثير  نقش  به  اشاره  با  نشست 
خودباوري و همچنين برقراري ارتباط بيشتر ميان مردم و مسوالن ، 
بويژه نمايندگان گفت : نشست نمايندگان استان گيالن با مديرکل 
ديدارمجمع   ، يکبار  ماه  سه  هر  استاني  رسانه  معاونان  اعضاي  و 
نمايندگان گيالن با رئيس رسانه ملي و بررسي مهمترين مسائل و 
چالش هاي استان به ويژه در بخش تخصيص اعتبارات مورد نياز 
رسانه استاني و ديدار مجمع نمايندگان گيالن با رئيس سازمان برنامه 
و بودجه جهت کمک به صداوسيماي استان از مهمترين مصوبات 

نشست امروز بوده است . 
حسن ظهيري مدير کل صدا و سيماي مرکز گيالن نيز با اشاره به 
توانمندي هاي رسانه استاني در تهيه ، ساخت و پخش برنامه هاي 
سياسي،  و  اقتصادي   ، اجتماعي   ، فرهنگي  هاي  در حوزه  مختلف 
برقراري ارتباط هر چه بيشتر با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را 
به منظور حل مشکالت استان از مهمترين برنامه هاي رسانه استاني 

اعالم کرد .

امور  و  اوقاف  قرآني سازمان  امور  مرکز  رئيس   
خيريه اعالم كرد: پوشش خبري اين رويداد بزرگ 
تاثيرگذار  و  مطلوب  بسيار  آقايان  بخش  در  به ويژه 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به  است.  شده  انجام 
گيالن 24 ، حجت االسالم والمسلمين سيدمصطفي 
حسيني  با اشاره به اينکه سي و نهمين دوره مسابقات 
سراسري قرآن کريم به طور رسمي به کار خود پايان 
اختتاميه  در  نهايي  نتايج  اعالم  داشت:  اظهار  داد، 

مسابقات مذکور به طور رسمي اعالم مي شود.
وي در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اينکه 
سي و نهمين دوره مسابقات سراسري قرآن کريم به 
شده  برگزار  ممکن  شيوه  بهترين  به  گيالن  ميزباني 
است، افزود: در سنوات گذشته مسابقات مذکور در 
بخش خواهران و برادران به صورت تجميعي و در 
يک بازه زماني برگزار مي شد و سطح کيفي مسابقات 

به واسطه حجم گسترده کار کاهش پيدا مي کرد.

و  قرائت سي  رشته  کنندگان  از شرکت  نفر   ۲۱
بخش  در  کريم  قرآن  سراسري  مسابقات  نهمين 

خواهران به مرحله نيمه نهايي راه يافتند. 
اوقاف  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به   
از  روز  سومين  در   ، گيالن  استان  امورخيريه  و 
مسابقات سراسري  دوره  نهمين  و  رقابت هاي سي 
کننده  شرکت   51 خواهران،  بخش  کريم  قرآن 
رقابت  به  هم  با  کشور  سراسر  از  قرائت  رشته  در 
به مرحله  امروز  آنها عصر  از  نفر  پرداختند که 21 

نيمه نهايي راه پيدا کردند. 
فاطمه رحيمي فر از ساري، صغري خورشيدي از 
از  جنامي  نزيهه  کرمانشاه،  از  زهرا سهرابي  رشت، 

در  گفت:  گيالن  قدس  سپاه  فرمانده  جانشين   
سپاه  مقاومتي،  اقتصاد  هاي  طرح  اجراي  راستاي 
قدس گيالن در سه سال اخير بيش از ۱۴۰۰ شغل 

در استان گيالن ايجاد کرد.
 سردار مهدي کاظمي پور  به مناسبت هفته بسيج 
دانش آموزي در جلسه شوراي اسالمي شهر رشت، 
و  سلطه گر  جهان  گذشته  سال   37 داشت:  اظهار 
زماني  مقطع  آن  در  امام)ره(  و  بود  پذير  سلطه  يا 

انقالب اسالمي را برپا کرد.
اينکه  بيان  با  جانشين فرمانده سپاه قدس گيالن 
کشور ما در منطقه اي از جغرافيا قرار دارد که همه 
کشورها به ما نياز دارند گفت: امام انقالبي را آورد 
که حامي مستضعفان و نفي استکبار است و مسلمًا 

اينکه  بيان  با  دولت  سخنگوي 
بخش  در  مناسبي  اعتبارات  امسال 
اوقاف  سارمان  عمراني  و  جاري 
داده  تخصيص  خيريه  امور  و 
برگزاري  کرد:  تصريح  است  شده 
سطح  ارتقاي  در  قرآن  مسابقات 
است.  تاثيرگذار  جامعه  فرهنگي 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن 24 ، دكترمحمد باقر نوبخت 
نهمين  و  سي  اختتاميه  مراسم  در 
دوره مسابقات سراسري قرآن کريم 
اظهار داشت: به عنوان يک شهروند 
اين  ميزباني  که  مفتخرم  گيالني 
برعهده  گيالن  را   بزرگ  رويداد 

داشته است. نوبخت با اشاره به اينکه اجتماع مقدس 
و مبارکي در استان گيالن با برگزاري مسابقات قرآن 
ميزباني  به واسطه  گيالن  افزود:  است،  گرفته  شکل 
اين رويداد ملي شايسته تقدير و قدرداني است  و 
از نخبه هاي قرآني بيشتر مد نظر  اقدامات حمايتي 

دولت قرار مي گيرد.  
برنامه و  رئيس سازمان  رئيس جمهور و  معاون 

امور  و  اوقاف  سازمان  قرآني  امور  مرکز  رئيس 
دوره  نهمين  و  سي  در  اينکه  بر  تاکيد  با  خيريه 
گيالن  ميزباني  به  کريم  قرآن  سراسري  مسابقات 
نخستين  براي  برادران  و  خواهران  بخش  مسابقات 
بار به صورت مجزا برگزار شده است، تصريح کرد: 
تفکيک برگزاري مسابقات بخش خواهران و برادران 

