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دوره  پنجمین  برگزاری  برای  معکوس  شماره 
دوازدهمین  و  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 29  دوره 
آخرین  به  قدر  هر  است.  شده  آغاز  ماه  اردیبهشت 
شویم،  می  تر  نزدیک  ماه  اردیبهشت  روزهای 
نامزدهای  تاب  و  تب  و  عمومی   افکار  توجهات 
رسانه  میدانی،  تبلیغات  و  رود  می  باالتر  انتخابات 
ای و فضای مجازی گسترده تر می شود. بی تردید 
اوج این تب و تاب زمانی خواهد بود که صالحیت 
نهایی نامزدهای انتخاباتی تایید شود و افراد براساس 
بتوانند وارد صحنه های علنی شود.  انتخابات  قانون 
اینکه ما و شما در انتخابات مشارکت حداکثری داشته 
که دوست  ،  چرا  است  پذیرفتنی  و  مهم  اصل  یک 
و دشمن چشم به این انتخابات ها دارند که در نوع 
خود یک نظرسنجی ، حماسه حضور و استقالل طلبی 
است، اما شاید مهم تر از آن انتخاب افرادی است که 
بتوانند  شهر  شورای  اعضای  یا  دولت  رئیس  بعنوان 
نیز تشکل های نظارتی بر  در مقام اجرایی کشور و 
وضعیت شهر و روستا تصمیم گیری می کنند.بیش از 
80 میلیون نفر جمعتیت ایران با تصمیم های درست، 
به موقع و دور اندیشانه نمایندگان در شوراهای شهرو 
روستا در انتظار آینده ای درخشان فارغ از مشکالت 
هم  مردم  هستند.  جامعه  ارامش  و  خوداتکایی   با 
از  دور  به  و  اندیشی  دور  با  عاقالنه«  تدبیر«  با  باید 
فریب، خریده شدن، فامیل بازی، رانت ،  دنبال روی 
کورکورانه  و نگاه های سیاسی و جریانی صرف وارد 
این کار و زار سرنوشت ساز شوند.مقصود ما مردود 
دانستن جریان های سیاسی نیست بلکه در کشور ما 
حزب و جریان های سیاسی هنوز نتوانسته اند خود 
را تعریف کنند و جایگاه مستحکمی داشته باشند و 
با تحقیق،  افراد جامعه  تا آن زمان  لذا شایسته است 
بررسی و جستجو از طریق افراد آگاه نمایندگانی مناسب 
، مقتدر، مستقل آشنا به حقوق شهروندی انتخاب کنند. 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  نکنند،  چنین  مردم  اگر 
فرهنگی همان آش و همان کاسه خواهد بود و لذا برای 
انتخاب  نمایندگانی  باور  و  تحقیق  با  یکبار هم که شده 
پرچم  زیر  روز  هر  و  نبوده  آن  و  این  وامدار  که  کنیم 
یک نفر سینه نزنند. کسانی انتخاب کنند که برای رفاه 
عمومی ، عزت ایران و اسالم و آینده کشور تصمیم 
بگیرند. در این باره منتظر دیدگاه های شایسته شما 
عزیزان هستیم که با نام و مشخصات تان منتشر شود.

مردم با تدبیر عمل کنند

سرمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

شورای های شهر و روستا از حرف تا عمل
ریاست محترم

 بانک رفاه شعبه گلسار
برتر  شعبه  عنوان  به  رشت  گلسار  شعبه  رفاه  بانک  شایسته  انتخاب 
جنابعالی  به  را  است  بودن  مردمی  و  نظم  تالش،  نشانگر  که  کشوری 
و همه کارکنان شریف گرانقدر صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می 

کنیم، خواستار توفیقات روز افزون شما از درگاه خداوند هستیم.
مدیریت و کارکنان نشریه ی منطقه ای واکنش  و

شبکه خبری ، تحلیلی » گیالن 24 «

 برادر گرانقدرم 
جنـاب آقای امیر محمدپـور

انتصاب شما به عنوان مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی ، نوسازی  
و تحول اداری استانداری گیالن که نشان از شایستگی تان دارد را 
صمیمانه تبریک می گویم، برای آن برادر گرانقدر توفیقات بیش 

از پیش از درگاه حق آرزومندم.

 برادر گرانقدرم 
جنـاب آقای پـور حسن

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  محترم   کل  مدیر  عنوان  به  شما  انتصاب 
استانداری گیالن که نشان از شایستگی و تجربه شما دارد را صمیمانه 
خداوند  درگاه  از  را  شما  مستمر  توفیقات  کنم،  می  عرض  تبریک 

خواستارم.
مدیریت و کارکنان نشریه ی منطقه ای واکنش  و

شبکه خبری ، تحلیلی » گیالن 24 «
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با نهایت تاسف و تاثر عروج ملکوتی 
را  پرشکوه  اسماعیلی  رضا  سرگرد 
جامعه  همچنین  معزا  بیت  خدمت 
تسلیت  راهوار  پلیس  خدمتگزار 

عرض می نماییم.

هوالباقی

ی  نشریه  کارکنان  و  مدیریت 
منطقه ای واکنش و شبکه خبری ، 

تحلیلی » گیالن 24 «

واکنش
95 درصد مطالب نشريه توليدی است

گيالن ، مازندران ، قزوين

خـــــبـرهای ویـژه

شاليکاران از دهم ارديبهشت نشا کنند 
             رئیس جهاد کشاورزی استان گیالن از شالیکاران استان خواست کار نشاء برنج را از دهم رئيس جهاد کشاورزی گيالن توصيه کرد،

اردیبهشت ماه انجام دهند که بهترین زمان برای این کار است.  شعبان نژاد تصریح کرد:  از 228 هزار هکتار 
اراضی شالیزاری در استان تاکنون 202 هزار هکتار معادل 85 درصد آن کاشته شده است و بقیه کشاورزان 

گیالنی با توجه به بارندگی ها و روان آبهای مناسب اقدام به کاشت مزارع کنند... 
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امنیت اقتـصادی،  
زیر ساخت ها

حقوق بازنشستگان 
افزایش می یابد  

  رعایت دقیق قانون
  اساس فعالیتهای 
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مدير عامل هالل احمر گيالن :

کانديـداها از امکانات 
دولتي  استفاده نکنند

407هزار نفر درتعطيالت 
خدمت دريافت کردند

رئیس کل دادگستری،

امام جمعه رشت،

استـاندار گیـالن :

از  خود  تبلیغات  برای  نباید  کاندیداها  گفت:  گیالن  استان  دادگستری  رئیس کل 
آنها برخورد می شود. احمد  با  امکانات دولتی استفاده کنند و در صورت مشاهده 
سیاووش پور  در گردهمایی فصلی روسا و دادستان های واحدهای قضایی استان گیالن در 
ما  از  کنیم و هیچکدام  اطرافیان و جامعه مراقبت  از خودمان,  باید  اظهار داشت:  رشت 

مصون نیستیم و انسان هرموقع ممکن است دچار خطا شود...

افسردگي خريداران خودرو...  

کانديداها يکديگر را تخريب نکنند  

رئیس ستاد انتخابات گیالن :

يادداشت های اختصاصی
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گيالن الکترونيکي 
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خدمات دولت بازگو شود
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اقتصادی

رییس جمهور در نشست 
صمیمی با جمعی از جوانان 
گیالن،  استان  نخبگان  و 
بیشتر  تولید  برای  تالش 
اهداف  از  را  و  اشتغالزایی 
اصلی دولت در سال جاری 
برشمرد و تاکید کرد کاهش 
کامل  رفع  و  بیکاری  آمار 
در  اما  دشوار  است  آن، 
پرتو اراده و همکاری مردم، 

امکان پذیر است.
به گزارش شبکه تحلیلی 
دکتر   ،  24 گیالن  خبری 
این  در  و  روحانی   حسن 
همه  اینکه  بیان  با  نشست 
در  مسیر  باید  ها  تالش 
اشتغال زایی در کشور و باال 
بردن تولید بکار گرفته شود، 
همراهی  با  کرد:  تصریح 
یکدیگر می توانیم هر کاری 
هر  حل  در  دهیم  انجام  را 

مشکلی موفق شویم. 
اشاره  با  روحانی  دکتر   
بدون  »روستای  طرح  به 
بار  بیکاری  گفت:  بیکار«، 
است  ما  دوش  بر  سنگینی 
پس  اولین  جلسه  در  من  و 
محضر   ،92 انتخابات  از 
عرض  رهبری  معظم  مقام 
مشکل  مهمترین  که  کردم 
یازدهم  دولت  روی  پیش 
و  هسته ای   مذاکرات 
سیاست نیست، بلکه مسأله 

اشتغال جوانان است.  
ادامه  جمهور  رییس  
و  میلیون  یک  ساالنه  داد: 
جوان  نیروی  هزار   200
و  می شوند  کار  بازار  وارد 
اگر   ما  چنین  شرایطی  در 
هزار   700 یا   600 بتوانیم 
یک  حالت  بهترین  در  یا  و 
میلیون شغل ایجاد کنیم، باز 
نیاز  به  این  نتوانسته ایم  هم 
همه  و  دهیم  پاسخ  کامال 
دست  ارتباط  این  در  باید 
به دست هم دهند و اگر ما 
امکانی  باشیم همه  کنار هم 
روحانی  دکتر  شدنی  است.  
اصلی  مبنای  اظهارداشت: 
یازدهم  دولت  اقدامات 
اجرای صددرصدی طرح ها 
و  هیچگاه  بوده  پروژه ها  و 
قولی  مردم  به  نخواستیم 
بدهیم که نتوانیم به آن عمل 

کنیم. 

رئیس جمهوری،
دولت در کنار و 
تابع رهبری است

نظام  گانه  سه  قوای  مسئوالن   
معظم  مقام  های  سخنرانی  با  بار  هر 
رهبری مواضع شایسته و دلگرم کننده 
ای اتخاذ می کنند، اما به راستی حل 
مشکالت کنونی نظام به خصوص در 
اقتصادی مقاومتی،  اقتصادی »  بخش 
میزان  همین  به   « اشتغال  و  تولید 

کفایت می کند.
 مسئوالن  اجرایی، مقننه و قضایی  
درصورتی که با این موضع گیری به 
جا ،  فوری و شایسته  به آماده سازی 
زیر ساخت ها و انجام و اجرای دقیق 
بیانات ولی فقیه جامه عمل بپوشانند 
اکتفا نشود، شرایط  آمارها  به  فقط  و 
کشور بی تردید دگرگون خواهد شد.  
وجه  هیچ  ابه  نگارنده  منظور 
کاری  نظام  مسئوالن  که  نیست  ین 
هدف  عکس  به  دهند،   نمی  انجام 
له  معظم  فرموده   به  که  است   این 
اجرا،   را  مقاومتی  اقتصادی  عمل  در 
زمینه های تقویت شتاب انگیز تولید 
داخلی را تقویت و برای جوان های 
این سرزمین که از بهترین ها هستند،  

شغل و درآمد ایجاد شود.  
خواهد  تر  شایسته  حال  عین   در 
بود که مسئوالن نظام از هم اکنون زیر 
ساخت های اجرا و انجام کامل و گام 
به گام  اما بدون فوت وقت و فرصت 
سوزی ها اقتصادی مقاومتی، تولید و 
که  کنند  آماده  فوریت  به  را  اشتغال 
سایر مشکالت کنونی به خودی خود 

حل خواهد شد. 
در آستانه اردیبهشت ماه قرار داریم 
و زمانی که در دستگاه قضایی خدمت 
دارم  یاد   به  خوبی  به  کردم  می 
حضرت آقا در  اردیبهشت  در سال 
1382 فرمان 10 ماده ای صادر کردند 
که براساس آن باید با مفاسد اقتصادی 
با بستن گلوگاه های فساد و پاکسازی 
سازمان ها، ارگان ها و نهادها از افراد 
برخورد  انقالب   به  نامحرم  و  فاسد 

جدی می شد.  
استثناء  بدون  هم  زمان  همان  در 
همه مسئوالن موضع گیری فوری و 
شایسته ای داشتند و این گونه به نظر 
رسید فساد اقتصادی در کشور به کلی 
از بین می رود، اما از آن زمان تا امروز 
متعددی  اقتصادی  فساد  های  پرونده 
تشکیل  شد و صدها پرونده تخلف 
بزرگ و کوچک  در مجاری مختلف 
این  از  یکی  است.  موجود  اقتصادی 
موضوع  بزرگ  بسیار  های  پرونده 
ایران  گمرگ  در  که  کاالست  قاچاق 
که  نیست  هم  معلوم  و  دارد  وجود 
چه زمانی این پرونده به چه صورتی 

امکان جمع شدن است. 
بخشی نگری، رانت خواری، رشوه 
، بی توجهی به تولید داخلی و وارات 
هزاران میلیاردی کاال از چین و ترکیه 
و ....عدم اتکا به توان و قدرت داخلی 
نشده  حل  مساله  هزاران  و  و صدها 
ایران  اقتصاد  تا  شد  موجب  دیگر 
در سراشیبی  قرار گیرد. ارزش پول 
ملی به شدت کاهش یافت ، تورم به 
باالترین حد خود رسید و جوان های 
تحصیلکرده به جای اشتغال و تشکیل 
زندگی که موجب سالم ماندن جامعه 
بشری است با داشتن لیسانس و فوق 
کارگری  و  دستفروشی  به  لیسانس 
ساختمان رو آوردند. در دولت یازده 
تورم   مانند  مشکالت  این  از  برخی 
مناسب  شرابط  اقتصادی   رشد  و 
اما هنوز کار بسیاری  پیدا کرده  تری 
اسالمی  در  باقی است. رهبرانقالب 
اولین سخنرانی سال 1396 در مشهد 

مقدس ،  حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
تولید ملی  برخی فوایِد رونق گرفتن 
اشاره کردند و گفتند: »ایجاد اشتغال« 
از  یکی  به عنوان  بیکاری  »کاهش  و 
»شکوفایی  کشور«،  امروز  مشکالت 
»َصرف  ابتکار جوانان«،  و  استعدادها 
کاالهای  برای  کشور  ارز  نشدن 
افتادن پس اندازهای  مصرفی«، »به کار 
پراکنده«، »جهش صادرات«، »کم رنگ 
شدن مسابقه ی به رخ کشیدن نشان ها 
یکی  به عنوان  خارجی  مارک های  و 
از بالهای بزرگ اجتماعی و اخالقی 
یا  رفتن  بین  »از  جامعه«،  فرهنگی  و 
اجتماعی«،  ناهنجاری های  کاهش 
افتادن  »به کار  و  ملی«،  نشاط  »ایجاد 
ازجمله  کشور«،  معدنی  ظرفیت های 
آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی 

است. 
رونق  فواید  بیان  از  بعد  ایشان 
پیش نیازهای  به  ملی،  تولید  گرفتن 
و  اشاره  نیز  داخلی  تولید  رونق 
نیازمند  خاطرنشان کردند: تولید ملی 
»نیروی انسانی، سرمایه گذاری و ابزار 
این  از  برخی  که  است  پیشرفته«  کار 
هم  برخی  و  بالفعل  به صورت  موارد 
موجود  کشور  در  بالقوه  به صورت 

هستند. 
میلیون   ۳۳ اسالمی،  انقالب  رهبر 
در  که  را  کار  جویای  جوان  نیروی 
و  مهندس  متخصصان  آن ها،  میان 
هستند،  دانشگاهی  تحصیالت  دارای 
تولید  نیاز  مورد  انسانی  نیروی 
برخالف  کردند:  تأکید  و  خواندند 
آنچه گفته می شود که سرمایه ی الزم 
برای تولید وجود ندارد، ما سرمایه ی 

الزم را در اختیار داریم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین 
چگونگی وجود سرمایه ی الزم برای 
ایجاد  به  داخلی،  تولید  گرفتن  رونق 
کردند  اشاره  ملی،  توسعه ی  صندوق 
براساس  صندوق،  این  افزودند:  و 
قبل  سال  چند  که  کلی  سیاست های 
ابالغ شد شکل گرفت و در سال اول 
تأسیس صندوق، ۲۰ درصد از درآمد 
نفت به این صندوق واریز شد و در 
سال های بعد نیز قرار بر این بود که 
بیست  این  بر  درصد  سه  سال،  هر 
تاکنون  اگر  که  شود  افزوده  درصد 
درآمد  از  بود، ۳۶ درصد  انجام شده 
نفتی به صندوق توسعه ی ملی واریز 
شده بود زیرا این صندوق بهترین راه 
درآمد  به  وابستگی  از  رهایی  برای 

نفت است. 
 ،۹۴ سال  در  البته  گفتند:  ایشان 
کاهش  بیان  با  دولتی  مسئوالن 
رهبری  استفاده ی  نفتی،  درآمدهای 
 ۳ نشدن  اضافه  و  خود  اختیارات  از 
درصد از درآمدهای سالیانه ی نفتی به 
صندوق توسعه ی ملی را درخواست 
احساس  به  توجه  با  که  کردند 
جانب  از  کار  این  انجام  ضرورت 
مسئوالن، این اقدام صورت پذیرفت. 

نشریه ی واکنش: با حضور دکتر روحانی فردا مجتمع بندری کاسپین و بزرگترین 
آکواریوم ایران افتتاح می شود. 

