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رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون
صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

زیر نظر کارشناس ارشد زنبورداری و عضو پیوسته انجمن
 زنبور عسل کشور

صدرا

تا  زیادی  زمانی 
یازدهم  انتخابات  روز 
اسالمی  شورای  مجلس 
باقی نمانده و همگام با 
 « انتخاباتی  های  تالش 
کثیف«  پولهای  ی  واژه 
رسانه  اقتصادی،  سیاسی،  محافل  در  ها  روز  این 
ای و در گفت و شنودهای مردمی متاسفانه بسیار 
رواج یافته که در عین حال موجب نگرانی افکار 

عمومی شده است.!
 ، نظران  اظهار صاحب  به  بنا  که  کثیفی  پولهای 
سیاسیون  های  واکنش  و  ها   رسانه  های  تحلیل 
انتخابات  از  دوره   این  در  زیادی  بسیاری  حد  تا 
در  قبل  های  دوره  به  نسبت  بیشتری  تاثیرات 

صندوق های رای بروز و ظهور داشته باشد.
انتخاباتی  محافل  در  قبل  ماهها  از  متاسفانه 
های  داوطلب  برخی  که  است  این  از  صحبت 
مجلس در سراسر کشور و حتی  در مناطق محروم  
و کم برخوردار با پولهای دو و چند میلیارد تومانی 

وارد عرصه رقابت ها شده اند.؟!
مردم می گویند، مگر یک نماینده در خانه ملت 
چقدر حقوق و در آمد ماهانه دارد که برای نشستن 
یک،  باید  بهارستان  در  سبز  صندلی  یک  روی  بر 
تبلیغات هزینه کند  دو و چند میلیارد تومان برای 
انتخاباتی ابراز می دارند برای  یا بعضی نامزدهای 
ورود به مجلس هر مبلغ که نیاز باشد هزینه خواهند 
استخراج  نمایندگان  حقوقی  فیش  از  آنچه  کرد!!. 
شده ، حاکی است که  هر نماینده در ماه با هزینه 
های خودرو، راننده، دفتر و دفتردار  و نظایر آن بین 
20 تا 25 میلیون تومان دریافتی دارد که نیمی از آن 

حقوق وی و نیم دیگر هزینه های جانبی است.
هر  آمد  در  سرانگشتی  حساب  یک  با  حاال 
نماینده مجلس در سال باید 120 تا 140  میلیون 
تومان باشد و در مدت چهار سال 400 تا حداکثر 
600 میلیون تومان بر آورد می شود. با فرض آنکه 
و  تهران  از  خارج  های  ماموریت  به  نمایندگان 
خارج از کشور در سال حداکثر 200 میلیون تومان 
در آمد ریالی و ارزی کسب کنند باز هم هیچ نسبتی 
انتخابات  تبلیغات  با هزینه های  درآمدها  این  بین 

وجود ندارد.

اخبار داع کواته اخبار داع کواته 

پسماند  مدیریت  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق 
شهرداری رشت ضروری است

سازمان  قراردادهای  نحوه  در  زیادی  ابهامات 
مدیریت پسماند وجود دارد

حاجی پور:  برادرزاده من قبل از ورود به شورا در 
این پست بود و او چوب همنام بودن مرا می خورد

رسولی:  ورود به البی قدرت سیستم حمل و نقل 
برای رشت بسیار مشکل است

برجام  از  حمایت  خاطر  به  رشت  نماینده 
ردصالحیت شد

رد  را  آن ها  صالحیت  افراد  تفکر  براساس  نباید 
کنند/نمی شود که همه ناحق باشند و فقط سخنگوی 

شورای نگهبان حق باشد

کشف زمین خواری 2۸ میلیاردی در آستانه اشرفیه 
2 متهم 45 و 50 ساله دستگیر شدند

متهمان بستر آب بندان به متراژ 142 هزار و 125 
متر مربع  را فروخته بودند.

فردی  هیچ  صالحیت  رد  یا  تائید  از  نگهبان  شورای 
متنفع یا متضرر نمی شود

آفرینی  امید  و  آرامش  به  نیاز  فعلی، کشور   در شرایط 
دارد

فردی  شاید  که  است  این  قانون  اشکاالت  از  یکی 
به  ورود  از  پیش  را  نمایندگی  عمومی  صالحیت های 

مجلس داشته باشد .

برکناری  جهان  و  ما  کشور  یک  شماره  اولویت 
دونالد ترامپ است.

زمین  به  رشت  شهر  تراموای  کلنگ  بهمن   16
می خورد و 1۸ اسفند پروژه پارک آبی آغاز می شود

ساماندهی رودخانه زرجوب به زودی آغاز می شود
کارگران  حقوق  از  تومان  میلیارد   7 پرداخت 

شهرداری رشت

عضو شورای شهر رشت تاکید کرد؛

رئیس دفتر رئیس جمهوری با انتقاد 
از عملکرد شورای نگهبان؛

فرمانده انتظامی گیالن خبر داد:

دبیر شورای نگهبان:

هیالری کلینتون وزیر خارجه سابق 
امریکا: 

شبکه ی خبری ، تحلیلی » گیالن شبکه ی خبری ، تحلیلی » گیالن 2424«      «       رییس شورای شهر رشت؛

تحلیل ها و  اخبار استان گیالن را در نشریه ی  منطقه ای واکنش )با 19سال سابقه 
انتشار منظم( و شبکه ی تحلیلی,خبری »گیالن24 « دنبال کنید.

  GILA        - ۲۴لینک گروه تحلیلی خبری گیالن Gilan۲4
https://t.me/joinchat/BxZ64D3P5h_G6qvgyrYkWA
.۲4 IR

مجید محمدپور -  مدیر مسئول 
رئیس   :24 گیالن  خبری  شبکه 
با  شورای اطالع رسانی استان گیالن 
اشاره به لزوم در نظر گرفتن افکار و 
کرد  امیدواری  ابراز  عمومی،  مطالبه 
صالحیت  مجدد  های  بررسی  با  که 
داوطلبان توسط شورای نگهبان، تنور 
مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات 

شورای اسالمی گرم تر شود.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
نژاد  قاسم  محمود  گیالن؛  استانداری 
روز دوشنبه در هفتمین جلسه شورای 

از  قدردانی  با  استان  اطالع رسانی 
پوشش اخبار و اطالع رسانی مطلوب 
حاج  سردار  شهادت  با  مرتبط  اخبار 
رسانه  ها  توسط  سلیمانی  قاسم 
افزود:  استانی  و  ملی  سطوح  در 
مختلف  گروه های  و  اقشار  حضور 
و  پیکر  تشییع  وداع،  برنامه های  در 
آن،  مطلوب  انعکاس  و  بزرگداشت 
در ایجاد وحدت و همگرایی اثرگذار 
بود. وی افزود: امیدواریم این انسجام 
مثال زدنی نه فقط در مقاطع این چنینی 

مستمر  مختلف،  برهه های  در  بلکه 
راهگشای  که وحدت  بدانیم  و  باشد 
اقتصادی،  سیاسی،  مختلف  مسائل 
اجتماعی، عمرانی و فرهنگی است و 
باید در کنار هم باشیم. معاون سیاسی، 
گیالن  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
خاطرنشان کرد: باتوجه به آرمان های 
نظام جمهوری اسالمی؛ این دشمنی ها 
همواره وجود دارد و باید با بودن در 
کنار هم، مشکالت را خودمان برطرف 
کنیم.وی با ابراز تأسف از جان باختن 

سانحه  در  هموطنان  از  تعدادی 
سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: 
معظم  رهبر  بیانات  از  پس  امیدواریم 
و  امنیتی  مسئوالن  پیگیری  و  انقالب 
قضایی، بیش از پیش این وحدت در 

جامعه تقویت شود.

تنور انتخابات با لحاظ کردن مطالبات عمومی گرم تر شود

آخرین وعده مسئوالن:

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن : 

در ایام فجر انقالب اسالمی،

رئیس شورای اطالع رسانی گیالن خواستار شد،

در پاییز با هدف توسعه گازرسانی در گیالن، 130 
کیلومتر شبکه گذاری گاز انجام و بیش از 3 هزار و 

ششصد انشعاب گاز نصب شده است... 

دکتـر  نـدا رضایـی

جــراح- دندانپـــزشک
6618285-2254441

مطب ، خ مطهری، کوچه مژدهی، ساختمان اهورا ،  

کلینیک ایرانیان، فلکه توشیبا«مصلی« روبروی هتل
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گوناگون

شبکه خبری گیالن 24: در پاییز با هدف توسعه گازرسانی در گیالن، 130 کیلومتر شبکه 
گذاری گاز انجام و بیش از 3 هزار و ششصد انشعاب گاز نصب شده است. 

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: این شرکت در جهت بهره مندی همه 
گیالنیان عزیز از نعمت گاز طبیعی در پاییز امسال بیش از 130 کیلومتر شبکه گذاری گاز انجام 

داده است.
وی با اعالم این خبر افزود: با وجود بهره مندی بیش از 9۸ درصد از خانوارهای گیالنی 
از نعمت گاز طبیعی، شرکت گاز استان گیالن تمام تالش خود را برای گازرسانی به مناطق 
باقیمانده به کار بسته و افزایش 29 درصدی میزان شبکه گذاری نسبت به سال گذشته گواه این 

مدعاست. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار نمود: از مجموع عملیات شبکه گذاری در 
پاییز 9۸، بالغ بر 10 کیلومتر متعلق به حفرات خالی شهرها می باشد و با اجرای این عمیالت، 
مجموع طول شبکه گاز در گیالن به 20 هزار نهصد و پنجاه کیلومتر افزایش یافته است.مهندس 
اکبر همچنین از نصب بیش از 3 هزار ششصد انشعاب گاز در سه ماه سوم سال جاری خبر داد و 
گفت: با اجرای این عملیات مجموع انشعابات نصب شده در استان به بیش از 592 هزار انشعاب 
رسیده است. وی در خاتمه با تاکید بر لزوم مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی از یکایک مشترکین 
گرامی درخواست نمود با رعایت نکات ایمنی زمستانی آرام را در کنار خانواده خود سپری کنند. 

