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سراوان و حکایت ناتمام...

نابـودی طبیـعت به همیـن
سادگـی!!

بارشهای اخیر در
گیالن  200میلیارد
2
تومان خسارت ببارآورد

w a k o n e sh h a f t e n a m e h

اخبار

سال پیش بود که برای نخستین بار پیرامون فاجعه زیست محیطی سراوان رشت نوشتم.
صدها هزارتن زبالههای رشت و اطرافش ،بیش از سی سال است که در جنگلهای سراوان در
پانزدهکیلومتری رشت دفن میشوند و همچون طاعون جنگل ،خاک و آب گیالن را آلوده ساخته.
باورکردنی نیست اما ظرف سه دهه گذشته هیچ گام جدی برداشته نشده ...

فضای مجـازی از
مهم ترین ارکان حوزه
4
پدافند غیرعامل است

صفحه 2

3

بنیانگـذار شعـر فرانو
ایران تجلیـل شد
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مدیریت نشریه ی منطقه ای « واکنش» حامی محیط زیست و نهضت کتابخوانی در کشور

خبر

خـــــبـرهای ویـژه

مچ گیری ممنوع،

با واحدهای
متخـلف
برخورد می شود
خبر

 95درصد مطالب نشريه توليدي است

مدیرمسئول 09125036810 :

سال آینده روند کاهشی
است ...

صفحه 3

آخرین برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که در دو سال آینده اقتصاد ایران از رشد
منفی خالص میشود و نرخ تورم نیز در دو سال متوالی کاهش خواهد یافت...
صفحه 4

خدمات غیرحضوری =
رضایت مردم

خودروی تولید داخلی  7روزه،

تا  8میلیون گرانترشد !!

صفحه 4

صفحه 3

خبر

رئیس کل دادگستری هشدار داد،

اولین خودروسازی در منطقه آزاد،

معضل پسماند را ساماندهی کنید

گیالن هم خودرو تولید
می کند

صفحه 2

صفحه 4

با هدف ارتقاء کیفیت ها،

مراکز علمی کاربردی به
نصف کاهش یافت

رسمقاهل

گیالن  ،مازندران  ،قزوین

تورم در ایران،

مدیر کل تامین اجتماعی گیالن،
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صفحه 4

قابل توجه بانکها و سازمانها،

آقای شهـردار،

فقط  2کار مهم انجام دهید
صفحه 3

سبـب تعطیـلی
واحدهای تولیدی
نشوید

صفحه 3

لغو مجوز شکار در صورت شیوع آنفلوآنزای پرندگان

مدیران دقت کنند،

طغیان رودخانه ها و مقابله
با بحـران

مجید محمدپور -نویسنده ،روزنامه نگار
و مدرس ارتباطات و روابط عمومی

یکشنبه  21مهر ماه
بارندگی شبانه نسبتا
شدیدی در مناطقی از
استان به خصوص در
نواحی غرب « شهرستان
های صومعه سرا ،شفت
و تالش» و شرق گیالن «
شهرستانهای املش  ،رودسر» بارید و این در شرایطی
بود که هواشناسی از دو روز قبل هشدارهای الزم
را داده بود .مسئوالن استان و شهرستان های سراسر
گیالن هم اعالم کردند ،آمادگی های الزم برای
مقابله با بحران وجود دارد ،اما.....
نه آنکه فرماندارهای این شهرستان ها و پیشاپیش
آنها جمعیت هالل احمر ،پلیس و بخشداریها و
دهیاران درصحنه حاضر نبودند که این حضور
محسوس اما کار آمد نبود؟.
درست است که در املش حدود  170میلی متر
و در غرب استان هم بیش از  75میلی متر باران
در مدت کوتاهی بارید و چون بیشتر بارندگی
درارتفاعات بود  ،حجم زیاد آب با سرعت به سمت
جلگه حرکت و موجب طغیان رودخانه ها شدو
ستاد بحران و مقابله کنندگان با بحران ها در این
روزها و ساعت های باید خودشان را نشان دهند.
نویسنده شخصا از ساعت  9و نیم تا  12و نیم در
ورودی دهستان چینیجان شهرستان رودسر که یک
ترافیک راکد دو یا سه کیلومتری از سمت شلمان
به طرف رودسر تشکیل شده بود ،مردم از حضور
نیروهای مقابله با بحران برای باز کردن بزرگراه
اعتراض داشتند و می گفتند ،نیروهای امدادی و
نظام دهند باید در چنین نواحی که بحران ایجاد شده
از اولین ساعات بامداد حضور داشته و خودروها را
هدایت می کردند4 .
تعدادی از راننده ها هم به حقوق دیگر تجاوز می
کردند و نزدیک پل یک کالف پیچیده تشکیل شده
بود که به آسانی قابل باز شدن بود.
ادامه مطلب صفحه 2

مدیرکل حفاظت محیط زیست
گیالن گفت :در صورت مشاهده
موارد مشکوک ،تایید و اعالم
دامپزشکی مبنی بر شیوع بیماری
آنفلوآنزای پرندگان در استان صدور
پروانه های شکار متوقف و مجوزهای
صادر شده لغو خواهد شد.
دکتر قربانعلی محمدپور گفت :با
ابالغ دستورالعمل مربوط به صید
و شکار از سوی سازمان حفاظت
محیط زیست ،شکارچیان مجاز،
میتوانند از  28مهرماه جاری اقدام

به اخذ پروانه شکار کنند .وی افزود:
اداره کل حفاظت محیط زیست
گیالن در هماهنگی با دامپزشکی
استان نسبت به پایش مشترک در
خصوص احتمال شیوع آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان عمل خواهد کرد و
در صورت مشاهده موارد مشکوک،
تایید و اعالم دامپزشکی مبنی بر
شیوع بیماری ،صدور پروانه های
شکار متوقف و مجوزهای صادر شده
لغو خواهد شد .محمدپور ادامه داد:
بر اساس اختیارات در نظر گرفته شده

در ابالغیه سازمان حفاظت محیط
زیست ،شکارچیان مجاز خواهند
بود تا صرفا در روزهای پنجشنبه
و جمعه در هر سفر یا روز شکار،
از پرندگان خشکی زی نظیر کبک تا
سه قطعه و از پرندگان آبزی مجاز
تا چهار قطعه را شکار کنند .وی
تصریح کرد :در سال های گذشته به
دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان ،صدور پروانه شکار از
سوی سازمان حفاظت محیط زیست
متوقف شده بود .محمدپور با تاکید

بر لزوم رعایت موازین قانونی از
شکارچیان خواست تا با اطالع کامل
از قوانین شکار و استفاده از سالح
شکاری نسبت به این کار اقدام کنند
تا با مشکل مواجه نشوند.

توضیحات وزیر نیرو درباره انتقال آب خزر به سمنان و احتمال استیضاح

وزیر نیرو درباره احتمال
استیضاح خود گفت :آنچه که من
خبردار شدم ،مستلزم این است که
با نمایندگان مجلس درباره اش
صحبت کنیم و آنچه که مدنظر آنان
است را توضیح دهیم تا موضوع
برطرف شود.
رضا اردکانیان در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوالی
درباره طرح انتقال آب دریای
خزر به سمنان اظهار کرد :طبق
قانون پروژههای منابع آب و به
ویژه پروژههای بزرگش در مرحله
اول نیازمند تخصیص آب است
که عمدتا بر مبنای نیاز است.
یعنی مطالعاتی انجام میشود و
بر اساس آن موافقت اولیه ای
برای تخصیص اولیه آب صورت
میگیرد و بعد سازمان محیط
زیست در این زمینه مجوز زیست
محیطی میدهد و بعد از آن وزارت
نیرو باید تخصیص اولیه خود را
بدل به مجوز نهایی کند.
وی افزود :خوب است بدانیم
این سه مرحله موازی هم نیستند
بلکه در طول یکدیگرند .در
خصوص انتقال آب از دریای خزر
به فالت مرکزی مجوز اولیه مربوط
به سال  ۱۳۹۱است و بعد از آن

سازمان محیط زیست بررسیهای
شان را انجام میدهند که یا مجوز
زیست محیطی صادر شود ،یا صادر
نشود و یا مشروط صادر شود.
وزیر نیرو تاکید کرد :تا سال ۹۶
هیچ عالمتی از این جهت وجود
ندارد و طرف حساب هم معموالً
مجری طرح است که در این پروژه
شرکت توسعه منابع آب و نیروی
ایران است.
در سال  ۹۶یک مجوز مشروط
داده شده اما چون شرطش عملیاتی
نبوده در سال  ۹۷یک مجوز
مشروط دیگر داده شده که آن
هم عملیاتی نبوده و آنچه در این
روزها رخ داده ،نه موافقت با طرح

مدیریت نشریه ی منطقه ای واکنش به
گستره ی سه استان شمالی به مرکزیت
گیالن در شهرهای قزوین و ساری
نماینده فعال می پذیرد.
نماینده نشریه می تواند از میان جوان های
جویای کار اما پر انرژی و یا بازنشسته های
محترم و فعال باشد.
نماینده ها باید قادر باشند هرهفته یا
حداکثر دو هفته یکبار برای روزهای پنج
شنبه یک ویژه نامه استانی  4صفحه ای منتشر
کنند.
هزینه ها انتشار بعهده نماینده استان و در
آمد ها منهای 10درصد متعلق به نماینده است
و نشریه در مراکز این استان ها چاپ و منتشر
می شود.

