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13 پاركينگ در رشت 
احداث مي شود

25 هزار ميليارد در صنعت 
گيالن سرمايه گذاري شد

 صفحه 1

اسماعيل يکتايی لنگرودي - آزاده و جانباز

رشت با 460 ميليارد 
آسفالت مي شود

هرگونه 
ممنوع كردن، 

ممنوع..!!  

صيد خاويار 
از 350 تن
 به 2 تن !! 

رئيس شورايي 
كه فقط دغدغه 

خدمت دارد

تشكيل اتاق 
فکر رسانه ها 

در  گيالن

 شماره  643 ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

كشور با ديپلماسي اداره 
نمي شود

دوباره غزلی ازعروج ازصداقت نور
نگاه عاشقانه ی دلم زخط عبور

  ودست های زالل توست درکرانه ی خورشید
کنار بی کسی ام نشسته به وقت حضور

 سکوت مبهمی وزید درلحظه های وداع
نگاه رهایی نگر ز ردپای عبور

 هماره عشق شکفته است کنار پنجره ها
چونان که الله دمیده است ز اوج شعروشعور
 تمام سادگی ات ز کوچه های دل جاریست

و کوه درشگفت تو و وداع آخرنور
 چو عاشق، دلت پرکشیده درهوای حرم

به آیه آیه قرآن ،به آیه های صبور

شهـداي مدافع حـرم

 نشريه ي منطقه اي واكنش: وزير صنعت، معدن 
و تجارتبا حضور در گيالن با بيان اينکه اين دولت 
خود  فعاليت هاي  و  اقدامات  با  بايد  ديگر  سال   ۵
وقت  رئيس جمهور  اطاعت  گفت:  ببرد،  پيش  به  را 
است.به  مثال زدني  رهبري  معظم  مقام  منويات  از 
گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، محمدرضا 
نعمت زاده صبح  شنبه 22 آبان  در شروع  گردهمايي 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ارشد  مديران 
رشت با اشاره به اينکه هم اکنون همدلي و همراهي 
است،  تأثيرگذار  و  مطلوب  بسيار  مجلس  و  دولت 
اظهار داشت: تعامل مجلس و دولت مکمل توسعه 
و آباداني در کشور است.وي با تأکيد بر شعار امسال 
اهميت  جهت  چندين  از  امسال  اينکه  بيان  با  و 
ويژه دارد، افزود: اقتصاد مقاومتي حاصل و چکيده 
فعاليت هاي خوب و گسترده انقالب اسالمي در 37 

سال گذشته است.
اينکه  ابراز  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير   
پويايي  و  توسعه  راهکار  مقاومتي  اقتصاد  سياست 
کالن  سياست  اين  کرد:  خاطرنشان  است،  کشور 
متشکل از 24 بند، اقدامات حائز اهميتي را در خود 

تجميع کرده است.

معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
دولت  در  گفت:  گيالن  تجارت  و 
يازدهم بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد ريال 
با  صنعت  بخش  در  سرمايه گذاري 
بيش از ۶۵۰ مورد پروانه بهره برداري 

انجام شده است. 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن 24 ، دكتر علي منتظري شنبه 
مديران  گردهمايي  در  ماه  آبان   22
ارشد صنعت، معدن و تجارت که با 

گيالن  استانداري  الغدير  سالن  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  حضور 
برگزار شد، اظهار داشت: گيالن در حوزه صنعت سابقه درخشاني دارد.

ريال  ميليارد  هزار   25 بر  بالغ  يازدهم  دولت  در  اينکه  بيان   با  وي 
سرمايه گذاري در بخش صنعت با بيش از 650 مورد پروانه بهره برداري انجام 
شده است، افزود: در گيالن با تشکيل کارگروه رفع موانع توليد، طرح هاي 
بزرگي به بهره برداري رسيده است. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گيالن با تاکيد بر اينکه استان بيش از 2 هزار و 600 واحد صنعتي فعال دارد، 
تصريح کرد: در واحدهاي صنعتي مذکور بالغ بر 87 هزار نفر اشتغال دارند.

گام هاي  گيالن  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  اينکه  ابزار  با  منتظري 
مثبتي در زمينه توسعه صنعت در استان برداشته شده است، خاطرنشان کرد: 
گيالن در حوزه صنعت اقتصاد پويايي دارد. وي با اشاره به شاخص هاي مهم 
استان در بحث کشاورزي،گردشگري، دارا بودن منطقه آزاد و  ظرفيت هاي 
توسعه صنايع سلولزي و نيروي انساني اعالم کرد: ظرفيت ها و مزيت هاي 

گسترده گيالن موجب جذب سرمايه گذاري در استان مي شود. 
استان  اينکه  به  اشاره  با  گيالن  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئيس 
گيالن در بحث توليد دارو از استان هاي برتر کشور است، بيان کرد: گيالن 

بالغ بر 200 واحد فعال در حوزه پوشاک دارد.

دولت بايد تا 5 سال آينده 
كارهايش را پيش ببرد

25 هزار ميليارد در صنعت گيالن 
سرمايه گذاري شد

صنعت گيالن در مسير تحول ...ديدگاه ...  گردهمايی مديران ارشد وزارت صنعت،  معدن و تجارت در گيالن ...

دکتر نجفي بهترين گزينه براي استانداري گيالن بود
نشريه ي واكنش و شبكه خبري گيالن 24: وزير صنعت، معدن و 
تجارت شبنه 22 ابان در گردهمايي مديران ارشد اين وزارت در رشت 
کارگروه  و  مقاومتي  اقتصاد  اجراي سياستهاي  در  استانداران  از تالش 
رفع موانع توليد قدرداني کرد. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ،  مهندس محمدرضا نعمت زاده در اين گردهمايي افزود: بايد از 

فضاي بوجود آمده پس از برجام حداکثر بهره را بگيريم.
وي با بيان اينکه بايد سرمايه گذاري خارجي را جدي بگيريم، اظهار 

کرد: ما نياز به پول آنها نداريم بلکه نيازمند دانش و تجربه هستيم.
مهندس نعمت زاده تصريح کرد: بايد براي ارتقاي کيفيت محصوالت 
در راستاي صادرات اهتمام داشت چراکه مي خواهيم به دنيا صادرات 
داشته باشيم اما در حال حاضر توان و دانش صادرات مان محدود است.
وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه همکاري خوبي بين 
دولت و مجلس وجود دارد، اظهار کرد: اين همکاري بايد مکملي براي 
مقام  از سوي  امسال  نامگذاري  به  وي  باشد.  کشور  آباداني  و  توسعه 
معظم رهبري به عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل اشاره و تصريح 
از  پس  اقتصادي  هاي  برنامه  و  ها  سياست  مثبت  نکات  چکيده  کرد: 
انقالب در قالب اقتصاد مقاومتي، به طور منسجم در قالب 24 سياست 
جمع شده است.  وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعال شدن 
ستاد اقتصاد مقاومتي به طور رسمي از اوايل فروردين ماه به مسئوليت 
اين زمينه شروع  معاون اول رئيس جمهوري گفت: بحث هاي ما در 
لزوم آگاهي و شناخت  بر  شده و در بعضي موارد جلو هستيم.  وي 
قشرهاي تاثيرگذار جامعه از مشکالت بخش صنعت تاکيد و اضافه کرد: 
اگر استانداران و يا خبرنگاران شناخت داشته باشند، حمايت مي کنند به 
طور مثال سفر رئيس بانک مرکزي به چندين استان تاثير خوبي داشته 
رفع مشکالت تالش مي  براي  دولت  اينکه  بيان  با  زاده  نعمت  است. 
کند، اظهار کرد: گاهي ما شناخت کافي از مسائل نداريم و يا قضاوت 
نادرست مي کنيم؛ هرقدر که افراد تاثيرگذار همچون نمايندگان مجلس 
کنند.   براي رفع مشکالت کمک مي  بهتر  آشنا شوند،  بيشتر  ما  کار  با 
وي همچنين کارگروه هاي رفع موانع توليد را در حل مشکالت صنايع 

کوچک و متوسط موثر خواند و گفت: اين طرح با تالش استانداران با 
تشکيل کارگروه رفع موانع توليد به رياست آنان بسيار مثبت بوده است.  
وي به عدم پويايي و فعال بودن برخي بانک ها در استان ها اشاره کرد 
و گفت: با دستور دکتر جهانگيري مبني بر گزارش عملکرد بانک ها، با 
نعمت  کرد.  تغيير خواهد  ها  بانک  اقدامات  و  استانداران روش  پيگيري 
زاده خاطرنشان کرد: بايد در سال اقدام و عمل ، کارها به صورت عملي 
انجام شود.  وي از مديران خواست تا با عشق و عالقه، به کارشان ادامه دهند و 
اين کار توفيقي است که دولت در اختيار ما گذاشته است. نعمت زاده ، حجت 
االسالم روحاني را بهترين گزينه براي رياست جمهوري دانست و گفت: يکي از 
مهمترين خصوصيات ايشان، اطاعت پذيري از رهبر معظم انقالب است اما عده 
اي، غيرمنصفانه در اين مورد، حرف هايي نادرست مطرح مي کنند. وي تصريح 
کرد: در فرآيند مربوط به برجام، رئيس جمهوري به تيم مذاکره کننده 
تصميم  در  بايد  شود  منتهي  مذاکرات  قطع  به  حتي  اگر  داشت  تاکيد 
گيري ها تمام موارد مورد نظر رهبر معظم انقالب، حتما رعايت ، عملي 
همراهي  به  تجارت  و  وزير صنعت،معدن  شود.   نشانده  کرسي  به  و 
دکتر نجفي در کنار  دکتر روحاني در ايام انتخابات رياست جمهوري 
در ستاد  و برنامه هاي مختلف  حضور داشتند  اشاره کرد و افزود: با 
توجه به ظرفيت هاي دکتر نجفي بهترين گزينه که صالحيت الزم براي 

استانداري گيالن را داشت وي بود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن:وزير صنعت، معدن و تجارت ، وزير صنعت، معدن و تجارت در گيالن،

»روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن«



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

حـمالت شديـد عليه 
نماينده مردم رشت 

درمجلس

mohammadpour3650@yahoo.com 

جمهوري  رياست  انتخابات   
قوس  و  ماه كش   19 از  پس  آمريكا 
هاي فراوان و افشاگري هاي بي نظير 
كه چهره تازه اي از اياالت متحده را 
و  رسيد  پايان  به  نماياند  جهانيان  به 
برخالف بسياري از پيش بيني ها در 
به   « ترامپ  دونالد   « جهان  و  ايران 
ظاهر نامزد جمهوري خواهان اما در 

واقع نامزد مستقل بدون پشتوانه. 
 برگزيده شد. 

صورت  شرايطي  در  انتخاب  اين 
به  و  ها  رسانه  همه  كه  گرفت 
دالرهاي   ، ان«  ان  سي   « خصوص 
از سوي عرب هاي  اهدايي  هنگفت 
ها  اروپايي  و  فارس  خليج  حاشيه 
و  نشين  سفيد  كاخ  هاي  دولتي  و 
كلينتون  اختيار  در  ثروت  صاحبان 

بود .
 با وجود آنكه تا دقايق آخر كسي 
كلينتون  هيالري  نداشت   ترديد 
هاي  گروه  كننده  تقويت  و  باني 
ترور  در خاورميانه براي بقاي رژيم 
صهيونيستي در چارچوب نظم نوين 
آمريكا  نظام  در  بودن  حل  و  جهاني 
انتخاب مي شود، مردم آمريكا نشان 
دادند كه از اين نظم مثال نوين جهاني 

و بانيان آن متنفرند!.
هاي  فعاليت  جريان  در  ترامپ 
فريب  را  آمريكا  سيستم  انتخاباتي 
كار،  دروغگو،  دشمن ملت ها،  متقلب 
و  دانست  آن  نظاير  و  انتخابات   در 
در عين حال اعالم كرد: چون  حرف 
دل مردم فقير و عقب نگه داشته شده 
انتخاب  و محروم را مي زند ، حتما 
هاي  رقابت  در  ترامپ  شوم.   مي 
داخل  در  را  خود  انگشت  انتخابات 
كه  آمريكا  بازنده  نسل  متوجه  كشور 
شوند،   مي  شامل   را  مردم  اكثريت 
مهم  اين  درك  با  آنها  و  گذاشت 
جمهوري  دادند.رئيس  راي  او  به 
رقابت هاي  آنچه در  آمريكا  منتخب 
كاربرد  ظاهرا  كرد،  مطرح   انتخابات 
داشت  رقابت  دوره  براي  تبليغاتي 
 كما اينكه بعد از ديدار يك ساعته با 
اوباما رئيس جمهور چهره و مواضع 
ديگري از خود نشان داد . اكنون اين 

احتمال تقويت شده است كه دونالد 
ترامپ در باره ديگر سخنانش در اين 
عدم   ، مهاجران  اخراج  مانند  دوره  
آمريكا،   به  ها  مسلمان  ورود  اجازه 
پاره كردن متن برجام و ...تجديد نظر 
ترامپ  ورود  ترديد  بي  كرد.  خواهد 
به كاخ سفيد ، سيستم نظام استكباري 
آمريكا را دچار سردرگمي كرده است 
و هيچ كس نمي داند با وجود حضور 
سنا و كنگره ،  طي ماه هاي آينده چه 
بحران ها و اتفاق هايي روي مي دهد 
اما  بي ترديد اياالت متحده بايد منتظر 
جريان هاي بحران زا و تنش آلود در 
داخل و حتي بين المللي باشد.  سرنخ 
اين بحران از هم اكنون در حوزه بين 
الملل اشكار شده است و برخي مقام 
هاي اروپايي از جمله رئيس جمهور 
فرانسه اعالم كرد: اگر ترامپ بخواهد 
تغيير موضوع ندهد،  اروپا بايد بدون 

توجه به واشنگتن راه خود را برود.
حال  در  ،  آمريكا  نگارنده  نظر  به 
حاضر و شايد از يك دهه پيش  آتش 
به  تدريج  به  كه   است  زير خاكستر 

اين آتش سير تكاملي خود را طي مي 
گذار  تاثير  كشور  اين  آينده   و  كند 
بيني  پيش  امكان  جهان   اوضاع  بر 
ندارد. بدون شك با تشديد بحران و 
جنگ در آمريكا » كه تا حدي شروع 
اقتصاد  بيشتر  سقوط   و  است«  شده 
براي  اتفاقي  چه  بزرگ  كشور  اين 
جهان رخ مي دهد.؟ذكر اين نكته نيز 
ضروري است كه درظاهر با انتخاب 
نظام  كه  رسد  مي  نظر  به    ، ترامپ 
آمريكا به شدت احساس خطر كرده 
است  شده  جديدي  بحران  دچار  و 
انتخاب و خطر  اين  تبعات  كه حتي 
در اياالت متحده طي ماه هاي آينده 
جمهور  رئيس  كار  شروع  از  بعد  و 

منتخب مشخص مي شود. 
كالم آخر،  با روي كار آمدن ترامپ  
متناسب  با آگاهي سياست هاي  بايد 
و درست را انتخاب كنيم و اتاق هاي 
مدتي  در  را  دقيق  هاي  تصميم  فكر 

كوتاه اتخاذ و اجرايي كنند.
كه  است  اين  نهايي  گمان  و  نگاه 
متحده  اياالت  هاي  برنامه  اين  همه 

شده  تعيين  پيش  از  ريزي  برنامه  يك 
است و واشتگتن مشغول بازي تئاتر در 

سطح صحنه ي جهاني است. 
آنكه  به  نظر  گمان   اين  براساس 
خصوص  به  و  آمريكا  دولتمردان 
مديران كاخ سفيد درسه دهه گذشته با 
عملكرد و سياست هاي خود گند زده 
بيشترين مصيبت  و  دنيا  به سراسر  اند 
كرده  ايجاد  خاورميانه  براي  هم  را  ها 
اند. اكنون قدرت مثال بالمنازع جهاني 
را  سرجايش  جهان  برگرداندن  امكان 
نداشته و به يك آدم سرخوش  و كمي 
و  اوضاع سر  اين  به  تا  دارند  نياز   .....

ساماني بدهد.
 بعد هم بگويند از ترامپ هر كاري 
بر مي آيد و اين شرايط را او به وجود 
سه  در  آنچه  واقع  در  اما  است  آورده 
افتاد  اتفاق خواهد  آينده  يا چهار سال 
خواست دقيق و برنامه ريزي صاحبان 
سرمايه و ثروت آمريكايي و دولتمردان 
باشد. به احتمال زياد در آن تاريخ كه 
به  را  ترامپ  برسند،  شان  اهداف  به 

سرعت كنار بگذارند.!!

سوي  از  شديدالحني  حمالت  اخير  روز  چند  در  سياسي:  گروه 
مركز  رشت  مردم  نماينده  سه  از  يكي  عليه  اصولگرايان  اردوگاه 
استان گيالن مي شود. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي  كه خود اصولگراي اصالح طلب 
است به تازگي درباره فتنه 88 مطالبي عنوان كرده است.  در اين 
پاسداران،   سپاه  فرمانده  جمله  از  انقالب  نهادهاي  مسئوالن  راستا 
اصولگرا،   جناح  هاي  رسانه  خصوص  به  ها  رسانه  روحانيان،  
چهره هاي سياسي و دانشگاهي اين جناح و سه تن از نمايندگان 
اصولگراي گيالن در مجلس اظهارات تند و گاه بي پرده اي عليه 

جعفرزاده مطرح كرده اند.  كوچكي نژاد نماينده اصولگراي رشت 
: از مردم استان و شهرستان به  در موضع گيري خود گفته است 
خاطر سخنان نماينده ديگر شهرستان در خانه ملت عذرخواهي مي 
كند. برخي از چهره هاي در مواضع خود به مرز توهين و فحاشي رسيده 

و عصبانيت خود را از سخنان اين نماينده آشكار كردند.
 به موازات اين فضاي خاص در مركز استان  كه به نظر نمي رسد به 
همين جا ختم شود، برخي از مسئوالن سياسي استان خواستار انسجام و 
اتفاق ميان مسئوالن و نمايندگان مردم در مجلس  هستند و توصيه مي 

كنند در برابر هر سخني اشفته نشده و فضا را ملتهب نكنند.

واكنش2

آيا آمريكا در آستانه تحول است

عربستان در آستانه 
ورشکستگی

2 تجمع اعتراض مقابل 
خانه ملت...!

خبر

خبر

نگاه سياسی روز 

خبر

سر  با  روحاني  حسن  دولت 
بهبود  همچون  هاي  شعار  دادن 
معيشت مردم و رشد اقتصادي، 
ضد  بر  غرب  هاي  تحريم  رفع 
سياسي  باز  فضاي  ايجاد  ايران، 
مطالبه  و  مطبوعات  آزادي  احزاب،  و  ها  گروه  همه  فعاليت  براي 
زندانيان سياسي و در حصر خانگي و ... ، توانست با حمايت جدي 
از  را  رياست جمهوري  دهم  انتخابات  آراء  اکثريت  طلبان  اصالح 
آن خود کند. اما اينکه ايشان و دولت اعتدال تا چه حد در اجرايي 
دارد.  وجود  متفاوتي  نظرات  اند  بوده  موفق  خود  شعارهاي  کردن 
براي رسيدن به برنامه هاي هدفمند اصالحي آن چيزي که بيشترين 
و  ها«  برنامه  بندي  »اولويت  »زمان«،  از:  بردن  بهره  دارد  را  اهميت 
ابتدا  از  مي خواست  دولت  اگر  آنهاست.  نمودن«  مطرح  »جداگانه 
خود را درگير نيروهاي تندرو براي رفع حصر و ايجاد آزادي هاي 
سياسي اجتماعي کند تمام انرژي خود را با حساس کردن حاکميت 
براي ادامه فعاليت، از دست مي داد. خنده دار است که کسي بگويد 
تراژدي هملت ممکن بود در دربار چنگيز خان نوشته شود، در واقع 
اتفاقات خوب در فضاي مناسب خوب ظهور مي کند. اگر دولت 
هدف ابتدايي خود را بهبود وضعيت اقتصادي قرار مي داد شرايط 
تحريم اقتصادي اين اجازه را فراهم نمي آورد. بنابراين با هدفمندي 
مثال زدني به سمت مذاکره با جهان رفت و با نتيجه مطلوب راه را 
براي بهبود وضع اقتصادي از يک سمت و ايجاد ثبات و امنيت ملي 
از سمت ديگر فراهم ساخت. دولت دهم تقريبًا تمام زمان خود را 
نهم  نامه هايي کرد که دولت  به درست، صرف حل و فصل قطع 
دست  در  دولت  که  زماني  به  توجه  با  ناميد.  مي  پاره  کاغذ  را  آن 
داشت مطمئنًا بهترين گزينه براي پيشبرد شعارهاي اصالحي تأکيد 
بر سياست خارجي قوي براي حل معضل تحريم هاي اقتصادي و 
نکنيم  فراموش  بود.  کشور  از  طلبي  جنگ  و  تهديدات  کردن  دور 
مطرح  يکجا  به صورت  را  اصالحي  هاي  تمام خواسته  توان  نمي 
جداگانه  يعني  نامد.  مي  فابياني  استراتژي  را  آن  هانتينگتون  کرد. 
مطرح کردن قضايا. مزيت اين روش در آن است که باعث کم شدن 

تحريکات نظام سياسي در برخورد با اهداف اصالحي مي گردد. 
زماني يک کنشگر اصالحي مي تواند تأثيرگذار باشد که در بدنه 
قدرت به صورت فعال حضور داشته باشد. در تبيين اولويت بندي 
اهداف دولت دهم مي توان به اهداف اقتصادي بعنوان زيربنا، و نخبه 
محوري براي پيشبرد اهداف سياسي و اجتماعي و فرهنگي به عنوان 
رهيافت  بحال  تا  و  دهه  تا چندين  رهيافت  اين  نمود.  اشاره  روبنا 
مؤثري براي توسعه يافتگي کشورهاي جهان سوم بوده است. به نظر 
مي رسد در اولويت بندي اهداف اصالحي مي بايست نگاه افرادي 
که دولت را وام دار خود مي داند تا حدي تغيير کند چرا که اگر 
يک سري از خواسته ها بر زمين مانده در عوض به خواسته هاي 
بنيادي ديگري عمل شده است که انشاءاهلل زمينه ساز خواسته هاي 

ديگر خواهد شد. 
تا کنون نگاه اعتدالي پيش برنده برنامه هاي اصالحي بوده است. 
با  تولد  بدو  در  که  برود  پيش  اي  گونه  به  بايد  مدنظر  اصالحات 
نخبه  يک  به  که  زماني  نگردد.  خفه  نطفه  در  حاکميت  حساسيت 
اعتماد مي شود، بگذاريد او که  برنامه هاي اصالحي  براي پيشبرد 
در بدنه قدرت قرار دارد تصميم بگيرد که بزنگاه مورد وثوق جريان 
رسالت  بردن  پيش  فرجام  که  چرا  کجاست.  اعتدالي  و  اصالحي 
اصالحي با چاشني تجربه، زمان و عقالنيت، به گذار به دموکراسي 
مطلوب با کمترين هزينه ها و خشونت منجر خواهد شد. فردي در 
جايگاه رياست جمهور يک کشور به قدرت، معرفت دارد. بنابراين 
از فضيلت تصميم گيري بيش از هر فرد و گروه ديگري برخوردار 
است. بر اين اساس بياييم زمام کليه امور اصالحي را به او بسپاريم، 
آنچه بدان نيازمنديم کشوري است که عقالنيت بر آن حکومت کند.

