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ماه  دي  يكشنبه12  كه  حالي  در 
جمهوري  رياست  اول  معاون  رياست  به  نظام  مسئوالن  نشست  در 
و  داده شد  پرندگان هشدار  آنفلوآنزاي حاد  اثار شيوع  در خصوص 
اقتصاد داخلي و  بر  تواند  اين مشكل مي  اعالم شد:  جدي نگرفتن 
استانداران  تاثير منفي فراواني وارد كند و  حتي تجارت برون مرزي 
مسئول پيگيري موضوع هستند، هنوز هم برخي ازمسئوالن وسازمان ها 
در شمال ايران  تالش دارند تا موضوع را به نوعي مخفي نگه داشته 
بيماري  اين  گويي   نكنند.!  رساني  اطالع  مساله  شدن  بحراني  تا  يا 
ويروسي ناشي از ضعف مديريت آنهاست كه وارد كشور شده است 
و ممكن است از پرندگان به انسان منتقل و به سرعت گسترش يابد. 
آنفلوآنزاي حاد پرندگان كه در برخي مناطق كشور به خصوص در 
مازندران و گيالن آثارخود را نشان داده است اكنون در مراحلي است 
كه بايد روزانه اطالع رساني هاي منا سب براي افكار عمومي انجام 
شود و اگر در اين خصوص كوتاهي  صورت گيرد،  پس از شيوع 
ديگر اطالع رساني بسيار دير خواهد بود. مدير كل دامپزشكي  گيالن 
يك  در  گذشته  هفته  آخر  پزشكي  علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاون  و 
برنامه تلويزيوني اعالم كردند، مردم به سايت ها و فضاي مجازي در 
داراي  هاي  رسانه  و  نكنند  اعتماد  و  توجه  رساني  اطالع  خصوص 
يا شبكه هاي خبر  پرتالهاي  از  را  اخبار خود  مجوز و شناسنامه هم 

رساني اين دو سازمان تهيه و منتشر كنند.

آنفلوآنزاي حاد و 
نقش اطالع رساني

يادداشت روز،

دکتر عبـاسی :

شهردار خبر داد،

استاندار گيالن:

مدير مسئول  

مدير مسئول  

بانك  باره  در  خواهم  مي  كه  بار  هر   
ياد آن جمله رئيس  به  بنويسيم  ها مطلبي 
در  گذشته  سال  كه  افتم  مي  جمهوري 
نشستي مي گفت: اگر وضعيت بانك هاي 
بانكي اصالح  ما درست شود و سيستمي 
شماره  همين  در  شد.  خواهد  حل  كشور  مشكالت  ، همه  شود 
سه مطلب از سيستم بانكي در شمال داريم كه يكي در خصوص 
دريافت وام يكي از كسبه ،  دومي اطالعيه يك شعبه بانكي براي 
فروش زمين هايش ! و سومي در يك روستا كه خانمي 30 ساله 
مسئول شعبه بانكي 800 ميليون تومان پول مردم را باال كشيد كه 
الحمداهلل  فرماندار آن  شهرستان گفت: اين پولها در مدت يك 

هفته بازگردانده مي شود!!.
همه اين اظهار نظرها و انتقادهاي سازنده با هدف اصالح امور 
در  آنچه  و  كند  نمي  را كم  بانكها  كاركنان  از زحمات  اي  ، ذره 
اين مقوله عنوان مي شود مربوط به سياست گذاران و مسئوالن 
بايد درمسير اصالح  كه  است  مركزي  بانك  به خصوص  بانكي 
در  ماه  دي   12 امروز  گيرند.  قرار  مردم  با  صادقانه  برخورد  و 
دانشگاه فرهنگيان يك دانشجو مطلب جالبي را عنوان مي كرد كه 
براي دريافت وام  با پدرش  به بانك مراجعه و با در نظر گرفتن 
بازپرداخت  وام سه   ، اعالم كرد  بانك  اين  پدر  حقوق متوسط 
سال است و پس از دريافت وام كه شش ماهي از زمان كارهاي 
اداري گذشت،  رئيس شعبه گفت: بايد يك ساله بازپرداخت شود 
و سود را هم 2 درصد باالتر عنوان كرد! گفته شد كه امكان چنين 
نيست  اندازه  اين  به  پدر  اساسا حقوق  نيست چون  بازپرداختي 
بانك  از  اظهار كرد: دستورجديد  مودبانه  و رئيس شعبه  خيلي 
مركزي است و از دست ما كاري ساخته نيست. اقاي كاسبي هم 
عنوان مي كرد: با سپرده هايش بنا به درخواست بانك براي اخذ 
وام مراجعه و گفتند ،  يكصد ميليون تومان امكان دريافت دارم كه 
بعد از انجام مراحل اداري و ضامن و وثيقه و امثالهم ،  85 ميليون 

پرداخت و بقيه در بانك نگه داشته شد. 
جنگل  سردار  خيابان  در  شعبه  رئيس   ، كردم  اعتراض  وقتي 
توان  نمي  كاري  هيچ  و  است  مركزي  بانك  كرد،  دستور  اعالم 
تجارت«    « نظر  مورد  بانك  خبر  اين  انتشار  با  اگر  گفتم  كرد.!  
مستند درخواست كند،  گفت: دهها مورد را ا ز كف بازار به بانك 
مي آورم كه به مشتريان اجحاف مي شود.  اين بازاري افزود: از 
يك طرف سود هاي 22 و 24 درصد را به دستور بانك مركزي 
كاهش داده و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از پول شما را 
نگه داشته و با آن كار مي كنند كه در واقع  باز همان سود مي 
شود ، اما با شكل و شيوه ي ديگر كه اين ظلم است به خصوص 

آنكه به مشتري اعالم نمي شود كه سياست شان چيست.

سرگــردانی مردم در
 سیستم بانكي و...

سرمقاله

قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها، 

دانشگاهيان  و نسل جوان

 ششمين اثر تاليفي
 استاد مجيد محمدپور   

 منتشر شد

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  ) 1 (

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

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

استاد نمونه از سال 1390 تاکنون 

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

 روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن
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 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

جزيره ايـراني بايد 
بازپس گرفته شود

mohammadpour3650@yahoo.com 

در حالي که پرزيدنت اوباما آماده 
پايين آمدن از اسب قدرت مي شود، 
در ميان ساير مزاياي که مي تواند در 
بازنشستگي  حقوق  باشد،  انتظارش 

رياست جمهوري اش قرار دارد.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن 24 ، دالر1 حقوق بازنشستگي 

اوباما چقدر است؟
در حالي که پرزيدنت اوباما آماده 
پايين آمدن از اسب قدرت مي شود، 
در ميان ساير مزاياي که مي تواند در 
بازنشستگي  حقوق  باشد،  انتظارش 
دارد.  قرار  اش  جمهوري  رياست 
ماه يک چک  هر  عمر  آخر  تا  اوباما 
دالر   17142 مبلغ  به  بازنشستگي 
کسي  براي  که  کرد  خواهد  دريافت 
که دست کم هنوز چند تار موي سياه 
بر سرش باقي مانده چندان بد نيست.
مقايسه  در  مبلغ  اين  حال  اين  با 
اکثر  که  بازنشستگي  هاي  دارايي  با 
بزرگ  هاي  شرکت  عامل  مديران 
پس  که  کساني  از  برخي  جمله  از 
از   را  شان  بازنشستگي  اندازهاي 
مبلغ  اند،  انباشته  مالياتي  دالرهاي 

ناچيزي است.

مديرعامل  نيدورف  مايکل  مثال 
هاي  طرح  بر  که  را  سنتنس  شرکت 
و  مديکيد  کنندگان  دريافت  درماني 
دارد  مديريت  فقير  آمريکاييان  ديگر 

توسعه  که  زماني  از  بگيريد.  نظر  در 
اوباماکر  درماني  هاي  هزينه  پوشش 
هاي  آغاز شد، چک   2010 سال  در 
 658 نيدروف  شرکت  بازنشستگي 

دالر  ميليون   140 به  نزديک  يا  درصد 
رشد داشته است. اين مبلغ براي صدور 
دالري  هزار   44 ماهيانه  چک  يک 

کفايت مي کند.

 گروه سياسي : عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: مقامات 
جمهوري اسالمي ايران بايد اقدامات الزم را براي تصاحب دو جزيره 
آريانا و زرکوه که متعلق به ايران هستند انجام دهد. اول مهر ماه بود 
که گزارشي مبني بر اشغال دو جزيره ايران توسط امارات بر روي 
خروجي برخي رسانه هاي داخلي قرار گرفت؛ در اين گزارش به 
نقل از نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
با  که  عربي  مرتجع  »کشورهاي  بود:  شده  نوشته  اسالمي  شوراي 
سردمداري حاکمان سعودي مدام به صورت دروغين بر تعلق جزاير 
سه گانه ايراني به امارات سخن سرايي مي کنند بايد بدانند که دو 

جزيره ايراني به نام هاي » آريانا« و »زرکوه« در اشغال امارات است و 
اينکه ما در اين زمينه صبوري مي کنيم و حرفي نمي زنيم دليل نمي 
شود که آنها گستاخي پيشه کنند.«  در همين زمينه مرتضي صفاري 
نطنزي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
زرکوه  و  آريانا  نام هاي  به  ايراني  جزيره  دو  اشغال  درباره  اسالمي 
موضوع صبوري  اين  به  نسبت  کي  تا  ما  اينکه  و  امارات  از سوي 
اين جزاير جزء  اگر  باورم که  اين  بر  بنده  اظهارکرد:  خواهيم کرد، 
ايران محسوب مي شوند و مالکيت آنها از آن کشورمان است بايد در 

راستاي تصاحب و بازپس گيري آنها اقدامات الزم را انجام دهيم.

واكنش2

حقوق بازنشستگی اوباما چقدر است

خبر

خبر

خبر

سابق  مقام  يک   :24 گيالن  و  واكنش  نشريه ي 
نمي کرد  تصور  سفيد  کاخ  مي گويد  اوباما  دولت 
اين حد از سوريه حمايت کنند  تا  ايران و روسيه 
و »بشار اسد« بتوانند تا اين اندازه در قدرت بماند.

 ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
اين مقام ياد آور شد، »باراک اوباما« رئيس جمهور 
آمريکا در ابتداي بحران تصور نمي کرد که ايران و 

روسيه تا اين حد از سوريه حمايت کنند.
 اين مقام سابق دولت اوباما که خواست نامش 
آمريکايي  تحليلگر  پورتر«  »گرت  به  نشود،  فاش 
شکل گيري  ابتداي  در  واشنگتن  که  است  گفته 
سقوط  که  مي کرد  تصور  سوريه،  در  درگيري ها 
به  و  است  اجتناب ناپذير  امري  اسد«  »بشار  دولت 
پايگاه  در  که  مطلب  اين  در  مي افتد.  اتفاق  زودي 

 :24 گيالن  خبري  شبكه  و  واكنش  ي  نشريه 
در  املش  و  رودسر  هاي  شهرستان  مردم  نماينده 
کرد:  اظهار  رودسر  نفتي  سايت  وضعيت  تشريح 
براي تملک زمين ها اقداماتي صورت گرفته و ادامه 
با  را  نشستي  فازاول  پايان  از  پس  و  کند  مي  پيدا 

استاندار و وزير نفت خواهيم داشت .
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  دكتر 
فراگير  آغاز  از  اميدواري  ابراز  با  عباسي   اسداهلل 
طرح به صورت فراگير گفت:بخش اصلي کار در 

اين فاز تملک زمين ها است .
نماينده مردم رودسر و املش با بيان اينکه براي 
شروع اين طرح ۲۰ ميليارد در نظر گرفته شد اظهار 
و  ها  زمين  تملک  براي  ميليارد   ۱۰۰ کرد:حدود 
استقرار سايت نفتي نياز است و رقم دقيق بودجه 
افزود:تا  عباسي   . است  نشد  براورد  فعال  طرح 
سال ۹۶ اميداوريم که شاهد اين باشيم که حرکت 

اقتصادي در منطقه ما آغازشود .
در مصوبات دولت  اين طرح  اينکه  بيان  با  وي 
هست بيان داشت:سايت نفتي رودسر به عنوان يک 
به اشتغال و  اقتصادي است و مي تواند  منبع مهم 

رونق اقتصادي منطقه کمک کند .
 ۹۶ بودجه  اليحه  بررسي  به  همچنين  عباسي   
هنوز  بودجه  گفت:اليحه  و  کرد  اشاره  مجلس  در 
تصويب نشده و اميداوريم اين اليحه  هم بر اساس 

برنامه ششم و واقعي تصويب نهايي شود .