افرادی که سابقه کار حرفه ای دارند
دراولویت هستند.

بین نماینده و مدیریت نشریه قرار دادی
امضا خواهد شد .
است ،نه مخالفت با طرح است ،نه
موافقت مشروط است ،نه بررسی
مجدد طرح است .اردکانیان ادامه
داد :یک جلسه با حضور معاونان
محیط زیست ،مدیر کل حفاظت
محیط زیست مازندران و سمنان و

عرضه کننده
انواع عسل
طبیعی  ،ژل
رویال ،
برم موم ،
گرده گل

فروشگاه عسـل

صدرا

زیر نظر کارشناس ارشد زنبورداری و عضو پیوسته انجمن
زنبور عسل کشور
عصر  8تا 4

توجه  .............توجه

صبح  13تا 9

رشت  ،فلکه گاز  ،جنب پمپ بنزین  ،برج زیتون

یک مدیرکل از وزارت نیرو ،سلسله
اطالعاتی را خواستند تا مطالعات
جدید انجام گیرد و آن را بررسی
کنند .این همه ماجرا است و کار
هنوز در همان مرحله ای است که
پیش از این بوده است.

تلفن تماس 09125036810
لطفا ساعت  9صبح تا  12ظهر تماس گرفته شود.

هم چنین برای دیگر شهرستان های این دو استان

با همان شرایط نماینده فعال پذیرفته می شود.
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گوناگون

بارشهای اخیر
در گیالن 200
میلیارد تومان
خسـارت ببـارآورد

شبکه خبری گیالن  24و نشریه واکنش :استاندار گیالن
از خسارت  ۲۰۰میلیارد و  ۵۳۴میلیون تومانی ناشی از
بارشهای شدید باران به  ۱۴شهرستان استان خبر داد.
دکتر ،ارسالن زارع در جریان بازدید از پل خسارت
دیده ناشی از بارشهای شدید اخیر بخش رانکوه املش
با اشاره به اینکه براساس گزارش هواشناسی گیالن،
بارندگی اخیر در استان از لحاظ میزان بارش در ۵۰
سال گذشته کم سابقه بوده است ،اظهار کرد :میزان
بارشهای اخیر در رده چهارمین روز پربارش استان در
نیم قرن گذشته قرار میگیرد که در مدت  ۱۵ساعت،
 ۲۵۰میلیلیتر باران در املش باریده است .وی با بیان
اینکه بر اثر بارشهای شدید روز شنبه و یکشنبه هفته
جاری ،در مجموع  ۲۰۰میلیارد و  ۵۳۴میلیون تومان به
 ۱۴شهرستان استان خسارت وارد شده است ،گفت :این
خسارات در بخشهای تأسیسات زیربنایی ،ساختمانهای
مسکونی ،تجاری و بخش کشاورزی بوده است .وی
به پیگیریهای صورتگرفته پیرامون جبران خسارتها
اشاره و خاطرنشان کرد :در این خصوص مذاکراتی با
معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
صورتگرفته و تخصیص ها انجام شده و گزارش سیل
جهت بررسی و اقدامات بعدی به وزیر کشور نیز ارائه
شده است .زارع به تاکید خود در جلسات مختلف به
مسئوالن دستگاه های اجرایی مبنی بر آمادگی کامل در
مواجهه با بحران ها و اقدامات پیشگیرانه اشاره و تصریح
کرد :از آنجایی که برخی از تاسیسات زیربنایی دارای
قدمت باالیی هستند و از استانداردهای الزم برخوردار
نیستند ،ضرورت دارد که اقدامات پیشگیرانه با جدیت
صورت گیرد.
زهرا رضائی

خبر

فصل صید در
سواحل گیالن
آغاز شد

شبکه خبری گیالن  24و نشریه واکنش :یک مسئول
در شیالت اعالم کرد :تور  4هزار صیاد گیالنی امروز
برای صید ماهی از خوان پرنعمت دریای خزر پهن شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گفت  :امروز
شنبه  20مهر همزمان با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی
از خزر  4 ،هزار صیاد گیالنی عضو  51تعاونی صید
 ،تور خود را برای صید ماهیان استخوانی به دریای
خزر انداختند .اکبر ایلدرم با اشاره به اینکه امسال برای
پایداری صید  130میلیون قطعه انواع ماهیان استخوانی
و خاویاری در دریای خزر رهاسازی شد افزود  :برای
امنیت و پاکسازی دریا هم ساالنه  200تا  300هزار رشته
دام های غیرمجاز جمع آوری می شود.
وی گفت  :برای تقویت دریا از سال  6 ، 97- 98و
نیم میلیون بچه ماهی که حاصل تکثیر طبیعی با مشارکت
جامعه صیادی استان است در دریا رها سازی می شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت افزود  :پیش
بینی می شود در صورت مناسب بودن شرایط جوي ،
صیادان گیالنی تا پایان فصل صید که اواسط فرودین
سال آینده است  3هزار تن ماهی صید کنند.
اکبر ایلدم گفت  :با آغاز فصل صید حدود  12هزار
نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع توربافی  ،طناب تابی
 ،عرضه و فروش ماهی  ،حمل و نقل  ،فرآوری ماهی
مشغول به کار می شوند.سفيد  ،کفال  ،سيم و سوف
بيشترين ماهيان استخواني دریای خزر است که در گيالن
صيد مي شود .بر اساس آخرین برآورد سازمان شیالت
ذخیره ماهی سفید دریای خزر  35هزار تن و کفال 12
هزارتن است که صیادان شمال کشور با رویکرد احتیاطی
مجازند حدود  6و نیم تا  7هزار تن ماهی سفید و  2هزار
تن ماهی کفال صید کنند.

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند
آقای اسمعیل ایزدی با ارائه
دو برگ استشهادیه گواهی
شده دفترخانه  169کوچصفهان
مدعی گردیده که سند مالکیت
ششدانگ پالک  2260سنگ
اصلی  40بخش  4رشت به
شماره سریال 775807ب
 96 /که بنام آقای اسمعیل
ایزدی با دفتر امالک الکتروینک
139720318603007606
صادر و تسلیم گردید و
برابر سند رهنی - 32717
 1397/7/15دفتر 274
رشت در رهن بانک تجارت
مدیریت شعب استان گیالن
قرار گرفت بعلت جابجایی
مفقود گردیده است  ،لذا

تا پایان مهرماه  ۴رقم آخر کد ملی رمز کارت سوخت است

شبکه خبری گیالن  :24طبق اطالعیه شماره  ۱۰شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی،
تا پایان مهرماه  ۴رقم آخر کد ملی رمز کارت سوخت است.
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران دقایقی پیش اطالعیه جدیدی در خصوص
کارت سوخت صادر کرد.
متن این اطالعیه که اطالعیه شماره  10این شرکت بوده ،بدین شرح است« :به اطالع
تمام هموطنان عزیز میرساند از امروز چهارشنبه  17مهر ماه تا پایان روز سهشنبه
 30مهر ماه ،چهار رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت

خبر

مراتب طبق تبصره ذیل ماده
 120آئین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آگهی می گردد
تا چنانچه کسی مدعی انجام
معامله و یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد مراتب را
ظرف مدت  10روز از انتشار
آگهی به این اداره اعالم و
رسید دریافت دارد درغیر
اینصورت نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی وفق مقررات
اقدا م خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی -
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک ناحیه دو رشت  ،از طرف
تیال غالمی
ر م الف 3416 /

ادامه سرمقاله

سوخت درج شده است ،به عنوان رمز کارت سوخت عالوه بر رمز جاری کارتها در
جایگاههای عرضه سوخت معتبر است.بنابراین چنانچه مالکان خودروها به هر دلیلی
رمز کارت سوخت خود را فراموش کردهاند ،میتوانند از این امکان برای سوختگیری
از طریق کارت سوخت شخصی استفاده کنند.
الزم به ذکر است هموطنان همچون گذشته در صورت بروز هرگونه مشکلی در
سوختگیری از طریق کارت سوخت ،با شماره  09627تماس حاصل کنند».
منبع  :گیالن 24

سراوان و حکایت ناتمام...