آمار  معاون  واكنش:  نشريه 
و  برنامه  سازمان  اطالعات  و 
از سرشماري  گيالن  استان  بودجه 
حضوري 9/68 درصد خانوارهاي 
خبر  ماه  آبان   18 صبح  تا  گيالني 

داد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
گيالن 24 ، به نقل از روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه استان 
عليرغم  کار  پيشرفت  لحاظ  به  کرد:  اضافه  طيفوري   گيالن،وحيد 
در  مدت سرشماري  اغلب  در  باراني  و  سرد  هوايي  و  آب  شرايط 
هزار   628 تاکنون  اجرايي  هاي  رده  کليه  مضاعف  تالش  با  آستان 
خانوار گيالني  سرشماري حضوري شده اند که  9/68 درصد خانوار 
هاي مورد انتظاررا شامل مي شود در حاليکه پيشرفت مورد انتظار در 

همين مدت  ۶۶.۸ درصد مي باشد .
 وي افزود:  متوسط پيشرفت سرشماري حضوري در کشور ۱۶.۷ 
ميليون خانوار است که برابر با 7/64  درصد  خانوار هاي مورد انتظار 
مي باشد.  طيفوري گفت: از لحاظ شاخص ترکيبي کيفيت نيز گيالن 

نسب به ساير استان ها در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
مردم  توجه  شايان  مشارکت  و  همکاري  از  تشکر  ضمن  وي    
استان در امر سرشماري در خصوص خانوارهاي غائب اظهار داشت: 
خانوارهاي غايبي که در زمان مراجعه مامور امارگير حضور نداشته اند  
مي توانند با استفاده از کد خانوار غايب )کد مندرج در برگه اطالعيه 
.www.sarshomari95الصاقي به در منزل توسط مامور( به سايت
ir  وارد شده و به طور اينترنتي در سرشماري مشارکت کنند. خانوارها 
اينترنت مي توانند از ساعت 8 الي 20  در صورت عدم دسترسي به 
در سرشماري  تلفني  به صورت  ستاد سرشماري شهرستان هاي   با 
با ستاد سرشماري استان به  مشارکت کنند يا جهت هرگونه اطالع 

شماره 33666706 تماس حاصل نمايند.

سـرمقـاله ،

ماهيت اصالح طلبی دولت 
اعتدال

70درصد گيالنيها در سرشماري 
مشاركت كردند

مدير مسئول  

سيدمهدي ميرعباسی-
دانشجوي دكتري علوم سياسی

تا 18 آبان،

درسرشماري اينترنتي ،

15 صفر  1437
شماره  25643 آبان  1395 سه شنبه 

زهرا رضائی

جديد  دارايي  وزير  الجدعان،  محمد 
کشور  اين  کرد  اذعان  عربستان سعودي 
به  و  آورده  باال  بدهي  دالر  ميلياردها 
و  خصوصي  ساختماني  شرکت هاي 

کارگران خارجي بدهکار است.
گفت:  عربستان  جديد  دارايي  وزير   
»مقدار دقيق )بدهي( را به ياد ندارم، اما 
جدعان،  گفت:  است.«به  دالر  ميلياردها 
و  نفتي  درآمدهاي  شديد  »کاهش 
کشور(  )اين  توسط  انجام شده  اقدامات 
هزينه هاي  کاهش  به منظور  پادشاهي 
در  تأخير  باعث  پروژه ها«  از  تعدادي 
به  است.  کارگران شده  پرداخت حقوق 
روزنامه  از  نقل  به  پرس تي وي  گزارش 
هزار   70 با  عربستان  دولت  گاردين، 
اخراج  را  آنان  و  تسويه حساب  کارگر 
که  کارگري  هزار  ده ها  و  است  کرده 
نيز،  ادامه مي دهند  کار خود  به  همچنان 
ماه ها است که حقوقي دريافت نکرده اند. 
بر اساس اين گزارش، دولت عربستان از 
مي رود  طفره  قراردادهاي جديد  امضاي 
در  توسعه  و  اقتصادي  امور  شوراي  و 
اين کشور نيز انتظار ندارد معوقات همه 
پرداخت  جاري  سال  پايان  تا  کارگران 

شود. 
راشاتودي،  اينترنتي  پايگاه  نوشته  به 
در  تأخير  با  دارد  قصد  عربستان  دولت 
جبران  قراردادها،  لغو  و  پرداخت ها 
کارها  اين  انجام  اما  کند،  خسارت 
شرکت هاي  بزرگ ترين  از  بسياري 
ساخت وساز در اين کشور را در معرض 
خطر ورشکستگي قرار مي دهد. بر اساس 
تأثيري  روند،  اين  ادامه  گزارش،  اين 
منفي بر پيمانکاران فرعي و شرکت هاي 
منابع  با  توجه  با  و  مي گذارد  کوچک تر 
گرفته اند،  بانک ها  از  آن ها  که  مالي 
ممکن است تهديدات بانکي ايجاد شود. 
عربستان سعودي سه چهارم درآمد خود 

را از فروش نفت تأمين مي کند. 
عالوه بر کاهش بهاي جهاني نفت طي 
دو سال اخير، هزينه هاي ارتش عربستان 
در تجاوز نظامي به يمن باعث شده است 
ميليارد   100 حدود  کسري  با  رياض 
دالري بودجه در سال 2015 مواجه شود.  

ازنا  مردم روستاي کمندان شهرستان 
با تجمع در مقابل مجلس به بالتکليفي 
از  13سال  از  پس  کمندان  مخزني  سد 

شروع ساخت ، اعتراض کردند.
 13 بالتکليفي  به  روستا  اين  اهالي   
که  کمندان  مخزني  سد  ساخت  ساله 
کرده  ايجاد  را  مشکالتي  آنها  براي 
تعيين  خواستار  و  هستند  معترض 

تکليف وضعيت اين سد شده اند.
*************

مسکن  تعاوني  اعضاي  از  تعدادي   
مجلس  مقابل  در  نيز  تهران  برق  اداره 
به  رسيدگي  خواستار  و  کردند  تجمع 

خواسته هاي خود شدند.
را  خود  کنندگان  تجمع  اين   
کارگران  مسکن  تعاوني  مالباختگان 
اداره برق منطقه اي تهران دانسته و اعالم 
هزار   25 مسکن  تعاوني  اين  که  کردند 
فاز  در  بود  قرار  و  دارد  عضو   600 و 
پنج شهر جديد هشتگرد به آنان مسکن 
سال ها  گذشت  از  بعد  اما  شود  واگذار 

هيچ خبري نيست.

براي  که  تمايالتي  بعضًا  برجام  حوزه  در  اگر 
من  است  تاکتيکي  کاماًل  دارد  وجود  مذاکرات 
برداشتم اين نيست که ماهيتًا استراتژيک تغيير رويه 
دادند.  فواد ايزدي و گوهري مقدم درباره انتخاب 
گو  و  گفت  در  برجام  درباره  اظهاراتش  و  ترامپ 
بيان کردند: جمهوري اسالمي  نو  با روزنامه صبح 
ايران در راهبرد سياست خارجي آمريکا دقيقًا چه 
دولت  و   92 انتخابات  از  بعد  و  دارد  جايگاهي 
گوهري  است؟  کرده  پيدا  وضعيتي  چه  روحاني 
اياالت  خارجي  سياست  در  ايران  جايگاه  مقدم: 
ثابت است. رويکردي  آمريکا، يک جايگاه  متحده 
که احزاب اياالت متحده بر اساس استراتژي کالن 
نسبت به جمهوري اسالمي و در يک نگاه دقيق تر 
رويکرد  يک  دارند؛  اسالمي  انقالب  به  نسبت 

بيان  با  گيالن  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس   
درصد   ۳ اينترنتي  سرشماري  استان  در  اين  اينکه 
در  گيالن  گفت:  است،  باالتر  کشوري  ميانگين  از 
اجراي طرح سرشماري نفوس و مسکن ۹۵ جزء ۶ 

نقدينگي  گفت:  اصالحات  دولت  وزيراقتصاد 
هزارهزار ميلياردي، اژدهاي خفته و يخ زده اي است 
کاهش سود  و  اقتصادي  رونق  گرم  آفتاب  اگر  که 
و  اقتصاد  جان  بالي  مي تواند  بتابد،  آن  به  بانکي 

مقابله  در  است  تاکتيک هايشان ممکن  است.  ثابت 
ولي  باشد؛  متفاوت  اسالمي  انقالب  با  مواجهه  و 
واحد  اسالمي  انقالب  به  نسبت  کالنشان  سياست 
و  مهار  کنترل،  براي  متفاوتي  ابزارهاي  از  و  بوده 
لذا درواقع جايگاه يک  استفاده کردند.  ضربه زدن 
جايگاه مشخصي است _ صرف نظر از اينکه چه 
حزبي در طول اين سي و پنج_ شش سال در اياالت 
متحده سر کار بوده است _ من تفاوت ماهوي در 
ما  اگر  معتقدم  نمي کنم و حتي  اين روند احساس 
فکر کنيم در آينده هم تغييري رخ خواهد داد؛ اين 
عرصه  در  مي تواند  و  بود  خواهد  نادرستي  تصور 
اياالت  قبال  در  تصميم گيري  و  سياست گذاري 
متحده يک خطا محسوب شود. ايران براي آمريکا 
محسوب  منطقه اي  نظم  زننده  برهم  بازيگر  يک 

استان برتر کشور است.  دكتر محمدي اعالم کرد: 
نفوس  سرشماري  طرح  اجرايي  عمليات  ميانگين 
و مسکن در گيالن 83 درصد است که شهرستان 
بهترين  و  باالترين  اجراي 93.33 درصد،  با  املش 

مردم شود.  طهماسب مظاهري وزير اقتصاد دولت 
نقدينگي  عظيم  حجم  خصوص  در  اصالحات 
ميليارد  هزارهزار  گفت:نقدينگي  و  داد  هشدار 
 توماني به زودي فشار تورمي سنگيني را روي کاال 

است.  تروريست  حامي  بازيگر  يک  و  مي شود 
آمريکايي ها  از طرف  بشر  در حوزه حقوق  درواقع 
متهم است و بازيگري به حساب مي آيد که با دوستان 
اياالت متحده در منطقه ارتباط خوبي ندارد و دشمن 

آنها محسوب مي شود.

شهرستان هاي  عملکرد  کمترين  و  دارد  را  عملکرد 
گيالن تاکنون 80 درصد است که پيش بيني مي شود 
صد در صد  به  سرشماري  از  باقي مانده  روزهاي  در 

برسد.

و خدمات ايجاد خواهد کرد.  وي افزود: نقدينگي 
هزارهزار ميلياردي، اژدهاي خفته و يخ زده اي است که اگر 
آفتاب گرم رونق اقتصادي و کاهش سود بانکي به آن بتابد، 

مي تواند بالي جان اقتصاد ايران و مردم كشور شود.

جـايگاه تــرامپ لـرزان است

گيالن 3 درصد باالتر از ميانگين كشور است

تورِم سنگينی را شاهد خواهيم بود

مرجع ثبت شرکت ها  وموسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

تاسیس موسسه غیرتجاری مسافربری سپهر آسیا رشت در تاریخ 1395/08/22 به شماره ثبت 
1160 به شناسه ملی 14006328945 ثبت وامضا ذیل دفا تر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت  اطالع عموم آگهی میگردد.
برابر مجوز شماره 54/19601 مورخ 1395/08/13 صادر ه از اداره کل حمل ونقل وپا یانه 
: اشتغال به امر جابجایی مسافر از طریق جاده منحصرا به  های استان گیالن  1.موضوع موسسه 
وسیله ناوگان عمومی ازمبدا رشت به سایر نقاط میهن اسالمی  در صورت ضرورت قانونی  پس از 
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح با قید به اینکه ثبت  موضوع فعالیت مذکور بمنزله  اخذ وصدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. 2.مدت موسسه : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود   3.سرمایه موسسه 1000000 
غرفه شماره هفت  ترمینا ل مسافربری  گیل  .میدان  گیالن رشت   : موسسه  اصلی  ریال 4-مرکز 

مسافربری  سپهر آسیا کدپستی 4178619493
4.اولین مدیران موسسه 1: .آقای سید میرزا آقا موسوی اسفقن سری به سمت نایب رئیس 
..آقای   2 الشرکه  سهم  ریال   370000 2678396371دارنده  ملی  شماره  به  مدیره  هیئت 
ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  ورئیس  مدیرعامل    سمت  به  سری  اسفقن  موسوی  وحید  سید 
 . گردیدند  انتخاب  نامحدود  مدت  برای  الشرکه  سهم  ریال   630000 2679591852دارنده 
5.دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وبانکی وتعهد آور شرکت ازقبیل : چک  
، بروات وقراردادها به امضای آقای سید وحید موسوی اسفقن سری به سمت ) رئیس  ، سفته  
هیئت مدیره ومدیر عامل ( همراه  با مهر شرکت ونامه های عادی واداری به امضای آقای سید وحید 
موسوی اسفقن سری به سمت )رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می 

باشد. اداره کل ثبت اسناد وامالک استان گیالن 
مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری رشت  -  6682 رم الف
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خبر

خبر 100 هكتار شاليزار در خطر تخريب....

واكنش  نشريه  اجتماعي  گروه   
مكرر  بازديدهاي   :24 گيالن  و 
 « گيالن  شرق  در  ما  خبرنگاران 
شهرستان رودسر، بخش كالچاي » 
كه  است  باالن« حاكي  بي  دهستان 
بيش از يكصد هكتار از شاليزارهاي 

منطقه 
و  تخريب  حال  در  باالن  بي 
نابودي است. نابودي از اين جهت 
رساني  آب  كانال  هاي  پايه  كه 
حال  در  مزارع  اين  به  زراعي 
منطقه  مسئوالن  و  است  فروريزي 
در  و  شنونده مشكل هستند  بيشتر 

اين خصوص اقدامي نمي كند.
به  خصوص  اين  در  شاليكاران 
 24 گيالن  و  واكنش  خبرنگاران 
به  خود  مشكل  حل  گفتند،  براي 
مسئوالن  باالن،  بي  دهستان  دهيار 
منطقه  آب  مدير   ، كالچاي  بخش 
و  مراجعه  رودسر  فرمانداري  و 
به  اند.  كرده  مطرح  را  موضوع 
اظهار اين كشاورزان بسياري از اين 
ديگر  گردن  به  را  مساله  مسئوالن 
مي اندازد و در استانه فصل كشت 
حادتر  مشكل  چنانچه  شاليزارها 
صورت  هكتاربه   100 بين  شود 

مستقيم و تا 600 هكتار به صورت 
جنبي دچار مشكل آبرساني خواهند 

شد.
جمله   از  ها  رسانه  از  برخي 
همت  با  هم  جم«  جام   « روزنامه 
مجتبي  اقاي  دلسوزانه  پيگيري  و 

عابديني خبرنگار اين نشريه موضوع 
از  منعكس و خواهان جلوگيري  را 
تخريب مزارع شاليكاري اين منطقه 

شده است.
مسئوالن  تا  است  شايسته 
كشاورزي استان گيالن و نيز مديران 

در  به سرعت  استان  اي  منطقه  آب 
نتيجه  و  كنند  اقدام  خصوص  اين 
آگاهي  به  ها  رسانه  طريق  از  را 
كشاورزان برسانند. ما به اتفاق ديگر 
رسانه هاي شهرستان و استاني پيگير 
نتيجه  حصول  تا  مهم  مساله  اين 

خواهيم بود. ما در نشريه واكنش 
و شبكه خبري گيالن 24 و كانال 
با همت  به زودي  ها«  واكنشي   «
و همكاري رسانه هاي دلسوز در 
مردم  اشاميدني  آب  مشكل  باره 
بسيار  جاده   ، باالن  بي  دهستان 
آور،  رسيدگي  خطرناك و مرگ 
آب  آبرساني  هاي  سردهنه  به 
به  توجه  با  منطقه  در  كشاورزي 
اينكه شغل اصلي مردم اين ناحيه 
محيط  حفظ  است،  برنج  كشت 
زيست،  تفكيك زباله و ...خواهيم 

نوشت.
شده  ياد  دهستان  در  هم  شما 
و ديگر مناطق روستايي و شهري 
چنانچه مشكالت مشابه اي داريد 
و  استان  مسئوالن  آگاهي  براي 
آنها  به  رسيدگي  و  شهرستان 

، همت كنيد. يا علي مدد
كه  است  اين  هم  دسترس  راه 
ديدگاه  باز كرده و  را  همين خبر 
هاي خود را زير آن اعالم كنيد كه 
مسئول  مدير  ايميل  روي  مستقيم 

قرار مي گيرد.

3 واكنش

مژگان حيدري

 WORD( کالسیک  آرنولد  جهانی  جشنواره  نقره  مدال  دارنده 
جهانی  مسابقات  سوم  مقام  باکسب  بار  این  اسپانیا   )  CHAMPION
کشور  در   2016 اکتبر   30 لغایت   28 تاریخ  از  که  آماتوری  المپیای  مستر 
 24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  درخشید.  شد  گزار  بر  روسیه 
واقع  چابکسر  بخش  توابع  از  چایجان  روستای  متولد  و  ساله   32 ،کرجالیان 
پرورش  ورزش  در  ای  حرفه  سابقه  سال   13 دارای  که  گیالن  شرق  در 
 9 بین  و  کیلوگرم   90 دسته  بنز  مدال  تصاحب  با  توانست  باشد  می  اندام 
کند.                                                                                                               آفرینی  افتخار  منطقه   برای  بار  دیگر  مسابقات  دراین  کننده  شرکت 
کیلوگرم   75 دسته  در  بیلدینگ  بادی  قسمت  در  مسابقات  از  دوره  این  در 
دوم  و  اول  عناوین  کسب  با  ترتیب  به  مسکوک  ومیالد  رودبارکی   علی 

و  دوم  مقام  کسب  با  پایدار  احمد  و  خانجانی  ایمان  کیلوگرم   85 دسته  ،در 
با  ترتیب  به  جالیان  کر  سعید  و  احمدی  حمید  کیلوگرم   90 دسته  در  سوم، 
کسب عناوین دوم و سوم ،همچنین در 100 گیلوگرم هادی چوپان و مرتضی 
مشایخ دارندگان مقام های اول و سوم و در دسته  100+ محود کافی با کسب 
آورد.                                                                                                                                           ارمغان  به  ملی  تیم  کاروان  برای  دیگری  زرین  برگ  اولی  عنوان  
فیزphoto_2016-11-08_14-00-31یک محمد کاشانکی در  در قسمت 
دسته 184- با کسب مقام اول ، علی آقا بیگ لو ویاسین لک در دسته 184+ 
با   -178 دسته  در  عبادتی  عرفان  نیز  و  سوم  و  او  عناوین  با کسب  ترتیب  به 
کسب مقام دوم برای کاروان ایران در مسابقات مستر المپیای آماتوری روسیه 

افتخار آفریدنند.

سعيد کرجاليان بار ديگر 
افتخار آفرين شد

امام جمعه چابکسر گفت: واردات مرکبات در فصل برداشت از 
دغدغه هاي باغداران است و از وزير جهاد کشاورزي مي خواهيم از 

واردات مرکبات در اين فصل جلوگيري کند
 حجت االسالم محمود کشاورز  با توصيه همگان به تقواي الهي 
اظهار کرد: اربعين حسيني)ع( فرا رسيده و شاهد حرکت زائران به 

طرف کربال هستيم.
وي، نعمت واليت در کشور را به برکت قيام عاشورا و اربعين 
به  را  امام حسين)ع( دشمن  قيام  افزود:  و  عنوان کرد  حسيني)ع( 

زانو در آورده است.
امام جمعه چابکسر با بيان اينکه جمهوري اسالمي ايران از اقتدار 
کامل برخوردار است، تصريح کرد: تا زماني که ملت مطيع واليت 

باشد دشمن هيچ غلطي نمي تواند انجام دهد.
کشاورز، حماسه اربعين حسيني)ع( با حضور ميليون ها زائر به 

طرف کربال را بزرگ خواند و بيان کرد: حضور زائران در کربال به 
دليل عشق به امام حسين)ع( و واليت است.

وي در ادامه خواستار تالش مسؤوالن در برطرف کردن مشکل 
دغدغه هاي  از  يکي  مرکبات  واردات  گفت:  و  شد  منطقه  مردم 
باغداران منطقه است و از وزير جهاد کشاورزي مي خواهيم هنگام 
باغداران  تا  کند  جلوگيري  مرکبات  واردات  از  محصول  برداشت 

بتوانند محصول خود را به فروش برسانند. 
براي  خيران  توماني  ميليارد  دو  کمک  از  چابکسر  جمعه  امام 
احداث بيمارستان جديد در اين شهر خبر داد و اظهار کرد: ماه آينده 

کلنگ بيمارستان چابکسر به زمين زده مي شود.