سراسر گیالن پرشتاب 
به ویال تبدیل می شود!؟

30 1کیلومتر شبکه گاز در گیالن احداث شد    

 
استان گیالن در سالهای اخبر شاهد 
مجموعه  فراوان،  ویالهای  احداث 
های ساختمانی سازمانی، خوابگاهی، 
آپارتمان  قواره،  بی  اغلب  آموزشی 
های قوطی کبریتی غول پیکر بی روح 
و در یک کلمه تبدیل اراضی زراعی به 

سنگ، آجر و آهن است. !
این روند با همه اقدام های نیم بندی 
دستگاه   ، از سوی مجلس  تاکنون  که 
انجام  نظارتی  های  سازمان  و  قضایی 
پیامد  تازگی  به   ، دارد  تداوم  گرفته 
مشکالت کمبود آب در مناطق مرکزی 
مانند اصفهان، کرمان، یزد ، سمنان  و 
به  تهران  البته  و  ایران  جنوب  حتی 
 ، ها  آالینده  عدیده  مشکالت  علت 
گرانی مسکن و .... مردم این نواحی به 
گیالن و غرب مازندران هجوم آورده 
چند  طی  آپارتمان  و  ویال  ساخت  و 
سال اخیر در گیالن شتاب زیادی پیدا 

کرده است.
شهرستان های غرب مازندران مانند 
چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر که از 
سالهای قبل گرفتار این  بحران بوده و 
اکنون باید گفت که به اصالح آب از 
سرشان گذشته، لکن برای گیالن  در 
استان  غرب  و  مرکزی  شرق،  مناطق 
»لطفا  است  باقی  اصالح  زمان  هنوز 
گیالنی ها از خواب بیدار شوند، فردا 

خیلی دیر است«.
این  اینکه  تامل  قابل  نکته  متاسفانه 
افراد  سوی  از  ها   سازی  ساختمان 
سودجو » بساز بفروش ها »  از یک 
دهه پیش در همه نقاط استان از ساحل 
شالیکاری،  مزارع  در  تا  بگیرید  دریا 
باغهای چای ، باغات مرکبات گرفته تا 
در ارتفاعات و در دره و کوه ، حاشیه 
حتی  و  آب   پر  های  رودخانه  های 
چشمه سارها و نظایر آن جریان دارد.!!
که  مدیران  همه  انکه  بارتر  تاسف 
مدیریتی شان  آنها  دوره   از  گروهی 
ثبات چندانی هم ندارد، بیش از آنکه 
این راستا  بایسته ای در  اقدام موثر و 
انجام دهند به سخنرانی ها در جلسات 
بسنده کرده و در عین حال  مصیبت 

از مجلسی های  بسیاری  اینکه  تر  بار 
اجرایی  مدیران  از  جمعی  و   ادوار 
همکاران  و  دوستان  رضایت  برای 
در این مناطق زمینه ساز خدمت بوده  
نرخ های  به  را  بعضا زمین و ویال  و 
مناسب و اغلب زیر قیمت در اختیار  
افراد صاحب  نفوذ در قوای سه گانه 
این  در  کسی  اگر  دهند.  می  قرار 
خصوص خواستار اطالعات به روز و 
به  سری  تواند  می  باشد  تری  شفاف 
بنگاه های معامالت ملکی منطقه زده 

و یا از مردم محلی بپرسد.!.
به  رو  متنوع  تعداد  راستا  این  در 
های  بنگاه  شدن  مدرن  و  گسترش 
این  گواه  گیالن  سراسر  در  معامالت 
خرید و فروش اراضی در کوه، جنگل 
بسیاری  در  و   است  تاالب  و  دریا   ،
از این مشاوران امالک جمله« فروش 
و  دریا  ساحل  جنگل،  کوه،  اراضی 
درشت  بسیار  خط  با  تاالب«  حاشیه 

خودنمایی می کند.!!!/.!
های  درکوهستان  کرد،  اذعان  باید 
نابودی  مازندران  غرب  و  گیالن 
تا  هزار  صد  چند  هیرکانی  درختان 
به  اراضی  تبدیل  و  ساله  میلیون  چند 
آمریکایی،  های  طرح  با  ویالهایی 
هر  قلب  ژاپنی  و  چینی  اروپایی، 
رهگذرد به خصوص دوستدار طبیعت 
را به درد می آورد و فریاد رسانه ها 
و برخی تشکل های دوستدار جنگل 
و  شالیزاری  اراضی  و  دریا  ساحل  و 
باغها به جایی نمی رسد، مگر آنکه در 
این عرصه یک وحدت و هماهنگی به 

وجود آید.
جهاد  سازمان  رئیس  درجانی 
کشاورزی گیالن اواخر دی ماه 139۸ 
متاسفانه   داد،  توضیح  باره   این  در 
تمایل مردم دیگر استانها برای داشتن 
خانه دوم در گیالن به یک آفت تبدیل  
شده است و فشار مضاعفی بر مدیران 
و مسئولین است تا بتوانند مجوزهایی 

برای ساختن این مکان ها صادر کنند.
وی تصریح کرد: شاید از نظر افکار 
عمومی و برخی از مردم این گونه جلوه 
کند که مدیرانی که مخالف ساخت و 
صدور مجوزهای بهره برداری ساخت 
استان  توسعه  مانع  هستند   وساز 
اگر  که  حالیست  در  این  می شوند، 

قرار است توسعه ای در استان صورت 
کشاورزی  محوریت  بر  باید  بگیرد 

باشد.
گیالن  کشاورزی  جهاد  رئیس 
فرهنگ  خدمات،  توسعه  گوید،  می 
قراردادن  الگو  با  را  گردشگری  و 
گیالن  مشابه  اقلیم  از  که  کشورهایی 

برخوردارند، می توان انجام داد.
از  بسیاری  در  کرد:  تصریح  وی 
کشورها می بینیم که ده ها برابر درآمد 
اگرو  محل  از  توانسته اند  را  نفتی 
این  که  کنند  کسب  درآمد  توریسم 
به ویژه  مختلف  استان های  در  فرصت 

استان گیالن قابلیت اجرایی دارد.
سلسله  اینکه  بیان  با  درجانی 
حوزه های  در  متعددی  برنامه های 
مختلف برای حفظ اراضی کشاورزی 
صورت گرفته است افزود: دستگاه های 
و  ها  هماهنگی  با  تاکنون  مختلف 
در  ما  با  خود  خوب  های  همکاری 
استان  مهم  سرمایه  این  حفظ  جهت 

تالش کرده اند.
تعدی دستگاه های  در همین حال 
و  دریا  سواحل  به  نهادها  و  دولتی 
بی  های  مجموعه  و  ها  خانه  ساخت 
قواره ی سازمانی در مناطقی که طبق 
غیر  دولت  مصوبات  و  مجلس  قانون 
عرف  اخالق،  کامال خالف  و  قانونی 
معاون  اظهار  به   ، است  شرع  وحتی 
اخیر  سالهای  در  نیز  گیالن  استاندار 
رو به توسعه بوده به گونه ای که یک 
این مجموعه  اختیار  در  سوم سواحل 

ها قرار گرفته است.!!؟
و  گیالن  مدیران  از  پرسش  اکنون 
مردم  که  است  این  کشور  های  مقام 
شرایط  این  با  گردشگران  و  ایران 
تصرف کوه، جنگل، دریا، حتی تاالب 
کجای  آینده  در  باغها   و  مزارع  ها، 
شمال باید تفریح کنند و اساسا دیگر 
ماند.  خواهد  باقی  شمال  از  نشانی 
منطقه  از  بومی  فرد  یک  بعنوان  من 
شمال به همه مدیران ، رسانه ها، افراد 
مسئوالن  و  ها  تشکل  نظر،  صاحب 
کشور هشدار می دهم که در این راستا 

کاری کنند
خصوص  به  گیالن  استان  شرایط 

استان  همسایگی  در  استان  شرق  در 
به  اکنون  رامسر  شهرستان  و  مازندران 
بسیار  درصد  که  است  شده  ای  گونه 
های  خانواده  و  کشاورزان  از  زیادی 
زراعی  زمین  فروشنده  روستایی  محلی 
بدون  هستند  خود  امالک  و  خانه  و 
آنکه به آینده این کار به دلیل مشکالت 
اقتصادی و سختی معیشیت بیندیشند.!.

و  مکتوب  از  اعم  منطقه  رسانه های 
دانشگاهیان،  روحانیان،  مجازی،  فضای 
مدیران ، تشکل های غیر دولتی و مردم 
ساحل  به خصوص  مازندران  و  گیالن 
نشینان و ساکنان حاشیه جنگل ها اگر در 
این راستا واکنش های به هنگام، مستمر 
نسل  به  جدا   ، باشند  نداشته  موثری  و 
های کنونی و آینده منطقه شمال  خیانت 
رسانه  مدیران  حتما  و  لطفا  اند.   کرده 
ها، روحانیان، مردم و مدیران اجرایی و 
نماینده های مردم در خانه ملت از خود 

همت و غیرتی نشان دهند..
جهاد  اجرایی،  مدیران  اقایان 
و  مدیریت  زیست،  محیط  کشاورزی، 
برنامه ریزی، سازمان بازرسی، مجلسی 
اقدامی  امروز  اگر  واقعا  دیگران  و  ها 
فردا   - واحد  احدا  خدای  به   ، نکنید 

بسیار دیر است
ملی  رسانه  های  عرصه  این  در  باید 
پویش  شود،  عمل  وارد  پیش  از  بیش 
بگیرد،  شکل  ماهانه  و  هفتگی  های 
صاحبان قلم و اندیشه و مدیران رسانه 
هم  و  اندیشی  هم   « رسانه  همه   « ها 
پوشانی داشته باشند« خطر بسیار جدی 

