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هفتاد سال سن دارد 
سئوال  او  از  وقتی  و 
و  گذشته  در  می شود 
سنین جوانی اگر پولی 
می  چه  آن  با  داشتید 
جالب  پاسخ  کردید، 
مفید  حال  عین  در  و 
و آموزنده ای می دهد.  
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، 
مثال یک  اگر کسی  آن سالها  می گوید« در 
کار  یک  در  را  آن  داشت  پول  تومان  میلیون 
تولیدی استفاده و چند نفر را هم مشغول به کار 
دائمی می کرد.  امروزه فرهنگ جامعه به گونه 
تنبل  را  مردم  بانکی  کالن  های  سود  که  شده 
کرده و هر کس چند میلیون نقدینگی دارد آن 
را سپرده گذاری و در ماه سودش را بدون آنکه 
انجام  تولیدی  و  اشتغال  و  کند  تالشی  و  کار 

شود، مصرف می کند. 
رئیس جمهوری هم به مناسبت هفته دولت 
در یک گفت وگو با مردم ایران اظهار می دارد: 
بنگاه  از  و  اصالح شده  باید  ما  بانکی  سیستم 
کاهش  بانکی  سود  باید  شوند.  خارج  داری 
شود.   گرفته  کار  به  تولید  در  پولهای  و  یافته 
دکتر روحانی تصریح دارد که برخی از بانکها 
سعی می کنند با یکسری کارهای غیر متعارف  
و نامعقول سود بیشتری کسب کنند که در این 
راستا به بانک مرکزی دستور داده شد تا بانک 
بانکداری  فقط  معتبر  مالی  های  موسسه  و  ها 
کنند و نقدینگی خود را به سوی تولید سوق 

دهند. 
با  که  امالکی  و  اموال  باید  ها  بانک  همه 
داری  بنگاه  وارد  و  اند  کرده  انباشته  سود  هدف 
شده اند را به فروش رسانده و نقدینگی را صرف 
تقویت بخش تولید کرده و به خصوص بخش 

خصوصی مولد را حمایت کنند. 

کاهش سود بانکی، 
گامی به سـوی تولیـد 

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

خـــــبـرهای ویـژه

        در بخش اول تحلیل » چای داخلی را حمایت کنیم« در شماره قبل نشریه ی منطقه ای واکنش بر  چای داخلی را حمایت کنیم » 2«
ضرورت حمایت از چای تولید داخل با همه مزیت ها و خوبیهایی که دارد، تاکید شد. در این شماره با 

ارایه اطالعات و آماری تالش می کنیم زوایای دیگر استفاده از تولید داخلی را بشکافیم ...
 صفحه 4

اخبار

 آقای فرمانده خوش 
آمدید، اما...

دکتر مسعود نصرتی 
شهردار رشت شد

اولین مرکز مشاوره 
ازدواج گیالن افتتاح شد 575

اخبار ویژه

 صفحه 6

 صفحه 1

 صفحه 8

 صفحه 3

سود سهام عدالت 
شهریور واریز

می شود

 صادر کنندگان
کیوی حمایت

می شوند

 صفحه 2

20 نماینده منظم و 
فعال مجلس معرفی 

شدند

دیدگاه ها

کاهش سود بانکی، گامی 
به سوی تولید

ISSN 2345 - 5667

به زودی چاپ سوم  کتاب
» روزنامه نگاری علمی و کاربردی« 

به بازار می آید

نویسنده:  
مجید محمدپور

کتابی تخصصی برای روزنامه نگاری - روابط عمومی
امور فرهنگی  - انتشارات جهاد دانشگاهی گیالن

نقش مساجد در اطالع رسانی - تاریخ مطبوعات ایران
نظریه های ارتباط جمعی، اصول خبرنویسی
اصول گزارش نویسی ، سیاست گذاری خبری

از موضوعات و فصل های  کتاب است.

 گشت مشترک 
سازمانها آغاز شد

ادامه مطلب صفحه 4

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

برای بقای محیط زیست،

         مدیرمسئول :  09125036810

فروش: کتابفروشی های طاعتی - بدر - وارسته  در شهر رشت

تلفن خرید کتاب به تعداد 09125036810

 صفحه 2

پیامک های دقیقه 90 روی 
اعصاب روسای بانک ها !

بانک های دولتی تاکید کرد که از روز شنبه ۱۱ شهریورماه همه بانک های دولتی و   رئیس شورای هماهنگی 
خصوصی باید نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند. محمدرضا حسین زاده در حاشیه بیست و هشتمین 
همایش بانکداری اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از قبل هم 

۱5 درصد بود ولی شرایطی پیش آمده بود که برخی بانک ها آن را رعایت نمی کردند ... 

آموزشگاه موسیقی

دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،مجتمع تجاری سبز ،طبقه 4 ،واحد2

تلفن تماس     33251857

به زودی ... پایگاه خبری »واکنشی ها« به خانواده رسانه ای کشور  می پیوندد. واکنشی ها 
رسانه ای مطالبه گر است که نیازها و مشکالت شما را بازتاب میدهد.

منتظر ما در هفته دولت باشید.  منتظر شما هستیم.......

 صفحه 3

 صفحه 3

 صفحه 6

 دانشگاه گیالن 
میزبان 20 همایش 

ملی و بین المللی

مستمری بازنشسته ها افزایش 
یافته است 

افزایش حقوق معلمان و واقعیت های 
روی فیش!

استاد نمونه دانشگاه از سال 1390 تا کنون

اندیشمند فرزانه جناب آقای  
دکتر محمد باقر نوبخت

شایسته  و  جا  به   ، مجدد  انتصاب 
دولت  سخنگوی  عنوان  به  حضرتعالی 
دوازدهم و ریاست سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ایران که این جایگاه های 
رفیع نشان از شایستگی های ارزشمند 
تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  را  دارد  شما 

عرض می کنم.
 توفیقات روز افزون آن وجود ذیجود 
از  در حوزه مدیریت اقتصاد کشور را 

درگاه حق تعالی خواستارم .

مجید محمدپور
نویسنده ، روزنامه نگار و استاد دانشگاه

مدیر نشریه » واکنش« وپایگاههای 
خبری » گیالن 24 « و 

» واکنشی ها«

سال 95 برگزار شد،

مجیدمحمدپور
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

مدیر نشریه واکنش, پایگاههای  
خبری گیالن 2۴ و واکنشی ها

انتخاب جنابعالی که از مدیران مجرب با 
سوابق درخشان و ماندگارهستید, با کسب 
اکثریت ارای اعضای شورای شهر  رشت 
را  استان گیالن   مرکز  عنوان شهردار  به 

صمیمانه تبریک عرض می کنم.

برادر گرانقدر 
جناب دکتر مسعود نصرتی 
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 گوناگون

فرمانده  واکنش:  نشریه  و 
سپاه قدس گیالن اعتقاد دارد، 
نجفی  دکتر  عالقه  و  عشق 
مردم  مشکالت  حل  برای 
زبانزد است. به گزارش شبکه 
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی 
گیالن  قدس  سپاه  فرمانده 
آغاز  زنی  کلنگ  مراسم  در 
های  پروژه  اجرایی  عملیات 
ملکوت  روستای  در  عمرانی 
حضور  با  املش  شهرستان 
استاندار گیالن گفت: قرارگاه 
در  سپاه  آبادانی  و  پیشرفت 

گیالن راه اندازی شد. 
اطالع  پایگاه  گزارش  به   
گیالن؛  استانداری  رسانی 
در  پور  عبداله  محمد  سردار 
راه  و  تشکیل  به  مراسم  این 
و  پیشرفت  قرارگاه  اندازی 
اشاره  گیالن  در  سپاه  آبادانی 
اقدام  این  افزود:  و  کرد 
دستور  تحقق  راستای  در 
قوا  کل  معظم  فرماندهی 
عمران،  سازندگی،  امر  در 
و  رسانی  خدمت  آبادانی، 
 100 از  زدایی  محرومیت 
دورافتاده  مناطق  در  دهستان 
خدمت  بسترسازی  و  کشور 
استفاده  و  نظام  بیشتر  رسانی 
حداکثری از ظرفیتهای استانها 
وی  است.   گرفته  صورت 
گیالن  سپاه  آمادگی  اعالم  به 
در   طرح  این  اجرای  برای 
و  اشاره  گیالن  دهستان    3
دهستان  این  کرد:  خاطرنشان 
ها شامل دهستان های درفک 
سمام  و  تالش  حویق  رودبار، 
سپاه  است.فرماندهی  املش 
قدس گیالن اظهار داشت: این 
طرح شامل خدمت رسانی در 
اقتصاد،  و  اشتغال  های  بخش 
ی  توسعه  درمان،  و  بهداشت 
زیرساخت ها، فرهنگ و سبک 
زندگی ایرانی-اسالمی و رفع 
بیسوادی است که با همکاری 

دولت انجام می گیرد. 

خبر

عشق استاندار برای 
حل مشکل مردم 
زبانزد است

دولت  هفته  با  همزمان   
پروژه  افتتاح  درراستای  و 
های عمرانی و زیربنایی در 
های  پروژه  فومن  شهرستان 
به همت  نیز  شهرستان  برق 
مهندس اکبرشادپور مدیریت 
فومن  شهرستان  برق  اداره 
وهمکاری مجدانه همکاران 
پرتالش  مسئولین  دیگر  و 
برداری  بهره  به  شهرستان 
شادپوردر  مهندس  رسید. 
این باره اظهار داشت: برای 
در  برق  ضعف  مشکل  حل 
شهرفومن و روستاهای تابعه 
آن اقدام به نصب 26 ترانس 
نمودیم که روستاهای شالده 
، فوشه ، تازه آباد ، دار باغ 
، روستای مالر آلیان ، تیمور 
کوه آلیان ، مهدی محله ،کرد 

و  کوش  سخت  ریاست 
فعال  اداره راه و شهر سازی 
یزدان  امید  فومن  شهرستان 
رئیس پر تالش  اداره راه و 
فومن  شهرستان  شهرسازی 
به  دولت  هفته  مناسبت  به 
در   : کرد  اعالم  ما  خبرنگار 
پروژه  از  برداری  بهره  مورد 
های این اداره در هفته دولت  
که  هایی  پروژه  کل   : گفت 
توسط اداره راه و شهرسازی 
شد  افتتاح  دولت  هفته  در 
شامل 15 محور  و طول کل 

تاکید کرد که از روز شنبه 11  بانک های دولتی  واکنشی ها: رئیس شورای هماهنگی 
شهریورماه همه بانک های دولتی و خصوصی باید نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را 
رعایت کنند. محمدرضا حسین زاده در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسالمی 
در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از قبل 
هم 15 درصد بود ولی شرایطی پیش آمده بود که برخی بانک ها آن را رعایت نمی کردند. 
  وی افزود: با سیاستگذار جدیدی که شورای پول و اعتبار انجام داد قرار شد که همه 
بانک ها نرخ سود 15 درصدی را رعایت کنند زیرا شرایط اقتصاد کشور نیاز به حمایت 

شیرذیل   ، ،میرمحله  محله 
نوگوراب،پامسار،زیده   ،
،ماوردیان  چیان  ،نقاره 
برخی از موارد ذکر شده می 
باشد. دراین راستا بالغ بردو 
میلیون  پانصد  و  میلییارد 

تومان هزینه شده است . 
برای  ادامه گفت:  وی در 
رفع ضعف برق برنامه هایی 
نیز در دست اجرا داریم که 
ترانس  نصب  جمله  آن  از 
عادلی  شهید  کوچه  تقویتی 
کیابان،   ،روستای  گشت 
رودبار،  ،کیش  خسمخ 
کاس  گوراب،  گشت 
مودگان،  سپیران،  احمدان، 
و  رودپیش  حصار،  پیش 
بیجار  شهر  نیز  شهر  داخل 
،شهرک  آوران  ،یاد  بر  امام 

پروژه ها 33 کیلومتر است . 
پنج  شده  هزینه  اعتبار  وکل 
میلیون  هشتصد  میلیاردو   5
شرح  به  که  است.    تومان 
شنبه  :1.پنج  باشد  می  ذیل 
 : دولت  هفته  روز  اولین  
اعتبار  با  متر   1700 کردآباد 
280میلیون تومان + پیشده به 
طول 1600 متر با اعتبار 290 
میلیون تومان. 2. شنبه سومین 
روز هفته دولت : شیرذیل به 
طول 1400 متر با اعتبار 250 
بانان  شلکه   + تومان  میلیون 

تولید و اشتغال دارد.  مدیرعامل بانک ملی در واکنش به سوالی درباره اینکه برخی بانک ها 
این نرخ را رعایت نمی کنند، گفت: قطعا بانک های دولتی اهتمام بیشتری نسبت به رعایت 
این امر داشته اند کما اینکه تاکنون هم داشته اند ولی از روز 11 شهریور همه بانک های 

دولتی و خصوصی باید این نرخ را رعایت خواهند کرد. 
 وی تصریح کرد که برخی از بانک ها در اقدامی غیر حرفه ای و غیر اخالقی در فراخوان 
هایی از افراد درخواست کرده اند تا قبل از روز شنبه 11 شهریور نسبت به افتتاح حساب 

بلندمدت با سود بیشتر اقدام کنند. 

همچنین   . باشد  می  آفتاب 
خود  کابلهای  اندازی  راه 
قصاب   ، سر  حلقه  نگهدار 
سنگبیجار   ، ،نوده  سرا  علی 
 ، پس  گوراب  پیش،  ،رود 
فتحعلی محله ، آالله گوراب 
، سند ، راسته کنار ، دهستان 
گشت ، خشکنودهان نیز از 
برق  اداره   آتی  های  برنامه 
برای حل معضل ضعف برق  
خواهد بود.شادپور در ادامه 
مشترکین  تمامی  از  گفت: 
بهای  داریم  تقاضا  عزیز 
در  را  خود  مصرفی  برق  
نمایند  پرداخت  اسرع وقت 
با  بهترو  چه  هر  بتوانیم  تا 
اجرای  بیشتربرای  سرعت 
نصب  مثل  هایی  پروژه 
و  برق  تیرهای   ، ترانس 

اعتبار  با  متر   1600 طول  به 
290 میلیون تومان.3. یکشنبه 
 : دولت  هفته  روز  چهارمین 
با  متر   1000 طول  به  کمسر 
 + تومان  میلیون   180 اعتبار 
با  متر   1100 طول  به  دارباغ 

اعتبار 200 میلیون تومان. 
روز  پنجمین  دوشنبه   .4
: آسفالت محور  هفته دولت 
پیش  چهارراه  از  ارتباطی 
 - شکالگوراب   – حصار 
نصراله  گشت-  چهارراه 
محله تا چهارراه رودبارچیره 

دیگر موارد ضعف برق اقدام 
بتوانیم  وامیدواریم  نماییم 
مشکالت  آینده  سال  یک  تا 
حداقل  به  را  برق  ضعف 

برسانیم .
داشت  بیان  پایان  در  وی 
در  که  عزیز  مردم  از  :ابتدا 
مشکالت  برق  ضعف  زمینه 
و  نمودند  تحمل  زیادی 
شوراها  و  دهیاران  همچنین 
ما  با  ها  پروژه  اجرای  که در 
نماینده  و  داشتند  همکاری 
فومن،  شهرستان  مردمی 
مدیریت  و  پرتالش  فرماندار 
و  گیالن  استان  برق  توزیع 
تشکر  کمال  ایشان  مقام  قائم 

وقدر دانی داریم.
خبرنگاران  تمامی  البته 
و  فومن  شهرستان  ،مردم 
از  نیز  حومه  روستاهای 
روزی  شبانه  تالشهای 
مهندس  برق  امور  مدیریت 
سخت  پرسنل  و  شادپور 
کوش این اداره که در هوای 
حال  رفاه  برای  تابستان  گرم 
دریغ  خدمتی  هیچ  از  مردم 
را  توان خود  تمام  و  نکردند 
معضل  این  رفع  جهت  در 
می  دانی  قدر  گرفتند  کار  به 
ایشان آروزی  یرای  نمایند و 
سالمتی و موفقیت روز افزون 

دارند.

با  کیلومتر    9 طول  به  کال 
ششصد  میلیاردو  یک  اعتبار 

میلیون تومان .
روز  ششمین  شنبه  سه   .5
هفته دولت : افتتاح شش طرح 
روستایی  های  راه  آسفالت 
فومن  شهرسازی  و  راه  اداره 
به  اتورسرا  روستاههای  در 
به  )ماوردیان    – باغبانان 
کوچه  )گربه   –) گوراب  آالله 
)سه   – کسمائی(  پیران  سه   –
در  افزان  گل  (و  کلده  به  پیران 
)دوازده   12/4 طول  به  مجموع 
اعتبار  با  کیلومتر   ) چهاردهم  و 
میلیون  دویست  و  میلیارد  دو 
افتتاح   : چهارشنبه   .6 تومان. 
روستایی  راه  آسفالت  روکش 
گوشلوندان  - چیران در هفتمین 
 3500 طول  به  دولت  هفته  روز 
مترز با اعتبار 500 میلیون تومان 
.میانگین شاخص برخورداری از 
در  روستایی  های  راه  آسفالت 
یک  و  )پنجاه   51/4 استان  کل 
است.شاخص  چهاردهم(  ممیز 
های  راه  آسفالت  برخورداری 
میانگین  از  فومن  در  روستایی 
.با  است  باالتر  مراتب  به  استانی 
ارتباطی  محور  آسفالت  اجرای 
شکالگوراب-   – حصار  پیش 
نصراله محله - رودبار   – گشت 
به  فومن    ( محورهای  چیره 
قلعه  به  )فومن  و  ماسوله( 
رودخان( به هم متصل شدند.