مجوز اليروبی رود خانه گزافرود
 صادر شد

 رئيس شوراي شهر كالچاي اعالم 
كرد: اليروبي رود خانه گزافرود » بي 
کالچاي  بخش  در  واقع  رود«  باالن 
شهرستان رودسر که در سال 1394 با 
اعتراض مردم منطقه متوقف شده بود، 

بزودي از سر گرفته مي شود 
مهندس محمد حسيني با تاکيد بر پتانسيل باالي اين رودخانه در 
زمينه هاي تفريحي ، گردشگري ، محيط زيستي و بخش كشاورزي 
و با اشاره به  سر ريز شدن آب  اين رود در مركز شهر به دريا  اظهار 
كرد:  مهر ماه 94  چهار صد متر از مسير اليروبي شد، اما اين پروژه 

با اعتراض اهالي منطقه رو برو و نهايتا متوقف شد.
وي افزود: به تازگي مجوز از سر گيري اين امر صادر و عمليات 

اجرايي آن تا پايان سال 96 ادامه دارد. جهاد کشاورزي از واردات مرکبات جلوگيري کند

نشريه ي واكنش: مسابقات جايزه بزرگ قويترين مردان آفرود 
کشور ۱۳و ۱۴ آبان ماه ۹۵در شهرستان رودسر برگزار شد

به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،    در حالي که بحث 
ورزش آفرود در کشور روز به روز در حال داغ تر شدن است و 
طرفداران زيادي را به خود اختصاص داده؛ شهرستان رودسر ۱۳ 

عمومي  روابط  روز  گراميداشت  مناسبت  به  اي   جلسه  در   
عمومي  روابط  مسوول  مقيمي  اسحاق  از  چالوس  فرمانداري  در 
جلسه   اين  در  شد.  تجليل  برتر  عمومي  روابط  بعنوان  شهرداري 
هاي  عمومي  روابط  مسووالن  حضور  با  و  فرماندار   رياست  به 

راهبردنظام  مقاومتي  رامسرگفت:اقتصاد  شهرستان  فرماندار 
همه  رهبري  معظم  مقام  ابالغي  هاي  سياست  به  باتوجه  و  است 
                                                                                                                                                ، به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24  بياييم.  پاي کار  بايد 
 به گزارش  روابط عمومي فرمانداري حسين سروري در جلسه 
جهاد اقتصادي باحضورفرمانده سپاه کربالي مازندران گفت:دولت 
دراقتصادمقاومتي باتوجه به اهرم ها و ظرفيت ها نقش مهمي دارد 
رهبري  معظم  مقام  بيانات  به  وعمل  مااقتصادمقاومتي  اگرمبناي  و 

باشد ازاين کالف سردرگم رهايي مي يابيم.
وي افزود :رامسردراکثرزيرشاخه هاي گردشگري ظرفيت هاي 
،همچنين  كرد  گذاري  سرمايه  و  ريزي  برنامه  بايد  و  دارد  بااليي 
بويژه  دارويي  گياهان  و  کشاورزي  محصوالت  توليد  رامسرقطب 
گل گاوزبان است. او با اشاره به برگزاري سه جشنواره ملي گل 
گاوزبان در جنت رودبارموجب رونق توليد محصول گل گاوزبان 
گياه  رامسراين  در  معتقدم  بوديم و  قيمت گل گاوزبان  افزايش  و 
دارويي برندشودو صنايع تبديلي وفراوري آورده شودوخوشبختانه 
شيوه سنتي برداشت آن ثبت ملي شده و صادرات به اروپاآغازشده 

است.  

و ۱۴ آبان ماه ميزبان شرکت کنندگان از چندين استان کشور بوده 
است. تعداد ۶۱ شرکت کننده از ۱۰ استان کشور رقابت خود را در 

محل پيست، واقع در ساحل زيباي رودسر آغاز کردند.
در اين دوره از مسابقه ها كه مسئوالن شهرستان از جمله فرماندار 
رودسر و مديران شهري كالچاي و شوراي شهر حضور داشتند،  

ادارات و نهادهاي مختلف و تعدادي از مديران شهرستاني ، 5 تن 
از مسووالن روابط عمومي اين شهرستان بعنوان روابط عمومي هاي 
با اهداي لوح تقدير و جوايزي مورد تجليل قرار  انتخاب و  برتر 
گرفتند. اسحاق مقيمي از شهرداري چالوس، بهرامي از شهرداري 

هر سال یك محصول برجسته و معرفی می شود
را  اقتصادي  مازندران گفت:دشمن جنگ  فرمانده سپاه کربالي 
عليه کشورآغازکردومقام معظم رهبري راهکارهاي مقابله با آن را 
اماسپاه و بسيج ساکت ننشست و  بيان نمودند که جدي نگرفتيم 

مردم را باوروميدان دار كرد.
سردارمحمدحسين بابايي درجلسه جهاد اقتصادي صبح امروز در 
سپاه ناحيه رامسرافزود: دشمن باتغييرسبک زندگي،جنگ اقتصادي 
زد. وي  واردشده ضربه  که  راهي  ازهمان  بايد  را  دشمن  راآغازو 
درنظردارددرهرشهرستان  بسيج  سازمان  اظهارداشت:درسالجاري 
يک محصول برجسته شودوتاکنون حدود۵شهرستان در استان تاييد 
شده است و بايد تمام نقاط استان اين کار صورت بگيرد. وي بيان 
کشاورزي  با  مرتبط  هاي  داشت:ازسال۹۱تاپايان سال۹۴در عرصه 
وصنايع تبديلي ازطريق بانک مهراقتصاد۸۰ميلياردتومان تسهيالت 
اعطا و ۸۵۰۰شغل مستقيم ايجادشدودرسالجاري نيز۳۴ميلياردتومان 

تسهيالت پرداخت و۳۵۰۰شغل ايجاد مي شود. 
وي ادامه داد:بسيج توانسته براي اقتصادمقاومتي  گام هاي بلندي 
رابا مشارکت مردم بردارد. امام جمعه شهرستان رامسرنيزگفت:سبک 

نفرات اول تا سوم به شرح زير معرفي شدند. -نفر اول  ذکريا بهرام 
ميرزايي از تيم کرمانشاه برنده ي 50 ميليون ريال. -نفر دوم  بابک 
فقيه نصيري از تيم تهران برنده ي بيست ميليون ريال وجه نقد. -نفر 

سوم  پوريا حسين از تيم تهران برنده ي ۱۰ ريال وجه نقد.

از آموزش و  اداره ورزش و جوانان، رمضاني  از  هچيرود، رضوي 
پرورش و ديوساالر از دفتر امام جمعه چالوس بعنوان روابط عمومي 

هاي برتر شهرستان چالوس انتخاب شدند.

دنبال  بايد  اسالمي  زندگي 
جدي  شودواقتصادمقاومتي 

گرفته شود.
سيدجعفر  االسالم  حجت 
حال  به  افزود:فکري  رضايي 
نکرديم  التحصيالن  فارغ 
وضربه بزرگي به کاروفعاليت 

هاي توليدي مي زند. وي اظهارداشت:هنوزهم فرهنگ تحصيل براي 
اشغال ميزدرکشوروجود دارد. سرهنگ محمد جعفري فرمانده سپاه 
ناحيه رامسرنيزگفت: اقتصاد مقاومتي در رامسر عملياتي و گفتمان 

سازي شده است. 
اقتصادي واقتصادمقاومتي باعزمي  بيان داشت:  بحث جهاد  وي 
همگاني به جايي برسانيم تاشرمنده مقام معظم رهبري نشويم. وي 
قابليت هاي  به درون و  نگاه  مادراقتصادمقاومتي  نگاه  اظهارداشت: 
کارخانه  يک  ايراني  خانه  هر  وشعارماهمان  است  بالفعل  و  بالقوه 

وهرايراني يک توليدکننده است.

جايزه بزرگ آفرود کشور در رودسر

 روابط عمومی شهرداري چالوس برترين در شهرستان چالوس

اقتصاد مقاومتی راهبرد نظام است

قابل توجه مسئوالن استان گيالن،

در مسابقات مستر المپياي آماتوري روسيه:

اهداء  مراسم  واكنش:  نشريه 
رايگان1000فقره  واگذاري  و 
باحضور  علوي  اسنادامالک 
بنيادمستضعفان  سازمان  رئيس 
شهرستان  و  استان  مسئوالن  و 
شهر  جامع  درمسجد  رودسر 

واجارگاه بر گزار شد.
جانبازي  ،امير   24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
فرماندار شهرستان رودسر در اين مراسم  در راستاي الطاف مقام 
معظم رهبري در شهر واجارگاه که با حضور مهندس سعيدي کيا 
رئيس سازمان بنياد مستضعفان ، دکتر نجفي استاندار گيالن برگزار 
شد ،گفت : با واگذاري اين اسناد تاکنون2800 فقره سند مالکيت 
شده  واگذار  رودسر  شهرستان  اهالي  به  مستضعفان  بنياد  توسط 

است و از زحمات  مسئولين اين نهاد انقالبي قدرداني مي كنيم.
بنياد مستضعفان در سطح  با اشاره به  اقدامات گسترده  وي  
شهرستان رودسر، احداث دانشگاه فني و مهندسي شرق گيالن را 

نمونه اي ديگر از اقدامات اين سازمان بر شمرد.
مردم  مطالبات  و  مشکالت  از  برخي  به  تاكيد   با  جانبازي 
جمله  از   : کرد  بيان  مستضعفان  بنياد  از  رودسر  شهرستان 
درخواست ها تأمين سيمان مورد نياز جهت بهسازي راه دسترسي 
رامدشت  منطقه  مالکيت  اسناد  اهداء  همچنين  و  شوک  به  زياز 

رودسر توسط آن بنياد است .

واگذاري 1000 فقره اسناد امالک 
علوي در واجارگاه

خبر

خبر

سميه محمدي

رئيس کميته امداد امام )ره( 
کالچاي معرفی شد

بناي بقعه امامزاده امير بنده در 
حال فرو ريزي است

طي حکمي  از سوي رئيس كميته 
رودسر، حميدمعتمد  شهرستان  امداد 
)ره(  امام  امداد  کميته  رياست  به  را 
بخش کالچاي منصوب شد.معتمد در 
جلسه معرفي خود  گفت: كميته امداد 
کالچاي  1200 خانوار در حوزه هاي 

حمايتي ،اشتغال ،مسکن ومددکاري ودرمان و ... تحت حمايت دارد
وي تصريح كرد: کميته امداد باپرداخت وام هاي بدون بهره وکم 
بهره ،ازمحل صندوق و يا معرفي به بانک درصدد اشتغال مددجويان در 
حوزه توليد اقدام مي كند. وي افزود: سياست کلي سازمان،براستقالل 
مددجويان وکاهش وابستگي آنان به سازمان هاي حمايتي است.در همين 
است.  توانمندسازي ومددکارمحوري  پيش روي درجهت  اهداف  حال 
وي گفت:»درآينده نزديک شاهد استقالل اداره کالچاي خواهيم بود 
سطح  وافزايش  استاني  اعتبارات  مستقيم  دريافت  امرباعث  اين  و 

خدمت رساني خواهدشد«.

امير  روستاي  امامزاده  دو  بقعه 
بخش  باالن  بي  بنده، دهستان 
به علت  گيالن  در شرق  كالچاي 
عدم رسيدگي در حال فرو ريزي 
به  است.  فوري  مرمت  نيازمند  و 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش 
گيالن 24 ، ساختمان امامزاده هاي 

و  چوبي  هاي  ستون  به خصوص  حيدر«   امير   « و  احمد«  امير   «
دچار  بودن  قديمي  علت  به  كه  است  سالي  چند  بنا  اين  تاريخي 

پوسيدگي شده و احتمال فرو ريزي است.
و  بوده  برخوردار  بسياري  از شهرت  در شرق گيالن  بقعه  اين   
زيارتگاه بسياري از مردم منطقه به خصوص شب هاي جمعه است 
كه خانواده ها براي قرائت فاتحه بر مزار خاك از دست رفتگانشان 
در اين محل حضور مي يابند. اين بقعه داراي معماري كم نظير با 
كندكاريهاي منظم و فاخر بر روي چوب است و به راستي حيف 
از  اند  كرده  مردم شايعه  از  برخي  نشود.  آن رسيدگي  به  كه  است 
آنجايي كه اين بفعه و دو امامزاده داراي شجره نامه نيستند،  اوقاف 
شهرستان رودسر به آن رسيدگي نمي كند. به همين منظور شايسته 
است كه اوقاف شهرستان و استان گيالن در اين خصوص شفاف 
سازي و به مردم مسلمان آگاهي بخشي كند. به هر روي ضروري 
و  شهرستان  مسئوالن  و  رودسر  شهرستان  استان،  اوقاف  كه  است 
بخش به اين مكان مقدس حرمت بيشتري روا داشته و به سرعت 
نسبت به بازسازي اين بنا همت كنند .تصاوير زير بخش از فرسودگي 

و از بين رفتن ساختمان را نشان مي دهد. يا علي مدد

برغم بحران كمبود آب،

گيالن 24 و واكنشي ها گزارش مي دهند،

رئيس شورای اسالمی شهر كالچای :

محمود رضائي - كالچاي ،  بي باالن

محمود رضايی

محمود رضائي - كالچاي ،  
بي باالن

محمود رضايی

محمود رضايی

محمود رضايی

شبنم رضايی

رقابت اتومبيل ها در شرق گيالن،

فرماندار رامسر،

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

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

15 صفر  1437
شماره  25643 آبان  1395 سه شنبه 
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چند خبر از تعزيرات حکومتی گيالن

به گزارش ايثار گيالن ، عبداله پاکاري مديرکل 
ديدار  در  گيالن  استان  شهيدوامورايثارگران  بنياد 
:آزادگان  گفت  گيالن  استان  آزادگان  از  جمعي  با 
گنجينه هاي گران بها  و اسوه هاي صبر و مقاومت  
همه  براي  الگويي  بعنوان  بايد  امروز  که  هستند 

جوانان مطرح شوند. 
جامعه  ارزشمند  پتاسنيل  به  اشاره  با  وي 
در  ايثارگران  از  بسياري  امروزه   : گفت  ايثارگري 
رده هاي عالي مديريتي مشغول خدمت مي باشند 
هاي  توانمندي  و  تجربيات  از  داريم  وظيفه  ما  که 
استفاده  بنياد  سياستهاي  پيشبرد  جهت  در  همگان 

استان  شهيدوامورايثارگران  بنياد  مديرکل  نماييم. 
گيالن با بيان اينکه آزادگان با وجود تمام فشارها و 
شکنجه هاي جسمي و روحي، روحيه خود را حفظ 
اظهار  نکشيدند،  اعتقادات خود  از  کردند و دست 
همچون  آزادگان  ارزشمند  وجود  امروز   : داشت 
گذشته منشأ خير و برکت براي اين سرزمين است 
صبر،  اسوه هاي  اسالمي  ايران  سرافراز  آزادگان  و 

استقامت و پايداري شدند. 
پاکاري ادامه داد : استان گيالن 2643 آزاده سرافزار 
دارد که 6 درصد جامعه آماري آزادگان کشور را در 
بر ميگيرد. مديرکل بنياد شهيدوامورايثارگران استان 

گيالن در خصوص روند پيگيري مطالبات آزادگان 
به  آزادگان  از  نمود و سپس تعدادي  ارائه  گزارشي 

بيان ديدگاهها و نظرات خود پرداختند.

توانمندي ها ايثارگران مورد توجه قرار گيرد

جمع آوري 3 ميليارد 
تومان زکات در گيالن

اكثريت شورا موافق 
خريد سپيد رود هستند

هيات  رييس  بعنوان  چابک  قهرماني  اهلل  روح  واكنش:  نشريه 
شبکه  گزارش  شد.به  انتخاب  توچال  کابين  تله  شرکت  مديره 
تحليلي خبري گيالن 24 ، بر اساس تصميات جديد در هيات مديره 
ومعرفي عضو جديدهيات مديره شرکت تله کابين توچال ، روح 
سيدمحمدرضا  مديره،  هيات  رييس  عنوان  به  چابک  قهرماني  اهلل 
و  مديره  هيات  ونائب ريس  مديرعامل  عنوان  به  ازبري  پرهيزکار 
محسن داداشي به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شدند. قهرماني 
از اين  درحال حاضر مدير پروژه ملي قلعه گنج است. وي پيش 
بعنوان استاندارگيالن و سفير جمهوري اسالمي ايران در کويت بود. 

در جريان انتخابات دوره قبل مجلس شوراي اسالمي وي از حوزه 
انتخابيه شهرستان هاي رودسر و املش نامزد شد كه صالحيت وي 
تاييد نشد.  قهرماني چابك اهل چابكسر در دوره استانداري گيالن 
بسيار از منظر عملكرد خوش درخشيد و مردم منطقه به خصوص 
شهر رشت مركز استان از وي به نيكي ياد مي كنند و از شايستگي 
کارشناسي  مقطع  التحصيل  فارغ  داداشي  گويند.  مي  او سخن  ها 
ارشد عمران دانشگاه صنعتي شريف از مديران باسابقه وزارت راه 

وترابري و درحال حاضر مدير حراست بنياد علوي است.

مسئـوليت جديد براي 
استاندار اسبق گيالن

کميته  زکات  ستاد  رئيس  واكنش:  نشريه 
 3 جمع آوري  از  گيالن  خميني  امام  امداد 

ميليارد تومان زکات در استان خبر داد.
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
24 ، حجت االسالم حامد آزمايش در جلسه 
شوراي زکات اين شهرستان با اشاره به اينکه 
است،  مستحب  گيالن  در  زکات  پرداخت 
نزول  موجب  زکات  پرداخت  کرد:  اظهار 

رحمت الهي مي شود.
 وي از جمع آوري 3 ميليارد تومان زکات 
نيمه نخست سال جاري در گيالن خبر  در 
داد و افزود: زکات جمع آوري شده در قالب 
ماهي، فطريه و  برنج، چاي، مرغ،  محصول 

... بوده است. 
رئيس ستاد زکات کميته امداد امام خميني 
با  از تشکيل يک هزار شوراي زکات  گيالن 
حدود 5 هزار عضو در اين استان خبر داد 
منطقه  هر  زکات  شوراي  کرد:  تصريح  و 
منطقه  همان  محرومان  شناسايي  مسؤول 
افراد  را  زکات  شوراي  اعضاي  هستندو 

معتمد جامعه تشکيل مي دهند.
مذکور  مراسم  در  نيز  امام جمعه رودسر 
خواستار برنامه ريزي الزم در راستاي ترويج 
و تبيين فرهنگ زکات در جامعه شد و اظهار 
شرعي  تکليف  يک  نماز  مانند  زکات  کرد: 
محروميت زدايي  موجب  آن  اقامه  که  است 
مي شود.  جامعه  شکوفايي  و  رونق  و 
حجت االسالم تقي روحاني با اشاره به اينکه 
افراد محروم توسط شوراي زکات شناسايي 
افزود:  شوند،  برطرف  آنها  مشکالت  و 
بوده  فرهنگ سازي  نيازمند  زکات  پرداخت 

و بايد اين افراد در جلسات تجليل شوند.

گيالن  خيري  ي  شبكه  و  واكنش  نشريه 
24: نايب رئيس شوراي اسالمي شهر رشت 
شورا  اين  اعضاي  از  نفر   ۸ حداقل  گفت: 
موافق خريد امتياز باشگاه فرهنگي ورزشي 

سپيدرود رشت هستند.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
، مظفر نيکومنش نودهي ظهر امروز در ديدار 
گيالن  مرکز  ورزشي  قهرمانان  از  جمعي  با 
امتياز باشگاه  با اشاره به امضاي نامه خريد 
داشت:  اظهار  شهرستان،  اين  سپيدرود 
هزينه هاي  رشت  شهرداري  و  شهر  شوراي 
قرارداد  قالب  در  را  سپيدرود  باشگاه  سفر 
پرداخت  توماني  ميليون   841 تبليغاتي 
فرهنگي  باشگاه  اينکه  بيان  با  وي  مي کند. 
از  عمده اي  بخش  رشت  سپيدرود  ورزشي 
تاريخ فوتبال گيالن است، افزود: در پاسخ به 
درخواست هاي مکرر شهروندان براي خريد 

امتياز باشگاه سپيدرود اقدام مي کنيم.
 نايب رئيس شوراي اسالمي شهر رشت 
زحمات  قدردان  شهرداري  و  شورا  گفت: 
که  است  سپيدرود  باشگاه  فعلي  مسئوالن 
پس از سال ها توانستند باشگاه سپيدرود را 
از ليگ دسته سوم به ليگ دسته يکم صعود 
کرد:  خاطرنشان  دهند.نيکومنش نودهي 
با  جلسه  چندين  گذشته  ماه   8 از  تاکنون 
پيشکسوتان و هواداران و ليدرهاي سپيدرود 
از  بيش  آنان  دغدغه هاي  با  و  کردم  برگزار 

پيش آشنا شدم.
 نايب رئيس شوراي اسالمي شهر رشت 
با تاکيد بر اينکه در دوره چهارم شوراي شهر 
کمک هاي  ورزشي  تيم هاي  به  بارها  رشت 
چهارم  شوراي  کرد:  تصريح  داشتيم،  مالي 
پيشکسوتان ورزشي  و  قهرمانان  تشويق  در 

پيشگام بوده است.
بخشي  سپيدرود  اينکه  بر  تاکيد  با  وي   
گيالني  و  رشتي  ورزش دوستان  زندگي  از 
به  کمک  که  گفته ام  بارها  افزود:  است، 
سرمايه گذاري  بلکه  نيست  هزينه  ورزش 
براي رفع بسياري از آسيب هاي اجتماعي و 

ارتقاي سالمت جامعه است.