»ميدل ايست آي« منتشر شده، ادعا شده است که 
اوباما از ابتدا مايل به دخالت مستقيم آمريکا نبود و 
بعدها هم تحت فشار عربستان، ترکيه و قطر حاضر 
ليبي  از  سبک  تسليحات  ارسال  مجوز  صدور  به 
کاخ  که  زماني  گزارش،  اين  بر  بنا  شد.  سوريه  به 

وي با بيان اينکه استفاده از موتورسيلکت برقي 
بر  تکليفي  گفت:بايد  نيست  ممکن  روستاها  در 
مرور  به  شهرها  در  تا  شود  گذاشته  دولت  دوش 
زمان موتورسيکلت هاي کاربراتوري از رده خارج 

و موتورهاي برقي ها جايگزين شود .
پلرود  سد  به  همچنين  املش  و  رودسر  نماينده 
اشاره کرد و بيان داشت:سد پلرود حدود ۵۰ درصد 
پيشرفت دارد و حداقل تا سال ۹۸ افتتاح مي شود .

به  کالچاي  راه  اينکه  بيان  با  پايان  در  عباسي   
است  شده  برخوردار  اعتبار  ميليارد   ۵۵ از  قزوين 
گفت: رديفي که در بودجه تعريف شده است براي 
مسير کالچاي به قزوين است ولي چون در مسير 
آن  از  پروژه  اين  نبود  زمين  تملک  به  نياز  قزوين 

مسير آغاز شده است .
 وي بيان داشت: طرح سد مخزني پلرود يکي از 
طرح هاي بزرگ تامين آب استان  گيالن است  که 
مطالعات شناسايي و اوليه آن از سال ۵۶ آغاز شد 
و مطالعات تکميلي آن بين سالهاي ۶۲ لغايت ۸۴ 
خاتمه يافته و در سال ۸۶ مصوبه کميته تخصصي 
اي  منطقه  توسط شرکت سهامي آب  نيرو  وزارت 
گيالن اخذ شد که مشخصات فني آن عبارت است 
 ۱۳۲ آن  مخزن  حجم  و  متر   ۱۰۰ سد  ارتفاع  از: 
 ۲۰۵ آن  ساالنه  تنظيم  قدرت  مترمکعب.  ميليون 

ميليون مترمکعب مي باشد.  
پروژه سد  اجرايي  قرارداد عمليات  متعاقب آن، 

سفيد در حال تدوين سياست در قبال سوريه بود، 
نقش ايران را ناديده گرفته بود. پورتر نوشته است: 
ايران و روسيه  »مشاوران اوباما تصور مي کردند که 
تنها به ارائه کمک هايي مختصر براي نگه داشتن اسد 

در قدرت، اکتفا مي کنند.«
که  نمي کرد  فکر  اوباما  آمريکايي،  مقام  گفته  به   
ايفا  ايران و روسيه مستقيما در سوريه نقش نظامي 
در  را  خود  مرور  به  بزرگ«  »اشتباه  همين  و  کنند 
با  مي گويد  گزارش  اين  نويسنده  داد.  نشان  جنگ 
وجود آنکه بعد از بازپس گيري شهر »القصير« توسط 
اما  شد،  روشن  اوباما  دولت  اشتباه  لبنان،  حزب اهلل 
به  اشتباه،  اين  در  نظر  تجديد  جاي  به  سفيد  کاخ 
تجهيز بيشتر گروه هاي مسلح در سوريه پرداخت و 

به مرور بيش از پيش در بحران درگير شد.

در  که  عمومي  مناقصه  فرآيند  طي  پلرود  مخزني 
سال ۸۸ برگزار شد با قرارگاه خاتم االنبيا ء  منعقد 
نظارت  با  سد  پروژه    ۸۹/۱/۱۷ تاريخ  از  رسمًا  و 
شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس آغاز شد. مبلغ 
قرارداد اوليه بالغ بر  ۸۹۰ ميليارد ريال و مدت اوليه 

قرارداد ۶۶ ماه مي باشد.
و  ذخيره  پلرود،  مخزني  از ساخت سد    هدف 
تنظيم آب رودخانه پلرود که دومين رودخانه بزرگ 
استان گيالن است مي باشد که با ساخت آن، امکان 
آبياري بالغ بر ۲۷۰۰۰ هکتار از اراضي شاليکاري و 
باغات شهرستان هاي رودسر و املش و تامين آب 
آباد،  )رحيم  گيالن  شرق  بزرگ  شهر  هفت  شرب 
رودسر، لنگرود، واجارگاه، کالچاي، املش و کومله( 
به ميزان ۴۰ ميليون مترمکعب در سال و نيز تامين 
انرژي برق آبي به ميزان ۷۰ گيگاوات در سال ميسر 

خواهد شد.

نماينده ولي فقيه در گيالن و مام 
دشمن  اينکه  بيان  با  رشت  جمعه 
جنگ  با  انقالب  پيروزي  از  پس 
اسالمي  نظام  با  نبرد  به  مسلحانه 
انقالبيون در  از  آمد، گفت: برخي 
و  شدند  صفت  بوقلمون    88 فتنه 

رنگ عوض کردند.
آيت اهلل زين العابدين قرباني امروز  با اشاره به رعايت تقواي الهي 

اظهار کرد: تقوا موجب سعادت انسان مي شود.
وي  به مناسبت حماسه ۸ و ۹ دي با بيان خطبه اي از امام علي)ع( 
افزود: پس از رحلت پيامبر اکرم)ص( امام علي)ع( دچار فتنه شد و 
حوادث زمان ايشان بسيار شباهت به زمان ما دارد و پس از رحلت 

پيامبر)ص( مسلمانان به ۷۳ فرقه شدند.
خطيب جمعه رشت با بيان اينکه پس از پيروزي انقالب اسالمي 
حتي با جنگ مسلحانه به نبرد با نظام اسالمي آمدند، تصريح کرد: 
قرآن هدايتگر و سخنگويي است که دروغ در آن نيست و هر کس با 
قرآن بنشيند به دانايي او افزوده مي شود، قرآن عزت را به مسلمانان 
مي دهد. وي گفت: قرآن درس کفر را به انسان مي دهد و شبهه را 
از انسان مي زدايد و کسي که قرآن داشته باشد دچار فقير فکري و 
و  انسان  بيماري هاي  و  دردها  شفادهنده  قرآن  و  نمي شود  اخالقي 
جامعه بوده و فاصله گرفتن از قرآن موجب ايجاد مرض در انسان و 
جامعه مي شود. آيت اهلل قرباني عمل کردن به تمام موارد طبق دستور 
خداوند را مهم دانست و بيان کرد: تمام دستورات خداوند آن طور 
که بيان شده بايد تا آخر عمل شود و پايداري در اين امر ضرورت 
دارد و استقامت در دين مهم محسوب مي شود و پايداري در عمل 
کردن به دستورات خداوند حائز اهميت بوده و تقديم ۸ هزار شهيد 

مردم گيالن نشان دهنده صبر آنهاست.
وي به توانمندي ايران در مقابله با دشمنان و اعتراف دشمن به 
اين توانمندي اشاره کرد و گفت: به اوباما گفتند چرا در سوريه نيرو 
پياده نکرديد و او در پاسخ گفت ايراني ها در سوريه حضور دارند و 

نيروهاي آمريکايي توانايي مبارزه با نيروهاي ايراني را ندارند.
فتنه سال ۸۸ در  بيان کرد: در  فتنه 88  امام جمعه رشت درباره 
مقابل ولي فقيه تظاهرات کردند و در عزاي امام حسين)ع( سوت 
و کف زدند و اصل واليت فقيه را زيرسؤال بردند. وي با تصريح 
بر اينکه عاقبت به خيري بسيار خوب است، خاطرنشان کرد: برخي 
تغيير  را  خود  و  هستند  بوقلمون صفت  و  مي شوند  رنگ  به  رنگ 
مي دهند و بعضي ها در مقام مرجعيت بودند و از نزديکان امام)ره( 

محسوب مي شدند اما در فتنه چهره خود را خراب کردند.

بعضی ها بوقلمون صفت شدند   
آيت اهلل قرباني:

بازتاب اخطار ايران به
 پهباد آمريكايی

در  نيوز«  »فاکس  خبري  شبکه  وبگاه 
نظامي  رزمايش  برگزاري  از  گزارشي 
کرده  تهديد  ايران  نوشت:  ايران  جديد 
که هرگونه هواپيماي متجاوز را سرنگون 
مي سازد.  به گزارش شبکه تحليلي خبري 
گيالن 24 ،فاکس نيوز با اشاره به سخنان 
اين  نوشت:  ايران  هوايي  پدافند  فرمانده 
کشور بعد از رفع تحريم هاي سازمان ملل 
سامانه موشکي پيشرفته را در يافت کرده 
اسرائيل  و  آمريکا  ميل  خالف  البته  که 
است. بر اساس اين گزارش، ايران در اين 
رزمايش از جنگنده هاي »اف-4 « خود و 
مجهز   » »اس-300  موشکي  دفاع  سامانه 
برد بلند بهره مي برد. ايران در اين رزمايش 
ارتش، سپاه و  از  نظامي  نيروي  17 هزار 
بسيج را در ناحيه اي به وسعت 300 هزار 
و  هرمزگان  هاي  استان  شامل  که  مايل  

بوشهر مي شود شرکت داده است.
به سخنان  اشاره  با  شبکه خبري سپس  اين 
هوايي  دفاع  سامانه  تقابل  درباره  ايراني  ژنرال 
ايران و هشدار به چند جنگنده و پهپاد آمريکا 
نوشت:  نظامي  رزمايش  برگزاري  حين  در 
بحرين  در  آمريکا  دريايي  نيروي  پنجم  ناوگان 
خودداري  زمينه  اين  به  دادن  پاسخ  از  تاکنون 
ماه هاي  اين در حالي است که در  کرده است. 
اخير ناوگان نيروي دريايي آمريکا در منطقه در 
دريا و هوا برخورد هايي را با ايران داشته است.
وبگاه انگليسي »آي بي تايمز«  نيز روز گذشته 
در  گزارشي  که منتشر کرد  به رزمايش نظامي 
محل  مساحت  مي نويسد  و  نموده  اشاره  ايران 
بريتانيا  کل  برابر  دو  ايران  رزمايش  برگزاري 
آمده  تايمز  آي بي  گزارش  اين  در  است. 
آسمان  مدافعان  نظامي  رزمايش  است، 
در  )ديروز(  دوشنبه  روز  که   7 واليت 
جنوب ايران آغاز شده است با تجهيزات 
گرفته  انجام  ايران  داخل  ساخت  نظامي 
و در فضايي دوبرابر کل بريتانيا در حال 
اين  نفر در  از 17 هزار  اجراست و بيش 
سيستم هاي  و  دارند  شرکت  رزمايش 
ديگر  اضافه  به  ايران  موشکي  دفاعي 
شده اند.   استفاده  آن  در  ايراني  تسليحات 
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افتتـاح سد پلـرود سـال 1398
نماينده مردم شهرستان رودسر:

فكرش را نمی كرديم اسد در قدرت بماند ،

آگهي ابالغ اجرايیه  كالسه : 9501117
بدين وسیله به احمد بابايي فرزند ذبیح اهلل بدهكار پرونده 
نگرديده  شناخته  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  كه  فوق  كالسه 
مبلغ  میرزايي   باقر  محمد  و  شما  بین  كه  گردد  مي  ابالغ  ايد 
/25/000/000 میلیون ريال بدهكار مي باشید كه براثر عدم 
پرداخت وجه بستانكار در خواست صدور اجرائیه نموده ، پس از 
تشريفات قانوني اجرائیه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح 
اسناد  مفاد  اجرايي  نامه  آئین   18/19 ماده  طبق  لذا  باشد.  مي 

رسمي به شما ابالغ مي گردد. 
از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است 

فقط يك نوبت در روزنامه چاپ ، درج و منتشر مي گردد. 
ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در 
اجرايي طبق  انتشار آگهي ديگري عملیات  اين صورت بدون  غیر 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. اداره اجراي اسناد رسمي 
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آگهی فقدان  سند
استشهاديه   دوبرگ  ارائه  با  خاجانی  پرهیزكار  هادی  آقای 
گواهی شده دفترخانه 273 رشت مدعی گرديده كه سند مالكیت 
ششدانگ پالک 321 واقع در گرفم اصلی 83 بخش 4 رشت تحت 
شماره مسلسل 0109194 ذيل ثبت 176473 صفحه 580 دفتر 
4/1335 به نام آقای هادی پرهیزكار خاجانی صادر وتسلیم گرديده 
، تقاضای صدور سند مالكیت  بود به علت جابجايی مفقود گرديده 
المثنی را نموده لذامراتب راطبق تبصره ذيل ماده 120آئین نامه 
قانون ثبت  دريك نوبت آگهی می گرددتا چنانچه كسی مدعی انجام 
معامله يا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 
10روز از انتشار آگهی به اين اداره اعالم  ورسید دريافت دارد  در 
غیر اين صورت نسبت به صدور سند مالكیت المثنی وفق مقررات 