نابــودی طبیـعت به
همین سادگـی!!
م ،محمدپور -مدیر مسئول
* سال پیش بود که برای نخستین
بار پیرامون فاجعه زیست محیطی
سراوان رشت نوشتم.
صدها هزارتن زبالههای رشت و
اطرافش ،بیش از سی سال است که در
جنگلهای سراوان در پانزدهکیلومتری
رشت دفن میشوند و همچون طاعون
جنگل ،خاک و آب گیالن را آلوده
ساخته .باورکردنی نیست اما ظرف سه
دهه گذشته هیچ گام جدی برداشته
نشده.
پستی که یکسال پیش گذاردم
درنهایت تعجبم واکنش جناب
دکترنوبخت را برانگیخت.
* دوبار مالقات داشتیم و از ایشان
استدعا کردم ازکارخانه «بازیافت زباله»
که به کمک آلمانی ها توسط خانم
دکترهایده شیرزادی وهمسرآلمانی
شان در کرمانشاه قریب به ۱۰سال
است به بهره برداری رسیده ،بازدیدی
بعمل آورند .یکسال پیش ایشان آقای
مهندس الماسی شهرداراسبق رشت
را مسئول سامان دادن به وضعیت
سراوان نمودند .جلسه مشترکی با
دکترشیرزادی و مهندس الماسی در
دفتر آقای دکترنوبخت برگزار شد
و تصور من آن بود که کار بر روی
غلطک افتاده.
اما ظاهرا گامی برداشته نشده .به
تازگی آقای مهندس طاهایی استاندار
اسبق گیالن و مازندران ازطرف
دکترنوبخت مسئول رسیدگی به

بحران پسماند در سه استان شمالی
کشورشدند.
* در جریان اعتراضات بین المللی
اخیر پیرامون محیط زیست من یکبار
دیگر همان پست دردناک سال گذشته
پیرامون سراوان را گذاشتم.
اینبار هم آقای دکترنوبخت واکنش
نشان دادند و بنده به نشستی در روز
سه شنبه هفته گذشته دعوت شدم؛ که
با حضور خود دکترنوبخت و در حدود
سی نفر از مسئولین و مدیرانی که در
جریان رویارویی با حل بحران پسماند
در شمال کشور از سوی آقای طاهایی
دعوت به همکاری شدهاند برگزار شد.
راه حل آنها همکاری با چینی
ها و سوزاندن زباله و گرفتن برق
از آن میباشد ،درحالی که در روش
«بازیافت» بجای سوزاندن زباله ،ابتدا
:مواد خشک» (پالستیکها ،کاغذ ،شیشه
و )...برای مصرف مجدد بازیافت
شده و «مواد تر» که شامل موادغذایی
میشود به کمپوست یا کود اورگانیک
تبدیل میشود.
* شاید حق با مهندس طاهایی و
همکارانشان باشد و روش بازیافت
بقول آنان «منسوخ» شده .اما میان
مسئولین دولتی و خانم دکترشیرزادی،
من به دومی اعتماد بیشتری دارم.
ضمن آنکه دکترنوبخت چندین بار
تاکید کردند« :برای سراوان و مابقی
شمال من از زیرسنگ هم شده تامین
اعتبار میکنم».
* مسئولین میخواهند با عجله،
بحران زباله را با سوزاندن سرهم کنند

تا جلوی اعتراضات بیشتر را بگیرند.
درحالیکه اگر مردم رشت اعتماد پیدا
کنند که راه طوالنی تر به دلیل اخذ
تصمیمات اصولی ،بیشتر به صالح
محیط زیست میباشد یقینا پشت
مسئولین خواهند ایستاد « .زیبا کالم»
نگاه رسانه:
آقای زیبا کالم قبال هم گفته ام که
فامیلی و عملکردتان با سخنان شما چه
در این مقوله و چه در مصاحبه های به
اصطالح داغ تان در « بی بی سی» و «
ایران نشنال» بینی و بین اهلل همخوان
و همنوا نیست .در باب حل مشکل
زباله و پیشنهاد شما که بند دوم را می
پسندید امید است که راست و حسینی
حمایت کرده باشید و پشت پرده هیچ
حرف و حدیثی نباشد .شما را ارجاع
می دهم که غائله کنار گذاشتن شما
از دانشگاه آزاد اسالمی و  »....دوم
آنکه در نوشته خود تالش کرده اید
این گونه بنمایانید که دکتر نوبخت
در راس نظام بودجه بندی کشور می
خواهد به هر شکل ممکن اعتبارات
منطقه سراوان رشت را حل کند « ،
یعنی به نظر می رسد می خواهید
اعالم کنید که ایشان قصد نگاه ویژه به
استان و شهر زادگاهش دارد».
با شما موافق نیستم که اگر چنین
بود در  30سال گذشته کاری برای این
فاجعه زیست محیطی در دولت ها و
استانداران متعدد می شد و این معضل

تاسف بار که همچنان با شتاب جریان
دارد سرانجامی پیدا می کرد ،یا حداقل
در شش سالی که دولت اعتدال سر کار
است این اتفاق مبارک محقق می شد و
مردم رشت ،استان گیالن و گردشگران
میلیونی به استان و شهر رشت از این
معضل رهایی پیدا می کردند.
دکتر نوبخت همه تالش خود را
معطوف داشته اما بیش از گیالن به
دیگر استان ها توجه کرده است تا انگی
متوجه اش نباشد و در این باب چند
سال است که دندان به جگر گذاشته و
اظهار نظرهای شهروندان مرکز استان را
به جان خریده اما سیاست و عملکردش
دقیق  ،مدیریتی و قابل تمجید است.
نه آنکه ما در گیالن و شهر رشت دلمان
نخواهد ایشان با اختصاص بودجه های هنگفت
این مشکل سی ساله را در دو سال حل کند،
بلکه می خواهیم این همشهری وزین و مسئول
ما به درستی مسئولیت کند و در اختصاص
بودجه تفاوت قائل نشود که نمی شود.

کالم آخراینکه ،مصرانه از دکتر
نوبخت می خواهیم به صورت ویژه و
به هر شکل ممکن بدون فضاسازی های
برخی چهره ها بودجه الزم برای حل
معضل محیط زیست در استان گیالن و
غرب مازندران به خصوص شهر رشت
و منطقه سراوان را مرتفع سازند چرا که
جنگل های شمال متعلق به همه مردم
ایران و گردشگران داخلی و خارجی و
نسل های آینده است .انشاء اهلل

رئیس کل دادگستری هشدار داد،

معضل پسمانـد را ساماندهـــی کنید

شبکه خبری گیالن  : 24رئیس کل
دادگستری گیالن در ششمین نشست
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از
ورود جدی دستگاه قضا به معضل دفع
نامناسب پسماند در گیالن خبر داد.
و ی افزود  :شهرداری رشت مکلف
است در بستر اجرای برنامه های
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت،
در کوتاهترین زمان در خصوص
پیشگیری از بروز معضالت بهداشتی
زیست محیطی مرکز استان به ویژه
سایت پسماند سراوان اقدام کند.
حجت االسالم والمسلمین خلیلی

دستگاههای اجرایی مرتبط با پسماند را
به تعامل سازنده با شهرداری فراخواند
و گفت  :معضالت بهداشتی و زیست
محیطی ناشی از دفن نامناسب پسماندها
صرفا معطوف به شهرداری ها نیست و
همه دست اندرکاران حاکمیتی باید
در این زمینه نقش آفرین باشند .وی
از پیگیری مجدانه دستگاه قضا در
خصوص روند هزینه کرد اعتبارات
دولتی تخصیص یافته به حوزه پسماند
گیالن خبر داد و افزود  :هر مسئولی
که در گذشته و حال ،ریالی از اعتبارات
مربوط به ساماندهی پسماند را در جای

دیگری هزینه کرده باشد ،مجرم است و
باید پاسخگو باشد.
رئیس کل دادگستری گیالن خطاب
به رسانه ها گفت  :با توجه به عزم
شهرداری رشت برای مقابله با معضالت
ناشی از دفن نامناسب زباله ها در
سراوان رشت  ،اطالع رسانی به موقع
و تحلیل کارشناسانه محتوا در این زمینه
ضروری است و نباید اجازه داد معاندان
نظام با التهاب آفرینی و تحریک افکار
عمومی روند ساماندهی معضل پسماند
در گیالن را تحت شعاع قرار دهند.
ناطر حاج محمدی شهردار رشت

اگهی فقدان سند
خانم فاطمه حقی پلکوئی با ارایه دو برگ استشهادیه دفتر خانه  42رشت ادعای فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پالک  9671بانصمام سه دانگ مشاع از ششدانگ پارکینگ
به شماره پالک  9672سنگ اصلی  14را نموده که به شماره سریال  963863ذیل ثبت 49346
صفحه  233دفتر  432به نام فاطمه حقی پلکوئی ثبت گردید و برابر سند رهنی  192853مورخ
 1380/5/29دفتر خانه  42رشت در رهن بانک ملی قرار گرفت .به علت جابجایی سند مالکیت مفقود

در این نشست گفت  :پیش بینی شده که
 100میلیارد ریال برای اجرای طرح تفکیک
زباله در رشت اختصاص یابد و در نشست
دیشب با رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور نیمی از آن تخصیص یافت.