  پیامک های دقیقه نودی صدای روسای بانک ها را در آورد

پروژه های راه و شهرسازی  شهرستان فومن پروژه های برق شهرستان فومن افتتاح شد 
به ثمر نشست

مرضیه قربانی مرضیه قربانی 

واکنش

استاندار  واکنش:  نشریه   
مناسبت هفته دولت  به  گیالن 
و  مسئوالن  با  نشستی  در 
گفت:  ها  رسانه  خبرنگاران 
جزو  گیالن  که  نیست  شکی 
استانها و پنج استان اول کشور 

خواهد شد.  
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
دکتر    ،  24 گیالن  خبری 
محمد علی نجفی تصریح کرد: 
گیالن  استان  در  های  فرصت 
در دولت یازدهم احیا شده و 

تحوالت شگرفی در همه بخش  ها 
به وجود آمده است. وی عنوان کرد:  
در طول چهار سال گذشته  هشت 
هزارو 40 پروژه عمرانی در سراسر 
استان به بهره برداری رسیده است. 

استاندار گیالن متذکر شد: در هفته 
دولت 1174 پروژه عمرانی با صرف 
اعتباری بالغ بر 1226 میلیارد تومان  
گیالن  های  شهرستان  و  رشت  در 
محورهای  شود.برخی  می  افتتاح 
استاندار  امروز  سخنان  دیگر  مهم 
گیالن:استان گیالن آینده خوبی دارد 
.فرصت ها در حال فراموشی بود که 

احیا شده است. 
فرصت  یک  انزلی  آزاد  منطقه   
و  اشتغالزایی   ، اقتصادی  بزرگ 

گردشگری در شمال ایران  است. 
روز  شبانه  که  نیستیم  این  دنبال   
از ما تعریف کنند ، بلکه انتقاد های 
سازنده و به جا  از سوی هر کسی 

باشد ، راهکشاست. 
 6/15 از  استان  در  بیکاری  نرخ   
درصد دردولت دهم به کمی بیش از 

کاهش  که  است  رسیده  درصد   10
3/4 درصدی بیکاری را اهل فن و 

کارشنا س ها خوب می فهمند. 
گذاری  سرمایه  و  ها  فرصت  از 
استقبال می کنیم و هر کس که مانع 

شود ، برخورد خواهد شد. 
شهرداران  برای  که  دارم  تاکید   
به  و  جوان  های  چهره  از  آینده 
استفاده  جامعه   بانوان  خصوص 

شود. 
استان  روستاهای  در  اکنون  هم 
هستند  بانوان  از  دهیار   141 گیالن 
کرده  عمل  خوب  بسیار  اتفاق  که 
اند و مورد اقبال مردم واقع شدند.

خارجی  و  داخلی  گذاری  سرمایه 
تومان  میلیارد   1500 از  استان  در 
به 5000 هزار  اخیر  در چهار سال 
است.  یافته  افزایش  تومان  میلیارد 
بخش  در  جدید  گذاری  سرمایه 
های  شرکت  و  مس   ، آلومینیوم 

دانش بنیان در راه است. 
انزلی   آزاد  منطقه  در  شکوفایی 
و  بود  شده  فراموش   92 سال  تا 

به  اخیر   سال  چهار  در  منطقه  این 
اول  مقام    95 سال  در  خصوص 

جذب سرمایه  را داشته است. 
و  توان  است  قادر  کاسپین  بندر 
انزلی  در  کاال  جایی  به  جا  ظرفیت 
را از 7 میلیون تن به 11 میلیون تن 
اقتصادی  تحول  موجب  و  برساند 
پلرود  است.سد  بندری  فعالیتهای  و 
درصد   19 گذشته  دهه  دو  طی  که 
این  در  داشت  ساخت  پیشرفت  
دولت به 55 درصد پیشرفت رسیده  
و امسال با شدت کار ساخت دنبال 
محیطی  زیست  مشکالت  شود.  می 
ادامه ساخت سد شفارود حل شد و 

کار سد ادامه یافته است. 
راه آهن قروین ، رشت  با تامین 
یک ورقه برای یکی از پلها و تجهیز 
اندازی  راه  زودی  به  ها  ایستگاه 
خواهد شد. »احتماال 2یا3ماه اینده« 

باالی  به  گیالن  در  گازرسانی 
در  امسال  و  رسیده  درصد   96
خانوار   20 باالی  روستاهای  همه 
گازرسانی انجام و روستاهای استان 

بعنوان روستای سبز اعالم می 
شود. 

 در صنعت چای با افزایش 
4 هزار هکتاری به باغات ، در 
 74 از  شمال  چایکاران  آمد 
میلیارد تومان در ابتدای دولت 
تومان  میلیارد   234 به  یازدهم 
افزایش یافت و این روند ادامه 

دارد. 
و  خاویاری  ماهی  پرورش 
 96 سال  در  قفس  در  ماهی 
از  و  شود  می  تحول  دچار  
شرایط کنونی خارج می شود. 
ذخیره گندم گیالن از 5 هزار 
تومان در چهارسال قبل به حدود 60 
برای  نگرانی  هیچ  و  رسیده  تن  هزار 

گندم و نان مردم نداریم.
فرش  و  دستی  صنایع  بخش  در   
با  گیالن  فرش  برند  امسال  دستباف 
معرفی  چلچراغ   سوسن  گل  طرح 
از  مردم  ها  سنجی  نظر  در  شود.  می 
استاندار و خادم خود رضایت دارند. 

 22 از  استان  در  احزاب  تعداد   
حزب به 41 حزب افزایش یافته است  
درصد   50 سیاسی  های  تشکل  و 
میلیون   32 که  استانی  دارند.  افزایش 
مسافر در سال دارد به امکانات اقامتی 
، فضای شاد و   زیر ساخت ها نیاز 
برنامه  همه  هدف  این  برای  که  دارد 

ریزی شده است .
گیالن  استان  در  مدیریت  تغییرات 
برای دولت دوازدهم  به تصمیمات در 
تهران ، ارتقاء جایگاه  مدیران  فعلی  
بستگی  آنها  برخی   عزل  احتمال  یا 
توان گفت  نمی  اکنون  از هم  و  دارد 

که چه اسانی می مانند یا می روند.

اسالمی  رئیسه مجلس شورای  هیأت  ها:  واکنشی 
جزء  اخیر  ماه  سه  در  که  را  نماینده   20 اسامی 
منظم ترین و فعال ترین نمایندگان بوده اند، اعالم کرد.

اسالمی  شورای  مجلس  امروز  علنی  جلسه  در 
عنوان  به  اخیر  ماه  سه  در  که  نماینده ای   20 اسامی 
رأی گیری ها  در  مشارکت  بیشترین  با  و  منظم ترین 
شناخته شده اند، از سوی هیأت رئیسه مجلس اعالم 
شد.  اسامی 10 نماینده که به عنوان منظم ترین ها در 

سه ماه اخیر شناخته شده اند به این شرح است؛ 
  1ـ محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر 
و اسکو 2ـ حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان 
3 ـ علیرضا سلیمی نماینده محالت و دلیجان 4ـ نادر 
خاتمی  مرتضی  سید  5ـ  ارومیه  نماینده  قاضی پور 
نماینده ماهنشان و ایجرود 6 ـ سیده فاطمه ذوالقدر 
نماینده  دلیگانی  حاجی  حسینعلی  7ـ  تهران  نماینده 
بادامچی  محمدرضا  8ـ  برخوار  و  میمه  شاهین شهر، 
نماینده تهران 9ـ علی جلیلی شیشوان نماینده مراغه 
و  نور  نماینده  اسماعیلی  علی  10ـ  عجب شیر  و 

محمودآباد 
بیشترین  که  نماینده ای   10 اسامی  همچنین 
مشارکت را در رأی گیری ها در سه ماه اخیر داشته اند 
نماینده  سلیمی  علیرضا  1ـ  است؛  زیر  شرح  به  نیز 
قاضی زاده  امیرحسین  سید  2ـ  دلیجان  و  محالت 
قاضی پور  نادر  3ـ  کالت  و  مشهد  نماینده  هاشمی 
نماینده ارومیه 4ـ محمدجواد فتحی نماینده تهران 5ـ 
برزگر  تهران 6ـ شهروز  نماینده  بادامچی  محمدرضا 
نماینده سلماس 7ـ محمد بیرانوندی نماینده خرم آباد 
و دوره 8ـ سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین و آبیک 9ـ 
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو 10ـ 

یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و عنبرآباد 
 پس از اعالم اسامی این 20 نماینده، برخی نمایندگان 
یوسفیان مال،  عزت اهلل  دلخوش،  کاظم  سید  جمله  از 
محمدمهدی مفتح، حسن بهرام نیا و سید فرید موسوی 
از  یکی  و  کردند  اعتراض  رئیسه  هیأت  دبیران  به 
دبیران هیأت رئیسه نیز با مراجعه به این نمایندگان، 

مشغول صحبت با آنان شد.

خبر

20 نماینده 
منظم و فعال 

مجلس معرفی 
شدند

فرمانده سپاه قدس 
گیالن ،

شک نداریم، گیـالن از استانهای برتـر خواهد شد 
  استانـدار گیـالن ،

به میمنت هفته دولت،به مناسبت هفته دولت،

یادداشت مدیرمسئول 
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گوناگون
اولین  واکنش:  نشریه 
پایان  تا  سود  مرحله 
حساب  به  شهریورماه 
و  شود  واریز  مشموالن 
افرادی که شماره شبای خود 
باشند  نکرده  سامانه  وارد  را 
را  سود  اولین  توانند  نمی 

دریافت کنند.  
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، سیدجعفر 
آخرین  درباره  سبحانی 
وضعیت پرداختی سود سهام 
گفت:  مشموالن  عدالت 
برای  نفر  میلیون   36 تاکنون 
صورت  وضعیت  مشاهده 
حساب سهام عدالت خود به 
سامانه سهام عدالت مراجعه 
کرده اند. این در حالی است 
که 30 میلیون نفر از این افراد 
را  بانکی خود  شبای  شماره 

وارد این سامانه کرده اند. 
مشاور رئیس کل سازمان 
سایر  به  سازی  خصوصی 
عدالت  سهام  مشموالن 
توصیه کرد تا هرچه سریعتر 
را  بانکی خود  شبای  شماره 
مرحله  اولین  دریافت  برای 
سود سهام عدالت به سامانه 
اعالم  با  کنند.وی  اعالم 
محدودیتی  هیچ  البته  اینکه 
برای اعالم زمان شماره شبا 
توسط مشموالن وجود ندارد 
افزود: با توجه به اینکه قرار 
تا  سود  مرحله  اولین  است 
حساب  به  ماه  شهریور  پایان 
بدیهی  شود،  واریز  مشموالن 
است افرادی که شماره شبای 
نکرده  سامانه  وارد  را  خود 
سود  اولین  توانند  نمی  باشند 
را دریافت کنند. با این وجود 
همچنان  افراد  این  سود 
محفوظ خواهد ماند تا زمانی 
که شماره شبای بانکی خود 

را به سامانه اعالم کنند. 

خبر

سود سهام عدالت 
شهریور واریز

می شود 

دولت  هفته  روز  آخرین  در   
آزادانزلی  منطقه  صادرات  مرکزتوسعه 
با حضور مهندس مسروررییس هیات 
فعاالن   ، سازمان  ومدیرعامل  مدیره 
منطقه  صادرکنندگان  و  اقتصادی 
،معاونین و مدیران سازمان و مسئوالن 
منطقه ای افتتاح و به بهره برداری رسید.    

ساختمان  افتتاح   خصوص  در 
هفته  در  پس  گوراب  دهیاری 
دهیار  تسلیمی  ،احمد  دولت 
پرتالش،دلسوز و مردمی این روستا 
اظهارداشت:  پروژه  این  درباره 
برخورداری  و  اسقرار  جهت 
بهتر  پیشبرد  برای  بهترازامکانات 
به ساخت  اقدام  منطقه  این  اهداف 
این  که  نمودیم  مجموعه  این 
ساختمان با مساحت 250 متر مربع 
شامل  و  باشد  می  طبقه  دو  دارای 
دفاتر شورا، دهیاری ، امور مالی و 
دفتر مسئول فنی می باشد و حدود 
برای  تومان  میلیون  وشش  نود 
ساخت آن هزینه شده است که  40 
از  استفاده  مورد  مبلغ  این  درصد 
60درصد  و  شده  تامین  استانداری 
هزینه  داخلی  ازدرآمدهای  مابقی 

شده است .
نیز  قبلی  دهیاری  ساختمان 
هزینه  هیچگونه  دریافت  بدون 
این  انتظامی  نیروی  پاسگاه  به  ای 

و  دولت  هفته  با  همزمان 
افتتاح پروژه های زیربنایی اداره 
جاده  ونقل  حمل  و  راهداری 
ایی شهرستان فومن نیزخدمات 
بهره  به  که  داشت  ایی  ارزنده 

برداری رسید .
سخت  و  تالش  پر  ریاست 
و  وحمل  راهداری  اداره  کوش 
نقل جاده ایی مهندس نیما شفقی 
ابتدای  در  گفت:  باره  این  در 
سال 95 که اداره راهداری وراه 
و شهرسازی یک اداره بودند و 
سال  تا  را  خود  گذاری  هدف 
شهریورامسال  تا  95که  مالی 
عملیات  برای  انجامید  طول  به 
راههای  آسفالت  و  بهسازی 
خط  و  تجهیز  و  روستایی 
ایمن  و  عالئم  نصب  و  کشی 
فرعی  و  اصلی  راههای  سازی 
روشنایی  تکمیل  و  روستایی  و 
ترمیم  و  بزرگراه  محورهای 
رادیه برید پلها و ریختن سنگ 

واکنشی ها: افزایش 2 برابری حقوق معلمان گفت: این گونه اظهارات پاک کردن 
صورت مسئله است و باید بگویم گزارش غلط به رئیس جمهور داده شده است.

به  اشاره  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی  میرزاده  میرحمایت 
معلمان،  برابری حقوق   2 افزایش  پیرامون  رئیس جمهور  گذشته  صحبت های شب 
اظهار داشت: اگر چنین آماری درست باشد با توجه به حقوق افراد عضو هیأت علمی 
و سایر کارمندان دولت، این افزایش باز هم بسیار ناچیز بوده و تفاوت حقوق معلمان 

نشریه واکنش: سخنگوی دولت اعالم کرد: 340 میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان تامین و پرداخت شد.  
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دکتر محمدباقر نوبخت  همزمان با آغاز  هفته دولت در گلزار شهدای رشت 
اظهار کرد: هرسال در ایام هفته دولت، فرصتی فراهم می شود تا خدمتگزاران نظام، به مردم گزارش اقدامات انجام شده را ارائه 
کنند. معاون رئیس جمهوری با اشاره به زمان آغاز به کار خود در سازمان برنامه وبودجه کشور در سال 1392 بیان کرد: با توجه 
به کاهش قیمت نفت از 104 دالر به 47 دالر در ابتدای کار دولت، منابع ما از 250 میلیارد دالر به 157 میلیارد دالر تقلیل 
یافت. وی با اشاره به پرداخت 340 میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان در روز گذشته گفت: پرداختی به مستمری بگیران 

در سال جدید بیش از 3.4 برابر افزایش داشته است. 
 نوبخت بابیان اینکه در این مدت، یاد نداریم که پرداخت یارانه نقدی، به تأخیر افتاده یا پرداخت نشده باشد گفت: طرح ها 
و پروژه های دولت در استان های مختلف یکی پس از دیگری به بهره برداری می رسد .  معاون رئیس جمهوری بابیان اینکه هفته  دولت امسال با محوریت شعار تدبیر و 
امید برای تولید و اشتغال برگزار می شود افزود: در قوه مجریه، برای دفاع از مردم و کشور، با همان صالبت روزهای نخست، حضورداشته و احساس می کنیم که در 
سنگر و جبهه هستیم و فعالیت های خود را انجام می دهیم.  به گزارش فارس، گیالن در طول هفته دولت امسال شاهد بهره برداری از یک هزار و 174 پروژه عمرانی 
و تولیدی بزرگ و کوچک بااعتباری بالغ بر یک هزار و 226 میلیارد تومان است. امروز و در نخستین روز از هفته دولت با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان برنامه وبودجه و همچنین استاندار گیالن، کلنگ آغاز عملیات اجرایی احداث فاز سه کارخانه گیل راد شمال در شهرک صنعتی سفیدرود رشت به زمین خورد. 
همچنین با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور، به صورت هم زمان پروژه های جایگزینی کابل های خود نگهدار به جای سیم مسی فرسوده در سطح استان و نیز دانشکده 

فناوری های نوین در دانشگاه گیالن افتتاح می شود. 

بین  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 
این   ، انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
این  حمایت  با  صادرات  توسعه  مرکز 
سازمان و با استفاده از توانمندی  30 
مختلف  بخشهای  از  صادراتی  شرکت 
منطقه و کشور،از سوی شرکت سیرنگ 
در  انزلی  آزاد  منطقه  ایرانیان  تجارت 

روستای  دهیار  شد.  اهدا  روستا 
این  مشکالت  درباره  پس  گوراب 
منطقه اظهار داشت: درحال حاضر 
بزرگترین معضل  ضعف برق ، عدم 
وجود آب شرب و آسفالت کوچه 
ها می باشد که مشکالت زیادی را 

فراهم کرده است.
لوله کشی آب شرب مردم منطقه 
و  است  فرسوده  و  قدیمی  بسیار 
باید  نیست.و  مردم  نیاز  جوابگوی 
ایی  ویژه  اعتبارات  زمینه  این  در 
حمایت  به  نیاز  که  گردد  فراهم 
تابستان  دارد.  مسئولین  دریغ  بی 
مردم  برق  ضعف  جهت  به  امسال 
حتی  که  داشتند  زیادی  مشکالت 
پنکه  ازیک  استفاده  به  قادر  گاهی 
هم نبودند در حالی که ما بارها به 
ادارت  از  مشکل  این  رفع  جهت 
کردیم  کمک  خواست  در  مربوطه 
درباره  .وی  ایم  نگرقته  پاسخی  و 
دراین  رسانی  خدمات  وضعیت 
منطقه و فعالیت دستگاهای اجرایی 

عالئم  نصب  و  وزنی  های 
آشکار  جهت  خطرتصادف 
شهرستان  پرحادثه  نقاط  سازی 
با  راهداری  سایرعملیات  و 
برنامه  استانی  و  ملی  اعتبارات 
ریزی نموده... حدود 14 میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شده بود که 
که  شهرستانی  و  استانی  اعتبار 
تومان  میلیارد   8 حدود  مبلغ 
تخصیص  بود  گردیده  مصوب 
 30 حدود  و  نداشته  آنچنانی 
تخصیص  جمع  سر  درصد  
داشته و اکثر پروژه ها بصورت 
وبافتخار  انجام گرفت  مطالباتی 
شاخص راه روستایی شهرستان 
وراه  راهداری  عوامل  همت  با 
زیرسازی  که  وشهرسازی 
به  ها  پروژه  بیشتر  ریزی  وشن 
شهرستان  در  100کیلومتر  طول 
راهداری  امکانات  توسط 
شن  با  فومن  ونقل  حمل  و 
پنجاه  باالی  روستاهای  ریزی 

با این دو قشر همچنان فاصله زمین تا آسمان است.  وی افزود: معلمان از هیچ کدام از 
مزایایی که سایر کارمندان دولت از آن استفاده می کنند، بهره ای نمی برند و عالوه بر 

آن، حقوق، پاداش و اضافه کار آنها با تأخیر پرداخت می شود. 
باید  و  است  مسئله  کردن صورت  پاک  اظهارات  گونه  این  کرد:  اضافه  میرزاده    

بگویم گزارش و آدرس غلط به رئیس جمهور داده شده است.