ليال خدمت بين دانا 

نشريه ي واكنش: اولين 
بهداشت  مهندسي  سلول 
ابان  نيمه  سراوان  لندفيل 
با حضور دکتر قابت قدم 
مهدوي  رشت.  شهردار 
مديران   . رشت  فرماندار 
شوراي  اعضاي  و  شهر 
شهر به بهره برداري رسيد

سيد  دکتر    ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
ما  اين که شايد  به  با اشاره  اين مراسم  ثابت قدم در  محمدعلي 
بلد نيستيم که يک تهديد را به فرصت تبديل کنيم ، اظهار داشت 
به فرصت  را  تا تهديد در سراوان  اتخاذ شود  تدابيري  بايستي   :

تبديل شود .
 شهردار رشت تصريح کرد: دفن زباله در سراوان، تنها تهديد 
براي اين منطقه نيست بلکه تهديدي براي کل مسئله زيستي استان 
گيالن است. وي با تاکيد برنگاه علمي بر موضوع انباشت زباله در 
سراوان افزود: نگاه امروز ما به شهر برمبناي انسان محور، زيست 
محدوده شهر رشت  در  قطعا  نگاه  اين  و  است.  سالم  و  پذيري 

خالصه نمي شود . 
سلول  اولين  اندازي  راه  که  اين  بر  تاکيد  با  قدم  ثابت  دکتر 
اقدامي  نبايد  را  سراوان  لندفيل  در  زباله  دفن  بهداشتي  مهندسي 
کوچک بشماريم، تصريح کرد: اين کار، اولين اقدام زيربنايي بعد 
از بيش از ۳۰ سال است .  وي در خصوص دفن بهداشتي زباله در 
منطقه سراوان و راه اندازي تصفيه خانه براي اين کار خاطرنشان 
رشت،  کالنشهر  اسالمي  شوراي  در  مصوباتي  تصويب  با  کرد: 
گام هاي مهمي در اين رابطه برداشته خواهد شد . فرهنگ سازي 

کاهش توليد زباله اولين اصول مديريت پسماند است.
 رئيس کميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري 
سازي  فرهنگ  گفت:  مراسم  اين  در  نيز  رشت  اسالمي  شوراي 
در  که  است  پسماند  مديريت  اصول  اولين  زباله،  توليد  کاهش 
داريم.  نياز  همه شهروندان  مشارکت  به  اصل  اين  اجرايي شدن 
فرانک پيشگر افزود: سازمان مديريت پسماند شهرداري رشت در 
برنامه هاي فرهنگ سازي ، به مفاهيم و محتواي آن توجه بيشتري 

داشته باشد تا بيشترين بهره وري را داشته باشيم .
اقدام  را  تن   ۸۰۰ ظرفيت  به  آلي  کود  کارخانه  توسعه  وي   
سراوان  در  زباله  دفن  براي  مشکالت  رفع  براي  ديگر  اساسي 
توانيم کميت و کيفيت مواد  اين کار مي  با  عنوان و اظهار کرد: 
دفن را به نحو مطلوبي کاهش دهيم . رئيس کميسيون بهداشت 
،  محيط زيست  و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر رشت 
کارخانجاتي  در  عنوان سوخت  به  زباله  از  استفاده  کرد:  تصريح 
از جمله سيمان از ديگر راهکارهاست . وي خاطر نشان کرد: با 
نگاه اصولي به موضوع دفن زباله، مي توان مخاطراتي که براي 

سالمتي، آب و خاک همراه دارد را کاهش دهيم .
راه اندازي دو سلول بهداشتي و مهندسي در سراوان در آينده 

ي نزديک  
عليرضا حاجي پور مديرعامل سازمان پسماند نيز با قدرداني 
از حمايت هاي دکتر ثابت قدم اظهار داشت: ماه گذشته لندفيل 
حمايت  با  امروز  اما  نداشت  مساعدي  چندان  شرايط  سراوان 
اقدامات قابل قبولي را  شهردار محترم و اعضاي شورا توانستيم 

داسته باشيم .
افزود: کاهش توليد زباله  و احداث دستگاه زباله سوز   وي 
و احداث دو سلول بهداشتي و مهندسي جديد ديگر در لندفيل 
مجموعه  بعدي  اقدامات  از  خانه  تصفيه  افتتاح  نيز  و  سراوان 

مديريت شهري است .

حکومتي  تعزيرات  مديرکل 
گيالن از آغاز طرح ويژه نظارتي 

اربعين در استان گيالن خبرداد.
به  واكنش  نشريه  گزارش  به 
تعزيرات  عمومي  روابط  از  نقل 
افزود،  قشالقي  رضا   ، حکومتي 
با نزديک شدن اربعين حسيني و 

نظارت  ويژه  طرح   ، معلي  کربالي  به  زيارتي  سفرهاي  افزايش 
مشارکت  با  مسافرتي  هاي  آژانس  و  خدماتي  برشرکتهاي 
نمايندگان صنعت، معدن وتجارت و تعزيرات حکومتي در سطح 

استان گيالن آغاز شد. 
مسافرتي  تورهاي  و  هواپيما  بليط  فروش  دفاتر  طرح،  دراين 
و پايانه هاي حمل مسافر جاده اي مورد نظارت و بازرسي قرار 
تلفن  شماره  اعالم  با  حکومتي  تعزيرات  مديرکل  گيرند.  مي 
33365548 ستاد خبري تعزيرات حکومتي گيالن از آمادگي اين 
اداره کل جهت دريافت گزارشات و شکايات مردمي در خصوص 

تخلفات دفاتر فروش بليط مي باشند.

واحد  يک  پلمپ  و  تعطيلي  از  حکومي  تعزيرات  مديرکل 
توليد و بسته  اين شرکت   . داد  توليدي غيرمجاز در رشت خبر 
بندي مواد غذايي در گشت مشترک تعزيرات حکومتي با حضور 
و  معدن  صنعت،  سازمان  و  پزشکي  علوم  دانشگاه  نمايندگان 

تجارت شناسايي  تعطيل و توليدات آن ضبط شد.

واحد  يک  شناسايي  از  گيالن  حکومتي  تعزيرات  مديرکل 
رضا   . داد  خبر  رشت  شهر  در  قاچاق  چوب  نگهداري  و  تهيه 
بار  تخليه  درحال  خودروهاي  از  بازرسي  در  گفت،  قشالقي 
چوب  تن   500 تقريبي  مقدار  به  شرکت  اين  نگهداري  انبار  و 
الزم  دستورات  انجام  از  پس  پرونده  و  ضبط  و  کشف  قاچاق 
مبني برتوقيف فعاليت شرکت ، انتقال چوبهاي مکشوفه به منابع 
طبيعي و توقيف خودروهاي حمل کاالي قاچاق در شعبه چهارم 

رسيدگي به قاچاق کاال شهر رشت مطرح است.

زباله در گيالن بايد به فرصت 
تبديل شود 

طرح نظارتی اربعين کليد خورد

يك واحد توليدي غيرمجازتعطيل شد

500 تن چوب  قاچاق كشف شد

شهردار رشت،

كرده  اعالم  قبلي  تحليل   2 در 
بودم كه »  توسعه سراسري پرورش 
گردشگري  قطب   « و  گياه«  و  گل 
سالمت با ايجاد دهها بيمارستان فوق 
پيشرفت،   هاي  زمينه  از  تخصصي 
بالندگي ،  اشتغال و رونق اقتصادي 
به  تبديلي  صنايع  و  است  گيالن 
عقب  جبران  محور  سومين  ترديد 
ماندگي و توسعه يافتگي توجه ويژه 
به صنايع تبديلي محصوالت زراعي 

در استان است.
 گيالن سرزميني اگر نگوئيم بي نظير، اما به گواه 
يقين كم  به  فراوان خود  استعدادهاي  داشته ها و 
نظير در سراسر جهان محسوب مي شود. اين خطه 
فوق العاده زيبا كه تا اكنون يعني سال 1395 به هر 
از گزند سودجويان و طمع ورزان  علت و عللي 
اندوزان داخلي و خارجي در بخش زمين  و مال 
ويژگي  داراي  مانده،  دور  زيادي  حد  تا  خواري 

هاي برجسته اي است. 
چنين ويژگي در استان هم جوار يعني مازندران 
سراسر  از  را  استان  اين  اراضي  كه  ، چرا  نيست 
خريداري  آپارتمان  و  ويال  ساخت  براي  كشور 
كرده و حضور انبوه افراد غير بومي با فرهنگ هاي 
، فرهنگ مازندران به خصوص شهرستان  مختلف 
هاي نور،  نوشهر، چالوس،  تنكابن و رامسر را به 
و  مردم  ناخواسته  يا  خواسته  تغييرات  دچار  كلي 

مسئوالن اين ناحيه  كرده است.
 يكي از همكاران رسانه اي به تازگي اظهار مي 
كرد: برخي از اهالي مازندران زمين هاي خود را 
به قيمت مترمربعي 5 تا 7 يا 10 ميليون تومان به 
تناسب موقعيت زمين در همين نواحي فروخته و 
يعني  استان  اين  شرق  در  به خصوص  گيالن  در 
با شتاب   لنگرود  املش و  شهرستان هاي رودسر، 
در حال خريد زمين هايي با نرخ مترمربعي 50  يا 
100 هزار تومان هستند كه البته اين خود هشداري 
اقتصادي  فقير  اما حدودي  فرهنگ،  با  مردم  براي 
گيالن و مسئوالن بومي آن است كه چاره انديشي 
كنند،  البته اگر چنين چاره اي وجود داشته باشد.!

گيالن استاني كوچك از نظر وسعت اما وسيع از 
منظر استعدادها و توانايي ها است. 

داشتن نيروهاي خوب و تحصيلكرده به همراه 
بادام  چاي،  برنج،  مانند  كشاورزي  هاي  ظرفيت 
زميني،  فندق،  كيوي، مركبات، سبزي و صيفي،  گل 
گاوزبان،  انواع ميوه هاي فصلي ، گياهان دارويي،  
پرورش گل و گياه و .. كه  در برخي زمينه ها مانند 
فندق، چاي،  بادام زميني و كيوي مقام اول توليد 
آن  موازات  به  و  داراست  را  كشور  در  محصول 
كوههاي سرسبز و رودهاي جاري ، ساحل زيباي 
خزر و جلگه اي بي نظير از نگاه زيبا شناسي » كه 
البته هيچ يك از اين استعدادهاي بلقوه به بالفعل 
اين  هاي  توانايي  از  بخشي  است«،  نشده  تبديل 

خطه به شمار مي رود.
در37 سال گذشته و به خصوص در دو دهه اول 
انقالب هميشه گفته شد: گيالن يك استان سرسبزو  
كشاورزي است و توسعه صنعت در اين استان يك 
آفت است و كسي از گيالن به تصميم گيرندگان 

نگفت كه اقايان استان كشاورزي حداقل به صنايع 
سياست  اين  با   . دارد!  نياز  خودش  با  مرتبط 
هم  اغلب  كه  استان  وقت  مسئوالن  كه  نادرست 
غير بومي بودند بر اين ادعا صحه گذاشتند و آنچه 

نبايد، اتفاق افتاد. 
هاي  استان  خصوص  به  ديگر  هاي  استان 
دالر  از  سالها  اين  در  فراواني  به  ايران   مركزي 
برده  بهره  توماني  هزار  هفت  نفتي   هنگف  هاي 
و صنعت را توسعه دادند. در همين دوره تاريك 
صنعت در گيالن براساس آمار مسئوالن رسمي و 
كارخانه  از200  از 70 درصد  بيش  استان  اجرايي 
هاي موجود  در شهر صنعتي رشت  كه بخشي از 
آن دردوره قبل از انقالب ساخته شده بود متاسفانه  
دچار ورشكستگي ، تعطيلي يا ركود كامل شدند.!

اكنون هم در دولت يازدهم چهره هاي سرشناس 
و متفكري از گيالن در حوزه اقتصادي داريم و هم 
مقام  ترين  عالي  به خصوص  استان  مديران  آنكه 
نقش  زيبا و خوش  بومي همين سرزمين  اجرايي 
حق  و  پتانسيل  اين  از  بايد  دوره  اين  در  است. 
آنكه گيالن  به ويژه  بشود   معقول  استفاده  گيالن 
هيچ چيزي اضافه تر از  حق از دست رفته خود » 
به عمد يا سهو« نمي خواهد. در اين راستا بسيار 
شايسته است استاندار و مديران بخش صنعتي و 
اجرايي همه با اطالع رساني و آماده سازي افكار 
تبديلي  صنعت  تا  كنند  فراهم  اي  زمينه  عمومي 
اندازي، توسعه و به صورت علمي  در گيالن راه 

گسترش يابد.
 در همين مسير پارك علمي و فن آوري گيالن 
به دور از شعار و شعار زدگي مي تواند نقش آفرين 
باشد و با بهره مندي از تحقيقات و اختراعات و 
و  كند  ادا  را  سهم خود  دانشگاهي  هاي  پژوهش 

صرفا به كمبود بودجه اكتفا نشود.
 سالهاست كه چاي مرغوب و ارگانيك و معطر 
استان  گيالن در استان البرز بسته بندي مي شود 
كيسه  يا  گوني  صورت  به  محصوالت  ديگر  و 
شود،   مي  عرضه  داخلي  بازار  به  پالستيكي  هاي 
سياست غلط و عقب مانده اي كه در هيچ جاي 
با  تواند  مي  اكنون  گيالن  ندارند.   خواستار  دنيا 
با حمايت  بندي محصوالت  بسته  تاسيس صنايع 
گاوزبان،  ميوه، گل  فندق،   بادام،  برنج،    ، مديران 
به  شيوه  بهترين  به  را  .... خود  و  دارويي  گياهان 
بازارهاي داخلي و جهاني عرضه كند. اين حركت 
به سرمايه گذاري و پيش از آن آگاهي رساني به 

سرمايه گذاران نياز دارد.
در  كه   1360 دهه  درسالهاي  دارم،   خاطر  به 

، خرماي  داشتم  مسئوليت  ايران  جنوب 
 17 حلبي  هاي  پيت  در  ايران  جنوب 
خمير  لگد  و  مشت  با  آنهم  كيلويي 
اصطالح  به  عربي  كشورهاي  به  شده 
صادر مي شد و در اولين سفري كه به 
در  يادداشتي  در  داشتم  قطر  و  بحرين 
ايرنا،  نوشتم كه بايد براي عرضه خرما 
خرماي  دوره  همان  در  شود.  فكري 
عراق در بسته هاي صد گرم تا يك و 
سه كيلوگرمي به شكلي زيبا با چنگال 
عرب  آنكه  با  و  شد  مي  عرضه   .... و 
ها خرماي ايران را ترجيح مي دادند، اما 
بسته بندي ايران توي ذوق شان  مي زد. 
 اكنون وضعيت برنج،  بادام، چاي ، و.... گيالن 
همان داستان خرماي جنوب را پيدا كرده است و تا 
زماني كه مسئوالن در جلسات اقتصادي و اشتغال 
خيلي  گيالن  اقتصادي  نيفتند،  فكر  اين  به  خود 

شتاب نخواهد گرفت. 
بر  هزينه  چندان  كه  بندي  بسته  صنايع  ايجاد   
استان   كيفي كه در  كنار محصوالت  نيست در  هم 
بسياري  اشتغال  زمينه  سو  يك  از  شود  مي  توليد 
اقتصادي  از سوي ديگر رونق  ايجاد مي كند و  را 
گيالن را به دنبال دارد،  ضمن آنكه توليد كننده نيز 
با اين شرايط رغبت بيشتري به توليد پيدا كرده و 
زمين هاي حاصلخيز و مانند طالي خود را از سر 
ناچاري و فقر اقتصادي به كم ترين بها نمي فروشد 
كه آواره شهرهاي پرجمعيت و آلوده شود. آنجايي 
كه بايد يك دستگاه پرايد دسته دوم خريداري كرده 

و مسافركشي كند.
مسئوالن كشور، دولت يازدهم و انشاء اهلل دولت 
بعد و به خصوص مقام هاي خوب گيالن به اين 
پيشنهاد  يك روزنامه نگار و نويسنده كهنه كار با 
تجربه 34 ساله توجه كنند و اجازه ندهند كه استان 

ما و شما بيش از اين متضرر شود.
و  برنامه  مديريت  جمله  از  استان  مديران  اگر 
قبل  شماره  در  باشند  داشته  توجه  گيالن  بودجه 
راه  ترين  مهم  از  يكي  كه  نوشتم  واكنش  نشريه 
هاي اشتغال زايي و درآمد و رونق اقتصادي گيالن 
توسعه  گياه -   و  پرورش گل  به  توجه خاص  ما 
و  كشور  قطب سالمت  به سطح  پزشكي  خدمات 
ساخت بيش از يكصد بيمارستان فوق تخصصي در 
همه شهرها و حتي روستاهاي استان است و اكنون 
سومين و مكمل دو پيشنهاد قبلي اينجانب توجه به 

صنايع تبديلي است.
نيازي به صنعت  اعتقاد دارم كه گيالن    اساسا 
و  پفك   ، نوشابه  قوطي  ساخت    ، خودرو  فوالد،  
چيپس و نوشابه ندارد و بايد در بخش صنعت به 
 ، ويژه  توجه  اقتصادي  و  كارآفرين   ، موثر  صنايع 

عملگرا و پيگيرانه اي داشته باشد.
همين يادداشت رسانه اي مي تواند يك راهبرد 
در  استان  دوستان  براي  مناسب  و  موثر  راهكار  و 
مسير تهيه برنامه توسعه ششم استان هابراي گيالن 

عزيز باشد . 
گيالن به اندازه كافي طعم تلخ عقب ماندگي را 
تحمل كرده است و اكنون زمان آن است كه مديران 
، موثر و  فهيم  به كمك رسانه هاي  حتما و حتما 
پر  همت  ماندگيها  عقب  اين  جبران  براي  دلسوز 

شتابي داشته باشند.   يا علي مدد

صنايع تبديلي، زمينه ي شتاب رونق اقتصادي گيالن خبر

خبر  

مشتـرکين محتـرم گاز :

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

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

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

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

با حفظ مسئوليت موجود،

  زهرا شيردل

يادداشت روز،

مدير مسئول  

15 صفر  1437
شماره  25643 آبان  1395 سه شنبه 
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ليال خدمت بين دانا

واكنش
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و 
فاضالب استان گيالن، معاون بهره برداري اين شرکت از برگزاري 
و  شهري  فاضالب  و  آب  کيفي  کنترل  مديران  گردهمايي  نهمين 
روستايي سراسر کشور طي روزهاي 18 و 19 آبان ماه سال 95 در 
دهکده ساحلي بندرانزلي برگزار و با حضور مهندس گياهي معاون 
برنامه ريزي و منابع انساني شركت مهندسي آب وفاضالب كشور 
نهمين  اجرايي  دبير  دوست  صانع  داد.مرتضي  پايان  كارخود  به 
همايش مديران کنترل کيفي آب شرکتهاي آب و فاضالب شهري 
کيفي  کنترل  مديريت  داشت:باهماهنگي  اظهار  کشور  روستايي  و 

فاضالب  و  آب  مهندسي  در شرکت  که  جلساتي  و  کشور  آبفاي 
کشور مقرر شد شرکت آب و فاضالب استان گيالن ميزباني اين 
همايش ساليانه را بر عهده گيرد . وي افزود: در اين راستا کارگروه 
اجرايي با دبيري معاون بهره برداري شرکت و رياست شخص مديرعامل 
وقت تعيين شد . وي همچنين خاطر نشان کرد: براي تعداد60 شرکت که در 
زمينه توليد دستگاهها و مواد شيميايي بهداشت آب فعال بوده اند دعوتنامه 
ارسال شد و در نهايت 16 غرفه براي شرکت در نمايشگاه جانبي 

اين همايش به برگزيدگان اختصاص داده شد. 

همايش مديران كنترل 
آب وفاضالب برگزار شد

خبر

خبر

اگر شهــردار رشت بودم....

حتي  يا  و  تصميم  چنين  هرگز 
شدن  شهردار  براي  هوس  اي  ذره 
در رشت يا هر شهر بزرگ ديگري 
هنوز  شكر  رو  خدا  و  نداشته  را 
هم ندارم، زيرا اساسا اين سمت با 

گروه خوني من سازگار نيست.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
گيالن 24 ، در عين حال نمي دانم 
ترين  متراكم  رشت  شهردار  چرا   ،
شهر ايران از منظر جمعيت  و نماد 
مجموعه  با  گيالن   استان  مركز 

مديران شهري و اعضاي 15 نفري شوراي شهر و 
مشاوران كه بايد اين مشاوران بلفعل ، كارآمد و روز 
آمد باشند، در كنار همه فعاليت هاي خوبي كه در 
10يا 11 ماه اخير از خود به اثبات رسانده است،  به 
اين دو نكته بي توجه يا كم توجه نشان مي دهد.!؟

 دكتر ثابت قدم ، دكتراي معماري و شهرسازي در 
سال 95 نشان داد، چه شايستگي هايي  در مديريت 
و توسعه شهري دارد، حتي اگر عده اي به هر علت 
يافتگي را نپسندند،  به  و عللي اين روند و توسعه 
نظر نگارنده وي با مجموعه مديران شهري در مسير 

درستي قراردارد.
آنهم  و  است  اينجا ضروري  نيز  نكته   ذكر يك 
و  كار  وقتي  و  ندارد«  غلط  نانوشته  ديكته   « اينكه 
تالش مي كنيد ، ممكن است كه يك جا محاسبات 

و برنامه ريزي ها درست از آب در نيايد.
سراي  كوچك،   و  بزرگ  پارك  دهها  افتتاح   
هوايي  پل  چندين  ميوه،  هاي  بازارچه  محالت،  
مجهز به آسانسور، راه اندازي خط اتوبوسراني تند 
رو، نوسازي ناوگان اتوبوسراني،  حمايت از همايش 
رشت  نام  ثبت  هنري،   فرهنگي،   و  مذهبي  هاي 
جهاني  سازمان  در  خوراكي  خالق  شهر  عنوان  به 
براي  شهر  به  جغرافيايي  توسعه  نگاه  يونسكو، 
تاكسيراني  ناوگان  تغيير  جمعيتي،  تراكم  از  رهايي 
انزلي كه  آزاد  منطقه  به خودروهاي مدرن وارداتي 
به زودي آغاز مي شود  و شايد مهم ترين آن ها كه 
گفته مي شود 18 تا 20 ميليارد تومان بودجه در پي 
داشته، يعني پياده راه فرهنگي تنها بخشي از كارهاي 

ثابت قدم و مجموعه مديريت شهري است.
 300 با  حداقل  اكنون  هم  كه  كسي  بعنوان   

دانشجوي خوب و البته با تجربه و خوش فكر در 
رشت و شهرستان هاي استان  سر و كار دارم و بارها 
در كالس ها در باره توسعه يافتگي يا نيافتگي شهر 
نوشتارهاي  يا  كالسي  هاي  گفتمان  درقالب  رشت 
نويسنده  يك  بعنوان  و  است  شده  بحث  كاربردي 
و روزنامه نگار بر آن ها صحه گذاشته ام، شهردار 
خوب شهرمان بايد دو كار را به سرعت در دستور 
اي  توسعه  آنكه حركت  براي  دهد،  قرار  كار خود 

شهري قابل پذيرش تر و ماندگارتر باشد.
معابر  مقاوم  و  مناسب  آسفالت  نخست،   گام   
عمومي شهر رشت و حومه » خيابان ها و كوچه ها«  
است كه بدون بارش باران هم چاله هاي اين معابر 
روند  مي  رژه  شهروندان  روان  و  اعصاب  روي  بر 
و با بارندگي هاي متناوب پاييز امسال و  عميق و 
متعدد شدن چاله ها، به آرامي اين روي خرد شدن 

اعصاب به زمزمه هاي اعتراضي مبدل مي شود.
 دانشجويان كه اغلب مديران و كاركنان دستگاه 
هاي دولتي استان هستند،  عقيده دارند : اگر شهردار 
در حال حاضر هيچ كار ديگري هم نكند،  فقط معابر 
كند   « زيبا سازي  و  آسفالت و خط كشي  را  شهر 

، شهروندان از او راضي خواهند بود.
باره به تازگي جمشيد پور معاون امور  اين   در 
زير بنايي شهرداري رشت اعالم كرد: براي اسفالت 
معابر شهر رشت با پيمانكار بخش خصوصي قرار 
ميليارد   460 صرف  با  كه  است  شده  منعقد  دادي 
ريال تا دو ماه آينده تا قبل از بهمن ماه امسال همه 
معابر شهري و حومه شهر با بودجه جداگانه 120 
ميليارد ريال آسفالت مناسب خواهد شد. البته كاش 

بشود اين زمان را كوتاه تر كرد.