زهرا رضائی

گردید شایسته است مراتب طبق تبصره ذیل تبصره ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت
آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب
مراتب اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله را ظرف مدت  10روز از انتشار
آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
وفق مقررات اقدا م خواهد شد .حسین اسالمی کجیدی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو
رشت  ،ار طرف تیال غالمی  -ر م الف 3398 /

طغیان رودخانه ها و
مقابله با بحران
ادامه مطلب ...
بسیاری از راننده های که
در رودسر و مناطق اطراف
کار و زندگی داشتند عمال
نتوانستند مسیر را ادامه داده
و به مرکز استان مراجعت
کردند و گروه بیشتری هم
منتظر ماندند .به راستی شیوه
مقابله با بحران اینگونه است
که مسئوالن ابراز می دارند.؟
برای مقابله با بحران اول باید
امکانات الزم وجود داشته و
نیروهای از ساعتها قبل در
آمادگی کامل باشند .مردم
حاضر در ترافیک اظهار می
کردند ،اگر برف سنگین بیاید
و مردم شهر و روستا چند
روز محاصره باشند یا با هر
طغیان رودخانه و سیالب
محدودی نظام زندگی شان
به هم بریزد  ،مقابله با بحران
چه مفهومی دارد .البته نباید
زحمات دست اندر کاران را
نادیده گرفت اما در کوران بارش
باران ها و برف طی روزها و
هفته های آینده قرار گرفته ایم
و لذا توجه به حضور به هنگام
 ،گشودن راههای مواصالتی
« مگر آنکه پل تخریب شده
باشد»  ،داشتن امکانات الزم

باید اولین دغدغه دستگاه
های امداد رسان باشد به ویژه
آنکه سازمان ها و نهادهای
امداد رسان تجربه ای چهل
ساله دارند و نباید با هر
باران شدید و برف سنگینی
غافلگیر شوند .انشاء اهلل

خبر

مدیر باغبانی خبر داد،

گلخانه های گیالن
توسعه می یابند

شبکه خبری گیالن  :24مدیر
امور باغبانی جهاد کشاورزی
گیالن اعالم کرد ،براساس برنامه
ریزی های انجام شده  25هکتار
به سطح زیر کشت گلخانه های
گیالن افزوده می شود.
منوچهر پارسافر با اشاره
به احداث  41گلخانه جدید،
افزود  :قرار است این گلخانه
ها با پرداخت  117میلیارد
تومان تسهیالت بانکی به بخش
خصوصی راه اندازی شود .وی
با اشاره به اجرای طرح توسعه
گلخانه ها در برنامه ششم
اضافه کرد  :هدف از اجرای
این طرح افزایش تولید و
ضریب امنیت غذایی  ،مصرف
بهینه آب  ،افزایش صادرات و
اشتغال پایدار است.مدیر امور
باغبانی جهاد کشاورزی گیالن
با توضیح این نکته که گیالن
هم اکنون  71هکتار باغ گلخانه
دارد ،افزود  :متقاضیان پس از
اخذ پروانه تأسیس سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی و آبخیرداری ،
برای دریافت تسهیالت باید در
سامانه سیتا ثبت نام کنند.

خدمت بین دانا

آگهــی های ثبتــی
آگهی تبصره  5ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت
اسناد مالکیت مشاعی ششدانگ پالک 14/25562واقع
در بخش چهار رشت به شماره سریالهای /91374231ج و
/91374232ج ذیل ثبت  190312و  192309و صفحات
 235و  304دفاتر 4/1402و 4/1427به نام آقای کاظم
حقی پلکوئی و خانم زهرا عبدالهی فلک دهی صادر و تسلیم
گردید و برابر رهنی  1392/2/18-14431دفتر خانه 198
رشت در رهن بانک مسکن است و نامبرده تقاضای صدور

سند مالکیت المثنی را نموده سند به علت پرس شدن از بین
رفته است لذا مراتب طبق تبصره  5اصالح موادی از آیین
نامه قانون ثبت یک نوبت به مدت  10روز دریکی از روزنامه
های محلی منتشر و آگهی می گردد  .پس از انقضاء مدت مقرر
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک طبق مقررات
اقدام خواهد شد/.
حسین اسالمی کجیدی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ناحیه دو رشت  ،از طرف تیال غالمی  -رم الف 3393 /

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 3/469
خانم مریم ابراهیم پور نشرودکلی با ارائه دو برگ
استشهادیه گواهی شده دفتر خانه  177سنگر مدعی
گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی  469سنگ
اصلی  3بخش  12گیالن واقع در رود برده ذیل ثبت 1252
صفحه  205دفتر  12/19بنام خانم مریم ابراهیم پور
نشرودکلی صادر و تسلیم گردید ،مفقود گردیده ،تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب طبق تبصره

 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا
چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد مراتب را ظرف مدت  10روز از انتشار آگهی
به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر اینصورت
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدا م
خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سنگر  -علی نصرتی
ر م الف 3406 /

اگهی فقدان سند
آقای صفرعلی عبدالهی ویشکاهی با ارایه دو برگ استشهادیه دفتر خانه  42رشت ادعای فقدان سند مالکیت پالک 2286
سنگ اصلی  14را نموده که به شماره سریال  2/003120ذیل ثبت  3578و صفحه  329دفتر 53به نام یوسف خوش قول
سلیمانداربی صادر گردیده و برابر سند قطعی  150981مورخ  1368/8/27دفتر خانه  42رشت به صفر علی عبدالهی
ویشکاهی منتقل گردید .مورد ثبت برابر صورت مجلس تفکیکی  7432مورخ  1372/2/30به  2قطعه زمین تفکیک و قطعه
اول برابر سند قطعی  164753مورخ  1372/3/4دفتر خانه  23رشت به محمد کاظمی شادهی منتقل گردید و قطعه دوم
برابر سند رهنی  187180مورخ  1372/12/14دفتر خانه  7رشت دررهن بانک مسکن قرار گرفت ،قطعه دوم برابر صورت
مجلس تفکیکی  43629مورخ  1373/7/5به قطعات آپارتمانی تفکیک گردید و ششدانگ قطعه اول تفکیکی بانضمام سه

دانگ قطعه  2به غیرمنتقل گردید و ششدانگ قطعه دوم تفکیکی بانضمام سه دانگ دیگر از قطعه  2تفکیکی برابر سند رهنی
 192853مورخ  1380/5/29دفتر خانه  42رشت دررهن بانک ملی قرار گرفت لذا سند مالکیت اولیه به علت جابجایی مفقود
گردید .شایسته است  ،مراتب طبق تبصره ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند
معامله را ظرف مدت  10روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید درغیر اینصورت نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی وفق مقررات اقدا م خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  ،ار طرف تیال غالمی  -ر م الف 3399 /

آگهی تبصره  5ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت
سند مالکیت ششدانگ پالک  47 /1706واقع در بخش چهار رشت به شماره چاپی  /94819006ب و شماره دفتر
الکترونیکی  139520318603015857به نام آقای علی حقی پس ویشه صادر و تسلیم گردید نامبرده تقاضای صدورسند
مالکیت المثنی را نموده سند به علت مخدوش شدن از بین رفته است لذا لذا مراتب طبق تقصره  5اصالح موادی از آیین نامه

قانون ثبت یک نوبت به مدت  10روز دریکی از روزنامه های محلی منتشر و آگهی می گردد  .پس از انقضاء مدت مقرر نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک طبق مقررات اقدام خواهد شد/.
حسین اسالمی کجیدی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  ،از طرف تیال غالمی
ر م الف 3382 /

خبر

قابل توجـه بانـکها و
سازمانها،

سبب تعطیلی
واحدهای تولیدی
نشوید

خودروی تولید داخلی  7روزه ،تا  8میلیــــــون گرانتــرشد !!

شبکه خبری گیالن  :24گزارش امروز قیمت خودرو حاکی از روند افزایشی قیمت
خودروهای ایران خودرو در بازار است.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان رشد قیمت در انواع خودروهای ایران
خودرو دیده می شود به نحوی که امروز پژو  206تیپ  2با قیمت  81میلیون و 700
هزار تومان رسید .این در حالی است که قیمت این خودرو در هفته گذشته  75میلیون
تومان بود .در حال حاضر پژو  405با قیمت  73میلیون و  500هزار تومان ،پژو206
صندوق دار با قیمت  99میلیون و  700هزار تومان و پژو 207دنده ای با قیمت 123

میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت .عالوه بر این پژو  207اتوماتیک با قیمت 163
میلیون تومان ،پژو  206تیپ  2با قیمت  81میلیون و  700هزار تومان و دنا با قیمت
 106میلیون تومان به فروش میرسد

نگاه رسانه:

این در شرایطی است که از هم اکنون گفته می شود  ،سال آینده قیمت بنزین
گران می شود و اثار آن بر روی قیمت ها تاثیرات منفی خواهد داشت..