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،   مجتمع بندری کاسپین در فاز نهایی 
دارای 22 پست اسکله با ظرفیت 15 میلیون تن خواهد بود و اسکله هایی که با حضور 
ریاست محترم جمهور مورد بهره برداری قرار می گیرند هر یک به طول 175 متر بوده که 
یک پست آن اسکله تجاری با سرمایه گذاری مستقیم سازمان و دیگری اسکله نفتی دلفین 
که با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است.ارزش سرمایه گذاری سازمان 

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: 
از  استفاده  و  ملی  توسعه ی  صندوق 
واقع  در  خصوصی،  بخش  امکانات 
گرفتن  رونق  برای  الزم  سرمایه ی 

تولید هستند. 
به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تولید  گرفتن  رونق  پیش نیاز  سومین 
یعنی ابزاِر کار پیشرفته اشاره کردند 
ابزار  ما  می گویند  برخی  گفتند:  و 
را  تولید  گرفتن  رونق  برای  مدرن 
نداریم اما من می گویم آن دانشمندان 
مدت  در  توانستند  که  ایرانی  جوان 
از  را  اورانیوم  غنی سازی  کوتاهی، 
۳.۵ درصد به بیست درصد برسانند و 
کار بزرگی را انجام دهند، و همچنین 
موفق به اقدامات شگرف در ساخت 
تجهیزات دفاعی و موشکی با وجود 
شدند  بین المللی  سخت  تحریم های 
تعجب  به  را  صهیونیست  دشمن  و 
می توانند  قطعًا  واداشتند،  تحسین  و 
در مسیر ساخت ابزار پیشرفته برای 

تولید قدم بردارند. 
میدان  ما  اگر  کردند:  تأکید  ایشان 
بسیاری  کنیم،  باز  جوان ها  برای  را 
تأکید  و  شد  خواهند  باز  گره ها  از 
همکاری  برای  مکرر  و  چندین ساله 
همین  در  صنعت  و  دانشگاه 
برخی  در  البته  که  است  چارچوب 
بخش ها اقدامات خوبی انجام گرفته 

است. 
رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی 
افزودند:  خود  سخنان  از  بخش  این 
سه  ملی،  تولید  گرفتن  رونق  برای 
انسانی،  نیروی  پیش نیاز اصلی یعنی 
سرمایه و ابزار پیشرفته وجود دارند 
الزامات  نیازمند  مهم،  این  تحقق  اما 
عهده ی  بر  هم  که  است  وظایفی  و 
مردم است و هم بر عهده ی مسئوالن 

اجرایی، قضایی و مقننه. 
از  قبل  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بیان الزامات، یک نکته را مورد تأکید 
قرار دادند و گفتند: بیان این مطالب 
بدانند  همه  که  است  علت  این  به 
مشکالت  و  مسائل  زمینه ی  در  ما 
اقتصادی بن بست نداریم و می توانیم 

پیش برویم. 
وظایف  و  الزامات  به  ایشان 
تولید  گرفتن  رونق  برای  مسئوالن 
افزودند:  و  کردند  اشاره  داخلی 
متعهد،  کارآمد،  مدیران  گماشتن 
جانب  از  قوی  و  پرانگیزه  بانشاط، 
مسئوالن ارشد کشور برای بخش های 

تولید یکی از این الزامات است. 
دخالت  اسالمی  انقالب  رهبر 
از  استفاده  با  تولید  در  مردم  دادن 
دیگر  از  را   ۴۴ اصل  سیاست های 
کردند:  تأکید  و  برشمردند  الزامات 
باید همان گونه که در جنگ، مردم با 
مدیریت صحیح وارد صحنه ی دفاع 
مقدس شدند و جنگ به نفع کشور 
اقتصاد  عرصه ی  در  رسید،  پایان  به 
و  مردم  برای  را  میدان  نیز،  تولید  و 

ابتدای  از  بندری  این مجتمع  احداث  در  انزلی  آزاد  منطقه 
تاسیس تا کنون  حدود 700 میلیارد تومان و میزان سرمایه 
گذاری در حال انجام  بخش خصوصی حدود 300میلیارد 

تومان  است که با توجه به تالش شبانه روزی در سه 
شیفت کاری دو پست اسکله در اسفندماه سال 1395 

تکمیل و هم اکنون آماده افتتاح می باشد. 

نقش آفرینی آن ها باز کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای »گسترش 
را  صادراتی«  طرف های  و  صادرات 
گرفتن  رونق  الزامات  از  دیگر  یکی 
گزارشی  گفتند:  و  دانستند  ملی  تولید 
شده  منتشر  کشور  صادرات  از  که 
به  ما محدود  نشان می دهد، صادرات 
برخالف  این،  که  است  کشور  چند 
است  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
نیازمند تحرک  نیز  این مشکل  و حل 
سیاست  بخش  در  به ویژه  مسئوالن 

خارجی است. 
ایشان، »تأمین امنیت سرمایه گذاری« 
ضابطان  و  قضائیه  قوه ی  جانب  از 
»ثبات  و  امنیتی،  نیروهای  و  قوه  این 
قوانین  حذف  و  قوانین  و  سیاست ها 
دست وپاگیر« از جانب مجلس شورای 
اسالمی را از دیگر الزامات رونق تولید 
افزودند: در برخی  داخل برشمردند و 
سرمایه گذاری ها تبلیغات به راه می افتد 
می شود  مطرح  هم  صداوسیما  در  و 
به سمت  را  سرمایه های خود  مردم  و 
بعد  اما  می برند  سرمایه گذاری  آن 
تقلبی  که  می شود  مشخص  مدتی  از 
موارد،  این گونه  است؛  گرفته  انجام 
زمینه ی  در  که  است  کوتاهی هایی 

امنیت سرمایه گذاری انجام می گیرد. 
و  الزامات  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
وظایف مردم برای رونق تولید داخلی 
من  کردند:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز 
همواره جانب مردم و مطالبات مردمی 
احساس  باید  هم  مردم  اما  گرفته ام  را 
و  ملی  تولید  برای  و  کنند  مسئولیت 
مصرف تولید داخلی به جای نشان های 
قائل  ارجحیت  و  اهمیت  خارجی، 

باشند. 
دوری  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
به دنبال  و  تنبلی  و  بی حالی  از  جوانان 
مردمی  وظایف  دیگر  از  را  رفتن  کار 
دانستند و افزودند: یکی دیگر از نکات 
مهم در وظایف مردم برای رونق تولید 
صحت  و  عمل  حسن  اثبات  داخلی، 
عمل ایرانی، از طریق صادرات اجناس 
از  جلوگیری  و  مرغوب  کاالهای  و 

تولید کاالی نامرغوب داخلی است. 
نظام   مسئوالن   که  رود  می  انتظار 
های  گیری  موضع  موازات  به  بار  این 
در  گانه   قوای  در  فوری   و  شایسته 
به  منویات   اجرای  و  تحقق  راستای  
عملی  گام  انقالب  معظم  رهبر  حق 
بردارند و در پایان همین امسال به قول 

معظم له به مردم گزارش بدهند. 
منسجم   و  متحد   ، هم  با  مسئوالن 
تقویت  با   را  ها  جوان  اشتغال  زمینه 
اقتصادی  و  کرده  فراهم  داخلی  تولید 
مقاومتی را به دور از شعار زندگی به 

شعور در جامعه تبدیل کننند. 
ابتدای  از  که  مسئوالنی  از  دسته  آن 
انقالب اسالمی تا کنون  اموال عمومی 
را  حیف و میل کرده  و اکنون بسیار 
فربه شده اند« اموال نظام و مردم را باال 
کشیده اند«  شناسایی و معرفی شوند و 
در عمل به مردم مسلمان این سرزمین 
نظام  که  شود  اعالم  »عج«  زمانی  امام 
اسالمی با هیچ کس در هیچ مقامی  در 

قوای سه گانه تعارف ندارد. 
به  و  قطع  اقتصادی  مفسدان  دست 
مردم معرفی شوند ،  دارایی های همه 
قضایی  دستگاه  در  تنها  نه  مسئوالن  
از  بعد  از طریق رسانه ها قبل و  بلکه 
مسئولیت » هر مسئولیتی در هر رده ای 
گلوگاه  همه  و  شود  افشاد  و  اعالم   «
های فساد چه در مرزها و چه در داخل 
پایان  در  اهلل  انشاء   . شود  بسته  کشور 
از  که  شود  ای  گونه  به   1396 سال 
نظر فساد اقتصادی و .... از پاک ترین 
کشورها و از لحاظ  تولید و اشتغال با 
زمینه سازی امنیت اقتصادی  در ردیف 
چند کشور اول جهان قرار بگیریم.  این 
الگو خواهد  را  اسالمی  ایران  شرایط  
کرد و افکار عمومی  با خیال آسوده به 
مسئوالن در هر رده ای اعتماد می کنند.  

امنیت اقتصادی، زیر ساخت ها

مجتمع بندری کاسپین و بزرگترین آکواریوم ایران افتتاح می شود

شامل  عمان  شیرابه  تصفیه  پروژه  واکنش:  نشریه 
مهندسی، ساخت، تامین قطعات و نصب یک تصفیه 
 20 در   AMERAT لندفیل  برای  شیرابه  خانه 
بازدید  مورد  عمان  پایتخت  مسقط  شهر  کیلومتری 

شهردار رشت قرار گرفت.
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
الترافیلتراسیون،  غشایی)  بیوراکتور  از  تصفیه  برای 
معکوس  اسمز  و   ) میکروفیلتراسیون،نانوفیلتراسیون 
)RO( برای دستیابی به مقادیر مورد نیاز برای تخلیه 

مستقیم استفاده شده است. 
شرکت WEHRLE یک کمپانی آلمانی است که 
این سایت تصفیه شیرابه را در مسقط عمان نصب و 

راه اندازی کرده است. 
چگونگی  بررسی  و  دیدن  برای  رشت  شهردار   
بهره  برای  امکان  صورت  در  و  پروژه  این  کارکرد 
مسقط  به  سفری   ، رشت  در  پروژه  این  از  برداری 
مرخصی  فرصت  در   سفر  این   . است  داشته  عمان 
إعالمی سه روز ه و با إعالم قبلی به شورای شهر و 
با هماهنگی  با معاون  امور  عمرانی استانداری و با 

هزینه شخصی شهردار رشت انجام شده است . 
الملل  بین  امور  و  ارتباط  مدیریت  خبر  واحد 

شهرداری رشت

»اقتصاد،  المللی  بین  کنفرانس  واکنش:  نشریه   
مدیریت و حسابداری«، 20 اردیبهشت 96 در رشت 

برگزار می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  دبیر 
اجرایی دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت 
و حسابداری توضیح داد: دهمین کنفرانس بین المللی 
اقتصاد، مدیریت و حسابداری 20 اردیبهشت 96 در 
مدیریت،  محورهای  با  رشت  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

اقتصاد و حسابداری برگزار می شود. 
اهداف  جمله  از  علی پورگفت:  حمیدرضا   
برگزاری این کنفرانس بین المللی، ارائه آخرین نتایج 
پژوهش های انجام شده محققان و متخصصان حوزه 
مدیریت، اقتصاد و حسابداری و بهره گیری از نتایج 
و دستاوردهای علمی کنفرانس در حوزه های اجرایی 
این  برگزاری  اهداف  دیگر  به  اشاره  با  وی  است.  
کنفرانس افزود: زمینه سازی جهت تبادل نظر و تعامل 
با بخش های دانشگاهی و پژوهشی  اقتصادی  فعاالن 
داخلی و خارجی و ایجاد شرایط مناسب برای ارائه 
ایده های نوین، تجارب کاربردی و مدیریت دانش از 

عمده ترین اهداف این کنفرانس محسوب می شود. 
 علی پور با بیان اینکه جهت اطالع مخاطبان، سایت 
http://www.iauiche. نشانی  به  کنفرانس  این 
و  پژوهشگران  دسترس  در  جامع تری  اطالعات    ir
اساتید قرار می دهد تصریح کرد: تاریخ پایان دریافت 
مقاالت،  20 فروردین 96 و زمان اعالم نتایج داوری 

مقاالت، اول اردیبهشت ماه 96 است. 
 دبیر اجرایی دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، 
از  کنفرانس  این  در  گفت:  حسابداری  مدیریت 
داخلی و خارجی دعوت شده و صدور  متخصصان 
گواهینامه بین المللی و اهداء جوایز نفیس به 10 مقاله 
و ارائه برتر و امکان چاپ دستاوردهای پژوهشی و 
وزارت  تایید  مورد  مقاالت  در  مخاطبان  تحقیقاتی 
علوم در این کنفرانس بین المللی فراهم شده است. 

مهمی همچون  سازمان های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سازمان یونسکو در ایران و سازمان مدیریت صنعتی 
استان گیالن در این کنفرانس مشارکت دارند افزود: 
جامعه مجازی محققان ایران و اندیشکده روابط بین 
و  آموزش  مرکز  ایران،  متخصصین  مجمع  الملل، 
هنری  پژوهش های  انجمن  و  گیالن  استان  پژوهش 
ایران و پایگاه های رسمی نمایه سازی مانند سیویلیکا 
این  در  المللی  بین  ژورنال های  و  کنفرانس  ایران  و 

کنفرانس همکاری می کنند.

خبر

20 ارديبهشت دانشگاه آزاد اسالمی،

شهردار رشت با 
هزينه شخصی به 

عمان رفت

کنفرانس 
بين المللی 

» اقتصادی و 
مديريت در رشت

برای بررسی پروژه تصفيه خانه شيرابه مسقط،

زهرا رضائی

 مشاور رییس کل سازمان 
درباره  سازی  خصوصی 
مراجعه  از  مواردی  گزارش 
و  خانه ها  به  افراد  برخی 
برای سهام  پول  درخواست 
عدالت افزود: مشموالن باید 
هوشیار باشند تا تحت تاثیر 

سودجویان قرار نگیرند.
سبحانی  سیدجعفر   
مشموالن  کرد:  یادآوری 
از  حتی  و  به سادگی 
به  می توانند  خود  خانه 
دسترسی  صورت حساب 
در  کار  این  و  باشند  داشته 
یک  در  حداکثر  کافی نت ها 
دقیقه ای  چهار  تا  سه  زمان 

قابل انجام است.
خواست  مشموالن  وی 
هرگونه  از  جلوگیری  برای 
داللی های  یا  استفاده  سوء 
احتمالی برای سهام عدالت، 
تارنمای  به  مراجعه  با 
خصوصی سازی  سازمان 
یا  عدالت  سهام  سامانه  یا 
پاسخگویی  مرکز  با  تماس 
را  خبرها  آخرین  تلفنی 

دنبال کنند.
سهام  ساماندهی  سامانه 
www. نشانی  به  عدالت 
شده  فعال   samanese.ir
و شماره تلفن 83338 با 90 
خط آماده پاسخگویی است.
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مشموالن سهام  
عدالت بخوانند

ياداشت روز،

 مدیر مسئول نشریه ی
 منطقه ای واکنش  
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اقتصادی
کنندگان  وارد  انجمن 
خصوص  در  خودرو 
در  موتورز  کیا  خودروهای 
واردات  مجوز  که   96 سال 
نکرده  پیدا  را  کشور  به 
من  که  جایی  تا  گفت:  اند، 
خودرو  اطلس  دانم  می 
دریافت  را  کیا  نمایندگی 
کرده ولی شاید این شرکت 
محیط  و  استاندارد  تأییدیه 
نکرده  دریافت  را  زیست 

باشد.
 کیا چرا واردات خودرو 

کیا ممنوع شد؟ 
زاده  احتشام  فرهاد 
حذف  خصوص  در 
شرکت های  برخی  اسامی 
مانند  خودرو  واردکننده 
آئودی،  هوندا،  اوپل،  کیا، 
سایت  در  سئات  و  اشکودا 
ثبت سفارش ، اظهار داشت: 
سفارش  ثبت  مجوز  صدور 
فاکتور  سه  نیازمند  خودرو 
تأییدیه  فعالیت،  گواهی 
محیط  و  استاندارد  سازمان 
این  در  که  است  زیست 
از  برخی  است  ممکن  میان 
جدید  سال  در  ها  شرکت 
تأییدیه  این  باشند  نتوانسته 
این  که  کنند  دریافت  را  ها 
امکان  تا  شده  باعث  امر 
دریافت مجوز ثبت سفارش 

را پیدا نکنند. 
تأییدیه  اینکه  بیان  با  وی 
صادر  ساله  یک  استاندارد 
آن  صدور  و  می شود 
نیازمند ارائه مدارک و اسناد 
مختلف است، افزود: لیست 
تمام شرکت هایی که مجوز 
 96 درسال  سفارش  ثبت 
اصناف  سایت  در  دارند  را 
درج شده البته ممکن است 
در  شرکتها  برخی  بررسی 
نمایندگی  اداری  روند 
رسمی بوده و هنوز نتوانسته 
باشند گواهی فعالیت خودر 
امر  این  که  کنند  دریافت  ا 
اجرایی  اخیر  هفته  دو  طی 
انجمن  خواهد شد.  رئیس 
اضافه  خودرو  واردکنندگان 
کرد: تا جایی که من می دانم 
اطلس خودرو نمایندگی کیا 
شاید  و  کرده  دریافت  را 
ثبت  لیست  در  آن  حذف 
دلیل  به  خودرو  سفارش 
تأییدیه های  دریافت  عدم 
زیست  محیط  و  استاندارد 

باشد.

خبر
چرا واردات خودرو 

کيا ممنوع شد؟

ای  فزاینده  طور  به  خودرو  بازار 
شبیه به یک تلویزیون سیاه و سفید به 
نظر می رسد چرا که اکثر خودروهای 
با  روزها  این  در  شده  فروخته  جدید 
به  شاد  و  رنگ های جذاب  ترین  کم 
فروش رفته اند.   این نتیجه گیری بر 
از  تازه منتشر شده ای  اساس گزارش 
که  کننده رنگ خودروها، است  تامین 

استاندار گیالن  با تاکید بر خدمات 
وظیفه ی  کرد:  اعالم  دولت   شایسته 
که  است  فرمانداران  و  مدیران  همه ی 
خدمات 4 ساله ی دولت را برای مردم 

بازگو کنند.
وی با اشاره به اینکه با نزدیک شدن 
شدن  برافراشته   ، انتخابات  زمان   به 

 مشاور عالی استاندار قزوین گفت : شعار امسال یک نیاز و مطالبه عمومی است 
و باید با کمک مدیران اقتصادی استان و با برنامه های مشخص و نقشه راه این شعار 
تحقق یابد و الزم است تالشهای مدیران در سالهای گذشته مستند سازی و به اطالع 
مردم رسانده شود . محمدباقر کشفی در اولین جلسه مدیران اقتصادی استان که با هدف 
برنامه ریزی برای تحقق شعار سال تشکیل شده بود ، افزود : شعارهایی که طی سالهای 
اخیر توسط مقام معظم رهبری برای سال نامگذاری شده است اغلب محتوای اقتصادی 

دارد و الزم است در جهت تحقق آن تالش های مضاعف صورت گیرد . 