موجب ارتقاي سطح کيفي مسابقات شده است.
شده  تفکيک  برگزاري  با  اينکه  بيان  با  حسيني 
اقدامات  مسابقات به دو بخش خواهران و برادران 
برگزاري مسابقات  براي  اجرايي  تيم  فعاليت هاي  و 
خاطرنشان  است،  شده  انجام  گسترده تري  حجم  با 
کرد: برگزاري شيوه جديد مسابقات، فضاي مطلوب 
و شرايط ويژه اي براي شرکت کنندگان ايجاد کرده 
است. رئيس مرکز امور قرآني سازمان اوقاف و امور 
خيريه با اشاره به شيوه صحيح انعکاس خبري سي و 
نهمين دوره مسابقات سراسري قرآن کريم بيان کرد: 

اهواز، عاطفه ناصح از رشت، آسيه دهقان از شيراز، 
زهرا حسين  رضوي،  خراسان  از  اسکندري  راحله 
الهام  سمنان،  از  خدابخشيان  فاطمه  شيراز،  از  پور 

استکبار طمع خود را از کشور ما برنمي دارد.
سردار کاظمي پور با بيان اينکه اين 37 سال را به 
3 مقطع تاريخي مي توان تقسيم کرد افزود: نخستين 
دوره بعد از انقالب دوره اجبار بود و در اين دوره 
استکبار مي خواست انقالب را از بين ببرد لذا جنگ 
قدس  سپاه  فرمانده  جانشين  کرد.  تحميل  ما  بر  را 
دفاع  استان گيالن تصريح کرد: دوران هشت سال 
مقدس تنها دوره اي بود که حتي يک متر از خاک 
خود را از دست نداديم. سردار کاظمي پور با اشاره 
 15 که  است  کشوري  سه  از  يکي  ايران  اينکه  به 
بود  اين  به دنبال  استکبار  کرد:  عنوان  دارد  همسايه 
تفکر انقالب اسالمي به خارج از ايران منتقل نشود 
ولي نتوانست به هدف خود برسد. وي با بيان اينکه 

بودجه با اشاره به افت شديد قيمت نفت در سال 
گذشته خاطرنشان کرد: تحوالت قيمت نفت موجب 
نخست سال  ماه  در شش  نفتي  منابع  فروش  پيش 
شده است.  وي با تاکيد به اينکه برخي از کشورها 
نفت  قيمت  کاهش  با  که  کردند  تالش  منطقه  در 
جمهوري اسالمي ايران را وادار به تسليم کنند بيان 
کرد: کشورهاي منفور غربي از استقراض جهاني در 

رويداد  اين  خبري  پوشش 
بخش  در  به ويژه  بزرگ 
و  مطلوب  بسيار  آقايان 
تاثيرگذار انجام شده است.

اينکه  به  اشاره  با  وي 
مسابقات بخش برادران در 

طول برگزاري همه روزه به طور مستقيم از شبکه قرآن 
بخش  اختتاميه  و  افتتاحيه  افزود:  است  شده  پخش 
پخش  قرآن  شبکه  از  زنده  به صورت  نيز  خواهران 

مي شود.
به نظام سطح بندي در رتبه بندي  با اشاره  حسيني 
منتخبان مسابقات بيان کرد: از سال گذشته در فرآيند 
اجرا  منتخبان  سطح بندي  نظام  مسابقات،  برگزاري 
تا پنجم در سطح  شده که برگزيدگان رتبه هاي اول 

عالي و ممتاز مورد تجليل قرار مي گيرند.

سلطاني نژاد از کرمان از راه يافتگان به مرحله نيمه 
نهايي رشته قرائت هستند.

از  محتشمي  فاطمه  تهران،  از  کوچکي  سمانه 
پورطهماسب  آذر  تبريز،  از  طالبي  البنين  ام  شيراز، 
از ساري، حکيمه گلستاني از ياسوج، آزاده شاملو از 
زينب ضيادوست  کرمانشاه،  از  ليال رضواني  تهران، 
از مشهد و خديجه بيرانوند از خرم آباد، 21 شرکت 
قرائت  رشته  نهايي  نيمه  مرحله  به  يافته  راه  کننده 
کريم  قرآن  سراسري  مسابقات  دوره  نهمين  و  سي 
در بخش خواهران هستند. مرحله نهايي رشته قرائت 
زيباکنار  مجتمع  در  فزدا  خواهران،  بخش  در  فردا 

برگزار مي شود . 

هيج کشوري در دنيا قدرت حمله به ايران را ندارد 
بيان کرد: ايران چهارمين قدرت موشکي دنياست و 
قادر به توليد امکاناتي است که در اوايل انقالب قادر 

به تهيه آنها نبوديم.

استفاده  ايران  کردن  محدود  جهت 
مي کنند که هرگز موفق نمي شوند.

اينکه  بيان  با  دولت  سخنگوي   
و  بنگاه ها  رسمي،  گزارشات  طبق 
به عنوان  ايران  اقتصادي  موسسات 
با ثبات ترين کشور در منطقه است 
مثبت  تحوالت   کرد:   خاطرنشان 

ايران در منطقه شايسته ملت است.
با  اينکه  به  اشاره  با  نوبخت   
و  ساليق  در  تفاوت ها  تمامي 
قرآن  از  صيانت  عنصر  در  عاليق، 
امروز  افزود:  هستيم  مشترک  کريم 
با  تروريستي  و  تکفيري  گروه هاي 
تصويرسازي خشن از ملت ايران و 
موهن از قرآن کريم درصدد حمله به قرآن و جامعه 

اسالمي هستند. 
 وي با تاکيد بر اينکه بايد با عمل به مفاهيم قرآن 
دنيا  به  را  اسالم  و  قرآن  مهربان،  چهره اي  با  کريم 
قرآني  مفاهيم  صدور  با  کرد:  تصريح  کنيم  صادر 
انديشه هاي  و  داعشي  تفکرات  با  بايد  بايد  دنيا  به 

تروريستي مقابله کنيم.