اقدام خواهدشد.
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه 2 رشت 

حسین اسالمی  - 7850 رم الف

آگهی  احضار وابالغ وقت دادرسی 
در اجرای ماده 80/115 1قانون آيین دادرسی  دادگاههای 
عمومی وانقالب  در امور كیفری با انتشار اين آگهی برای يك 
پور  حاجی  كريم   آقای  محلی  های   نامه  روز  از  يكی  در  نوبت 
فرزند محمد كه بلحاظ مجهول المكان بودن ابالغ احضاريه به وی 
ممكن نشده است احضار می شود تا به وقت رسیدگی ساعت 
9 صبح مورخ 1395/12/04 با حضور دراين شعبه  از اتهام 
سرور  شكايت   951540موضوع  شماره  پرونده  در  منتسبه 
رحیمی از خود دفاع نمايد  در صورت عدم حضور متهم يا عدم 

اعالم  عذر موجه تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد .
حسین افراسیابی – رئیس شعبه 101 كیفری دو خمام 

بخش  قضائی  حوزه   – رشت  به  خمام  جاده  ابتدای   – خمام 
– كدپستی 4341699115-تلفن 01324220544- خمام 

www.dadgil.ir 01324220566-وب سايت
7846 رم الف

آگهي فقدان سند
وراث آقاي فرهاد نیك راه با ارائه دو برگ استشهاديه گواهي شده دفتر خانه 46 رشت 
مدعي گرديده كه سند مالكیت ششدانگ پالک 46 واقع در فلكده سنگ اصلي 16 بخش 4 
به   4/666 دفتر  يك  صفحه  و   79448 ثبت  ذيل  205941كه  مسلسل  شماره  تحت  رشت 
شماره  به  وراثت  انحصار  گواهي  با  برابر  و  گرديد  تسلیم  و  صادر  راه  نیك  فرهاد  آقاي  نام 
1367/56/88 مورخ  1388/10/14 فوت نموده كه وراثت آن عبارتند از يك پسر و يك 
دختر و همسر به نام هاي پرهام نیك راه و گالره نیك راه و فريده بیرامي بوده و برابر اسناد 
رهني به شماره 139841 مورخ 1386/2/16 و  144503 مورخ  1387/2/7 و 144504 
جايي  به  جا  علت  به  باشدو  مي  ملت  بانك  رهن  در  رشت   28 خانه  دفتر   1387/2/7 مورخ 
المثني را نموده لذا مراتب طبق تبصره ذيل ماده 120  گرديده تقاضاي صدور سند مالكیت 
آئین نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله يا وجود 
سند مالكیت نزد خود مي باشد، مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهي به اين اداره اعالم 

و رسید را دريافت دارد.
خواهد شد.  اقدام  مقررت  وفق  المثني  مالكیت  به صدور سند  نسبت  اينصورت  غیر  در   
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خبر

استاندار  واكنش:  نشريه   
خانواده  با  ديدار  در  گيالن 
محسن  و  جليل  شهيدان  ي 
در  پيروي  علي  و  محمديان 
افتخار  ما  گفت:همه ي  سنگر 
مي کنيم که سرباز نظام مقدس 
ايران  اسالمي  جمهوري 
هستيم. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، به نقل از  پايگاه 
اطالع رساني استانداري گيالن؛ دکتر محمدعلي نجفي با بيان اينکه 
انديشه هاي رهبر معظم انقالب همانند انديشه هاي امام راحل است 
با  امت  ميثاق  و  بصيرت  روز  در  که  هستيم  خرسند  بسيار   : گفت 
واليت به ديدار خانواده ي شهدا آمده ايم و با آرمان هاي بزرگ آنان 
تجديد ميثاق مي کنيم. وي با بيان اينکه هشتم و نهم دي روز وحدت 
ايران اسالمي است گفت : در اين روزها ملت ايران در حمايت از 

رهبري، واليت فقيه و ارزش هاي اسالمي حضور يافتند.
 وي با بيان اينکه همه ي ما و دولتمردان افتخار داريم تا سربازي 
براي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران باشيم گفت : از خانواده ي 
شهدا مي خواهيم ما را دعا کنند تا بتوانيم در خدمت به مردم موفق 
باشيم. استاندار گيالن ادامه داد : کاستي ها، زياد و امکانات اعتباري ما 
محدود است اما تمام تالش دولت بر اين است تا در  انجام وظايف 

خود در قبال جامعه بپردازد.
 دکتر نجفي با بيان اينکه عظمت کار شهدا بسيار باال است گفت : 
شهداي انقالب اسالمي و دوران دفاع مقدس در راه دفاع از استقالل 
امام  بلند  انديشه هاي  راستاي  در  کشورمان  اسالمي  هويت  و  ملي 

خميني )ره( قدم برداشتند. 
شهداي  خاطره ي  و  ياد  گراميداشت  با  همچنين  نجفي  دکتر   
کشور  مرزهاي  از  فراتر  در  شهدا  اين  حضور   : افزود  حرم  مدافع 
بوده است.   براساس معرفت اسالمي  با هدف وظايف مستشاري و 
وي همچنين با تجليل از صبر و استقامت خانواده هاي معظم شهدا 
گفت : بايد از روحيه ي ايثار ، از خود گذشتگي و اخالق مداري اين 
خانواده ها درس بگيريم.  استاندار گيالن همچنين با حضور در گلزار 

شهداي بخش سنگر به مقام شامخ شهدا اداي احترام کرد.
 شهيد جليل محمديان در سن 19 سالگي در عمليات والفجر 8 در 
محل اروندرود،  شهيد محسن محمديان در سن 26 سالگي در مناطق 
عملياتي غرب کشور و شهيد علي پيروي نيز در سن 19 سالگي در 

جزيره مجنون در عمليات بدر به شهادت رسيدند.

افتخار می كنيم سرباز نظام هستيم   
استاندار گيالن:

فضاي سياسی در شهرستان 
رودسر باز است     

گفت:  رودسر  شهرستان  فرماندار   
و  اعتدال  سياست  اجراي  راستاي  در 
از  يکي  اميد  و  تدبير  دولت  توسعه 
اهدفي که در بخش سياسي در شهرستان 
همواره  که  است  بوده  اين  داشتيم 
کنيم.                                                            باز  شهرستان  در  را  سياسي  فضاي 
تالش  اينکه  :ضمن  داشت  بيان  جانبازي 
شد تا فعالين سياسي را در سطح شهرستان 
با  را  الزم  هاي  هماهنگي  و  بخوانيم  فرا 
شرايطي  هيچ  ،تحت  بدهيم  انجام  ايشان 
همواره  و  ايم  نکرده  مخالفت  ايشان  با 
گروهها  و  احزاب  فعاليت  براي  را  فضا 
باز گذاشتيه ايم بشرط آنکه فعاليت شان 
مقدس  نظام  چوب  چهار  راستاي  در 

جمهوري اسالمي باشد.
اين  از  خشنودي  ابراز  ضمن  وي     
مورد  ،چندين  افزود  مديريتي  سيستم 
برگزاري  خصوص  در  مجوز  صدور 
در  سياسي  فعاالن  سوي  از  همايشات 

سطح شهرستان داشته ايم..
محمود رضايی
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مسئولين شهر رامسر با فرماندار 
جديد ديدار کردند              

شهردار رامسر به همراه  اعضاي 
حضور  با  شهر  اسالمي  شوراي 
با  رامسر  شهرستان  فرمانداري  در 
ديدار  فرمانداري  جديد  سرپرست 

کردند. 
شهرستان،  مسائل  به  پرداختن 
حاشيه  مسائل  به  ورود  از  دوري 
ادامه  براي  برنامه ريزي مدون  اي، 
توسعه و پيشرفت متوازن در سطح 
مشکالت  رفع  پيگيري  منطقه، 
تخصيص  زمينه  در  مخصوصًا 
نصب  و  خريد  بر  مبني  اعتبارات 
مشکل  رفع  و  سوز   زباله  دستگاه 
بازديد هاي  انجام  شهرستان،  زباله 
مدبرانه  ريزي  برنامه  مشترک، 
پاسخ  و  پرسش  برگزاري جلسات 
ذيربط  مسئولين  حضور  مردمي با 
ريزي  برنامه  بر  تأکيد  شهرستان، 
براي  و هدفمند  و مشخص  مدون 
مفيد  فرهنگي  فعاليت هاي  انجام 
به  توجه  با  منطقه  نياز  مورد  و 
معظم  مقام  توسط  سال  نامگذاري 
تعامل  بر  خاص  تأکيد  و  رهبري 
شهرداري  بين  سازنده  و  مؤثر 

جديد  فرماندار  و  شورا  ،اعضاي 
نصرت  که  بود  نکاتي  از  شهرستان 

اله کوزه گر به آنان اشاره داشتند.
در ادامه رياست شوراي اسالمي 

به  تبريک مجدد  شهر رامسر ضمن 
آقاي آزاد اظهار داشتند: بايد همگي 

تالش کنيم تا نگاه مرکز استان را 
به منطقه عوض کنيم چرا  نسبت 
که بدون شک مردم رامسر بهترين 
بايد  ما  هنر  و  هستند  و  بوده 
ظرفيت هاي  اين  از  از  باشد  اين 
تمامي  ابعاد  از  مردمي که  ويژه 
نعمتي  انساني  نيروي  مخصوصًا 
بهره  کمال  مي باشد  ما  براي 

برداري و استفاده را ببريم .
فرماندار جديد رامسر همچنين 
از  استفاده  لزوم  بر  تأکيد  با 
محترم  جمعه  امام  رهنمودهاي 
;نماينده  مردم در مجلس شوراي 
شهري  مسئولين  ديگر  و  اسالمي  
در  تعاملي  کاماًل  فضاي  ايجاد  و 
بين مسئولين و دستگاههاي دولتي 
منطقه  پيشرفت  و  توسعه  براي 
محور  برنامه  است  الزم  افزود، 
از پراکندگي و  با دوري  باشيم و 
و  اي  حاشيه  مسائل  به  پرداختن 
با تمرکز  بر موضوعات واحد و 
همديگر  با  همکاري  و  پشتيباني 
بيشتر  چه  هر  خدمت  جهت  در 
و بهتر به مردم شريف منطقه قدم 

برداريم.

3 واكنش

سمیه محمدی

شوراي  مجلس  در  املش  رودسرو  شهرستانهاي  نماينده   
بخش  کراس   موتور  و  آفرود  پيست  از  بازديد  طي  اسالمي 

کالچاي شهرستان رودسر مانع تخريب اين پيست شد.
دادستان رودسر،نائب رئيس  با حضور  عباسي  اسداهلل  دكتر 
اتاق اصناف رودسر و امام جمعه و مسئول هيأت ورزشي بومي 
پيگيري  ضمن  کالچاي  اتومبيلراني  هيات  مسئول  و  محلي  و 
بيشتر  رسيدگي  خواستار  پيست   توسعه  و  بازسازي  روند 
برگزاري  جهت  آن  پيش  از  بيش  رونق  و  مربوطه  مسئولين 

مسابقات ورزشي در سطح منطقه و کشوري شدند .  
اين پيست موجبات نشاط و سرگرمي جوانان و ورزشکاران 
آفرود منطقه و خانواده ها در طي سال خصوصأ در ايام تابستان 

و اوقات فراغت دانش آموزان ودانشجويان وعامه مردم است.
گفته مي شود،  بخش كالچاي در سال 1396 ميزبان مسابقات 
آفرود كشور خواهد بود و ضروري است كه از هم اكنون پيست 
و  در بخش شهري  تويط مسئوالن شهري  مربوطه  امكانات  و 

ورزشي فراهم شود.

كالچاي سال 96 میزبان 
رقابتهاي كشوري 

خواهد بود

با خبرنگاران گفت ؛ در 9   فرماندار رودسر در نشست خبري 
ماهه سال 95 نسبت به 9 ماهه سال 94 کاهش ثبت طالق با آمار 

22/5 درصد را در شهرستان رودسر شاهد بوديم.
آمار ثبت طالق در 9 ماهه سال 94 در  : تعداد  افزود  جانبازي 
رودسر 629 مورد بوده که در 9 ماهه سال 95  اين تعداد به 488 

مورد کاهش يافته است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري رودسر، نماينده عالي دولت 
اين  در  طالق  باالي  آمار  داليل  از  يکي  داد:  ادامه  شهرستان  در 
شهرستان عدم کنترل دو دفتر دار براي ثبت طالق از شهرستان ها و 
استان هاي ديگر بود که با برنامه ريزي هاي انجام شده اين مسئله 

مدتي است که در دستور کار قرار گرفته و الحمدهلل شرايط مساعدي 
در حال شکل گرفتن است.

اين  در  نيز  ميانگين سن طالق   : داشت  اعالم  رودسر  فرماندار 
شهرستان براي مردان 38 سال و براي زنان نيز 33 سال بوده است

جانبازي در اين نشست ميزان وفات در شهرستان رودسر را با 3 
درصد کاهش اعالم داشت.