بندر مرزی آستارا  نشریه واکنش: فرماندار شهرستان 
گفت: دربیان عملکرد دولت نباید لکنت زبان داشت و 
مسئوالن شهرستان باید خدمات دولت در حوزه عملکرد 
دستگاه اجرایی خود را به مردم معرفی کنند. به گزارش 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،یونس رنجکش در جمع 
عملکرد  افزود:  آستارا  مرزی  شهرستان  اجرایی  مدیران 
بتوانیم   میزان  هر  و  است  نظام  عملکرد  همان  دولت 
دست آوردهای دولت را بهتر به مردم معرفی کنیم به همان میزان اعتماد مردم به 

نظام و اقدامات انجام گرفته بیشتر خواهد شد . 
وی اظهار داشت: مسوالن باید از تریبون های مختلف بویژه رسانه ها برای 
انعکاس خدمات انجام گرفته در حوزه فعالیت  خود اقدام کنند و اگر هم نقدی 

بر عملکرد آنها وجود دارد آن را بپذیرند. 
و  روستا  و  انتخابات شوراهای شهر  آستانه  در  گرفتن  قرار  به  اشاره  با  وی 
ریاست جمهوری اظهار داشت :یکی از اقدامات مهم در جلب مشارکت مردم و 
حضور حداکثری آنان در انتخابات بیان اقدامات وعملکردهاست تا مردم بدانند 

که دولت و مجموعه نظام چه خدماتی به آنان ارائه کرده است. 

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری گیالن 24: 
رئیس جهاد کشاورزی استان گیالن از شالیکاران استان 
خواست کار نشاء برنج را از دهم اردیبهشت ماه انجام 
گزارش  به  است.  کار  این  برای  زمان  بهترین  که  دهند 
تصریح  نژاد  ،  شعبان  تحلیلی خبری گیالن 24  شبکه 
استان  در  شالیزاری  اراضی  هکتار  هزار   228 از  کرد:  
تاکنون 202 هزار هکتار معادل 85 درصد آن کاشته شده 
است و بقیه کشاورزان گیالنی با توجه به بارندگی ها و روان آبهای مناسب اقدام 
به کاشت مزارع کنند. وی یادآور شد: کاشت مزارع در این ایام موجب از بین 
رفتن افات ، استفاده بهینه از آب های موجود و تبدیل باقیمانده بوته های برنج 
از فصل قبل به  کود و تقویت شالیزار خواهد شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
انبارها موجود است و  اعالم کرد: 25 هزار تن کود شیمیایی در  استان گیالن 
رسمی  توزیع  مراکز  از  را  نیاز خود  مورد  کود  نگرانی  بدون  استان  کشاورزان 
دریافت کنند.  وی متذکر شد: کشاورزان به خصوص شالیکاران از خرید کود از 
طریق مراکز غیر رسمی خودداری کنند که سودجویان مترصد آنها هستند، ضمن 

انکه  احتماال کودهای مراکز غیر رسمی از مرغوبیت الزم برخوردار نیست. 

خودروها،  از  درصد   777 کرده  اعالم 
فروخته  بلندهای  شاسی  و  ها  وانت 
رنگ  دارای   20166 سال  در  شده 
بوده  مشکی  و  ای  نقره  سفید،  های 
است  آن  بر  گواهی  نیز  امر  این  اند.  
که خریداران خودرو بسیار بی حوصله 
و کسل هستند. رنگ سفید 37 درصد 
از فروش جهانی را به خود اختصاص 

علم های مخالفت با دولت و زیر سئوال 
بردن دستاوردها از سوی عده ای بیشتر 
تمام  افراد   این   : گفت  شد،  خواهد 
نظام  به  متعلق  که  دستاوردهای دولت 
زمانی  و  می برند  سئوال  زیر  را  است 
که دولتمردان به ارائه گزارش به مردم 
می پردازند باز همان افراد می گویند این 

وی تصریح کرد : هدف گذاری و افق ترسیمی مدیریت ارشد استان و حوزه اقتصادی 
نیز دستیابی به توفیقات بیشتر در این عرصه است . مشاور عالی استاندار تأکید کرد : 
موضوعات اجتماعی و فرهنگی مهم است ، اما موضوع اقتصاد و به دنبال آن تولید و 

اشتغال بسیار جدی و پاشنه آشیل محسوب می شود . 
کشفی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید برای ایجاد رونق 
اقتصادی ، گفت : برای دستیابی به اهداف متناسب با نیاز مردم باید بدنه کارشناسی در 

دستگاه ها وارد شوند و به مدیریت استان در این عرصه کمک کنند.

داده و پس از آن رنگ مشکی با سهمی 
هر  ای  نقره  و  خاکستری  درصد،   18
یک با سهمی 11 درصدی قرار دارند. 
از همه بدتر آن که 2016 ششمین سال 
صدر  در  سفید  رنگ  که  است  متوالی 
حالی  در  دارد  قرار  خودروها  فروش 
که در سال 2011 این جایگاه به رنگ 
نقره ای تعلق داشت. با در نظر گرفتن 

گزارش ها تبلیغاتی است.
دکتر محمد علی نجفی گفت : این 
گونه مخالفت ها اگر تاثیری داشته باشد 
و  امید  روحیه ی  فقط  که  است  این 

نشاط را در جامعه کم کند.
دولت  البته   : گفت  گیالن  استاندار 
انجام  پوپولیستی  اقدامات  هیچگاه 
کارهای  است  کرده  سعی  و  نداده 
زیربنایی انجام دهد و به آینده نظام و 

مملکت توجه کرده است.
 نجفی در نشست فرماندران تصریح 
رفع  کارگروه های  نشست های   : کرد 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  و  تولید  موانع 
در  امسال  بیشتر  قدرت  با  مقاومتی 

استان برگزار خواهد شد.
برای   : افزود  دولت   عالی  نماینده 
تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
از  استان  ظرفیت های  همه ی  از  باید 

تمام این رنگ ها در یک پارکینگ به نظر 
را  سفید  و  سیاه  فیلم  یک  که  رسد  می 
می بینیم.این ترکیب در آمریکای شمالی 
کمی بهتر است چرا که رنگ های قرمز 
و آبی نیز به ترتیب با سهم های 10 و 8 
درصدی در این لیست قرار دارند اگرچه 
و  خاکستری  مشکی،  سفید،  های  رنگ 

نقره ای همچنان در صدر هستند.

بهره  کشاورزی  بخش  ظرفیت  جمله 
بگیریم.

سال   ،96 سال  اینکه  بیان  با  وی  
جذب  برای   : گفت  است  گردشگری 
باید استان تمیز و پاکی داشته  گردشگر 

باشیم.
تالش های   به  اشاره  با  همچنین  وی 
درخصوص  شده  انجام  خوب 
افزود  گذشته  سال  در  پسماند  مدیریت 
در  پسماند  مدیریت  درخصوص   :
و  کنیم  تالش  بیشتر  باید  شهرستان ها 
خوبی  به  می توان  دهیاران  ظرفیت  از 

استفاده کرد.
انتخابات  بودن  پیش  در  استاندار 
تا  کنیم  تالش   : گفت  و  کرد  اشاره  نیز 
با  و  شور  پر  اردیبهشت   29 انتخابات 
رهبر  نظر  مورد  حداکثری  مشارکت 

معظم انقالب انجام شود.  

مشاور عالی استاندار :  تالش های مدیران اقتصادی استان باید مستند سازی شود

مسئوالن در بیان خدمات دولت لکنت 
شالیکاران از دهم اردیبهشت نشا کنند نداشته باشند

گفت:  انزلی  در  جمهوری  رئیس  واکنش:  نشریه 
کشور  فعال  و  خوب  مناطق  از  انزلی  آزاد  منطقه 
شده  ایجاد  آن  در  خوبی  بسیار  تحوالت  که  است 
. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  است 
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد انزلی دکتر حسن روحانی رئیس 
مجتمع  اسکله  2پست  افتتاح  مراسم  در  جمهور، 
بندری کاسپین و آغاز عملیات اجرایی احداث اسکله 
در  آکواریوم  گردشگری  تفریحی  مجموعه  و  مارینا 
فعالیت های  و  اقدامات  از  قدردانی  با  منطقه  این 
اقدامات  داشت:  اظهار  منطقه،  سطح  در  تالشگران 
انزلی انجام شده  بزرگ و ارزشمندی در منطقه آزاد 
است و این منطقه از مناطق خوب و فعال کشور است 
چشم  به  را  خوبی  بسیار  تحوالت  امروز  خوشبختانه  که 
دیدیم،18 ماه قبل عملیات این طرح آغاز و امروز دو پست 
تجهیز  پست ها  این  آینده  در  و  رسید  اتمام  به  آن  اسکله 
بزرگ  نعمت  از  اینکه  بیان  با  روحانی  شد.دکتر  خواهد 
دریا  این  در  مردم  برای  تفریحی  امکانات  و  دریای خزر 
به خوبی استفاده نکرده ایم، گفت: طرح مارینای بندر 
کاسپین با سرمایه گذاری بخش خصوصی و امکانات 
350 قایق تفریحی از جمله اقدامات خوب برای مردم 

این استان و سراسر کشور است. 

مدیرکل امور مالیاتی گیالن گفت: مودیان می توانند 
ماه  پایان 31 فروردین  تا  را  اظهارنامه فصل زمستان 
96 ارائه کنند. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
اظهارنامه  ارائه  مهلت  تمدید  از  انوری   جواد   ،  24
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
دوره  اظهارنامه  ارائه  مهلت  بودن  مصادف  به  نظر 
چهارم)فصل زمستان( سال 1395 با تعطیالت نوروز 
و با توجه به درخواست های مودیان موضوع نظام مالیات 
بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم 
آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار 
حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان 
می توانند اظهارنامه فصل زمستان را تا پایان روز پنجشنبه، 
31 فروردین ماه 96 ارائه کنند. مدیرکل امور مالیاتی استان 
گیالن افزود: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش 
تعیین شده  مهلت  تا  را  زمستان سال 1395  افزوده فصل 
از  کتبی،  درخواست  صورت  در  توانند  می  کنند،  ارائه 
در  تاخیر  و  اظهارنامه  ارائه  عدم  جرایم  بخشودگی 
پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای 
دوره مزبور استفاده کنند. وی افزود: مودیان مالیات بر 
اینترنتی  با مراجعه به سامانه  ارزش افزوده می توانند 
به نشانی www.evat.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و 
پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا 

تاریخ 31 فروردین اقدام کنند.

 علي اکبر قربان نیا از صید 225 تن انواع ماهیان 
استخوانی از آغاز فصل صید95 )20 مهرتاکنون( در 
میزان  این   : داد و گفت  این شهرستان خبر  سواحل 
با  و  صیادی  پره  تعاونی  شرکت   12 سوی  از  صید 
مشارکت یک هزار صیاد صورت گرفته است .                
 وی ارزش اقتصادی این میزان صید را که با انجام 
3200 مرحله پره کشی انجام گرفته حدود 55 میلیارد 
ریال اعالم کرد ..  رئیس اداره شیالت رودسر با بیان 
خزر  دریای  در  استخوانی  ماهیان  امسال  صید  اینکه 
در این شهرستان نسبت به مدت مشابه حدود 30 تا 
40 درصد کاهش را نشان می دهد، شرایط نامساعد 
جوی و سرمای زودرس را از دالیل مهم آن ذکر کرد 
..  قربان نیا یادآور شد ،از 225 تن ماهیان استخوانی 
صید شده ، 85 تن ماهی سفید ، 135 تن کفال و 5  

تن آن را سایر گونه ها تشکیل می دهد..

دکتر روحانی،

خبر

خبر

تحوالت خوبی 
در منطقه آزاد 

انزلی انجام 
شده است

تمديد مهلت 
ارائه اظهار نامه 

ماليات بر ارزش 
افزوده

225 تن ماهی 
در سواحل 

رودسر صيد شد

افسردگی خریداران خودرو.....
سفيد و سياه!!

استاندار گيالن: خدمات دولت بازگو شود

رئيس جهاد کشاورزی گيالن توصيه کرد،

آگهی ابالغ مالياتی 
در اجرای ماده 208 قانون مالياتهای مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتی مودی که آخرين نشانی آن در دسترس واحد مالياتی نمی باشد به شرح زير ابالغ می گردد.

اصل مالياتنام ونام خانوادگي  نوع شغل رديف 

تجارت دريا آيالر

تجارت دريا آيالر

تجارت دريا آيالر

تجارت دريا آيالر

تجارت دريا آيالر

تجارت دريا آيالر

تجارت دريا آيالر

تجارت دريا آيالر

خزر تجارت مصباح

خزر تجارت مصباح

خزر تجارت مصباح

خزر تجارت مصباح

222،283،947

36،532،936

26،880،207

257،920،124

346،225،186

60،346،788

7،008،968

123،347،819

9،602،085،416

6،929،449،709

6،598،559،470

48،644،377،127

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

اداره امور مالياتی بندر انزلی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

برگه اجرائی

1/2779475

1/2779498

1/2779514

1/2779528

1/2779536

1/2779548

1/2779448

1/2779484

1/2719903

1/2719908

1/2719916

1/2719883

سه ماهه چهارم90

سه ماه دوم 1390

سه ماهه اول1390

سه ماهه اول 1391

سه ماهه دوم 1391

سه ماهه سوم 1391

سه ماهه چهارم1389

سه ماهه سوم 1390

سه ماهه سوم 1392

سه ماهه دوم 1392

سه ماهه اول 1392

سه ماهه چهارم1392

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نوع اوراق عملکرد 
       شماره برگ تشخيص –

    برگ قطعي –دستور بازداشت اموال
شماره برگ دعوت – برگه اجراء

نشاني اداره امور مالياتي 

نام و نام خانوادگی :جواد صبوری کلور –حسابرس ارشد مالياتی واحد وصول و اجراء امور مالياتی شهرستان بندر انزلی
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اجتماعی
علی  محمد  سید  دکتر 
رشت  شهردار  قدم  ثابت 
چند  برای  جدیدی  احکام 
مدیریت  مسئوالن  از  نفر 

شهری صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی 
این  اساس  بر  شهرداری 
احکام طیبه بینا ، سرپرست 
 ، شهرداری  سه  منطقه 
سرپرست   ، عاشوری  متین 
علیرضا   ، چهار  منطقه 
سازمان  عامل  مدیر  اعالیی 
شهری  مشاغل  ساماندهی 
کشاورزی  های  فرآورده  و 
عنوان  به  سمت  حفظ  با   ،
امالک  مدیریت  سرپرست 
شهرداری  های  دارایی  و 
 ، پسند  ماه  مجتبی   ، رشت 
سرمایه  سازمان  سرپرست 
ای  مشارکت  و  گذاری 
 ، رشت  شهرداری  مردمی 
مجتبی شهرستانی سرپرست 
رفع  و  پیشگیری  مدیریت 
حسن   ، شهری  تخلفات 
سرپرست   ، زاده  هادی 
مدیریت هماهنگی و نظارت 
بر خدمات شهری شهرداری 
 ، بشر  باقر  محمد  و  رشت 
خدمات  معاونت  سرپرست 
شهری منطقه سه شهرداری 

منصوب شدند.
نگاه رسانه:

های  رسانه  برخی  در 
بر  مبنی  مطالبی  خاص 
اینکه تا انتخابات شورای 
اعضای  انتخاب  و  شهر 
منتشر  شورا  در  جدید 
رسانه  این  که  است  شده 
های مکتوب، خبرگزاری 
و فضای مجازی به دنبال 
اطالع  از  غیر  مطاعی 
عمومی  افکار  به  رسانی 
انتصاب مسئوالن  هستند. 
و مدیران مجموعه شهری 
اختیارات  از  شهرداری  و 
و  است  شهردار  صرف 

کسی حق دخالت ندارد.
در  انتخابات  این 
توسعه  پیشبرد  راستای 
شهر  سازی  بهینه  و  شهر 
انجام می شود و به زمان 
شهر  شورای  انتخاب 

ارتباطی ندارد.