در  خود  محصوالت  معرفی  راستای 
فضای نمایشگاهی و استفاده از مشاوره 
مرکز  این  کارشناسان  بازاریابی  و  ها 
برای  صادراتی  درگاه  یک  عنوان  به 
صادرات تولیدات داخلی به کشورهای 
حاشیه خزر با استفاده از مزایای قانونی 
و معافیت های مناطق آزاد راه اندازی 
مسرور  رضا  مهندس   . است  شده 
این  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس 
به کار مرکز  سازمان در مراسم شروع 
توسعه صادرات این منطقه با قدردانی 
ایجاد  به  اقدام  که  از بخش خصوصی 
به  بینی کرد که  پیش  نموده  این مرکز 
دلیل نبود چنین شرکت هایی در سطح 
کشور، این مرکز به الگویی برای سایر 
مناطق تبدیل شود. وی با بیان تحلیلی 
از نقش شرکت های توسعه صادرات 
در کشورهای موفق در صادرات اظهار 
داشت: با نگاه به صادرکنندگان برتر در 

پاسگاه  حاضر  حال  در  گفت: 
مقاومت  ،حوزه  انتظامی  نیروی 
سالن   ، خواهران  و  برادران  بسیج 
حل  شورای   ، اورژانس   ، ورزشی 
اختالف،پست بانک ، مرکز خدمات 
بهداشتی و درمانی شبانه روزی ، و 
مدارس سه گانه ابتدایی ، راهنمایی 
و دبیرستان ، اداره مخابرات ، بانک 
 ، کودک  مهد   ، بهزیستی   ، ملی 
 2 وهمچنین   کشاورزی  تعاونی 
کارخانه چای فعال برای مردم عزیز 
این منطقه خدمات رسانی انجام می 

دهند. 
نعمت  از  پس  گوراب  البته 
اگو)فاضالب شهری( نیز برخوردار 
ماشین  داشتن  همچنین   و  است 
شرکت  به  زباله  حمل  و  زباله 
کمپوست بسیار طرح ارزنده ایست 
که در این منطقه اجرا می شود. دو 
پارکی که در سال 1395 دایر شده 
استفاده  مورد  حاضر  حال  در  بود 
عموم قرارمی گیرد اگرچه هنوز  به 

به  خانوار  بیست  خانواروباالی 
انجام  مکعب  40000متر  حجم 
وآماده آسفالت شده که قسمتی 
از این پروژه ها در ابتدا سال 95 
مذکور  سال  ماه  ابان  از  ومابقی 
پس از انتزاع راهداری از راه و 
33کیلومتر  طول  به  شهرسازی 
اسفالت شده که در هفته دولت 
حدود  اعتبار  با  جاری  سال 
گردید  اسفالت  تومان  6میلیارد 
وبرای زیر سازی این پروژه ها 
که با همکاری راهداری و حمل 
نقل جاده ای فومن انجام گرفته 
هزینه  تومان  1/5میلیارد  حدود 
حال  در  راستا  این  .در  گردید 
وحمل  راهداری  اداره  حاضر 
نقل جاده ای درسال جدید فقط 
بر اساس وظایف محوله برنامه 
عملیات  برای  را  الزم  ریزی 
راهداری  شامل روکش راههای 
در  وروستایی  وفرعی  اصلی 
مالی  اعتبارات  تامین  صورت 

سطح جهان، وجود شرکت های توسعه 
صادرات به عنوان پیش نیاز قابل مشاهده 
است و این گونه شرکت ها در بازاریابی 
کوچک  کارهای  و  کسب  صادرات  و 
اند،  کرده  ایفا  بسزایی  نقش  متوسط  و 
موضوعی که می توان به صورت نمونه 
در کشور چین طی سالهای اخیر مالحظه 

کرد.  
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با 
بیان اینکه از سه سال پیش موضوع ایجاد 
مطرح  را  صادرات  توسعه  های  شرکت 
کرده و به عنوان اولویت های سازمان با 
بخش خصوصی در این زمینه مذاکرات 
شرکت  افزود:  گرفته،  صورت  متعددی 
های مدیریت صادرات می توانند نقش 
فروش  و  بازاریابی  مشاوره،  در  موثری 
ایرانی  های  تولیدی شرکت  محصوالت 
در بازار کشورهای حاشیه دریای خزر و 

به ویژه روسیه ایفا کند.

این  در  کاشانه  مسافر  مثل  امکاناتی 
کمیته  اداره  داریم.  مبرم  نیاز  منطقه 
امداد نیز با داشتن  4280 مددجو در 

روستا فعالیت مستمر دارد. 
نیزازاین  گشت  دهستان  البته  که 
ستاد  گردد.  می  مند  بهره  مجموعه 
باهنرگوراب  شهید  بسیج  مقاومت 
هرسال  که  دارد  شهید   104 پس 
این  در  این شهدای گرانقدر  یادواره 
موجب  که  گردد  برگزارمی  روستا 
مردم  همه  برای  افتخار  و  سربلندی 

این منطقه می باشد.
که  گوراب پس  است  ذکر  قابل 
دارای  محله  فتحعلی  و  پایین  و  باال 
باشد   دهیارمی  یک  وتنها  شورا   9
با  صرفا  را  پس  گوراب  بنابراین 
دهیاری نمی توان اداره کرد .گوراب 
دروازه  گردشگری  لحاظ  از  پس  
ومنطقه  رودخان  قلعه  دژتاریخی 
می  محسوب  رودخان  گشت  زیبای 
،سیاسی  لحاظ جغرافیایی  از  و  شود 
و اجتماعی می تواند به بخش تبدیل 
شود.با توجه به تالشهایی که تا کنون 
باتوجه  و  شده  انجام  منطقه  دراین 
این  جغرافیایی  و  تاریخی  سبقه  به 
منطقه ،انتظارما این است که مسئولین 
تا گوراب پس به بخش  همت کنند 
برخورداری  با  تا  شود  شهرتبدیل  یا 
از امکانات بهتر به پیشرفت و آبادانی 

بهتری برسد.
کنیم  یادی  جادارد  اینجا  در   
شورای  پرستان  جلیل  ازمرحوم 
سخت کوش این منطقه که خالصانه 
برای مردم این منطقه خدمت کردند.
ودر پایان از نماینده مردمی شهرستان 
وسایر  پرتالش  فرماندار  فومن، 
محل  سه  هر  شورای  از  مسئولین  
مهدی  مهندس  استان  فنی  مسئول  و 

متین پور تقدیر و تشکرمی نماییم.

همانند  و  است  نموده  استانی  و 
سال قبل می بایست آمادگی الزم 
هم  را  زمستانی  راهداری  برای 
نمودن  اورهال  با  و  باشد  داشته 
فرسوده  وناوگان  ها  دستگاه 
در  برفروبی  به  نسبت  وقدیمی 
اقدام  جاری  سال  دوم  ماه  شش 
راهداران  گذشته  سال  نماید...در 
گمنام در برف سنگین بهمن ماه 
به  نسبت  خود  جانفشانی  با   95
بازگشائی راههای بزرگراه رشت 
و  ماسوله  و  وسراوان  فومن  به 
راههای  وکلیه  رودخان  قلعه 
روستایی شهرستان اقدام نمودند.
در روند پیگیری های فراوان مدیر 
کل محترم راهداری و حمل نقل 
سازمان  مساعدت  با  و  ای  جاده 
که  داریم  انتظار  بودجه  و  برنامه 
با  شهرستان  تالش  پر  فرماندار 
حمایت همه جانبه نماینده محترم 
نیاز  مورد  اعتبار  تامین  به  نسبت 
اهمیت  حائز  بسیار  که  راهداری 
بعمل  الزم  اقدامات  باشد  می 
مالی  منابع  تامین  با  تا  آوردند 
مثل  سنگین  های  دستگاه  بتوانیم 
تجهیز  ولودروبرفروبها  گریدر 
زمستان  در  تا  شوند  نوسازی  و 
پایان  .در  باشیم  نداشته  مشکلی 
مدیر  جانبه  همه  های  حمایت  از 
نقل  حمل  و  راهداری  محترم  کل 
جاده ای و نماینده محبوب ومحترم 
شهرستان  شورای  مجلس  مردم 
فومن و شفت و فرماندار دلسوز 
کمال  شهرستان  تالش  وپر 

سپاسگزاری را دارم.

 افزایش حقوق معلمان و واقعیت های روی فیش!

مستمری بازنشسته ها افزایش یافته است 

اگر ادارات مسئول در حوزه حمل و نقل و راهداری 
براساس  و  خود  وظایف  انجام  در  کوتاهی  با  استان 
نظریه کارشناسی در سانحه ای مقصر تشخیص داده 
شوند به موجب قانون مسئول جبران خسارات وارده 
به مردم بوده و دستگاه قضایی با آنها قاطعانه برخورد 
خواهد کرد.  به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دادگستری 
جاری  هفته  نشست  در  پور  سیاوش  احمد  گیالن، 
شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان ضمن تاکید 
بر حفظ حقوق عامه، حفاظت از جان و مال مردم را 
وظیفه ای بسیارمهم و بردوش همه خدمتگزاران نظام 

اسالمی برشمرد. 
بر  ها  فوتی  باالی  آمار  از  نارضایتی  ابراز  با  ایشان 
نظارت  ضرورت  از  استان،  در  رانندگی  سوانح  اثر 
بیشتر دادستانها بر این موضوع سخن گفت و افزود: 
نامناسب  از ساختار  ناشی  تصادفات  از  زیادی  بخش 
تجهیزات  کمبود  ها،  جاده  خاکی  شانه  کم  عرض  و 
باشد.  می  ها  راه  در  هشداردهنده  عالئم  و  روشنایی 
وی اضافه کرد: سرعت گیرهای غیرضرور باید برچیده 
شوند و آن تعداد که ضرورت دارد باید استاندارد و با 
عالئم مشخص باشند بنحوی که موجب خسارت به 

خودروها نشوند. 
شد:  متذکر  ادامه  در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
راستای  در  موثری  اقدام  ذیربط  چنانچه دستگاه های 
اصالح و رفع مشکالت موجود در این زمینه صورت 
راستای  در  مکلفند  استان  سراسر  دادستانهای  ندهند 
مقام  در  را  مسئول  مدیران  مردم،  حقوق  احقاق 
قضایی  ارشد  مقام  نمایند.این  احضار  پاسخگویی 
همچنین افزود: اگر ادارات مسئول در حوزه حمل و 
وظایف  انجام  در  کوتاهی  با  استان  راهداری  و  نقل 
خود و براساس نظریه کارشناسی در سانحه ای مقصر 
جبران  مسئول  قانون  موجب  به  شوند  داده  تشخیص 
خسارات وارده به مردم بوده و دستگاه قضایی با آنها 

قاطعانه برخورد خواهد کرد. 

افتتاح مرکز توسعه صادرات منطقه آزاد انزلی در هفته دولت

1۴0 میلیـارد برای اجـرای پـروه های هفته 
دولت هزینه شد

 دروازه دژتاریخی قلعه رودخان وگشت رودخان
   در آرزوی تبدیل شدن به بخش نیاز به همت مسئولین دارد

مرضیه قربانی مرضیه قربانی 

خبر

با کوتاهی های 
حوزه حمل و 

نقل برخورد 
می شود 

واکنش
شبا خود را وارد کنید،

رئیس کل دادگستری                        نوبخت در رشت،
گیالن اعالم کرد،

راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فومن خبر داد،به میمنت هفته دولت،  دهیار موفق روستای گوراب پس: 
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 گوناگون

در بخش اول تحلیل » چای داخلی 
را حمایت کنیم« در شماره قبل نشریه 
ضرورت  بر  واکنش  ای  منطقه  ی 
با همه  تولید داخل  از چای  حمایت 
مزیت ها و خوبیهایی که دارد، تاکید 
شد. در این شماره با ارایه اطالعات 
و آماری تالش می کنیم زوایای دیگر 

استفاده از تولید داخلی را بشکافیم.
 چای، محصولی است که در استان 
استان  گیالن و چند شهرستان غرب 
یا  دانه  دارد.  رویش  امکان  مازندران 
» بذر« چای را کاشف السلطنه حدود 
داخل  در  با جاسازی  پیش  قرن  یک 
عصای خود از هندوستان آورد.  این 
کشت  ایران  نقطه  چند  در  محصول 
شد، اما تنها در مناطق گیالن و غرب 
مازندران امکان رویش داشت. از آن 
زمان تا کنون بیش از 50 هزار هکتار 
زمین های این نواحی با اشتغال چند 

هزار خانوار زیر کشت چای رفت. 
چای گیاهی بوته ای و همیشه سبز  
آن  ارتفاع  نشود  اگر هرس  که  است 
به چند متر می رسد ، لکن بوته های 
چای را 60 حداکثر تا 80 سانتی متر 
نگه می دارند که در این ارتفاع بوته 
چای  شکل گرفته و محصول بهتری 
می دهد و چیدن برگ سبز چای هم 

بسیار آسان تر  است. 
سال  در  اکنون  هم  توضیح  این  با 
بین 80 تا یکصد هزار تن برگ سبز 
گرفتن   « آن  آوری  عمل  با  و  چای 
آب و رطوبت برگ سبز ،  بهداشتی 
سازی و خشک کردن آن در سیستم 
چای«   کارخانه  در  کنی  های خشک 
بین 30 تا  40 هزار تن چای خشک 
به دست می آید.  مردم ایران در سال 
خشک  چای  تن  هزار   110 تا   100
آمارها  براساس  اما  دارند  مصرف 
و  مجاز  مجاری  از  واردات  میزان 
اغلب غیر مجاز در سال گاه بیش از 

120 هزار تن می رسد.!!! 
یعنی واردات چای خشک و اغلب 
قاچاق  بیش از میزان مصرف ساالنه 
عمده  بخش  لذا  و  است  ایران  مردم 
تولید داخل روی دست  از چای  ای 
دست  روی  آن  از  بیش  و  کشاورز 

کارخانه دارها می ماند. 
آمارهای غیر رسمی دیگر نشان می 
دهد که از تولید حدود 40 هزار تن 
چای خشک در کشور نزدیک به 50 
درصد بیشتر آن درانبارها می ماند و 
از یک  بعد  این چای  ندارد.  خریدار 
برای  و  سنواتی  چای  بعنوان  سال 

تا   30 کیلویی  خوراکی  غیر  مصرف 
می  فروش  و  خرید  ریال  هزار   40

شود. 
تهران  و  شمال  در  هم  افرادی 
در  بعضا   « دارند  حضور  کرج  و 
گذشته در سازمان چای سمت ها  و 
مسئولیت هایی داشتند« که تالش می 
کنند با واردات چای از خارج ، تولید 
داخلی به انبارها رفته و سنواتی شده 
ارزان  بسیار  های  قیمت  با  را  آن  و 

خریداری کنند.!؟ 
 ، داللها  ها،  واسطه   « افراد  این 
چای  همین  داخلی«  تولید  خائنین 
خارج  در  مشخصی  باندهای  به  را 
فروخته  برابر  سه  تا  دو  به  کشور  از 
با  را  آنها همین چای   ، و گفته شده 
چای سنواتی مخلوط و به کشورهای 
فروشند.  می  ایران  جمله  از  مختلف 
تولید  با چای  که  این چای  تفاوتی  
و  اسانس  کردن  اضافه   ، دارد  داخل 
مصنوعی  های  رنگ  و  کننده  معطر 

است .!! 
بهداشتی  های  کارشناس  بررسی 
که  دهد  می  نشان  چای  سازمان  و 
نظر  از  وارداتی  چای  از  بسیاری 
برای  و  نیست  بهداشتی  مصرف 
مصرف انسانی مضر است ، اما مردم 
و  طبیعی  چای  مصرف  جای  به  ما 
چای   ، داخلی  بهداشتی  و  خالص 
وارداتی  اغلب آلوده را اغلب کیلویی 

20 تا 40 هزار تومان می خرند. 
دولت ها هم گاهی بخشنامه هایی 
های  اداره  و  ها  سازمان  از  و  صادر 
دولتی می خواهند که از چای تولید 
داخلی استفاده کنند، اما این خواسته 

در حد بخشنامه باقی می ماند.!! 
  