است« ..
یادداشت  چند سالی  اینکه نویسنده 
اصرار بسیاری دارد ،باید مجمع مدیران 
رسانه های استان تشکیل و اجرایی شود 
از  فارغ  مهم  امور  همین  به  رسیدگی   ،
تعصبات قومی و استانی و حمایت های 
حزبی و جناحی  است. خواسته ای که  
باید به سرعت عملی شده و در صورت 
تماس مدیران رسانه ها یا اینجانب ، با 
حرکت  آماده  فراوان  تمایل   و  رغبت 
در این راستا هستم. دوستان رسانه ای 
اینجانب  استقرار و شماره تماس  محل 

را دارند. یا علی مدد

 :24 گیالن  خبری  شبکه 
عضو هیات مدیره خانه صنعت 
و معدن ایران با تاکید بر اینکه 
شرایط  از  رفت  برون  برای 
خودش  از  باید  دولت  کنونی 
این  حال  گفت:  کند،  شروع 
روزهای صنعت کشور و استان 

گیالن خوب نیست . 
با  سماکچی  محمدرسول 
جلسات  برگزاری  به  اشاره 
رفع  های  گروه  کار  متعدد 
گیالن  استان  در  تولید  موانع 
افزود: برگزاری جلسات متعدد 
مدیران  و  مسوولین  با حضور 
و  مشکالت  رفع  جهت  در 
تواند  می  زمانی  تولید  موانع 
داشته  پی  در  مثبتی  نتیجه 
جلسات  مصوبات  که  باشد 
و  صنایع  موجود  وضعیت  در 
تولیدی،  صنعتی،  واحدهای 

قابل لمس باشد.
بازخورد  کرد:  تصریح  وی 
از  باید  جلسات  این  مهم 
افزایش روند تولید، برگشت به 
کار کارگران و چرخش چرخ 
و  تعطیل  های  کارخانه  های 

نیمه تعطیل خبر دهد
خانه  مدیره  هیات  عضو 
صنعت و معدن ایران با اظهار 
دار  ادامه  روند  از  تاسف 
و  صنایع  نامطلوب  وضعیت 
استان  در  تولیدی  واحدهای 
گیالن خاطرنشان کرد:حمایت 
از  گیالن  و  کشور  مسوولین 
صنایع می تواند از روند روبه 
در  ها  کارخانه  تعطیلی  رشد 

این استان بکاهد
برگزاری  به  اشاره  با  وی 
جلسه بررسی مطالبات وزرای 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  و 
و  راهکارها  ارائه  و  پزشکی 
پیشنهادات در خصوص نحوه 
پرداخت مطالبات اذعان داشت: 
ریاست  به  که  جلسه  این  در 
رییس  اول  معاون  جهانگیری، 
مدیرعامل  شد؛  جمهوربرگزار 
نیز  اجتماعی  تامین  سازمان 
وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
بهداشت،  به وزارت  ها  بدهی 
درمان و آموزش پزشکی ارائه 
تبادل  و  بحث  از  پس  و  کرد 
مقرر شد ظرف دو هفته،  نظر 
بهداشت،  وزارت  مطالبات 
از  پزشکی  آموزش  و  درمان 
اجتماعی  تامین  سازمان  سوی 

پرداخت شود
در  کرد:  اظهار  سماکچی 
مقرر  جهانگیری  جلسه،  این 
اجتماعی،  تامین  که  کرد 
علوم  های  دانشگاه  بدهی 
کند،  پرداخت  را  پزشکی 
اینجاست که چرا  ولی سوال 
خود  برای  تصمیمی  چنین 
شود؟زیرا  نمی  گرفته  دولت 
خود دولت به تامین اجتماعی 
بدهی دارد و مبلغ این بدهی 
30 الی 40 برابر بدهی است 
که تامین اجتماعی به دانشگاه 
های علوم پزشکی دارد. وی 
تامین  به  دولت  افزود:بدهی 
بدهی  از  بیشتر  اجتماعی 
به  پزشکی  علوم  دانشگاه 
است.بهتر  اجتماعی  تامین 
بدهی  ابتدا  در  دولت  است 
تامین  به  را  خود  سنگین 
از  بعد  و  بپردازد  اجتماعی 
که  بخواهد  اجتماعی  تامین 
بدهی جزئی خود راپرداخت 
دولت   : داد  ادامه  وی  کند. 
میلیارد  هزار   1۸0 از  بیش 
اجتماعی  تامین  به  تومان 
بدهکاری دارد، در صورتیکه 
دانشگاه  به  اجتماعی  تامین 
هزار   6 پزشکی  علوم  های 

میلیارد تومان بدهی دارد.

ادامه سرمقالهادامه سرمقاله

خبرخبر

خبرخبر

خانه ملت و پولهای کثیف

سد پلرود سال 
1400 آبگیری 

می شود

90 پروژه گردشگری 
 گیالن افتتاح

می شود                  

افکار عمومی اعالم می کنند، گروهی از نمایندگان با رانت 
انتخابیه به روشهای  نمایندگی و نفوذی که دارند در حوزه 
هرگز  و  کنند  می  کسب  میلیاردی  درآمدهای  گوناگون 
نویسنده  نیستند.  انتخاباتی  تبلیغات  دوره  های  هزینه  نگران 
شخصا در یکی از استان های کشور شاهد چنین در آمدهای 
میلیاردی و افسانه ای از طریق رانت و نفوذ بوده ، اما این 

ویژگی نباید و  نمی تواند برای 29 
ملت   خانه  انتخابات  از  دوره  این  در  رسد  می  نظر  به 
البته  نگاه رای دهندگان به داوطلب های سالم، پاکدست و 
قانون  و  دان  قانون   « گرا  مدرک  نه   « واقعی  تحصیلکرده 
شناس ، متعهد و خادم اقبال بیشتری خواهد بود. هم چنین 
احتمال داده می شود در این شرایط خاص اقتصادی کشور و 
توجه رسانه ها به پولهای کثیف و افشاگری های موردی و 
کلی افراد مستقل اما دلسوز به حال ایران و اسالم و کسانی 
جامعه  صادقانه  خدمت  شان  همت  و  بوده  کشیده  درد  که 

باشد، مورد حمایت عمومی قرار گیرند. انشاء اهلل

شبکه خبری گیالن 24: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
برای  پتانسیل خوبی  که  پلرود  آبگیری سد  گیالن گفت: 
انجام  نیمه نخست سال 1400  دارد در  کنترل سیالب ها 
خواهد شد. وحید خرمی در خصوص وضعیت ساخت 
استان  در  سد  ساخت  گفت:  پلرود  و  شفارود  سد  دو 
گیالن شرایطی خاصی به جهت پراکندگی بافت جمعیتی 
بنابراین احداث جاده جایگزین،  و پوشش جنگلی دارد، 
جابجایی اهالی، تملک زمین و اخذ مجوز زیست محیطی 
هر کدام پروسه ای هستند که به تنهایی یک پروژه سنگین 
شفارود  سد  خصوص  در  افزود:  وی  است.  زمان بر  و 
مجوزهای الزم اخذ شده و مقدمات کار بدنه، تزریقات و 
تحکیم های سد انجام شده و 45 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و سد پلرود نیز 72 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
در سال 9۸ در حدود 20 متر از ارتفاع این سد خاکریزی 
شده و نمود خارجی کار مشخص است و در انتظار تزریق 
منابع مالی هستیم تا تأخیر احداث سد را جبران کنیم و 

این سازه برای استان گیالن بسیار مفید خواهد بود.
اراضی  و  منطقه  شرب  آب  پلرود  سد  داد:  ادامه  خرمی 
کشاورزی را تامین خواهد کرد و پتانسیل خوبی برای کنترل 
نخست سال 1400  نیمه  در  آن  آبگیری  و  دارد  ها  سیالب 
انجام خواهد شد.وی در خصوص احداث سد دیورش گفت: 
سد دیورش 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم که 
با فراهم شدن مقدمات احداث آن و تسریع در روند احداث 
در سال 1400 به بهره برداری برسد.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن در خصوص روند احداث سد السک عنوان 
کرد: سد السک کمک خواهد کرد که رسوبات وارد تاالب 
نشوند، سد السک بر اساس فاینانس داخلی ماده 56 سرمایه 
گذار و پیمانکار دارد و مجوز زیست محیطی این سد در اول 
آذر ماه 1397 اخذ و تضمین نامه دولت نیر از طریق سازمان 
برنامه و بودجه در تاریخ 1۸ دی ماه سال جاری ابالغ شده 

است و عملیاتی اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: برای اخذ مجوز زیست محیطی هزینه 
درصد   60 تا   40 خاکبرداری سد  و  ریزی  بتن  ساخت، حجم 
بتوانیم  تا  بود  کاهشی  سد  ظرفیت  حالیکه  در  دادیم  افزایش 
حدود 55 هکتار از اراضی ارزشمند جنگلی را از محدوده سد 
خارج کنیم؛ بنابراین تمامی الزامات زیست محیطی رعایت شده 
است و مجوز زیست محیطی آن صادر شده است. خرمی گفت: 
برنامه زمانی برای احداث سد السک حدود چهار سال است و 
انجام  برای  استان  اجرایی  با دستگاه های  در حال هماهنگی 

پروژه هستیم .

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش: مدیرکل 
 90 افتتاح  از  گیالن  و صنایع دستی  گردشگری  میراث فرهنگی، 
ایام اهلل  در  ریال  میلیارد   2160 ارزش  به  گردشگری  پروژه 
مبارک  دهه  استانه   در  امیرانتخابی  شهرود  داد.  خبر  دهه فجر 
فجر اظهار کرد: این ایام فرصت خوبی برای انعکاس اقدامات 
مناسبت  به  است؛  نظام  خدمت گزاران  سوی  از  گرفته  صورت 
اداره کل  این  پروژه   90 از  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهل ویکمین 
مدیرکل  می شود.  رونمایی  استانی  و  کشوری  مسئوالن  حضور  با 
میراث فرهنگی گیالن افزود: این پروژه های سرمایه گذاری شامل 42 
واحد اقامتگاه بوم گردی، 11 هتل و هتل آپارتمان، سه سفره خانه، دو 
گردشگری،  مجتمع  یک  بین راهی،  پذیرایی  واحد   16 مهمان پذیر، 
هفت پروژه عمرانی و هشت طرح صنایع  دستی و خدماتی هستند.
وی حجم سرمایه گذاری این پروژه ها را 2160 میلیارد ریال عنوان 
کرد و گفت: با افتتاح این پروژه ها برای حدود 600 نفر به  صورت 
مستقیم و 1200 نفر غیرمستقیم ایجاد اشتغال می شود. امیرانتخابی 
تصریح کرد: در حال حاضر 105 هتل، 33 هتل آپارتمان، ۸1 مجتمع 
 20 مسافر،  خانه   6۸۸ و  هزار  یک  مهمان پذیر،   49 گردشگری، 
مجتمع سرگرمی و تفریحی، 3۸ اقامتگاه بوم گردی، یک اسکله 
گیالن  در  دریایی  گردشگری  اسکله   2۸ دریایی،  و  مسافربری 

فعال است.