اينکه رتبه شهرستان در لحظه  بيان  با  ادامه  فرماندار رودسر در 
ثبت بهنگام 3 استاني است گفت : در 9 ماهه سال 94 تعداد والدت 
992 نفر و در 9 ماهه سال 95 اين تعداد به 921 نفر رسيده است 
توجه  قابل  بايد  نيز  آمار  اين  و  ايم  شده  روبرو  آن  کاهش  با  که 

گيرد  قرار  ها  شهرستاني  هم 
تقويت  و  جمعيت  رشد  در  تا 

جمعيت جوان تاثيرگذار باشد.
در  دولت  عالي  نماينده 
آمار   : داشت  اظهار  رودسر 
به   94 سال  ماهه   9 در  ازدواج 
ماهه   9 در  و  مورد   782 تعداد 

سال 95 نيز 720 مورد رسيده است و ميانگين سن ازدواج در مردان 
29 سال و در زنان 25 سال بوده است.

سوده رضوی

خبر

خبر

حمل  سازمان  سرپرست 
الهيجان  شهرداري  نقل  و 
در  خودرو   ۳۷۰ نام  ثبت  از 
سامانه  در   ۹۵ پاييز  ماهه  سه 

نوسازي کشور خبر داد. 
عمومي  روابط  گزارش  به 
باقر  الهيجان،  شهرداري 

نوسازي  سايت  در  فرسوده  هاي  تاکسي  افزود:  پورمحمدي  
و  تمديد  دارد. وي گفت:  ادامه  نام  ثبت  و  نام شده  ثبت  کشور 
برداري،  بهره  پروانه  تمديد  و  صدور  تاکسيراني،  کارت  صدور 
تعويض و نوسازي تاکسي فرسوده با سمند و پژو ۴۰۵  به تعداد 
کل ۲۵۳ دستگاه، صدور جواز يک واحد امداد خودرو، پيگيري 
تهيه  بار،  اولين  براي  الهيجان  شهر  در  فني  معاينه  ستاد  تشکيل 
برچسبهاي کد شناسايي يک دست و هماهنگ در يک راستا در 
پشت شيشه تمامي خودروهاي تاکسي، نصب جداکننده ترافيکي 
در ايستگاه تاکسي در خيابان امام خميني، رنگ آميزي و ترميم 
رنگ اکثر ايستگاههاي تاکسي ها و تابلوهاي مربوطه، ساماندهي 
و حريم  در حومه  بين خطوط  و  مسافربرهاي شخصي  ايستگاه 
شهر، برگزاري کالسهاي آموزشي رانندگان تاکسي توسط پليس 
راهور از ديگر اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حمل و نقل 

شهرداري الهيجان مي باشد.

تاکسی هاي فرسوده در سايت 
نوسازي کشور ثبت نام شدند

محمود رضايی

هاي  حمايت  و  ها  پيگيري  متعاقب   : فرمانداررودسرگفت   
استاندار محترم برنامه ريزي جهت خريد90 هکتاراز اراضي مورد 
اشخاص حقيقي و حقوقي  به  متعلق  که  نفت خزر  نياز شرکت 

است صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري رودسروي ادامه داد : اين 
اراضي در تملک نهادهاي حقوقي همچون بنياد مستضعفان ، بنياد 
شهيد و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام بوده و اشخاص حقيقي 
نيز توسط وکالي آنان پيگيري مي شود که هماهنگي هاي مربوطه 
توسط شرکت نفت خزر صورت گرفته است. وي تصريح كرد: 
در  اراضي  از  هکتار  اميد 5/28  و  تدبير  دولت  در  که  مسروريم 
تملک سايت پشتيباني سردار جنگل قرار گرفت و اکنون نيز اين 
پروژه با موازين زيست محيطي ادامه مي يابد تا چرخه اقتصادي 
اين استان با نام شهرستان رودسر دگرگون شود. جانبازي مطرح 
کرد تاکيد دولت براي اجراي طرح هاي بزرگ عمراني بر اساس 
موازين زيست محيطي است و تا طرحي گزارش زيست محيطي 
نداشته باشد کار اجرايي را آغاز نمي کنند و اين نگاه ويژه دولت 

به محيط زيست و طبيعت است.

آغاز ادامه روند سايت نفتی سردار 
جنگل رودسر 

طالق در رودسر کاهش يافت

محمود رضايی

    فرماندار شهرستان رودسر در پي تجمع جمعي از مردم روستاي 
ماچيان بخش کالچاي شهرستان رودسر، روز شنبه 11 دي ماه جلوي 
دفتر پست بانك اين منطقه اعالم كرد: با عنايت به پيگيري هاي مصرانه 

مسئولين ذيربط پرداخت مطالبات مردم اين دهستان از امروز آغاز شد                                                                                                                                               
 امير جانبازي گفت: پس از بررسي هاي الزم ، مبلغ بدهي پست 
بانک ماچيان 580 ميليون تومان و تعداد افرادي  که مطالبه داشتند 

از 12 دي ماه  آغاز شده  و مقرر  نفر که پرداخت مطالبات    106
شدروزانه مطالبات 20 نفر پرداخت شود که نهايتا تا پايان هفته جاري 

با تمام افراد تسويه حساب  خواهد شد.

فرماندارشهرستان رودسر:   

 پرداخت مطالبات توسط پست بانک ماچيان آغاز شد

مناطقي  گفت:  الهيجان  شهرداري  پسماند  مدير   
تفکيک  پوشش  تحت  خانوار  ۱۷هزار  آمار  با  ازشهر 
۱۰هزارخانوار  ۸تا  آمار  ازاين  که  ميباشند  زباله 

همکاري مستمر دارند.
الهيجان،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به   
مدير پسماند شهرداري در گفت وگويي افزود: تعداد 
 ۳۳ زباله  آوري  جمع  خدمات  مشمول  خانوارهاي 
هزار خانوار )۷۰ درصد جمعيت شهري( مي باشد که 

از اين تعداد، مناطقي ازشهر با آمار ۱۷هزار خانوار تحت پوشش 
خدمات تفکيک زباله ميباشند که از اين آمار،  ۸ تا ۱۰هزار خانوار 

همکاري مستمر دارند.  ابراهيم گنجه خسروي در خصوص مقدار 
کل زباله جمع آوري شده بر حسب تن در روز توسط شهرداري 

 ۹۰ روزانه  شده   آوري  جمع  زباله  کل  مقدار  گفت: 
الي  ۱۲۰  تن است که در فصول مختلف سال متغير 

مي باشد.
ها  زباله  ازکل  درصد   ۳۰ آمار،  طبق  گفت:  وي 
توسط  مقدار  اين  که  ميدهد  تشکيل  خشک  زباله  را 

شهرداري جمع آوري مي شود.
شهروندان  از  الهيجان  شهرداري  پسماند  مدير   
خواست با اصالح الگوي مصرف وکاهش توليد زباله، 
مقدار حجم زباله تر و خشک توليدي را کاهش داده، کمک بيشتري 

به حفظ منابع طبيعي و محيط زيست  نمايند.

۱۷هزار خانوار الهيجانی تحت پوشش خدمات تفکيک زباله از مبداء هستند
رئيس شوراي شهر الهيجان ، 

ايمان علیزاده

شهرداري  سبز  فضاي  مسئول 
فضاي  سرانه  توسعه  الهيجان  
سبز و پارك هاي محلي را پيش 
بيني كرد و افزود: به همين منظور 
تيم مديريت شهري احداث پارك 
حاجي آباد به مساحت ۱۵ هكتار 
را در دستور كار قرار داده و باغ 

نارنج به مساحت ۷/۱ هكتار و پارك دانشجو به مساحت ۱۵۰۰ 
مترمربع را احداث و قابل بهره برداري كرده است. 

 مسئول فضاي سبز شهرداري الهيجان از شهروندان خواست 
به منظور حفظ زيبايي ها و جاذبه هاي شهر گردشگري الهيجان، 

در حفظ و نگهداري فضاي سبز تالش  و همكاري كنند
فضاي  مسئول  الهيجان،  عمومي شهرداري  روابط  گزارش  به 
سبز  فضاي  ونگهداري  حفظ  افزود:  الهيجان   شهرداري  سبز 
موجود درشهر شامل ميادين، رفوژها، پارك هاي محلي و اشجار، 
از  بموقع درختان و فضاي سبز شهر  آبياري، هرس و سمپاشي 
در  راستا  همين  در  و  بوده  فضاي سبز شهرداري  واحد  وظايف 
سه ماهه پاييز سالجاري ۲۸۳۱۲گلدان گل، ۲۰۶۵۰ گلدان شمشاد 
طاليي و سبز، ۲۷اصله كاج و ۴۲ عدد ياس هلندي توليد گلخانه واحد 
عدد   ۴۶۰ بر  بالغ  و  شده  كاشته  شهر  سطح  در  سبزشهرداري  فضاي 
انواع گلهاي آپارتماني از قبيل بنجامين،كوروتون، پيتوس و... در گلخانه 
واحد فضاي سبزشهرداري توليد شده اند.مهدي علي نيا در خصوص 
نياز شهر گفت: در فصول مختلف در  به  بنا  توسعه فضاي سبز 
محل هاي مورد نياز پيش بيني شده ازدرخت، درختچه ها و ساير 

گل هاي زينتي استفاده مي شود.

ايجاد پارك 15 هكتاري در دستور 
كار است

مسئول فضاي سبز شهرداري الهيجان:

ايمان علیزاده

شقايق رضايی

ايمان علیزاده

بازديد دکتر اسد اهلل عباسی از آفرود کالچاي،

آسايشگاه خیريه معلولین رودسر مركز نگهداری 
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كرد:  اعالم  گيالن  در شرق  املش  و  اداره آب رودسر  رئيس   
به  ها  چاه  همه  استان  اي  منطقه  آب  مديرعامل  دستور  براساس 
عمق كم تر از 20 متر بررسي و نسبت به وضعيت آنها تصميگيري 

مي شود. 
وي تصريح كرد: در شهرستان رودسر بيش از4032چاه قانوني 
به  كه  دارد  وجود  قانوني  غير  چاه   465 و  هزار   2 بر  افزون  و 
وضعيت همه اين چاه ها رسيدگي مي شود و در صورت امكان 
املش هم 536 چاه  در شهرستان  مي شود.  داده  مجوزهاي الزم 

مجاز و 552 چاه غير مجاز وجود دارد.

برخي  روساي  و  مرکزي   بخشدار  همراه  به  املش  فرماندار   
از  و  بازديد   شهرستان  اين  مرکزي  بخش  روستاهاي  از  ادارات 
قرار گرفت. در  نزديک در جريان مسائل و مشکالت  روستاها  
اين بازديد  دهياران در حضور فرماندار شهرستان املش  مهمترين 
بخش  کاليه   ،استاد  محله  شکرکش  روستاهاي  ساکنان  مطالبات 
مرکزي شهرستان املش را تامين زير ساخت ها و جاده راه روستايي 

به  آبرساني  هاي  سردهنه  وضعيت  باره  در  دادستان   مهندس 
مزارع شاليزاري در اين منطقه هم اظهار كرد: از مهر ماه تا كنون 

، تامين روشنايي جاده ها و معابر و اصالح شبکه هاي برق بويژه 
و  بهسازي  روستايي،  بافت  از  قوي  فشار  هاي  دکل  آوري  جمع 
آسفالت جاده هاي روستايي، اصالح شبکه آبرساني و کيفيت آب 
شرب، پيگيري تصويب طرح هادي و رفع مشکالت و موانع ناشي 
از وجود روستا تاکيد کردند.محمودي عنوان کرد: سياست و نگاه 
حضور  مردم  به  رساني  خدمت  موضوع  در  اميد  و  تدبير  دولت 

كارهاي مطالعاتي و كارشناسي بر روي اين سردهنه هاي در دست 
انجام است و عمليات بهسازي و روان سازي آب از آنها در بهمن 
شدن  اجرايي  علت  داد:   توضيح  وي  شد.  خواهد  اجرا  اسفند  و 
بهسازي سردهنه ها بارندگي هاي قبل از كشت مزارع است كه مي 
تواند موجب تخريب سردهنه ها شود و براي جلوگيري از دوباره 
گيري و صرف هزينه هاي مضاعف اين اقدام ها در بهمن شروع 
خواهد شد. داستان در خصوص استخر  )سل( آبرساني منطقه باال 
بي باالن » سالكجان«  براي آبرساني به مزارع زير دست هم گفت: 
اين كار توسط مهندسين مشاور از استان اجرا و انجام شد و به گفته 
مشاور بخشي اندك دچار تخريب شده كه بايد قبل از فصل كشت 

مزارع ترميم شود.