شهرداری
انتصاب های جديد 
در شهردار رشت

 نشریه واکنش: مدیر عامل شرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن با صدور 
از  نفر   25 ای،   جداگانه  احکام 
مدیران و کارشناسان معاونتها و دفاتر 
برداری  بهره  انسانی،  مستقل)منابع 
و  ریزی  برنامه  پشتیبانی،   و  مالی   ،
تحقیقات ، طرح و توسعه و حراست 
رابطان  عنوان  به  را  امورمحرمانه(  و 

روابط عمومی شرکت منصوب کرد.
این  آبادی  بلبل  عظیم  مهندس 
اخبار  ارسال  راستای  در  را   احکام 
رابطان  سوی   از  شرکت  عملکرد  و 
روابط عمومی به دفتر روابط عمومی 
صادر کرد.  به گزارش روابط عمومی 
روابط  رابطان  گیالن،  ای  منطقه  برق 
دفاتر  و  معاونتها  توسط  عمومی 
مستقل شرکت به دفتر روابط عمومی 
دوره  دو  تاکنون  و  شدند  معرفی 

خبری  شبکه  و  واکنش  ی  نشریه   
گیالن 24: معاون فرهنگی و اجتماعی 
حضور  از  گیالن  امورخیریه  و  اوقاف 
مسافرین  و  زائرین  نفری  میلیون  سه 
در بقاع متبركه گیالن در ایام تعطیالت 

نوروزی خبر داد .    
  حضور سه میلیون نفری از زائرین 

نوروزی درامامزادگان گیالن
اداره كل  به گزارش روابط عمومی 
؛  گیالن  استان  امورخیریه  و  اوقاف 
و  فرهنگی  معاون   ، پور  قاسم  محمد 
اجتماعی اوقاف و امورخیریه گیالن در 

آموزشی  های  دوره  شامل  آموزشی 
تحقق  در  رسانی  اطالع  اهمیت 
و  خبرنویسی  و  سازمانی  اهداف 
برگزار  رابطان  برای  نویسی  گزارش 
این  از  پس  افراد  این   . است  شده 
عملکرد  اخبار،  آموزشی،  های  دوره 
و گزارش واحدهای مختلف شرکت 
روابط  به  و  تنظیم  آوری،  جمع  با 

عمومی استان ارسال می کنند/
نگاه رسانه :

برق  شرکت  شایسته  حرکت 
شخص  و  گیالن  ای  منطقه 
تاثیر گذار  مدیرعامل یک حرکت 

و آینده نگر است. 
های  آموزش  با  ها  رابط  این 
اینده  در  تجربه  کسب  و  مرتبط 
ای  شیوه  به  توانند  می  نزدیک 
موثر و گسترده فعالیت برق گیالن 
 . کرده  مرتبط  افکار عمومی  با  را 

نشریه واکنش: وزیر کار با اشاره به افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان گفت: برای 
این کار بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی می کنیم 
۲۰ درصد به حداقل ها افزوده شود .به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، علی 
ربیعی،وزیرکار با اشاره به توزیع سبد کاال در اردیبهشت ماه اظهار داشت: امنیت غذایی 
در مقابله با سوءتغذیه کماکان از برنامه های دولت در سال جاری است و بر اساس 
تصمیم امروز در دولت اعتبار مورد نیاز سبد کاال تامین شد. ربیعی در خصوص افزایش 
حقوق پلکانی بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: برای این کار 

پایان طرح آرامش بهاری اظهار داشت: 
بقعه   230 در  بهاری  آرامش  طرح 

متبرکه استان گیالن انجام پذیرفت .
وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری 
از 28 اسفند سال 95 استارت زده شد ، 
بیان داشت : این طرح تا 14 فروردین 
بازه  این  در  و  داشت  ادامه   1396 ماه 
زمانی برنامه هایی از جمله آماده سازی 
و  مسافرین  اسکان   ، متبرکه  بقاع 

برنامه های فرهنگی صورت گرفت .
اوقاف  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
درخصوص  گیالن  امورخیریه  و 

تعامل میان شرکت منطقه ای برق 
با افکار عمومی و انعکاس دیدگاه 
های مردم به شرکت برق می تواند 
برای کارشناس ها و مسئوالن برق 
راهگشا بوده و امور مربوط به این 
حوزه بهتر و با بهره وری باالتری 
چنین  که  است  امید  شود.  دنبال 

بیش از 30 هزار میلیارد ریال )سه هزار میلیارد تومان( از 
سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی می کنیم 20درصد به 
حداقل ها افزوده شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

درباره اظهارات و وعده های برخی افراد برای افزایش 
چند برابری یارانه ها گفت: اطالعی از این موضوع 

ندارم و این نوعی دروغ بد است و باید به فکر بهتر 
شدن وضعیت دهک های پایین باشیم. 

 

 : داشت  اظهار   ، فرهنگی  برنامه های 
برپایی خیمه های معرفت ، پاسخگویی 
مشاوره  ایستگاه   ، شرعی  مسائل  به 
 ، نوجوان  و  کودک  غرفه  وقف، 
و  عفاف  غرفه  فرهنگی  محصوالت 
حجاب در دستور کار در ایام تعطیالت 

نوروزی قرار گرفت .
قاسم پور با اشاره به حضور مبلغان 
اعزامی در خیمه های معرفت از آغاز 
تا كنون   : افزود   ، طرح آرامش بهاری 
بیش از 2 میلیون و 730 هزار نفر زائر 
بقاع  از  نوروزی  تعطیالت  طول  در 

کار  دستور  در  ای  شایسته  حرکت 
جمله  از  ها  استان  مدیران  دیگر 
مشروط  گیرد،  قرار  گیالن  استان 
در  عموی  روابط  رابطان   آنکه  بر 
راستای اطالع رسانی مدرن و موثر 
پیشرو بوده و به صورت پر انرژی و 

روزانه فعالیت کنند.

 نشریه واکنش: سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیالن گفت: 
نشاندهنده سالها تالش و فرهنگ  از بحث ورزش  نوجوانان و جوانان  استقبال 
سازی توسط دست اندرکاران حوزه ورزشی کشور و استان است، باید از ظرفیت 

دو مجموعه در این حوزه استفاده شود
اداره  از  روابط عمومی  نقل  به   ، به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
کل کتابخانه های عمومی گیالن، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
پیشبرد  در  فرهنگی  دستگاههای  تعامل  ویژگی  به  اشاره  با  دیدار  این  در  گیالن 
اهداف، یکی از مهمترین برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیالن 
در سال جاری را همکاری با سایر دستگاهها در اجرای برنامه های مشترک عنوان 
کرد. زهرا بدن آرا امضای تفاهم نامه های متعدد همکاری با سازمان بهزیستی، 
آموزش و پرورش، سازمان منطقه آزاد بندر انزلی و دیگر دستگاهها را نمونه ای 
از پتانسیل موجود در مجموعه کتابخانه ها در زمینه همکاری مشترک توصیف و 
از ابراز عالقه خود برای این نوع همکاری ها با اداره کل ورزش و جوانان استان 
خبرداد. وی استقبال نوجوانان و جوانان از بحث ورزش را نشاندهنده سالها تالش 
اندرکاران حوزه ورزشی کشور و استان ارزیابی  و فرهنگ سازی توسط دست 
و بر ضرورت استفاده از تجربیات ارزنده متولیان حوزه ورزش در بحث ترویج 

فرهنگ مطالعه تاکید کرد. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگرن گیالن در جلسه هماهنگی شورای 
فرهنگی مدیران ویژه بزرگداشت روز جانباز، گفت: روز جانباز فرصتی 
انقالب  و  نظام  ارزشمند  های  سرمایه  این  با  پیمان  تجدید  برای  مناسب 
امور  بنیاد شهید و  پاکاری مدیرکل  ایثار گیالن، عبداله  به گزارش  است. 
برای  خدمت  و  است  ناپذیر  وصف  بنیاد  در  کار  گفت:  گیالن  ایثارگرن 
کسانی که موجب فخر و سربلندی ملت عزیز ایران هستند، باعث افتخار 
است. وی با اشاره به فرمایش بنیانگذار کبیر انقالب که خدمت به جانبازان 
را همان خدمت به نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله می دانستند، افزود: بنیاد 

چون به افضل ترین انسان ها خدمت می کند، افضل ترین نهادهاست.
پاکاری با بیان اینکه به پاس ایثار و از خودگذشتگی علمدار دشت کربال، 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم زادروز والدت ایشان، روز جانباز 
دفاع  سال  هشت  طول  در  جانبازان  کرد:  تصریح  است،  شده  نامگذاری 
مقدس پایمردی و پایداری خود را ثابت کردند و اکنون نیز با زخم های به 

جا مانده در جسم و جانشان همچنان مقاوم هستند.

کردند  زیارت  و  بازدید  گیالن  متبركه 
میلیون  یك  از  بیش  حیث  این  از  كه 
های  خیمه  از  نفر  نفر  هزار  دویست  و 

معرفت بقاع متبركه استفاده نمودند .
وی با بیان اینکه اسکان مسافرین در 
بهاری جزو  آرامش  طرح  در  زائرسراها 
گیالن  امورخیریه  و  اوقاف  های  برنامه 
تعداد   : کرد  تصریح   ، میرفت  بشمار 
و  زائرسراها  در  نفر   800 و  10هزار 

کمپ های موقت اسکان یافتند.

25 رابط روابط عمومی منصوب شدند

حقـوق بازنشستـگان افزایـش می یابد

3 میلیون زائر نوروزی درامامزادگان گیالن حضور یافتند

زیست  رشته  دانشجوی  ابراهیمي  امیرحسین 
شناسی دانشگاه گیالن که با حمایت دانشگاه در چهل 
و پنجمین دوره جشنواره بین المللی اختراعات جهان 
در ژنو شرکت کرده بود با اختراع خمیر کاغذ از گیاه 
این  افتخار  دیپلم  و  مدال طال  به کسب  موفق  آزوال 

جشنواره شد.
به    ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
پاس ارزش اختراع نامبرده، جایزه ویژه وزارت علوم 
کشور رومانی که شامل مدال طال و دیپلم افتخار مي 

باشد توسط وزیر علوم رومانی به وی اهدا شد. 
 روابط عمومی دانشگاه گیالن و مدیریت و کارکنان 
نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه  ی خبری گیالن 
دانشگاهیان  و  نامبرده  به  را  موفقیت  این  24، کسب 

گرانقدر تبریک می گویند.

سازمان  مشاور           
خصوصی سازی گفت: از آنجایی که برای پرداخت 
و  مجامع  برگزاری  منتظر  باید  عدالت  سهام  سود 
ها  شرکت  توسط  آن  توزیع  زمان  مدت  همچنین 
شده  موکول  سال  دوم  نیمه  به  آن  پرداخت  باشیم، 
این  دریافت  برای  مشموالن  اساس،  این  بر  است. 
سود باید شماره حساب به سازمان خصوصی سازی 
اعالم  عدالت  سهام  سود  واریز  زمان  کنند.  اعالم 
در  عدالت  سهام  سامانه  راه اندازی  به  توجه  با  شد 
پایان سال گذشته و ارائه صورتحساب از طریق این 
برگه های  این  دریافت  با  مردم،  به مشمولین  سامانه 
صورتحساب بیشتر از گذشته در انتظار دریافت سود 

سهام عدالت هستند.
این  بازگشایی  زمان  در  مسئولین  میان  این  در    
ارائه  تنها جهت  این سامانه  اعالم کردند که  سامانه 
راه اندازی  مشمولین  آروده  تکمیل  و  صورتحساب 
پرداخت  از  نیمه دوم سال جاری خبری  تا  و  شده 
سود نخواهد بود. این در حالی است که مشمولین 
تا زمان بازگشایی سامانه سهام عدالت اندوخته خود 
را یک میلیون تومان می دانستند اما در اصل سرمایه 
بوده که  تومان  افراد در 10 سال گذشته 532 هزار 
افراد برای تکمیل سرمایه خود باید مابقی مبلغ را در 
صورت تمایل به حساب دولت واریز کنند تا سهام 
صورت  در  ولی  کنند  دریافت  تومانی  میلیون  یک 
اندازه  به  می توانند  اندوخته  تکمیل  به  تمایل  عدم 
سرمایه خود سهام دریافت کنند که به تبع آن ارزش 

آن نیز در زمان آزاد سازی نیز تغییر خواهد کرد.
پرداخت  در خصوص  مسئولین  این  بر  عالوه    
سهام  سود  که  کردند  اعالم  نیز  عدالت  سهام  سود 
عدالت تمام مشمولین در یک زمان پرداخت خواهد 
شد و سود یک ساله سهام بعد از ده سال یعنی بین 
حساب  به  جداگانه  به صورت  نیز   95 تا   94 سال 
افراد واریز خواهد شد. همچنین تا ساماندهی سری 
قبل مشمولین سهام عدالت سازمان خصوصی سازی 
برنامه جدیدی برای ثبت نام سری جدید برای سهام 
ندارد و تمام سایت های با این عنوان غیر مجاز و غیر 

قانونی هستند. 

پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  واکنش:  نشریه   
اعالم کرد، از رساله های دانشجویان دکتری حمایت 

می شود.
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
از مطالعه دقیق  این حمایت، پس  متقاضیان دریافت 
اردیبهشت ماه  تا آخر  نامه، طرح های خود را  آیین 

امسال در سامانه طرح های پژوهشی ثبت کنند.

در جشنواره بين المللی اختراعات جهان

خبر

صندوق حمايت از پژوهشگران اعالم کرد،

دانشجوی 
دانشگاه گيالن 

در ژنو مدال 
طال دريافت 

کرد

زمان واريز سود 
سهام عدالت 

مشخص شد

رساله های 
دانشجويان 

دکتری حمايت 
می شوند

مديرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گيالن:

پاکاری: روز جانباز فرصت تجدید پیمان با کتابخانه ها و ورزش و جوانان تفاهم کردند
سرمایه های نظام است

زهرا رضائی

در تعطيالت نوروز امسال،

احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
های  طرح  آغاز  از   : گفت  گیالن 
از  744نفر  و  407هزار  احمر  هالل 
طرح ایمنی و راهنمایی جوانان شامل 
 ، راهنمایی  و  سالمت  ایستگاههای 
طرح سحاب ، فضای دوستدار کودک 
، خیمه های نماز ، طرح های بهرفت 
تن حادثه  پیمان و 478  و  ، همتایان 
دیده از خدمات هالل احمر بهره مند 
شدند . به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 24 ،به گزارش روابط عمومی 
گیالن،  استان  احمر  هالل  جمعیت 
جمعیت  عامل  مدیر  پور  ولی  مهدی 
هالل احمر استان گیالن در این باره 
گفت: با شروع طرح های نوروزی از 
25 اسفند ماه سال گذشته لغایت 15 

این  نجاتگران  و  امدادگران  فروردین 
جمعیت   با حضور در 166عملیات  
جاده ای ، کوهستان و دریایی 84 تن 
کردند  منتقل  درمانی  مراکز  به  نیز  را 
.  ولی پور افزود مسافرین با حضور 
از  سالمت  و  ایمنی  های  پست  در 
اجتماعی   ، بهداشتی  ایمنی  خدمات 
در  استان  احمر  هالل  آموزشی  و 

رفتار  بهبود   ( بهرفت  طرح  قالب 
طرح    ، همتایان  طرح   ،  ) ترافیکی 
پیمان و همچینین از خیمه های نماز 
و  کودکان  استراحت  جهت  جمعیت 
شده  برخوردار  جمعیت  نماز   اقامه 
فشرده  لوح   ، بروشور  هزار    304 و 
دریافت  آموزشی  مطالب  و  نقشه   ،
هالل  جمعیت  عامل  مدیر  نمودند.  

احمر گیالن  با اشاره به اینکه 2 هزار 
نفر از امدادگران و اعضای داوطلب و 
200 نفر از همکاران به طور مستقیم در 
دارند  فعالیت  گیالن  استان  نوروزی  طرح 
اظهار داشت: 51 دستگاه خودروی امدادی 
و پشتیبانی و 16 شعبه هالل احمر در استان 
گیالن در حالت آماده باش کامل قرار بودند.
با بیان اینکه در کنار ارائه خدمات به  وی 
گردشگران، طرح های ویژه هالل احمر هم 
با  »بهرفت«  طرح  اجرای  از  می شود  اجرا 
طرح  و  ترافیکی  رفتارهای  بهبود  هدف 
مدنظر  را  اعتیاد  از  پیشگیری  که  »پیمان« 
داد و گفت: طرح »همتایان« که  دارد خبر 
بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  هدفش 
ایدز است و طرح »خادم« که خانواده 

آماده مخاطره است اجرا می شود. 

هالل احمر گيالن به 407 هزار نفر خدمت رسانی کرد

 مدیرمسئول  

لیال خدمت بین دانا

سالمه شیرزادی

لیال خدمت بین دانا

نشریه واکنش: در آغازین 
با  جدید  سال  روزهای 
حضور دکترثابت قدم ، رضا 
شهردار  سمت  به  عاشری 
منصوب  5شهرداری  منطقه 

شد. 
شهردار در مراسم معارفه 
گفت:   پنج  منطقه  شهردار 
پتانسیل  گرفتن  نظر  در  با 
ورودی  درمنطقه  موجود 
شهر از منطقه گیل به چهار 

راه کانال انتقال یابد. 
بارترافیک  برکاهش  وی 
با انتقال محدوده قانونی در 
راستای توسعه شهری تاکید 
کرد. عاشری شهردار جدید 
تبریک  ضمن  نیز   5 منطقه 
سال نو ابراز امیدواری کرد 
با جدیت و همت و تالش 
شهرداری  اهداف   ، بیشتر 
مضاعف  پیشرفت   5 منطقه 

یابد.

خبر
شهردار منطقه 5 
رشت منصوب شد
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اجتماعی
ای  منطقه  ی  نشریه   
برداشت  هرگونه  واکنش: 
شن و ماسه از رودخانه های 
اردیبهشت  پایان  تا  گیالن 

ممنوع است
به گزارش شبکه تحلیلی 
خبری گیالن 24 ، قربانعلی 
محیط  کل  مدیر  محمدپور 
که  گفت  استان  زیست 
از  برداشت   مجوز  صدور 
توسط  ای  رودخانه  معادن 
معدن  و  صنعت  سازمان 
مرجع  عنوان  به  تجارت  و 
صدور  مجوز  و با استعالم 
از مراجع مرتبط نظیر  اداره 
کل حفاظت محیط زیست ،  
آب منطقه ای ، امور اراضی 
 ... و  کشاورزی    جهاد   ،
مکانی  موقعیت  اساس  بر 
انجام  تعرفه   مورد  اراضی 
می پذیرد .  پاسخ به استعالم 
مجوز  صدور  و  دریافتی 
زیست محیطی  توسط این 
اداره کل  بر اساس ضوابط 
فعالیت  زیستمحیطی  
نامه  شیوه  و«  معدنی  های 
بررسی   جهت   کارشناسی 
و  نظارت  بر  بهره برداری  
از شن  و ماسه رودخانه  ای 
حفاظت  سازمان  ابالغی    «
محیط زیست   ونیز  بررسی 
های میدانی و کارشناسی در 
کمیته های فنی شهرستانی و 
استانی صورت می پذیرد . 