زهرا رضائی

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند
اقای اسماعیل ندیمی اشمان
کماچالی با ارائه چهاربرگ
استشهادیه گواهی شده دفتر خانه
 265رشت مدعی گردیده اند که
اسناد مالکیت مشاعی ششدانگ
پالک  4177واقع درسنگ اصلی
 40بخش  4رشت تحت شماره
مسلسلهای  835787و 835788
که ذیل ثبت  113171و 113173
و صفحات 196و  199دفتر
 4/923به نام خانم مینا یوسفی و
آقای سیروس سلمانی نساز صادر
و تسلیم گردیده بود و برابر سند
قطعی 1390/12/24 -2740
دفتر خانه  265رشت به آقای
اسماعیل ندیمی اشمان کماچالی
منتقل گردید و برابر سند رهنی
 2741مورخ 1390/12/24
دفتر خانه  265رشت در رهن
بانک مسکن است به علت سرقت
مفقود گردیده  ،تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب
طبق تبصره ذیل تبصره 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 مراتب را
ظرف مدت  10روز از انتشار آگهی
به این اداره اعالم و رسید دریافت
دارد ،درغیر اینصورت نسبت به
صدور سند مالکیت المثنی وفق
مقررات اقدا م خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی  -مدیر
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو
رشت  ،ار طرف تیال غالمی -
رم الف 3419 /
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آقای شهـردار،

شبکه خبری گیالن  24و
نشریه ی منطقه ای واکنش:
استاندار گیالن در ستاد توسعه
شهرستان شفت گفت :انتظار
ما از دستگاههای اجرایی و
بانکهای عامل این است که
سبب بسته شدن هیج واحد
تولیدی نشوند.
به گزارش پایگاه اطالع
رسانی استانداری گیالن؛
دکتر ارسالن زارع در ستاد
توسعه شهرستان شفت با
اشاره بر لزوم برنامه ریزی
برای برون رفت از مشکالت
و محرومیت های شهرستان
شفت اظهار کرد :خوشبختانه
در گامهای نخست مدیران
شهرستانی همگام با مدیران
استان تالشهای خوبی برای
شناسایی و اصالح آسیبها و
مشکالت متناسب با نیازمندی
های شهرستان به انجام
رساندند.
وی با اشاره به اینکه
سند آمایش سرزمینی این
استان در مراحل نهایی
تصویب قرار دارد ،گفت :بر
اساس همین سند اولیه ،سند
توسعه شهرستان شفت تهیه
شده که متناسب با نیازها
،ظرفیت سنجی های الزم
صورت گرفته که مهمترین
این ظرفیتها کشاورزی و
گردشگری و صنعت است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد
تولید برنج ،گل و گیاه و
دامپروری و همچنین بخش
های مختلف صنعتی در سند
توسعه شهرستان شفت مورد
توجه قرار گرفته است.
دکتر زارع با تأکید بر لزوم
تهیه برنامه جامع گردشگری
شهرستان شفت ،بیان کرد:
دولت به شاخصهای تعیین
شده برای توسعه یافتگی توجه
ویژهای دارد  ،لذا ضروری
است که همه دستگاههای
اجرایی برنامهریزی مناسبی در
این زمینه انجام دهند.

ن
ک
وا ش

رئیس جهاددانشگاهی کشور،

آمادگی
جهاددانشگاهی
برای انتقال تکنولوژی
زباله سوز رشت

فقط  2کار مهم انجام دهید
مجید محمدپور -نویسنده ،روزنامه

نگاه و استاد علوم ارتباطات

رشت مرکز استان گیالن شهری
بسیار زیبا با ترکیبی عالی از طبیعت
فوق العاده ،اثار و ابنیه تاریخی متنوع،
بازارهای قدیمی و خوراکیهای بی نظیر
که در یونسکو به شهر خالق خوراکی
ها ثبت شده ،حتما و قطعا لیاقت و
شایستگی بسیار بیش از این ها دارد.
این شهر عقب نگه داشته شده به
علت و علل گوناگون با بافت های
قدیمی گسترده فاقد امکانات ،شهری
فاقد زیر ساخت های موثر که رفاه
شهروندان را به ارمغان آورده باشد،
شایسته رسیدگی ویژه است ،به
شرط آنکه شوراهای شهر مقتدر ،تیز
بین  ،بدون چشم داشت ،پاکدست
و صاحب نفوذی در افکار عمومی
داشته و از مسیر انتخاب چنین شورایی
شهردارانی توانمند ،مدیر و مدبر عهده
دار مسئولیت طوالنی مدت شوند.
اینکه شورای کنونی چنین ویژگی
بایسته و شاخصی دارد یا خیر باید
نظر شهروندان ،صاحبان نظر و دست
اندرکاران رسانه ها را جویا شد ،اما
با مطالعه ای که در احواالت حاج
محمدی شهردار کنونی داشتم از همان
ابتدا در تحلیل ها و سرمقاله ها نوشتم
که این چهره « شهردار کنونی» باید
حمایت شود.
نباید مدیران اجرایی ،نمایندگان
مجلس ،اعضای یازده نفره شورای
شهر رشت و افراد صاحب نفوذ برای
منافع فردی سهم خواهی داشته باشند،
اگر خواهان آبادانی و توسعه شهرشان

هستند.
در عین حال با همه تالش ها به
نظر می رسد شهر رشت به علت
کمبود بودجه و عدم همکاری های
شایسته مدیران و مسئوالن استانی و
شهرستانی و مدیریت شهری در حد
و قواره خود ظاهر نشده و مردم از این
عقب ماندگیها و عدم توسعه یافتگی
گله مندند.
با این اوضاع و احوال به شهردار
مردمی شهر رشت که هر جمعه در
جایگاه نماز جمعه رشت میز خدمت
برپا می کند ،یک توصیه برادرانه دارم و
آن هم اینکه ،آقای دکتر حاج محمدی
شما چنانچه فقط به دو کار مهم و
اساسی در رشت برسید با توجه به
تحریم ها و مشکالت اعتباری و دیگر
مسائل حاشیه ای به وظایف خود عمل
کرده و برای شهروندان کفایت می کند.
نخست آنکه خیابان ها ومعابر
عمومی شهر را همانگونه که در
روزهای نخست مسئولیت تعهد کردید
که نهضت اسفالت به راه می اندازید
و اکنون در استانه فصل باران و سرما
قرار داریم و این نهضت شروع نشده
!» با جدیت این خواسته ی به حق
شهروندان را دنبال کنید تا هر روز صبح
و عصر برای آمدن سر کار و برگشتن
به محل زندگی روح و روانشان دچار
تنش و به هم ریختگی نشود.
* بحران زیست محیطی با سالمت
مردم عجین است
اقدام دوم حل بحران محیط زیست
شهر رشت که شامل جمع آوری
اصولی و سریع زباله ها در منطقه
زیبای سراوان ،تاسیس زباله سوز

مناسب که حجم  700تا  800تنی
زباله روزانه شهرستان را بسوزاند
و به موازات آن حل مشکل آلودگی
های کم نظیر و بحران زای رودخانه
های زرجوب و گوهر رود است که
بوی تعفن و گندیدگی آب جاری در
آن صدها و هزاران نفر ساکنان حاشیه
رودخانه ها را به بیماری های گوناگون
مبتال کرده است.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد
که هم اکنون ارتفاع زباله در منطقه
سراوان به بیش از  130متر و سطح
آن به چندین هکتار رسیده است که
شیرابه این حجم زباله زندگی مردم
مرکز استان را مورد تهدید قرار داده
است.
به همین روی توجه سریع و پرشتاب
به موضوع محیط زیست و سالمت
مردم خوب این شهر پر جمعیت و
متراکم باید اولویت نخست و دلسوزانه
 ،پیگیرانه باشد و بی تردید کوتاهی در
این حوزه نا بخشودنی است.
در عین حال هر مدیر و مسئول و
جریان و تشکلی که در این عرصه
با مدیریت شهری و شخص شهردار
همکاری و همدلی نداشته باشد به
حقوق مردم خیانت کرده است و بس.
آقای شهردار  ،اگر روح و روان
مردم بر اثر ناهواری های مکرر  ،چاله
های اعصاب خورد کن و معابر غیر

مهندسی خیابان ها و کوچه ها دچار
تنش می شود و زباله ها و دو رودخانه
مشهور آالینده شدید سالمت مردم را
به خطر انداخته است ،به نظر می رسد
سرمایه گذاری حداقل در کوتاه مدت در
دیگر بخش ها به هیچ وجه جایز نیست
به خصوص آنکه بحث و بررسی در
باره تراموا ،پارک آّبی ،سرمایه گذاری
در حوزه بازی و تفریح امری کامال غیر
ضروری است.
مدیریت شهری رشت هر زمان به
آسفالت معابر و مشکل محیط زیست
رسیدگی کرد می تواند به سایر امور
برسد و شهروندان هم انتظاری غیر از
این ندارند.
از نمایندگان مردم شهرستان رشت در
خانه ملت ،استاندار  ،مدیران اقتصادی به
خصوص رئیس سازمان برنامه و بودجه،
اقتصادی و دارایی  ،نماینده ولی فقیه ،
افراد خیر ومدیران رسانه ها در خواست
می شود برای حل این دو مشکل اساسی
در شهر رشت به شهردار و مدیریت
شهری کمک کنند ،زیرا با توجه به
بدهی بیش از  500هزار میلیارد تومانی
شهرداری و در آمدزایی محدود بدون
همراهی و همدلی مشکالت و معضالت
مرکز استان گیالن همچنان گسترده تر و
غیر قابل حل خواهد ماند.
منبع  :گیالن 24

توسط مسئوالن آستارا،

بنیانگـذار شعـر فرانـو ایران تجلیـل شد

شبکه خبری گیالن  24و نشریه ی
واکنش:جمعی از مسئوالن آستارا با
حضور در منزل اکبر اکسیر بنیانگذار
سبک شعر فرانوی ایران از سالها فعالیت
ادبی وی قدردانی کرده و کسب نشان
درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی را به او تبریک گفتند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
آستارا روز چهارشنبه در این آیین کسب
نشان درجه یک هنری را به پدر شعر
فرانوی ایران تبریک گفت و افزود :
وجود شخصیت های چون اکبر اکسیر
باعث مباهات مردم آستارا و گیالن
است.
شاپور تشرینی بیان کرد  :آستارا به
لحاظ فرهنگی در طول تاریخ پیشنه
غنی و باسابقه ای دارد و شخصیت