رسانه ها، مسئوالن و مردم غیرت نشان دهند،                                           

آگهــی های ثبتــیآگهــی های ثبتــی
آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت

خانم سیده معصومه سید مرتضوی اشکیکی  با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
دفتر خانه 245 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 1754 مجزی شده از 
1433 سنگ اصلی 2 بخش 4 رشت به شماره سریال 93/0114748 که بنام خانم سیده 
معصومه سید مرتضوی اشکیکی صادر و تسلیم گردیده بود، توسط مالک پرس شده است، 

لذا مراتب طبق تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی 
به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت 
المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد./ حسین اسالمی کجیدی- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیالغالمی  - ر م الف/ 4864

 اگهی فقدان سند
با ارایه دو برگ استشهادیه دفتر خانه 159 رشت ادعای  نادر نعمتی سیاهمزگی  آقای 
فقدان سند مالکیت پالک 1114 سنگ اصلی  54 را نموده که به شماره 199962ذیل ثبت 
31008 و صفحه 181 دفتر 274 به نام نعمتی سیاهمزگی ثبت گردیده به علت جابجایی 
نامه  آئین  ماده 120  ذیل  تبصره  طبق  مراتب  است  شایسته  گردید،  مفقود  مالکیت  سند 

قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله را 
ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. حسین اسالمی کجیدی- 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیالغالمی  - ر م الف / 4866

آگهی ثبتی
یوسف شناسنامه شماره 572 ساکن رشت  فرزند  ترک  زینالی  به حسن  بدین وسیله 
پستی 4147743198  کد  همکف  طبقه  فروردین  کوچه  دوازدهم  کوچه  داراب  سلیمان 
شماره  رهنی  سند  استناد  به  علی  فرزند  فلکدهی  علیزاده  ابراهیم  که  شود  می  ابالغ 
چهل  و  هفتصد  مبلغ  وصول  جهت  رشت   191 دفتر  تنظیمی   98/5/27 مورخ   25341
کالسه  به  اجرائی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  ریال  میلیون 
139804018581000630 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/11/1 

مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی 
فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 
بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. رئیس شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی 

رشت  -  شهرام دریا  - ر م الف/ 4925

خبرخبر

دولت از خودش 
شروع کند

عضو هیات مدیره خانه صنعت
 و معدن ایران ،

صندوق  موافقت  با  اقتصادی:  واکنش 
به مناسبت  و  بدنی  های  خسارت  تأمین 

ایام مبارک دهه فجر انقالب اسالمی، مبلغ 
ثالث  شخص  بیمه  تمدید  دیرکرد  جریمه 

بخشیده شد. 
در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  و 
ترویج فرهنگ بیمه در کشور و با موافقت 
با  بدنی  خسارت های  تأمین  صندوق 
درخواست بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی 

جریمه بند )ب( ماده 24 قانون بیمه اجباری 
خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 
شخص  بیمه  دیرکرد  جریمه  مبلغ   ،1395

ثالث بخشیده می شود. 
)صرفًا  ثالث  بیمه نامه شخص  جرایم    
اعتبار  با تاریخ  بیمه نامه های صادره  جهت 
فاقد  موتوری  نقلیه  وسایل  کلیه  یکساله( 

لغایت   01/11/139۸ تاریخ  از  بیمه نامه، 
30/11/139۸ شامل بخشودگی صددرصدی 
می شود. جریمه های  بیمه نامه شخص ثالث 
کشاورزی  نقلیه  وسایل  و  موتورسیکلت ها 
بیمه نامه های  جهت  بیمه نامه)صرفًا  فاقد 
از  نیز  یکساله(  اعتبار  تاریخ  با  صادره 
شامل  سه ماه  به مدت   01/11/139۸ تاریخ 

بخشودگی صددرصدی می شود.

آغاز بخشودگی 100درصدی جرایم بیمه ای 

مجید محمدپور-  نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات 

خدمت بین دانا

واکنشواکنش

زهرا رضائی

لیال خالقی

در بولتن یونسکو تشریح شد،

به مناسبت دهه فجر،
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گوناگون

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن گفت: 
همزمان با دهه مبارک فجر، 16 پروژه این سازمان در اقصی نقاط استان به بهره برداری می رسد. 
فرهاد دلق پوش اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در استان، از همه 
ظرفیت های موجود بهره مند شده ایم. وی با بیان اینکه، همزمان با دهه مبارک فجر، 16 پروژه 
این سازمان در اقصی نقاط استان به بهره برداری می رسد، ادامه داد: این واحدها در حوزه های 
تولید، صنعت و تجارت هستند. دلق پوش با اشاره به اینکه برای این منظور 6450 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری شده است، افزود: در مجموع 470 نفر به شکل مستقیم در این واحدها مشغول 
پایان  تا  کرد:  اضافه  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  گیالن  سازمان صمت  رئیس  شده اند.  بکار 

با اشاره  بهره برداری خواهد رسید. وی  به  استان  این  نیز واحدهای دیگری هم در  سال جاری 
به اینکه از منابع رونق تولید، 12 هزار میلیارد ریال داریم، خاطرنشان کرد: از 15 شهریور ماه 
سال جاری تاکنون 5350 میلیارد ریال هزینه شده است که معادل 53 درصد است. دلق پوش در 
ادامه به بهره مندی استان از منابع تبصره 1۸ بند الف اشاره کرد و یادآور شد: از این بخش به 
واحدهای تولیدی استان گیالن 3730 میلیارد ریال یارانه پرداخت شده است. وی در پایان از 
عملکرد استان در خصوص اقتصاد مقاومتی سخن گفت و با اشاره به اینکه در این حوزه 114 
پروژه اولویت دار از منابع مختلف تعریف شده است، تصریح کرد: همه امکانات برای توسعه 

صنایع استان بسیج شده است.

رئیس سازمان صمت گیالن: 16پروژه صنعتی دهه فجر افتتاح می شود

85 درصد ساختمان های
کشور استاندارد نیستند

واکنشواکنش

کارشناس   :24 گیالن  خبری  شبکه 
ارشد انرژی اعالم کرد: میزان مصرف 
انرژی به خصوص مصرف سرانه گاز 
خانگی در ایران در جهان مقام نخست 
این  اصالح  برای  باید  و  داراست  را 
به  و  بایسته  های  اقدام  بغرنج  شرایط 

هنگامی انجام شود. 
 24 دوشنبه  امروز  نوفراستی  دکتر 
ایران  رادیو  با  ماه در گفت و گو  دی 
ثبت  آمارهای  براساس  کرد:  تصریح 
 570 از  بیش  روزانه  اکنون  هم  شده 
میلیون مترمکعب گاز خانگی در ایران 
مصرف می شود که در جهان بی مانند 

است.!
کاهش  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 

گفت:  کشور  در  گاز  مصرف  میزان 
 ، باشد  داشته  ادامه  روند  این  چنانچه 
استان ها در فصل  اینکه برخی  امکان 
باشند هم  داشته  سرد سال قطعی گاز 

وجود دارد.
از  گروهی  شد،  آور  یاد  نوفراستی 
درجه  حدی  به  ایرانی  های  خانواده 
گیرند  می  باال  را  شوفاژ  و  ها  بخاری 
که محیط خانه داغ شده و آنگاه پنجره 
ها را باز می کنند تا به قول خودشان 
خنک  یا  شده  منزل  وارد  تازه  هوای 

شوند.
تحقیق  براساس  شد:  متذکر  وی 
گاز  مصرف  درصد   ۸5 ها  بررسی  و 
جویی  صرفه  قابل  ایران  در  خانگی 

است و تنها 15 درصد مصارف واقعی 
رفت  هدر  این  مهم  علل  از  و  است 
انرژی درخانه های ایرانیان ، استاندارد 

نبودن ساختمان ها است.
این کارشناس انرژی افزود: با وجود 
به  نزدیک  ساختمان   19 مبحث  آنکه 
بیست سال قبل تصویب و به مجموعه 
های نظام مهندسی سراسر کشور ابالغ 
شد، اما نظارت الزم در این خصوص 
انجام نمی شود و ساختمان ها اغلب 

دلبخواهی ساخته می شود.
در  که  است  شرایطی   19 مبحث 

سازمان   ، ساختمان  نقشه  تایید  هنگام 
این  های  کارشناس  و  مهندسی  نظام 
سازمان باید کنترل و نظارت کنند که بنا 
رفت  هدر  و ضد  استاندارد  به صورت 

انرژی گرمایی و سرمایی باشد.
وی گفت: این شرایط بحرانی موجب 
هنگفتی  سرمایه  و  ثروت  تا  است  شده 
می  هدر  کشور  در  سال  هر  و  روز  هر 
نشده،  دیر  این  از  بیش  تا  باید  که  رود 

کاری کرد.