کل  اداره  افزود  وی 
زیست  محیط  حفاظت 
از  یکی  عنوان  به  گیالن 
شن  هیئت  اصلی  اعضای 
با   ، استانداری   ماسه  و 
محترم  معاونت  همکاری 
ها  مشی  خط    ، عمرانی 
این  های  سیاستگزاری  و 
نماید  می  پیگیری  را  حوزه 
با اداره کل  و در این راستا 
قضایی  معاونت   ، بحران 
از وقوع جرم  و  پیشگیری 
بیت  حقوق  حفظ  شورای 
توسعه  راستای  در  المال 
حوزه   این  در  استان  پایدار 
نیازمند  و  نموده   فعالیت 
سایر  همراهی  و  همکاری 
نهاد ها ، سازمان ها و ارگان 

های ذیربط  می باشد . 
محمدپور گفت رودخانه 
ها اکوسیستمهایی مهم بوده 
را  آنها  میتوان  بنحوی  که 
ومحیط  نموده  تصور  زنده 
آبزیان  از  بسیاری  زندگی 
و جانوان را تامین نموده و 
اجتماعی  و  اقتصادی  فواید 
انسانی  جوامع  برای  زیادی 

فراهم می نماید. 
از  ماسه  و  شن  برداشت 
زیست  اثرات  ها  رودخانه 
از  دارند  سنگینی  محیطی 
جمله تغییر سیمای رودخانه 
بستر  زدن  بهم  و  وحذف 

زیست آبزیان  . 
ی  ها  نقش  این  از  یکی 
فراهم   ، ها  رودخانه  مهم 
برای  مناسب  بستر  سازی 
زادآوری ماهیان دریای خزر 
است نظر به اینکه رودخانه 
هایی که به دریای خزر می 
ریزند بعنوان رودخانه های 
محسوب  شده  حفاظت 
رودخانه  این  شوندو  می 
خاص  شرایط  لحاظ  به  ها 
موقعیت  و  اکولوژیکی  
بسزایی  نقش  جغرافیایی 
آبزیان  پرورش  و  تکثیر  در 
موجود  زیستمندان  سایر  و 
در رودخانه ایفا می نمایند؛ 
به فرا رسیدن   با توجه   لذا 
تخم  و  آوری  زاد  موسم 
ریزی  آبزیان در این فصل 
رودخانه  مصالح  برداشت   ،
 95/12/15 تاریخ  از  ای 
ممنوع    96/2/31 لغایت 

اعالم شده است.

خبر
برداشت شن و ماسه 

از رودخانه های 
گيالن ممنوع شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صنایع  تولیدات  ظرفیت  به  اشاره  با 
استان  این  گفت:  گیالن  در  سلولزی 
به قطب صنعت سلولزی کشور تبدیل 

می شود.  
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به   
گیالن 24 ،محمدرضا نعمت زاده  در 
جریان بهره برداری از دو طرح در شهر 
اکنون  هم  کرد:  اظهار  رشت  صنعتی 
مترمکعب  هزار   ۷۵۰ و  میلیون  یک 
تولید  کشور  در  سلولزی  محصوالت 
می شود که ظرفیت تولید یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار مترمکعب در سال از این 
ایجاد  یازدهم  دولت  در  محصوالت 
میزان  این  از  افزود:  است.وی  شده 
وارد  گیالن  در  مترمکعب  هزار   ۷۵۰
نگاه  برداری شده است.    بهره  مدار 
رسانه: به آقای وزیر توصیه می کنیم 
که اگر این عبارات درحد شعار است 
و عملی نشود ، هیچ اشکالی ندارد و 
ما هم در کنار ایشان اعالم می کنیم : 
باید قطب سلولزی کشورشود  گیالن 
طرح  این  است  قرار  چنانچه  اما    ،
وزیر  غیراز  دیگران  به  شود  عملیاتی 
توصیه داریم کاری کنند که این طرح 

و برنامه هرگز اجرایی نشود.
 استان گیالن در طی چند دهه اخیر 
بیش از نیمی از جنگل های مرغوب 
بی  و  هیرکانی  های  جنگل  جمله  از 
نظیر خود را با همین طرح ها و برنامه 

بنا  که  سالی  در  امیدواریم   
برفرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله 
تولید   ، مقاومتی  اقتصاد  بنام   ) العالی 
بتوانیم  نیز  شده  نامگذاری  واشتغال 
تامین  پیش  از  بیش  اعتالی  شاهد 
مخاطبین  به  خدمت  جهت  اجتماعی 
تامین اجتماعی  باشیم.   سازمان  خود 
اتخاذ راهبردهای کالن مدیریتی در  با 
سالهای اخیر پیشتاز در عرصه حمایت 

از تولید واشتغال بوده است .
  جمیل حق پرست مدیرکل تامین 
ازتالشها  قدردانی  با   گیالن  اجتماعی 
حرکت   ، پرسنل  صادقانه  وخدمات 
سازمان  مسئولین  وعزم  واراده  جمعی 
نیل  درجهت  وستاد  دررده های صف 
و  کاری  درفعالیتهای  روشن  افقی  به 
دستیابی به مجموعه ای پایدار ، پویا ، 
سرآمد وپاسخگو با تکیه بر فرایندهای 
هوشمند و کرامت بخشیدن به انسانها 
تامین  حاصله  موفقیتهای  ازعوامل  را 
طی  کشوری  عرصه  در  اجتماعی 

کاندیداهای  تخریب  از  تبلیغ  زمان  در  سیاسی  گروه های  گفت:  رشت  جمعه  امام 
یکدیگر خودداری کنند.  آیت اهلل زین العابدین قربانی  در نماز جمعه این شهر با اشاره 
به فرا رسیدن ماه رجب اظهار کرد: خداوند را شاکر هستیم که به ما توفیق داد تا به 
وظایف خود عمل کرده و ماه رجب که ماه خودسازی است را درک کنیم و از فیوضات 
این ماه بهره مند شویم. وی با بیان اینکه باید از فرصت ها به خوبی استفاده کنیم، تصریح 
کرد: ماه رجب دارای فرصت های بسیاری است و باید از آن بهره ببریم و رجب از 

ماه هایی بوده که عطر خوش متعدد دارد و باید از آن استفاده کنیم.

دست  از  مطالعه  بدون  و  خام  های 
داده است. با اجرای چنین طرح هایی 
می  نابود  ها  بقیه جنگل  تردید  بدون 
به  اخیر  دهه  سه  در  نگارنده  شود. 
جنگل  نابودی  خصوص  در  شدت 
های  جنگل  خصوص  به  ایران  های 
ناب شمال هشدارداده است که کسی 
توجهی ندارد . از یک سو قاچاقچیان 
جنگل  نابودی  و  قطع  درحال  چوب 
هستند و از سوی دیگر شرکت های 
دهه  چهار  در  کاغذ  و  چوب  تهیه 
نحیف  بدن  بر  را  نابودی  تبر  گذشته 

جنگل های شمال وارد کردند. 
 اکنون در گیالن به اصطالح سرسبز 
جنگل زیادی باقی نماینده است  که 
نعمت زاده برای این بخش هم اعالم 
قطب  به  گیالن  که  کند  می  موضع 

سالیان اخیر برشمرد . وی با اشاره به 
دامنه  گسترش  همچون  دستاوردهایی 
خدمات غیرحضوری بصورت اینترنتی 
اجتماعی  های  بیمه  فرهنگ  اشاعه   ،
در اقشار جامعه ،  همکاری دراجرای 
طرح تحول سالمت وتعامالت سازنده 
درکالن  گیری  تصمیم  مراجع  با 
جامعه  آگاهیهای  افزایش   ، کشوری 
ارتباطات  و  مناسب  رسانی  اطالع   ،
مطلوب با شرکای اجتماعی را ازعوامل 
موفقیتهای بدست آمده دانسته و اذعان 
داشت : با توجه به حرکتها و گامهای 
اهداف  به  نیل  درمسیر  سازمان  بلند 
تدوین  مواضع  با  همسو       خود 
در  امیدواریم  در عرصه کشوری  شده 
معظم  مقام  برفرمایشات  بنا  که  سالی 
اقتصاد  بنام   ) العالی  )مدظله  رهبری 
نامگذاری  واشتغال  تولید   ، مقاومتی 
از  بتوانیم شاهد اعتالی بیش  نیز  شده 
پیش تامین اجتماعی جهت خدمت به 
تامین  مدیرکل   . باشیم  مخاطبین خود 

خطیب نماز جمعه رشت به برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد استان اشاره کرد و 
گفت: برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد اگر به معنای واقعی تحقق پیدا کند انسان 
منظور شرکت  به  ثبت نام  برای  بسیاری  استقبال  می کند،  بیمه  برای مدت یک سال  را 
در اعتکاف صورت گرفته که این امر از برکات انقالب اسالمی است. وی از استاندار، 
فرمانداران، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و ... گیالن که در ایام 

نوروز مدیریت خوبی در ورود گردشگران به گیالن داشتند، قدردانی کرد.

سلولزی تبدیل می شود.  به اقای وزیر 
و دولتمردان توصیه می کنیم به جای 
آنکه گیالن به قطب سلولزی » یعنی 
نابودی جنگل » تبدیل شود به قطب 
که  شود  تبدیل  سالمت  گردشگری 
در آن دهها بیمارستان و مراکز مدرن 
درمانی ایجاد و بیماران از کشورهای 
از  همراهان  و  بیمار  و  پذیرش  دیگر 
لذت  استان  های  زیبایی  و  سرسبزی 
ببرند. برای مردم استان هم یک شغل 

موثر و پردرآمد ایجاد شود. 
گذشتگان  مانند  استان  مسئوالن   
خود عمل نکنند که بعدها گفته شود 
و  نکردند  تدبیر  گیالنی  مدیران  که 
بهایی  به  و  ساده  به  زیبا  های  جنگل 

اندک نابود شد.! 
 جنگل های گیالن و مازندران باید 

اقدامات  به  اشاره  با  گیالن  اجتماعی 
مختلف سازمان ازجمله تعامل مثبت با 
تشکلهای کارگری و مجامع کارفرمایی 
و  کارگری  از حقوق جامعه  ، صیانت 
اجرای بخشودگی جرائم بیمه ای برای 
کارفرمایان خوش حساب را ازمصادیق 
بارز درحمایت ازشرکتها و کارخانجات 
اجرای  با  همسو  و  صنعتی  تولیدی 
اقتصاد مقاومتی برای قوام بخشیدن به 
اشتغال و تولیدات داخلی عنوان نموده 

توسعه یافته و موجودی جنگل ها هم با 
حساسیت مردم » که ندارند« و مسئوالن 
» که باز هم مشاهده نمی شود مگردر 
قرار  اگر  حتی  شود  حفظ  شعار«  حد 
باشد برای حفظ آن منافع فرد و گروه 

ها و دولت ها حفظ نشود. 
نخست  دررتبه  گیالن  داشته  تنها   
همین جنگل و دریاست که دریا الوده و 
جنگل در حال نابودی است ، به راستی 
آینده  در  سامان  این  مردم  و  مسئوالن 
می خواهند با ادامه این روند چه کنند. 
بنازند.  گیالن  چیز  چه  به  خواهند  می 
مانند  که  کارگاهی  و  کارخانه  چند  به 
دارد  وجود  ایران  کویر  وفوردر  به  آن 
و درصد باالیی ازآنها به علت واردات 

کاال ورشکسته شده اند ، یا .... 
 گیالن باید باید گیالن باشد و برای 
و  جنگل  نیارمند  واژه  این  در  ماندن 
دریاست و برای جنگل ها برنامه ریزی 
های ماندگای و بهره گیری های مناسب 

تر دیده شود.  انشاء اهلل 
 مدیر مسئول – فروردین ماه 1396 

و  گیالن  مسئوالن  و  مردم  شما   
گروه  خصوص  به  مازندران  غرب 
و  طبیعی  منابع   ، زیستی  محیط  های 
از  راستا  این  در  مرتبط   تشکل های 
خود واکنشی نشان دهند و تنها نظاره 
نابودی  با  نباشند و در حد شعار  گر 

جنگل و دریا مقابله نکنند.. 

اینکه  علیرغم   : ساخت  نشان  خاطر  و 
سازمان تامین اجتماعی بطور مستقیم متولی 
امر اشتغال و تولید نمیباشد ولیکن از آنجا که 
با مبادی کارگری وکارفرمایی بعنوان دورکن 
و  خورده  گره  اجتماعی  شرکای  اصلی 
همراهی با آنان و تسهیل شرایط جهت برون 
وظایف  از  را  مختلف  بحرانهای  از  رفت 
گروهها  درکناراین  همواره  میداند  خود 
خود  اقتصادی  اجتماعی  نقش  ایفای  به 

پرداخته است .

 کاندیداها یکدیگر  را تخریب نکنند

تامین اجتماعی پیشتاز در حمایت از تولید

سالروز  فروردین   14  
وفات مردی است که در تمام 

عمرش به جز کمک به محرومان و نیازمندان اندیشه 
و دغدغه ی دیگری نداشت.  

 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به   
مسیحی و مسلمان به او عشق می ورزیدند و وقتی 
در 14 فروردین سال 1356 چشم از جهان فرو بست 
هم اعضای شورای خلیفه گری ارامنه  کشور حضور 

داشتند و هم برایش دسته سینه زنی به راه افتاد. 
می  ما  های  همسایه  از  یکی  راد  خلخایی  آقای   
گوید: مردم رشت بی حد به او عالقه داشتند و هاجر 
آقای خلخایی مدام در دوره زندگی اش  مادر  خانم 
می گفت: » مسیو« یک مرد واقعی و خیری دلسوزی 
بود که مردم رشت برای درستی،  صداقت، یک رنگی 
و مهم تر از همه مردمی بودن و کمک به محرومان و 
نیازمندان قسم می خوردند. اوسال 1295 شمسی در 
یک خانواده ی مسیحی  به دنیا آمد که از همان دوران 
در  که  نوشته اند  احواالتش  در  داشت.  رئوف  قلبی 
کودکی وقتی بچه ای ژنده پوش را در سرما می بیند، 
کت خود را به او هدیه می دهد.. تحصیالت ابتدایی 
و متوسطه را در رشت گذراند، در جوانی 2 سال در 
هدف  با  شهر   . این  در  و  کرد  زندگی  قزوین  شهر 
کمک به محرومان و نیازمندان  یک داروخانه ساخت. 
 بعد از بازگشت از قزوین،در بحبوحه جنگ جهانی 
دوم که بیماری تیفوس  در گیالن بیداد می کرد وی  
داروهای  بتواند  تا  می ماند  بیدار  شب  از  پاسی  تا   ،  
بتواند  تا  تهران می رفت  به  ها  گاه شب  و  بسازد  بیشتری 

مواد اولیه ساخت دارو را تهیه کند .
مرد  این  که  دارند  اعتقاد  هم  هنوز  گیالن  مرکز  مردم   
بزرگ برای کمک به مردم درمانده و نیازمند نه در شعار 
که در عمل  مرزی قائل نبود و به نوعی وجود و دانش و 
توانایی خویش را وقف مردم کرده بود.  آرسن میناسیان 
هر  و  بود  مشهور   مسیو«   « به  گیالن  استان  مرکز  در  که 
مسیو«  گفتند«  می    ، دیدند  می  را  این چهره  مردم  وقت 
تنگدست   و  مستمند  افراد  به  همیشه  نگاه  وی  آمد. 
نگاهی نگران بود و شب بیداری هایش زبان زد بود. 
تعطیالت نوروزی سال 1356 که پایان یافت، خنده بر 
لبان دوستداران »خاچاطور آرسن میناسیان« یخ بست 
و ساعت 10 شب 14 فروردین ماه یکی از تلخ ترین 
اتفاقات در تاریخ شهر رشت برای مردم این منطقه و 
در آسایشگاه سالمندان رقم خورد. آرسن میناسیان که 
از مدت ها قبل دچار بیماری بود، در حین خدمت به 
سالمندان آسایشگاه خود خود بنیان گذارش بود، به 
دیدار حق رفت.  تشییع جنازه  وی یکی از پرشکوه ترین و 
شلوغ ترین تشییع جنازه هایی بود که رشت به خود دید. در 
مراسم تشییع جنازه اش،  هم شورای خلیفه گری ارامنه و 
هم ارامنه رشت حضور داشتند و هم دسته های زنجیر زنی 
و سینه زنی مسلمانان به یاد یک خیر مسیحی در محالت 
رشت به راه افتاد که حرکتی فوق العاده بود. همانطور که 
آرسن مسیحی همواره در مراسم های مذهبی دهه عاشورا 

شرکت می کرد، مسلمانان نیز در وداع او اشک ریختند. 
 مسیو در خیل دوستدارانش با دنیا وداع کرد و در 
حیاط مدرسه »م. آهور دانیان« رشت به خواب ابدی 
رفت. هم اینک نیز بسیاری از دوستداران آرسن پس 
می روند  رشت  کلیسای  به   وی  فوت  از  سال ها  از 
میناسیان  خاچاطور  آرسن  نیکوکاری های  یاد  به  و 
بر مزارش گل نثار می کنند .  برای گسترش فرهنگ 
کمک به نیازمندان و معرفی چهره های مردمی شایسته 
است که هر سال از این چهره دردمند و خدایی یادی 
شود و هر فردی در گیالن و رشت به یاد او به فقیر و 

درمانده ای کمکی کند.  روحش شاد 

مردی که همه عمر برای مردم 
زندگی کرد

» مسيـو« که 
بود..... 

بعالوه نظر رسانه،

مدير کل اعالم کرد،

مجرمانی  واکنش:  نشریه 
در  عتیقه  اشیا  به  یابی  دست  برای  حفاری  قصد  که 
به  داشتند،  را  تاریخی رودسر  قبرستان های  از  یکی 
این  فرهنگی  میراث  حفاظتی  پایگاه  ضابطین  همت 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  شدند.  دستگیر  شهرستان 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   ،  24 گیالن  خبری 
کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیالن؛ 
حفاظت  یگان  ضابطین  های  سرکشی  و  گشت  طی 
های  محوطه  در  رودسر  شهرستان  فرهنگی  میراث 
مشکوک  تردد  حال  در  افراد  از  تن  چهار  تاریخی، 
شناخته شدند و با اجرای عملیات ایست و بازرسی 

3تن از آنها بازداشت گردیدند. 

خبر
15حفار 

غيرمجاز گيالنی 
دستگير شدند

وزیر صنعت: گیالن قطب سلولزی کشور می شود 

خبر

مدیرعامل شرکت  واکنش:  نشریه 
انجام  از  گیالن  صنعتی  شهرکهای 
خانه  تصفیه  احداث  عملیات 
و  شهرک   5 در  صنعتی  فاضالب 

ناحیه صنعتی خبر داد.  
تحلیلی خبری  به گزارش شبکه   
روابط  گزارش  به    ،  24 گیالن 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی 

با  احمدعلی شهیدی   ، استان گیالن 
اشاره به تجهیز و اتصال 8 شهرک و 
ناحیه صنعتی به سیستم های تصفیه 
هم  کرد:  تصریح  صنعتی  فاضالب 
شفت،  صنعتی  های  شهرک  اکنون 
صومعه  انزلی،  رود  حسن  لوشان، 
تالش  سیاهکل،  الهیجان،  سرا، 
تصفیه  های  سیستم  به  رودسر  و 

فاضالب صنعتی مجهز هستند. 
احداث  و  اجرا  از  ادامه  در  وی 
در  صنعتی  فاضالب  خانه  تصفیه   5
سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان 
خانه  تصفیه  این  گفت:  و  داد  خبر 
سفیدرود  صنعتی  شهرکهای  در  ها 
اشرفیه،  آستانه  ده  نقره  رشت، 
نالکیاشر لنگرود، کوچیچال فومن و 
در  رضوانشهر  سکام  صنعتی  ناحیه 

حال اجرا و ساخت و ساز هستند. 