های بسیار خوبی همچون اکسیر را در
این عرصه به جامعه ایران معرفی کرده
است.
شهردار آستارا نیز اکسیر را سمبل
فرهنگی آستارا دانست و گفت  :این
چهره فرهیخته سالهای متمادی در این
شهرستان در رشته ادبیات به تدریس
مشغول بوده و در عرصه تعلیم و تربیت
دانش آموزان زحمات زیادی کشیده
است.
جواد معیتی خاطرنشان کرد  :وجود
ارزشمند چنین اساتیدی در آستارا باعث
رشد و اعتالی فرهنگی شهر می شود و
همه ما باید همیشه قدردان آنها باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر آستارا هم
گفت  :حمایت و تجلیل از چهره های
ماندگار فرهنگی شهر آستارا ضروری

بوده و آنها باید به عنوان الگو به نسل
جوان معرفی شوند.
فرهاد محسنی در پایان افزود :
نامگذاری خیابانی به نام اکسیر در
شورای شهر آستارا مصوب شده و با
همکاری شهرداری به زودی عملیاتی
خواهد شد.
به گفته وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نشان درجه یک هنری که به
تازگی از سوی این وزارتخانه به اکبر
اکسیر اعطا شده معادل مدرک دکتری
است و این گواهینامه هنری  ،توسط
شورای ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان
و شاعران کشور ،براساس تجربه و
فعالیت تخصصی و حرفهای هنرمندان
و با تکیه بر تواناییهای هنری آنان
اعطا می شود .اکبر اکسیر متولد ۱۳۳۲

در آستارا -شاعر ،آموزگار بازنشسته زبان
و ادبیات فارسی ،گرافیست ،طنزپرداز
معاصر ایرانی و صاحب نظریه شعر
فرانو است؛ مجموعه شعرهای در سوگ
سپیداران ،بفرمایید بنشینید صندلی عزیز،
زنبورهای عسل دیابت گرفتهاند ،پسته
الل سکوت دندان شکن است ،ملخهای
حاصلخیز ،ماالریا ،ما کو تا اونا شیم و
من هارا شورا هارا  ،برخی از آثار اوست.

سید محمدرضا رشیدی

مچ گیری ممنوع،

با واحــدهای متخـلف برخـــورد می شود

شبکه خبری گیالن  :24مدیرکل
استاندارد گیالن از برخورد با واحدهای
تولیدی متخلف استان که به ضوابط
استاندارد بیتوج ه هستند خبر داد
داریوش اشکانیپور در نشست خبری
با بیان اینکه ادارهکل استاندارد گیالن طبق
ضوابطی که سازمان ملی استاندارد تعیین
کرده به تکالیف خود عمل میکند اظهار
داشت :ما به دنبال مچگیری از واحدهای
تولیدی استان نیستیم اما نظارتمان بر
روی نحوه کار واحدها مستمر و کام ً
ال
دقیق است.
مدیرکل استاندارد استان گیالن نظارت
بر واحدهای تولید مواد غذایی و بهداشتی

استان را یکی از مهمترین سرفصلهای
اقدامات این ادارهکل اعالم کرد و افزود:
این نظارتها به صورت روزانه ،ماهانه و
ساالنه انجام میشود و مدیران فعال در
حوزه کنترل کیفیت هر کدام از واحدهای
تولیدی هم وظیفه نظارت روزانه را بر
عهده دارند.
اشکانیپور از ارائه آموزشهای الزم
به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولید
مواد غذایی و بهداشتی در گیالن توسط
ادارهکل استاندارد سخن گفت و عنوان
کرد :پس از تأیید صالحیت مدیران
کنترل کیفیت واحدها ،لیست فعالیتهای
آنان در واحد تولیدی مربوطه در جریان

بازید ساالنه بازرسان ادارهکل استاندارد
مورد بررسی قرار میگیرد .بوی با بیان
اینکه بازرسان ادارهکل استاندارد سالی
چهار نوبت از خطوط تولید واحدهای
تولیدی گیالن و انبارهای آنان بازدید
به عمل آورده و نمونهبرداری میکنند
تصریح کرد :خطوط تولید و انبار تمام
واحدهای تولیدی گیالن در نخستین
سال از شروع فعالیت خود نیز باید شش
بار توسط بازرسان ادارهکل استاندارد
نمونهبرداری شود .مدیرکل استاندارد
استان گیالن نظارت بر سطح بازار و
بررسی کیفیت محصوالتی که به مشتریان
عرضه میشود را از دیگر فعالیتهای

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800726 :
بدینوسیله به آقای محمد جواد زاهدی شالکوهی و خانم هاجرعاشوری فشکچه وراث مرحوم بهزاد زاهدی شالکوهی بدهکارپرونده کالسه
 9800726که برابر گزارش ماموراجرا شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بین شما و خانم آزاده نیک خواه پسیخانی تعداد  714عدد
سکه طال تمام بهار آزادی بابت مهریه بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات

مستمر این ادارهکل دانست و گفت:
بازرسان استاندارد مانند یک مشتری
اقدام به خرید کاال و محصول میکنند
و پس از انجام نمونهبرداریهای الزم از
جنس خریداری شده نتیجه را به واحد
تولیدی مربوطه اطالع میدهند.

پروین محمدپور

شبکه خبری گیالن  24و نشریه واکنش» رئیس
جهاددانشگاهی کشور از آمادگی جهاددانشگاهی در امر
نظارت بر حسن اجرا و انتقال تکنولوژی زباله سوز رشت
خبر داد و گفت :استان ها اقدام به خرید موردی زباله سوز
بدون دریافت امتیاز انتقال تکنولوژی آن می کنند.
حمیدرضا طیبی در دیدار با استاندار گیالن ،با بیان
اینکه نهاد جهاددانشگاهی عالقمند به همکاری در راستای
توسعه استان گیالن است ،اظهار کرد :جهاددانشگاهی
سبقه خوبی در حوزه مدیریت پسماند و زباله سوز دارد و
امروزه مسئله زباله و پسماند یکی از اولویت های استان
های شمالی به ویژه گیالن است.وی با اشاره به عضویت
جهاددانشگاهی گیالن در کارگروه مدیریت پسماند استان،
افزود :دانش فنی و مکانیک الزم در پژوهشکده های
جهاددانشگاهی در بخش زباله سوز و تجهیزات کنترل
آالینده های صنایع وجود دارد.
رئیس جهاددانشگاهی کشور با بیان اینکه برداشت
های نادرستی درباره زباله سوز در کشور وجود دارد،
تصریح کرد :می گوییم زباله طالی کثیف است ،اما بخش
عمده زباله های ما تر و خیس است و فلزات سنگین در
این زباله ها وجود دارد که در صورت سوزانده شدن
مشکالت زیست محیطی و آالیندگی دارند و سالمت
مردم را به خطر می اندازند.
طیبی با اشاره به هزینه بردار بودن امحای هر تن زباله
توسط زباله سوز ،یادآور شد :جهاددانشگاهی در طراحی
زباله سوز ورود نکرده ،اما آمادگی داریم در صورت
خریداری زباله سوز از یک شرکت معتبر خارجی ،اقدام
به انتقال تکنولوژی الزم کنیم .زیرا این ظرفیت در گروه
های پژوهشی جهاددانشگاهی وجود دارد ،اما متاسفانه
تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده و استان ها اقدام
به خرید موردی زباله سوز بدون دریافت امتیاز انتقال
تکنولوژی آن می کنند.وی از آمادگی جهاددانشگاهی در
امر نظارت بر حسن اجرا و انتقال تکنولوژی زباله سوز
رشت خبر داد و گفت :امروز تاالب انزلی نیز تبدیل به
یک دغدغه ملی شده و آلودگی های زیست محیطی ناشی
از ورود فاضالب ماهیت این تاالب را تغییر داده است لذا
جهاددانشگاهی به عنوان نهادی که نگاه توامان علمی،
فناوری ،فرهنگی و اجتماعی دارد می تواند به صورت
تخصصی درباره تاالب انزلی ورود کند ،زیرا این تاالب
به پژوهش های علمی ،فناورانه ،فرهنگی و اجتماعی در
کنار هم نیاز دارد.
رئیس جهاددانشگاهی کشور ،با اشاره به دستاوردهای
پژوهشی این نهاد علمی غیر دولتی در حوزه پساب های
صنعتی و جداسازی آب همراه نفت ،گفت :درمان سرطان،
ناباروری و دیابت و زخم های بدخیم ناشی از آن از جمله
توانمندی های جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی است.
طیبی با بیان اینکه جهاددانشگاهی اصالح نژاد دام سبک
و سنگین را مد نظر قرار داده است ،متذکر شد :در آینده
با محدودیت منابع غذایی مواجه هستیم و لذا باید دامی
تولید کنیم که در مقابل مصرف غذای ثابت ،محصوالت
پروتئینی بیشتری تولید کند .البته نژادهای اصالح شده در
کشور وجود دارد ،اما مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی به
صورت پایلوت اقدام به تولید جنین نر و ماده اصالح شده
مرغوب می کند که شیر با درصد چربی  6دارد.
وی با اشاره به فعالیت موثر جهاددانشگاهی در
حوزه تکمیل زنجیره تکنولوژی پرورش ماهی در
قفس،خاطرنشان کرد :در دیدار مجموعه همکاران
جهاددانشگاهی با مقام معظم رهبری خواستار واگذاری
ماموریت های کالن فناورانه کشور به این نهاد شدیم و لذا
 31طرح فناورانه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
به جهاددانشگاهی واگذار شد که از جمله آن پرورش
ماهی در قفس در قالب تولید بچه ماهی و افزایش تولید و
بهبود کیفیت چای بود که به استان گیالن مربوط می شود.
تولید چای مرغوب و برنج کم آب با کیفیت نیز جزو طرح
های 31گانه جهاددانشگاهی است.
رئیس جهاددانشگاهی کشور خواستار سرمایه گذاری
مشترک با دستگاه ها شد و اضافه کرد :امروز نفت ،گاز و
پتروشیمی در کشور موضوعیت دارد و جهاددانشگاهی با
جدیت به این مقوله ورود کرده است .همچنین پژوهشکده
محیط زیست جهاددانشگاهی نیز در این زمینه بسیار فعال
و موثر است.وی با اشاره به تعامل خوب جهاددانشگاهی
با سازمان های دولتی ،عنوان کرد :نگاه جهاددانشگاهی
مسئله محور و حل موضوع است لذا در خصوص تاالب
انزلی آمادگی داریم  50درصد سرمایه گذاری را برعهده
بگیریم و مسئولیت پاسخگویی طرح را داشته باشیم .