خبرخبر

خبرخبر

خبرخبر

وعده های 3 ساله 
که در مدت 5 ماه 

محقق شد

4 هزار مترمربع 
اراضی گیالن 

رفع تصرف شد

امید آفرینی الزمه
جامعه  امروز ما است                    

 :24 گیالن  خبری  شبکه 
موفقیت  رمز  گیالن،  استاندار 
دستیابی  را  کشور  توسعه  و 
برای  نظر  مورد  اهداف  به 
پیشرفت در بستر وحدت ملی 
به  برخی  گفت:  وی   . خواند 
ملی  انسجام  این  ضرورت 
راستا  این  در  و  ندارند  باور 
گاهی زمینه انشقاق و دلسردی 
ایجاد  را  از جامعه  بخش هایی 
امید  حالیکه  در  می کنند، 
الزمه  افزایی  امید  و  آفرینی 

امروز جامعه ماست.
مراسم  در  زارع  ارسالن 
استان  احزاب  خانه  افتتاح 
مولفه های  از  یکی  گیالن، 
را  وحدت  و  تقویت  در  موثر 
که زمینه ساز اقتدار ملی است 
سیاسی  گروه های  و  احزاب 
احزاب  کرد:  اظهار  و  عنوان 
به  می توانند  گرایشی  هر  با 
عنوان یک رکن، نقش اساسی 
کشور  جانبه  همه  توسعه  در 
به  اشاره  با  باشند.وی  داشته 
فعالیت  چراغ  شدن  خاموش 
نهم  دولت های  در  احزاب 
و  تدبیر  دولت  گفت:  دهم  و 
زمینه سازی و حمایت  به  امید 
برای نقش آفرینی بیشتر و بهتر 
ویژه  توجه  کشور  در  احزاب 
اشاره  با  گیالن  دارد.استاندار 
دارای  حزب   116 فعالیت  به 
پروانه گفت: در سال جاری 9 
و  تشکیل  جدید  حزبی  جبهه 
اطالعات آن به وزارت کشور 
اشاره  با  نیز رسیده است.زارع 
به رد صالحیت یا عدم احراز 
صالحیت تعدادی از داوطلبان 
انتخابات  دوره  یازدهمین 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
باز  انتظار  نگهبان  شورای  از 
کردن فضای بیشتر برای ورود 
مختلف  گرایش های  با  افراد 
انتخابات  چرخه  به  سیاسی 
از  و  دولت  تأکید  مورد  که 
نیز  احزاب  و  مردم  مطالبات 

می باشد، را داریم.
خاطرنشان  گیالن  استاندار 
شرایط  در  که  امیدواریم  کرد: 
حضور  ضرورت  و  پیش رو 
انتخاباتی  در  مردم  حداکثری 
که به یقین نماد مردم ساالری 
دینی کشور ماست، با مشارکت 
حداکثری همه احزاب، گروه ها 
صندوق های  پای  به  افراد  و 

رأی محقق شود.
سهیال مدارایی، رئیس خانه 
این  در  نیز  گیالن  احزاب 
مراسم اظهار کرد: خانه احزاب 
در  گرفت  شکل   ۸1 سال  از 
گرفت  شکل  اصالحات  دوره 
و در دولت نهم و دهم فعالیت 
و  شد  منتفی  احزاب  خانه 
این  یازدهم  دولت  دو  دوباره 
شد.  گرفته  سر  از  ها  فعالیت 
پیش  مکان  اینکه  بیان  با  وی 
تمام  فعالیت  برای  شده  بینی 
احزاب گیالن است و هر کدام 
تعیین  روزهای  در  احزاب  از 
حضور  مکان  این  در  شده 
این  گفت:  یافت،  خواهند 
و  است  خوابگاه  دارای  مکان 

کالس های آموزشی است.

علوم  دانشگاه  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
پزشکی استان گیالن با تغییر مدیریت در مدت پنج ماه همه 

وعده های سه سال با به ثمر نشاند.
باره  این  در  پزشکی گیالن  دانشگاه علوم  روابط عمومی 
نوشته است، از زمان حضور دکتر ارسالن ساالری بر راس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن و پذیرفتن این مسئولیت سنگین 
با وجود حجم بدهی هایی با ارقام نجومی بیش از شش ماه 
نمی گذرد و بسیاری پیش از حضور وی فاتحه این کِشتی 
به گل نشسته را قرائت کرده و نغمه ناامیدی سر داده بودند. 
به  منحصر  جامع  مدیریتی  دکترین  با  ساالری  لیکن حضور 
مختلف  های  مشکالت حوزه  و حل  توانایی رصد  که  وی 
خبر  ابتدای  روزهای  همان  از  دارد  زمان  هم  به صورت  را 
حوزه  در  استان  سطح  در  تحول  هماهنگ  آهنگ  از ضرب 
سالمت می داد.تامین بودجه با ایجاد تعامل و ارتباط مستمر 
با تهران و وزارت بهداشت و تاکید بر توزیع عادالنه منابع 
بازدیدهای  کنار  در  طلبانه  منفعت  و  سیاسی  نگاه  از  فارغ 
اقدام  و  نزدیک  از  مشکالت  لمس  و  رویت  و  پی  در  پی 
مجموعه  گردید  باعث  آنها  از  بسیاری  رفع  جهت  مقتضی 
شهرها  دورترین  در  حتی  استان  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ارائه  کمی  و  کیفی  ارتقا  که  گیرد  ای  تازه  جان  روستاها  و 
مدیریت  تمایز  ادعاست. وجه  این  بر  خدمات خود حجتی 
ساالری با سایرین بررسی کارشناسی مشکالت و معضالت 
موجود و اقدام از روی اولویت بندی با معیار مطالبات مردمی 
است و این امر در همین چند ماه باعث رضایت گیالنیان از 
عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گردیده است چرا که رسالت 
و رکن اصلی مدیریت در نهادها و سازمان های دولتی مردم 
محوری و کسب رضایت مردم از انجام صحیح امور محوله 

در هر مجموعه ای میباشد.
یقینا تجهیز بیمارستان های دولتی به دستگاهها و تجهیزات 
درمانی از قبیل سی تی اسکن علی الخصوص در شهرستانها 
اصلی ترین مطالبه مردمی و کادر سالمت بیمارستان محسوب 
می گردد که فقدان آن در این مراکز سالیانه علت اصلی ارتقا 
گیالن  در  مشکل  این  و  گردد  می  ما  هموطنان  فوت  آمار 
بیش از سایر استانها به چشم می خورد و با توجه به شرایط 
اقتصادی کنونی به زعم خیلی ها تجهیز حتی یک بیمارستان 
میرسید  نظر  به  دشوار  امری  اسکن  سیتی  دستگاه  به  دولتی 
لیکن دکتر ساالری نشان داد که با همت و پشتکار توان انجام 

هر غیرممکنی وجود دارد.
پزشکی گیالن در  دانشگاه علوم  رییس  پیگیری های  با   
سه  همزمان  صورت  به  گیالن  در  سابقه  بی  و  نادر  اتفاقی 
تی  سی  دستگاه  به  رودبار  و  الهیجان  آستارا،  شهرستان، 
اسکن مجهز شد و دغدغه بیماران جهت انتقال به مرکز در 
این  که  کنند  فکر  برخی  شاید  گردید.  حل  بحرانی  شرایط 
دستگاه ها از قبل خریداری شده بود و فقط در زمان دکتر 
ساالری به دانشگاه تحویل شده است، اما واقعیت این است 
که ظرف همین ماههای اخیر قرارداد خرید دستگاههای سی 
بسته  ارزی  امنای  هیات  با  فوق  های  شهرستان  اسکن  تی 
ورود  به  موفق  دکتر ساالری  مستمر  های  پیگیری  با  و  شد 
و  واجب  تجهیزات  از  یکی  که  تشخیصی  دستگاههای  این 
ضروری برای بیمارستان های آستارا، الهیجان و رودبار است 
به استان گیالن شدیم چرا که فاصله مکانی شهرستان آستارا 
تا رشت بیش از 2 ساعت است و یک بیمار ترومایی را برای 
انجام سی تی اسکن یا باید از استان خارج می کردند و به 
را  بیمار  جان  که  بحرانی  شرایط  در  یا  و  بردند  می  اردبیل 
تهدید می کرد دو ساعت سوار بر آمبوالنس و به رشت آورده 
تا بعد از ساعت ها خدمات تشخیصی برای وی انجام گردد.

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش: 
فرمانده انتظامی استان از رفع تصرف چهار هزار مترمربع 
شهرستان  در  ریال  میلیارد   60 ارزش  به  ملی  اراضی  از 
ستاد  در  ملکی  عزیزاله  سردار  داد.  خبر  آستانه اشرفیه 
گزارشی  دریافت  پی  در  استان، گفت:  انتظامی  فرماندهی 
از  یکی  در  فردی  توسط  ملی  اراضی  تصرف  بر  مبنی 
در  موضوع  بررسی  آستانه اشرفیه،  شهرستان  روستاهای 
دستور کار پلیس قرار گرفت. این مقام ارشد انتظامی افزود: 
ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی به همراه کارشناس 
اداره منابع طبیعی به محل اعالمی اعزام شدند. وی بیان کرد: 
در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد فردی چهار هزار 
مترمربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت 
محصور  پرچین  و  سیم خاردار  وسیله  به  را  آن  قانونی  غیر 
کرده است. سردار ملکی ادامه داد: با حکم قضائی و به استناد 
تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع آوری و رفع تصرف انجام شد. 
وی با اشاره به اینکه در این راستا متهم 50 ساله با تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، 
گفت: کارشناسان ارزش ریالی زمین های تصرف شده را 60 

میلیارد ریال برآورد کردند.