به  اشاره  با  ادامه  در  شهیدی 
به  صنعتی  های  زمین  واگذاری 
ها  در سطح شهرک  سرمایه گذاران 
و  اهمیت  ویژه  به  نواحی صنعتی  و 
جایگاه شهرک صنعتی حسن رود در 
منطقه آزاد انزلی پرداخت و تصریح 
 50 در سطح  عملیاتی  فازهای  کرد: 
شده  اجرایی  شهرک  این  هکتاری 
است که با واگذاری بخش بزرگی از 
سهم 34 هکتاری زمین های صنعتی 
شهرک  این  در  گذاران  سرمایه  به 
،181 واحد صنعتی با توانمندی های 
غذایی،  صنایع  حوزه  در  مختلف 
و  برق  فلزی،  سلولزی،  شیمیایی، 
های  کانی  و  نساجی  الکترونیک، 
غیرفلزی احداث شده و یا در حال 

ساخت و ساز  است. 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل   

بهره  بیان  با  ادامه  در  گیالن  صنعتی 
برداری از 86  واحد صنعتی مستقر در 
این شهرک صنعتی خاطر نشان کرد: با 
بهره برداری از این واحدهای صنعتی 
و تولیدی، برای یک هزار و 400 نفر 
اشتغال  نفر  2هزار  و  مستقیم  اشتغال 
غیر مستقیم برابر با پروانه بهره برداری 

ایجاد شده است. 
به  شهرک  این  تجهیز  وی   
تصفیه  مانند  اساسی  زیرساختهای 
20کیلوولت،  برق  توزیع  شبکه  خانه، 
شبکه روشنایی، جمع آوری و هدایت 
آبهای سطحی، تامین آب، شبکه معابر، 
شبکه  سبز،  فضای  و  سازی  محوطه 
مخابرات، گاز رسانی و تجهیز شهرک 
به خودرو و آشیانه آتش نشانی را از 
صنعتی  شهرک  در  موجود  امکانات 

حسن رود انزلی عنوان کرد. 

احداث تصفیه خانه در 5 شهرک و ناحیه صنعتی گیالن 

لیال خدمت بین دانا
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دعوت گوناگون   به  امروز  عصر 
تهیه کننده نمایش جذاب و 
در  که  فرفره«  آمیز   « روان 
بازی  سیاه  نوعی  حقیقت 
یک  حال  عین  در  موفق 
کالسیک   ، سنتی  نمایش 
آموزنده  و  پیام  دارای چند 

است ، را دیدم.
چند سالی بود که چنین 
نکرده  تماشا  را  نمایشی 
بودم و تا آنجا که به خاطر 
از  نوع  آخرین   ، آورم  می 
تئاتر  در  را  نمایش  این 
تهران  زار  الله  در  پارس 
سعدی  مرحوم  شرکت  با 

افشار دیده بودم. 
فرفره«  آمیز   « نمایشنامه 
ماه  فروردین  پنجم  از  که 
در سالن اجتماعات مجتمع 
از  روز  هر  رشت  خاتم 
را  کار  عصر  هفت  ساعت 
آغاز می کند و 150 دقیقه 
خنداند،  می  را  تماشاگران 
روی  فروردین  بیستم  تا 
شخصا  و  است  صحنه 
مردم  استقبال  با  امیدواریم 
مازندران  غرب  و  گیالن 
نمایش  این  مناطق  دیگر  و 

تمدید داشته باشد.  
عوامل  به  چنین  هم 
نمایشنامه  اجرای  و  تهیه 
کنم  می  پیشنهاد  آمیزفرفره 
تابستان  تئاتر را در  این  که 
به  مدت  همین  به  امسال 

روی صحنه ببرند. 
بی تردید » آمیز فرفره » 
در  در کشور  ژانر خود  در 
نمایش  یک  حاضر  حال 
بی  هم  شاید  و  نظیر  کم 
آنکه  ضمن   ، باشد  نظیر 
اعتقاد دارم می توان برخی 
صحنه های نمایش را برای 
کوتاه تر کردن زمان اجرای 
به  کرد  حذف  نمایشنامه 
موضوع  اصل  به  که  نوعی 

آسیبی وارد نشود. 
در عین حالی که  بودن 
نبود  از  بهتر  ها  این صحنه 
رعایت  باید  اما   ، است  آن 
حال تماشاگران را هم کرد ، 
ضمن آنکه با کوتاهتر شدن 
اجرای  امکان   ، اجرا  زمان 
نمایش در صورت استقبال 
بار  دو  تا  شب  هر  برای 
به همه  بود.   میسر خواهد 
نگاران،   روزنامه  هنرمندان، 
هنردوستان توصیه می شود 
که این نمایشنامه برای یک 
رشت  در  شده  که  هم  بار 
سالن خاتم االنبیاء ببینند و 
ساعتی خوش و خرم برای 
خود و خانواده شان فراهم 

کنند. 
در  نمایش  این  عوامل 
است  مشخص  آن  پوستر 
بازی  که  گفت  باید  اما   ،
قوی  بازیکنان  از  برخی 
که  است  ای  حرفه  و  تر 
بازی  پتکی  مجید  از جمله 
و  کرد  ارائه  ساده  و  روان 
توانست با تماشاگران بسیار 
کند. برقرار  ارتباط  خوب 
بازی خانم ها به خصوص 
و  آمیزفرفره  اول  همسر 
هم   آمیزفرفره  سوم  همسر 
دارند،  که  دیالوگهایی  با 
گذار  تاثیر  و  جذاب  بسیار 

است.
سالن  که  است  حیف   
قوی  نمایشنامه  این  اجرای 
حتی  آنکه  یا  و  نشود  پر 
برای شب های بعد بلیط ها 

پیش خرید نشود.       

یادداشت

نمايش » آميزفرفره« 
فوق العاده، دارای 
پيــام

من در کتابخانه عمومی شهر کالچای 
نخستین  برگزیده  شدم  کتابخوان 
را  اندیشه   کتاب«  شعر  ملی  »کنگره 
مهم ترین ویژگی شعر دانست و گفت: 
کتاب، خواننده خود را صاحب اندیشه 
وی  آثار  در  را  خود  ردپای  و  می کند 

به جا می گذارد.
بخش  برگزیده  طالبی،  پیمان 
شعر  ملی  »کنگره  نخستین  کالسیک 
عمومی  روابط  با  گفت وگو  در  کتاب« 
کشور،  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
و  شاعران  ابزار  مهم ترین  را  مطالعه 
کرد:  اظهار  و  دانست  نویسندگان 
اثر کتابخوانی، گسترش دایره  نخستین 
واژگان است. یک شاعر یا نویسنده با 
نوشتن،  در  بیشتر  کتاب های  خواندن 

گشاده دست تر خواهد بود.
مهم ترین  از  یکی  جوان،  شاعر  این 
مشکالت شاعرانی که در ابتدای مسیر 
قرار دارند را محدودیت دایره واژگان 
شاعران  از  بسیاری  افزود:  و  دانست 
خوبی  دید  زاویه  و  حس  از  جوان 
اما  برخوردارند،  موضوعات  به  نسبت 
ذهن  در  آن  انتقال  برای  کافی  کلمات 
ندارند و در بیان مفاهیم، دچار مشکل 
با  نیز  آثار  از  بساری  در  می شوند. 
مضمون  که  هستیم  مواجه  کمبود  این 
کلمات  با  اما  است،  مناسب  نگاه،  و 

مناسب، بیان نشده است.
شعر  »ناحماسه«،  مجموعه  شاعر 
و  بیان  کاربرد  نیازمند  را  امروز 
اندیشه ای متفاوت دانست که با کتاب 
داد:  ادامه  و  می شود  حاصل  خواندنی 
کتاب،  خواندن  ویژگی های  دیگر  از 
اندیشه  را صاحب  انسان  که  است  آن 
می کند؛ اندیشه ای که مهم ترین ویژگی 

شعر است.
ردپای  اهمیت  به  اشاره  با  طالبی 
کرد:  تصریح  شاعران،  آثار  در  مطالعه 
آموختن  به  تنها  نمی تواند  شاعر  یک 
چراکه  کند؛  اکتفا  ادبی  صناعات 
مفهمومی که در آثارش انتقال می دهد، 
اگر  است.  شعر  بخش  اساس ترین 
برای  تازه ای  حرف  اثری،  یا  و  شعر 
به خلق  نیازی  باشد چه  نداشته  گفتن 
آن وجود دارد؟ شاعران این سرزمین، 
قله های  رفیع ترین  در  این  از  پیش 
شکل،  بهترین  به  را  مفاهیمی  ادبیات، 
بیان کرده اند؛ اگر حرف های گذشتگان 
باید سروده  مخاطب  تکرار شود، چرا 

شاعر جوانی مانند من را بخواند؟
عالقه  مورد  حوزه های  درباره  وی 
باوجود  گفت:  کتابخوانی  در  خود 
عالقه زیاد به شعر، خواندن کتاب های 
برایم جایگاهی ویژه  داستانی و رمان، 
دارد و بسیاری از آثار کالسیک جهان 

داوطلبین  با حضور  لنگرود   تامین شهرستان   مهندس جوادپور در جلسه شورای 
مرحله  اولین  از  انتخابات  برگزارکنندگان  گفت:  لنگرود   شهر  شورای  دوره  پنجمین 
ایران است  نتیجه آراء مردم شریف  تا آخرین مرحله که  بررسی صالحیت داوطلبین 
الناس را خواهند داشت. فرماندار لنگرود تصریح کرد:  امانتداری و حق  حتمارعایت 
انتخاباتی  برگزاری    ، هدف   ) العالی  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  منویات  طبق  بر 
سالم،باامنیت و با تاکید بر مشارکت حداکثری و در چهارچوب قانون اساسی است. 
اگرکاندیداها خود به مسئولین برگزار کننده انتخابات اعتماد داشته باشند زیر مجموعه 

جوان  شاعران  به  و  کرده ام  مطالعه  را 
و  داستان  دنیای  از  می کنم  توصیه  نیز 
خواندن آثار ارزشمند ادبیات داستانی، 
ذهن  آن،  مطالعه  چراکه  نشوند،  غافل 
را به سمت مفاهیمی گسترده، هدایت 

می کند.
با  »آئینه خانه«  مجموعه  سراینده 
عمومی  کتابخانه های  جایگاه  به  اشاره 
گفت:  مطالعه  به  نوجوانان  گرایش  در 
نوجوانی  دوران  از  خاطره ام  بارزترین 
شهر  عمومی  کتابخانه  به  مربوط 
کالچای است. به یاد دارم هر روز پس 
از اتمام ساعات درسی از مدرسه راهی 
خلوت  فضای  از  و  می شدم  کتابخانه 
کوچک،  شهر  این  عمومی  کتابخانه 
استفاده  کتاب ها  جست وجوی  برای 

آنان نیز اعتمادکرده و زمینه اعتماد عمومی در جامعه فراهم خواهدشد.  جواد پور از 
داوطلبین شوراها خواست از تخریب و توهین نسبت به رقبا خودداری و در برخورد با هواداران 
کاندیداهای دیگر رعایت نظم و اخالق را داشته باشند.  وی عنوان کرد: بر طبق اصل 7 قانون اساسی 
شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداری کشور بوده و از جایگاه مهمی برخوردار است تا جایی که حتی 
استانداران، فرمانداران و بخشداران در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند.  
وی افزود: تعداد داوطلبین شوراها نسبت به سنوات قبل از رشد 12 درصدی برخوردار 

بوده و پیش بینی بر مشارکت بسیار باالی مردم در انتخابات است. 

داد:  ادامه  جوان  شاعر  این  می کردم. 
و  جدید  کتاب های  گرچه  دوره  آن  در 
نبود،  موجود  کتابخانه  در  زیادی  به روز 
کتابخانه  زیرخاکی  و  قدیمی  منابع  اما 
مشتاق،  نوجوان  یک  به عنوان  من  برای 
بخش  بهترین  داشت.  زیادی  جذابیت 
این منابع نیز، مجموعه »بچه های مسجد« 
بود که راه آشنایی با شاعران تأثیرگذاری 
هراتی،  سلمان  مردانی،  نصراهلل  مانند: 
و...  امین پور  قیصر  حسینی،  سید حسن 
مجموعه،  این  می کرد.  هموار  برایم  را 
ترکیبی از داستان های بلند، کوتاه و شعر 
ادبیات  و  هنر  دفتر  به  کوشش  که  بود 

سوره منتشر می شد.

شاعر برگزیده »کنگره ملی شعر کتاب«

فرماندار شهرستان لنگرود؛  رای مردم امانت وحق الناس است

لنگرود  شهرستان  فرماندار 
وارد  گردشگر  نفر  هزار   100 و  میلیون   2 گفت: 
برشور  هزار  از200  بیش  و  شدند  لنگرود  شهرستان 
از مناطق گردشگری شهرستان بین گرشگران توزیع 
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  است.  شده 
در  گردشگر  تعداد  این  کرد:  اظهار  جوادپور    ،  24
هتل ها ، مهمانپذیر ها ، کمپ های موقت، مدارس، 
مراکز اقامتی، خواب گاهها و چادر ها و مجتمع های 

گردشگری اسکان داشتند. 
فرماندار لنگرود افزود : با توجه به ظرفیت شهرستان در 
هفت هتل با ظرفیت 1060 نفر و در نه مجتمع گردشگری 
با ظرفیت 2580 نفر و تعداد بیست مدرسه با ظرفیت 158 
وی   . است  داشته  را  گردشگران  پذیرش  روزانه  کالس 
بیان اینکه بیش از 200 هزار برشور از مناطق گردشگری 
شهرستان بین گرشگران توزیع شده است، خاطرنشان کرد: 
اسقبال  با  بار  اولین  برای  کومله  در  امسال خانه روستایی 
لنگرود  فرماندار  است.  بوده  روبرو  کشور  گردشگران 
سرمایه  بستر  لنگرود  درشهرستان  الحمدهلل   : گفت 
گذاری برای سرمایه گذارن آماده و مهیا می باشد و 
برای آنان جهت سرمایه گذاری فرش قرمز پهن می 
کنیم. شهرستان لنگرود با داشتن چشم انداز های زیبا 
و بکر گردشگری می تواند به عنوان قطب گردشگر 

در دنیا باشد.

جعفری  راضیه  دکتر 
دریافت  به  موفق  که  رامسری  دختر  نخستین 

گواهینامه خلبانی شد.

ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رسانی  اطالع  پایگاه 
اسالمی گیالن از سوی مرکز روابط عمومی و اطالع 
به  موفق  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی 
این  استانی  میان سایت های  در  رتبه نخست  کسب 
وزارتخانه شد. مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارزیابی  به  بار  یک  ماه  سه  هر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
عملکرد روابط عمومی های ادارات تابعه این وزارتخانه در 

دو بخش زیرپرتال و خبر می پردازد.
 بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی این 
مرکز طی فصول پاییز و زمستان 1395، پایگاه اطالع رسانی 
کسب  به  موفق  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
رتبه نخست در میان سایت های استانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شده است.  در بخش پرتال، استان گیالن 
به همراه استان های سمنان و خراسان های رضوی 
و شمالی با کسب نمره 100 به عنوان برترین پرتال 

های استانی شناخته شدند.

فرماندار خبر داد،

خبر

خبر

زمينه سرمايه 
گذاری در 

لنگرود مهيا است

دختـر شمالی 
خلبان شد

رتبه نخست سايت اداره کل 
ارشاد اسالمی گيالن 

نیمه  های  طرح  تکمیل  گفت:  قزوین  استاندار 
گذاری  سرمایه  و  صادرات  افزایش  عمرانی،  تمام 
اشتغال  ازدواج و  تامین مسکن،  به  خارجی، توجه 
از  خصوص  بخش  به  کارها  واگذاری  و  جوانان 

اولویت های امسال است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

»فریدون همتی« استاندار قزوین در اولین جلسه 
اقتصاد مقاومتی در سال جدید اظهار داشت:  ستاد 
همه  استناد  مورد  باید  ها  ارزیابی  و  نظرسنجی 
مدیران باشد و اگر نقاط ضعف گفته می شود برای 

رفع آن بکوشیم.
تالش  با  گذشته  سال  در  یادآورشد:  استاندار 
خوب مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها توانستیم 
اقدامات موثری انجام دهیم و پرداخت بیش از یک 
هزار میلیارد تومان به بیش از 640 واحد صنعتی و 
کشاورزی کار ارزشمندی بود که جای تقدیر دارد.

اقتصاد  های  برنامه  اجرای  در  کرد:  اضافه  وی 
مقاومتی در استان نمره قابل قبولی گرفتیم هرچند 
مشکالت و نقاط ضعفی هم داریم که باید با برطرف 

کردن آن به سمت شرایط بهتر گام برداریم.
ما  اقتصاد  که  شرایطی  در  اظهارداشت:  همتی 
مصرف گرا و متکی به نفت است و تحریم ها نیز 
کار را سخت تر کرده می توان از کارهای انجام شده 
راضی بود و عملکرد مدیران را در مقایسه با سایر 

استانها مثبت ارزیابی کرد.