راه  پياده  طرح  دوم:  گام   
فرهنگي در ميدان شهداي ذهاب و 
دو  كه  است   اطراف  هاي  خيابان 
و  است  وارد  طرح  اين  به  اشكال 
كه  زماني  از  نگارنده  را  ها  اشكال 
وضعيت  تغيير  الهدي  علم  خيابان 
منعكس   ، شد«  سنگفرش   « داد  

كرد.
درصد   95 از  بيش  اظهار  به   
مردم  از  بسياري  و  دانشجويان 
كه  شمال  مسافران  و  رشت  شهر 
تابستان امسال به رشت آمده بودند 
و شخصا با بسياري از  آنها گفت و 
گو داشته ام، درختان باقي مانده از 
طرح قبلي ميدان شهداي ذهاب » يعني چندي اصله 
نخل تزئيئي هر بيننده اي را به ياد ميدان هاي مناطق 
جنوب » بوشهر و اهواز و بندر عباس » مي اندازند. 
و  حركت  و  شهر  همين  اهل  ما  شهردار  الحمداهلل 
فرهنگ و گويش وي هم گيالني است. اجازه بدهيم 
كه نخل در جنوب باشد و ما در شمال از گونه هاي 

مقاوم و سرسبز منطقه استفاده كنيم.
شهروندان و مسافران مي گويند، به جاي درختان 
نخل تزئيئي بايد گونه هاي بومي و زيبا در اين ميدان 
و  الهدا  علم  شريعتي،   ، امام  هاي  خيابان  اطراف  و 
سعدي بنشيند.  هم چنين به اظهار و ميل شهروندان 
شايسته است كه شهردار رشت براي ماندگار تر شدن 
به  منتهي  مسير  چهار  از   « فرهنگي  راه  پياده  پروژه 
ميدان شهداي ذهاب » ميدان شهرداري« جوي آبي با 
داشتن ارتفاع سطح كه صداي آب به گوش برسد و 
در وسط ميدان حوض آبي كه اطراف آن گلكاري » 
با گلهاي بومي و زيبا آرايش شده باشد،  ايجاد كند. 
پياده راه زحمت  مردم شهر رشت مي گويند، براي 
معاونان وي خيلي حرف  و  و شهردار  كشيده شده 
به  نگاه  اين  كه  زماني  تا  اما  اند،  كرده  تحمل  را  ها 
اين پياده راه جاري نشود، بي شباهت به ميدان هاي 
استان هاي مركزي كشور نيست، حتي اگر با سكوها 
و مجسمه هاي سنگي و المان ها و نمادهاي سعي 
اين  بودم   شهردار  من  اگر  بشود.  ميدان  زيبايي  در 
دو پيشنهاد خوب و شايسته را كه براي شهرداري و 
مديران شهرداري هم خوب است را تا قبل از پايان 
امسال به انجام مي رساند. در حقيقت ، بنده به آقاي 
شهردار به صورت رايگان مشورت دادم و اميدوارم 

كه به اين توصيه ها عمل شود.

خبر

خبر

خبر

نشريه واكنش و گيالن 24: 
گيالن  استان  شيالت  مدير 
بي  صيد  اثر  بر  كرد:  اعالم 
آنسوي  كشور  پنج  در  رويه 
ابهاي درياي خزر كه به دنبال 
فروپاشي شوروي سابق دريا 
صيد  ميزان  كردند،  جارو  را 

ماهي خاورياري تا 90 در صد كاهش يافته است.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، شعبانپور در برنامه 
در مسير توسعه در سيماي گيالن تصريح كرد: در اين طرف آبهاي 
از جمله شيوه بي  به داليل مختلف  ايران هم  خزر و درسواحل 
رويه صيد و االينده ها و ... ميزان صيد از 30 سال گذشته تا كنون 
از 350 تن به 2 تن رسيده است.  مدير كل شيالت در باره سخت 
و زيان آور كردن شغل صيادي هم اظهار كرد: با وجود تعهداتي 
كه مسئوالن از تهران در گيالن دادند و سختي را از نزديك مشاهده 
كردند،  متاسفانه در عمل اين شغل سخت و زيان آور ثبت نشده 
است. وي در باره بيمه صيادان هم گفت: هرصياد بايد درماه 230 
هزار تومان پول بيمه بپردازد و چنين تواني را ندارد و دولت هم 
اگر چه  نكرده   به صياد  براي كمك  اعتبار  تامين  بخش  اين  در 

مذاكرات ادامه دارد.
 نماینده انزلی در مجلس،

 آلودگی شدید تاالب انزلی از علل كاهش صید است
 خسته بند نماينده انزلي در مجلس هم در اين برنامه اظهار كرد: 
انزلي 20 هزار هكتار است و ساالنه 15 هزار تن رسوي  تاالب 
وارد تاالب مي شود و فاضالب شهرستان هاي رشت، صومعه و 
سرا و انزلي وارد اين تاالب بين المللي مي شود. وي تصريح كرد: 
به علت آلودگي اين زادگاه اصلي ماهي هاي سفيد و خاورياري و 

.....ميزان ذخيره ماهي و در نتيجه صيد كم شده است.
 نماينده انزلي ياد آورشد: ما فقط آماري مي دهيم كه درتاالب 
كه صيادان  در حالي  ايم  ريخته  براي صيد  ماهي  بچه  ميزان  چه 
چنين نظري ندارند.  وي انحصار دولت درحوزه صيد را نادرست 
دانست و گفت: بايد انحصار اين فعاليت از حيطه دولت خارج و 
در اختياربخش خصوصي قرار گيرد.  به گفته وي ،  دولت براي 
مشكل صيادات بايد 300 ميليارد ريال بپردازد كه اين بودجه تامين 
نشده است در حالي كه در د ولت قبلي 600 ميليارد ريال از مازاد 
فروش نفت براي حل مشكل اين بخش اختصاص يافت. خسته 
بند با تكرار  اعالم كرد،  براي كمك به بخش صيادي بانك ها بايد 

مشاركت كنند كه چنين نيست.
 صیادان: اولویت اول ما پوشش بیمه است

مشكل  ترين  اصلي  و  ترين  عمده  هم  خزر  سواحل  صيادان   
را نداشتن بيمه اعالم كردند و اينكه به علت كوالك و بوران در 

ماههايي از فصل مجاز صيد نمي توانند صيد كنند.  
آنها مي گويند، صيادان بيمه نيستند و اگر يك روز صياد كار 
نكند،  دچارمشكالت معيشتي است.  صيادان افزودند: سه دانشجو 
داريم كه هر ترم 800 هزار تومان بايد براي يك دانشجو بپردازم و 

معلوم نيست كه اين نقدينگي بايد از كجا بيايد. 
 يك صياد هم گفت«: تراكم پره هاي صياد موجب شده است 
كه ميزان صيد كم شود در حالي كه ميزان ريختن بچه ماهي براي 

پرورش در دريا كم شده است.

اربعين  خارجي  مسافرين 
امامزادگان  حسيني در موكب هاي 
رشت  هاشم)ع(  زاده  وامام  آستارا 
گزارش  به   . شدند  داده  اسكان 
و  اوقاف  كل  اداره  عمومي  روابط 
حجت   ، گيالن  استان  امورخيريه 
 ، عادلي  والمسلمين  االسالم 

مديركل اوقاف و امورخيريه استان گيالن با اعالم اين خبر گفت 
 ، اربعين  بزرگ  روي  پياده  و  كربال  شهداي  چهلم  آستانه  در   :
دوستداران و عاشقان حقيقت و شهادت از از اقصي نقاط جهان 
بسمت اين ميعادگاه بزرگ رو مي آورند كه به طبع استان گيالن 
ميزبان  همسايه  كشورهاي  با  مشترك  مرزهاي  داشتن  بدليل  هم 
زائريني مي باشد كه از كشورهاي منطقه جهت تردد بسمت مرز 

عراق حركت مي كنند .
 وي همچنين افزود : در اين خصوص و به جهت رفاه حال 
زائرين خارجي و خدمت رساني به آنان ، بقاع متبركه يي كه در 
ورودي هاي مرز كشورمان و يا استان قرار دارد آماده پذيرايي از 
: همچنين  افزود  .عادلي همچنين  باشد  مي  بزرگوار  زائرين  اين 
در اين ايام تعداد 1231 زائر اربعين حسيني از كشورهاي روسيه 
و  قاسم  امامزادگان  هاي  موكب  در   ، آذربايجان  جمهوري  و 
ابراهيم)ع( شهرستان آستارا و امامزاده هاشم)ع( شهرستان رشت 
اسكان و پذيرايي داده شد كه اين موكب ها  جهت رفاه حال اين 

زائرين تجهيز شده اند .

قهرمانان  از  پارسي  دکتر محمد رضا 
فوتسال بهزيستي گيالن که در بيستمين 
دوره مسابقات کارکنان بهزيستي کشور 

کردند  کسب  را  قهرماني  نائب  مقام 
با لوح سپاس و هدايايي تقدير و تشکر 
کرد. گفتني است ، اعضاي تيم فوتسال 

گيالن بهرام کافي ، قاسم مشيري ، داود نصيري ، بهرام تسکين 
 ، پور  باقر  مهدي  محمد   ، درودگر  اسماعيل   ، کوچکي  ايميد   ،
دانا )بازيکن و سرمربي( خسرو کبيري  بين  سيد مهدي خدمت 

)سرپرست( و کريم سميعي تدارکات بودند .    

سالمه شيرزادي

سالمه شيرزادي

نشريه واكنش: فرمانده انتظامي استان با بيا اينكه 
اي  بايد در حوزه رسانه  پليس  اطالع رساني  اداره 
رساني  اطالع  گفت:  باشد  داشته  مضاعف  تالش 
پليس تاثير زيادي بر آرامش جامعه دارد . به گزارش 
، سردارمحمدرضا  تحليلي خبري گيالن 24  شبکه 
ميرحيدري در ديدار با معاون و كاركنان اداره اطالع 
رساني و مستندات معاونت اجتماعي  اجتماعي با 
با عملكرد عالي مي  اداره اطالع رساني  اينكه  بيان 
احسن  نحو  به  را  انتظامي  هاي  رده  فعاليت  تواند 
عملكرد  با  رساني   اطالع  گفت:  بدهد،  انعكاس 
نيروي  كاري  اقدامات  زواياي  تواند  مي  مناسب 
انتظامي را پوشش رسانه اي داده و موجب افزايش 
روحيه كاركنان شود. فرمانده انتظامي استان گيالن 
باشد  ضعيف  رساني  اطالع  اگر  براينكه  تاكيد  با 
نمايان نمي شود،  انتظامي  نيروي  زحمات كاركنان 
كوتاهي صورت  رساني  اطالع  امر  در  نبايد  افزود: 
بگيرد. وي با يادآوري اينكه همه رده هاي انتظامي 
بايد موضوع اطالع رساني را جدي گرفته و اقدامات 
خود را مستند بكنند، متذكرشد: اطالع رساني بايد 
بصورت منسجم انجام بشود.  ميرحيدري با اشاره 
به اينكه فقط نبايد اقدامات فرماندهان منعكس شود 

معاون فني اداره کل حفاظت محيط زيست گيالن 
از حضور افزون بر 70 هزار پرنده مهاجر در تاالب 

هاي استان خبر داد. 
منصور سربازي گفت: سال گذشته در سرشماري 
نيمه زمستانه بيش از 200 هزار پرنده مهاجر آبزي و 

کنارآبزي شمارش شد.
وي افزود: اگرچه در آبان ماه سرشماري پرندگان 

رسانه  پوشش  بايد  كاركنان  همه  مثبت  اقدامات  و 
اي داده شود، ادامه داد: فعاليت بيشتر اطالع رساني، 
اقدامات مثبت پليس را برجسته و شايان تر مي كند.

بيشتر  تالش  خواستار  ميرحيدري  محمدرضا 
اطالع رساني در حوزه رسانه اي شد و اضافه كرد:   
اطالع رساني پليس  تاثير زيادي بر آرامش جامعه 
دارد. اين مقام ارشد انتظامي با يادآوري اينكه همه 
بايد به سالمت جامعه توجه ويژه اي داشته باشيم، 
به  با صداقت گفتار  خاطرنشان كرد: اطالع رساني 
سالمت جامعه كمك مي كند. وي با تاكيد براينكه 
بايد  دارد  بيشتري  خبري  رخداد  كه  نقاطي  در 
نيروهاي ثابت و متخصص داشته باشيم، يادآور شد: 
اطالع رساني بايد با برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
براي رابطي هاي خود فضاي فعاليت تخصصي را 
گيالن خواستار  استان  انتظامي  فرمانده  كند.  فراهم 
امور  در  متخصص  و  مجرب  افراد  از  گيري  بهره 
بايد  اخبار  افزود:  و  شد  حوزه  اين  در  اي  رسانه 
جامعه  دست  به  پرمحتوا  و  كوتاه   ، شيوا   ، سريع 
تصريح  با  انتظامي  ارشد  مقام  اين  برسد.  هدف 
براينكه ناجا در انجام وظايف و ماموريت هاي خود 
پيش قدم و ثابت قدم است، بيان داشت: رده هاي 

انجام نمي شود اما برآوردهاي اوليه نشان مي دهد 
سال  به  نسبت  مهاجر  پرندگان  تراکم  و  تنوع  که 
گذشته در اين زمان بيشتر شده و برآورد مي شود 
بيش از 70 هزار پرنده مهاجر هم اکنون در تاالب 

هاي گيالن در حال زيست هستند.
هاي  گونه  به  پرندگان  اين  جمله  از  سربازي 
ارزشمندي چون غاز پيشاني سفيد کوچک، زنگوله 

انتظامي بايد اخبار اقدامات ماموريتي خود را با نام 
خودشان به اطالع رساني براي انتشار عمومي اطالع 
و  داراي صحت  بايد  اخبارها  براينكه  تاكيد  با  وي  بدهند. 
اضافه  كنند،  حفظ  را  عمومي  اعتماد  تا  باشند  دقيق  محتوا 
كرد: اخبار بايد دقيق ، صحيح و سريع پوشش داده شوند. 
سردار ميرحيدر ي با اشاره به اينكه معاونت اجتماعي عامل 
تسريع  كرد:  خاطرنشان  است،  مردم  با  پليس  دادن  بسط 
آنها  اعتماد  و  مردم  آگاهي  افزايش  موجب  خبري  درامور 
به اين نيروي خدمت گذار مي شود. وي با يادآروي اينكه 
طور  به  كه  است  هايي  سازمان  محدود  از  انتظامي  نيروي 
است،  اجتماع  و  مردم  مستقيم  خدمت  در  روز  شبانه 
انتظامي،  نيروهاي  اقدامات  اطالع رساني  متذكرشد: 
انگيزه خدمتي آن ها را افزايش داده و موجب امنيت 

رواني جامعه مي شود.

 ، ، اردک تاجدار  پيشاني سفيد  ، فالمينگو، غاز  بال 
، عقاب دريايي دم  اردک سرحنايي   ، بلوطي  اردک 
تنجه  و  آنقوت   ، تاالبي  ، عقاب  سفيد، سنقر سفيد 
پيشاني  غاز  کرد:  نشان  خاطر  سربازي   . کرد  اشاره 
خطر  در  هاي  گونه  از  يکي  بعنوان  کوچک  سفيد 
انقراض جهاني بعد از 12 سال در پارک ملي بوجاق 

کياشهر ديده شده است.

اطالع رسانی پليس بر آرامش جامعه موثر است

70 هزار پرنده ميهمان در تاالب هاي گيالن

رشت با 460ميليارد 
آسفالت می شود

12كيلو هروئين و ترياك 
در گيالن كشف شد

و  واكنش  نشريه 
مركز  رشت  شهر   :24 گيالن  خبري  شبكه 
از  اخير  سال  ،سه  دو  در  كه  گيالن  استان 
قرار  برد،  مي  رنج  مناسب  اسفالت  داشتن 

است با 460 ميليارد ريال آسفالت شود.
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
24 ، مهنندس جمشدي پور معاون امور زير 
براي  داد:  توضيح  خصوص  اين  در  بنايي 
پيمانكار  يك  با  رشت  شهر  معابر  آسفالت 
بخش خصوصي قرار دادي به امضاء رسيده 
است. وي تصريح كرد: براساس اين توافق ، 
پيمانكار متعهد شده است كه در ماه حداكثر 
2 ماه همه معابربخش مركزي شهر رشت را 

زير پوشش اسفالت مناسب و با دوام ببرد.
وي هم چنين تصريح كرد: براي اسفالت 
بين  بودجه  نيز  اي شهر  بخش هاي حاشيه 
10 تا 12 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
است. شهر رشت كه به شهر باران هاي نقره 
اي مداوم مشهور شده است، مدتي است كه 
در كوچه ها و خيابان ها با مشكل چاله هاي 
بزرگ مواجه شده و شهروندان از اين نظر 

به مديريت شهر اعتراض دارند.
قدم  ثابت  خوب  كارهاي  به  توجه  با 
شهردار رشت در حدود يك سال اخير  كه 
البته بخشي از اين امور مورد انتقاد هم هست،  
تردد راحت شهروندان،  معابر و  با آسفالت 
شهري  مديران  و  شهردار  محبوبيت  درصد 

بي ترديد افزايش خواهد يافت.
اطالع رساني منظم در اين خصوص مي 
تواند از نظر رواني بر روي شهروندان آثار 

مثبتي داشته باشد.

نشريه واكنش: رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر استان از کشف 2 کيلوگرم هروئين در 

شهرستان رشت خبر داد.
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
24 ،»احداله احدي« گفت: ماموران عمليات 
پي  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  ويژه 
يك  فعاليت  از  مردمي  گزارشات  بررسي 
قاچاقچي در زمينه تهيه و توزيع مواد مخدر 
در استان مطلع شده و با تحقيقات پليسي از 

صحت موضوع اطمينان حاصل كردند.
 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان 
ويژه   عمليات  ماموران  اينكه  بيان  با  گيالن 
را  ساله   37 قاچاقچي  اين   206 خودروي 
در رشت متوقف كردند، يادآور شده راننده 
دستگير و در بازرسي از  اين خودرو 2 کيلو 
گرم  هروئين كشف شد.رئيس پليس مبارزه 
اينكه   بيان  با  پايان  در  استان  مخدر  مواد  با 
مراحل  سير  جهت  پرونده  تشكيل  با  متهم 
قانوني به مقام قضايي معرفي شدند ،گفت: شماره 
طور  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس   128 تلفن 
شبانه روزي آماده دريافت اخبار و گزارشات مردم 
شريف گيالن درحوزه مواد مخدر مي باشد.رئيس 
از  چنين   هم  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس 
کشف 10کيلوگرم ترياك در گيالن خبر داد.احداله 
مبارزه  پليس  ماموران عمليات ويژه  احدي گفت: 
با مواد مخدر در پي بررسي گزارشات مردمي از 
توزيع  و  تهيه  زمينه  در  قاچاقچي  تن   1 فعاليت 
تحقيقات  با  و  شده  مطلع  استان  در  مخدر  مواد 
اطمينان حاصل كردند.  از صحت موضوع  پليسي 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
گيالن با بيان اينكه ماموران پليس مبارزه با 
مواد مخدر اين استان با همكاري فرماندهي 
پژو  خودروي   رودسر  شهرستان  انتظامي 
405 قاچاقچي را در رودسر متوقف كردند، 
افزود: در بررسي از اين خودرو 10 كيلوگرم 
مواد مخدر از نوع ترياك كشف و ضبط شد.

شهردار رشت،

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

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

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

صيد خاويار از 350 تن به 2 تن !!  

اسكان زائرين خارجی اربعين در 
موكب هاي بقاع متبركه گيالن 

تقدير مدير کل بهزيستی از 
قهرمانان فوتسال

مدير كل شيالت گيالن اعالم كرد،
به ميزبانی آبفاي گيالن،

مدير مسئول  

يادداشت مدير مسئول،

مجيد محمدپور – 
مدير مسئول نشريه واكنش

ليال خدمت بين دانا

15 صفر  1437
شماره  25643 آبان  1395 سه شنبه 
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ادبيات

خبر

دفتر نمايندگي توسعه 
دريايي در گيالن تاسيس 

مي شود

وزارت  ارشد  مديران  گردهمايی  در  نجفی  محمدعلی  دكتر 
صنعت، معدن و تجارت در استانداری گيالن با اشاره به جمعيت 
2.5 ميليون نفری استان اظهار داشت:  گيالن با مساحت 13 هزار 

و 700 كيلومتری سومين استان متراكم كشور محسوب می شود.
استاندار گيالن با اشاره به وضعيت مطلوب استان در شاخص های 
كشور خاطرنشان كرد: استان گيالن با 2.4 درصد در شاخص »جی 
دی پی« دومين استان برتر در كشور محسوب می شود.  وی وجود 
دريای خزر و دسترسی به كشور های همسايه روسيه قزاقستان و 
تركمنستان را از مزيت های مهم استان نام برد، تصريح كرد: گيالن 

به واسطه منطقه آزادانزلی و بندر آستارا ظرفيت های گسترده ای را 
در حوزه اقتصادی داراست. نجفی ظرفيت های مذكور را گام هايی 
گسترده در جهت توسعه زيرساخت های استان اعالم كرد و گفت: 
ساالنه بالغ بر 11 ميليون تن ظرفيت بنادر گيالن است كه اين ميزان 
در آينده ای نزديك به 17 ميليون تن و در چند سال آينده به 35 
ميليون تن افزايش می يابد. نماينده عالی دولت در استان گيالن با 
اشاره به ظرفيت های گسترده گيالن در حوزه های مختلف صنعتی، 
كشاورزی، فرهنگی، گردشگری و اجتماعی بيان كرد: شهرك های 

صنعتی گيالن نقش مطلوبی در اقتصاد استان ايفاء می كنند.