در نتیجه عدم نظارت نظام مهندسی ایران،                        

آگهــی های ثبتــیآگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت

فاطمه قربانی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 
153 رشت مدعی شده است سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی به 
شماره 1764/7واقع در بخش 2 رشت ذیل ثبت 14966 صفحه 
فاطمه  نام  به  که  به شماره سند 0264860  دفتر 2/192   130
قربانی صادر و تسلیم شده بود به علت جابجائی مفقود شده است و 
نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب 
طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 

گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتشارآگهی به ثبت محل مراجعه 
معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مقررات  طبق  را  مالکیت  سند  المثنی 
خواهد کرد. محسن ابراهیم زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک رشت، ازطرف ایرج پوراحمد کلشتری  - ر م الف / 4868   

 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9802327
البنی  ام  و  دیبائی  فاطمه  و  دیبائی  باقر  محمد  به  بدینوسیله 
دیبائی وراث مرحوم جعفر دیبائی بدهکار پرونده کالسه 9802327 
که برابر گزارش مامور اجرا شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
تعداد 14 سکه طال تمام بهار آزادی طرح قدیم بابت مهریه به خانم  
مریم شیردل منصف نژاد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادرو بکال سه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 

طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 
تعقیب خواهد شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه 

دوم( - شهرام دریا  - رم  الف / 4907
 

آگهی فقدان سند
اقای سعید حقی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 254 رشت مدعی 
گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 2969 سنگ اصلی 40 بخش 4 رشت به شماره 
سریال  009126 که بنام اقای سعید حقی ذیل ثبت 76409 صفحه 268 دفتر 4/641 
صادر و تسلیم گردید، بعلت جابجایی سند مالکیت مفقود گردید، لذا مراتب طبق تبصره 

ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار 
آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. حسین اسالمی کجیدی- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیالغالمی  - ر م الف / 492

اگهی فقدان سند
با  سیاهمزگی  فتاحی  علی  محمد  اقای 
شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه 
دفترخانه 151 رشت مدعی گردیده اند که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 877 واقع در 
شماره  به  رشت   4 بخش   54 اصلی  سنگ 
و   28652 ثبت  ذیل   972194 سریال 
محمد  اقای  بنام   4/252 دفتر   145 صفحه 
تسلیم  و  صادر  سیاهمزگی  فتاحی  علی 
شماره  رهنی  اسناد  برابر  و  بود  گردیده 
خانه  دفتر   1375/2/13-187804 های 
دفتر  و 73628- 1380/4/13  23 رشت 
خانه 84 رشت نزد بانک ملی در رهن و برابر 
و   1382/7/01-2  /55384 های  نامه 
56404/ 2-1382/7/12 و 42806 /2-

1383/1/16 شعبه 2 اجرای ثبت رشت و 

و   1383/8/4 مورخ  1518/82/م/الف 
 1383/10/26 مورخ  83/ق/493/م/الف 
می  بازداشت  در  رشت  مدنی  احکام  اجرای 
گردیده،  مفقود  شدن  مفقود  علت  به  باشد 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
یا وجود  معامله  انجام  چنانچه کسی مدعی  تا 
را  مراتب  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند 
این  به  آگهی  انتشار  از  روز   10 مدت  ظرف 
اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این 
صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وفق مقررات اقدام خواهد شد./
اداره  رئیس  کجیدی-  اسالمی  حسین 
ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت ، ازطرف 

تیالغالمی  -  ر م الف / 4867   

استاندار گیالن ،

شبکه خبری گیالن 24: خانه احزاب 
از  جمعی   ، استاندار  حضور  با  گیالن 
مدیران سیاسی ، روسا ، دبیران و اعضای 
احزاب استان صبح امروز در رشت آغاز 

به کار کرد. 
خانه  افتتاح  آیین  در  گیالن  استاندار 
، وفاق  تقویت وحدت   ، استان  احزاب 
و همدلی را موجب تعالی ایران اسالمی 
و  ملت  استراتژی   : گفت  و  دانست 
مسووالن کشورمان تقویت همگرایی و 

همبستگی ملی است.
های  گروه  و  احزاب  زارع  ارسالن 
تقویت  های  مولفه  از  یکی  را  سیاسی 
و انسجام ملی برشمرد و افزود : توجه 
در  احزاب  توسعه  و  رشد  به  دولت 
عرصه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی 

، اجتماعی و سیاسی است.
بیش  فعالیت  و  وجود  همچنین  وی 
نگاه  موید  را  کشور  در  حزب  صد  از 
دانست و  احزاب  نقش  به  مثبت دولت 

اسبق  رییس  اقتصادی:  واکنش   
تحول  طرح  داشت:  بیان  مرکزی  بانک 
تا  است  بازنگری  نیازمند  بانکی  نظام 
بانکی  نظام  و  رفع  بانک ها  مشکالت 

اصالح شود. 
طهماسب مظاهری رییس اسبق بانک 
آینده  دهی  شکل  نشست  در  مرکزی 
ایران  اتاق  مالی  و  پولی  سیاستگذاری 
درباره قانون تحول نظام بانکی گفت: ما 
در شرایطی قرار داریم که نظام بانکی در 

گفت : دولت با وجود مشکالت فراوان 
و رفتار خصمانه دولت آمریکا با برجام 
و وضع تحریم های ظالمانه علیه ایران 
اسالمی دستاوردهای فراوانی داشته که 

باید بازگو شود.
توسعه  موفقیت و  زارع رمز  ارسالن 
نظر  مورد  اهداف  به  دستیابی  را  کشور 
افزود  و  خواند  ملی  وحدت  بستر  در 
ملی  انسجام  این  ضرورت  به  برخی   :
باور ندارند و در این راستا گاهی زمینه 
های انشقاق و دلسردی بخش هایی از 
جامعه را ایجاد می کنند ، در حالیکه امید 
اصلی  ضرورت  افزایی  امید  و  آفرینی 

امروز جامعه ایران اسالمی است.
وی ابراز امیدواری کرد : با مشارکت 
و  گروه ها   ، احزاب  همه  حداکثری 
افراد در حوزه های اخذ رای ، حضور 
نماد  که  انتخابات  در  مردم  حداکثری 

مردم ساالری دینی است محقق شود.
احزاب  خانه  رئیسه  هیأت  عضو 
کشور هم در این مراسم با تبیین مراحل 
در  احزاب  خانه  تشکیل  چگونگی  و 
کشور گفت : این نهاد عمومی برای هم 
افزایی و تعامل بیشتر احزاب در سراسر 

کشور ایجاد شده است.
سخنان  از  انتقاد  با  طاهرنژاد  یداهلل 
کارکردهای  مورد  در  اعضا  برخی 

رنج است؛ در واقع بانک ها و مشتریان 
در رنج و سختی هستند چرا که ترازنامه 
بانک ها مشکالتی دارد و مشتریان برای 
خدماتی مانند تسهیالت مشکل دارند و 

تکلیف خود را نمی دانند. 
    وی ادامه داد: آنچه که امروز به 
در  بانکداری  قانون  تحول  طرح  عنوان 
اول آن  نظر گرفته و بخش  مجلس در 
نمی تواند  متاسفانه  رسیده،  تصویب  به 
مشکالت اصلی نظام بانکی را رفع کند 

احزاب  وجود  اهداف   : افزود  احزاب 
برای به چالش کشیدن و افزایش روحیه 
نقدپذیری و کمک به دولت برای تعالی 
کشور است. وی همچنین گفت : همه 
احزاب به رغم سلیقه های گوناگون و 
تجربیات مختلف یک هدف دارند و آن 

اداره بهتر کشور است.
احزاب  خانه  رئیسه  هیأت  عضو 
عنوان  به  مردم  رای  شناخت   ، کشور 
رای حاکم و تعیین کننده را بسیار مهم 
خواند و افزود : باید به این رای احترام 
گذاشت و برای خدشه دار نشدن آن از 

هیچ تالشی فروگذار نکرد.
ها  بهترین  انتخاب  همچنین  وی 
برای اداره کشور را یکی از کارکردهای 
احزاب   : گفت  و  کرد  عنوان  احزاب 
ضمن فراهم کردن بستر رشد شایستگان 
کشور  اداره  برای  رانت  هرگونه  با   ،
مبارزه می کند. عضو هیأت رئیسه خانه 
احزاب کشور ، با اشاره به اینکه در این 
چهل و یک سال جلوی این موارد منفی 
گرفته نشده افزود : پارلمان و دموکراسی 

بدون حزب ساختار درستی ندارد.
برخی  از  انتقاد  با  طاهرنژاد  یداهلل 
 ، دولتمردان  های  خودشیفتگی 
خاطرنشان کرد : وقتی دولتی با افتخار 
میلیون   ۸0 از  میلیون   60 می گوید 

بانکی  و حتی آخرین ضربه را به نظام 
وارد می کند و موانعی جدید را پیش رو 
بازنگری  تا  است  نیاز  که  می دهد  قرار 
تا  گیرد  صورت  تحول  طرح  این  در 
بانکی  نظام  و  رفع  بانک ها  مشکالت 
اشاره  با  اقتصاددان  این  شود.  اصالح 
کشور  در  بانکداری  قوانین  تضاد  به 
تصریح کرد: ما در نظام بانکی ایران سه 
قانون مادر داریم که در بسیاری موارد 
هم  که  آنچه  و  دارند  تضاد  یکدیگر  با 

جمعیت کشور یعنی 75 درصد آن کمک 
مشکالت  نشان  این  می گیرند  معیشتی 
کشور در بخش اقتصاد است و باید برای 
حل آن فکری اساسی شود. وی با اشاره 
به وجود 4 میلیون فارغ التحصیل بیکار در 
برای  باید  دولتمردان  کرد:  تاکید  کشور 
حل مشکالت اشتغال کشور بیشتر تالش 
احزاب  خانه  رئیسه  هیأت  عضو  کنند. 
را  حکومت  اساسی  مولفه  دو   ، کشور 
 : گفت  و  کرد  عنوان  معیشت  و  امنیت 
بعد از این دو مساله مهم است که دیگر 
موارد قابل تعریف است و وجود بیکاری 
، تورم و مشکالت اقتصادی در کشور ، 

یعنی معیشت مشکل دارد.
امنیت  اینکه   : افزود  طاهرنژاد  یداهلل 
وجود دارد خیلی خوب است اما معیشت 
و  کننده  تعیین  اقتصادی  مشکالت  و 
امنیتی   ، سیاسی  معاون  است.  تاثیرگذار 
نشست  این  در  هم  استاندار  اجتماعی  و 
احزاب  کننده  تعیین  نقش  به  اشاره  با   ،
در سطوح مختلف گفت : مطلب مشترک 
موضوع   ، جلسه  این  های  سخنرانی  در 
نگرش به کل جامعه ، حفظ نظام سیاسی ، 
افزایش تحرک سیاسی در جامعه و تعامل 
مشترک  وجوه  این  که  بود  همگرایی  و 
را می توان گره گشای مشکالت جامعه 

دانست.