چای داخلی و اقتصاد مقاومتی 
تکیه  معنای  به  مقاومتی  اقتصادی 
داخلی  استعداد  و  تولید  و  توان  به 
همه  در  واقعی  معنای  به  استقالل  و 

بخش ها ست. 
چای محصولی است که می توانیم 
خودکفا  و  داده  افزاش   را  آن  تولید 
شد، مشروط بر آنکه از این محصول 

قبل و بعد از تولید حمایت شود. 
با  راستا  همین  در  یازدهم  دولت 
رئیس  نوبخت  دکتر  های  پیگیری 
صندوق  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
حمایت از چایکاران را تاسیس کرد و 
این صدوق  در سه سال اخیر کارهای 
از  حمایت  عرصه  در  توجهی  قابل 
داده  انجام  چایکار  و  چای  صنعت 
است ، اگر چه به علت میزان بودجه 
های  گام  باید  کارشناسی  کارهای  و 

جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با اشاره به خبر فوق اظهار داشت : 
براساس آخرین صورتحساب صادره کارگاههای حوزه عمل در 28 شعبه اجرایی استان 
، کارفرمایان گیالنی لغایت اسفندماه سال 95 بیش از 439 میلیارد تومان به تامین اجتماعی 
استان بدهکار میباشند . حق پرست افزود : از این رقم ، مبلغ 110 میلیارد تومان برآوردی سال 
95 و 329 میلیارد تومان قطعی مربوط به سنوات گذشته میباشد . مدیرکل تامین اجتماعی 

بلند تری در این عرصه برداشته شود. 
اقتصادی  تیم  به عبارتی  دولت و 
آن و صندوق حمایت از چایکاران به 
مدیریت مهندس طاهر زاده  و دکتر 
کشور  چای  سازمان  رئیس  روزبهان 
گام  باغها  احیای  و  تولید   بخش  در 
اکنون  اما  اند،   برداشته  خوبی  های 
تولیدی  محصول  مصرف  در  سخن 
است که دست های ناپاک در واردات 

این اجازه را نمی دهند. 
های  رنگ  بدون  داخلی  چای 
بو  و  عطر   ، اسانس   ، مصنوعی 
دهندها« بی تردید بهترین چای جهان 
است اما اشکال کار اینجاست که این 
و  نمی شود  معرفی  درستی  به  چای 
حتی در داخل کشور هم شناخته شده 

نیست. 
شما در رسانه ملی و مطبوعات و 
خبرگزاری ها و سابت های در طول 
نمی  داخلی  چای  از  کلمه  یک  سال 
شنوید ، اما تبلیغات چای خارجی در 
سراسر جهان گوش فلک را کر کرده  

است. 
مسئوالن  و  دولت  اقتصادی  تیم 
سازمان چای باید تا دیر نشده در این 
نگارنده شخصا  و  بردارند  گام  راستا 
آمادگی اداره این کار مهم را دارد که 
ایران  به  درستی  به  را  داخلی  چای 
پایان هر  و جهان معرفی کرده و در 
فصل چای یک کیلو چای در انبارها 

باقی نماند. 
که  دارد  آن  از  حکایت  آمارهای 
کارمند  میلیون   4 از  بیش  کشور  در 
و همین تعداد و شاید بیشتر نیروهای 
فعال هستند   ..... انتظامی و  نظامی و 
 750 فرد  هر  چای  سرانه  مصرف  و 
گرم  در سال است که اگر این تعداد 
آدم در سازمان ها ، نهادها و دستگاه 
فقط  سال  در  انتظامی  و  نظامی  های 
بسیار  که  کنند  مصرف  داخلی  چای 
  - است  تر  سالم  و  تر  مرغوب  هم  
اقتصاد مقاومتی معنای عملی پیدا می 
کند و استقالل  و خودکفایی عینیت 
حد  در  را  مقاومتی  اقتصاد  یابد.  می 

پرونده  دارای  درحال حاضر  کارفرمای گیالنی  نشان ساخت که 32251  همچنین خاطر 
اجتماعی گیالن در حال حاضر  تامین  . شایان ذکر است  میباشند  اجتماعی  تامین  مطالباتی در 
تنها در بخش بیمه ای ) بدون لحاظ هزینه های حوزه درمان ( ماهانه بیش از 160 میلیارد تومان 
تعهدات پرداخت مینماید واین مهم درشرایطی تحقق مییابد که مجموع وصولی ماهانه ناشی از 

حق بیمه ها رقمی بین 100 تا 115 میلیارد تومان میباشد .  

دیوار  و  در  از  و  ایم  داشته  نگه  شعار 
در  بنجل  و  کیفیت  بی  کاالهای  انواع 
همه بخش های وارد کشور می شود و 
ثروت کشور از این طریق به یغما می 
رود و فقط در گفتار و شعار اقتصادی 

مقاومتی را تکرار می کنیم.! 
اقتصادی مقاومتی یعنی با یک برنامه 
ساده » جلوی واردات بی حد و اندازه 
گرفته شود، محصول داخلی به درستی 
به مردم معرفی و اقبال عمومی از تولید 
برای  ارز کشور  یابد،   افزایش  داخلی 
کشاورز  نشود-  خارج  چای  خرید 
از  و  شده  اشتغال  د  ایجا  و  حمایت 
بیشتر  جدیت  با  شمال  چایکاران 
اجاره ندهیم که چای  حمایت شده و 
 ، شود  می  تولید  زیاد  زحمت  با  که 
و  آمده  در  سنواتی  چای  صورتی  به 
و  شده  فروخته  پایین  بسیار  قیمت  به 
دربرخی سالها هم دور ریخته شود.!؟/ 
رئیس دولت و  تیم اقتصادی دولت 
و  گیالن  استان  مسئوالن   ، دوازدهم 
مازندران و به خصوص مدیران سازمان 
و  ای  حرفه  معرفی  موضوع  به  چای  
کارشناسانه چای تولید داخلی در طول 
کنند.  توجه  مردم  ذائقه  تغییر  و  سال 
با  چای  سازمان  و  اجرایی  مسئوالن 
که  ندهند  اجازه  پیگیرانه  ریزی  برنامه 
اشباع  آنقدر  بازار  و  شده  وارد  چای 
توجه  داخلی  چای  به  کسی  که  شود 

نکند. 
مدیر  و  کشور  چای  سازمان  رئیس 
این  به  چایکاران  از  حمایت  صندوق 
و  ایجاد  عملی   فکر  اتاق  یک  منظور 
از همه تفکرات به خصوص در حوزه 
در  عالمانه   و  بهینه  رسانی  اطالع 
برای  داخلی  محصول  معرفی  راستای 
تحقق هدف مهم مصرف تولید داخلی 
و بها دادن به چای داخلی همت کنند. 
هزینه  که  باشند  آگاه  مسئوالن  این 
سرمایه  بزرگترین  بخش  این  در 
را در چارچوب  گذاری است و خود 
سازمانی  و  اداری  های  دستورالعمل 

گرفتار نکنند.  یا علی مدد.

کارفرمایان 439 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی گیالن بدهکارند

جهت اطفاء حریق حداقل یکی از عوامل زیر می بایستی 
صورت پذیرد:

• قطع گرما یا خنک سازی. آب یکی از عمومی ترین 
عوامل جهت خنک سازی حریق می باشد.

• قطع ماده سوختنی. قطع و جداسازی ماده سوختنی از 
محل حریق می تواند بسرعت باعث خاموش شدن حریق 

گردد.
• به حداقل رساندن اکسیژن به میزانی که اکسیژن کافی 
اطفاء  های  باشد. سیستم  نداشته  ادامه حریق وجود  جهت 
حریق مانند CO2 و Inert Gas باعث به حداقل رساندن 

اکسیژن جهت ادامه حریق می باشند.
سیستم  سوخت.  ای  زنجیره  واکنش  ایجاد  در  مانع   •
های اطفاء حریق مدرن مانند آیروسل با ایجاد اختالل در 
می  اطفاء حریق  باعث  ای سوخت،  زنجیره  های  واکنش 

گردند.
برخی سیستم های اطفاء حریق از دو یا چند عامل فوق 
ها،  هالوکربن  مثال  بعنوان  کنند.  می  استفاده  اطفاء  جهت 
عالوه بر خنک سازی و قطع گرما از محیط تحت پوشش، 
باعث اختالل در واکنش های زنجیره ای سوخت نیز می 

شوند.
خاموش کننده های تمیز: )Clean Agent( خاموش 
کننده ای که فرار بوده و پس از اطفاء حریق اثری از خود 

بجا نگذاشته و همچنین هادی الکتریسیته نیز نباشند.
 Halocarbon(: هالوکربن  های  کننده  خاموش 
Agent( خاموش کننده ای که اجزاء اصلی تشکیل دهنده 
بهمراه کربن می  یا ید  برم  فلور، کلر،  مانند  آن هالوژن ها 
های  اتم  از  تعدادی  جایگزین  ها  هالوژن  درحقیقت  باشد. 

هیدروژن در هیدروکربن ها شده اند.
)Inert Gases( خاموش  اثر:  بی  های  خاموش کننده 
نئون،  هلیوم،  تشکیل دهنده آن  اصلی  اجزاء  ای که  کننده 
دی  تواند  می  آن  فرعی  جزء  و  بوده  نیتروژن  یا  آرگون 

اکسید کربن باشد.
گازهای گلخانه ای: )Green House Gas( هر گازی 
کند،  را جذب  قرمز  مادون  پرتوهای  زمین،  اتمسفر  در  که 
افزایش  باعث  گازها  این  شود.  می  نامیده  ای  گلخانه  گاز 

دمای زمین می شوند.
اکسیژن  اتم  سه  از  ازن   )Ozone Layer( ازن:  الیه 
ماوراء  امواج  تاثیر  زمین،  اتمسفر  در  است.  شده  تشکیل 
بنفش خورشید بر اکسیژن، باعث بوجود آمدن الیه ازن می 
شود. گازهای گلخانه ای براثر آزادسازی کلر یا برم باعث 
تقلیل الیه ازن و درنتیجه افزایش تشعشع امواج ماوراء بنفش 
خورشید به سطح زمین و گرم شدن زمین و تغییر در آب و 

هوا می شوند.
 Ozone Depleting( ازن  الیه  تقلیل  پتانسل 
توسط  ازن  الیه  تقلیل  به  که  است  :عددی   )Potential
نسبت  پارامتر  این  درحقیقت  نماید.  می  اشاره  ماده  یک 
ترکیب  یک  از  مشخصی  جرم  توسط  ازن  الیه  تقلیل 
 11-CFC توسط  جرم  مقدار  همان  به  شیمیائی 

)Trichlorofluoromethane CFCL3(می باشد.
 Global Warming( زمین:  گرمایش  پتانسیل 
زمین  گرمایش  مقدار  به  که  است  عددی   )Potential
با جذب  از گازها  توسط یک گاز اشاره می کند. برخی 
زمان  مدت  تا  گرما  داشتن  نگاه  باعث  قرمز  مادون  امواج 
خاصی در جو زمین می شوند. درحقیقت این پارامتر نسبت 
همان  گرمایش  به  گاز  یک  از  مشخصی  مقدار  گرمایش 
در  پارامتر  این  معموالً  باشد.  می  کربن  اکسید  دی  مقدار 
زمان های 20، ۱00 و 500 سال معرفی می شود. بعنوان مثال 
GWP برای گاز متان در بازه 20 سال عدد 72 می باشد. 
این بدین معنی است که اگریک مقدار مشخص از متان و 
دی اکسید کربن در هوا منتشر شوند، گاز متان طی 20 سال 
72 مرتبه بیشتر از گاز دی اکسید کربن گرما را در محیط 

نگاه خواهد داشت.
 Atmospheric( اتمسفر:  در  حضور  مدت 
محیط  از  محافظت  آژانس  تعریف  مطابق   )Lifetime
زیست آمریکا، این پارامتر مدت زمانی است که طول می 
ای  پایه  و  اولیه  عناصر  به  شیمیائی  ترکیب  کشد که یک 

خود بر می گردد.
انواع سیستم ها ی اطفاء حریق اتوماتیک

می  را  اتوماتیک  اطفاء حریق  ها ی  سیستم  کلی  بطور 
توان به پنج دسته زیر تقسیم کرد:

۱-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی
2-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی

3-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری )آیروسل)
4- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم

5- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب 
6-سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

مقـاله

عــوامل الزم 
جهت اطفاء 

حریـق

خبر
جشنواره »شهر 
پاک« در استارا 
برگزار شد واکنش

مدیرکل تامین اجتماعی گیالن :

با افراد صبور ، غیر عصبي و خوش مشرب معاشرت کنیم و از دوستي با افراد تند مزاج بپرهیزیم. حافظت از محیط زیست ، وظیفه شرعی و ملی است .

ادامه سرمقاله ....
 با این اظهار نظرها، شایسته است سود بانکی در کشوربه 
بانک خودگران شود و  به گونه ای که  برسد  حداقل ممکن 
نقدینگی ها روانه بازار کار و تولید شود و با نظارت و شفاف 

سازی بانک ها فقط و فقط بانکداری کنند.  
سیستم  که  است  عیب  و  است  اسالمی  کشور  یک  ایران 
بنگاه  و  داللی   ، خواری  ربا  مسیر  در  حد  این  تا  آن  بانکی 
در  ممکن  شیوه  هر  به  کنند  سعی  همه  کند.  حرکت  داری 
کننده و مردم  تولید  میان  این  بیشتری کسب کنند و در  آمد 
از جمله جوانی که می خواهد ازدواج کند ، برود هر کاری 

دلش خواست بکند. 
در موضوع شفاف سازی رئیس دولت دوازدهم اظهار می 
خواهیم  مشکل  نباشد،  شفاف  و  الکترونیک  دولت  تا  دارد، 
داشت. چرا حقوق های نامتعارف پیش آمد برای آنکه نظارت 
و شفافیت نبود.کشور به شغل پایدار نیاز دارد و مشاغل فصلی 

به کار آینده و رشد اقتصادی کشور نخواهد آمد. 

مهم   امور  این  اصالح  برای  دارد   اعتقاد  رئیس جموری  
کشور ، باید مبنا در مدیریت شایسته ساالری باشد نه وابستگی 
به این جناح و آن جناح  واگر یک جناح  قرار است در کشور 

حاکم باشد آن جناح دیگر باید به مرخصی برود.
 این در حالی است که مدیران کشور و هر کس که مسئولی 
همه  به  باید  و  هستند  مسئول  ایران  مردم  همه  برای  شود 

خدمت کنند. 
روحانی در هیات دولت هم گفت: مدیران و مسئوالن باید 
همچون شهید رجایی ساده زیستی را در عمل  پیشه کرده و 

از ابتدا تا آخر خدمت یک شرایط داشته باشند. 
این جمله  رئیس دولت ما را به یاد قانون » از کجا آورده 
 ، ، خانه های مجلل  ثروت  انداخت که مدیران کشور   « ای 
خودروهای گران قیمت وارداتی و .... را از کجا می آورند. 
مدیران  منظور همه  بلکه  نیست  این دولت  مقصود مسئوالن 
نظام اسالمی از ابتدای  پیروزی انقالب تا کنون است و چرا 
را  الزم  مهم حساسیت  مساله  این  به  نسبت  نظارتی  دستگاه 

نشان نمی دهد. 

کار  به  شروع  آستانه  در  اکنون  هم  ای  آورده  کجا  از  قانون 
مدیران  آن  پیامد  و  شهرداران   ، شهر  شوراهای   ، جدید  دولت 
کل و مدیران شهرستانی اغلب جدید  معنا پیدا می کند . دستگاه 
قضایی و سازمان بازرسی کشور در پایان چهار ساله یک دولت 
افراد مسئول چه  و شورا و مدیریت به مردم گزارش دهند که 
میزان ثروت اندوخته اند. بی تردید مسئوالن بانکی دراین راستا 
با  بیش از دیگران هدف قرار گیرند ، چرا که از صبح تا شب 
نقدینگی ، تسهیالت و ارتباط با افراد سرمایه دار و کارخانه دار 

و امثال آن سر وکاردارند. 
 .... یا  فرماندار   ، ، شهردار  بانکی  مسئول جوان  یک  از  باید 
سئوال شود که در سن جوانی ثروت های میلیاردی را از کجا 

آورده است. 
مسئوالن  و  دولت  به  هم  مردم  گیرد  صورت  کار  این  اگر 
این صورت هر سال شعار ش را  پیدا می کنند در غیر  اعتماد 
خبر  پرده چه  پشت  ندانند  مردم  و  نیفتد  اتفاقی  هیچ  و  بدهیم 

است، حتما به بیراهه می رویم و باید منتظر تبعات آن باشیم. 
 

کاهش سود بانکی، گامی به سوی تولید 

چای داخلی را حمایت کنیم )2(

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

جشنواره  واکنش:  نشریه   
بیش  حضور  با  پاک  شهر 
برنامه  ارائه  با  نفر  هزار  از2 
های شاد و متنوع در ساحل 
آستارا برگزار شد. به گزارش 
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه 
نمایشگاهی  چنین  ،هم   24
تفکیک  چگونگی  نحوه  از 
زباله از مبدا نیز برای کودکان 
برپا  این جشنواره  در حاشیه 
مردم  استقبال  مورد  که  شد 
فرماندار  بازدید  همچنین  و 
فرماندار  گرفت  قرار  آستارا 
آستارا  بندر  مرزی  شهرستان 
گفت:  جشنواره  این  در 
زیستی  و محیط  پاک  شهری 
سالم برای زندگی تنها با حس 
در  عمومی  پذیری  مسئولیت 
جامعه ایجاد می شود و باید 
کار  پای  تک تک شهروندان 

بیایند. 
در  رنجکش  یونس 
در  که  پاک  شهر  جشنواره 
برگزار  امید  سفیر  ساحل 
داشتن  داشت:  اظهار  شد، 
امروز  سالم  زیستی  محیط 
است  عمومی  دغدغه  یک 
آن  جستجوی  در  همه  و 
هستند و این با مشارکت همه 

شهروندان عملی می شود. 
پاک  شهری  داشتن  وی 
مهم   را  سالم  زندگی  و 
باید   : افزود  و  کرد  ارزیابی 
شهروندان  در  را  حس  این 
داشتن  که  بیاوریم  وجود  به 
تنها  توان  نمی  را  پاک  شهر 
کرد  درخواست  مسئوالن  از 
باید  هم  شهروندان  بلکه 
وارد عمل شوند و با رعایت 
برخی مسائل زیست محیطی 
و بهداشت عمومی در ایجاد 
این حس خوب کمک کنند. 