پوشش خبري مسابقات قرآنی مطلوب بود

21نفر در رشته قرائت بخش خواهران به مرحله نيمه نهايی راه يافتند 

سپاه گيالن 1400 شغل ايجاد كرد

مسابقات قرآني سطح فرهنگ جامعه را 
ارتقا مي بخشد

کتاب آثار برگزيده ششمين 
جشنواره رسانه هاي رضوي 

منتشر شد

کتاب و لوح فشرده آثار برگزيده ششمين 
در  رضوي  فرهنگ  هاي  جلوه  جشنواره 
رسانه هاي کشور به همت اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي گيالن منتشر شد.
و  فرهنگ  مديرکل  فاضلي،  دكترفيروز 
ترويج  کرد:  اظهار  گيالن  اسالمي  ارشاد 
برنامه  مستلزم  جامعه  در  رضوي  فرهنگ 
ريزي و پيش بيني فعاليت هايي هدفمند و 
تازگي،  و  پويايي  کنار  در  که  است  مستمر 
طيف هاي مختلف جامعه را در بر گرفته و 
به توليد آثاري درخور و قابل تأمل بيانجامد. 
رضا  امام  المللي  بين  جشنواره  افزود:  وي 
شده  برگزار  آن  دوره   14 کنون  تا  که  )ع( 
کردن  نهادينه  نيز  آن  اصلي  هدف  و  است 
استفاده  با  است،  در جامعه  معارف رضوي 
هوشمندانه از ظرفيت هاي موجود توانسته 
است قالب هاي مختلف فرهنگي هنري را 
را  ارزشمندي  مفاهيم  و  گرفته  خدمت  به 
ارايه نمايد. فاضلي ادامه داد: استان گيالن نيز 
به عنوان سرزميني والي، که عشق و ارادت 
به امام رضا )ع( در گوشه گوشه ي آن موج 
مي زند در سال 95 ميزبان ششمين جشنواره 
هاي  رسانه  در  رضوي  فرهنگ  هاي  جلوه 
کشور بود که در پايان يک هزار و 353 اثر 
استان کشور در بخش هاي مختلف  از 14 
رسيد.  جشنواره  دبيرخانه  به  ويژه  و  اصلي 
از  تقدير  و  اختتاميه  آيين  شد:  يادآور  وي 
اداره کل  نيز به همت  برگزيدگان جشنواره 
همراهي  و  گيالن  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
رساني  اطالع  و  مطبوعاتي  امور  معاونت 
بنياد  و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
امسال  مردادماه  )ع(،  رضا  امام  المللي  بين 
اشرف  الدين  سيدجالل  مطهر  حرم  در 
امام رضا )ع( – در شهرستان  برادر  )ع( - 
روابط  گزارش  به  برگزار شد.  اشرفيه  آستانه 
عمومي ارشاد اسالمي گيالن ، وي  اظهار کرد: 
آثار  پنج دوره گذشته، کتاب  نيز همانند  امسال 
برگزيده جشنواره به همت اين اداره کل منشر 
شد. فاضلي با بيان اينکه اين کتاب 200 صفحه 
نسخه  هزار  دو  شمارگان  و  رقعي  قطع  در  اي 
چاپ شده است، تصريح کرد: ناشر کتاب آثار 
برگزيده ششمين جشنواره جلوه هاي فرهنگ 
رضوي در رسانه ها، انتشارات مبين بوده و 
چاپ و صحافي آن را چاپ زيتون برعهده 

داشته است.

3 مدير در دانشگاه گيالن
 منصوب شدند

كاهش تخصيص اعتبار چالش 
جدي است

خبر 

خبر 

چند خبر از محيط زيست گيالن

مديركل صداوسيماي گيالن،

در راستاي مشاركت براي تصميم سازيها،

چند خبر از محيط زيست گيالن،

با حضور دكتر نوبخت و استاندار گيالن،

معاون رئيس جمهور،

براي سومين سال متوالی،

در طی 3 سال،

زهرا رضائی

1 صفر  1437
شماره  11642 آبان  1395 سه شنبه 

 مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری رشت 
آگهی ثبتی 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  غزال  آسای  فراز  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  12425 وشناسه ملی 10720253403به استناد صورت جتسه مجمع  عمومی عادی 

طور فوق العاده مورخ 1395/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل اتخاذ گر دیدند:  -1

ملی  شماره  به  الشرکه  سهم  ریال  دارنده500000  اشکلک  جوادی  مریم  خانم 
الشرکه  سهم  ریال  دارنده500000  مقدم  منصوری  مزدک  اقای  و   6319816600
شماره  به  میخی  زر  گوراب  بخش  دان  یز  مسعود  واقای   2691129551 ملی  شماره  به 

ملی2679409590 خارج از شرکا واقای بابک منصوری مقدم به شماره ملی 2690111489 
خارج از شرکا و خانم گیل ناز جوادی اشکلک به شماره ملی 6310026585 خارج از شرکا 
فرحمند  مجید  واقای  شرکا  از  خارج   2680216581 ملی  شماره  به  قنبری  ارمان  واقای 

یعقوبی پور به شماره ملی 2722336707 خارج از شرکا 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  مدیرانتخاب  انتخاب  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقومثبت ودر پایگاه اگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد 
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان گیالن

مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری رشت -  6309 رم الف

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 2/432
برگ  دو  ارئه  با  زاده سراوانی  گلی  حیدر  آقای 
استشهادیه گواهی شده دفترخانه 72سنگر مدعی 
 432 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  گردیده 
عسکری  آقا  در  واقع   192 پالک  از  شده  مجزی 
 4374 ثبت  ذیل  گیالن   12 2بخش  اصلی  سنگ 
زاده  گلی  آقای حیدر  نام  به  صفحه 218 دفتر47 
رهنی  سند  برابر  گردید  وتسلیم  صادر  سراوانی 
دفترخانه  تنظیمی   91/3/4 مورخ   4287 شماره 
169 کوچصفهان در رهن بانک مسکن کوچصفهان 
تقاضای  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  باشد  می 
صدور سندمالکیت المثنی رانموده لذا مراتب طبق 
نوبت  دریک  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 تبصره 
آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را 
اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از  10روز  ظرف 
نسبت  صورت  این  غیر  در  دارد  دریافت  ورسید 
به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام 

خواهدشد .
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سنگر – آقازاده 

- 6304 رم الف

تجاری  غیر  وموسسات  ها  شرکت  ثبت  مرجع 
رشت 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فراز آسای غز ا ل شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 12425 وشناسه 
ملی 10720253403به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1-تعداد اعضای هیات مدیره به 
اساسنامه   در  مربوطه  وماده  یافت  افزایش  7نفر 
تصمیمات  مستند  این  باثبت  گردید.   اصالح 
تعداد  )کاهش/افزایش  اساسنامه   ماده  اصالح 
در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب   ) مدیره  اعضای 
ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  
قابل دسترس  ثبت   آگهی های سازمان  ودرپایگاه 
میباشد. اداره کل ثبت اسناد وامالک استان گیالن  
مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری رشت 

-  6308 رم الف

آگهی فقدان سند
خانم ستاره روحانی راد به وکالت از خانم مهوش اربابی طی وکالتنامه40719-

 224 دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه  دوبرگ  ارئه  1395/07/24با 
در  واقع   41/4993 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  رشت 
 579154 مسلسل  شماره  تحت  4رشت  بخش   41 اصلی  سنگ  اسطلخ  سیاه 
نام محمد جواد ی  به  ثبت 150632 وصفحه 386 دفتر 1202 /4  که ذیل 
دافساری  صادر وتسلیم  گردیده بود ومع الواسطه برابر سند قطعی 868-

1388/09/04 دفتر خانه 224 رشت به خانم مهوش اربابی منتقل گردید به 
علت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المنثی رانموده لذا 
مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یاوجود سندمالکیت نزد خود می باشد 
مراتب راظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم ورسید دریافت 
المثنی وفق مقررات  مالکیت  به صدور سند  این صورت نسبت  غیر  دارد در 

اقدام خواهدشد.
 - اسالمی   حسین   - رشت    2 ناحیه  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   

6306رم الف
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نشريه اقتصادي ، سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، هنري و ورزشی

سه شنبه ، 11 آبان 1395 ، 1 صفر 1437 ، 1 نوامبر  2016 ، شماره  642 ، 8 صفحه

زهرا رضائي

مدير مسئول 

محمود رضائي

 دفتر رشت: خیابان سعدی، بازار روز،  الین سوم
دفتر منطقه اي : رشت ،  خ نامجو،  روبه روی سه راه منظریه، ابتدای كوچه صالحكار، ط سوم

واكنش:  اي  منطقه  نشريه ي 
هردار رشت در جريان پنجمين 
همايش ملي بازاريابي و فروش 
براي خدماتي كه در مركز استان 

ارائه داده است، تجليل شد
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
سيد  دکتر   ،  24 گيالن  خبري 
با حضور  قدم  ثابت  محمدعلي 
قدرداني  ضمن  مراسم  اين  در 
از برگزارکنندگان همايش اظهار 
داشت: مباحث فرهنگي و پيش 
عنوان ضعف  به  آن  زمينه هاي 

مشکالتي  از  يکي  مديريت شهري  در حوزه 
است که در حوزه اقتصاد . ارتقا اقتصادي و 
سرمايه گذاري از گذشته به ما رسيده است .

مباحث    : داشت  اذعان  رشت  شهردار   
کشاورزي  حوزه  صرفا  شهري  مديريت 
چون  هايي  حوزه  بلکه  نيست.  خدمات  و 
از  اقتصاد  و  فرهنگ  و  سياست   . ارتباطات 
جمله مباحث کليدي مديريت شهري است .

ريشه  براي  جانبه  همه  و  جامع  طرحي    
ي  نشريه  شود  تهيه  استان  در  بيسوادي  كني 
آموزش  شوراي  رييس  واكنش:  اي  منطقه 
در  بيسوادي  كني  ريشه  استان،  پرورش  و 
در  دقيق  بررسي  و  مطالعه  نيازمند  را  استان 
اين خصوص دانست و ياد آور شد: بايد يك 
جامعه  پوشش  براي  عمومي  كمپين  و  بيسج 
هدف صورت گيرد تا همه بيسوادان را در بر 
استانداري،  به گزارش روابط عمومي  گيرد.  
در  مازندران  استاندار  جلودار،  فالح  ربيع 
با  استان  پرورش  و  آموزش  شوراي  جلسه 
جانبه  همه  و  جامع  كه طرحي  اين  به  اشاره 
و  تهيه  استان  در  بيسوادي  كني  ريشه  براي 
اجرا شود، گفت: به دليل پراكندگي و وسعت 
در  كارآمد  و  موثر  طرحي  بايد  مازندران، 
موانع  رفع  استاندار  گردد.  تدوين  راستا  اين 