اکنون در حال تصویب است، قرار است 
جایگزین این سه قانون شود که بر خالف 
تدوین  که  چرا  است  جهانی  رویه های 
بدنه  طریق  از  باید  بانکداری  مادر  قانون 
انجام شود  کارشناسی، بررسی مشکالت 
اما این در حالی است که این طرح توسط 
نمایندگان مجلس که  از  تعداد محدودی 
الزاما دانش بانکی ندارند، تدوین و منتشر 

شده است. 

خانه احزاب گیالن افتتاح شد       

هشدار رییس اسبق بانک مرکزی درباره طرح تحول نظام بانکی 

 پروین محمدپور

زهرا رضائی

فرمانده انتظامی اعالم کرد،

خدمت بین دانا
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنشواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

نشریه واکنش  هر هفته بیش از 50 هزار بیننده در فضای مجازی دارد

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
حــــوزه  برای  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  از  کتاب 

رسانـه های کشـور و روابط عمــومی ها
نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 

ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 
تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران ، کتاب مرجع در حوزه اطالع رسانی برای رسانه ها و روابط عمومی ها

        

به زودی چاپ پنجم به 

بازار نشر می آید

مریم اکبری نوشاد- پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

» گیل بانو « پروژه منحصر در 
یونسکو

یونسکو  وجه   :24 گیالن  خبری  شبکه 
فرد »شهر خالق  به  منحصر  پروژه  به یک 
رشت« ویژگی های »گیل بانو« در گزارش 

»نواهای شهر« یونسکو تشریح شد .
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
در  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
گزارش یونسکو در این بولتن که به تشریح 
وضعیت طرحهای برگزیده شهرهای خالق 
جهان اختصاص دارد و در سایت یونسکو 
اطالع رسانی شده، پروژه »گیل بانو« از شهر 

رشت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
های  ویژگی  باره  در  گزارش  این  در 
پروژه »گیل بانو« توضیح داده شده و آمده 
گروه  توسط   97 سال  در  پروژه  این  که: 
توسعه شهری شهرداری رشت آغاز به کار 
منظور  به  دستی  صنایع  مرکز  یک  و  کرد 
زنان  برای  اشتغال  ایجاد  و  کار  از  حمایت 

محسوب می شود.
این  است:  شده  تاکید  گزارش  این  در 
مرکز که در وسط یکی از بوستان های شهر 
رشت ایجاد شده، عرضه کننده محصوالت 
منابع  از  اساسًا  که  است  خانگی  و  محلی 
روشهای  همچنین  گیرند.  می  بهره  محلی 
بافت )بافتنی ها( و دستور پخت )خوراکی 
شده  گذاشته  اشتراک  به  مرکز  این  در  ها( 
است.  گرفته  قرار  نیز  استقبال  مورد  و 
کند:  می  تاکید  خود  گزارش  در  یونسکو 
فرهنگی،  مرکز  یک  از  فراتر  بانو«  »گیل 
در  آمیز  تبادل  و  صمیمی  است  فضایی 
ایجاد  از  توانمندیهای زنان که  جهت بروز 
کسب و کار آنان حمایت می کند و بیش 
از آن در مشارکت زنان در حیات اجتماعی 
است.  تاثیرگذار  شان  جامعه  اقتصادی  و 
دائمی  فروشگاه  بانو«  »گیل  اینکه  گفتنی 

در  خانوار  سرپرست  بانوان  محصوالت 
و  بانوان  که  است  رشت  کشاورز  بوستان 
دختران تولیدکننده خودسرپرست می توانند 
خوراکی  از  اعم  خود  تولیدی  محصوالت 
ها، صنایع دستی و تولیدات خانگی را برای 
هیچگونه  پرداخت  بدون  عرضه  و  فروش 
کنند.  عرضه  ویژه  فروشگاه  این  در  اجاره 
»گیل بانو« یک مرکز کار آفرینی اجتماعی 
بانوان استانداری  با حمایت اداره کل امور 

مشارکت  و  پشتیبانی  با  که  است  گیالن 
در  موسسه خیریه  و یک  شهرداری رشت 
بوستان کشاورز توجه بسیاری از شهروندان 
را به خود جلب کرده است.اینک این مرکز 
خالق به عنوان یکی از ویژگی های منحصر 
به فرد شهر خالق رشت به عنوان عضوی 
از شبکه شهرهای خالق جهان، مورد توجه 

یونسکو نیز قرار گرفته است. 

عمرانی  معاون   : گیالن  خبری  شبکه 
استانداری گیالن گفت: 2۸0 کیلومتر نوار 
 76.2 که  داریم  شهرستان   9 در  ساحلی 
امنیتی،  نهادهای  تصرف  در  آن  درصد 

نظامی، دولتی و خصوصی است. 
علی اکبر اوسط مقدم امروز در کارگروه 
مشترک رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی 
گیالن  استانداری  غدیر  سالن  در  که 
یکی  انزلی  تاالب  کرد:  اظهار  برگزار شذ، 
با  که  است  گیالن  اصلی  دغدغه های  از 
تاالب، در  آبریز  ظرفیت 352 هزار هکتار 

سه حوزه شهرستانی قرار دارد.
گیالن  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
 50 و  رسوب  هزارتن   400 روزانه  افزود: 

تاالب  وارد  فاضالب  مترمکعب  میلیون 
می شود، مقرر شد در حوزه تاالب دو اقدام 
جدی که شامل احصای »حریم تاالب« و 
»جلوگیری از ورود رسوب و فاضالب به 

تاالب« می شود، صورت گیرد.
بهره برداری  و  احداث  به  اشاره  با  وی 
و  رشت  در  تصفیه خانه  پروژه های 
تصریح   ،1401 سال  پایان  تا  صومعه سرا 
ظرفیت  با  سرا  صومعه  تصفیه خانه  کرد: 
به   1401 سال  تا  مترمکعب   6300
بهره برداری می رسد که ظرفیت تصفیه دو 
میلیون و 300 هزار مترمکعب فاضالب را 

دارد.
مقدم با بیان اینکه خارج کردن فاضالب 
از تاالب به 2200 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد، خاطرنشان کرد: 2۸0 هزارتن معادل 
تاالب  وارد  که  رسوباتی  از  درصد   6۸
 140 است ؛  ای  جلگه  اراضی  از  می شود، 
هزار تن از رسوبات هم مربوط به مناطق 
با  می شود.  تاالب  وارد  که  است  ارتفاعی 
مهار  پیشگیرانه طی سال 97-9۸  اقدامات 
رسوبات تاالب به 33 هزارتن افزایش یافته 
است. معاون امور عمرانی استانداری گیالن 

از  هکتار  هزار  اینکه الیروبی 300  بیان  با 
در  زیست  محیط  توسط  تاالب  اراضی 
ورود  کرد:  خاطرنشان  است،  انجام  حال 
است  دیگری  معضل  از  تاالب  به  شیرآبه 
مترمکعب شیرابه  که در حال حاضر 500 
از زرجوب و گوهررود وارد می شود. وی 
ادامه داد: 25 بیمارستان دولتی و خصوصی 
پسماند  شدیم  موفق  که  داشتیم  استان  در 

عفونی شان را امحا کنند.
مقدم با بیان اینکه میانگین تولید روزانه 
پسماند در گیالن 2200 تن است که 1200 
است،  روستایی  تن   1000 و  شهری  تن 
میلیارد   91 بر  بالغ  امسال  کرد:  تصریح 
داشتیم  پسماند  حوزه  برای  اعتبار  تومان 
و شامل  می دهد  پوشش  را  پهنه  که هفت 
توسعه  رسمی،  دفن  محل   9 ساماندهی 
و  انزلی، رشت  در  کمپوست  کارخانه  سه 
رودسر می شود. همچنین برنامه ریزی الزم 
برای نیروگاه 600 تنی زباله در شهر رشت 

داریم.
گیالن  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
در خصوص آزادسازی حریم نوار ساحلی 
 9 در  ساحلی  نوار  کیلومتر   2۸0 گفت: 

در  آن  درصد   76.2 که  داریم  شهرستان 
و  دولتی  نظامی،  امنیتی،  نهادهای  تصرف 
مختلف  پیگیری های  با  است.  خصوصی 
مقرر شد به فوریت نقشه برداری های الزم 
و  مشخص  محدوده های  تا  گیرد  انجام 
تفکیک شود تا با آزادسازی حریم، از تغییر 
به  اشاره  با  کنیم.وی  جلوگیری  کاربری ها 
سد  حومه  روستاهای  به  گازرسانی  لزوم 
السک، بیان کرد: 12 روستا در حوزه سد 
به  گازرسانی  که  هستند  گاز  فاقد  السک 
11 روستبا به زودی انجام می گیرد و یک 
مناسب  دسترسی  راه  عدم  دلیل  به  روستا 
خاطرنشان  می شود.وی  انجام  آینده  در 
مالسرا- محور  شد  مقرر  همچنین  کرد: 
شهرستان شفت  تا  شود  باز  شفت-زنجان 
از بن بست خارج شود، امیدواریم در بازه 
موجود  موانع  منابع  تامین  با  مدت  کوتاه 
رفع شود. همچنین پروژه راه آهن از دیگر 
پروژه های موثر در اقتصاد گیالن است که 
بحث  در  امیدواریم  متعدد  منابع  وجود  با 

تامین مصالح مشکلی نداشته باشیم. 
منبع : گیالن 24

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای 
باید  همه  دارد،  اعتقاد  رشت  شهردار  واکنش: 
تالش کنیم تا با ایجاد شهرک بزرگ صنوف زمینه 
فراهم  رشت  شهرداری  برای  پایدار  درآمد  های 