اینکه  بیان  با  رنجکش 
رعایت  با  شهروندان  همه 
کوچک  مسائل  از  بسیاری 
به حوزه  توانند  و جزئی می 
کنند،  کمک  شهری  مدیریت 
می  امر  این  با  کرد:  تصریح 
پذیری  مسئولیت  حس  توانیم 
آنها  را در شهروندان زنده و به 
عملکرد  نوع  که  کنیم  یادآوری 
با برنامه ای که مدیریت شهری 
تواند  می  دارد،  زمینه  این  در 
آستارا،  باشد.فرماندار  هماهنگ 
به  یابی  دست  برای  کرد:  تاکید 
شدن  نهادینه  همچنین  مهم  این 
مردم  برخورد  صحیح  فرهنگ 
تفکیک  جمله  از  پسماندها  با 
بیشتر  چه  هر  حفظ  و  مبدا  در 
می  زیست  محیط  بهداشت  
عمومی  آموزش  باید  باشد 
ویژه  اولویت  از  شهروندان 

ای برخوردار باشد. 
 

یادداشت مدیرمسئول 

لیال خدمت بین دانا

بهزاد یزدانمهر
آتش نشان و مسوول ایستگاه آتش نشانی
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 گوناگون

خوزستان  استان  انتظامی  فرمانده 
از هفتم شهریور ماه به عنوان فرمانده 
منصوب  گیالن  استان  انتظامی  جدید 
و  آب  از  را  ایشان  حضور  که   ، شد 
گیالن  به  جنوب  گرم  بسیار  هوایی 
سرسبز و خوش آب و هوا با مردمانی 
می  آمد  خوش  فهیم  و  متین   ، آرام 
در  نکته  چند  حال  عین  در  گوئیم. 
می  اعالم  سردار  به  ورود  بدو  همین 
در  موارد  این  که  واریم  امید  و  کنیم 
که  همزبانی   و  همدلی  چارچوب  
فرمانده  و  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
کل قوا است ، مورد عنایت ویژه قرار 
گیالن  استان  در  آنکه  نخست  گیرد. 
وضعیت  رشت  شهر  در  خصوص  به 
صاحبان  از  زیادی  تعداد  رانندگی 
رانندگان  خصوص  به  خودروها 
و  ها  تلفنی  تاکسی   ، نارنجی  تاکسی 
به  فقیر  خیلی  طبقات  از  هایی  جوان 
دلیل  به  غنی  و خیلی  علت  کالفگی 
و  بد  العاده  فوق  فراون  سرخوشی 
خطرناک است. این گروه از راننده ها 
همه طول و عرض خیابان و معابر را 
 ، تقدم  برای خود می خواهند و حق 
ممنوعه  های  زدن  دور   ، قرمز  چراغ 
معابر یک  از  عبور  و  ، الیی کشیدن  
طرفه دارای تابلو را حق خود می دانند.  
حق خود می دانند برای آنکه قانون از 
نگاه شان مفهومی ندارد و هر آنچه به 

المللی سردار جنگل رشت از برقراري خط   نشریه واکنش: مدیرکل فرودگاه بین 
پرواز آدانا به رشت و بالعکس از دوم شهریورماه سال جاری خبر داد.  

کل  اداره  عمومي  روابط  از   نقل  به   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
اینباره  این فرودگاه در  آقایي مدیر کل  استان گیالن مهندس غالمرضا کریم  فرودگاه 
دوم  از  هفته  هر  پنجشنبه  روزهای  بالعکس  و  رشت  به  آدانا  پرواز  نخستین  گفت: 
 Tailwind( شهریور ماه به مدت پنج هفته توسط شرکت هواپیمایي تیلویند ایرالینز
Airlines( انجام می شود. وی بیان کرد: پرواز آدانا - رشت در ساعت یک و 10 

نفع شان باشد ، قانون است -  تعداد 
نیروهای پلیس در معابر بسیار کم  و 
در ساعات شب در شهر و مناطق بین 
شهری تقریبا هیچ است و همین عدم 
موجب  فراوان  و  جدی  های  حضور 

جسارت این راننده ها شده است. 
رشت  شهر  در  گذشته  سال  آمار 
نشان می دهد، این شهر کوچک اما پر 
جمعیت هر 24 ساعت شاهد بیش از 
یکصد تصادف خسارتی و گانه منجر 
به  آنها هم  » که  پیاده  به مرگ عابران 
دهند«  نمی  اهمیت  چراغ  و  خودرو 
است که در نوع خود آمار باالیی است. 
با  ها  راننده  از  تعدادی  رفاقت  گاه 
ها  درتقاطع  پلیس  نیروهای  از  بعضی 
را  مشکل  و  است  علت  بر  مزید  هم 

متاسفانه مضاعف می کند.! 
زحمات نیروهای پلیس از صدر تا 
ذیل غیر قابل چشم پوشی است و این 
تقدیر  جای  روزی  شبانه  های  تالش 
بسیاری دارد، اما حتی اگر یک نفرشان 
نگیرد،  نظر  در  علتی  هر  به  را  قانون 
اعتماد  و  پلیس  به  نسبت  جامعه  نگاه 
به لباس مقدس انتظامی سلب خواهد 
اما  آمدید  خوش  گرامی  فرمانده  شد. 
با  ابتدا  از همین  -  توصیه  می شود 
متخلفان رانندگی  برای عبور فراوان از 
چراغ قرمز ، دور زدن های ممنوع در 
میدان های شهر، حرکت  تقاطع ها و 
مارپیچ،  سرعت باال و خطر آفرین در 
معابر شهری ، بی اعتنایی به تابلوهای 

مقصد  به  را  فرودگاه  سردار جنگل رشت   ، هفته  هر  پنجشنبه  روزهای  بامداد  دقیقه 
اداره کل فرودگاه  با محوریت  ارگان  آداناي ترکیه ترک خواهد کرد. گفتني است 13 
استان گیالن مسوولیت ارائه خدمات امنیتی، خدماتی و امدادی در پروازهای خارجی 

را به عهده دارند.  
آدانا هم نام یکی از استان  های ترکیه و مرکز آن نیز شهری به همین نام است. این 
استان در ساحل مدیترانه واقع شده و پس از استانبول، آنکارا، ازمیر و بورسا پنجمین 

شهر بزرگ ترکیه است.  

و  دوبل  پارک   ، رانندگی  و  راهنمایی 
گاه سوبل با جدیت برخورد شود که 
متخلفان حساب کار دست شان بیاید 

و شهر رشت ارامشی بگیرد. 
توصیه دوم آنکه - در ساعات عصر 
شهر  سطح  در  شب  خصوص  به  و 
نیروی  هیچ  شهری  بین  های  جاده  و 
پلیسی مشاهده نمی شود و همین امر 
بی  های  راننده  استفاده  سوء  موجب 
به  رو  روند  این  و  است  شده  قانون 
افزایش است که باید چاره ای بشود . 
حضورکارشناس   - سوم  توصیه 
های انتظامی و استادان حوزه اجتماعی 
سیما  و  صدا  در  شناسان  جامعه  و 
نشریات  در  و  شود  تقویت  گیالن 

فضای   « ها  سایت  و  ها  خبرگزاری  و 
مجازی » برای فرهنگ سازی و آموزش 
 ، است  نیاز  عزیزان   این  بیشتر  حضور 
اگر چه در این خصوص کارهایی شده 
به حجم خودرو و ورود  با توجه  اما   ،
کافی  وارد  تاره  و  جوان  های  راننده 

نیست. 
یا  ماهانه  های  نشست  راستا  این  در 
در  استان  های  رسانه  مدیران  با  فصلی 
دستور کارتان قرار گیرد تا مردم  منطقه 
بیش  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  به  را 
این  که  کنید  حساس  و  آشنا  پیش  از 
بگیرید.               جدی  لطفا  را  آخری  پیشنهاد 

خوش آمدید » فرمانده« .

پـرواز رشت ، آدانـای ترکیه برقـرار شد

آقای فرمانده خوش آمدید، اما .....

واکنش

نشریه واکنش: اولین مرکز مشاوره ازدواج استان 
گیالن با نام » مرکز رویش مهر« با حضور مدیر کل 
ورزش و جوانان و دکتر رمضانپور رای اول شورای 

شهر رشت روز چهارشنبه افتتاح شد.  
در   ،  24 گیالن  تحلیلی خبری  شبکه  گزارش  به 
کل  اداره  معاون  مرکز  این  افتتاح  رسمی  مراسم 
دارای  گیالن  استان  کرد:  اعالم  جوانان  و  ورزش 
مرکز   « که  است  ازدواج  مشاوره  مرکز  مجوز  سه 
کرد:  تصریح  اسماعیلی  است.   اولین  مهر«  رویش 
از ابتدای مهر ماه امسال براساس برنامه ریزی های 
حوزه آسیب شناسی خانواده در کشور همه جوانان 
برای ازدواج باید به همرا ه سایر مدارک مورد نیاز » 

گواهی مشاوره » هم ارائه دهند. 
در  مهر  رویش  مرکز  مدیر  دوست  نظام  دکتر 
مرکز  مهر یک  مرکز رویش  کرد:  اظهار  مراسم  این 
تخصصی با حضور کارشناس های مجرب است که 
بعد از بیست کار و تجربه درحوزه روان شناسی در 

این مرکز حضور یافته اند.  
وی با تاکید بر اینکه فعالیت های روان شناختی 
نیاز هر جامعه ای است،  افزود: اهمیت خانواده و 
اسیب های موجود  به سنجش احتیاج دارد و مرکز 

رویش مهر ابزار سنجش ها را در اختیار دارد. 
دکتر نظام دوست یادآور شد: آمارهای طالق در 
تست  با  مشاوره  جریان  در  دهد،  می  نشان  کشور 
ها و آزمایش های گوناگون جوان ها برای ازدواج  
راهنمایی می شوند. مدیر مرکز رویش مهر در باره 
هم  سالمت«  گردشگری  تورهای   « تور  سایکو 
ایم  آماده کرده  این خصوص  در  گفت: طرح هایی 
که خانواده های گیالنی و استان های  همجوار در 
مختلف  های  فصل  در  طبیعت  گردشگری  جریان 
با حضور یک روان  از طریق کارگاه های آموزشی 
و  قبل  زندگی  روانی  ویژگیهای سالمت  با  شناس  

بعد از ازدواج آشنا می شوند. 
وی متذکرشد: همان گونه که برای سواد آموزی 
برای نجات خانواده   توانیم  بود، می  نیاز  به نهضتی 
و سنجش آسیب ها یک نهضت ایجاد کنیم و گیالن 

پایلوت این طرح معرفی شود.
 

کارشناسان  روزه   2 سمینار  این  در  ها:  واکنشی 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و آژانس همکاری 

های بین المللی ژاپن - جایکا حضور دارند.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان 
جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در این سمینار 
گفت : ساالنه 300 هزار متر مکعب رسوبات وارد 
در کاهش  عامل  بیشترین  که  انزلی می شود  تاالب 

عمق  آب این تاالب است. 
محمد عقیقی افزود : عالوه بر اجرای طرح های 
محیط  فرهنگ  گسترش  آبخیزداری  و  مطالعاتی 
زیست بین شهروندان نیز هم در احیای تاالب بین 

المللی انزلی بسیار موثر است.  
کارشناس آژانس همکاری های بین المللی ژاپن - 
جایکا در طرح حفاظت اکولوژیک تاالب بین المللی 
کارهای  طرح  این  اجرای  برای   : گفت  نیز  انزلی  

مطالعاتی از سال 2008  آغاز شد. 
هی دی کی ای مایی افزود : کارهایی که در حوزه 
آبخیزداری در باال دست تاالب انزلی در حال انجام 
هست نیاز به اعتبار دارد که در صورت تامین به موقع 
اعتبار احیای کامل تاالب بین المللی انزلی 100 سال 
آژانس  گروه  مسول  آئوکی  تومِوئو  کشد.  می  طول 
المللی ژاپن - جایکا مستقر در  بین  همکاری های 
گیالن هم گفت : برای احیای تاالب بین المللی انزلی 

کارهای مطالعاتی زیادی انجام شده و  می شود.

خبر

خبر

اولین مرکز 
مشاوره ازدواج 

گیالن افتتاح 
شد 

سمینار ملی 
مدیریت تاالب 

انزلی برگزار 
می شود

بازي هاي رایانه اي و فیلم هاي خشن از عوامل عمده خشونت در کودکان است. طبیعت مهربان است ، ما هم با آن مهربان باشیم .

اداره کل  عمومی  روابط 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
گیالن ، موفق به کسب رتبه 
و  خبری  عملکرد  نخست 
مرکز  سوی  از  زیرپرتال 
اطالع  و  عمومی  روابط 
و  فرهنگ  وزارت  رسانی 

ارشاد اسالمی شد.
طی آخرین ارزیابی انجام 
شده در بخش پرتال، استان 
های  استان  همراه  به  گیالن 
و  رضوی  سمنان،خراسان 
خراسان جنوبی با کسب نمره 
پرتال  برترین  عنوان  به   100
همچنین  شد.  شناخته  استانی 
و  فرهنگ  اداره کل  پرتال 
ارشاد اسالمی گیالن به عنوان 
استانی  پربازدیدترین زیرپرتال 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
در   . شد  شناخته  اسالمی 
نیز  خبری  عملکرد  بخش 
نمره  کسب  با  گیالن  استان 
94 به عنوان روابط عمومی 
و  فرهنگ  وزارت  برتر 
ارشاد اسالمی معرفی شدند.

خبر

روابط عمومی  
ارشاد اسالمی 

گیالن رتبه نخست  
را کسب کرد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

دیوان محاسبات باصدور اطالعیه 
پرونده  از  بخشی  کرد:  اعالم  ای 
بررسی  نجومی  های  حقوق  های 
و  محکوم  تعدادی  و  است  شده 

تعدادی تبرئه شده اند.
روابط  کل  اداره  گزارش  به 

مسابقات  دوره  دومین  ها:  واکنشی 
جام  کشور  آزاد  آبهای  شنای  قهرمانی 
 14 از  شناگر   120 حضور  با  کاسپین 
این  دریایی  تفریحات  مرکز  در  استان 
منطقه برگزار شد و تیم گیالن قهرمانی 

این دوره از رقابت ها را کسب کرد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
در این دوره از رقابتها شناگرانی از 14 
استان در سه مسافت 1 ، 3 و 5 کیلومتر 
حضور داشته و در شرایطی استاندارد با 
هم رقابت کردند که در پایان تیم گیالن 

چهارمین  ساخت  واکنش:  شریه 
و  لنگرود  شهرستان  صنعتی  شهرک 
احداث یک واحد صنعتی با مشارکت 
سرمایه گذار خارجی با حضور استاندار 

گیالن آغاز شد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ، با حضور دکتر محمدعلی 
یعقوبیه   صنعتی  شهرک  ساخت  نجفی 

دیوان  الملل  بین  امور  و  عمومی 
محاسبات کشور توضیحاتی درباره 
مدیران  اینکه  پیرامون  ای  مصاحبه 
اند و چند  نجومی بگیر تبرئه شده 
عدالت  دیوان  به  مدیران  از  نفر 
که  پولی  تا  کرده  شکایت  اداری 

با کسب 256 امتیاز مقام نخست ، تیم 
تهران )الف( با کسب 222 امتیاز دوم و 
تیم تهران )ب( با کسب 212 توانست 

جایگاه سوم را از آن خود کند. 
و  شیرجه  شنا  فدراسیون  رییس 
مناسب  میزبانی  به  اشاره  با  واترپلو 
منطقه آزاد انزلی و فراهم بودن شرایط 
آبهای  مسابقات  از  دوره  این  در  الزم 
آزاد جام کاسپین گفت :  گیالن پتانسیل 
دارد  شنا  رشته  در  خوبی  بسیار  های 
پرورش  را  زیادی  قهرمانان  تاکنون  و 
و  دریا  نعمت  از  برخورداری  و  داده 

لنگرود در زمینی به وسعت 29 هکتار 
آغاز شد.

واحد  احداث  کلنگ  همچنین 
صنعتی تولید لوله ی مقوایی و روکش 
 36 هزینه ی  با  )سلفون(  غذایی  مواد 
 50 سرمایه گذاری  و  تومانی  میلیارد 
زمین  به  کره ای  شرکت  یک  درصدی 
زیربنای  با  صنعتی  واحد  شد.این  زده 

آنها مسترد شده را پس بگیرند،   از 
کرده  ارائه  توضیحاتی  و  تکذیبیه 

است، که به شرح زیر است: 
  »بسمه تعالی 

  همانگونه که بارها مورد تاکید 
قرار گرفته و به استحضار مسئوالن 
است،  ایران رسیده  و ملت شریف 
مبنا و میزان در رسیدگی های دیوان 
محاسبات کشور قانون و عمل به آن 
وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است. 
تکذیب  ضمن  راستا  این  در 
از  یکی  توسط  مطروحه  ادعای 
برنامه  کمیسیون  عضو  نمایندگان 
بودجه و محاسبات مجلس شورای 
نمودن  مختومه  بر  مبنی  اسالمی 
اشعار  نجومی  حقوق های  پرونده 

تا  شده  موجب  دریا  با  مرتبط  مشاغل 
آشنایی  دریا  در  شنا  با  گیالنی ها  اکثر 
داشته باشند و از آمادگی بدنی مناسبی 
برخودار هستند   و سازمان منطقه آزاد 
این رشته ورزشی  از  با حمایت  انزلی 
و مسابقات جام کاسپین موجب شد تا 
با  و  زده  را محک  برتر خود  شناگران 
انگیزه بیشتری خود را برای مسابقات 

برون مرزی آماده کنند. 
به تکمیل  ادامه  محسن رضوانی در 
انزلی در  آزاد  زیر ساخت های منطقه 
کرد  اشاره  گذشته  سال  چهار  مدت 

6 هزار مترمربع و در زمین به مساحت 
یکسال  درمدت  مترمربع  هزار   15

ساخته می شود.
واحد صنعتی  این  از  بهره برداری  با 
مستقیم  صورت  به  نفر   100 برای 
 20 ساالنه  خروج  از  و  اشتغالزایی 
واردات  دلیل  به  ارز  دالر  میلیون 
از  )سلفون(  غذایی  مواد  روکش های 

کشور  محاسبات  دیوان  می دارد 
حقوق های  موضوع  طرح  متعاقب 
نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر 
معظم انقالب )مدظله العالی( با درک 
صحیح از شرایط حاکم بر جامعه، در 
عالیترین سطوح ، قبل از شروع فرآیند 
جلسات  تشکیل  به  نسبت  رسیدگی 
تخصصی  و  کارشناسی  و  متعدد 
اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافت  
استرداد وجوه  به  را مجاب  کنندگان 
مجدداً  نمود.لذا  خزانه  حسابهای  به 
تاکید می نماید تمامی اقدامات دیوان 
محاسبات کشور با الهام از فرمایشات 
و  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام 
و  پذیرفته  صورت  قانون  مبنای  بر 

کماکان در حال انجام است. 