آدم  با  غريبي  سرزمين 
اين  در  و  داريم  عجيبي  هاي 
در  كه  را  آنچه  هر  سرزمين 
مي  ممنوع  قانون  چارچوب 
مي  انجام  بيشتر  را  آن  شود، 
دهيم.! به راستي چرا اين گونه 

ايم.؟!!
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
آمارهاي    ،  24 گيالن  خبري 
رسمي نشان مي دهد ، مصرف 
نوشابه گازدار در ايران بسيار 

و  جمعيت  تناسب  به  ها  ايراني  و  است  رايج 
براساس سرانه در رديف اولين كشورهاي نوشيدن 
اين نوع نوشيدني هستند. در همين راستا بسياري 
از كارشناس هاي تغذيه و پزشكان مصرف نوشابه 
هاي گازدار را ممنوع و به جاي آن مردم شهر و 
روستا را به نوشيدن آب يا دوغ و يا انواع نوشيدني 
ها مفيد توصيه مي كنند، اين در شرايطي است كه 
اكنون متاسفانه ، پزشكان توصيه كننده و به همراه 
به  كشور  روستاييان  از  بسياري  و  شهروندان  آنها 
اسامي  پپسي و  انواع كوكا و  از  جاي آب چشمه 

مشابه ايراني استفاده مي كنند.
 براساس قانون همه شهروندان ايراني به استفاده 
اين  اند،  منع شده  مجامع عمومي  در  دخانيات  از 
حتي  ها  سيگاري  از  بسياري  كه  است  حالي  در 

پزشكان ما! اين مراكز را به منظور دود كردن سيگار 
انتخاب مي كنند. يعني آنجايي كه به ما گفته شده، » 
ممنوع است«  همانجا ميل سيگاري ها مضاعف مي 

شود و هر گونه ممنوع كردن را ممنوع مي كنند.!
 گفته شده كه پر خوري موجب رنجوري است 
و مردم بايد در كشوري كه تحت تحريم است و 
بازسازي  ضرورت  و  جنگ   سال  هشت  از  پس 
در خورد  دارد  مشكل  هزاران  طبيعي  طور  به  ها،  
و خوراك  صرفه جويي كنند. گاهي هم چيني ها، 
كره اي و ژاپني ها را براي ما مثال مي آورند كه 
بعد از جنگ جهاني  يا جنگ هاي داخلي و امثال 
به  زياد«  كار  و  كم  » خوراك  با صرفه جويي  آن 
براساس  اما  شاهديم،  امروز  كه  اند  رسيده  جايي 
آمار از نظر سرانه خوراك و توليد زباله در جهان 

نخست  كشورهاي  رديف  در 
مي  خيلي  چون  داريم  قرار 
مي  كار  كم  اغلب     ، خوريم 
زباله  ميزان  همان  به  و  كنيم 
مصرف  در  كنيم.!!  مي  توليد 
خودرو،  از  استفاده  و  بنزين 
استرس  مخدر،   مواد  استعمال 
و بيماري هاي رواني ،  تعداد 
منفي  عوامل  ديگر  و  معتادان 
از  بسياري  سرآمد  متاسفانه 
كشورهاي هستيم در حالي كه 
اسالمي  كشور  يك  عنوان  به 
روند  اين  عكس  رويه  بايد 
باشد.! به راستي چرا ما مردم اين طور شديم و حتي 

به خودمان هم رحم نمي كنيم.
 ثابت شده است كه استفاده زياد از مواد آرايشي 
كه درصد بااليي از آنها مواد شيميايي است، براي 
سالمت مضر است اما زنان و دختران ايراني با همه 
زيبايي خدادادي و اينكه آنها در زيبايي هيچ  از زنان 
ديگر كشورها كم ندارند، در مصرف لوازم ارايشي 
در جهان اول هستند. يعني به علت شيميايي بودن 
آن را ممنوع كرده اند و زنان و دختران ما اين ممنوع 
را ممنوع كرده اند.؟!  و.......... به راستي چرا ما مردم 
را  مي شود  ممنوع  آنچه  هر  . چرا  هستيم  اينگونه 
ممنوع كرده و سعي از استفاده بيشتر و اغلب افراطي 
پيشنهاد و  و  انتقاد  و  نظر  اگر شما هم  داريم.   آن 

اطالعاتي داريد – ما را بي بهره نگذاريد. ممنون

5 هزار نفر در گيالن 
آموزش امدادي 

فراگرفتند

بانو زلیخا حیدری  دعویسرایی 
 1349 سال  ماه  شهریور  دوم 
توابع  از  دعویسرا  روستای  در 
جهان  به  دیده  رودسر  شهرستان 
به  زیادی  عالقه  که  گشود.او 
اشعار گیلکی و سراییدن شعر به 
زبان بومی دارد، از سال 1374 و 
در سن 25 سالگی  دستی بر قلم 
برد و این توانایی و استعداد  را 
مندان  عالقه  حضور  معرض  به  
اشعار  اصلی  داد.قالب  قرار 
حیدری تحت تاثیر زندگی افراد، 
 ، شهدا  و  اجتماعی  معضالت 
ایثارگران هشت سال  جانبازان و 

دفاع مقدس بوده است.
آثار وی در  از  بخش کوچکی 

قالب طنز است.
انتشار  از  بومی  هنرمند  این 
اولین مجموعه اشعار خود در ما 
ههای آینده با عنوان »می طالع« ،  

) طالع من( خبر داد.

گيالن  احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل 
گفت: از ابتداي امسال تاکنون، چهار هزار و 
939 نفر از آموزش هاي ويژه اين جمعيت 

بهره مند شدند. 
هاي  آموزش  از  نفر   939 و  هزار  چهار 
مهدي  مند شدند   بهره  گيالن  احمر  هالل 
آموزش  مسئوالن  با  نشست  در  پور  ولي 
هالل احمر گيالن افزود: چهار هزار و 314 
نفر در يکصد و 69 دوره آموزش کمک هاي 
اوليه ويژه عمومي 22 ساعته بهره مند شدند. 
با برگزاري 18  وي اظهار داشت: همچنين 
کارکنان  امدادگران،  ويژه  تخصصي  دوره 
براي کارکنان  هالل احمر و ضمن خدمت 
ادارات و نهادهاي دولتي 625 نفر آموزش 

هاي الزم را فرا گرفتند.
استان  احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل 
تاب  ارتقاء  براي  کرد:  نشان  خاطر  گيالن 
حوادث  برابر  در  آمادگي  و  جامعه  آوري 
ها  آموزش  گسترش  در  بايستي  نوپديد 

بيشتر تالش کنيم.
 وي خواستار نظارت بيشتر در آموزش 
اي  دوره  کيفيت  افزايش   ، امدادي  هاي 
و  جوانان  حوزه  بيشتر  تعامل  و  آموزشي 

داوطلبان با حوزه آموزش شد.
وي سرمايه هاي انساني داوطلب و عضو 
را وجه تمايز هالل احمر با ساير سازمان ها 
عنوان و بيان کرد: هالل احمر داراي سرمايه 
امدادگر  و  داوطلب  جوان،  ارزشمند  هاي 
است که در فعاليت هاي بشر دوستانه اين 

نهاد خيريه همراهي مي کنند.
آمار، حدود 16 هزار  بر اساس آخرين   
از  داوطلبان  و  جوانان  امدادگر،  نجاتگر، 
گيالن  استان  احمر  هالل  جمعيت  اعضاي 

هستند.

بانيان تشكلهاي اجتماعی گيالن 
آموزش ديدند

حسابدار، سردسته باند بود!

خبر 

خبر 

با مشاركت 60 تشكل ،

هرگونه ممنوع كردن، ممنوع..!!

فرمانده سپاه قدس گيالن، شهدا را مظهر اطاعت 
و تبعيت از امام زمان خود دانست و گفت: آنها که 
به دنبال سازش با نظام سلطه هستند با آرمان شهدا 
فاصله دارند. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ، سردار محمد عبداهلل پور در مراسم بزرگداشت 
مسجد  در  اتابه«  »محمد  حرم  مدافع  شهيد 
صاحب الزمان)عج( پل طالشان مهر اين شهر با اشاره 
به فرا رسيدن اربعين حسيني)ع( اظهار کرد: امسال 
تا  شود  برگزار  بيشتري  شکوه  با  اربعين  اميدواريم 
همگان به عظمت امام حسين )ع( پي ببرند. وي در 
ادامه به شهادت محمد اتابه اشاره کرد و افزود: شهيد 
اتابه در ماموريت شمال غرب در سردشت حضور 
داشت و زماني که ماموريت براي جبهه مقاومت را 
به او اعالم کردند به جبهه سوريه اعزام شد.فرمانده 
رهبري  معظم  مقام  اينکه  بيان  با  گيالن  قدس  سپاه 
به شهداي مدافع حرم لقب اولياي الهي داده است، 
تصريح کرد: شهيد اتابه پاسدار انقالب اسالمي بود.

با ديپلماسي  * کسي ادعا نداشته باشد کشور را 
حفظ مي کنيم

مقام  از  افالکي  و  خاکي  عالم  درک  عبداهلل پور، 
شهدا را عاجز خواند و بيان کرد: امروز شهدا قدرت 

گفت:  آستارا  اسالمي  تبليغات  اداره  سرپرست 
امور  کردن  نهادينه   در  هجرت  طرح  روحانيون 

فرهنگي در جامعه فعال باشند.
حجت االسالم ابراهيم حاتمي در نشست مشترک با 
مسؤول روحانيون طرح هجرت اين شهرستان اظهار 
کرد: وظيفه خطير جامعه روحانيون ارشاد و هدايت 
مردم به سوي خداوند و دستيابي به رستگاري است.

و  روحانيت  جامعه  به  ما  نگاه  اينکه  بيان  با  وي 
بايد  افزود:  است،  خادم العلمايي  نگاه  يک  مبلغان 

مرکز  سيماي  و  صدا  مديرکل  واكنش:  نشريه   
خانه  مديره  هيات  اعضاي  با  نشست  در  گيالن 
در  فکر  اتاق  تشکيل  بر  گيالن  استان  مطبوعات 
تاکيد  گيالن  توسعه  مسير  در  انديشي  هم  راستاي 

کرد . به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، 
و ي گفت: رسانه هاي مکتوب و مجازي استان 
برخوردار  استان  پيشرفت  براي  از ظرفيت مطلوبي 
هستند. مهندس ظهيري ضمن تاکيد بر نقش رسانه 
ها در امور جامعه و اطالع رساني مناسب به مردم، 
صاحب  مشارکت  با  فکر  اتاق  تشکيل  خواهان 
نظران رسانه اي استان اعم از مکتوب و مجازي با 
رسانه ملي استان شد. وي اظهار داشت: در آينده از 
در  استان  هاي  رسانه  مديران  نظرات  و  ها  ديدگاه 
برنامه هاي صدا و سيماي مرکز گيالن در مناسبت 
هاي گوناگون بهره مند خواهيم شد. به ويژه آنکه 
رسانه  حوزه  در  کيفيت  و  کميت  منظر  از  گيالن 

جمهوري اسالمي هستند و کسي ادعا نداشته باشد با 
سالح و ديپلماسي کشور را حفظ مي کنيم.

وي به فرمايش امام)ره( مبني براينکه مظهر قدرت 
ايران شهدا هستند، اشاره کرد و گفت: قدرت آمريکا 
در تکنولوژي است و عربستان پول را قدرت خود 
مي داند و با پرداخت پول به رئيس سازمان ملل دهان 

او در کشتار مردم مظلوم يمن را بسته است.
فرمانده سپاه قدس گيالن با اشاره به اينکه شهيد 
اتابه در مجلس شهدا بزرگ شده و اين راه را ادامه 
استکباري  نظام هاي  کرد:  خاطرنشان  است،  داده 
ايجاد  به  قدرت شهدا را درک نمي کنند. عبداهلل پور 
داعش توسط استکبار جهاني براي مقابله با انقالب 
اسالمي اشاره کرد و يادآور شد: مدت 20 سال به 
اعالم  صراحت  به  اما  دادند  فکري  آموزش  داعش 
مي کنيم بسيج و سپاه کمر داعش در منطقه را شکسته 
و در مرحله پيروزي هستيم.وي با بيان اينکه نبرد با 
داعش سخت است، اظهار کرد: داعش نمي دانست 
مي ايستند  آنها  مقابل  در  مادي  نگاه  بدون  بسيجيان 
جمهوري  قدرتمند  دستان  در  منطقه  تمام  اکنون  و 
اسالمي است.وي، شهدا را مظهر اطاعت و تبعيت از 
امام زمان خود دانست و يادآور شد: اگر امروز کسي 

روحانيون  تا  شود  فراهم  بيشتر  خدمت  زمينه هاي 
طرح هجرت در نهادينه سازي امور فرهنگي در بين 
اقشار مختلف مردم و حوزه هاي تبليغي فعال باشند.  
معرفي  با  آستارا  اسالمي  تبليغات  اداره  سرپرست 
مديران  عنوان  به  هجرت  طرح  روحانيون  کردن 
اين وظيفه  کرد:  فرهنگي هر محل و روستا تصريح 
به عهده تمام انبيا و اولياي الهي در طول تاريخ است 
و اگر اين مسأله به درستي انجام شود، هدف خلقت 

آفرينش تحقق مي يابد.

در  دارد.  خوبي  ظرفيت   مجازي  و  مکتوب  هاي 
اين ديدار همچنين داداشي، رئيس هيات مديره خانه 
مطبوعات گيالن با اشاره به نقش و جايگاه بي بديل 
و موثر رسانه در توسعه جوامع در عصر حاضر و با 
ارايه آماري از جامعه رسانه اي گيالن تصريح کرد: 
شايسته است اين توانمندي با همکاري و مشارکت 
صدا و سيماي مرکز گيالن ارتقاء يافته و در خدمت 

زمان  امام  از  بايد  دهد  ادامه  را  شهدا  راه  مي خواهد 
خود تبعيت کند.

با  مي زنند  نظام سلطه  با  از سازش  دم  که  آنها   *
شهدا فاصله دارند

فرمانده سپاه قدس گيالن با تاکيد بر اينکه آنها که 
فاصله  شهدا  با  مي زنند  سلطه  نظام  با  سازش  از  دم 
دارند، اظهار کرد: مقام معظم رهبري امروز راه مبارزه 
با دشمن را جهاد کبير دانستند و از ما خواستند در 
مسير  عبداهلل پور،  نشويم.  دشمن  تسليم  جهاد  اين 
آمريکا  افزود:  و  کرد  ذکر  دشمنان  نابودي  را  شهدا 
از  براي گذر  ندارد و  را  ايران  به  جرات ضربه زدن 

خليج فارس بايد به نيروهاي ما ليست ارائه کند. 

به  اشاره  با  وي 
حضرت  از  حديثي 
در  کرد:  بيان  علي)ع( 
فرهنگي  کار  انجام 
سرعت  دنبال  نبايد 
مردم  زيرا  بود  عمل 

نمي پرسند که اين کار در چه مدت زمان انجام شده 
بلکه از خوبي و کيفيت کار مي  پرسند.

توسعه استان قرار گيرد. خورسندي،مديرعامل خانه 
مطبوعات گيالن نيز در اين نشست بر ايجاد تعامل 
استان  براي توسعه  بيشتر صدا و سيما و مطبوعات 
مي  گيالن  مرکز  سيماي  و  گفت:صدا  و  کرد  تاکيد 
تواند از پتانسيل موجود رسانه هاي استان در برنامه 
هاي توليدي خود بهره بگيرد و با دعوت از مديران 
رسانه ها به معضالت و چالش هاي پيش روي استان 
فکر  اتاق  تشکيل  قطعا  افزود:  وي  کند.  رسيدگي 
رسانه هاي استان مي تواند به کمک حل مشکالت 
استان آمده و مديران دستگاه هاي اجرايي گيالن را 

در همه زمينه ها ياري رساند. 
در اين نشست ديگر اعضاي خانه مطبوعات گيالن 
نيز بر تعامل بيشتر، بهره مندي از چهره هاي شاخص 
برنامه هاي صداو  و کارشناسان خبره رسانه اي در 

سيماي استان با ذکر مصداق هايي تاکيد داشتند

بی پــرده،

فرمانده سپاه قدس گيالن،

از سوي هالل احمر گيالن،

مديرکل صدا و سيماي مرکز گيالن:

سوء استفاده از اعتماد صاحب فروشگاه،

مدير مسئول  

)ز.ح .ترمه( از شعرا و ترانه سراهاي
 بومی محلی استان گيالن     

 60 حضور  با  واكنش:  نشريه   
دوره  دومين  اجتماعي  تشکل 
سازمانهاي  آموزش  ملي  کارگاه 

مردم نهاد درگيالن برگزار شد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
گيالن 24 ، مديرکل امور اجتماعي 
و فرهنگي استانداري گيالن گفت: 

دومين دوره کارگاه ملي آموزش سازمانهاي مردم نهاد در اين استان 
با حضور 60 تشکل اجتماعي گيالن برگزار شد.

يونس رنجکش افزود: اين کارگاه به مدت دو روز در تاريخ هاي 
15 و 16 آبان ماه و با حضور  تشکل هاي اجتماعي داراي مجوز از 

استانداري و فرمانداري هاي استان تشکيل شده است..
با همکاري  از سوي وزارت کشور و  اين کارگاه  به گفته وي، 
اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گيالن برگزار  و در 
آن  دو نفر از اساتيد با ارايه برنامه هاي آموزشي با موضوع مهارت 
سازي تشکل هاي اجتماعي پرداختند. وي ياد آور شد: مروري بر 
هاي  ساختار  در  قدرت  سطوح  ترويج،  و  رايزني  هاي  واژه  کليه 
سازماني و استراتژي حمايت گري از مهمترين موضوعات در دوره 
آموزش اين دوره از کارگاه بوده است. وي اضافه کرد: اولين دوره 
از اين کارگاه در شهريور ماه امسال و با حضور بيش از 100 نفر از 
اعضاي سازمانهاي مردم نهاد استان گيالن برگزار شده بود که اين 
با هدف توانمند سازي تشکل هاي اجتماعي در استان  کارگاه ها 

براي ارائه خدمات بهتر به جامعه انجام مي شود. 

واكنش  نشريه  اجتماعي  گروه 
و شبكه خبري گيالن 24: فرمانده 
انتظامي استان از دستگيري سارقان 
استفاده  سوء  با  كه  خانگي  لوازم 
 2 فروشگاه  صاحب  اعتماد  از 
ميليارد و 700 ميليون ريال از وي 
شهرستان  در  بودند،  كرده  سرقت 

لنگرود خبر داد. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، سردار 
لنگرود در  آگاهي شهرستان  كارآگاهان  ميرحيدري گفت:  محمدرضا 
اينكه اجناس فروشگاه لوازم خانگي وي  پي شكايت فردي مبني بر 
در طول يكسال اخير توسط افرادي ناشناس مورد سرقت قرار گرفته 

است، رسيدگي به اين موضوع را در دستوركار خود قرار دادند.
در  آگاهي  كارآگاهان  اينكه  بيان  با  گيالن  استان  انتظامي  فرمانده   
تحقيقات خود از كاركنان اين فروشگاه، به يكي از كارگران 39 ساله 
متهم دستگير شده در  را دستگير كردند،افزود:  مشكوك شده و وي 
به  آن  انتقال  و  فروشگاه  از  لوازم خانگي  به سرقت  پليس  تحقيقات 
اينكه  بيان  با  ميرحيدري  سردار  كرد.   اعتراف  خود  مسكوني  منزل 
كارآگاهان ضمن اخذ حكم قضائي در بازرسي از منزل متهم261 قلم 
بيان داشت: دو همدست 31 ساله  انواع لوازم خانگي كشف كردند، 

متهم نيز كه در اين فروشگاه كار مي كردند، دستگير شدند.
 حسابدار، سردسته باند بود....

 وي با اشاره به اينكه حسابدار اين فروشگاه كه سر دسته اين باند 
بوده، هم اكنون متواري بوده و دستگيري وي در دستوركار پليس 
قرار دارد،اظهار داشت: ارزش ريالي لوازم كشف شده طبق برآورد 
است. شده  اعالم  ريال  ميليون   700 و  ميليارد   دو  گرفته  صورت 
فرمانده انتظامي استان گيالن با تاكيد بر اينكه اماكن تجاري بايد به 
انواع تجهيزات حفاظتي مجهز باشند، از صاحبان اماكن تجاري خواست در 

جذب افراد دقت بيشتري كرده و به هركسي اطمينان نكنند. 