شود.
و  معاونان  جمع  در  حاج محمدی  ناصر  دکتر 
مدیران شهرداری رشت تصریح کرد: این شهرک 
می تواند شامل شهر خودرو، شهر فرش، شهر گل و گیاه، شهر مصالح ساختمانی 
و شهر مبل باشد که مجموعه این صنوف و مشاغل می توانند در شهرک مورد نظر 

ساماندهی گردند.
 شهردار رشت خاطرنشان کرد: شهرک یاد شده می تواند دارای هتل، مدرسه، 
خوابگاه، پارکینگ، بانک، آمفی تئاتر، مجتمع نمایشگاهی، دیگر تاسیسات الزم و 
مرتبط حتی باند فرودگاهی و دیگر امکانات رفاهی جهت ارائه خدمات و کسب 

درآمدهای پایدار باشد.
 حاج محمدی در این خصوص افزود: جهت برنامه ریزی های الزم برای احداث 
شهرک صنوف موردنظر و طبق هماهنگی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن و شرکت شهرک های صنعتی استان، یک قطعه زمین به مساحت 20 هکتار 

در نزدیکی های ایستگاه راه آهن گیالن برای این امر تعرفه شده است.
 وی از سازمان سرمایه گذاری و مشاکت های مردمی و همچنین سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی خواست تا جهت مطالعات 

اولیه، بررسی و انعقاد قراردادهای الزم پیگیر مرحله اجرایی این طرح باشند
 حاج محمدی افزود: اگر این طرح در رشت عملی شود به جهت کسب درآمد 
دست خواهد  مطلوبی  مالی  منبع  یک  به  رشت  شهرداری  این شهرک،  از  پایدار 
از جمله  از مشکالت شهری  بسیاری  بزرگ  این طرح  اجرای  گفت:  یافت. وی 

آلودگی هوا، ترافیک سنگین و پراکندگی مشاغل شهری را کم خواهد کرد

المللی  بین  شبکه خبری گیالن 24: مسابقات 
تا   12 از  نامجو  پهلوان  گرامیداشت  فجر  جام 
16بهمن ماه امسال به منظور گزینش وزنه برداران 
جهت حضور در المپیک 2020 ، بعد از 2۸ سال 

به میزبانی شهر رشت برگزار می شود.
از محل  بازدید  در حاشیه  زارع  ارسالن  دکتر 
رشت  نفری  هزار  شش  مجموعه  در  برگزاری 
در جمع خبرنگاران گفت: گیالنیان از دیرباز در 
حوزه ورزش به ویژه رشته وزنه برداری سابقه درخشانی دارند که نمونه بارز آن 
مرحوم محمود نامجو وزنه بردار اسطوره ای ایران است که تنها مدال آور المپیک 
این استان تا حال حاضر محسوب می شود.وی برگزاری رویداد فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی با نام پهلوان نامجو در رشت را حائز اهمیت دانست و افزود: با توجه 
به بین المللی بودن این رقابت ها ، باید سطح کمی و کیفی خدمات این مسابقات 

هم بسیار باال باشد.
المپیک جام زنده  انتخابی  برگزاری رقابت های  اینکه  بیان  با  استاندار گیالن   
با استقبال خوبی مواجه می شود، تصریح کرد: این دوره از  یاد نامجو در استان 
مسابقات نقش بسزایی در ایجاد نشاط اجتماعی به ویژه در گروه سنی نوجوانان 
و جوانان دارد. دکتر زارع به فرماندار رشت و مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز 
تأکید کرد قبل از آغاز مسابقات بین المللی با برگزاری مسابقات تمرینی، آمادگی 

این ورزشگاه را ارزیابی کنند و برای رفع نواقص تالش کنند.

به  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن  شبکه خبری 
شهرداری  سوی  از   ، فجر  مبارک  دهه  مناسبت 
رشت 22 پروژه شهری بهره برداری یا اجرایی 
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به  شود.  می 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در 
نشست کمیته فضاسازی و تزئینات شهری ستاد 
دهه فجر انقالب اسالمی مرکز استان گیالن که 
از  پس  گردید،  برگزار  رشت  شهرداری  توسط 
بررسی پروژه های مختلف شهری اعالم شد که در این دهه 22 پروژه بزرگ و 

کوچک شهری در رشت افتتاح شده یا کلنگ زنی می شود.

شهرک بزرگ صنوف نزدیکی
ایستگاه راه آهن احداث می شود                                  

رقابتهای وزنه برداری انتخابی 
المپیک در رشت برگزار می شود

22پروژه در شهر رشت افتتاح یا 
اجرایی می شود

معاون استاندار گیالن، دو سوم ساحل خزر در تصرف نهادها است  !             

12 تا16 بهمن ماه امسال،

به مناسبت دهه مبارک فجر،

شبکه خبری گیالن 24: معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور 
بنگاه های  فعالیت ۸7 درصدی  به  اشاره  با 
اقتصادی گیالن، این آمار را مطلوب خواند 
و گفت: مشکالت و چالش های واحدهای 
راکد استان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
در  دوشنبه  ظهر  پرست  دین  بابک   ، گیالن 
جمع خبرنگاران در لوشان در تشریح هدف 
خود از سفر به گیالن اظهار داشت: در این 
تولیدی  سفر سه روزه مشکالت واحدهای 

16 شهرستان استان بررسی می شود .
تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع  وی 
بر  افزود:  و  خواند  مهم  امری  را  صنعتی  و 
 15 به  قریب   ، شده  ارائه  آمارهای  اساس 

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه واکنش: 
گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
مسکن  کیلوولت   63.20 پست  کرد:  اعالم 
مهر آستارا تا قبل از پیک بار سال 99 برقدار 

و آماده بهره برداری می شود.
 63.20 گفت:پست  آبادی«  بلبل  عظیم   «
 ۸0 ظرفیت  با  آستارا  مهر  مسکن  کیلوولت 
برق  انرژی  تامین  هدف  با  آمپر  مگاولت 
مطمئن و پایدار شهر آستارا تا قبل از پیک 
برداری  بهره  آماده  و  برقدار   99 سال  بار 

هزار و 300 بنگاه اقتصادی در گیالن وجود 
و  هزار   13 حدود  تعداد  این  از  که  دارد 
دین  هستند.  فعالیت  چرخه  در  300واحد 
های  بنگاه  درصدی   ۸7 فعالیت  پرست 
مطلوب  آماری  را  گیالن  استان  اقتصادی 
های  چالش  و  مشکالت  گفت:  و  خواند 
واحدهای راکد گیالن نیز مورد بررسی قرار 

می گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزیر کشور به وضعیت رودبار در 
حوزه صنعت اشاره و اضافه کرد: از مجموع 
به  قریب  این شهرستان  تولیدی  بنگاه   390
90 واحد با ظرفیتی کمتر از ظرفیت نسبی 
غیرفعال  نیز  واحد   250 و  دارند  فعالیت 
هستند.وی سرمایه در گردش را از مهمترین 

تمامی  اینکه  بیان  با  آبادی  شود.بلبل  می 
تجهیزات ،  فونداسیون ها و ساختمان کنترل 
این پست در داخل سازه مسقف سوله ای 
قرار گرفته است، گفت: به منظور جلوگیری 
تاسیسات  و  تجهیزات  دیدگی  آسیب  از 
پست و همچنین در راستای معماری شهری 
و زیباسازی، تمامی تجهیزات ،  فونداسیون 
داخل  در  پست  این  کنترل  ساختمان  و  ها 

سازه مسقف سوله ای قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه قرار گرفتن این پست 

تولید در شهرستان رودبار  مشکالت حوزه 
های  بانک  همکاری  با  گفت:  و  خواند 
توانمند  افراد  ظرفیت  از  استفاده  و  عامل 
این  تولیدی  های  مجموعه  مدیریت  جهت 

مشکالت مرتفع می شود.
صیانت  لزوم  بر  تاکید  با  پرست  دین 
کرد:  بیان  تولید  جریان  از  فرمانداران 
فرمانداران وظیفه دارند از تعطیلی واحدهای 

تولیدی جلوگیری کنند.
حریم  آزادسازی  همچون  موضوعاتی 
انزلی،  تاالب  احیاء   ، خزر  دریای  ساحلی 
حل  و  پروری  آبزی  های  فعالیت  توسعه 
معاون  حضور  با  استان  در  زباله  معضل 
منطقه  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
ای وزیر کشور مورد بررسی قرار می گیرد. 

جلوگیری  منظور  به  و  مسکونی  منطقه  در 
آسایش  و  رفاه  و جهت  آلودگی صوتی  از 
شهروندان محترم از ترانس های بی صدای 
استفاده  پست  این  در  داخل کشور  ساخت 
منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر  است.  شده 
فنی  مشخصات  خصوص  در  گیالن  ای 
فیدر   12 دارای  پست  این  گفت:  پست 
خروجی، 2 فیدر ترانس، یک فیدر کوپلر و 
6 فیدر خازنی در مجموع به ظرفیت 14.4 
می  کیلوولت   20 ولتاژ  سطح  در  مگاوار 

بررسی  برای  کشور  وزیر  اقتصادی  معاون 
و  اقتصادی  های  شاخص  وضعیت  آخرین 
این  به  اقتصادی گیالن،  بنگاه های  مشکالت 
تمامی  در  حضور  ضمن  و  کرده  سفر  استان 
اقتصادی  های  بنگاه  از  گیالن،  شهرستان   16

منتخب استان بازدید خواهد کرد.  

باشد.  این پست در زمینی به مساحت 5776 
مترمربع احداث می شود و سیستم کنترلی آن 

از نوع معمولی می  باشد.

87 درصدی بنگاه های اقتصادی گیالن شرایط خوبی دارند

پست مسکن مهر آستارا قبل از پیک بار 99 بهره برداری میشود

زهرا رضائی

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشو:

مهندس بلبل آبادی:

زهرا رضائی

پروین محمدپور - زهرا رضائی

پروین محمدپور - زهرا رضائی

در بولتن یونسکو تشریح شد،

زهرا رضائی

زهرا رضائی - پروین محمدپور