 گروه اجتماعي نشريه ي منطقه اي واكنش: 
شهروندان هوشيار باشند؛ قبل از روشن کردن 
بخاري و شومينه دودکش ها به درستي بازديد 
طبيعي،  گاز  سوختن  با  شوند.  سازي  وپاک 
بخار آب و دي اکسيد کربن در هوا منتشر مي 
شود.  چنان چه به هر دليلي احتراق ناقص رخ 
دهد گاز منوکسيد کربن هم توليد مي شود و 

 وي خاطرنشان کرد: امروز در استان گيالن 
و  بازآفريني  فرآيند  اجراي  با  رشت  شهر  و 
برنديک شهري سعي شده تا با تکيه بر اعتماد 
محلي و عبور از يک پروسه زماني در راستاي 

توسعه درون زا گام برداشته شود .
  دکتر ثابت قدم با اشاره به مغفول ماندن 
فرهنگي گيالن تصريح  داشته هاي هويتي و 
فرهنگي  هاي  هويت  بر  تکيه  با  امروز  کرد: 

استان  بيسوادي در  سوادآموزي و ريشه كني 
اين  در  دقيق  بررسي  و  مطالعه  نيازمند  را 
يك  بايد  شد:  آور  ياد  و  دانست  خصوص 
جامعه  پوشش  براي  عمومي  كمپين  و  بيسج 
هدف صورت گيرد تا همه بيسوادان را در بر 
گيرد. رييس شوراي آموزش و پرورش استان، 
با تاكيد بر اين كه براي مقابله با بيسوادي نبايد 
بايد  افزود:  كرد،  تكيه  دولتي  منابع  بر  صرفا 

در صورت عدم وجود دودکش استاندارد اين 
گاز مسموم، بسيار سريع از طريق ريه ها وارد 
وحتي  گرفته  را  اکسيژن  جاي  و  شده  خون 
خواهد  ها  انسان  مرگ  و  مسموميت  موجب 
شد. يکي از عوامل توليد گـاز منوکسيدکـربن 
کردن  روشن  از  پس  مسکوني  منازل  در 
بدليل  ها   دودکش  مجراي  انسداد  بخاريها؛ 

ذي  و  ذينفعان  مشارکت  با  و 
عنوان  به  محلي  جامعه  نفوذان 
قالب  در  محلي  کننده  مشارکت 
مردم گروهها و NGO  ها سعي 
فرصت  از  استفاده  با  تا  دارند 
برندسازي  ضمن  موجود  هاي 
شهري گامي بلند در بهبود کسب 

و کار بردارند .
 به گزارش واحد خبرمديريت 
الملل  اموربين  و  ارتباطات 
شهرداري رشت، شهردار رشت 
فرهنگ  استقرار   : يادآورشد 
اقتصاد خرد  در  و سرمايه گذاري چه  توسعه 
و کالن و چه در بحث کسب و کار با فراهم 
شدن پيش زمينه هاي اعتماد سازي برندسازي 

و سپس سرمايه گذاري ميسر خواهد شد .
از دکتر  تقدير  لوح  اهداء  با  اين مراسم  در 
سيد محمدعلي ثابت قدم به عنوان مدير موفق 

قدرداني شد.

از ظرفيت بسيج، تشكل هاي مردم نهاد، نقطه 
يافتن  براي  نظران  صاحب  و  نخبگان  نظرات 
شيوه هاي موثر مبارزه با بيسوادي و حمايت 
هاي آموزشي به نحو بايسته در اين راستا بهره 
برد. ربيع فالح، با اشاره به اين كه بايد از آموزش 
در  بويژه  نهضت سوادآموزي  براي  دور  راه  از  هاي 
نشان ساخت:  بهره جست، خاطر  افتاده  دور  مناطق 
ريشه كني بيسوادي حركتي مقدس است و در آموزه 
هاي ديني بر آن تاكيد شده است. وي با تصريح بر 
و  دهياران  بخشداران،  فرمانداران،  كه همه  نكته  اين 
اين خصوص،  از بررسي هاي الزم در  شوراها پس 
پيشنهادها و طرح هاي خود را براي تجميع در اين 
سيما  و  صدا  و  ها  رسانه  گفت:  نمايند،  ارايه  راستا 
به عموم  نقش موثري در جهت آگاهي رساني 
به  توانند  مي  دارند و خيلي  اين خصوص  در 

پيشبرد طرح كمك كنند.

است.  پرندگان  گذاري  النه 
مردم  به  رشت  نشاني  آتش 
توصيه كرد كه قبل از استفاده 
سرد  فصل  در   ها  بخاري  از 

نسبت به تميزي آن اقدام كرده و درخصوص 
اطمينان حاصل  لوله بخاري  خالي بودن مسير 

كنند.

خبر ...

خبر ...

خبر ...

خبر ...

اي  منطقه  ي  نشريه   
سازمان  رئيس  واكنش: 
مديريت و برنامه ريزي گيالن 
بدون  توسعه  فرهنگ  گفت: 
ناممكن  برنامه ريزي  و  دفت 
مسير  از  مهم  اين  و  است 

سرشماري دقيق ميسر است.
از   نقل  به   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه استان گيالن،  در اين جلسه 
رئيس سازمان ضمن تبريک روز آمار و برنامه ريزي گفت:  اول 
آبان روز آمار و برنامه ريزي در ايران نامگذاري شده است و روز 

جهاني آن نيز 8 اکتبر مي باشد.
  کيوان محّمدي توسعه و فرهنگ توسعه را يکي از وظايف 
اصلي اين سازمان پس از احياي آن عنوان کرد و ادامه داد: سرعت 
و دقت دو ويژگي اصلي دنياي امروز بوده، لذا ما نمي توانيم به 
بحث آمار بي توجه باشيم.  وي با بيان اينکه فرهنگ عددي جامعه 
ما چندان قوي نيست افزود: براي نمونه وقتي مي خواهيم وقت 