 دستگیری کالهبردار100 میلیونی در رشت
از دستگيري کالهبردار حرفه اي که  استان  پليس آگاهي  رئيس 
شهر  در  بوده  استان  آگاهي  پليس  تعقيب  تحت  يکسال  مدت  به 
رشت خبر داد. سرهنگ فرهاد فالح كريمي گفت: در پي شکايت 
تعدادي از شهروندان عليه مرد جواني که در يک سال اخير، بعنوان 
كرايه  هاي  خودرو  يا  و  تاكسي  خودروهاي  سوار  مسافردربستي 
در  كرد  مي  كالهبرداري  و  شد  مي  شهري  برون  و  شهري  درون 

دستور كار اين پليس قرار گرفت. 
و  تاكسي  راننده هاي  از  متهم  اين  اينكه  بيان  با  كريمي    فالح 
بهانه خريد  خودرو هاي عبوري وجه نقدي را به عنوان قرض به 
اجناس از مغازه اي در بين راه و ترخيص بيمار اش از بيمارستان در 
يافت مي كرد و بعد متواري مي شد، گفت: اين متهم پيش از اين كار 
با ترفند هاي مختلف از مقدار وجه نقد همراه راننده مطلع مي شد و 
سپس اقدام به درخواست مبلغ مورد نظراش مي كرد. وي با تصريح 
براينكه اين مرد در مجموع 100 ميليون ريال از شاكيان كالهبرداري 
اين متهم كه مردي  پليسي  اقدامات  انجام  با  ادامه داد:  كرده است، 

26ساله بود پس از يكسال تعقيب، شناسايي شد.
فالح كريمي با تاكيد براينكه تصوير متهم مذكور در دوربين هاي 
و  داشت  قرار  بوده  كرده  ها ورود  آن  به  كه  هايي  مغازه  مداربسته 
توسط پليس شناسايي شد، اضافه كرد: در طي يك اقدام غافلگيرانه 
اين متهم در محل اختفا اش در يكي از محله هاي  رشت دستگير و 

با تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

  كشف بیش از 55 هزار قلم لوازم آرایشی و 
بهداشتی قاچاق در رشت

از كشف  استان گيالن  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  پليس  رئيس 
بيش از 55 هزار و 826 قلم انواع لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق 
در رشت خبرداد. به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس،سرهنگ 
هاي  گزارش  كسب  از  پس  پليس  كارآگاهان  گفت:  يوسفي  علي 
در  انبار  يك  در  غيرمجاز  آرايشي  لوازم  غيرمجاز  دپو  از  مختلف 
رشت ، پيگيري اين موضوع را در دستور كار پليس قرار دادند. وي 
با تاكيد براينكه ماموران پليس مبارزه با قاچاق كاال و ارز با انجام 
اقدامات پليسي  و اطالعاتي انبار را شناسايي و بازرسي قرار دادند 
افزود : ماموران در اين بازرسي موفق به كشف 55 هزار و 826 قلم 
مختلف  مارك  در شش  مجاز  غير  بهداشتي  و  آرايشي  لوازم  انواع 

خارجي شدند.

كشــور با ديپلمــاسی اداره نمی شـود 

روحانيون طرح هجرت در امور فرهنگی فعال باشند

اتاق فکر رسانه هاي گيالن تشکيل می شود

15 صفر  1437
شماره  25643 آبان  1395 سه شنبه 

سالمه شيرزادي سالمه شيرزادي
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» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

 نشريه واكنش و گيالن 24: بهترين خواب، خواب شبانه است، 
به  را  انرژي الزم  با يک ساعت خواب روزانه  افراد مي توانند  اما 

دست آورند. 
يك متخصص طب سوزني افزود: حتي اگر افراد خواب شان 
نمي آيد عصرها يک ساعت دراز کشيده و چشم هاي خود را ببندند 

و نفس هاي عميق بکشند.
 صبري بيان کرد: اين کار موجب گردش خون بيشتر در بدن و 
عملکرد بهتر قلب مي شود و انرژي و نشاط را به فرد منتقل مي کند.
 وي ادامه داد: خواب  نامناسب شبانه و عدم استراحت در روز 

ناشي از اختالل در عملکرد قلب و همچنين استرس و اضطراب 
مي باشد.  اين متخصص طب سوزني افزود: افراد مي توانند با درمان 
طب سوزني و مصرف گياهان دارويي زير نظر پزشکاني که مجوز 
رسمي از سازمان نظام پزشکي کشور دارند اختالالت خواب خود 

را درمان و رفع نمايند.
صبري اظهار داشت: همچنين تغيير در رژيم غذايي در درمان 
بيخوابي موثر بوده و بهتر است فرد حداقل دو ساعت قبل از خواب 

شام خود را ميل نموده و به اصالح با شکم ُپر نخوابد.

عصـرها يک سـاعت 
بخوابيد

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

اي  منطقه  ي  نشريه   
كاركنان  از  جمعي  واكنش: 
استان  پزشكي  علوم  دانشگاه 
حق  پرداخت  عدم  از  گيالن 
و  ، كارانه  رفاهي  خدمات 

اضافه كار اعتراض دارند.
تحليلي  شبکه  گزارش  به 

خبري گيالن 24 ،  اين گروه از كاركنان در گفت و گو با خبرنگار 
كردند، دانشگاه  تصريح    24 گيالن  خبري  شبكه  و  واكنش  نشريه 
علوم پزشكي در هشت ماه گذشته امسال هيچ گونه حق مربوط به 
خدمات رفاهي را به كاركنان رسمي و پيماني پرداخت نكرده است. 
اين عده افزودند: در همين حال اين مبلغ در فيش حقوقي كاركنان 

قرار دادي واريز شده است.
 كاركنان معترض در تماس تلفني و صحبت هاي حضور ي هم 
چنين مي گويند: دانشگاه طي پنج ماه گذشته اضافه كار و كارانه 
كاركنان را واريز نكرده و انتقادها و اعتراض هاي كاركنان هم راه به 
جايي نمي برد. آنها از مسئوالن استان و وزارت بهداشت و درمان 
اين  به نظر مي رسد كه  اقدام كنند.  تا در اين خصوص  خواستند 
دانشگاه علوم  اما مسئوالن  باشد،  نقدينگي  كمبود  به علت  مشكل 
پزشكي گيالن مي توانند در اين خصوص به نشريه واكنش و گيالن 
24 توضيح دهند تا ذهن كاركنان شفاف شود.  كاركنان اين دانشگاه 
اعالم كرده اند، اين عدم پرداخت ها در شرايطي صورت مي گيرد 
كه كاركنان دانشگاه بايد هر روز نيم ساعت بيش از ديگر كاركنان 

و تا ساعت 14 و 30 دقيقه سر كار حاضر باشند.

تخصصي  کارگروه  دبير   
ساختار و فناوري مديريت اداره 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
واگذاري  کرد:  اظهار  گيالن 
هنري  و  فرهنگي  فضاهاي 
استان در راستاي خدمت رساني 

بهتر به هنرمندان است.
روابط  از  نقل  به   ،  24 گيالن  تحليلي خبري  گزارش شبکه  به   
مهرداد صمدي  گيالن،  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومي 
طي گفت و گويي در خصوص واگذاري فضاهاي فرهنگي و هنري 
آيين  افزود: در مردادماه سال 90 در اجراي عملياتي نمودن  استان 
مصوبات  کشوري،  خدمات  مديريت  قانون   24 ماده  اجرايي  نامه 
کارگروه کاهش تصدي هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شامل 
دستورالعمل کارگروه، فهرست وظايف و فعاليت ها، جدول تعيين 

روش واگذاري و... به ادارات کل استان ها ابالغ شد.
 وي ادامه داد: با توجه به مشخص شدن سهم اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي گيالن در اجراي برنامه واگذاري واحدهاي عملياتي 
به ميزان حداقل پنج صدم درصد از 10 درصد کل کشور تا پايان 
وزارت  اداري  تحول  و  نوسازي  دفتر  مديرکل  سوي  از   93 سال 
متبوع، جلسات متعددي در اين راستا با حضور کليه اعضاي کارگروه 

تخصصي ساختار و فناوري مديريت در اين اداره کل برگزار شد.
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مالي  اداري  معاون  گفته  به   
گيالن؛ در ادامه نيز تمامي مراکز فرهنگي و هنري تابعه اين اداره کل 
شامل مجتمع ها، هنرستان و سالن هاي نمايش موضوع واگذاري را 

با توجه به دستورالعمل ابالغي وزارت متبوع، معرفي شد.
کل  اداره  مديريت  فناوري  و  ساختار  تخصصي  کارگروه  دبير   
امسال،  خردادماه  در  کرد:  تصريح  گيالن  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
اماکن قابل واگذاري شامل 17 مکان از 34 مورد معرفي شده و روش 
واگذاري از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تأييد و ابالغ شد.

گروه هنري نشريه واكنش: 
مستند کوتاه » سه بار الف  « 
انجمن  آموزشي  توليدات  از 
سينماي جوان الهيجان در بين 
28 فيلم کوتاه نهايي با کسب 
اين  دوم  رتبه  حائز  راي   659

جشنواره مردمي شد.
به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد ساالمي الهيجان 
؛اين مستند کوتاه  به عنوان فيلم پايان دوره فيلمسازي و اولين ساخته  
فرزاد بهمن پور از هنرجويان فعال انجمن سينماي جوان الهيجان 
مي باشد  که با فرمت اچ دي به مدت نه دقيقه و سي ثانيه  توليد شده 
است. عواملي که در ساخت  اين فيلم کوتاه مستند همکاري داشته 
پور؛  بهمن  : فرزاد  فيلمنامه  و کارگردان  نويسنده   : از  اند عبارتند 
تصويربردارو تدوينگر: سعيد پورقربان ؛  صدابردار : هيمن سپهري ؛  
برنامه ريز و دستيار کارگردان: مطهره کريمي ؛ محقق : فاطمه عليزاده 
؛ مشاور کارگردان : نواب محمودي ؛عکاس : سامان خواجه وندي

موضوع اين فيلم کوتاه مستند درباره يک خانم مددکار اجتماعي 
است که تصميم ميگيرد براي کمک به معلولين صندوق فطريه اي 

در جلوي اداره بهزيستي فراهم نمايد.....
فارغ  براي  رقابت  فرصت  ايجاد  هدف  با  اوليها  فيلم  جشنواره 
خود  هم دوره  اي هاي  با  ايران،  جوانان  سينماي  انجمن  التحصيالن 
خود  هم کالسي هاي  اتفاق  به  را  خود  فيلم سازي  تجربه  اولين  که 

ساخته اند ، شکل گرفته است.
نگاه  با  گرفت  تصميم  فيلم ها  بررسي  از  پس  داوران  هيئت 
سخت گيرانه تر تعداد کمتري از آنچه که مقرر شده بود را انتخاب و 
به ستاد اجرايي جشنواره معرفي نمايد که در اين راستا تعداد ۲۸ فيلم 
داستاني، مستند، انيميشن و اکسپريمنتال  جهت نمايش دراينترنت 

آماده شدند و توسط بازديدکنندگان مورد داوري قرار گرفتند.

نمايشگاه  از  بازديد  در جريان  دولت  سخنگوي 
مطبوعات و خبرگزاري ها در جمع اصحاب رسانه 
گفت: امسال 143 ميليارد تومان يارانه به مطبوعات 

» رسانه هاگ پرداخت شده است.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، دكتر 
باقر نوبخت تصريح كرد: در يكي دو هفته  محمد 
به  و  است  تسويه شده  كاران  به گندم  بدهي  اخير 
مي  پرداخت  هم  ها  بازنشسته  معوقه  بدهي  زودي 
شود.پرسشي كه اكنون بايد وزارت فرهنگ و ارشاد 
بدهد،  اين  پاسخ  مطبوعاتي  معاون  البته  و  اسالمي  
است كه اين يارانه ها به دست كدام رسانه ها به چه 

نسبتي رسيده است.
 در استان گيالن بسياري از هفته نامه ها در تمام 
پولي  تنها  نه  نيمه دوم سال گذشته  امسال و حتي 
دريافت نكرده اند و يا آنكه براي شش ماه حداكثر 

از  انتقاد  با  گيالن  استان  رسانه  بسيج  رئيس 
گفت:  رسانه ها  به  نسبت  مسئوالن  بي توجهي 
رسانه ها  از  حمايت  در  گيالن  استان  مسئوالن 

اسف بار عمل مي کنند.
  ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن  استان  رسانه  بسيج  رئيس  جعفري  محسن 
و  بيست  در  تسنيم  خبرگزاري  غرفه  در  با حضور 
دومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي ايران 
با تقدر از نقش مؤثر و اثرگذار خبرگزاري تسنيم در 
و  اثرگذار  رسانه  داشت:  اظهار  اطالع رساني  حوزه 
مردمي تسنيم در همه عرصه هاي انقالب طي مدت 
فعاليت خود تأثيرگذاري خود را به خوبي نشان داده 

و توانسته اعتماد مردم را به خود جلب کند.
وي در ادامه با بيان اينکه متأسفانه رسانه ها اين 
روزها در همه استان ها با مشکالت متعددي مواجه 

و  واكنش  نشريه  فرهنگي  گروه 
گيالن 24: در منتهي اليه شرق گيالن 
ساحلي،ساختمان  شهر  يك  در 
شورايي وجود دارد كه با ورود به 
پاكيزه  اما زيبا و  ساختمان كوچك 
آن ،  مديريت بر اين مجموعه را با 

تمام وجود حس مي كنيد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
در  كه  شرايطي  در   ،  24 گيالن 
بخش  و  ها  شهرستان  از  بسياري 
هاي استان گيالن از غرب تا شرق و 
به خصوص در مركز استان اعضاي 
تعدادي از شورا هاي شهر و روستا 
در حال مخالفت هاي گاه كودكانه 

و خالي كردن زير پاي  هم هستند،  يك رئيس شورا 
،  اطالع  هم هست كه مردانه وارد عرصه فرهنگي 
رساني و شفاف سازي در منطقه خود شده است . 
شهر  رئيس شوراي  محمد حسيني  مهدي  مهندس 
كالچاي  جواني خوش سيما و ورزشكار اين روزها 
باني يك حركت كم نظير در تمام شوراهاي شهري 
نظارت  و  موافقت  با  او  است.  شده  كشور  سراسر 

2 ميليون تومان به حساب مديران مسئول واريز شده 
است. به همين علت از حدود 50 هفته نامه كه مي 
توانند در اطالع رساني و روشنگري افكار عمومي 
امكان  شان  درصد   70 از  بيش  باشند  افرين  نقش 
انتشار نداشته و يا مثال در ماه و يا فصل يكي ، دو 
شماره منتشر مي كنند.! به راستي چه كسي پاسخگو 
است و  مطبوعات محلي و استاني به خصوص در 
گيالن كه 187 نشريه داراي مجوز دارد  بايد حق 
نشريات  كيفيت  كنند.اگر  پيگيري  كجا  از  را  خود 
به صورت علمي و اصولي دنبال شود و شمارگان 
مي  معلوم  شود،   سازي  شفاف  واقعيت  به  انتشار 
هنگفتي  ارقام  مسئول  مديران  از  اي  عده  كه  شود 
ارشاد  مديران  است  كنند.!! شايسته  دريافت مي  را 
اين  در  ارشاد  وزارت  و  گيالن  استان  اسالمي 
نشريات  برخي  به  توضيح دهند كه چرا  خصوص 

هستند، افزود: در دولت يازدهم متأسفانه مشکالت 
رسانه ها دوچندان شد و در برابر هر خبر رسانه ها 

جبهه گيري مي شود.
اينکه  بيان  با  گيالن  استان  رسانه  بسيج  رئيس   
نشان  واکنش  نقدي  کوچکترين  با  دولت  متأسفانه 
مي دهد، تصريح کرد: متأسفانه مسئوالن استان تاب 

و  شايسته  هاي  جوان  از  جمعي  خويش  پيگيرانه 
تحصيلكرده  بخش زيباي كالچاي در شرقي ترين 
اجتماعات  سالن  در  هم  آن  را  گيالن  استان  ناحيه 
علمي  اصول  تا  است  آورده  شوراي شهر گرد هم 
روزنامه نگاري را بياموزند. محمدحسيني كه خود 
افتخار عنوان فرزند شهيد را دارد،  با همه تواضع و 
متانت مثال زدني اش ، افتخاري براي مردم كالچاي 

داراي مجوز   پايگاه هاي خبري  و  ها  و خبرگزاري 
و حتي خبرگزاري هاي كه از دولت حقوق دريافت 
مي كنند، رقم هاي قابل توجهي پرداخت مي شود و 
نيست در شرايطي كه  براي مطبوعات محلي چنين 
انتخابات رياست  بايد به آنها آنهم در استانه  دولت 

جمهوري توجه بيشتري كند.

با  و  ندارند  را  صريحي  نقد  کوچکترين  تحمل  و 
وجود تمام تالش هاي صورت گرفته باز هم شاهد 

شکايت دولتي ها از رسانه ها هستيم.
که  چيزي  آن  خالف  بر  اينکه  بيان  با  جعفري   
رسانه ها  به  نسبت  مي دهد  نشان  ظاهر  در  دولت 
يکي  شفاف سازي  کرد:  تأکيد  است،  حساس  بسيار 
از اصول و گفتمان هاي هر رسانه اي به شمار مي رود 
اما مسئوالن دولت يازدهم نمي خواهند اين موضوع 

اتفاق بيفتد.
 وي در پاسخ به اين سئوال که آيا مسئوالن استان 
گيالن از رسانه ها حمايت دارند يا نه، گفت: متأسفانه 
در حوزه حمايتي وضعيت بسيار اسف بار است ولي 
با اين حال در تالشيم تا بتوانيم نظر مسئوالن را براي 

حمايت از رسانه ها جلب کنيم. منبع: تسنيم.

و مناطقي گسترده تر از آن محسوب 
مي شود. 

كه  كالچاي  شهر  شوراي  رئيس 
بهتر  استان  مسئوالن  است  شايسته 
و بيشتر ايشان را بشناسند،  در كنار 
اين حركت ماندگان فرهنگي، اطالع 
عملي   حركت  يك  پي  در  رساني  
منطقه  اين  در  اختراعات  به  مربوط 
نيز است. اين رئيس شوراي شهر به 
اظهار مردم منطقه كالچاي جايگاهي 
باالتر را در سطح شهرستان و استان 
مي  ترجيح  فعال  خود  ، اما  داراست 
به مردم شهر خود خدمت  دهد كه 

كند. 
در اين باره در آينده بسيار خواهيم نوشت. لطفا و 
حتما اخبار ما را در نشريه واكنش و كانال خبري » 

واكنشي ها« هم دنبال كنيد.
مديران  ها و  از شورايي  اين دسته  نسل  خداوند 
استان  در  به خصوص  كشور  سراسر  در  را  شهري 

گيالن زياد كند. آمين......

حمايت مسئوالن گيالنی از رسانه ها اسف بار است

143ميليارد تومان يارانه به كدام رسانه تعلق گرفت

رئيس شورايي كه بي ريا خدمت مي كند
2 رشته جديد كارشناسی 
ارشد در دانشگاه گيالن

آغاز نمايش فيلم هاي 
کودک و نوجوان

شوراي  واكنش:  نشريه  فرهنگي  گروه 
هاي  رشته  ايجاد  با  عالي  آموزش  گسترش 
نقد  و  نظريه  گرايش  فارسي  ادبيات  و  زبان 
کودکان  آموزش  و  شناسي  روان  و  ادبي 
در  ارشد  کارشناسي  مقطع  در  استثنائي 
موافقت  قطعي  صورت  به  گيالن  دانشگاه 
كرد. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ،  آيين نامه تشکيل هسته هاي پژوهش 
تحقق  .به منظور  شد  ابالغ  گيالن  دانشگاه 
سياست  هاي دانشگاه و در راستاي حرکت به 
سمت توسعه علمي کشور و توجه به انجام 
پژوهش هاي گروهي در موضوعات اولويت 
براي  تالش  و  دانشگاه  راهبردي  برنامه  دار 
حل مشکالت استاني و ملي، آيين نامه تشکيل 
هسته هاي پژوهش دانشگاه گيالن تصويب و 
ابالغ شد . شايان ذکر است هسته ي پژوهشي 
به مجموعه اي متشکل از اعضاء هيات علمي 
پربار  تجربه ي  و  سابقه  داراي  که  دانشگاه 
پژوهشي در يک زمينه ي تخصصي هستند و 
فعاليت هاي  برنامه ي پژوهشي  بر محور يک 

علمي دارند گفته مي شود.
دردانشگاه  رويش  دانشگاهي  جشنواره 

گيالن...
و  اجتماعي  هنري،  فرهنگي،  کانونهاي 
تشويق  منظور  به  گيالن  دانشگاه  مذهبي 
آمادگي  کانوني،و  هاي  فعاليت  تداوم  و 
براي حضور موثر و قدرتمند در   ششمين 
ي  )ويژه  رويش  کشوري  ي  جشنواره 
کانونهاي فرهنگي ،هنري واجتماعي دانشگاه 
هاي سراسر کشور( جشنواره داخلي رويش 
را در دانشگاه گيالن برگزار مي نمايد . اين 
دانشجويي  هاي  کانون  حضور  با  جشنواره 
اجتماعي/  هاي  آسيب   : گيالن  دانشگاه 
ايرانشناسي و گردشگري / اخالق و خانواده/
تئاتر/ پويا نمايي و بازي هاي رايانه اي/ شعر 
و ادب/ فيلم و عکس/ قرآن و معارف اسالمي/ 
احمر/  /هالل  تجسمي  شناسي/هنرهاي  گيالن 
موسيقي  انديشه/  نشر  و  مطالعات  زيست/  محيط 
برپا مي گردد و  در آن دستاوردهاي کانون هاي 
فرهنگي، هنري، اجتماعي و مذهبي دانشگاه 

به نمايش گذاشته مي شود.

»نمايش فيلم هاي کودک و نوجوان در قالب 
طرح  »کانون نمايش« هم زمان با سراسر کشور 
از پانزدهم   آبان درسالن سينماي کانون پرورش 
به  فکري کودکان ونوجوانان رشت آغاز شد. 
، به  گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
نقل از روابط عمومي اداره کل کانون پرورش 
فيلم  نمايش   ، ونوجوانان  کودکان  فکري 
کانوني  فعاليت   عنوان   42 از  يکي  عنوان  به 
سواد رسانه اي،  افزايش  در  ارزش مندي  نقش 
سرگرمي  و  اجتماعي  مهارت هاي  افزايش 
مسيرتوجه  اين  در  دارد و  کودکان ونوجوانان 
به نياز هاي کودک و تالش براي ارايه ي  هدف مند 
براي ساخت  مناسب  بستري  مخاطب  به  آموزه ها 
توان مند  سينماگراني  تربيت  و  پويانمايي  و  فيلم 
در کانون پرورش فکري فراهم آورده است.برهمين 
بهره گيري  براي  مناسب  زمينه  ي  ايجاد  اساس 
ارزش مند  سرمايه هاي  اين  از  مخاطبان  تمامي 
گستره ي  افزايش  براي  سينما  کانون  راه اندازي 
ارايه ي فيلم هاي کوتاه، بلند و پويانمايي  در دستور 
تصميم گيرندگان  به عنوان  کانون  مسووالن  کار 
کودک  درحوزه ي  فعال  تخصصي  دستگاه  تنها 
با  و  منظور  قرار گرفته است.به همين  ونوجوان 
 32 آثار  اين  از  مخاطبان  تمامي  بهره گيري  هدف 
طرح » کانون نمايش« به صورت هم زمان درسراسر 
اکران  با  و  آغاز کرد  را  فعاليت خود  کشور 
مخاطبان خواهد بود. ميزبان  کانوني  فيلم هاي 

كاركنان دانشگاه علوم پزشكی 
گيالن اعتراض دارند

فضاهاي فرهنگی واگذار می شود

»سه بارالف « دومين فيلم جشنواره 
فيلم اولی هاي ايران شد 

خبر 

خبر 

ارشاد وارد عمل شد،

به علت عدم پرداخت اضافه كرد،كارانه و.. با مشاركت 60 تشكل ،

3 خبر از دانشگاه گيالن،

درسينماي کانون  رشت،

يادداشت روز،

رئيس بسيج رسانه،

زهرا رضائي

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

 از اتصال 2 يا چند وسيله گازسوز به يك شير مصرف خودداري كنيد.