وافزود : منطقه آزاد انزلی به در سالهای 
و  ملی  رویدادهای  از  میزبانی  با  اخیر 
بین المللی به عنوان کانون فعالیت های 
دریا  های  ورزش  به خصوص  ورزشی 
های  فعالیت  درکنار  ساحلی  محورو 
کشور  سطح  در  فرهنگی  و  اقتصادی 
با  داریم  نظر  در  و  است  شده  شناخته 
مسابقات  هرساله  سازمان  این  حمایت 
به  نیز  کاسپین  جام  شنای  المللی  بین 
میزبانی منطقه آزاد انزلی  برگزار خواهد 

شد. 

کشور جلوگیری می شود. دکتر نجفی در 
این مراسم با اشاره به اینکه سرمایه گذاران 
این پروژه به استانی ورود پیدا کردند که 
همه برای جذب سرمایه گذار در تالش 
این پروژه در آن  : زیبایی  هستند گفت 
از حجم  آن  از  بهره برداری  با  که  است 
جلوگیری  حوزه  این  واردات  وسیع 

می شود.

»تبرئه« برخی نجومی بگیران تایید شد

گیالن قهرمان مسابقات شنای آبهای آزاد کشور

 ساخت چهارمین شهرک صنعتی آغاز شد

 

با حضور مسئوالن 
مرکز استان، 

 مدیر مسئول                 

و  پزشکان  از  تجلیل 
نشریه  نمونه  داروسازان 
 80 از  مراسمی  در  واکنش: 
دانشگاه  داروساز  و  پزشک 
علوم پزشکی گیالن تجلیل 
شد. این پزشکان و داروسازان 
های  شاخص  براساس  
 ، درمانی   ، آموزشی  عملکرد 
انتخاب  پژوهشی  و  بهداشتی 
یوسف  شاهرخ  دکتر  شدند. 
دانشگاه  رییس  چابک  زاده 
علوم پزشکی گیالن در مراسم 
تجلیل از پزشکان و داروسازان 
اشاره به خصوصیات  با  نمونه 
حکیم  اخالقی  و  کاری 
مردمی  گفت:  سینا  بوعلی 
بودن ، به روز بودن و انتقال 
نسل  به  تجربیات  و  دانش 
برتر  های  ویژگی  از  جوان 
برای  باید  که  بود  سینا  ابن 

هر پزشکی الگو باشد. 

رشت  انتظامی  فرمانده 
سه  از  بیش  کشف  از 
کاالی  قلم   500 و  هزار 
این  در  قاچاق  بهداشتی 
سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان 
نشست  در  شعبانی  رحیم 
پی  در  کرد:   اظهار  خبری 
دریافت خبری مبنی بر عرضه 
بهداشتی، مواد  لوازم آرایشی و 
قاچاق  دخانی  مواد  و  غذایی 
بررسی  سوپرمارکت،  یک  در 
پلیس  کار  دستور  در  موضوع 
انتظامی  مقام  این  گرفت.  قرار 
از  بازدید  در  مأموران  افزود:  
و  هزار  سه  سوپرمارکت  این 
160 نخ انواع سیگار خارجی، 
و  غذایی  مواد  انواع  قلم   307
112 قلم انواع لوازم آرایشی و 
و  کشف  را  قاچاق  بهداشتی 

ضبط کردند.
با  رشت  انتظامی  فرمانده 
 31 صاحب  معرفی  به  اشاره 
مقام  به  این سوپرمارکت  ساله 
مراحل  سیر  برای  قضایی 
قانونی، از شهروندان خواست 
اطالعات  و  اخبار  هرگونه 
ناهنجاری ها   خصوص  در 
به  را  جرائم  و  اجتماعی 
سامانه 110 گزارش دهند. 

خبر

خبر

پزشکان و 
داروسازان نمونه 

گیالن تجلیل شدند

کشف بیش از 3 
هزار قلم کاالی 
بهداشتی قاچاق 

در رشت

زهرا رضائی
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 گوناگون
نشریه واکنش: در مراسمی 
داروساز  و  پزشک   80 از 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

تجلیل شد.
و  پزشکان  از  تجلیل   
نشریه  نمونه  داروسازان 
 80 از  مراسمی  در  واکنش: 
دانشگاه  داروساز  و  پزشک 
تجلیل  گیالن  پزشکی  علوم 

شد.
این پزشکان و داروسازان 
های  شاخص  براساس  
عملکرد آموزشی ، درمانی ، 
بهداشتی و پژوهشی انتخاب 

شدند. 
یوسف  شاهرخ  دکتر 
دانشگاه  رییس  چابک  زاده 
در  گیالن  پزشکی  علوم 
و  پزشکان  از  تجلیل  مراسم 
داروسازان نمونه با اشاره به 
خصوصیات کاری و اخالقی 
گفت:  سینا  بوعلی  حکیم 
بودن  به روز   ، بودن  مردمی 
و انتقال دانش و تجربیات به 
های  ویژگی  از  جوان  نسل 
باید  که  بود  سینا  ابن  برتر 
برای هر پزشکی الگو باشد.  

کمیته  مدیر  ها:  واکنشی 
امداد امام )ره( رودسر اعالم 
کرد: به مناسبت هفته دولت 
، 15 واحد مسکن محرومین 
در این شهرستان افتتاح شد.

عباس رضوی مدیر کمیته 
در  رودسر  )ره(  امام  امداد 
مسکن  پروژه  افتتاح  حاشیه 
که  شهرستان  این  محرومین 
به  دولت  هفته  مناسبت  به 
بهره برداری رسید بیان کرد: 
این پروژه ها شامل 8 واحد 
بر یک  بالغ  اعتبار  با  شهری 
ریال  میلیون   180 میلیاردو 
 7 و  امداد  بالعوض  کمک 
اعتباری  با  روستایی  واحد 
ریال  میلیون   570 بر  بالغ 
این شاخه  جهت مددجویان 

به بهره برداری رسید.  
این  کرد:  تصریح  رضوی 
های  بخش  در  واحدها، 
رحیم  و  ،کالچای  مرکزی 
 3، واحد   4 ترتیب  به  آباد 
واحد و 8 واحد است.جهت 
ساخت این پروژه ها ، عالوه 
بر  بالغ  که  امداد  منابع  بر 
میلیون   750 و  میلیارد  یک 
بانکی  منابع  از   ، است  ریال 
و  میلیارد  یک  مبلغ  به  نیز 
بهره  ریال  میلیون   200
پروژه  این  است.  شده  مند 
جانبازی  حضور  با   ، ها 
بهمراه  و  رودسر  فرماندار 
و  شهرستان  سایرمسئولین 
کاروان  قالب»  در  ها  بخش 
تدبیر و امید« به بهره برداری 

رسید. 
مدیریت  رضوی  عباس 
کمیته امداد امام )ره( رودسر 
افزایش  با  کرد:  نشان  خاطر 
کمک های مردمی و  کمک 
اعتبارات  افزایش  و  خیرین 
مسکن  معضل  رفع  شاهد   ،

محرومین باشیم./ 

خبر

خبر

پزشکان و 
داروسازان نمونه 
گیالن تجلیل شدند

15 واحد مسکن 
محرومین در 
شهرستان رودسر 
افتتاح شد

معاون  عبدالهی،  علی  سرتیپ  سردار 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  هماهنگ کننده 
محمود  حاج  شهید  سردار  یادواره  در 
قلی پور و ۱۹6 شهید عملیات کربالی 2 که 
با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
گیالن در گلزار شهدای رشت برگزار شد، 
بیانگر  را  شهدا  یادمان  مراسم  برگزاری 
عشق و عالقه مردم به ویژه جوانان نسبت به 
شهدا و راه این بزرگواران دانست و اظهار 
کرد: عملیات کربالی 2 یک عملیات بسیار 
اما  بود،  پیچیده  جغرافیای  یک  در  سخت 
غیرت  و  شجاعت  رشادت،  با  رزمندگان 

توانستند جبهه اسالم را به پیش ببرند.
به گزارش ایثار گیالن، سردار عبدالهی 
پاک  خون  با  تاریخ  صفحات  گفت: 
تاریخ  آینده  و  است  شده  نوشته  شهیدان 
کرد  خواهد  حفظ  را  آنان  خاطره  بشریت 

بین  جشنواره  ششمین  هماهنگی  جلسه 
از  گیالن  استان  در  ایرلن  سبز  فیلم  المللی 
سوی اداره آموزش و پژوهش و با حضور 
و  نهاد  مردم  های  سازمان  های  نماینده 
اصحاب  حضور  با  اجرایی  دستگاههای 
رسانه در رشت مرکز استان گیالن برگزار 

شد.
پژوهش  و  آموزش  اداره  گزارش  به 
محیط زیست در این جلسه مهندس حجامی 
گیالن  زیست  محیط  حفاظت  مقام  قائم 
عنوان کرد:  هدف اصلی از برگزاری این 

اما شهید هیچگاه فراموش نخواهد شد. 
کل  ستاد  هماهنگ کننده  معاون 
همانند  شهدا  اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای 
سرور و ساالر شهیدان، حضرت ابا عبداهلل 
اضافه  دارند،  جای  قلب ها  در  الحسین)ع( 
یارانش ۱400 سال  امام حسین)ع( و  کرد: 
پیش در صحرای کربال و در جنگ با کفار 
سال  به  سال  که  آفریدند  حماسه  آنچنان 
میلیون ها  و  می شود  بیشتر  عاشورا  عظمت 
یارانش  و  امام  یاد  در سراسر کشور  انسان 
را گرامی می دارند و به یاد شهیدان کربال 

اشک می ریزند لذا شهید جاودانه است.
 وی با بیان اینکه سردار قلی پور به خاطر 
دفاع  صحنه های  به  که  عالقه ای  و  عشق 
مقدس داشت مسئولیت آموزش پاسداران 
و  کوردل  منافقین  با  و  گرفت  عهده  بر  را 
قصد  گیالن  استان  در  که  کمونیست ها 

حفاظت  فرهنگ  اشاعه  ها،  جشنواره  قبیل 
بیان  و  ابزار  از  استفاده  با  زیست  محیط  از 
در  جامعه  آگاهی  سطح  باالبردن  و  هنری 
حوزه محیط زیست و توجه واهمیت بیشتر 
راهکارهای  ارائه  و  مهم  امر  این  حفظ  به 
نعمت های  از  برای حفظ و حراست  الزم 
موجودات  حیات  بر  آن  تاثیر  و  خدادادی 
دبیر  صبوری  دکتر  خانم  باشد.  می  زنده 
مقیم جشنواره فیلم سبز استان گیالن گفت: 
دستگاههای اجرایی وسازمانهای غیردولتی 
باشکوهتر  هرچه  برای  را  خود  آمادگی 

به  نفتگاز  لیتر  هزار   660 و  میلیون   183 مجموعًا  تاکنون  سالجاری  ابتدای  از   
نیروگاههای استان گیالن ارسال شده است که این سوخت به عنوان سوخت دوم در 
زمان قطعی یا افت فشار گاز به مصرف نیروگاههای استان خواهد رسید .  به گزارش 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن : باتمهیدات شرکت 
نیروگاههای  دوم  سازی سوخت  ذخیره  گیالن  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 
رشت و پره سر از ابتدای فروردین ماه در دستور کار این شرکت قرار دارد و تاکنون 
با رشد 118 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است . از مجموع 

شهید  این  کرد.  برخورد  داشتند،  آشوب 
با  فرمانده کاردان،  به عنوان یک  بزرگوار 
جبهه های  عازم  تدبیر  با  و  غیور  استعداد، 
کنار  در  نهایت  در  و  شد  صدامیان  با  نبرد 
۱۹۸ همرزم خویش در عملیات کربالی 2 
معاون  آمدند.  نائل  شهادت  رفیع  درجه  به 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  هماهنگ کننده 
شهدا  رشادت های  انتقال  لزوم  بر  تاکید  با 
و  ایثار  کرد:  خاطرنشان  جوان،  نسل  به 
همه  برای  آموزنده  درس  شهدا  فداکاری 
و  زندگی  روی  جوانان  لذا  نسل هاست 
در  آنان  شهامت  و  رشادت  و  شهدا  رفتار 
درس  این  زیرا  کنند،  مطالعه  نبرد  میدان 
فداکار  و  بزرگ  انسان های  که  است 
می سازد و می توانند کشور، جامعه و دین 
را  شهدا  وصیتنامه های  وی  کنند.  بیمه  را 
انقالب  به  نسبت  عالقه  و  عشق  از  سرشار 

سبز  فیلم  جشنواره  ششمین  شدن  برگزار 
افزود:  .وی  کردند  اعالم  گیالن  استان  در 
استان  بر مرکز  نظر داریم عالوه  امسال در 
در سه شهرستان انزلی ،الهیجان و تالش نیز 
فیلمها به نمایش گذاشته شود و یا به صورت 
از  منتخب  برخی شهرستانهای  گردشی در 
جمله لنگرود، رودسر، منطقه آزاد انزلی و 
باشیم.در گیالن  فیلم ها را داشته  ... اکران 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  شود  می  برگزار 
تاریخ ۱۸  از  با سراسر کشور  سبز همزمان 
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183 میلیون و 660 هزار لیتر نفتگاز توزیع شده در استان ، 112 میلیون و 298 هزار لیتر 
به نیروگاه سیکل ترکیبی رشت و 52 میلیون و 956 هزار لیتر به نیروگاه پره است که 
به ترتیب افزایش بالغ بر 80  و 142 درصدی این نیروگاهها را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل نشان می دهد . همچنین طی پنج ماهه امسال 681 میلیون و 44 هزار لیتر انواع 
فرآورده های نفتی )بنزین سوپر و معمولی، نفت سفید و نفتگازغیرنیروگاهی و گاز مایع( 
دراستان گیالن توزیع شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از افزایش 

بالغ بر چهار درصدی فرآورده هاست   . 

»محسن  شهید  یادآور شد:  و  دانست  نظام  و 
حججی«، یک رزمنده جوان پاسدار است که 
در جبهه مقامت سوریه به شهادت رسید، اما 
این شهید نه تنها جامعه ما بلکه دنیا را تکان 
داد و خون غیرت، فداکاری و شهادت طلبی 
ما  در رگ های  نگاه مصمم خود  با یک  را 
شهادت  شد.  جاودانه  و  انداخت  جریان  به 
محسن حججی در قلب میلیون ها انسان جرقه 
زد و این خواست الهی است که جامعه ما همواره 
با پیروی کردن از الگوهای این چنینی بتواند مسیر 
به  اشاره  با  عبدالهی  سردار  کند.  پیدا  را  خودش 
مظلومیت شهدای دست بسته غواص، گفت: امروز 
چهره مصمم شهید حججی که اسطوره فداکاری 
و ایستادگی است، در مقابل دشمن آدمکش، 
ظالم و بی دین پیام های بسیاری دارد لذا قدر 

شهدا را بدانیم و ادامه دهنده راه آنان باشیم.

شهادت محسن حججی در قلب میلیون ها انسان جرقه زد

جلسه هماهنگی ششمین جشنواره بین المللي فیلم سبز در استان گیالن

به  اشاره  با  دانشگاه گیالن  فناوری  و  پژوهش  معاون 
شده  نهاده  دانشگاه  عهده  بر  که  پژوهشی  رسالت های 
مجری  گیالن  دانشگاه  گذشته  سال  در  گفت:  است، 
کارگاه   300 و  بین المللی  و  ملی  همایش   20 برگزاری 
میرحسینی  سیدضیاالدین  دکتر  است.  بوده  تخصصی 
راه  مهندسی  ملی  کنفرانس  اولین  افتتاحیه  مراسم  در 
هفته  تبریک  ضمن  گیالن،  دانشگاه  در  ترابری   و  
به  دولت،  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  دولت 
و  گیالن  دانشگاه  گیری  شکل  روند  از  اجمالی  معرفی 
ظرفیت های دانشگاه پرداخت . وی با اشاره به رسالت های 
پژوهشی که بر عهده دانشگاه نهاده شده است، گفت: در سال 
و  ملی  همایش   20 برگزاری  مجری  گیالن  دانشگاه  گذشته 
بین المللی و 300 کارگاه تخصصی بوده است . معاون پژوهش 
دانشگاه  فنی  دانشکده  قدمت  به  گیالن  دانشگاه  فناوری  و 
هزار   5 حدود  فنی  دانشکده  در  افزود:  و  کرد  اشاره  گیالن 
دانشجو در کنار ۱20 عضو هیأت علمی در رشته های مهندسی 
به  که  مکانیک  و  نساجی  شیمی،  کامپیوتر،  برق،  عمران، 
تازگی به عنوان دانشکده ای مستقل فعالیت خود را آغاز کرده 
است مشغول فعالیت های علمی و پژوهشی هستند . میرحسینی 
ششم  برنامه  در  گیالن  استان  نقل  و  حمل  نقش  به  پایان  در 
توسعه با توجه به قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب اشاره 
کرد و افزود: در بخش حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و 
هوایی پیش بینی های الزم برای آن صورت گرفته شده است 
. دکتر زهرا محتشم امیری معاون آموزشی و پژوهشی مرکز 
تحقیقات تروما جاده ای گیالن هم در این کنفرانس به میزان 
مرگ و میر تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: ایران 
در میان پنج کشور اول تصادقات دنیا قرار دارد و میزان 
برابر متوسط  ایران در بخش تصادفات 20  مرگ و میر 

آمار جهانی است.