مالقات بگذاريم از بيان عدد امتناع مي کنيم. 
 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان گيالن تأکيد کرد: فرهنگ 
توسعه بدون دقت، برنامه ريزي و استفاده از عدد و رقم امکان پذير 
نيست.  دكتر محّمدي اضافه کرد: تالش سازمان برنامه و بودجه 
بر اين است که به شيوه هاي مختلف مانند برگزاري همايش، اين 

مفهوم و فرهنگ را بين مردم عموميت بخشيم. 
برنامه ريزي  و  آمار  مّلي  روز  مفيد،  و  موجه  بهانه   هم  امروز 
است.  لذا از دو تن از اساتيد برجسته کشور در اين زمينه )دکتر 
پزشک و دکتر ياسوري( دعوت کرديم که در خدمت شان باشيم 
عدد  که  نقشي  و  جامعه  به  عدد  مقوله  صحيح  درک  امر  در  تا 
مي توانند در زندگي ايفا کنند ما را ياري دهند. چراکه هر لحظه 
ديگران  و  ما  بين  را  فاصله جبران  ناپذيري  مي تواند يک  غفلت 

ايجاد نمايد.
 ندانستن آمار و کامپیوتر بی سوادی در قرن 21 است

 در ادامه جلسه دکتر حميد پزشک عضو هيئت علمي دانشگاه 
به تعريف  امروز،  دنياي  آمار در  به نقش عجيب  اشاره  با  تهران 
اصطالح Big Data پرداخت و گفت: داده بزرگ به مجموعه اي 
زيادشان مي  به جهت حجم  پيچيده  و  بزرگ  بسيار  داده هاي  از 
گويند که همه شرکت  ها در جهان دنبال داده هاي بزرگ هستند.  
وي افزود: معني بي سوادي در قرن 21 تغيير کرده است و کسي 
که آمار نداند و کار کردن با کامپيوتر را ياد نگرفته باشد، بي سواد 

محسوب مي شود.
 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران آمار را علم تجزيه و تحليل 
داده ها معرفي کرد و افزود: در ديدگاه ديگر علم آمار در فلسفه 
بيز )يکي از آماردانان شهير( به عدم قطعيت اتالق مي شود، زيرا 
عدم قطعيت دنيا را فرا گرفته و همه جا وجود دارد لذا اين آمار 

به »آمار بيزي« معروف است.

اي  منطقه  ي  نشريه   
شتابگر  هاي  پروژه  واكنش: 
ملي و چشمه نور براي اولين 

بار در قزوين اجرا مي شود.
ي  پروژه  دو  اجراي   
تراپي  کربن  و  تراپي  پرترون 

در کشور
معاون سازمان انرژي اتمي ايران از اجراي دو پروژه ي پرترون 
تراپي و کربن تراپي در کشور وپروژه هاي شتابگر ملي و چشمه 
نور براي اولين بار در قزوين خبر داد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومي استانداري ، »زارعان«  افزود: با توجه به رويکرد کشور 
و سازمان انرژي اتمي مبني بر اقدامات توسعه اي در استان هاي 
رييس  سفر  در  هايي  پروژه  اي  هسته  در صنعت  بويژه  مختلف 
جمهور و هيات دولت به استان قزوين کلنگ زني شده است که 
يکي از آ نها پروژه رودوترون است که در حوزه زيرساختي مي 
سازمان  داد:در  ادامه  کند.  وي  ايجاد  استان  در  را  تحولي  تواند 
انرژي اتمي ايران در سه شيفت کاري با قوت و قدرت در حال 
اجرايي  مراحل  اقدامات الزم  تکميل  از  که پس  باشد  مي  انجام 
اتمي پروژه شتاب  انرژي  آنها آغاز خواهد شد.  معاون سازمان 
دهنده بومي با 50 ميليارد تومان اعتبار را از جمله اين پروژ ه ها 
در استان اعالم کرد و افزود: اين پروژه توسط جوانان توانمند و 
بي ادعا ، پرشورو تالشگرطراحي و اجرايي شده است  و تالش 
اتمام و در  ما اين است که اين پروژه را تا آخر سال جاري به 
با  نيز  اي  هسته  فناوري  ملي  روز  با  همزمان   96 فروردين   20
اعالم عمومي به بهره برداري برسانيم. زارعان در ادامه بيان کرد: 
پروژه چشمه نور نيز براي اولين بار درخاور ميانه، منطقه و کشور 
مي تواند در خاورميانه ،منطقه  و ايران در حوزه پژوهش تحول 
اساسي ايجاد کند و در حوزه علمي فوق العاده مهم و پر ارزش 
است. وي از تاسيس آزمايشگاه تحقيق و توسعه  نيز به عنوان يک 
مرکز مرجع در کنار پروژه چشمه نور خبر داد و افزود: اعتبار اين 
تامين خواهد  اتمي  انرژي  نيز توسط سازمان  مرکز آزمايشگاهي 
شد که کل استان هاي کشور نيز از مزاياي اين پروژه ها بهره مند 
خواهند شد. زارعان ادامه داد: در استان قزوين يک اقدام مطالعاتي 
براي لرزه نگاري نيز نياز داريم  و براي اجراي پروژه هاي مذکور 

نيز روزانه 75 متر مکعب نياز به تامين آب است.