مسئوالن و دست اندرکاران دولت در ميان مردم براي آگاهي و تسهيل 
و  مشکالت  سريع  حل  اينکه  بيان  با  املش   فرماندار  است.  آنان  مشکالت 
فرمانداري  افزود:  است  يازدهم  دولت  ضروريات  مهمترين  از  مردم  مسايل 
و  رانکوه   و  مرکزي  بخشداران  از  متشکل  تيمي  تشکيل  با  املش  شهرستان 
بازديد  آن  روستاهاي  و  شهرستان  مختلف  هاي  بخش  از  ادارات  روساي 

ميداني و با مردم ارتباط چهره به چهره داشته و خواهد داشت.

چاه هاي غير مجاز كارشناسی می شوند

حل سريع مشکالت  مردم مهمترين هدف دولت  است

رئيس اداره آب رودسر و املش،

فرماندار شهرستان املش،

مدير مسئول  

4 ربیع الثانی  1438
شماره  14648دی  1395 سه شنبه 
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مراسم  در  رشت  شهردار   
رشت  بازارچه  دهمين  افتتاح 
گفت : محالت تازه تاسيس و کم 
توسعه  ارکان  از  يکي  برخوردار 
آتي شهر است.نگاه محله محوري 
برخوردار  کم  نفاط  به  توجه  و 
است  حاکميتي  امروز  سياست 
شهردار:  ۸ دي براي مردم ايران 
نقطه تالقي تفکرات مردمي است

ثابت  محمدعلي  سيد  دکتر     
بازاچه  افتتاح  مراسم  در  قدم 
مسكن مهر طي سخناني با اشاره 
و  تاسيس  تازه  محالت  اينكه  به 

آتي شهر ي  توسعه  ارکان  از  يکي  برخوردار   کم 
در شهرک  اخير  دو سال  : طي  كرد  تصريح  است 
اجراي  راستاي  در  خوبي  اقدامات  مهر  مسکن 
فضاي   ، پارک  اندازي  راه  چون  عمومي  خدمات 
راه  نيز  و  بازارچه  و  نشاني  آتش  ايستگاه   ، سبز 
اندازي شهرداري منطقه و ... صورت پذيرفته است.

ساکنين  از  عذرخواهي  ضمن  رشت  شهردار 
و  ها  کاستي  خصوص  در  مهر  مسکن  شهرک 
خدمات  از  برخورداري  در  احتمالي  کمبودهاي 
انباشت  مشکالت  عليرغم   : کرد  تصريح  شهري 
شهرداري  تالش  و  سعي  قبل  هاي  دوره  از  شده 
رشت بر آن است تا در بودجه مصوب سال آتي در 
نقاط  به  اي  توجه ويژه  توزيع جغرافيايي خدمات 

کم برخوردار شود. 
 وي ضمن يادآوري حماسه مردم واليتمدار شهر 
رشت در هشتم دي ماه سال ۸۸ افزود : ۸ دي براي 
مردم ايران نقطه تالقي تفکرات مردمي است که در 
برابر هرگونه اختشاش و انحراف برخورد خواهند 
کرد.دکتر ثابت قدم با تاکيد بر ضرورت زنده نگه 

اين  اندازي  : راه  داشتن پديده ۸ دي تصريح کرد 
بازارچه هديه به مردمي است که بيشترين حضور 
را در عرصه انقالب داشته اند. شهردار اظهار كرد: 
رهبري  بيانات  مشمول  که  واقعي  بصيرت  امروزه 
داراي  الزاما  که  است  عملي  و  اقدام  در  است 
خروجي و کار مناسب براي مردم باشد. وي يادآور 
تابع واليت مطلقه  اين است که  : اگر نگاه ما  شد 
فقيه هستيم در عمل بايد اقدامي انجام دهيم که به 

تمامي فرمايشات ايشان جامه عمل پوشانده شود.
توجه  و  محوري  محله  نگاه  قدم  ثابت  دکتر   
حاکميتي  امروز  سياست  را  برخوردار  کم  نفاط  به 
و  ارزشي  نگاه  بايد  اساس  براين  گفت:  و  خواند 
زدايي  محروميت  راستاي  در  محوري  محله  نگاه 

بايد بيش از پيش رونق يابد.
شهردار رشت اظهار داشت : اقليت هايي از اين 
دست  خود  بقا  براي  و  کنند.  مي  سواستفاده  نگاه 
به  راه  قطعا   ، زنند  مي  اي  گرانه  فتنه  عمل  هر  به 
جايي نخواهند برد.بازگشايي مسير جديد حدفاصل 

شهرک مسکن مهر تا شهرک باهنر

شش  تحويل  »بر  زيگلر،آلمان  شرکت  نماينده 

شده  خريداري  نشاني  آتش  خودروي  دستگاه 

و  فرهنگي  کميسيون  رئيس   
ورزشي شوراي اسالمي شهر رشت 
، با قدرداني از تالشهاي دکتر ثابت 
قدم در افتتاح پروژه هاي عمراني و 
فرهنگي شهر اظهار داشت : افتتاح 
را  مهر  مسکن  خصوصي  بازارچه 
و جوش  جنب  و  تحرک  از  نشان 

دارد.
سيد رضا موسوي روزان تصريح 
کرد : به عمل در آمدن توان شهردار 
همکاري  و  همراهي  به  بستگي 
اعضاي  و  دارد  شهري  مديران 
خواهند  مي  اگر  نيز  شهر  شوراي 
پرونده  به  بايد  باشند  داشته  خود  از  اي  پرونده 

شهردار خود نگاه کنند.
وي با قدرداني مجدد از دکتر ثابت قدم در اجراي 
پروژه جمع آوري روان آبهاي سطحي تصريح کرد : 
در اين پروژه بالغ بر ۲۰۹ ميليارد تومان در راستاي 
خريد لوله براي دفن و تعبيه در زير زمين هزينه مي 
شود.که مردم در ده سال اينده ثمره اين کار را خواهند 
ديد.  رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهر 
شهرک  حدفاصل  جديد  مسير  بازگشايي  از  رشت 
مسکن مهر تا شهرک باهنر خبر داد و گفت : چاره 
شهر  فعلي  ترافيک  حجم  ساماندهي  براي  انديشي 
بايد از سالهاي گذشته پيش بيني مي شد که محقق 
دوره  شهري  مديران  دوش  به  بار  اين  و  نگرديد 
چهارم شورا گذاشته شد. سيدرضا موسوي روزان با 
تاکيد بر ماندگاري کاسبين در بازارچه تصريح کرد 
: سازمان ميادين در ساماندهي اين بازارچه ها بايد 
دراين  ورود  با  کاسبين  که  نمايد  عمل  اي  گونه  به 

بازارچه ضمانت ماندگاري داشته باشند.

معاون جديد بازرگانی 
سازمان صنعت و معدن 

گيالن معرفی شد

ليال خدمت بين دانا

نشريه واكنش: شهردار رشت با صدور حكمي احمد رضا حق بين 
را بعنوان مدير مالي منصوب كرد. 

  وي با ۲۲سال سابقه کار در استانداري گيالن و شهرداري رشت 
داراي مدرک کارشناسي ارشد حسابداري بوده که پست هاي مديريتي 
همچون مدير برنامه و بودجه و کارشناس مالي و حسابرس شهرداري 

هاي استان را در کارنامه درخشان خود دارد
به  را  يزداني  ابوذر  حکمي  طي  قانع  عليرضا  حكم  با  چنين  هم 
عنوان سرپرست جديد مديريت فرهنگي، هنري و اجتماعي سازمان 

فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت منصوب کرد.
ورزشي  و  اجتماعي  فرهنگي،  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
شهرداري رشت، در اين حکم آمده است: » نظر به تعهد، تخصص و 
به عنوان سرپرست  اين حکم  به موجب  ارزشمند جنابعالي  تجارب 

مديريت فرهنگي، هنري و اجتماعي منصوب مي گرديد.
محترم  معاون  نظر  زير  متعال  پروردگار  به  اتکال  با  است  اميد 
مؤيد  و  موفق  محوله  وظايف  انجام  در  سازمان  اجتماعي  فرهنگي، 

باشيد.«

مدير مالـي شهردار
 رشت منصوب شد

بازرگاني  معاون  معارفه  و  توديع  مراسم 
و  معدن  تجارت سازمان صنعت،  توسعه  و 
تجارت گيالن برگزار شد. به گزارش شبکه 
تحليلي خبري گيالن 24 ، با صدور حکمي 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  سوي  از 
به  خانزاده  محمود  گيالن،  استان  تجارت 
بازرگاني  امور  معاونت  سرپرست  عنوان 
منصوب  سازمان  اين  تجارت  توسعه  و 
شد.مراسم توديع و معارفه معاون بازرگاني 
و  معدن  تجارت سازمان صنعت،  توسعه  و 
تجارت گيالن برگزار شد به گزارش روابط 
عمومي، مراسم توديع و معارفه معاونت امور 
بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
حضور  با  گيالن  استان  تجارت  و  معدن 
و  سازمان  اين  مديران  و  معاونين  رئيس، 
اتاق  رئيسه  هيأت  اعضاي  پرشور  حضور 
ها،  شهرستان  و  استان  مرکز  اصناف  هاي 
انجمن پخش استان و رؤساي اتحاديه ها در 

رشت برگزار شد.
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گيالن در اين مراسم با قدرداني از تالش و 
زحمات صادقانه مجيد زيرک تصريح کرد: 
خدمت سازنده، تالش بي وقفه و خالصانه 
در بيش از دو دهه همواره سرلوحه فعاليت 

ايشان بوده است.
محمود  حضور  ادامه  در  منتظري  علي 
خانزاده را به عنوان سرپرست معاونت جديد 
امور بازرگاني و توسعه تجارت اين سازمان 
امور  معاونت  کرد:  تصريح  و  گفت  تبريک 
بازرگاني و توسعه تجارت يکي از ارکان سه 
اين سازمان است که به بخش بزرگي  گانه 
بازرگانان  و  اصناف  از جامعه شامل جامعه 
به  اشاره  با  وي  کند.  مي  رساني  خدمت 
لزوم برنامه ريزي هاي اساسي در خصوص 
ساماندهي و تشکل سازي در حوزه اصناف 
و بازرگاني به منظور ارايه خدمات مطلوب 
اين  کرد:  اميدواري  ابراز  جامعه  اين  به 
انجام  ضمن  بتواند  گذشته  همانند  معاونت 
گسترده،  هاي  ريزي  برنامه  با  محوله  امور 
همواره در خدمت رساني به جامعه شريف 

اصناف و بازرگانان پيشتاز باشد.
گفتني است در پايان اين مراسم از سوي 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت حکم 
انتصاب سرپرست معاونت امور بازرگاني و 
توسعه تجارت به محمود خانزاده اعطاء و با 
اهداي لوح تقدير و هدايايي از تالش هاي 

مجيد زيرک قدرداني شد.

اقدام هاي خوبي در مسكن مهر شده است
شهردار خبر داد،

نماينده انزلی در گفتگوي ويژه خبري 

نبودم  کوير  به  خزر  آب  انتقال  مخالف  نمايندگان  جزو 
اقتصاد کشور  اعتبارات کالن است.    نيازمند  تاالب  .احياي 
بودجه عمراني     . برد  به سر مي   CCU مريض است و در
گيالن نسبت به سال گذشته کاهش داشت. راه آهن از انزلي 

عبور نکند توجيه اقتصادي ندارد.