خبر

دانشگاه گیالن 
میزبان 20 

همایش ملی و 
بین المللی بود

در راستای برخورد با عوامل آلوده کننده محیط 
زیست ، گشت مشترک یگان حفاظت محیط زیست 
، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی شهرستان شفت 

آغاز شد.
با توجه به هشدارهای مکرر اداره حفاظت محیط 

زیست شهرستان شفت در فصل دروی برنج مبنی 
بر ممنوعیت آتش زدن کاه و کلش در شالیزارهای 
حضور  با  متخذه  تصمیمات  پیرو  و  شهرستان 
شهرستان  دادستان  دستور  و  ذیربط  سازمانهای 
 ، زیست  محیط  حفاظت  یگان  مشترک  گشت   ،

انتظامی و جهاد کشاورزی شهرستان شفت  نیروی 
در سطح مزارع شهرستان انجام گرفت . به گزارش 
روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیالن  رضا 
زمانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شفت با اعالم این خبر گفت در این بازدید ارشاد 
و راهنمائی زارعین جهت مدیریت و جمع آوری 
ارائه  آنها آموزشهای الزم  بازیافت  اصولی کلش و 
که  افرادی  هم  موارد  ای  پاره  در  گفت   .وی  شد 
مبادرت  و  نکرده  توجه  مأموران  مکرر  تذکرات  به 
برخورد  بودند  نموده  کلش  و  کاه  زدن  آتش  به 
محل  در  تخلف  مراتب  و  گرفت  صورت  قانونی 
به  قانونی  مراحل  طی  جهت  تا  شد  صورتمجلس 
مرجع قضائی معرفی شوند . وی تصریح کرد طی 
گشت مشترک مذکور تعداد 7 نفر متخلف شناسائی 

شدند .
برنج  دروی  ابتدای شروع فصل  از  زمانی گفت 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  شفت  شهرستان  در 
شهرستان برای تعداد 19 نفر که مبادرت به سوزاندن 
کاه و کلش در مزارع شده بودند تشکیل پرونده شد 

. با توجه به آلودگی شدید هوا ناشی از سوزاندن کلش 
، از عموم زارعین تقاضا داریم که با بسته بندی کاه و 
کلش م مصرف آن برای احشام از هر گونه سوزاندن 
و آتش زدن کاه و کلش خودداری نمایند . سوزاندن 
کلش و ایجاد آلودگی طبق قانون 688 قانون مجازات 
یکسال  به  متخلفین  و  شده  محسوب  جرم  اسالمی 

حبس محکوم می شوند. 
نگاه رسانه: 

محیط  خصوص  به  مسئوالن  اخیر  دهه  یک  در 
باره مضرات  در  استان گیالن  زیست  و رسانه های 
آتش زدن کاه و کلوش به کشاورزان شالیکار هشدار 
انجام شده  فرهنگ سازی الزم  و  ها  آموزش  و  داده 

است. 
این  به  توجه  بدون  کشاورزان  از  برخی  اکنون 
آموزش ها و فرهنگ سازی ها و گاه از روی لجاجت 
اقدام به آتش زدن کاه می کنند که سازمان های مسئول 
قانونی  برخورد  محدود  افراد  این  با  گرفتند  تصمیم 
کنند به خصوص آنکه سالمت جامعه توسط این افراد 
در خطر قرار می گیرد. همین دیشب در مسیر شرق 
گیالن به شهر رشت یکی از بخش های تابعه به علت 
آتش زدن کاه در مزارع پر از دود شده بود که تنقس 

برای سالمندان را مشکل کرده بود.

گشت مشترک سازمانها آغاز شد

سالمه شیرزادی

183میلیون لیتر نفت گاز برای تامین برق گیالن

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح:

سمیه محمدی 

زهرا رضاییسال گذشته،

لیال خدمت بین دانا

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

اصل مالیاتنام ونام خانوادگی 
 )به ریال(

نوع شغل ردیف 

شرکت تاجران تجارت 
رضوان

صادق کلویر موج

عبداله محمدنژاد
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خزر

شرکت صبا الله کاسپین
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شرکت تاجران تجارت 
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شرکت سهند پژواک 
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بندر انزلی
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اداره امور مالیاتی
 بندر انزلی
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برگه اجرایی

برگه اجرایی

برگه اجرایی
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برگه اجرایی
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عملکرد/ارزش 
افزوده

نوع اوراق 
شماره برگ تشخیص- برگ قطعی- دستور بازداشت اموال

شماره برگ دعوت- برگه اجراء- اخطار قبل از 
ممنوع الخروجی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

نام و نام خانوادگی: جواد صبوری کلور- حسابرس ارشد مالیاتی واحد وصول و اجراء امور مالیاتی شهرستان بندر انزلی

آگهی ثبتی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

آگهی ثبتی
تأسیس شرکت با مسوولیت محدود امداد آسانبر کاسپین گیل در تاریخ 
1396/06/07 به شماره ثبت 20711 به شناسه ملی 14007028654 
ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد.
1-موضوع شرکت: طراحی و ساخت انواع آسانسور، باالبر و پله برقی، 
پله برقی،  باالبر و  با آسانسور،  تهیه و توزیع کلیه قطعات مرتبط  فروش، 
ساخت کابین و متعلقات، شرکت در مناقصه ها و مزایده های مربوطه، نصب 
و فروش انواع درب های اتوماتیک و کنترل از راه دور، واردات و صادرات 
قطعات آسانسور، باالبر و پله برقی اعم از قطعات مکانیکی و الکترونیکی، 
ارایه خدمات تعمیر، بازسازی و نگهداری انواع آسانسور باالبر و پله برقی، 
اخذ نمایندگی از شرکت های ایرانی و خارجی تولیدکننده لوازم آسانسور، 
باالبر، پله برقی و درب های اتوماتیک )در صورت لزوم پس از اخذ مجوز 
از مراجع ذیصالح( با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
2-مدت شرکت: نامحدود

شهدای  کوچه  سعدی-  رشت-  شهر  گیالن-  شرکت:  اصلی  3-مرکز 
فالحتی- بن بست اول شهید محمود احمدنیا- پالک 30- طبقه همکف- 

کد پستی4153657139 
4-سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد.

تعیین  ذیل  قرار  به  نامحدود  مدت  برای  شرکت  مدیران  5-اولین 
گردیدند: آقای اسماعیل خلیلی فرشمی به سمت مدیرعامل و رییس هیأت 
سهم  ریال   990000 دارنده  و   2580263322 ملی  شماره  به  مدیره 
الشرکه و آقای میثم جعفری گوشگجانی به سمت نایب رییس هیأت مدیره 
الشرکه  ریال سهم  دارنده 10000  و  ملی 2580317694  به شماره  و 
اسناد  و  اوراق  کلیه  امضاء  حق  امضا:  حق  6-دارندگان  گردیدند.  تعیین 
با امضاء  از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها  بهادار شرکت  تعهدآور و 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7-اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت - رم الف 3639

لیال خدمت بین دانا



همسفریاب  های  کانال 
جدید  روش  اجتماعی 
این  کالهبرداری است و در 
کانال ها افراد با معرفی خود 
از دیگران می خواهند عضو 
آنها  با  و  شده  شان  کانال 

همسفر شوند.
این  به  سطحی  نگاهی  با 
در  ها  آگهی  از  متنوع  طیف 
شبکه  صفحات  و  ها  کانال 
می  متوجه  اجتماعی  های 
شویم که نه تنها هیچ حریمی 
در آنها وجود ندارد بلکه می 
تواند زمینه یک کالهبرداری 
متاسفانه  که  باشد  واضح 
را  خود  چشم  افراد  برخی 
روی این حقیقت می بندند.  
چرا که در آن هیچ احراز 
یا  تماس  شماره  جز  هویتی 
از  اینستاگرام  یا  تلگرام   ID
وجود  دهنده  آگهی  شخص 
امکان  ترتیب  بدین  و  ندارد 
ای  استفاده  سوء  نوع  هر 
هویت  و  عنوان  جعل  از 
گرفته  اطالعات  سرقت  تا 
آن  در   ... و  اخاذی  تاریخ 
وجود دارد. زیرا این کانال ها 
هیچ گونه مسئولیتی در قبال 
ندارند  اشخاص  های  آگهی 
و تمام مسئولیت آگهی ها بر 
عهده آگهی دهنده می باشد.  
انتخاب  مسئولیت  لذا 
به  آزمایی  راستی  و  همسفر 
عهده خود کاربران می باشد 
و در صورت هر نوع مشکل 
به  کاربر  یا دردسری، دست 
چون  نیست  بند  جایی  هیچ 
هیچ گونه مدرکی در دست 

ندارد. 
دنبال  به  که  افرادی  قطعا 
همسفر در چنین شبکه هایی 
به  چون  اهدافی  هستند، 
صرفه بودن سفر، پیدا کردن 
دوست جدید، امکان استفاده 
در  دیگر  از خودرو شخص 
کنند  دنبال می  را   ... و  سفر 
باید  اینها  همه  از  قبل  اما 
 90 از  بیش  که  کنند  دقت 
و  فقط  ها  آگهی  این  درصد 
فقط کالهبرداری است و آن 
کالهبردار  یک  قضیه  طرف 
حرفه ای منتظر است تا دام 

خود را پهن کند.

کانال های 
همسفریاب اجتماعی 

روش جدید 
کالهبرداری

 

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «

 

                   

 

                          

                      

           

بر اساس پژوهش جدید محققان استرالیایی ثابت شده 
افرادی که روزی 30 دقیقه به پارک می روند، فشــار 
خون متوازن تر و وضعیت سالمت روانی مساعدتری 
 vakoneshiha@              !نسبت به دیگران دارند

 کسانی که سکته مغزی کرده اند در غذای خود لوبیا 
را قرار دهند خوراک لوبیا فشارخون را پایین می آورد 
و همچنین خوراک لوبیا باعث کم شــدن کلسترول 

vakoneshiha@              .خون می گردد

بدن در طول خواب بدلیل اینکه در حال سم زدایی و 
تجدید سلولهای مرده است دی اکسید کربن بیشتری 
آزادمیکند و آب کنار شما تمام آنها را جذب میکند                 

vakoneshiha@                                    

                   رفتن پارک  بر 
سالمت روانی

                       ستاره 800  مربع را  
    بگیرید...

                     لـوبیــا مـوثر در 
سکتـه قلبــی

                   هرگز آبی که شب 
کنار خود میگذارید را نخورید 

ســیم کارتتون هر چیزی که هست میتونید با شماره 
گیری # 800 * مشــاهده کنید در چه سیســتمهای 
پیامکی عضو هستید و داره ازتون پول اضافه گرفته 

میشه تا در صورت تمایل غیرفعالشون کنید ! 
vakoneshiha@                                     

 قهوه-  نان تست و کره 
 ماست های طعم دار بدون چربی

سوپرمارکتی  آماده  سبز-ساندویچ های  میوه های  آب 
vakoneshiha@                    کورن فلکس -

شکر : عسل-  نوشابه : شربت آبلیمو با عسل
بهترین داروی کم خونی : عسل و پسته

بهترین داروی رفع یبوست : خاکشیر و بارهنگ
vakoneshiha@                                    

به گفته محققان یک ســاعت خواب بعد از ظهر به 
طرز شگفت انگیزی مهارت های فکری و حافظه ای 
شــما را تقویت می کند طوری که گویا مغز شما 5 

سال جوان تر شده است.                          
 vakoneshiha@                                      

 اسفناج و کاهو:6 وعده در هفته  - آجیل:هر هفته 5 
مشت)عالیه( - میوه های بنفش:هفته ای 2 بار به باال

لوبیا:حداقل هفته ای 3 بار
ماهی:1 بار در هفته

vakoneshiha@        بیش از 1 بار پنیر نخورید  

با مصرف روزی حدود یک پیمانه آب گوجه فرنگی 
که سرشار از پتاسیم است،خطر بروز گرفتگی های 

دردناک عضله کاهش می یابد.  
vakoneshiha@                                    

سردی دســت ها و پاها در برخی افراد که همیشه 
دچار این مشکل هســتند مربوط به سرما نیست و 
میتواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد.                                        

vakoneshiha@                                   

                              
اگر بعد از صرف غذا 3 قاشق روغن بادام شیرین 
میل شود و تا یک ســاعت چیزی خورده نشود، 

سخترین زخم معده درمان خواهد شد.      
vakoneshiha@                                    

 * مصرف آب زرشک
 * مصرف آب هویج

 * مصرف خاکشیر) بدون شکر (   
vakoneshiha@                                     

                   آیا می دانستید ...

                خــوراکی های 
ضد آلـزایمر!!

                      ســردی دست ها و 
پاهایتان را جدی بگیرید!

                  علت گرفتگی عضله 
پا،کمبود پتاسیم و کلسیم است

                    روغن بادام شیرین 
موثر در زخم معده

                    3 راه برای تمیـز 
کردن خـون در تابستان

                   خوراکی های 
مضر برای صبحانه را بشناسید

                       بهترین جایگزین ها 
برای مواد غذایی مضر :

7
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نشریه واکنش: دکتر مسعود نصرتی 
شورای  اعضای  رأی   11 کسب  با 
رشت  شهردار  به عنوان  رشت  اسالمی 

انتخاب شد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ،  روز  دوشنبه در نطق پیش 
از دستور شورای رشت  اقایان محمد 
مسعود  و  فقیه  فرشاد  مهدی  و  زالفی 
کاظمی  از نامزدی برای تصدی مدیریت 
خود  انصراف  گیالن  مرکز  شهری 
اعضای  نهایت   در   . کردند  اعالم  را 
شورای شهر از میان  مسعود اسالمی و 

دکتر مسعود نصرتی،  اقای نصرتی را 
به عنوان شهردار رشت انتخاب کرد... 

قزوین،    1347 متولد  نصرتی   
شهرسازی  دکترای  تحصیالت  دارای 
برنامه ریزی  و  جغرافیا  گرایش  با 
مسئولیت  مدت  در  و  است  شهری 
خدمات  منشاء  قزوین  شهرداری  در 
ماندگاری بوده است که مردم این شهر 

همچنان از آنها یاد می کنند.. 
به  تاکنون   1392 سال  از  نصرتی   
شهرهای  جهانی  مجمع  رئیس  عنوان 

 . )WAIC( اسالمی

مهندسی  نظام  سازمان  عضو   
استان قزوین و عضو هیئت  ساختمان 
شهر  جهانی  مجمع  رئیس  و  امناء 
اسالمی برنامه اسکان بشر سازمان ملل 
متحد نیز از دیگر سوابق وی به شمار 

می رود.
در  تصدی  زمان  در  نصرتی   دکتر 
موثر  و  بزرگ  کارهای  قزوین  شهر 

عمرانی انجام داد  و چهره شهر قزوین 
در دوره مسئولیت ایشان  تغییر اساسی 
کرد. نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 
اقای  بود  کرده  بینی  پیش  قبل  هفته   24
نصرتی  در میان 22 نامزد تصدی مدیریت 
شهری رشت، شهردار آینده شهر رشت 

خواهد بود و این امر محقق شد.

وقتی  اند  شیرین  و  خواندنی  همیشه  خاطرات 
به  تا  گیری  می  دست  در  را   » پا  روی  رقص   «
لنگرودی  یکتایی  اسماعیل   « خاطرات  بازخوانی 
و  گذشت   ، جانبازی   ، اسارات  دوران  و  نشینی   »
برمی خوری  لطافت هایی  به  کنی  را مرور  ایثارش 
آگاه  نویسنده ی  و  اند   » » صمیمیت  از  که سرشار 
این  به   » زاده  » مصطفی مصیب  و جوان گیالنی   
اثر  فصل » خاطره نویسی « دقت خاصی داشته که 
قرار می  پیش رویت  وقتی   » پا  » رقص روی یک 
گیرد لذت خواندن را دوچندان می کند و دریغ اگر 
نخوانید و به داوری ننشینید که رقص روی یک پا 
، یعنی پای » یکتایی«  اسطوره شد ، اسطوره ای که 
این  ایثار  و  گذشت  حیرانی   ِ مبهوت  ملل  سازمان 

دالورمردان است.
» رقص روی یک پا « خاطرات اسماعیل یکتایی 
لنگرودی با گفت و گو و نگارش » مصطفی مصیب 
زاده « توسط حوزه هنری » سوره مهر «  به زیور طبع 

آراسته و روانه بازار نشر گردید.
این اثر ماندگار در 504 صفحه ، با نگارش 2500 

نسخه و قیمت 18000 تومان به چاپ رسید .
» رقص روی یک پا « تقریبًا همه آن چیزی است 
که » اسماعیل «  از دوران کودکی تا قربانگاه اردوگاه 

های عراق در دل داشت و بر زبان جاری کرد.