اقتصاد  باید موضوع  بیان کرد: هر سال  استاندار 
مقاومتی با جدیت دنبال شود تا به شرایط مطلوب 

برسیم و دغدغه رهبری کاهش یابد.
معظم  مقام  رهنمودهای  به  توجه  با  گفت:  وی 
رهبری در استان هم باید بخش معدن مورد توجه 
بیشتر باشد و از رئیس سازمان صنعت انتظار دارم 

با  تا  کند  اعالم  گزارشی  در  را  معدنی  های  ظرفیت 
برنامه ریزی مناسب برای استفاده از این بخش اقدام 

شود.
همتی اظهارداشت: همه باید خود را مخاطب پیام 
رهبری بدانیم وبانظارت کامل درامور و تصمیم گیری 
عملکرد  نحوه  بر  میدانی  بازدیدهای  ضمن  مناسب 

مجموعه همکاران خود نظارت کنیم.
وی بیان کرد: اگر کاری در یک روز انجام می شود 
نباید آن را به روز دیگر موکول کنیم و بوروکراسی و 
طوالنی کردن کارها در پیچ و خم های اداری موجب 
پسندیده  و  شود  می  مردم  نارضایتی  و  اعتمادی  بی 

نیست.
برنامه  شدن  اجرایی  به  اشاره  با  ادامه  در  استاندار 
سال  در  کرد:  اضافه  استان  در  شده  بینی  پیش  های 
گذشته با هدف گذاری 800 میلیون دالری صادرات 

توانستیم 675 میلیون دالر صادرات را محقق کنیم.
وی گفت: سهم تعیین شده برای استان 430 میلیون 
دالر بود که با تالش مضاعف به ارقام بیشتری دست 
یافتیم که اگر همت می کردیم صادرات 800 میلیون 

دالری قابل دسترس بود.

اولويت امسال توجه به تامين مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان است

نف  رجب16  ماه  مناسبت  به 
مقاومت   پایگاه  بسیجی  نیروهای  از  
مسوالن  باالن,باحضور  بی  شهیدپاکزاد 
پایگاه  فرمانده  شدند.  تقدیر  منطقه 

در  باالن  بی  پاکزاد  شهید  مقاومت 
کرد:  عنوان  پروژه  این  انجام  راستای 
سبیل  وفی  داوطلبانه  کاری  33روز 
انجام  پایگاه  نیروهای  توسط  اهلل 

این  افزود،  اسماعیلی  گرفت,,, سلمان 
آمادگی ازسوی  پایگاه مقاومت  برای 
محرومیت زدایی , مرمت بافت فرسوده 

افراد نیازمند همچنان وجود دارد.
گفت,درماه  کالچای  جمعه  امام 
است,,  ع  امیرالمومنین  والدت  رجب 
و  باشیم   شهدا  ,,امام  نظام  قدران 
افزود:  پایگاه  ازفرمانده  قدردانی  با 
محروم  افراد  به  کمک  نیاز  درصورت 
کالچای  بخشدار  دارد,  ادامه  درمنطقه 
هم گفت :بعنوان مسول حوزه اجرایی 
همگی  تالش  از  کالچای  بخش 
خصوصا سلمان اسماعیلی که افتخاری 
تشکر  است,  وشهرستان  بخش  برای 
می کنم.کوچکی افزود, دراستان گیالن 

100مسکن که 80واحد آن به شهرستان 
,بخش  شده  داده  اختصاص  رودسر 
قرار  رادرالویت  آن  21واحد  کالچای 

داده,است.
واجرایی  فیزیکی  راستابخش  ان  در 

کارپیمانکاری به عهده بسیج,,,,
بنیاد  برعهده  گاز  آب  برق  وقسمت 
به کمک خیرین  که  بود  مسکن خواهد 
منطقه بی باالن 2 واحد ساخته و تحویل 

شد.
و ی ازفرماندهی پایگاه مقاومت شهید 
پاکزاد بی باالن دهیاران منطقه , بسیجیان 
وپرسنل آموزش وپرورش قدردانی کرد.

جهادگران بسیج سازندگی منطقه بی باالن تقدیر شدند

150دقيقه خنده در رشت،

 مدیرمسئول  

 مدیرمسئول  

استـانداری قـزوين : 

سمیه محمدی

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

شماره حساب بانک ملي0١05٣٩2٨55005 و   شماره حساب  بانک صادرات0١02507٣0٨000- شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره 
کارت  ۶0۶٣7٣١02١75٩١22بانک مهر ايران

تلفن    0١٣٣٣٣6٣5٣٩        و         0١٣٣٣٣6٣٨٩0
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انتخابات
فرماندار شهرستان مرزی 
گفت:دغدغه  آستارا  بندر 
مجریان و ناظران انتخابات 
تامین  و  تشخیص  باید 
منافع ملی باشد.به گزارش 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 
در  رنجکش  یونس   ،  24
نظارت  هیات  با  دیدار 
دوازدهمین  انتخابات  بر 
دوره ریاست جمهوری در 
برای  آنچه  افزود:  آستارا 
و  حضور  است  مهم  نظام 
مردم  حداکثری  مشارکت 
که  باشد  می  انتخابات  در 
معظم  مقام  تاکید  مورد 
ادامه  است.وی  رهبری 
داد:همه باید تالش کنیم که 
ها  سلیقه  اعمال  از  دور  به 
در  رقابتی  انتخاباتی  شاهد 
باشیم  قانون  چهارچوب 
های  هیات  وی  گفته  به 
به  ملزم  را  خود  اجرایی 
رعایت قانون انتخابات می 
داند وتمام تالشهای  خود 
معطوف  زمینه  آن  در  را 
رنجکش  است.  کرده 
های  هیات  همراهی   :
اجرایی ونظارت در اجرای 
از  یکی  را  انتخابات  قانون 
ضرورت های تحقق مطالبه 
برای  رهبری  معظم  مقام 
عنوان  حداکثری  مشارکت 
اعضای  و  رییس  کرد. 
هیات نظارت  بر انتخابات 
ریاست  دوره  دوازدهمین 
آستارا  شهرستان  جمهوری 
در این جلسه ضمن تبریک 
فرماندار  به  جدید  سال 
قانون  واجرای  رعایت  به 
نیز  انتخابات  برگزاری  در 

تاکید کردند.

فرماندار آستارا ،
تامين منـافع ملی 

دغـدغه عوامل 
انتخابات باشد

والمسلمین  االسالم  ورود حجت  با 
سید ابراهیم رئیسی به دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری اکنون باید 
طور  به  انتخابات  از  دوره  این  گفت، 
جدی وارد فضای دو قطبی شده است. 
صاحب  و  ها  کارشناس  از  برخی 
نظران انتخابات اعتقاد دارند که جریان 
احمدی نژاد هم یک قطب را انتخاباتی 
شامل می شود و انتخابات را سه قطبی 
حضور  با  نگارنده  نظر  به  دانند.   می 
دکتر روحانی و اقای رئیسی که جایگاه 
به  دارد  زیادی  فاصله  بقایی  با  آنها 
توان  که جریان سومی  نمی رسد  نظر 
شرایطی  در  این  باشد.  داشته  حضور 
یک  نهایت  در  اصولگرایان  که  است 
های  دوره  مانند  و  کنند  معرفی  نامزد 

قبل ارای آنها متمرکز شود.
رئیس  اینجا  تا  حال  عین  در 
برای  باالتری  شانس  کنونی  جمهوری 

رئیس کل دادگستری استان گیالن گفت: کاندیداها نباید برای تبلیغات خود از امکانات 
دولتی استفاده کنند و در صورت مشاهده با آنها برخورد می شود.  احمد سیاووش پور  
در رشت  گیالن  استان  قضایی  واحدهای  دادستان های  و  روسا  فصلی  گردهمایی  در 
اظهار داشت: باید از خودمان, اطرافیان و جامعه مراقبت کنیم و هیچکدام از ما مصون 
نیستیم و انسان هرموقع ممکن است دچار خطا شود. وی با بیان اینکه نظام جمهوری 
نظام مردم ساالری دینی است و روح اسالم در فضای معنوی مملکت  اسالمی یک 
وجود دارد گفت: به بعضی از رفتارها و اخالق های جامعه نقد داریم و هجمه های 

با ورود  اما  دارد،  انتخاب شدن مجدد 
برنامه  در صورت   رئیسی  هنگام  دیر 
از  درست   و  دقیق  استفاده  و  ریزی 
گسترده،  سطح  در  تبلیغی  امکانات 
اعالم برنامه های مدون و موثر و حتی 
چهره های دولت آینده خود که افکار 

وارد شده دشمن برخی اعتقادات را کم رنگ می کند و باید ضمن مراقبت از اطرافیان از 
خودمان نیز مراقبت کنیم. رئیس کل دادگستری استان گیالن با تاکید بر اینکه ثبت نشدن 
پرونده در حوزه قضا نباید جزء دغدغه های ما باشد تصریح کرد: باید با مردم شفاف و 

روشن باشیم و مسئوالن باید بدانند تعداد پرونده ها زیاد است و نباید پنهان کنیم.
سیاووش پور به شفاف و روشن بودن در اقدامات قوه قضاییه تاکید کرد و خاطرنشان 
کرد: سال 95 افزایش پرونده در استان گیالن نداشتیم و تعداد پرونده ها در مقایسه با 

سال گذشته آن حدود یک درصد کاهش داشت

عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، آقای 
این کارو  رئیسی یک رقیب جدی در 

زار برای حسن روحانی خواهد بود.
 29 تا  کشور  در  موثر  جریان  دو 
برای  مناسبی  زمان  ماه  اردیبهشت 
می  و  دارند  انتخاباتی  های  فعالیت 

افکار  آخر  روزهای  در  حتی  توانند 
عمومی را به سوی خود جلب کنند. البته 
این در شرایطی قابل حصول خواهد بود 
که  هر یک از طرفین  با دور اندیشی، 
فضای  از  استفاده  و  ریزی  برنامه  تفکر، 

تبلیغات موثر بهره گیری کند.

کاندیداها از امکانات دولتی برای تبلیغات استفاده نکنند

نشریه ی منطقه ای واکنش: رئیس هیات نظارت بر 
انتخابات استان گیالن اعالم کرد: بر اساس فرمایشات 
و  کارها  همه  اساس  مقدس،  مشهد  در  معظم  مقام 

فعالیت های انتخاباتی ما رعایت دقیق قانون است.
در  شنبه  روز  صبح  اباتری  دلخوش  کاظم  دکتر   
و  مکتوب  های  رسانه  مدیران  از  تن  چند  با  دیدار 
پایگاه های خبری در محل این ستاد تصریح کرد: با 
همه تفکرات و جریان ها همکاری تنگاتنگ داریم و 
دقیق  و  درست  اجرای  برای  نیز  انتخابات  بحث  در 

قانون به هیچ کس تعاریف نخواهیم داشت. 
نظارت  هیات  ستاد  درهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بر انتخابات بر روی اصحاب رسانه باز است و آقای 
هاشمی مسئولیت اطالع رسانی و تعامل با رسانه ها 
را بر عهده دارد، تصریح کرد: برای برگزاری انتخاباتی 
ها  رسانه  همیاری  و  کمک  به  قانونمند  و  شور  پر 
انتخابات  نامزدهای  همه  به  .دلخوش  نیازمندیم 
اینکه سوابق همه داوطلب های  به  توصیه کرد: نظر 
قرار  دقیق  بررسی  مورد  دستگاه  چهار  در  انتخابات 
یکی  در  که  نامزدهایی  تا  شود  می  توصیه  گیرد  می 
مدارک  یا  هستند  پرونده  دارای  ها  مجموعه  این  از 
شان کامل نیست از ثبت نام خودداری کرده و وقت 
نظارت و  انتخابات چه در هیات  برگزاری  مسئوالن 
چه هیات های اجرایی را نگیرند.رئیس هیات نظارت 
بر انتخابات  شوراهای اسالمی استان گیالن  تصریح 
برگزاری  کار  پایان  تا  را   نظارت  قاطعیت   با  کرد: 
انتخابات پیگیری می کنیم و به همین منظور نشست 
های با استاندار محترم و فرماندارها در راستای تعامل 

بیشتر برگزار کردیم و این تعامل تداوم دارد.

رئيس هيات نظارت انتخابات گيالن،

رعايت دقيق 
قانون اساس 

فعاليتهای هيأت 
نظارت است

انتخابات ریاست جمهوری دو قطبی است
ديــدگاه،

احمد رضا محسنی -
استاد علوم سیاسی دانشگاه

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «
          

اســتفاده از یک عینک آفتابی بیش از 2سال ممکن 
است به کوری چشم منجر شود . 

زیرا شیشــه هاي عینک، زیر تابش اشــعۀ خورشید 
فرسوده میشــوند و قادر به جلوگیری از نفوذ اشعۀ 

vakoneshiha@         . ماورای بنفش نمیباشد

دیر خوابیدن و دیر بلند شــدن از خواب ، باعث می 
شود مواد سمی از بدن دفع نشوند !

از نصفه های شب تا ساعت 4 صبح ، مغِز استخوان 
عملیات خون سازی را انجام می دهد.        

vakoneshiha@                                    

                    استفاده از عینک 
آفتابی - 2 سال

                    دیر خوابی و 
 سم بدن

بالش باید به گونه ای باشد که سر فرد در تراز با قفسه 
سینه قرار بگیرد.

جنس آن نباید آنقدر نرم باشــد که سر داخل بالش 
فرو رود و نه آنقدر ســفت که ســر قدرت انعطاف 

نداشته باشد !        
vakoneshiha@                                      

این روزها اگر با افرادی ناشــناسمواجه شدید که به 
شما زل زدە، ســالم میکنن و از ته دل می خندند و 
احوالپرسی گرم می کنند، نترسید...!اینها کاندیداهای 

شورای شهر هستند ...
vakoneshiha@                                      

هرزمان که افسرده شــدید مقداری تمیزکاری انجام 
بدهید  .

تمیز کردن جنبه های فیزیکی زندگی شما می تواند 
باعث پاکی جنبه های روانی شود.                                                  
vakoneshiha@                                     

 کودکانی که آزادی و اســتقالل بیشــتری در کنار 
خانواده خود داشــته اند،  امید بیشتری به زندگی و 
آینده خود دارند و دارای پشتکار و ذهن بازتری هس

تند.                                             
vakoneshiha@                                     

تحقیقات نشان  میدهد فالش توالت قطرات ریز آب 
را تا 6 متر دورتر پرتاب میکند.

 و مســواک تا 80% آلوده به ویــروس و انگل ها و 
موجب ابتال به بیماریهای عفونی میشود !

vakoneshiha@                                        

قبل از خواب اعداد یک تا صد را به صورت برعکس 
بشمارید !

  این کار به تقویت ذهــن و کاهش ابتال به آلزایمر 
کمک می کند و باعث آرامش در خواب میشود.

vakoneshiha@                                         

بالش استاندارد !

                    قابل توجه 
همشهریان عزیز و ارجمند!

                   درمان افسردگی با 
تمیز کاری

                     امید به زندگی 
کودکان

                  هرگز مسواک را 
در توالت نگذارید !!

                   100 تا یک را 
بعکس بشمارید

150دقيقه خنده در رشت،

زهرا رضائی

انتخابات  ستاد  واکنش:رئیس  نشریه 
شوراهای  انتخابات   : گفت  گیالن 
بصورت  گیالن  شهر   5 در  اسالمی 

الکترونیکی برگزار می شود. 
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
در  پور  احمدی  محمد   ،  24 گیالن 

انتخابات  ستاد  جلسه ی  دوازدهمین 
ستاد  اعالم  به  باتوجه   : گفت  استان 
رأی  أخذ  فرایند  کشور،  انتخابات 
پنجمین دوره ی شوراهای اسالمی شهر 
در آستارا، بندرانزلی، الهیجان، لنگرود 
انجام  الکترنیکی  بصورت  تالش  و 

می پذیرد. وی گفت : مردم در هرکدام 
شورای  عضو   7 باید  شهرها  این  از  

اسالمی را انتخاب کنند.  
اینکه  بیان  با  پور  احمدی  محمد   
الزم  های  بینی  پیشی  فرمانداران 
نمایندگان  گفت:  اند  داده  انجام  را 

فنی  نماینده  همراه  به  فوق  شهرهای 
آموزشی  دوره  در  استان  انتخابات  ستاد 
توسط  که  سامانه   کاربری  و  راهبری 
خواهد  برگزار  انتخابات  مرکزی  ستاد 

شد حضور خواهند یافت. 
 