فرهنگ توسعه بدون برنامه ريزي 
ناممكن است

اجراي پروژه هاي شتابگر ملی 
در قزوين

تبليغ 2هزار رسانه عليه اسالم و 
قرآن مجيد

براي دريافت 562 ميليارد مديران 
واحدها به بانكها معرفی شدند

 نماينده ولي فقيه در گيالن 
هزار   ۲ اکنون  اينکه  بيان  با 
رسانه  و  ماهواره اي  شبکه 
تبليغ  قرآن  و  اسالم  عليه 
مکان  بهترين  مي کنند، گفت: 
براي پاسخگويي به مشکالت 
و تعليم و تربيت، آموزش و 

در جلسه مشترک  قرباني   زين العابدين  آيت اهلل  است.  پرورش 
استان  پرورش  و  آموزش  و  علميه  حوزه هاي  همکاري  کميته 
گيالن اظهار داشت: هميشه در مراحل زندگي شرايط براي انسان 

جهت رسيدن به آرمان ها و مقاصد بلند فراهم نيست.
نماينده ولي فقيه در گيالن با بيان اينکه گردهم آمدن روساي 
آمورش و پرورش فرصت طاليي است و بايد استفاده بهينه اي 
از اين فرصت ها کنيم افزود: امام علي)ع( فرمود »از ناحيه خداي 
نيست.  هميشگي  اين  و  مي وزد  بخشي  روح  نسيم هاي  شما 
معرض  در  را  خود  مي وزد  بخش  روح  نسيم هاي  هنگامي که 

نسيم ها قرار دهيد و حداکثر استفاده از نسيم را بکنيد«.
امام جمعه رشت با تاکيد براينکه اکنون 2 هزار شبکه ماهواره اي 
و رسانه عليه اسالم و قرآن تبليغ مي کنند اظهار کرد: اين رسانه ها 

عليه خدا و دين براي بي ديني جامعه اسالمي فعاليت مي کنند.
به اسالم و قرآن  اينکه صدها رسانه براي حمله  بيان  با  وي 
کتاب ها نوشته اند و حرف ها گفته اند، بيان کرد: امروز در شرايط 
بمباران تبليغاتي عليه دين، قرآن، خدا، اعتقادات اسالمي، معاد، 

آخرت، جهان ابدي، حکومت اسالمي و واليت فقيه هستيم.
آيت اهلل قرباني خاطرنشان کرد: امروز حقايق را مورد هجوم و 
تبليغات دشمنانه قرار داده اند و بهترين مکان براي پاسخگويي به 

مشکالت و تعليم و تربيت، آموزش و پرورش است.
از  برخي  اينکه  به  اشاره  با  استان گيالن  در  نماينده ولي فقيه 
فرزندان به حرف هاي پدر و مادر گوش نمي کنند ولي از معلمان 
نيز در  ناکرده معلم  افزود: اگر خداي  خود حرف شنوي دارند 

موج تبليغات ماهواره اي باشد بر روي باور حرف نمي زند.
ورزيده،  معلماني  از  بايد  اينکه  بيان  با  رشت  جمعه  امام 
دين باور و افرادي که از عمق جان خود به عقايد اسالمي باور 
دارند استفاده کنيم تصريح کرد: از معلمان بايد براي سنگرداري 

احکام و اخالق اسالمي و انساني استفاده کنيم.
آيت اهلل قرباني با بيان اينکه اتحاد و همفکري ميان دولت و 
اين  از  بايد  و  است  فقيه  واليت  و  رهبري  سايه  در  روحانيون 
به  را  خود  دست  بايد  کرد:  بيان  کنيم،  استفاده  طاليي  فرصت 

سمت افرادي دراز کنيم که در اين رشته ها تخصص دارند.

مدير گسترش و تسهيل در 
توليد و فناوري هاي پيشرفته 
توليدي  واحدهاي  معرفي  از 
عامل  هاي  بانک  به  منطقه 
ميليارد   ۵۶۲ دريافت  براي 
ماه  تسهيالت طي شش  ريال 
نخست سال جاري توسط اين 

سازمان خبر داد.
الملل سازمان  بين  امور  به گزارش مديريت روابط عمومي و 
پيگيري  اينکه  بر  تصريح  با  پنداشته  هادي  انزلي،  آزاد  منطقه 
تخصيص اين تسهيالت از سوي اين سازمان با هدف رونق توليد، 
فعال سازي واحدهاي نيمه فعال و خارج شدن واحدهاي صنعتي 
از رکود انجام شده، اظهار داشت: روند اطالع رساني به واحدهاي 
توليدي مستقر در محدوده منطقه از طريق برگزاري جلسه با آن 
واحدها در خصوص نحوه تکميل فرمها در سامانه بهين ياب و 
طي نمودن مراحل و فرآيند اداري و شرکت در بيش از ۲۰ جلسه 
کارشناسي با بانکهاي عامل، نسبت به معرفي، تصويب و پيگيري 

امور مربوط به واحدها پيگيري شده است.
پنداشته تعداد کل پرونده هاي مصوب اين سازمان جهت اخذ 
تسهيالت را ۳۹ فقره اعالم نمود و افزود: اين خدمات طرح هاي 
داراي پيشرفت فيزيکي بيش از ۶۰ درصد و نيز سرمايه در گردش 

واحدهاي کوچک و متوسط را شامل مي گردد.
پيشرفته  هاي  فناوري  و  توليد  در  تسهيل  و  گسترش  مدير 
سازمان منطقه آزاد انزلي با بيان اينکه پرونده تعداد ۹ شرکت به 
ارزش ۱۶۳۰۰۰ ميليون ريال توسط اين سازمان به مديريت امور 
شعب بانک ها معرفي شده و در دستور کار جهت ارجاع به شعبه 
قرار دارد، گفت: تعداد ۱۷ پرونده به ارزش ۲۳۰۰۰ ميليون ريال 
نيز از سوي مديريت امور شعب بانک ها به شعبات معرفي شده و 

در مرحله تکميل پرونده توسط متقاضيان مي باشد.
تکميل  مرحله  در  نيز  شرکت   ۱۳ اينکه  به  اشاره  با  پنداشته 
مدارک و هم چنين عقد قرار داد به منظور دريافت تسهيالت قرار 
گرفته اند، افزود: با اين تفاصيل سازمان منطقه آزاد انزلي خود را 
همراه و ياري کننده شرکت ها و طرح هاي سرمايه گذاري قلمداد 
کرده و استراتژي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري را از طريق 
هاي  بسته  ارائه  و  توليدي  واحدهاي  مشکالت  نمودن  برطرف 
حمايتي خروج از رکود، عملياتي سازي نموده و اين همراهي و 

حمايت ادامه خواهد يافت.