زهرا رضائی

قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد  ،لذا طبق ماده  18/19آئین 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 دیگر عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .رئیس اداره
اجرای اسناد رسمی رشت ( شعبه دوم) -شهرام دریا  -ر م الف3408 /
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دانشگاهی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

چاپ  :سوره

تحسین شده از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

 95درصد مطالب نشريه توليدي است

نشريه اقتصادی ،اجتماعی  ،فرهنگی و هنری

همراه 09125036810 :
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دفتر منطقه اي  :رشت نرسیده به میدان رازی  -شهرک مفتح ،نبش کوچه هفتم

" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است

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

سرپرست دانشگاه جامع استان گیالن،

ارتقاء آموزشها و کارهای پژوهشی
بازوان مراکز علمی هستند
شبکه خبری گیالن  24و نشریه ی
منطقه ای واکنش :سرپرست دانشگاه جامع
علمی کاربردی استان گیالن در مراسم ویژه
دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید
اعالم کرد :افزایش کیفیت آموزشها و توجه
به امور پژوهشی بازوانی هستند که سطح
مراکز علمی را ارتقاء می بخشد.
دکتر بابک نوروزی با تاکید بر اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه
مهارت محور است از دانشجویان جدید الورود خواست ضمن توجه و رعایت
قوانین و مقررات دانشگاه در مسیر مهارت آموزی و کارآفرینی حرکت کنند و
مدیران دانشگاه در استان آماده هر گونه همکاری و همراهی هستند.
وی تصریح کرد :شما راه درستی را برای ورود به دانشگاه جامع علمی کاربردی
انتخاب کرده اید و با مهارت آموزی  ،اغلب کارفرمایان به دنبال تحصلکرده های
وزریده و ماهرهستند و لذا با آموختن یک مهارت نباید نگران شغل آینده باشید.
دکتر نوروزی از دانشجویان خواست با شرکت در نشست ها و سمینارهای
علمی و آموزشی هم چنین فعالیت های آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی و  ....سطح
دانش خود را افزایش داده و نظر به اینکه در جهان کنونی شیوه های کسب و کار
متفاوت شده است  ،باید از موقعیت های موجود به خوبی استفاده کنید.
در این نشست در تاالر پاسارگاد رشت جمعی از روسای مراکز آموزشی
و دانشجویان ورودی جدید دانشگاه های علمی کاربردی استان گیالن حضور
داشتند .منبع  :گیالن 24
زهرا رضائی

با هدف ارتقاء کیفیت ها،

مراکز علمـی کاربـردی به نصف
کاهش یافت

شبکه خبری گیالن  24و نشریه ی منطقه ای
واکنش :معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی
کاربردی کشور اعالم کرد :با هدف تمرکزبر
روی کیفیت  ،مهارت آموزی و امور پژوهشی
تعداد مراکز آموزشی از  1100واحد به 540
واحد کاهش یافت.
دکتر جاللی روز سه شنبه در مراسم معارفه
ورودی های سال تحصیلی جدید در تاالر پاسازگاد شهر رشت تصریح کرد :با این
وجود میانگین مراکز آموزشی موجود در ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته است.
وی با اشاره به اینکه مجموع دانشگاه های ما معادل تعداد دانشگاه های کشور چین
با یک میلیارد و  400میلیون نفر جمعیت است و در همین راستا به موازات کاهش
تعداد مراکز به سمت مهارت آموزی و پژوهش گام های خوبی برداشته شده است،
افزود :دانشگاه تالش دارد ،زمینه شکوفایی را برای استعدادهای جوان ایرانی فراهم
کند و شایسته است فارغ التحصیالن دانشگاه جامع کارآفرین و صاحب مهارت
هایی مورد نیاز جامعه باشند.دکترجاللی که خود تحصیل کرده انگلستان است ،یاد
آور شد :بزرگترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی است و بزرگترین سرمایه
نیروی انسانی آموزشی است  ،بر آموزش همراه با حرفه آموزی و مهارت برای یک
ایجاد شغل به ویژه در شرایط کنونی کشور تاکید کرد .وی از دانشجویان خواست
تا به قوانین احترام بگذارند و از آنجایی که نسبت به برخی نارسایی ها آگاهیم از
جوان های عزیز دانشجو می خواهیم ضمن مطالبه گری از مدیران دانشگاه در تهران
و مراکز استانی این نارسایی ها را متذکرشده  ،در مسیر حل آن همکاری کنند.در این
مراسم روسای برخی مراکزدانشگاهی علمی کاربردی و دانشجویان این دانشگاه از
سراسر استان گیالن حضور داشتند.
زهرا رضائی

فضای مجازی از مهم ترین ارکان
حوزه پدافند غیرعامل است
زاهدی مدیرکل فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری و رییس کارگروه
گفت :بحث فضای مجازی از مهم ترین ارکان حوزه پدافندغیرعامل است که باید
در جهت مصون سازی و صیانت از زیرساخت های حیاتی در حوزه مذکور اهتمام
ویژه ای داشت .وی با اشاره به مصوبات کارگروه درخصوص تشکیل کمیته های
آموزش و تولید محتوا ذیل کارگروه سایبری گفت .:با توجه به این که پدافندغیرعامل
موضوعی فرابخشی و جامعپذیر است باید دستگاههای اجرایی استان با همکاری
جهاد دانشگاهی به عنوان دبیر کمیته آموزش تالش نمایند تا به تثبیت امنیت و
پایداری جامعه در حوزه سایبری یاری رسانند .مدیرکل فناوری اطالعات و شبکه
دولت استانداری و رییس کارگروه گفت :مهم ترین هدف این کارگروه ترویج و
فرهنگ سازی آحاد مردم جامعه است .با توجه به ضرورتهای انکارناپذیر باید به
نهادینه کردن آموزشهای همگانی روی آوریم و بخش اعظم وظایف ما متوجه آحاد
مردم و آشنا کردن جامعه با مؤلفههای تغییر تهدیدات دشمن است.

واکنش اقتصادی :آخرین برآوردهای
بانک جهانی حاکی از آن است که در
دو سال آینده اقتصاد ایران از رشد منفی
خالص میشود و نرخ تورم نیز در دو
سال متوالی کاهش خواهد یافت.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده از
سوی بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی
ایران در سال  ۲۰۱۸به  ۴۹۵میلیارد دالر
رسیده که به معنای آن است که تولید
ناخالص داخلی سرانه ایران معادل ۶
هزار و  ۳۷دالر بوده است .همچنین نرخ
فقر در کشور به  ۱۱.۶درصد رسیده که
ناشی از کاهش ارزش یارانههای نقدی
پرداختی دولت و مشکالت ناشی از
تحریم اقتصاد دانست .باید توجه داشت
که بانک جهانی نرخ فقر خود را براساس
درآمد کمتر از  ۵.۵دالر در روز محاسبه
کرده است.
با توجه به تورم ماه می ۲۰۱۹به
دلیل افزایش نااطمینانیهای اقتصادی،
انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش
پول ملی به  ۵۲درصد رسید.
با این همه مطابق پیشبینیهای این
نهاد معتبر بینالمللی در سال جاری

اقتصاد ایران برای دومین سال پی در
پی با رکود مواجه میشود و به دلیل
شوکهای خارجی ناشی از تولید نفت و
گاز از حجم آن  ۸.۷درصد کاسته خواهد
شد و نرخ تورم نیز تا پایان سال به ۳۸.۳
درصد برسد .با این همه مطابق برآوردها
در سال  ۹۹رشد سرمایهگذاری و خالص
صادرات مثبت شده و مصرف خصوصی
و دولتی از وضعیت بهتری برخوردار
خواهد بود.
بانک جهانی معتقد است اقتصاد
ایران در سال آینده شمسی  ۰.۱و در
سال  ۱۴۰۰یک درصد رشد میکند و
نرخ تورم برای سال آینده به  ۲۹و برای
سال  ۱۴۰۰به  ۲۲.۷درصد کاهش خواهد
یافت .این میان کاهش ارزش پول ملی
منجر به بهبود رقابت پذیری صادرات
کاالها و خدمات ایرانی در منطقه و
کاهش کسری جساب جاری خواهد شد.
چالشهایی که این موسسه بینالمللی
برای آینده اقتصاد ایران پیش بینی کرده
عبارتند از افزایش رکود و تورم در
صورت تداوم محدودیت صادرات نفت،
تداوم کاهش ارزش پول ملی ،افزایش

تورم در ایران،

سال آینده روند کاهشی است
هزینههای دولت و محدودتر شدن توان
بانکها در تسهیل فعالیتهای اقتصادی.
این امر حاکی از آن است که تمرکز بر
تجارت غیرنفتی میتواند منجر به بهبود
انعطاف در برابر شوکهای خارجی شود

و دستیابی به اهداف برنامههای توسعه
بلند مدت را تسهیل کند .درنتیجه دولت
میتواند با برنامه ریزی هدفمند و بستن
لوایح بودجه بدون نفت این چالشها را
تا حدود زیادی برطرف کند.