 اگر به بعضي از شيرهاي مصرف فعاًل هيچگونه وسيله گازسوز وصل نشده و مورد استفاده قرار نمي گيرد 

حتمًا با درپوش مسدود شود. 

  از تبديل وسايل نفت سوز به گاز سوز در هر شرايطي خودداري نمائيد.

  از بخاري هاي بدون نياز به دودكش در محيط هاي مسكوني بسته از جمله اتاق خواب، اتاق نشيمن و ... خودداري نمائيد.

  از بست هاي فلزي و شيلنگ استاندارد در نصب بخاري و لوازم گاز سوز استفاده نمائيد.

بين  جشنواره  ششمين  و  چهل  استاني  افتتاحيه 
به  و  کشور  سراسر  با  همزمان  رشد  فيلم  المللي 

ميزباني ناحيه 2 رشت برگزار شد.
  در اين مراسم که با حضور برخي از مسئوالن 
آموزش وپرورش استان برگزار شد، قربان نژاد مدير 
آموزش و پرورش ناحيه دو رشت ، با بيان اين که 
درگذشته تنها ابزار آموزش ،  علم وتخته بود اظهار 
متنوع  امروزه  آموزشي  ابزار  و  تکنولوژي   : داشت 
است. وي در ادامه هدف از برگزاري اين جشنواره 

و  است  آموزش  جهت   ها  فيلم  بهترين  اکران  را 
کمک به معلمان و دانش آموزان کمک کند.

الزم به توضيح است ، در اين جشنواره 60 فيلم 
 ، آموزشي   ، پژوهشي   ، علمي  مضامين  با  کوتاه 
تربيتي و پرورشي به مدت يک هفته ، روزانه هزار 
دانش آموز در 5 سانس فيلم هاي چهل و ششمين 
جشنواره بين المللي فيلم رشد در سالن آمفي تئاتر 

بانک ملي رشت به نمايش در مي آيد.

افتتاحيه چهل و ششمين جشنواره بين المللی فيلم رشد

ليال خدمت بين دانا 

15 صفر  1437
شماره  25643 آبان  1395 سه شنبه 
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زهرا رضائي

 دفتر رشت: خیابان سعدی، بازار روز،  الین سوم
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اي  منطقه  ي  نشريه 
پاركينگ  اولين  واكنش: 
افتتاح  رشت  شهر  طبقاتي 
كرد  اعالم  شهردار  و  شد 
 13 نزديك  آينده  در  كه 
استان  مركز  در  پاركينگ 

راه اندازي خواهد شد.
شبکه  گزارش  به 
 24 گيالن  خبري  تحليلي 
محمدعلي  سيد  ،دکتر 
مراسم  اين  در  قدم  ثابت 
با قدرداني از سرمايه گذار 
طبقاتي  پارکينگ  پروژه 
اذعان داشت: اجراي پروژه 

پارکينگ طبقاتي اگرچه در درازمدت سودي 
ورود  بدو  در  اما  داشت،  خواهد  برابر  چند 
و  سخت  بسيار  کاري  خود  شکنانه  ساختار 
قابل ستايش است.   شهردار رشت با تاکيد بر 
اينکه رطوبت در گيالن باعث رکود نخواهد 
فرصت  سرزمين  گيالن  استان  گفت:  شد، 
تهديد  به  اشاره  با  قدم  ثابت  دکتر   ، هاست 
ريزگردها  و  محيطي  زيست  هاي  آالينده 
موجود در استان گفت: به غير از بحث سرمايه 
پذيري مبتني بر حمل و نقل عمومي و ايجاد 
مقررات  و  ضوابط  بر  محور  سالمت  شهر 
رشت  شهري  استراتژي  آنجاييکه  از  مدون  
پياده  و  ايجاد شهر سالمت محور  بر  مبتني  
گردش  شهري  داشتن  براي  لذا  است،  مدار 
با  جهاني  هاي  شاخص  جلب  به  بايد  پذير 

مشارکت عمومي شهروندان توجه داشت. 
شهردار رشت با تاکيد بر گذشت ۴۰ سال 
از انباشت زباله در منطقه سراوان خاطرنشان 
با  سراوان   منطقه  در  زباله   انباشت  با  کرد: 
شهروندان  راستاي سالمت  در  تهديد جدي 
روبرو  شده بوديم . لذا براي  کنترل و هدايت 
شيرابه ها، جلوگيري از نفوذ حشرات موذي 
افتتاح سلول  با   و دفن کامال بهداشتي زباله 
بهداشتي  فني و بهداشتي ، اميد است  که در 
برنامه زمانبندي ۳۰ ماهه موضوع پسماند در 

گيالن را به نقطه مطلوب برسانيم . 
وي به اقدامات شهرداري کالنشهر رشت 
اظهار  و  اشاره  بارترافيکي  کاهش  بخش  در 
انجام  رابطه  اين  در  خوبي  کارهاي  کرد: 
راه  در  همکاري  حاضر  زمان  در  گرفته، 
اندازي ۱۳ پارکينگ و بازگشايي مسير در سه 

محور کليدي را در دستور کار داريم .
  وي با تاکيد بر استفاده حداقلي شهروندان 

شهر  محدوده  در  شخصي  خودروهاي  از 
ظرفيت  از  استفاده  فرهنگ  بايد  کرد:  تاکيد 
هاي  پارکينگ  ايجاد  براي  محدودتر  هاي 

طبقاتي داشته باشيم.
پارکينگ  اولين  افتتاح  قدم  ثابت  دکتر 
توسط  رشت  کالنشهر  در  عمومي  طبقاتي 
يک سرمايه گذار را کاري نوآورانه دانست و 
تصريح کرد: سرمايه گذار حتما ريسک هاي 
مورد نظر را ديده و فکر و آينده نگري قابل 

توجهي داشته است . 
از سرمايه  شهردار رشت  ضمن قدرداني 
عمومي  طبقاتي  پارکينگ  اولين  پروژه  گذار 
در  متاسفانه  کرد:  بيان  رشت  کالنشهر  در 
به  را  برخي موارد هم سرمايه هاي خودمان 
لحاظ انساني و مالي در طول زمان نديده ايم 
حتي  ها  وقت  گاهي  و  ايم  نکرده  بزرگ  و 

فراري هم داده ايم .
  با نگاه کاسب گرايانه نمي توان به پروژه 

هاي سرمايه گذاران نگاه کرد.
ترافيک  و  نقل  و  کميسيون حمل  رييس   
مراسم  اين  در  رشت  شهر  اسالمي  شوراي 
دومين  و  هفتاد  را  طبقاتي  پارکينگ  افتتاح  
دانست  اخير  ماه   ۱۹ طي  عمراني  پروژه 
لحاظ  به  طبقاتي  پارکينگ  پروژه  گفت:  و 
شهر  در  زيادي  بسيار  اهميت  از  زيرساختي 
رسولي  رضا  دکتر  است.  برخوردار  رشت 
پارکينگ  احداث  بودن  بر  هزينه  به  اشاره  با 
طبقاتي در رشت اذعان داشت: کسي که در 
يک  از  کند،  مي  گذاري  سرمايه  حوزه  اين 
تعهدات  وبه  است  برخوردار  ارزشمند  تفکر 

خود به عنوان يک شهروندواقف است.
دليل  به  پروژه  اين  افزود:  ادامه  در    وي 
واقع شدن در درگاه ورودي مرکزي شهر از 

برخوردار  زيادي  اهميت 
اجراي  با  آينده  در  و  است 
نقش  فرد  و  زوج  طرح 
کاهش  در  مهمي  بسيار 
خواهد  شهر  ترافيکي  بار 

داشت.
حمل  کميسيون  رييس 
شوراي  ترافيک  و  نقل  و 
از  تاسف  اظهار  با  شهر 
برخي  نادرست  درک  عدم 
مسئولين  و  شهروندان  از  
گذاري  سرمايه  بحث  در 
تصريح کرد: با نگاه کاسب 
پروژه  به  توان  نمي  گرايانه 
هاي  سرمايه گذاران نگاه کرد. دکتر رسولي 
با اشاره به تالش مجموعه مديريت شهري در 
امروز  کرد:  خاطرنشان  شهر  توسعه  راستاي 
کار اجرايي براي نجات رودخانه ها با بحث 
روزهاي  در  سلول  افتتاح  و  سراوان  بهسازي 
اخير  و احداث  تصفيه خانه در آينده نزديک 

آغاز شده است.
  احداث  پل طبيعت سبز ، بزرگترين پل 

عابر پياده خاورميانه  در رشت
رييس  مراسم  اين  از  ديگري  بخش  در 
شوراي شهرستان رشت با قدرداني از صبوري 
همسايگان پارکينگ طبقاتي حاجي آباد رشت 
بايستي  گذاري  سرمايه  براي  داشت:   اظهار 
ديدي باز داشته باشيم و نبايستي به بهانه هاي 
چرا  بگيريم  را  کار  پيشرفت  جلوي  مختلف 
که مردم استان گيالن و شهروندان شهر رشت 

همواره جز اولين ها بوده اند.  
غيور  مهد  را  گيالن  پور  حاجي  اسماعيل 
پروفسور   ، خان  ميرزاکوچک  چون  مرداني 
سميعي و پرفسور رضا دانست و گفت:  آنان 
که مي گويند مديران و فرزندان گيالن رطوبت 
زده اند.  بدانند که فرزندان گيالني بسيار مقتدر 
و قدرتمند هستند و اجازه نمي دهند کسي به 
آنها توهين کند. وي با تاکيد بر خالقيت دکتر 
پياده  از احداث بزرگترين پل عابر  ثابت قدم 
طبيعت  پل  عنوان   به  رشت  در  خاورميانه  
کرد: شهردار رشت  و  تصريح  داد  سبز خبر 
که فرزند همين مرز بوم است کاري براي اين 
شهر کرد، که از ۵۰ سال قبل سعي بر اجرايي 
شدن آن کارها بود اما محقق نمي شد و امروز 
شهر  توسعه  موتور  قدم  ثابت  دکتر  اقتدار  با 
رشت را آغاز به کار کرده و پيشرفت خوبي 

هم داشته است.

خبر ... خبر ...

خبر ...

نشريه واكنش و شبكه خبري 
معدن  گيالن 24: وزير صنعت، 
اقتصاد  ستاد  در  تجارت  و 
موانع  رفع  کارگروه  و  مقاومتي 
هزار   11  : گفت  گيالن  توليد 
رونق  تسهيالت  تومان  ميليارد 
شده  پرداخت  تاکنون  توليد 
مهندس    ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به  است. 
نعمت زاده در اين نشست که صبح امروز سالن اجتماعات شهيد 
انصاري در استانداري گيالن  با حضور مديرعامل بانک کشاورزي 
کشور و معاونين وزير برگزار شد گفت : تاکنون 11 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت رونق توليد به 16 هزار واحد کوچک و متوسط 
در سراسر کشور پرداخت شده است. وي با بيان اينکه هدف از 
پرداخت تسهيالت رونق توليد فقط توزيع پول نيست گفت : به 
منظور بررسي نحوه ي هزينه کرد تسهيالت دريافتي، نظام شفاف 
نظارتي طراحي شده است تا مبالغ پرداخت شده در خدمت توليد 

و ايجاد اشتغال باشد.
 وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمايت رهبر معظم 
انقالب درخوص  رونق توليد صنايع خرد و متوسط گفت : پس 
از تأکيدات ايشان همکاري نهادهاي مختلف در زمينه ي پرداخت 
در  دولت  اهتمام  به  اشاره  با  تسهيالت سرعت گرفت. وي  اين 
واحدهاي  افزايش ظرفيت  و  راکد  نيمه  واحدهاي  احياي  بخش 
کنوني گفت : اميدواريم با توجه به روندي که در پيش گرفته ايم 

بتوانيم در نزد رهبرمعظم انقالب و مردم سرافراز باشيم.
دستورالعمل  ابالغ  با  اينکه  بيان  با  همين  نعمت زاده  مهندس   
مجموعه ي  توليد،  موانع  رفع  و  تسهيل  کارگروه هاي  راه اندازي 
فعاليت هاي اين بخش در استانها از هدفمندي خاصي برخوردار 
شد گفت : در اجراي اين طرح بار سنگيني بر دوش استانداران 
بود و بيش از 20 تا 30 درصد وقت آنان صرف مسائل مرتبط با 
رفع موانع توليد شد.وي با بيان اينکه در استان گيالن در زمينه ي 
از   : گفت  نديديم  ديگري  چيز  همکاري  جزء  توليد  موانع  رفع 
استاندار گيالن که از استانداران موفق هستند به دليل نتايج مثبت  
اين کارگروه تشکر مي کنم. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 
از ابتداي امسال تاکنون 849 واحد صنعتي خرد و متوسط گيالن  
از   : ادامه داد  ميليارد تومان تسهيالت دريافت کرده اند.وي   500
اين تعداد 559 واحد در قالب طرح رونق توليد و 290 واحد نيز 

از منابع داخلي بانک ها تسهيالت دريافت کردند.

بازديد  وزير صنعت در جريان 
از منطقه ازاد انزلي گفت: با توجه 
توليد  و  اشتغالزايي  اهمّيت  به 
محصوالت داخلي، انتظار مي رود 
توسعه  جهت  در  بيشتري  فضاي 
اختيار  در  توليدي  واحدهاي 

سرمايه گذاران قرار گيرد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، روند رو به رشد 
منطقه آزاد انزلي در راستاي تبديل شدن به مرکز صادرات کاال و 

اشتغال جوانان
منطقه  سازمان  الملل  اموربين  و  عمومي  روابط  گزارش  به   
معدن  صنعت  وزير  زاده  نعمت  رضا  محمد  مهندس  آزادانزلي، 
از  احداث  حال  در  زيرساختي  عمراني-  هاي  پروژه  از  تجارت 
سوي اين سازمان، طرح هاي توسعه اي و گردشگري و چندين 
و  داخلي  گذاري  سرمايه  با  صادراتي   صنعتي  و  توليدي  واحد 

خارجي منطقه بازديد کرد.
در اين ديدار که مهندس مسرور رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
معاونين وزير،  استاندار گيالن،  نجفي  سازمان، دکتر محمد علي 
معاونين و مديران سازمان و مديران کل  استان حضور داشتند، 
نعمت زاده بر روند رو به رشد منطقه آزاد انزلي در راستاي تبديل 
کشور  شمال  در  جوانان  اشتغال  و  کاال  صادرات  مرکز  به  شدن 
تصريح کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت، وظيفه دولت در قبال 
مناطق آزاد را پيگيري، تشويق و سياستگذاري در راستاي تبديل 
اين مناطق به کانون هاي توليد و صادرات کاال با استفاده از مواد 
اوليه داخلي و يا تلفيقي اعالم و اظهار اميدواري کرد که منطقه 
آزاد انزلي عالوه بر توسعه زيرساخت هاي گردشگري براساس 

نياز جامعه، همچنان در بخش توليد نيز پيشگام باشد.
مهندس نعمت زاده از رشد و توسعه توليدکاالي صادراتي در 
منطقه آزاد انزلي طي سه سال گذشته اظهار رضايتمندي نمود و 
افزود: توليد محصوالتي همچون ورق خام ام.دي.اف و تبديل آن 
به محصول نهايي در جهت صادرات به خارج از کشور، موجب 

ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي بيش از پيش مي شود.
از  خود  بازديد  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
در  شاد«  »سرزمين  پوشاک  صادراتي  و  توليدي  بزرگ  مجموعه 
اين  انساني  نيروي  برابري  دو  افزايش  گفت:  انزلي  آزاد  منطقه 

مجموعه در طول دو سال، جاي خوشحالي دارد.
نعمت زاده با بيان اينکه بازديدي از کارخانه توليدي تجهيزات 
داشتيم  منطقه  اين  در  خارجي  گذاري  سرمايه  با  الکتريکي 
خاطرنشان کرد: با توجه به اهمّيت اشتغالزايي و توليد محصوالت 
داخلي، انتظار مي رود فضاي بيشتري در جهت توسعه واحدهاي 

توليدي در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.

11هزار ميلياردتومان براي رونق 
توليد پرداخت شد

فضاي بيشتري در اختيار سرمايه 
گذاران قرار می گيرد

هيچ بيمارستانی در گيالن
 افتتاح نمی شود

 نشريه واكنش و شبكه خبري 
گيالن 24: رئيس دانشگاه علوم 
به  كرد:  اعالم  گيالن  پزشکي 
وضعيت  که  بيمارستاني  هيچ 
اجازه  نباشد،  روشن  فاضالبش 
شاهرخ  دكتر  نمي دهيم.  افتتاح 
آيين  در  چابک   زاده  يوسف 

درماني  آموزشي  مراکز  فاضالب  خانه  تصفيه  ساخت  شروع 
پورسينا و واليت و رازي در رشت گفت: يکي از معضالتي که 
از گذشته دور دانشگاه علوم پزشکي گيالن با آن دست به گريبان 
است زباله هاي عفوني و تصفيه فاضالب هاي بيمارستاني است که 

دانشگاه سعي بر برطرف کردن اين معضل دارد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان گيالن با اشاره به برنامه هاي 
راهبردي و مدون دانشگاه علوم پزشکي گيالن خاطرنشان کرد: 

برنامه هاي استراتژيک دانشگاه وارد فاز عملياتي شده است.
وي با بيان اينکه يکي از مهمترين اهداف برنامه هاي استراتژيک 
دانشگاه علوم پزشکي گيالن تاکيد بر حفظ محيط زيست است، 
زيست  محيط  سازمان  برعهده  تنها  زيست  محيط  حفظ  افزود: 
نيست و بايد همه سازمان ها در کنار برنامه هاي عملياتي خود به 

مقوله محيط زيست توجه ويژه داشته باشند.
يوسف زاده چابک با اشاره به اينکه محيط زيست، ميراث همه نسل ها 
آلوده کننده محيط زيست هستيم  به نوعي  ما هر کدام  بيان کرد:  است، 
و دانشگاه علوم پزشکي گيالن به سمت کاهش اين نقش آلوده کنندگي 
است. اين مقام مسئول تصريح کرد: 500 تن زباله در منطقه سراوان که از 
زباله هاي بيمارستاني انباشت شده بود جمع آوري و امحاء شد و از حالت 
عفوني خارج شده به زباله معمولي تبديل شد. وي با بيان اينکه به زودي 
مکان اين زباله ها پاکسازي و بهسازي مي شود، گفت: در آينده نزديک با 

کاشت نهال در اين مکان سالمت آن تامين و تاييد مي شود.
يوسف زاده چابک با اشاره به اينکه قدمت بيش از 100 ساله 
در  گفت:  مي شود،  محسوب  حسن  يک  گيالن  بيمارستان هاي 
زمينه احداث تصفيه خانه فاضالب ببمارستان هاي قديمي اقدامات 
خوبي آغاز شده است. رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيالن اعالم 
کرد: افزون بر 3 ميليارد تومان براي ساماندهي و راه اندازي تصفيه 
خانه فاضالب هاي بيمارستان پورسينا و واليت هزينه شد که در 
درجه نخست بيمارستان هاي پورسينا و واليت و رازي در اولويت 
قرار گرفت. وي با بيان اينکه مطالعات الزم انجام شد و پيمانکار 
تصفيه خانه  کلنگ  افزود:  شد،  مشخص  پروژه  اين  براي  هم 
کاهش  در  بلند  گامي  تا  مي زنيم  زمين  به  امروز  را  بيمارستان ها 
آلودگي هاي زيست محيطي برداشته شود. يوسف زاده چابک با 
احداث  براي  همزمان  تومان  ميليارد   6 از  بيش  اينکه  به  اشاره 
تصفيه خانه هاي بيمارستان هاي شفت و ماسال و سياهکل در نظر 
گرفته شده است، گفت: ما به بيمارستاني که وضعيت فاضالبش 

روشن نباشد ، اجازه افتتاح نمي دهيم.

13 پاركينگ در رشت احداث مي شود  نعمت زاده در رشت:

خبر ...

چند نكته از اين معنا.....
 بزرگی گفته است:

در جامعه ای كه در آن پزشكان بیش از همه  دارای احترام باشند، آن جامعه بیمار است.اما 
در جامعه ای كه در آن معلمان و استادان احترام خاص داشته باشند، مردم آن جامعه با فرهنگ 

  مدير مسئول خواهند بود. به معلمان و استادان ما ارزش قائل شده و احترام بگذاریم.

در راستاي اشتغال و توليدات،

شهردار رشت:

 

 به کانـال تلگرامي واکنشي ها 
خوش آمديد ...

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

telegram.me/vakoneshiha آدرس:

قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها، 

دانشگاهيان  و نسل جوان

 ششمين اثر تاليفي
 استاد مجيد محمدپور   

 منتشر شد

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  ) 1 (

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

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

استاد نمونه از سال 1390 تاکنون 

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

 روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

جناب آقـاي سعيـد كرجاليـان
دارند مدال نقره جشنواره جهانی آرنولد كالسيک

 ) WORD CHAMPION ( اسپانيا 
كسب مقام سوم مسابقات جهانی مستر المپيای آماتوری  در كشور روسيه را به شما 
باالنگه  و  اين مسير  انشاء اهلل در  تهنيت مي گوئيم.  و  تبريک   با اخالق   ورزشکار 

داشتن پرچم خوش رنگ ايران اسالمي در سراسر جهان همچنان موفق باشيد.
 مهدي محمد حسيني ،رئيس شوراي شهر كالچاي  و جامعه ورزشي بخش كالچاي