انتخابات شوراها در 5 شهر گیالن الکترونیکی خواهد بود

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

گیالن  باالبران  برقی  پله  و  آسانبر  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   9942 ثبت  شماره  به  محدود  مسوولیت  با  شرکت 
مورخ  مدیره  هیات  صورتجلسه  استناد  به   10720230167
شرکت  اصلی  1-مرکز  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/12/18
در واحد ثبتی رشت به آدرس جدید: رشت- مسجد صفی- کوچه 
پستی:  کد  اول-  طبقه   -39 پالک  دولتپور-  بست  بن  دادگر- 
4133947861 انتقال یافت و در نتیجه ماده 3 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  ثبتی(  واحد  یک  در  نشانی 
های  اگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت - 143 رم الف

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

تعاونی  آبی شرکت  کاران سرزمین  کیوی  تغییرات شرکت  آگهی 
به   10720286243 ملی  شناسه  و   16637 ثبت  شماره  به 
مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
 95/12/8 مورخ   38399 شماره  نامه  استناد  به  و   1395/11/9
ذیل  تصمیمات  رشت  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره 

اتخاذ شد:
انحالل  و  گردید  اعالم  منحل  فوق  تاریخ  در  مذکور  1-شرکت 

شرکت به تصویب مجمع رسید.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت  - 168 رم الف

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت کیوی کاران سرزمین آبی شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 16637 و شناسه ملی 10720286243 به استناد صورتجلسه مجمع 
نامه  استناد  به  و  مورخ 1395/11/10  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی 
شماره 38399 مورخ 95/12/8 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
رشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-اعضای هیات تصفیه برای مدت دو سال 

به قرار زیر انتخاب شدند: حسن داوری نیا به کد ملی 2592052607
رضا داوری نیا به کد ملی 0069875413

مریم نوروزی نسب به کد ملی 0050852523
تصفیه  هیات  مدیران/  مدیر/  انتخاب  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت - 166 رم الف

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رشت
آگهی ثبتی

تاسیس شرکت با مسوولیت محدود ایمن بران نوین الماس گیل در تاریخ 
1395/12/26 به شماره ثبت 20357 به شناسه ملی 14006674276 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 1-موضوع: طراحی و ساخت انواع آسانسور، باالبر و پله برقی، 
فروش، تهیه و توزیع کلیه قطعات مرتبط با آسانسور، باالبر و پله برقی، ساخت 
کابین و متعلقات، شرکت در مناقصه ها و مزایده های مربوطه، نصب و فروش 
انواع دربهای اتوماتیک و کنترل از راه دور، واردات و صادرات قطعات آسانسور، 
تعمیر،  ارایه خدمات  الکترونیکی،  و  مکانیکی  قطعات  از  اعم  برقی  پله  و  باالبر 
بازسازی و نگهداری انواع آسانسور باالبر و پله برقی. انجام موضوعات فعالیت 
ثبت  اینکه  به  قید  با  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  قانونی  ضرورت  صورت  در 
شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2-مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3-مرکز اصلی: استان گیالن- شهر رشت-فلکه گاز- کوچه 

بن بست فرعی دوم- ساختمان مصطفی- طبقه همکف-  ناصر قربانی-  شهید 
باشد.  می  ریال  پستی 4195734538    4-سرمایه شرکت:1000000  کد 
به  سندی  پناه  اسالم  احسان  -آقای  شرکا:  الشرکه  سهم  میزان  و  5-اسامی 
شماره ملی 2580174761 دارنده 510000 ریال سهم الشرکه   -خانم مارال 
ریال   490000 دارنده   2980218596 ملی  شماره  به  کردمحله  نیا  مصطفی 
سهم الشرکه   6-اولین مدیران:  آقای احسان اسالم پناه سندی به شماره ملی 
2580174761 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و خانم مارال مصطفی 
نیا کردمحله به شماره ملی 2980218596 به سمت رییس هیات مدیره برای 
و  انتخاب گردیدند. 7-دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق  نامحدود  مدت 
عقود  قراردادها  برات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد 
اسالمی و اوراق عادی منفرداً با امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره همراه 

با مهر  شرکت معتبر می باشد. 8-اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن - مرجع ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری رشت  -  157رم الف

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

شرکت  آبی  سرزمین  کاران  کیوی  شرکت  تغییرات  آگهی 
تعاونی به شماره ثبت 16637 و شناسه ملی 10720286243 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1395/11/10 و به استناد نامه شماره 38399 مورخ 
95/12/8 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
زیر  قرار  به  دو سال  مدت  برای  تصفیه  هیات  1-اعضای 
انتخاب شدند: حسن داوری نیا به کد ملی  2592052607 

به سمت رییس هیات تصفیه و مدیر اجرایی
رضا داوری نیا به کد ملی 0069875413 به سمت نایب 

رییس هیات تصفیه
مریم نوروزی نسب به کد ملی 0050852523 به سمت 
و  رسمی  اسناد  و  قراردادها  کلیه   -2 تصفیه   هیات  عضو 

با  بهادار  اوراق  و  برات  سفته،  چک،  قبیل  از  بانکی  تعهدآور 
امضای حسن داوری نیا رییس هیات تصفیه و مدیر اجرایی به 
اتفاق امضای آقای رضا داوری نیا نایب رییس هیات تصفیه به 
همراه مهر شرکت معتبر باشد و سایر نامه های عادی و اداری 

با امضای مدیر اجرایی و مهر شرکت معتبر می باشد.
3-آدرس محل تصفیه: استان گیالن- شهر رشت- بلوار 
امام رضا- پاچکنار- خیابان شهید زرجو- جاده آزادگان- بن 
می   4183155384 پستی  کد   -754 پالک   -2 الله  بست 
مدیر/  سمت  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  باشد.  
مدیران/ هیات تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم،  حقوقی  شخصیت  الکترونیک 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت  - 
167 رم الف

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

 1396/1/6 تاریخ  در  گیل  دیار  سفیر  نهاد  مردم  انجمن  غیرتجاری  موسسه  تاسیس 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   14006678440 ملی  شناسه  به   1216 ثبت  شماره  به 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. به استناد مجوز شماره 
8029/95/2/8662 مورخ 95/11/11 صادره از فرمانداری شهرستان رشت  1-موضوع: 
کلیه فعالیتهای انجمن عام المنفعه، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی بوده ودر موضوع 
گردشگری، صنایع دستی ومیراث فرهنگی با رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسالمی 
ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد بود. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت 
پس از اخذ مجوزهای الزم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت نمی باشد. 2-مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود  3-مرکز اصلی: گیالن- شهر رشت- شهرداری- کوچه »خاتم االنبیا«- 
شرکت:  4-سرمایه        4154658783 پستی  کد  اول-  طبقه   -0 پالک  سعدی-  خیابان 
ندارد. 5-اولین مدیران: آقای محمدرضا فروتن عثماوندانی به شماره ملی 0011021292 
به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره و خانتم سعیده طاهرنیای مژدهی به شماره 

ملی 2580146911 به سمت رییس هیات مدیره و خانم سعیده حسابی فرد به شماره ملی 
2580394176 به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم نسیم محمدی مدنی به شماره ملی 
0073450790 به سمت خزانه دار و خانم ریحانه نوروزی به شماره ملی 2580500693 به 
سمت منشی هیات مدیره و خانم هنگامه امجدی رودپشتی به شماره ملی 5180040002 و 
خانم سمیرا تحمیدی ماسوله به شماره ملی 2659933151 به سمت اعضای علی البدل هیات 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6-دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره 
و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات رسمی و اداری انجمن با امضای مدیر عامل 

صورت می پذیرد. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه  
 8- آقایان سید محمد کماکلی به شماره ملی 2580756043 به عنوان بازرس اصلی و 
سید علی حیدری الهاشم به شماره ملی 2580224831 به عنوان بازرس علی البدل برای 
انتخاب گردیدند. 9-روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی جهت درج آگهی  مدت یک سال 
های انجمن انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن  مرجع ثبت شرکتها و 

موسسات غیرتجاری رشت  -    135 رم الف
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واکنش
95 درصد مطالب نشريه توليدی است

با حضور معاون امور اجتماعی دادگستری گيالن،گيالن ، مازندران ، قزوين

                        در چـابکـسر؛

اولین موسسه داوری وابسته به اصناف در رشت افتتاح شد

 :24 گیالن  خبری  شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه   
اولین موسسه حقوقی و داوری وابسته به اصناف تحت عنوان 
امور  معاون  با حضور   « پیک عدل و گسترش عدالت  دادوران   «
اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان گیالن در فاز 2 

بلوارمعلم رشت افتتاح شد. 
و  اجتماعی  معاونت  نظارت  تحت  و  مجوز  با  موسسه  این 
آقای جالل  ریاست  به  استان  دادگستری  از وقوع جرم  پیشگیری 
الدین محمد شکریه » رئیس اتاق اصناف مرکز گیالن و نایب رئیس 

اول اتاق اصناف کشور،  نایب رئیسی اقای علی حامی 
امالک شهرستان  مشاوران  اتحادیه  رئیس   « و  احمدی 
رشت و حومه و عضو هیات مدیره اتاق اصناف گیالن 
 « شاهسون  پیک  ره  رضا  محمد  آقای  عاملی  مدیر  و 
 ، استان  مرکز  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  نایب 
 1395 ماه  اسفند  دوم  نیمه  از  را  خود  رسمی  فعالیت 

آغاز کرد. 
و  اصناف  اتاق  اجرایی  مدیر  شهبازی  محمدرضا 
وکیل دادگستری و حسن رئیس منصوری عضو موسسه 
حوزه  در  مردم  دعاوی  به  بعد  به  این  از  که  هستند 
معاون  کنند.   قانون عمل می  براساس  وظایف محوله 
استان  دادگستری  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور 
گیالن  در مراسم افتتاح  با اشاره با اثار و برکات داوری 
این  بودن  دار  اسالم و ریشه  مبین  در دعاوی در دین 
فعالیت ها درتاریخ  ایران اظهار کرد: در موسسه هایی 
مانند این موسسه دعاوی و مشکالت مردم به صورت 

ریشه حل می شود و حکم قطعیت کامل دارد .  دکتر آقایی  اعالم 
کرد: د ر دستگاه قضایی با آن همه حجم پرونده فرصت آنچنانی 
برای حل ریشه ای دعاوی وجود ندارد و با این هدف به موسسه 
هایی مانند این موسسه روی آورده شد که کار مردم توسط خود 
مردم حل شود.  وی  تصریح کرد: در گیالن این ششمین موسسه 
داوری است که برای کمک به مردم چه از منظر صرفه جویی وقت 
و چه کاهش هزینه های دادرسی تاسیس شده  و تالش هم این 

است که اختالف ها ریشه های حل شوند. 

در  و  گیالن  نقطه  ترین  شرقی  در 
نیلگون  دریای  به  مشرف  ی  کوهپایه 
،گلدسته  البرز  شکوه  بلندای  در  خزر 
های رفیع آستانی زیبا دل را می رباید و 
دلهای هزاران معشوق را پروانه وار به 
امنش می چرخاند و چشم  دور حریم 
فیروزه  گنبد  تماشای  به  ماند  خیره می 
ای زیبای سید ابوجعفر ابیض)ع( میانده

به گزارش خبرنگار هفته نامه واکنش 
به  24؛  گیالن  خبری  تحلیلی  پایگاه  و 
فرهنگی  مرکز  و  امناء  هیئت  همت 
ابوجعفر)ع(  سید  مقدس  آستان  قرآنی 
اجرای  با  بهاری  آرامش  نوروزی  طرح 
هیئت  مسئول  شد.  برگزار  برنامه  دهها 

گفتگو  در  میانده  ابیض  ابوجعفر  سید  متبرکه  بقعه  امناء 
بهاری  آرامش  نوروزی  طرح  کرد:  عنوان  ما  خبرنگار  با 
میشود.  برگزار  آستان  این  در  متوالی  سال  هفتمین  برای 
آیتم های  نوروز هرسال شامل  در  معرفت  برپایی خیمه 

دربرخی  هایی  خصومت  بسا  چه  ها  دادگاه   در  گفت:  آقایی 
پرونده ها بروز کند که ما اطالعی نداریم اما این موسسات فرصتی 
برای دستگاه قضایی است ، ضمن آنکه احکام این موسسه و نظیر 
نظر  تجدید  قابل  غیر  و  نافذ   ، قطعی  طرفین  توافق  علت  به  آن 
است، عالوه بر آنکه مردم از پرداخت هزینه های سنگین در دادگاه 
جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون  شوند.  می  معاف  ها 
دادگستری گیالن با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی و تبلیغ برای 
فعالیت  این موسسه ها و آثاری که می تواند بر جلوگیری از اطاله 

خدا هست.....  *از پرفسور سمیعی ، ، ، پرسیدند ، ، ،  چرا به خدا ، ، ، اعتقاد داری ، ، ، گفت کنار دریا ، ، ، مرغابی را دیدم که ، ، ، 
پایش شکسته ، ، ، پایش را ، ، ، داخل گلهای رس مالید ، ، ، بعد به پشت خوابید ، ، ، و پایش را به ، ، ، سمت نور خورشید ، ، ، گرفت تا ، 
، ، گل خشک شود ، ، ، اینطوری پای خودش را ، ، ، گچ گرفت ، ، ، فهمیدم که نیرویی ، ، ، مافوق طبیعی ، ، ، وجود دارد ، ، ، که به او ، ، 
، این آموزش را داده ، ، ، حاال اسم این نیرو را ، ، ، می توانید خدا ، ، ، یا هر چیز دیگر بگذارید ، ، ، مغرور نشوید ، ، ، وقتی ، ، ، پرنده ای 
زنده است ، ، ، مورچه را میخورد ، ، ، وقتی می میرد ، ، ، مورچه او را می خورد ، ، ، شرایط ، ، ، با زمان تغییر می کند ، ، ، هیچ وقت کسی 
را ، ، ، تحقیر نکنید ، ، ، شاید ، ، ، امروز قدرتمند باشید ، ، ، اما زمان ، ، ، از شما ، ، ، قدرتمندتر است ، ، ، پس ، ، ، مهربان باشید . . . ! ] 

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد ؛ مگر به » فهم و شعور » ؛ مگر به » درک و ادب » - درک و ادب

ویژه  بگیر  جایزه  بکش  بگیر،نقاشی  جایزه  بخوان  قرآن 
صلواتی،  ایستگاه  شرعی،  سواالت  به  پاسخ  کودکان، 
نوروزی  طرح  های  برنامه  جمله  از  سالمت  ایستگاه 
آرامش بهاری است. موسی طاهری در ادامه افزود: حرم 

دادرسی در دادگاه ها داشته باشد و مردم متحمل هزینه های زیاد 
نمی شوند،  افزود: انتظار این است با حضور آقای شکریه که از 
صاحبان نفوذ در استان و کشور از چهره های ملی و غنیمت برای 
گیالن به شمار می رود، این موسسه  فعالیت های خوبی ا ز خود 

نشان دهد و اثار آن را مردم و مسئوالن شاهد باشند.
 وی این نکته را نیز متذکر شد که از موسسه حقوقی و داوری ، 
دادوران پیک عدل و گسترش عدالت  به خاطر حضور شخصیت 
های موثر و با تجربه و با نفوذ انتظار زیادی داریم و با لطف الهی 

اتاق  یک  به  مجهز  میانده  ابیض)ع(  ابوجعفر  سید  مطهر 
عقد برای نوعروسان ونودامادها بوده که ساالنه شاهد عقد 

دهها جوان این منطقه هستیم.
آستان  این  عقد  اتاق  تاسیس  بدو  از  کرد:  اشاره  وی 

و در سایه ی قانون و اخالق آنچه درتوان شما برای حل مشکالت 
مردم وجود دارد، به کار ببندید در مراسم افتتاح این موسسه حجت 
االسالم والمسلمین حسین پور مسئول حقوقی معاونت اجتماعی 
دادگستری گیالن اعالم کرد: تا کنون 10 موسسه داوری در حوزه 
افتتاح  در شرف  نیز  موسسه   25 و  افتتاح  استان  در  مختلف  های 
هستند. وی تصریح کرد: موسسه » دادوران پیک عدل و گسترش 
عدالت » با توجه به جایگاه حقیقی و حقوقی موسسان آن می تواند 

در دعاوی مراجعه کنندگان بسیار موثر و مفید عمل کند. 
حسین پور، هدف از تاسیس این موسسه و نظایر آن را سهولت 
قانون  براساس  اختالفات مردم و حکمیت  به دعاوی و  رسیدگی 
توصیف کرد و متذکر شد: در این موسسه در وقت و هزینه های 
مسئول  شد.   خواهد  جویی  بسیارصرفه  دعاوی  حل  برای  مردم 
حقوقی معاونت اجتماعی دادگستری گیالن گفت: این موسسه در 
تمام امور مدنی و حقوقی به جز مواردی که قانون منع کرده است 
، ورود می کند و حکم موسسه نیز نافذ و احکام غیر قابل تجدید 
اظهار  افتتاح  مراسم  در  هم  موسسه  این  رئیس  بود.   نظر خواهد 
آقای  جمله  از  همکاران  کمک  به  که  است  زیادی  سالهای  کرد: 
و  اصناف  دعاوی  به  موسسه  رئیس  نایب  حامی 
مردم رسیدگی می کنیم و در  این باب تجربیات 

ارزشمندی اندوخته شده است. 
جالل الدین محمد شکریه یاد آور شد: صدها 
و هزارها پرونده در اتاق اصناف با داوری به صلح 
و سازش منتهی شده است و اکنون در قالب این 
زیر  و   بوده  انجام  حال  در  هایی  اقدام  موسسه 
و  استان  دادگستری  اجتماعی  امور  معاونت  نظر 

براساس قانون قضایی دنبال می شود. 
علی حامی احمدی نایب رئیس دادوران  پیک 
عدل و  گسترش عدالت با تاکید بر اینکه در سالهای 
قبل کار دادوری و حل مشکالت مردم از طریق کدخدا 
منشی حل و فصل می شد، تاسیس این موسسه و نظیر آن 
را به فال نیک گرفت و اظهار کرد:  دستگاه قضایی با این 
اقدام شایسته  عالوه بر کم کردن از هزینه های دعاوی 
و صرفه جویی در وقت مردم ، کار را برای مردم ساده 
تر و سریع تر کرده است. وی با  اشاره به نمونه هایی از 
حل دعاوی حقوقی  مراجعه کنندگان عنوان کرد: هدف 
همه ما خدمت به مردم است و این موسسه می تواند به نحو شایسته تری 
مشکالت مردم را در درون خودشان حل و فصل کند..  محمد رضا 
ره پیک شاهسون مدیر عامل موسسه هم در این نشست در باره 
روند شکل گیری و استقرار و کارهای قانونی فعالیت این موسسه 
گزارش کوتاهی را ارایه کرد.  مدیر عامل این موسسه یاد آور شد: 
همه تالش ما این خواهد بود تا اعتماد صد در صد مراجعه کنندگان 

تامین شود و در  این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

و  زندگی خود   آغاز  زوج   24 تاکنون 
خطبه عقدشان را در این آستان متبرک 
سال  فروردین  دهم  روز  در  که  کردند 
جاری نیز یک زوج از شهرستان رامسر 
برگزار  آستان  این  در  عقدشان  مراسم 
به  امناء  هیئت  این  طرف  از  و  شد 
هرکدام از زوجین یک جلد قرآن مجید 

به رسم یابود تقدیم گردید.
این  در  بهاری  آرامش  طرح  مسئول 
که  جوانی  زوجهای  از  گفت:  آستان 
آستان  این  به  خود  عقد  مراسم  برای 
وجهی  هیچگونه  کنند  می  مراجعه 
دریافت نمیشود و بنا به تمایل خانواده 
این  به  نذوراتی  عروس،  و  داماد  های 

آستان اهدا میشود.
دو  در  میانده  ابیض)ع(  ابوجعفر  سید  متبرکه  بقعه 
این  شهدای  گلزار  جوار  در  و  چابکسر  شهر  کیلومتری 

شهر واقع شده است.

مراسم عقد در طرح آرامش بهاری برگزار شد

مدیریت و کارکنان اتحادیه مشاوران امالک 
شهرستان رشت و حومه

میالد فرخنده مولود کعبه امیر مومنان علی » ع«  را 
به پیشگاه امام عصر )عج( و همه مسلمان های ایران و 

جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم.