مدیر کل تامین اجتماعی گیالن،

خدمات غیرحضوری = رضایت مردم

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه
خبری گیالن  :24در تامین اجتماعی گیالن
بطور متوسط بیش از  80درصد لیست

ها و فیش های حق بیمه و ابالغهای
اوراق مطالباتی بصورت الکترونیکی و
غیرحضوری ارائه نی شئذو
جمیل حق پرست مدیرکل تامین
اجتماعی گیالن اظهار داشت  :در نیمه
نخست سالجاری از تعداد  335325لیست
حق بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان
تعداد  324836مورد یعنی  97درصد آنها
بصورت اینترنتی بوده است .
وی افزود  :در بخش ابالغهای اوراق
مطالباتی نیز از مجموع  80256ابالغ
صورت گرفته تعداد  56922مورد یعنی
 71درصد فرایند این بخش الکترونیکی و

غیر حضوری انجام پذیرفته است .
مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با بیان
اینکه در سالجاری با راه اندازی سامانه
طرح ملی دکتر نوربخش  ،ارائه درخواستها
بابت صدور و تعویض دفترچه های
درمانی و تعهدات کوتاه مدت نیز به دامنه
خدمات غیر حضوری افزوده گردیده
است  ،افزایش روزافزون استقبال ازاین
خدمات را نوید بخش اثرگذاری مطلوب
در جامعه هدف و رضایت مخاطبین در
گروههای شرکای اجتماعی برشمرده و
اذعان داشت  :اجرای طرحهایی همچون
پرونده الکترونیک  ،نسخه های الکترونیک

و بازرسی های الکترونیکی نیز جلوه های
دیگری از اراده سازمان برای توسعه دراین
بخش بمنظور پاسخگوئی و رضایتمندی
بیشتر با بهره از امکانات مناسب در جهت
تسهیل و تسریع در خدمت رسانی میباشد .
حق پرست گفت :بیش از  75درصد
بیمه شدگان گیالنی در گروههای مشاغل
آزاد و اختیاری و  ...نیز در  5ماهه لغایت
مرداد سالجاری فیشهای حق بیمه خود را
بصورت اینترنتی دریافت نموده اند که این
رقم عددی افزون بر  647500فقره فیش را
دربر میگیرد .

لیال خدمتبین دانا

اولین خودروسازی در منطقه آزاد،

گیالن هم خــــــــــودرو تولیـد می کند
شبکه خبری گیالن  24و نشریه واکنش:
اولین کارخانه تولید خودروی سواری در
منطقه آزاد انزلی تاسیس می شود که در فاز
نخست  12هزار خودرو سواری با قوای
محرکه بنزینی و الکتریکی تولید خواهد
شد .به گزارش مدیریت روابط عمومی و
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی
در نشستی که با حضور دکتر رضا مسرور
سپرست سازمان و مهندس وحید طالب
پور عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی
و سرمایه گذاری و مدیر صنایع سازمان در
دفتر تهران این سازمان برگزار شد ،پس از
بررسی درخواست ،سوابق و توانمندیهای
شرکت مزبور ،مقرر شد نخستین واحد
مونتاژ و تولید خودرو سواری در استان
گیالن در این منطقه احداث شود.
واحد تولیدی فوق در زمینی به مساحت
 25هزار مترمربع و با زیربنای  10هزار
مترمربع فضای تولیدی مسقف ،در فضای
پسکرانه مجتمع بندری کاسپین ایجاد می

شود تا گام بلندی در مسیر عملیاتی سازی
راهبرد بنادر نسل سوم در این مجموعه
بندری فرآهم شده و منطقه آزاد انزلی
وارد حوزه فعالیت صنعت خودروسازی
خودرو کشور گردد.براین اساس ،اولین
محصوالت تولیدی آزمایشی بعد از اخذ
مجوزهای الزم و نصب خطوط تولید در
بهار سال آینده وارد بازار خواهد نمود
و براساس توافقات صورت گرفته 20
درصد خودروهای تولیدی به بازارهای

مصرف روسیه ،سوریه ،عراق ،جمهوری
آذربایجان ،اکراین و کشورهای منطقه صادر
خواهد شد .شرکت کاسپین موتور یاران در
فاز نخست ،در یک شیفت کاری توانایی
تولید  12هزار خودرو سواری و خودرو
( suvشاسی بلند) با تکنولوژی چینی و
ژاپنی ،با قوای محرکه بنزینی و الکتریکی را
دارا می باشد که در فاز نخست به صورت
مستقیم برای  200نفر اشتغالزایی شده و
به صورت غیرمستقیم نیز در حوزه هایی

چون خدمات پس از فروش برای  600نفر
فرصت شغل پدید می آید.
بنابراین گزارش سازمان منطقه آزاد انزلی
ظرف سالهای اخیر اقدام به ایجاد کریدور
جدید تجاری چین ،قزاقستان و ایران با
محوریت این منطقه نموده و از سوی دیگر
با بهره برداری از مجتمع بندری کاسپین به
عنوان یک بندر نسل سوم ،جذب سرمایه
گذاران تولیدی ،فرآوری و پردازش کاال
به منظور صادرات به بازارهای مصرف
کشورهای منطقه ،به ویژه روسیه را در
اولویت برنامه های راهبردی سازمان قرار
داده که شروع به کار نخستین واحد تولیدی
خودرو سواری در این منطقه را باید در
همین راستا ارزیابی کرد.این گروه خودروسازی
هم اکنون با برند خودروسازی سبالن خودرو،
مایوان موتور و یاران خودرو اروند در حال
تولید ناوگان حمل و نقل عمومی(اتوبوس) در

استانهای اردبیل و قزوین می باشد.

زهرا رضائی

 80درصد طرح جـامع پدافنــد غیــر عامل گیالن تدویـن شد

استاندار گیالن در شورای پدافند
غیرعامل گفت  :پدافند غیر عامل موضوع
کامال علمی و مردمی است.
دکتر ارسالن زارع درشورای پدافند
غیرعامل که با حضور معاون بسیج و امور
استان های سازمان پدافند غیر عامل کشور
در سالن اجتماعات استاندار برگزار شد
اظهار داشت :جامعه نیازمند آشنایی بیشتر
از اهداف ،رسالت و فعالیتهای پدافند غیر
عامل است.
وی افزود :مقوله پدافند غیر عامل یکی
از راهبرد های اساسی و مهم برای مصون
سازی کشور محسوب می شود و بر این

اساس پیش بینی ،پیشگیری ،رصد و
شناسایی انواع تهدیدات از جمله وظایف
اصلی حوزه پدافند غیر عامل می باشد.
دکتر زارع با اشاره به ضرورت تسریع
طرح جامع پدافند غیرعامل استان گفت:
تاکنون  80درصد از طرح مذکور پیشرفت
کار داشته و در مراحل پایانی تدوین
است .وی گفت :به سبب رابطه تنگاتنگ
مدیرت بحران و پدافند غیرعامل ادارات
کل مربوطه در استان با یکدیگرهماهنگی
بیشتری داشته باشند.
معاون بسیج و امور استان های سازمان
پدافند غیرعامل کشور نیز در این جلسه

نقش پدافند غیر عامل را در جامعه امری
مهم و ضروری برشمرد و گفت :فرهنگ
پدافند غیر عامل باید به گونه ای در بین
مردم نهادینه شود که به تمامی سطوح
جامعه منتقل شد و برای این امر آموزش
همگانی و عمومی صورت بگیرد تا آحاد
مردم با این امر مهم به خوبی آشنا شوند.
سردار حیدری افزود :تاکنون قرارداد
طرح جامع  31استان کشور منعقد شده که
 50درصد پیشرفت دارد .وی با بیان اینکه
باید پدافند موزاییکی در سطح استانها
اجرا شود تا در صورت آسیب به یک
بخش سایر بخشهای دیگر بتوانند فعالیت

خود را ادامه دهند تصریح کرد :یکی از
راهکارها برای مقابله با تهدیدات دشمن
ضرورت تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل
استانها است.
زهرا رضائی