شهـردار رشت تجليـل شد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گيالن،

خبر ...

چند نكته از اين معنا.....
  برای نابودی یك ملت فقط كافی است سطح و كیفیت آموزش  و تربیت را پایین بیاوریم و اجازه تقلب را به دانش 
آموزان بدهیم.  در این راستا مریض به دست پزشكی كه بتواند تقلب كند، خواهد مرد. خانه ها به دست مهندسی كه موفق 
به تقلب شده است،  ویران خواهند شد و ..... چون از ابتدا در آموزش و پرورش بنای تقلب را گذاشته و در دانشگاه آن 

را ادامه دادیم.!!
  خوشبختی، خوشبختی مانند تلفن است، اگر دیگران نداشته باشند به هیچ درد شما هم نخواهد خورد. برای دیگران 
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ادامه مطلب از صفحه 1 ... 
بي ترديد در اين ارتباط روابط عمومي 
سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت نقش 
مهمي بر عهده داشته و دارند،  اما اينكه چه 
ميزان به اين نقش و وظيفه خطير عمل مي 
به  فراواني   بررسي  و  بحث  جاي  شود،  
برگزاري نشست هاي تخصصي با هدايت 
به خصوص  و  استاني  مديران  استاندار و 

نمايندگان مردم دارد.
نگاهي بيروني به گيالن در طول ساليان 

اين خطه يك  كه  است   آن  نشانگر  متمادي 

در  است،   ثروتمند  نسبتا  و  برخوردار  استان 
حالي كه هرگز چنين نبوده و به قول يكي از 
،  ثروت همه  اقتصادي  دوستان حوزه پول و 
اندازه چند فرد صاحب ثروت  به  گيالني ها 

در تهران يا تبريز نيست.!
انقالب  پيروزي  از  قبل  اينكه چرا گيالن  
ميزان عقب نگه داشته شد و  اين  تا  اسالمي 
بعد از انقالب هم به علت عدم ثبات مديريتي 
به  ناآشنا  و  بومي  غير  مديراني  حضور  و 
فرهنگ و خواسته هاي مردم منطقه آنهم در 
مقوله    ، زد  جا  در  حد  اين  تا  عالي  سطوح 
است  وسيع  وگوي  گفت  و  مناظره  قابل  اي 
در عين حال كه نقش رسانه ها به ويژه صدا 
اين  در  مجازي  فضاي  و  مطبوعات  سيما،  و 

عرصه بسيار موثر است. اكنون در سال 1395 
گيالن شاهد استانداري بومي و فهيم است كه 
به توجه به رشته تحصيلي اش ، يعني اقتصاد 
مي تواند منشاء اثر و پيشرفت و توسعه استان 
باشد،  اما از يك سو عدم مطالبه گري مردم 
با  كه  دولت  ديگر شرايط خاص  از سوي  و 
مشكالت نقدينگي شديدي مواجه است و نيز 
از  استان  داخل  و  تهران  از  سفارشي  مديران 
افراد صاحب نفوذ،  جريان  سوي روحانيان،  
.... و  مجلس  هاي  نماينده  و  سياسي  هاي 

دكتر  و  كرده  تنگ  زيادي  حد  تا  را  عرصه 
نجفي به عقيده نگارنده نمي تواند به دلخواه 

خويش مانور گسترده اي بدهد.

در اين بخش هم چاره كار ورود مردم به 
با  اينكه از طريق رسانه ها و  عرصه است و 

با  ندهند هر كسي  اجازه  مداوم  فشارهاي 
هر تواني در مصدر امور در مركز استان و 
شهرستان ها قرار گيرد. مسئوليت در ايران 
و نظام اسالمي وظيفه اي بس خطير است 
و بايد كساني  عهده دار مديريت كه خير 
شايستگي  اين  كه  مردم شوند  به  ، خدمت 
داشته  كه در شعور و عمل  نه درشعار  را 
باشند. مردم گيالن با تمرين و حضور در 
صحنه هايي مانند آنچه در دفاع مقدس و 
كمك به جبهه ها و نظير آن به ثبت رسيد،  
و  كنند  اثبات  را  اكنون حضور خود  هم  بايد 

باوجود همه خدمات و تالش  اعالم كنند كه 
بيشتري  بسيار  آنها  خواست   ، مسئوالن  هاي 
هر  به  ماندگيهاي  عقب  جبران  بايد  و  است 
شكل ممكن صورت گيرد.  بايد  از استاندار 
متين گيالن به دور از نگاه هاي سياسي حمايت 
پيش  خوبي  به  را  امور  بتواند  تا  شود  جدي 
ببرد و حداقل گيالن با همه برخورداري هاي 
غربي  آذربايجان  و  اصفهان  اندازه  در  طبيعي 

ظاهر شود.  به اميد آن روز
و  پيشنهاد  نظر،  خصوص  اين  در  چنانچه 
منتشر  شما  نام  با  تا  اهلل  بسم  هست،  انتقادي 
رقم  و  عدد  به  تحليل  اين  دوم  بخش  شود. 
خوب  مردم  آگاهي  به  شده  انجام  كارهاي  و 

گيالن مي رسد. پايدار باشيد..

سطح مطالبه گري گيالنيها افزايش يابد

  بی سوادي در مازندران ريشه كن می شود

نماينده ولی فقيه در استان گيالن:

از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی ، 

استاندار، 

زهرا رضائي

هشدار آتش نشانی رشت به خانواده ها.....
هم زمان با سرد شدن هوا،

سالمه شيرزادي