خبر

خبر

غرفه اين سازمان در دومين نمايشگاه هفته سبز 
کيش  آزاد  منطقه  در  ماه  دي   11 لغايت   7 از  که 
نهادهاي  و  دولتي  فعالين  استقبال  با  شد،  برگزار 
شد.  مواجه  کشور  زيست  محيط  حوزه  نهاد  مردم 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلي، در غرفه سازمان منطقه آزاد انزلي 
که به مساحت 50 متر مربع ايجاد شده بود؛ صنايع 
سبز و دوستدار محيط زيست در قالب ارائه شوينده 
هاي ارگانيک، صابون هاي گياهي، ورمي کمپوست، 
برنج راتون  ارگانيک محلي و  توليد مرغ و جوجه 
)بدون کود و سم( که در سطح اين منطقه توليد مي 

شود به نمايش گذاشته شد. 
از سوي ديگر توليدات جوامع محلي منطقه آزاد 

 نشريه ي واكنش: آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان 
در طيور بومي يکي از روستاهاي گيالن مشاهده شد

به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، 
روابط عمومي اداره کل دامپزشکي استان از وقوع 
آنفلوانزاي پرندگان در يک واحد روستايي در گيالن 
خبر داد. دکتر سهراب عاقبتي مدير کل دامپزشکي 
گيالن اظهار داشت به دنبال پايش و مراقبت فعال 
بيماري در واحدهاي استاني ، يک واحد روستايي 

درگير به بيماري تشخيص داده شد.
با تشکيل جلسه فوري ستاد پيشگيري از بحران 

صنايع  بر  مشتمل  که  سبز،  صنايع  بخش  در  انزلي 
حصير  و  دوزي  رشتي  بافي،  گليم  همچون  دستي 
اين غرفه عرضه گرديد که مجموع  در  است  بافي 
شده  ارائه  رساني  اطالع  هاي  بسته  و  محصوالت 
فعالين زيست محيطي  کارشناسان و  استقبال  مورد 

کشور قرار گرفت.
نمايندگان سازمان منطقه آزاد انزلي طي پنج روز 
گردشگري،  هاي  ظرفيت  نمايشگاه  اين  برگزاري 
اطالع  هاي  بسته  و  گذاري  سرمايه  هاي  فرصت 
رساني و سرمايه گذاري منطقه را معرفي نموده و 
معصومه شهبازي سرپرست محيط زيست سازمان 
و  کيش  تلويزيوني  زنده  برنامه  در  شرکت  با  نيز 
زندگي، ضمن تبيين اقدامات و برنامه هاي زيست 
محيطي سازمان، در خصوص لزوم رعايت مالحظات 
زيست محيطي و مباحث مترتب بر آن توضيحاتي 

احتمال  از  جلوگيري  بمنظور  استاندار  رياست  به 
انتشار بيماري ،تصميم به معدوم سازي کانون آلوده 
آلودگي پرندگان  به  با توجه  افزود  گرفته شد. وي 
داريم  درخواست  مردم  ،از  ويروس  اين  به  مهاجر 
که به منظور حفظ سالمت خود از هرگونه شکار ، 
مصرف و همچنين ورود به زيستگاه هاي پرندگان 
و  بوده  ويروس  شيوع  عامل  مهمترين  که  مهاجر 
جدا  شوند  مي  محسوب  بيماري  مخزن  عنوان  به 

خودداري نمايند.
کرد  نشان  خاطر  گيالن  دامپزشکي  کل  مدير 

هاي  ظرفيت  و  برنامه  عملکرد،  معرفي  كردد.  ارائه 
منطقه در بخش هاي مختلف زيست محيطي، آشنايي 
با دستاوردهاي ديگر مناطق آزاد در مواجه با مسائل 
زيست محيطي، موسسات و نهادهاي آموزشي دولتي 
و خصوصي حوزه محيط زيست، نهادهاي مردم نهاد 
)سمن( فعال در اين حوزه از مهمترين دستاوردهاي 

حضور در اين نمايشگاه ارزيابي مي شود.
دومين نمايشگاه هفته سبز با هدف توسعه فرهنگ 
دستيابي  و  سالم  زندگي  ترويج  عمومي،  سالمت 
محيط  سطح  ارتقاي  و  عمومي  سالمت  فرهنگ  به 
داخلي  شرکت   80 از  بيش  حضور  با  ملي   زيست 
باغباني،  کشاورزي،  مختلف  هاي  زمينه  در  فعال 
نمايشگاهي  محيط  زيست و خدمات سبز در مرکز 

کيش برپا شد.

تحت  با  آنفلوانزا  به  انسان  ابتال  از  موردي  تاکنون 
تيپ H5N8 گزارش نشده و همچنين افزود تاکنون 
نيز گزارشي  استان  تلفات در طيور صنعتي  بروز  از 
بندي شده  لذا مصرف مرغهاي بسته  دريافت نشده 
و استحصالي از کشتارگاههاي صنعتي تحت نظارت 

دامپزشکي خطري ندارد.
دکتر عاقبتي در توصيه به پرورش دهندگان طيور 
استان گفت با رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي و 
امنيت زيستي در واحدهاي پرورش طيور صنعتي ، 

خطري اين صنعت را تهديد نمي کند.

با ارائه محصوالت تولیدی صنايع جوامع محلی و دوستدار محیط زيست منطقه،

دامپزشكي استان خبر داد،

استقبال فعالين زيست محيطی از غرفه منطقه آزاد انزلی
 در جزيره کيش

آنفلــوآنــزاي فوق حـاد در گيـالن

زهرا رضائي

خبر

خبر

خبر

علميه  حوزه هاي  مدرس 
گيالن  براي  ماه  دي   گفت:نهم 
يادآور وفاداري مردم درپشتيباني 
به  است.  واليت  و  نظام  از 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش 
االسالم  جت   ،  24 گيالن 

در  9 دي  پاسداشت  مراسم  در  والمسلمين محمدحسن سميعي 
مسجد جامع  فومن اظهار داشت: حضرت امام)ره( اسالم را احيا 
و با معرفي اسالم ناب حقيقي و معنوي پوزه همه مستکبران را 

به خاک ماليد. 
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري که خيلي از خواص 
که  بود  شيطاني  عمل  آن   88 فتنه  گفت:  شدند  رفوزه  فتنه  در 
براندازي  دشمنان  هدف  که  مي فرمودند  سخنراني ها  در  رهبري 
از  زودتر  روز  يک  گيالن  مردم  اينکه  بيان  با  سميعي  بود.  نظام 
تمامي مردم کشور دشمني خود را با فتنه گران اعالم کردند افزود: 
از  درپشتيباني  مردم  وفاداري  آور  ياد  گيالن  براي  دي ماه  هشتم 

نظام و واليت است. 
و  زمان)عج(  امام  پشتيباني  به  اينکه  به  اشاره  با  حوزه  استاد 
کرد:  اعالم  شد  خنثي   88 سال  فتنه  رهبري  معظم  مقام  رهبري 
آمريکا، اسرائيل، انگليس و ضد انقالب همچنان انگشت حيرت 
بر دهان دارند. وي با بيان اينکه فتنه 88 درس عبرتي براي دشمنان 
نظام شد تصريح کرد: در همينجا به همه دشمنان نصيحت مي کنم 
که به خودشان بيايند زيرا آتش خشم اين ملت را در نهم دي ماه 

آن سال به چشم ديدند. 
 اين استاد حوزه با بيان اينکه فتنه گران قصد براندازي نظام را 
داشتند خاطرنشان کرد: ملت و امت اسالمي در همه حال پشتيبان 
واليت فقيه هستند.   وي به دريافت حقوق هاي نجومي اشاره کرد 
و گفت:  آن وزيري که مي گويد 4 هزار ميليارد ثروت من است آيا 
او خواهد فهميد اشتغال، بيکاري و گرسنگي چيست؟ يقين بدانيد 

خداوند منتقم حق مردم است.  منبع: تسنيم.

مخابرات  چشمگير  رشد  به  عنايت  با   
گرفتن  قرار  و  ديتا   ،  ITحوزه در  گيالن 
ارزيابي  هاي  رتبه  باالترين سطح  در  استان 
رضا  مهندس  کشور،  در  ديتا  شاخصهاي 
دکتر  سوي  از  حکمي  طي  خضردوست 
مخابرات  مديرعامل شرکت  رسول سراييان 
ايران،به سمت »مديرعامل شرکت گسترش 
ايران«منصوب  مخابرات  ارتباطات  خدمات 

گرديد.
اين  فعاليت  حوزه  است  ذکر  شايان   
و  ساماندهي،ارتقاء  خصوص  در  شرکت 
در  ايران  مخابرات  شرکت  اهداف  پيشبرد 
الکترونيک  اطالعات،تجارت  فناوري  حوزه 
و ارتباط با موسسات ،سازمان ها و بانک ها 

خواهد بود.

روابط  دفتر  گزارش  به 
عمومي و آموزش همگاني 
فاضالب  و  آب  شرکت 
امور  مدير   ، گيالن  استان 
دو  نصب  از  املش  آبفاي 
دستگاه ارتفاع سنج بر روي 
خبر  شهرستان  اين  مخازن 

داد. ارسالن قرباني مدير امور آبفاي املش با اشاره به لزوم اجراي 
طرح تله متري به منظور کنترل تأسيسات از راه دور اظهار داشت: 
در راستاي تکميل اين طرح در مخزن 3000 مترمکعبي سرچور 
و مخزن 100 مترمکعبي تلمبه خانه املش نسبت به نصب ارتفاع 

سنج اقدام گرديد.
اين طرح  اجراي  با  افزود:  موضوع  اين  اهميت  به  توجه  با  وي    
ميزان سطح آب مخازن در اتاق فرمان مشاهده و با کنترل ارتفاع آب ، 
از سرريز شدن مخازن جلوگيري مي گردد . قرباني همچنين يادآور 
شد: خريد و نصب ارتفاع سنج مخازن با هزينه کرد 44 ميليون 

ريال از محل اعتبارات عمراني بوده است.

9 دي يادآور وفاداري مردم از 
واليت است

انتصاب مهندس 
خضردوست در شرکت 

مخابرات ايران 

نصب ارتفاع سنج در مخازن املش در 
راستاي تکميل طرح تله متري

مدرس حوزه هاي علميه در فومن،

ادامه مطلب از صفحه 1 .....
 اين عزيزان نگفتند، وقتي  بر روي اين دو پرتال خبري هاي 
اينكه  بر  مبني  ، حتي  شود  نمي  منتشر  اين خصوص  در  منظمي 
با  كه  ارتباطي  با  عمومي  افكار  است«   آرام  چيز  همه   « امروز 
فضاي مجازي دارند به شدت در نگراني به سر مي برند. برخي 
از سايت ها و وبالگ ها و كانال هاي تلگرامي اوايل هفته  جاري 
نوشتند كه آنفلوآنزاي حاد به رشت رسيد و اكنون افراد هم به آن 

مبتال شده اند.
 دانشگاه علوم پزشكي و دامپزشكي استان هم در اين خصوص 
هيچ گونه واكنشي نداشته اند. از اين دو دستگاه و مسئوالن عزيز 
در خواست مي كنيم تا به صورت مستمر و به هنگام اطالع رساني 
كنند و منتظر نباشند تا فردي مبتال شده و يا تعدادي مرغ  محلي 
يا پرندگان مهاجر معدوم و سپس خبر آن  انتشار يابد. پاك بودن 
استان از اين بيماري ويروسي و اطالع رساني به هنگام موجب 
به  خصوص  دراين  لطفا  شود،  بنابراين  مي  مردم  اذهان  ارامش 

صورت منظم ،  روزانه و مستمر اطالع رساني كنيد. ممنون

آنفلوآنـزاي حـاد و نقش
 اطالع رسانی

يادداشت روز،

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

شماره حساب بانک ملي010۵3928۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0102۵0٧308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶3٧31021٧۵9122بانک مهر ايران

تلفن    01333363539        و         01333363890

قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز
 انجمن تاالسمي استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترين نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به بيماران دست 
ياري  به سوي شما  عزيزان دراز كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       01000394۵۵009     بانك پارسيان
   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدير عامل  

مدير مسئول  

4 ربیع الثانی  1438
شماره  14648دی  1395 سه شنبه 

ليال خدمت بين دانا
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اجتماعي » زنان و جوانان«

mohammadpour3650@yahoo.com 5 واكنش
 شايد ما به قوانين و مقررات و سياست هاي بانك ها آشنايي 
نداشته باشيم ، اما لطفا شما بگوييد كه يكي از فعاليت هاي بانك ها 

در كشور خريد و فروش ملك است.؟
به تازگي از جلوي بانك قوامين شعبه گلسار در بلوار اصفهان 

عبور مي كردم كه يك اطالعيه نظرم را جلب كرد. 
در اطالعيه نوشته بود،  بانك قوامين تعدادي ملك را به قيمت 
مناسب از طريق مزايده به فروش مي رساند. آدرس و زمان مزايده 
و  قوانين  به  كه  آنجايي  از  بود.   نوشته شده  اطالعيه  اين  در  هم 

،  شما عزيزان  نداريم  كافي  آشنايي  ها  بانك  مقررات  و  ضوابط 
مطلع بفرماييد ، مگر يكي از كارهاي بانك ها در كشور خريد و 
فروش ملك است .؟ اگر چنين است كه بانك مي تواند در خيلي از 
امور مانند خريد و فروش وسايل منزل،  سكه ، طال و امثال آن هم 
دخالت كند و اگر باز اين طور باشد، كسبه در بازار چه مي كنند.؟ 
به شماره  مسئول  مدير  با  را  تان  نظرات خوب  و  ها  ديدگاه   
عمومي  افكار  براي  حداقل  تا  بگذاريد  ميان  در   09125036810

روشنگري شود. 

فروش زمين از طريق 
بانك قوامين !!

بازارچه  در  اقتصادي:  گروه   
ميرزاكوچك خان فعاليت دارد و حسابي 
شعبه  تجارت  بانك  در  مالت  پر  نسبتا 

سردار جنگل شهر رشت دارد.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن 24 ، با من درد دل مي كند و با 
حيرت از شنيدن چنين مطالبي از سيستم 
بانكي كشور تنها چيزي كه به ذهنم مي 
رسد ، اينست كه عين مطالب را بازتاب 
دهم كه مسئوالن بانك تجارت به خود 

بيايند و ديگر بانك ها هم عبرت ببينند.   هنوز از 
دانم  بعيد مي  ام كه مي گويد،   بر نگشته  اين فكر 
بانكي  انعكاس اين مطالب سيستم  با نوشتن و  كه 
ما درست شود و همين جا به ياد آن جمله معروف 
سيستم  اگر  گفت:  كه  افتم  مي  جمهوري  رئيس 
بانكي در كشور درست شد ، همه چيز درست مي 
اضافه  تقاضا  و  عرصه  بازار  در  فعال  اين  شود.!؟ 
سرانگشتي  محاسبه  يك  و  سپرده  براساس  كرد: 
طبق قانون بانك مي توانستم تا 280 ميليون تومان 
تسهيالت دريافت كنم، اما فقط يكصد ميليون تومان 

در خواست كردم.