*تخم مرغ
*قارچ
*سیب
*انجیر
*خیار
*فلفل

*سیب زمینی پخته
*ذرت تفت داده شده

خبر

خبر

رقص روی یک 
پا ، ضربآهنگ 

خاطرات 
صمیمی

کم کالری تـرین مـواد غذایی 
برای - الغری بیشتر و احساس 

سیری طوالنی تر

دکتر مسعود نصرتی شهردار 
رشت شد

رئیس دانشگاه گیالن با تأکید بر اینکه دانشکده فناوری های نوین، مغز فعالیت های دانش بنیان 
کاماًل  رشته های  و  می کند  تأمین  را  کارآفرینی  چرخه  نوین،  فناوری های  چرخه  گفت:  است 
جدید و بین رشته ای هستند که کمتر در دانشگاه های مختلف وجود دارند و جایگزین رشته های 
که کمتر طرفدار داشته خواهند شد. احمد رضی در نشست خبری با اشاره به بهره برداری از 
دانشکده فناوری های نوین دانشگاه گیالن اظهار کرد: از 2 هزار 832 متر ساختمان فناوری ها 
نوین، نیمی از آن به بخش آزمایشگاهی اختصاص داده می شود که با دستور دکتر نوبخت قرار 
فناوری های  اینکه  بابیان  اعتبار شود.وی  تأمین   97 الیحه  در  مترمربع  هزار  مساحت  به  است 
یا  فناوری  نانو  رشته های  مورد  در  گفت:  هستند  بین رشته ای  که  است  رشته های  شامل  نوین 

بیوتکنولوژی که اآلن در دانشگاه گیالن دایر هستند و همچنین رشته هوافضا که میزبان رئیس 
دانشگاه هوافضا در دانشگاه بودیم رایزنی صورت گرفت و برای راه اندازی گرایش های هوافضا توافقاتی 

انجام شد و از آزمایشگاه ها و کارگاه ها در مقاطع فوق لیسانس و دکتری از سال 97 استفاده کنیم.
است  دانش بنیان  فعالیت های  مغز  نوین،  فناوری های  دانشکده  اینکه  بر  تأکید  با  دانشگاه گیالن  رئیس 
گفت: چرخه فناوری های نوین، چرخه کارآفرینی را تأمین می کند و رشته های کاماًل جدید و بین رشته ای 
هستند که کمتر در دانشگاه های مختلف وجود دارند و جایگزین رشته های که کمتر طرفدار داشته 
خواهند شد. وی افزود: رشته های دانشکده فناوری های نوین ازلحاظ کیفیت تأثیری بسیار زیادی 

در استان خواهد داشت.

رئیس دانشگاه گیالن ،دانشکده فناوری های نوین مغز فعالیت های دانش بنیان است

واکنش

خانواده  با  دیدار  در  گیالن  استاندار 
پور  حسین  مرتضی  حرم  مدافع  شهید 
شلمانی اعالم کرد: زندگینامه و خاطرات 
شهید حسین پور شلمانی در قالب کتاب 
چاپ و انتشار خواهد یافت. دکتر نجفی 
خانواده  با  دیدار  در  گیالن  استاندار 
حسین   ( پورشلمانی  حسین  حرم  مدافع 
نماینده  و  فرماندار  حضور  با  که  قمی( 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود 

اعضای شورای اسالمی کار شرکت 
انقالب  از  پس  بار  اولین  برای  چوکا 
شکوهمند اسالمی ایران انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
: این انتخابات با تشکیل مجمع عمومی 

جشنواره  شانزدهمین  واکنش:  نشریه 
باشگاه  در  کاسپین  اسب  زیبایی  ملی 
آزادانزلی  منطقه  تکتاز  سوارکاری 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  شد.  برگزار 
روابط  گزارش  به   ،  24 گیالن  خبری 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 

صورت  شهرستان  این  مسئولین  سایر 
بیان کرد: حضور مدافعان حرم  گرفت، 
 . است  کشور  در  امنیت  کننده  تامین   ،
دکتر نجفی با بیان این نکته که شهدا نیاز 

به تمجید مسئولین ندارند. 
مقام شهادت و شهدا فراتر از تحسین 
اما  است  محفوظ  خدا  نزد  در  و  بوده 
تکریم شهدا از وظایف ماست.  استاندار 
کرد:  نشان  خاطر  دیدار  این  در  گیالن 

ایزددوست  محمود  مستقیم  دستور  با 
اجتماعی  کارورفاه   ، تعاون  کل  مدیر 
استان گیالن و پیگیری اداره تشکلهای 
کل  اداره  این  کارفرمایی  و  کارگری 
اسالمی  شورای   و  گردید  برگزار 

ملی  جشنواره  شانزدهمین  انزلی   آزاد 
زیبایی اسب کاسپین و اولین حراج اسب 
های ترکمن و کاسپین در ایران با حضور 
شرکت کنندگانی از 5 استان و با حضور 
معاونان و مدیران این سازمان، مدیرکل  
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور 

و  اخالقی  خصوصیات  و  خاطرات  از 
مرتضی  حرم  مدافع  شهید  زندگینامه 
حسین پور شلمانی در قالب چاپ کتاب 

اهتمام شود. 
در  لنگرود  نماینده  الهوتی  مهندس 
مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار 
لنگرود  جدید  بیمارستان  کرد:  مطرح 
بنام شهید مدافع حرم مرتضی حسین پور 
شود.  نامگذاری  قمی(  حسین  شلمانی) 

خود  فعالیت  رسما  شرکت  این  کار 
انجام  است  ذکر  شایان  نمود.  آغاز  را 
راستای  در  شورا  این  گیری  شکل  و 
اسالمی  جمهوری  کار  قانون  اجرای 
تشکل  کیفی  و  کمی  توسعه  و  ایران 

کاسپین  های  اسب  گیالن،مالکان 
وزارت  نژاد  اصالح  مرکز  رییس  و 
اسب  گری  جلوه  با  کشاورزی  جهاد 
منطقه  تکتاز  باشگاه  در  منتخب  های 
انجمن  شد.رییس  برگزار  آزادانزلی 
جشنواره   این  برگزاری  در  ایران  اسب 

ضمن  شهید  پدر  دیدار  دراین  همچنین 
همرزمان  زبان  از  شهید  خاطرات  بیان 
شهید واالمقام اعالم کرد: به قول یکی از 
فرمانده  سلیمانی  سردار  شهید،  همرزمان 
شهادت  خبر  شنیدن  از  بعد  قدس  سپاه 
بیان کردند:» مرتضی،  این شهید بزرگوار 
آینده سپاه بود، بزرگ ترین سرمایه سپاه 

و مظلوم بود«. / 

نظم  های کارگری و کارفرمایی جهت 
و  کارگران  مابین  فی  تعامل  و  بخشی 

کارفرما می باشد.

گفت : در این جشنواره 56 اسب کاسپین 
 ، ، گلستان  مازندران   ، استاهای گیالن  از 
خراسان شمالی و قزوین در ۹ رده سنی در 
کاسپین  اسب  تولید  و  نژاد  اصالح  مرکز 
باشگاه سوارکاری تکتاز منطقه آزاد انزلی 

به نمایش گذاشته شدند. 

 استاندار گیالن؛ چاپ کتاب از زندگینامه شهید مرتضی حسین پور شلمانی 

تشکیل شورای اسالمی کار در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( 

منطقه آزاد انزلی برگزار کرد،جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در گیالن

با کسب اکثریت آراء ،

فرامرز محمدی پور

سمیه محمدی

لیال خدمت بین دانا
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واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـر  ویـژه

خبر

صـادر کننـدگان 
کیـوی حمایت 
می شوند

بازرس کل استان گیالن ،

فعالیت های بازرسی تشدید شده است
 جانشین مدیرمسئول  :               محمود رضایی

گیالن  استاندار   
بهره برداری  مراسم  در 
محصوالت  سردخانه  از 
تالش  لیسار  در  کشاورزی 
گفت : برای توسعه صادرات 
کیوی حمایت های الزم را 

انجام می دهیم .
اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گیالن؛  استانداری  رسانی 
نجفی  محمدعلی  دکتر 
به  اشاره  با  مراسم  در 
محدودیت منابع اعتباری در 
دولت یازدهم اظهار داشت : 
علی رغم این محدودیت ها 
خوب  تالش های  الحمدا... 
مختلف  های  بخش  در 
با  وی  پذیرفت.  صورت 
انتقاد از عده ای که متأسفانه 
با عینک بدبینی غیرمنصفانه 
می کنند  انتقاد  دولت  به 
افراد  این  امیدواریم   : افزود 
را  خود  بدبینی  عینک های 
عملکرد  تامنصفانه  برداشته 
بیان  با  وی  ببینند.  دولت 
اینکه چنانچه خدمات دولت 
بدانیم  نظام  خدمات  را 
اشتراکات بیشتر خواهد شد 
گیالن  در  الحمدا...   : افزود 
فضای همکاری و همراهی 
و  توسعه  جهت  در  خوبی 
پیشرفت استان وجود دارد. 
توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
دنبال  را  صادرات  بخش 
با  انشاءا...   : افزود  می کنیم 
توفیقات خوب حاصل شده 
و تولیدات بخش کشاورزی 
کیوی  محصول  بویژه  و 
بیشتر  توسعه هر چه  شاهد 

بخش صادرات باشیم. 
باالی  ظرفیت  به  وی    
در  کیوی  محصول  تولید 
استان بویژه تالش اشاره کرد 
و افزود : گیالن جزء دومین 
تولید کننده این محصول در 
از  می رود  شمار  به  کشور 
کشاورزی  جهاد  کل  مدیر 
انتظار داریم که این رتبه را 
کشوری  نخست  رتبه ی  به 
به  نجفی  دکتر  دهد.  بهبود 
صادرات  خوب  ظرفیت 
کرد  اشاره  کیوی  محصول 
کیفیت خوب  دلیل  به   : افزود  و 
از  محصول  این  استان  کیوی 
به  دریایی  و  زمینی  مرز  طریق 
روسیه  و  آذربایجان  جمهوری 
صادر می شود و استقبال خوبی از 
سوی این کشورها برای محصول 
بر  وی  دارد.  وجود  استان  کیوی 
چه  هر  سرمایه گذاری  ضرورت 
بیشتر در بخش تولید و صادرات 
تأکید کرد و افزود : باید شرایطی 
را فراهم کنیم تا ضمن ایجاد رفاه 
فرصت  مردم  برای  معیشت  و 
اشتغال را نیز برای جوانان فراهم 
الحمدا...  اینکه  بیان  با  کنیم.وی 
در  خوبی  های  گام  گیالن  در 
شده  برداشته  اشتغال  بخش 
است اما کافی نیست افزود 
شهرستان هایی  در  نباید   :
استعداد،  این  با  تالش  نظیر 
دریا  ذخائر،  منابع،  ظرفیت، 
و  زیبا  دشت  سواحل،  و 
و  خیز  حاصل  زمین های 
گردشگری  مستعد  مناطق 
شاهد بیکاری در آن باشیم. 

  
وی افزود : باید فرصت ها 

 ادب مدرک نیست...   ادب لباس گران پوشیدن نیست  ... ادب باالی شهر زندگی کردن نیست .... ادب ماشین خوب داشتن 
 نیست ... ثروت و مدرک ادب نمی آورد...

ادب یعنی: به همسرت امنیت... به فرزندنت محـبت... به پدر مادرت خدمت ... و به دوستانت شادی را هدیه کنی... و برای 
جامعه نعمت باشیم... هر کجا که میخواهیم باشم در هر لباسی و هر پستی که هستیم ... انسان باشیم...  و انسانیت را زنده 

 نگهداریم...

چند نکته از این معنا

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

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

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

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

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

www. gilan    .ir    24شبکه خبری » گیالن 24« را لطفا بخوانید، به آدرس
مهم ترین اخبار روز استان گیالن ، رسانه ای برای شما  با حداقل  90 درصد مطالب تولیدی

آماده انعکاس اخبار علمی ، تحقیقی دانشگاه های استان، بخش بهداشت و درمان، محیط زیست  با اولویت اخبار جوانان 

نشریه واکنش: بازرسی کل استان 
گیالن در نشست صمیمی با اصحاب 
این  های  فعالیت  کرد:  اعالم  رسانه 
محیط  سازی  سالم  هدف  با  سازمان 

سازمانی گسترده تر شده است.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ، سیف اهلل مسرور تصریح 
کرد«:  سازمان بازرسی استان به لحاظ 
تعداد نیرو و امکانات توسعه یافتگی  
های  روش  منظر  از  اما   ، نداشته 
صورت  تغییراتی   نظارتی   اجرای 
گرفته که موجب تشدید بازرسی ها 

در سراسر استان شده است.
ماه   شهریور   13 دوشنبه  روز  وی 
متذکر شد:   رسانه  اصحاب  در جمع 
سال گذشته  در جریان بازرسی ها به 
115 مورد تخلف اداری و انضباطی 
عنوان  به  پرونده   32 که  بر خوردیم 

جرم به مراجع قضایی ارجاع  شد.
هم  گیالن  بازرسی   کل  رئیس 
امسال  ماه  پنج  در  کرد:  اظهار  چنین 
و  تخلف   به   منجر  بازرسی  تعداد 
مسائل انضباطی 114 مورد است که 
از مدیران و مسئوالن دولتی   نفر   35

به مراجع ذیصالح معرفی شدند..
* رسانه ها را  روشنگر ارزیابی 

می کنم 
گیالن  استان  بازرسی  مقام  این 
ها  رسانه  و  مطبوعات   کرد:  اعالم 
می  روشنگر  و  روشن  چراغی  را 
بینم که حق را از باطل جدا کرده  و 
و  پذیری   نقد  ء  ارتقآ  برای  ابزاری 
شفاف سازی هستند. در فضای رسنه 
نظارت  فرهنگ  سالم  و  مطلوب  ای 
پذیری هم ارتقاء  و سطح نقد پذیری 

باالتر می رود.  ما در سازمان بازرسی 
اعتقاد داریم که  رسانه های جایگاه 
رفیعی دارند و باید از این  ابزار در 
مشکالت  و  مسائل  انعکاس  راستای 
جامعه، تجریه و تحلیل آنها و افزایش 
و  مسئوالن  پذیری  مسئولیت  سطح 
افکار عمومی  بهره گیری به جا شود. 
به عبارتی  باید گفت ، ارتقاء سطح 
فرهنگ   در  ای  رسانه  هر  جایگاه 
انتقاد پذیری و نقد منصفانه و سازنده 

است. 
از  شد:  آور  یاد  مسرور  مهندس 
نقد   که  داریم  توقع  استان  مدیران 
جا  هر  که  کنند  تحمل  را  منصفانه 
 ، بوده  ضعیف  رسانی  اطالع  فضای 
تقویت  رسانی  اطالع  دیگری  نوعی 
شده است و این مطلوب هیچ جامعه 
یک  در  کرد:  عنوان  نیست.وی   ای 
استان  ای  رسانه  فضای  اخیر  سال 
ارام  و نقدهای منصفانه افزایش یافته 
است  و رسانه ها با هم تعامل مثبتی 
به  این وضعیت  و موثری دارند که  

سود جامعه و مسئوالن امور است

گرفتن  تنها  بازرسی  نقش   *
متخلف نیست 

اشاره  با  گیالن  استان  کل  بازرس 
گرفته  تنها  بازرسی  نقش  اینکه  به 
نیمی  شد:  آور  یاد  نیست،   متخلف 
رسالت  و  وظایف  ها،  فعالیت  از 
بازرسی نظارت  و راهگشایی قبل از 
وقوع جرم و آموزش است و  در این 
شده  انجام  مناسب  های  اقدام  زمینه 
است که امسال بر میزان آن ها افزوده 

خواهد شد. 
مسرور گفت: اگر سازمان بازرسی 
صحنه  وارد  جرم  هر   وقوع  از  بعد 
شود مانند این است که جام بلورین  
بخواهیم   ما  و  بشکند  قیمتی  گران 
قطعات آن را متصل کنیم در حالی که 
رسالت و  اساس کار بازرسی حفظ 
این جام بلورین و سالمت آن است . 
زیست  محیط   ، طبعی  منابع   *

اولویت بازرسی گیالن  
مدیر کل بازرسی استان گیالن در 
این نشست خبری متذکرشد: یکی از 
مسائل مهم و اولویت بازرسی استان 

توجه ، نظارت و اقدام های پیگیرانه 
اراضی   ، زیست  محیط  حفظ  برای 
گیالن  ارزشمند  جنگلهای  و  استان  
از  گیالن  داد:  توضیح  مسرود  است. 
نظر زمین های حاصلخیز در مضیفه 
است و باید به داشته های خود ارج 
بگذاریم و در حفظ آنها کوشا باشیم.  
در این راستا سال قبل 49 هزار هکتار 
از اراضی گیالن به چرخه کشاورزی 
بازرسان  و   برگردانده شد   تولید  و 
پیگیری  و  این بخش حساسیت   در 
سازمان  دیگر  کمک  به  بسیاری 
جهاد  از  باید  که  دارند  مرتبط  های 
این  در  زیست  محیط  و  کشاورزی 

خصوص تقدیر شود.
در ارتباط با محیط زیست در سال 
 6 جمله  از  مدیران  از  تعدادی   95
شهردار  و 4 مدیر اداره محیط زیست 
از  تعدادی  و  بیمارستانی  مدیر   3 و 
های  مطب  و  آزمایشگاهها  مسئوالن 
خصوصی که درجمع آوری پسماند 
نمی  رعایت  را  ضوابط  و  اصول 
به  زیست  محیط  کمک  با  کردند 

مرجع قضایی معرفی شدند. 
روستایی  هادی  های  طرح   *

درست اجرا شود 
این مقام عالی بازرسی گیالن اعالم 
کرد: طرح های هادی روستایی در متن 
و بطن خود طرح های مناسب و موثر 
ارزیابی می شوند اما متاسفانه در اجرا 
ای  عده  که   ایم  مواجه  مشکالتی  با 
به  دیگر  نقاط  از  این طرح  قالب  در 
گیالن مراجعت و در چارچوب طرح 

ها ویال سازی می کنند. 

تقـدیر و تشـکر

معلولین  آسایشگاه  عامل  مدیر  و  مدیرت  هیات  طرف  از 
رشت » خیریه« 

استاندار گیالن در اقدامی خیرخواهانه و مردمی  30 راس گوسفند  
در روز عید سعید قربان به آسایشگاه معلوالن و سالمندان رشت 
)خیریه( اهداء کردند. دعای خیر 550 نفر از بیماران آسایشگاه 

بدرقه راهشان باید.