 مسئوالن شعبه هم هيچ گونه توضيحي ندادند تا 
روز دريافت پول وام گفتند و به آن عمل كردند كه 
بايد 15 ميليون تومان از تسهيالت در حساب شما 
باقي بماند و 85 ميليون تومان به شما پرداخت مي 
به  درمراجعه  است و  بانك  قانون  گفتند، اين  شود. 

رئيس شعبه هم همين حرف را شنيدم.!
 در مدت دو هفته از دريافت اين وام تا كنون سه 
رقم يكصد تا 185 هزار تومان هم از حساب كسر 

شده است كه توضيحي هم داده نشده است.
 وي مي گويد: به راستي در كشور كسي به كار 
از  كردن  كسر  و  پرداخت  و  دريافت  و  ها  بانك 

بانك  آيا  كند.  نمي  نظارت  مردم  حساب 
هر قانوني كه خودش وضع كرد بايد بدون 
هم  من  كند.   اجرا  را  آن  مشتري  آگاهي 
ماندم  تحصيلكرده   شهروند  يك  بعنوان 
كه چه جوابي به اين شهروند بدهم و تنها 
گفتم كه بانك تجارت با اين سياست مايه 
در سياست  بايد  و  است  ي خجالت شده 
هاي خود بازنگري كند، حتي اگر اين قانون 
بعيد  كه  باشد  كرده  تاييد  مركزي  بانك  را 
مي دانم. وقتي محل را ترك مي كردم در 
اين انديشه بودم كه چرا بسياري از مسائل 
در  مثال  و  نمي شود  نظارت  درون جامعه 
خودشان  كه  آنگونه  بانكي  سيستم  بخش  همين 
سياست گذاري مي كنند ، آن را به اجرا مي گذارند 
و نظر مردم براي آنها اهميتي ندارد.  به خاطر آوردم 
كه چگونه در غرب سود بانكي بايد 2 تا 4 درصد 
باشد و در كشور ما 15 تا 20 در صد و تا سال قبل 
اين ميزان به 30 درصد هم مي رسد. بعد ما مدعي 
هستيم كه بانكداري اسالمي داريم و ..  منتظر پاسخ 
بانكي  تحصيلكرده، كارشناسي   ، عاقل   ، عالم  يك 
، اقتصاد دان و .... هستم  - لطفا ما را راهنمايي كنيد 
چرا  و  دارند  رفتاري  چنين  ما  هاي  بانك  چرا  كه 

كسي نظارت نمي كند؟!

خبر

خبر

خبر

 گيالن 24 و نشريه ي واكنش: 
هم  با  پرورش  تحقيقاتي  طرح 
کپور  با  قفس  در  خاوياري  ماهي 
در  خاکي  استخرهاي  در  ماهيان 
تاس  بين المللي  تحقيقات  مؤسسه 
به  سنگر  در  خزر  درياي  ماهيان 

بهره  برداري رسيد. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، 
دکتر نجفي در مراسم بهره برداري از اين طرح  با اشاره به وجود 
چند هزار هکتار استخرهاي خاکي پرورش ماهي در گيالن  گفت: 
بخش عمده اي از استخر هاي کپور ماهيان بدليل دارا بودن عمق 
و مساحت کافي داراي شرايط الزم براي نصب قفس مي باشند، 
از  اينگونه  در  الزم  امکانات  تأمين  و  مناسب  برنامه ريزي  با  که 
به  مي تواند  ماهيان  کپور  پرورش  با  همزمان  خاکي  استخرهاي 
پرورش به ماهيان خاوياري در قفس اقدام کرد. وي با اشاره به 
بر  مبني  ايشان  تأکيد  و  استان  به  محترم جمهوري  رياست  سفر 
اهميت پرورش ماهي در قفس در دنيا خاطر نشان کرد : اگرچه 
در سفر دکتر روحاني توليد  10 هزارتن ماهي در قفس است در 
تالشيم در مدت   2 سال از 12 هزار تن ماهي پرورش يافته در 

قفس بهره برداري کنيم.
ماهي  همزمان  پرورش  روش  در  اينکه  بيان  با  نجفي  دکتر 
خاوياري در قفس در استخرهاي کپور ماهيان به علت عدم نياز به 
زمين يا مصرف آب، ميزان سرمايه گذاري اوليه پايين است گفت 
: با اجراي اين طرح در استخرهاي خاکي دوره پرورش در قفس 
کوتاهتر مي شود و سختي هاي کار در درياي متالطم را هم ندارد.  
دکتر نجفي با بيان اينکه  يکي از مباحث مهم مرتبط با موضوع 
درآن   غذايي  مواد  و  دريا  ظرفيت  از  استفاده  محور  دريا  اقتصاد 
پرورش  در  دنيا  از 60 کشور  بيش  :در حال حاضر  است گفت 
ماهي در قفس فعاليت مي کنند و اين نشان دهنده توجه کشورهاي 
پتانسيل مذکور  از  مندي شان  بهره  و  دريا محور  اقتصاد  به  دنيا 
تحقيقات  مؤسسه  بودن  برند  به  اشاره  با  گيالن  استاندار  است. 
بين المللي تاسماهيان درياي خزر در دنيا اظهار داشت : نظير اين 

مرکز فقط در  کشورهاي چين و کانادا ديده مي شود
دکتر نجفي اظهار کرد : 2 ميليون قطعه بچه  ماهي توليد شده 
مؤسسه  رئيس  است.  شده  سازي  رها  دريا  در  مؤسسه  اين  در 
تحقيقات بين المللي تاس ماهيان درياي خزر با بيان اينکه در اين 
طرح پرورش فيل ماهي در قفس همراه با پرورش کپور ماهيان 
اين کار 4 دستگاه قفس  براي   : مورد بررسي قرار گرفت گفت 
شناور در داخل استخر خاکي به مساحت 2 هکتار مستقر شد و  
فيل ماهي همراه با ماهيان گرمابي کپور معمولي ، فيتو فاگ، بيگ 

هد و آمور به مدت 5 ماه پرورش داده شد.

المللي  بين  ساالنه  جشنواره  پنجمين 
کاريکاتور سيکاکو)SICACO 2016( به 
ميزباني کشور کره جنوبي برگزار شد که 
مژده ملک اوغلي، سوگند صيدجو بشمن 
از  نفر  بهمبري، سه  زاده  و سپيده سيفي 
دانشجويان رشته نقاشي در اين جشنواره 

موفق به کسب ديپلم افتخار شدند.
 روابط عمومي دانشگاه گيالن  و مديريت نشريه ي واكنش 
و  نقاشي  گروه  مذکور،  دانشجويان  به  را  موفقيت  اين  کسب 

دانشگاهيان تبريک عرض مي كنند.

ليال خدمت بين دانا

ليال خدمت بين دانا

اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير  رفاه  معاون 
بر  باري  را  کشور  در  بازنشستگان  تعداد  افزايش 

دوش دولت و يک معضل براي دولت دانست .
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  احمد 
ميدري  در مراسم طرح توسعه توانمندسازي جامعه 
محور روستايي در رشت اظهار داشت: گردشگري 
يک امر همگاني نيست و نبايد تنها با اين ديد نگاه 

کنيم که يک عده اي مسافر وارد و خارج مي شوند.
جامعه  توانمندسازي  توسعه  طرح  اجراي  وي 
و  کرد  عنوان  خوب  را  گيالن  در  روستايي  محور 
ارائه  استان کشور  به چند  را  اين طرح  ايده  گفت: 
به  را  ايده  اين  شد  موفق  گيالن  استان  ولي  داديم 

خوبي اجرا کند.

پيچيده ترشدن فضاي کسب و کار و  با  امروزه 
باالگرفتن رقابت هاي تجاري از يک سو وافزايش 
حق انتخاب و دسترسي روزافزون به انواع رسانه ها 
و شبکه هاي اجتماعي از سوي ديگر  ، بسياري از 
ما مصرف کنندگان هر روزه در معرض انبوهي از 
پيام ها ،تبليغات و وعده هاي خوش رنگ و لعاب 
ايم.  گرفته  قرار  مختلف  فروشندگان  و  ها  شرکت 
شايد بسياري از ما بارها تجربه ي دريافت پيامک 
هاي فريبنده و تماس هاي تلفني تبليغاتي را داشته 
ايم و مکررًا با انواع وعده ها و ادعاهاي پرطمطراق 
 ، تلويزيون   ، اجتماعي  هاي  شبکه  در  ها  شرکت 
خود  منازل  حياط  داخل  حتي  و  خيابان   ، راديو 

مواجه شده ايم!
استفاده  به  مربوط  اخبار  ما  از  بسياري  شايد    
از مواد غيربهداشتي و مضر در محصوالت مختلف 
ادعاها،  و  ها  وعده  انواع  با وجود  و  ايم  شنيده  را 
نهايتًا با عهدشکني و بي اخالقي و غش در معامله 

با شرکت ها روبرو شده ايم.
پويايي  در گروي  اقتصادي  توسعه  است  بديهي 
فضاي کسب و کار بوده و بازاريابي به عنوان رشته 
اي علمي که حداقل از يک منظر متکفل شناسايي 

اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير  رفاه  معاون   
با بيان اينکه تالش مي کنيم ميزان فقر در کشور را 
سنجش و رصد کنيم تصريح کرد: به دنبال طرح هايي 

هستيم که به کاهش فقر کمک مي کند.
 84 سال  در  کشور  بازنشستگان  تعداد  ميدري   
را يک ميليون و 200 هزار بازنشسته اعالم کرد و 
 700 و  ميليون   2 به  تعداد  اين   92 در سال  گفت: 
هزار بازنشسته رسيد و نزديک به يک ميليون و 500 

هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه شد.
 وي افزايش تعداد بازنشستگان در کشور را باري 
براي دولت دانست  بر دوش دولت و يک معضل 
و بيان کرد: پول تخصيص داده شده به بازنشستگان 

بايد براي اشتغال جوانان صرف شود.

محصوالت  ارائه  و  کنندگان  مصرف  نيازهاي 
متناسب با نيازها و قدرت خريد آنان است، ابزاري 
بسيار مهم ، ضروري و نقش آفرين در اين عرصه 
رويکرد  حد  چه  تا  که  اينجاست  سوال  اما  است. 
علمي نسبت به بازاريابي به عنوان يک فرايند و نه 
براي فروش، در کشور ما  ابزار فريبنده  صرفًا يک 
مورد توجه قرار گرفته است؟ آيا اين انبوه پيام ها 
و تبليغات و وعده ها توانسته اند به افزايش اعتماد 
مصرف کنندگان و ايجاد روابط بلندمدت آن ها با 
شرکت ها و فروشندگان کمک کنند؟ آيا زمان آن 
رفتار  ي  رابطه  به  طور جدي  به  که  است  نرسيده 
به  کنندگان  اعتماد مصرف  و  بازاريابي  در  اخالقي 
عنوان سرمايه ي اصلي شرکت ها در عرصه رقابت 
توجه ويژه شود؟ آيا اينطور انديشيده ايم که رعايت 
کاهش  به  منجر  ضرورتًا  کار  و  کسب  در  اخالق 

سودآوري مي گردد؟
 متاسفانه به نظر مي رسد با وجود پيشرفت هاي 
فراوان علم بازاريابي در سطح جهان و به روز شدن 
از نظريه ها و رويه هاي کسب و کار در  بسياري 
دنياي امروز، هنوز بسياري از شرکت ها در کشور 
تنها به هنر جلب مشتريان جديد تاکيد داشته و براي 
حفظ رضايت مشتريان موجود چندان اهميتي قائل 
نيستند؛ يعني به جاي اينکه کانون توجه معطوف به 
ايجاد روابط بلندمدت با مشتري، جلب اعتماد او و 
افزايش اعتبار و شهرت نام و نشان شرکت در سطح 
جامعه باشد ، متوجه فروش و پيش فروش است؛ 
حال آنکه تحقيقات نشان داده اند هزينه ي جذب 
يک مشتري جديد معادل پنج برابر هزينه اي است 
مشتريان  از  يکي  داشتن  نگه  راضي  براي  بايد  که 

فعلي شرکت هزينه شود.

اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير  رفاه  معاون   
از کمک 37 هزار ميليارد توماني دولت به صندوق 
بايد صرف  مبلغ  اين  داد و گفت:  بازنشستگي خبر 

اشتغال جوانان مي شد.

ادامه  پيامدهاي  که  اينجاست  تامل  قابل  نکته   
غيرمسئوالنه  و  غيرعلمي،  رويکردهاي  چنين  ي 
مصرف  اعتماد  کاهش  به  محدود  تنها  بازاريابي  به 
نمي  خاطي  هاي  شرکت  از  تعدادي  به  کنندگان 
گردد بلکه به تدريج و با افزايش وقايع مشابه منجر 
از  بزرگي  هاي  بخش  اعتمادي  بي  فضاي  ايجاد  به 
مصرف کنندگان نسبت به هرگونه فعاليت مرتبط با 

کسب و کار و بازاريابي مي گردد. 
 يک نتيجه ي چنين فضاي آکنده از بي اعتمادي 
اين است که  امروز بازاريابي متهم به دروغ، فريب، 
اغراق، تقلب و نقض حريم خصوصي بوده و بديهي 
است چنين فضايي به کاهش رونق فضاي کسب و 

کار دامن خواهد زد. 
مصرف  انساني  و  قانوني  حق  به  اگر  حتي  لذا 
و  کسب  در  اخالق  رعايت  ي  مطالبه  در  کنندگان 
به  ها  شرکت  منفعت  زاويه  از  تنها  و  نپردازيم  کار 
منفي  هاي  واکنش  که  آنجا  از   ، بنگريم  موضوع 
و  غيراخالقي  بازاريابي  رفتار  به  کنندگان  مصرف 
غيرمسئوالنه ي شرکت ها مي تواند تاثيرات مخربي 
بر اعتبارخود شرکت ها به طور خاص و رونق بازار 
به طور عام داشته باشد، ضرورت بازنگري در نگاه 
مان به »بازاريابي« به عنوان يک »فرايند علمي« و نه 
صرفًا يک تاکتيک فروش مقطعي و ضرورت توجه 
به »رويکرد اخالقي در بازاريابي« بديهي به نظر مي 

رسد.
 اما اينکه منظور از بازاريابي به عنوان يک فرايند 
علمي چيست و بازاريابي اخالقي و شاخص هاي آن 
کدامند، خود بحثهاي مفصلي هستند که جاي سخن 

بسيار دارند...           

افتتاح يک طرح بين المللی
 شيالت در گيالن

موفقيت دانشجويان دانشگاه 
گيالن در جشنواره بين المللی 

کاريکاتور سيکاکو

افزايش بازنشستگان در کشور باري بر دوش دولت

اهميت اخالق و رويکرد علمی در بازاريابی امروز

خبر

737 ميليون و 70 هزار ليتر بنزين معمولي 
در نه ماهه گذشته در استان گيالن به مصرف 
 39 افزايش  با  ميزان  اين  که  است  رسيده 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ليتر  ميليون 
بوده  همراه  درصدي  شش  رشد  با  گذشته 

است .
  به گزارش روابط عمومي شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيالن و به 
نقل از علي اصغر عباسي مدير اين منطقه : 
» طي نه ماهه امسال مجموعًا يک ميليارد و 
135 ميليون و 415 هزار ليتر انواع فرآورده 
هاي نفتي در استان توزيع شده است که در 
 2.48 گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقايسه 
کاهش  بيشترين  و  داشته  کاهش  درصد 
مربوط به فرآورده هاي نفت سفيد ، نفتگاز 

و نفتکوره بوده است  . « 
39 ميليون و 128 هزار ليتر بنزين سوپر 
، 737 ميليون و 70 هزار ليتر بنزين معمولي 
سفيد  نفت  ليتر  هزار   760 و  ميليون   51  ،
نفتگاز غير  ليتر  ميليون و 457 هزار   307 ،
ليتر  هزار   104 و  ميليون   247 و  نيروگاهي 
هايي  فرآورده  مجموع  نيروگاهي  نفتگاز 
است که در نه ماهه گذشته در استان گيالن 

توزيع شده است . 
 254 همچنين   سالجاري  ماهه  نه  در    
گاز  مترمکعب   138 و  هزار   125 و  ميليون 
طبيعي) CNG (در استان به مصرف رسيده 
مصرف  معادل   CNG ميزان  اين  که  است 
بنزين  ليتر   635 و  هزار   42 و  ميليون   249
بوده که با جايگزيني گاز ، صرفه جوئي شده 

است .  
فرآورده  ديگر  از  نيز   )LPG( مايع  گاز 
پخش  ملي  شرکت  توزيع  قابل  نفتي  هاي 
استان  منطقه گيالن  در  نفتي  فرآورده هاي 
است که با مصرف 45 هزار 124 تن در نه 
ماه گذشته کاهش 11 درصدي را نسبت به 

زمان مشابه پارسال داشته است . 
باب   96 قالب  در   CNG ميزان  اين   
جايگاه  CNG فعال استان اعم از 35 باب 
دومنظوره و 61 باب تک منظوره در سطح 

استان توزيع مي شود . 

ديون  وضعيت  به  رسيدگي  بمنظور   
آن  وابسته  سازمانهاي  و  رشت  شهرداري 
تامين  به  شاغل  نيروهاي  بيمه  حق  بابت 
اين  تکليف  تعيين  هدف  با  و  اجتماعي 
 . شد  برگزار  مشترکي  نشست   ، بدهيها 
وجلسات  شده  انجام  پيگيريهاي  بدنبال 
اجتماعي  تامين  وکارشناسان  مديران  متعدد 
استان وشهرداري رشت و به منظوررسيدگي 
وسازمانهاي  شهرداري  ديون  وضعيت  به 
وابسته آن بابت حق بيمه نيروهاي شاغل به 
تامين اجتماعي وبا هدف تعيين تکليف اين 
با حضور جميل  مشترکي  نشست   ، بدهيها 
گيالن  اجتماعي  تامين  مديرکل  پرست  حق 
، دکترثابت قدم شهردار رشت ، رئيس اداره 
اجرائيات وکارشناسان حوزه درآمد سازمان 
ازمشاورين  ويکي  شهرداري  مالي  ومسئول 

شوراي شهر رشت برگزار شد .
پرداخت  محوريت  با  نشست  دراين 
شرايط  بررسي   ، اجتماعي  تامين  مطالبات 
پيشنهادي  ومستغالت  امالک  ويژگيهاي  و 
به  تهاتر  انجام  جهت  که  رشت  شهرداري 
ارائه  اجتماعي  تامين  به  بدهي  مبلغ  ازاي 

گرديده بود دردستورکار قرار گرفت .

شهيد  بنياد  مديرکل  فرهنگي  معاون 
کليپ  ساخت  از  گيالن  ايثارگران  امور  و 
ايثارگر  همسران  رنج  تصويري  صوتي 
ايثار  گزارش  به  داد.  خبر  استان  اين  در 
به  اشاره  با  داوطلب  گيالن،محمدرضا 

امسال  کرد:  اظهار  جانبازان  و  شهدا  همسران  ايثارگري  و  صبر 
کليپ صوتي تصويري همسران ايثارگر در گيالن ساخته مي شود. 
وي، پخش کليپ رنج همسران ايثارگر گيالن را همزمان با دهه 
فجر انقالب اسالمي امسال عنوان کرد و افزود: کليپ مذکور در 

راستاي تالش همسران ايثارگر ساخته مي شود.
 ايشان در ادامه با اشاره به تشکيل کميته ايثارگران ستاد دهه 
فجر انقالب اسالمي گيالن، بيان کرد: بنياد شهيد و امور ايثارگران 

گيالن مسؤوليت کميته مذکور را به عهده دارد. 
روحيه  تقويت  در  اسالمي  انقالب  نقش  تبيين  داوطلب، 
ظلم ستيزي و ترسيم جايگاه رفيع ايثار و شهادت در شکل گيري 
و تداوم انقالب اسالمي و ضرورت تجليل از مقام شامخ شهيدان 
ميهن  از  گران قدر  قشر  اين  خانواده  تکريم  همچنين  و  ايثارگران  و 
اسالمي و تقويت همبستگي وحدت و مشارکت جامعه ايثارگري در 
برگزاري آيين هاي بزرگداشت مراسم سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
ايثارگران ستاد دهه فجر انقالب اسالمي  را از اهداف تشکيل کميته 

گيالن عنوان کرد. 
معاون فرهنگي مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران گيالن با بيان 
سالگرد  مراسم  فرهنگي  جلوه هاي  تقويت  براي  برنامه ريزي  اينکه 
پيروزي انقالب اسالمي از وظايف کميته مذکور است، تصريح کرد: 
در  ايثارگري  جلسه  شور  پر  حضور  و  مشارکت  زمينه  کردن  فراهم 
برگزاري مراسم از جمله ماموريت هاي کميته ايثارگران ستاد دهه فجر 
انقالب اسالمي گيالن است. وي به برنامه ريزي براي برگزاري مراسم 
و يادواره هاي ويژه در کميته ايثارگران ستاد دهه فجر انقالب اسالمي 
گيالن اشاره کرد و گفت: معرفي و تجليل از فجرآفرينان، برنامه ريزي 
تبليغاتي و بهره مندي از ظرفيت و  براي اجراي طرح هاي جذاب 
توانمندي مجموعه شهرداري ها و دستگاه هاي فرهنگي از وظايف 

کميته مذکور است.

رشد مصرف 39 ميليون 
ليتري بنزين موتور در 

استان گيالن 

ساخت کليپ رنج همسران 
ايثارگر در گيالن

محمدصادق قربانیان گزافرودی- دانشجوی 
دکترای مديريت بازرگانی-مديريت بازاريابی

معاون رفاه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،

سيستم بانك ايران بايد اصالح شود،

بانک تجارت چرا زير و رو مي كشد؟!

مدرس حوزه هاي علميه در فومن،

يادداشت روز،

مدير مسئول  

خبر
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شماره  14648دی  1395 سه شنبه 

ديـون شهـرداري
 بررسی شد

ديدار مدير كل تامين اجتماعی و 
شهردار رشت،

سالمه شیرزادي
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8 دي نماد وحدت و 
ميثاق امت با واليت است

نشريه واكنش: استاندار گيالن گفت: هشتم دي نماد وحدت 
، همدلي و تجديد ميثاق مردم گيالن با واليت است.

از  نقل  به   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
استانداري گيالن دکتر محمد علي نجفي  پايگاه اطالع رساني 
در اجتماع پرشور مردم واليت مدار گيالن روز 8 دي را روز 
وحدت ، همدلي ، همراهي و تجديد ميثاق با واليت دانست و 
افزود : خوشبختانه گيالنيان عزيز در هشتم دي سال 88  يک 
حضور  صحنه  در  اسالمي   ايران  مناطق  ديگر  از  زودتر  روز 

يافتند و مورد عنايت رهبر معظم انقالب نيز قرار گرفتند . وي 
اظهار داشت : مردم گيالن  در هشتم دي ماه سال 88 با بينش 
فراوان خود  وبا حرکتي خودجوش وحدت ، همدلي و ميثاق با 

واليت را در معرض نمايش قرار دادند . 
در سالروز حماسه 8 دي 88  مردم گيالن بار ديگر به صحنه 
آمدند و با با تجمع در ميدان شهداي ذهاب رشت با آرمان هاي 
نظام و واليت فقيه تجديد ميثاق بستند و روز بصيرت و ميثاق 

امت با واليت را گرامي داشتند .

هفته جاري در نشريه ي منطقه اي 
دريافتي  در خصوص  مطلبي  واكنش 
ها سازمان نظام مهندسي گيالن منتشر 
همين  پايان  در  را  متن  عين  كه  شد 

بخش مي خوانيد.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن 24 ،اين متن صرفا براي شفاف 
سازي بوده و در آن گفته شده كه اين 
براي  را  خود  هاي  دريافتي  سازمان 
آنچه در  و  كند  افكار عمومي شفاف 
باره دريافتي ها بعنوان مصداقي عنوان 

شده به نقل از شهروندان  است. صبح امروز پنج 
شنبه  نهم دي ماه فردي به نام » نداف« حداقل خود 
را به اين نام معرفي كرد در تماس با مدير مسئول 
نشريه واكنش ضمن تهديد به شكايت و امثال آن 
هشدار داد كه بايد جوابيه اين سازمان عينا در همان 
بخش از نشريه منتشر شود و بعد هم بدون آنكه 
اين  گويا  كرد!.  قطع  را  تلفن  بشنود  را  توضيحي 
جمله هم را گفت كه من مسئول حقوقي سازمان 
هستم . اين فرد تصور كرد كه رسانه از تهديد و 

هشدار هراس دارد.
 بايد به سازمان نظام مهندسي و اين فرد » حاال 
هر كسي هست« اعالم كنيم كه اگر بنا بود در برابر 
هر سخن حقي و هر مطلب و متن درستي عقب 

نشيني كنيم كه 34 سال كار رسانه نمي كرديم.
 يكي از رسالت ها و وظايف رسانه ها براساس 
قانون مطبوعات آگاهي بخشي به افكار عمومي و 
درستي  به  زير  متن  در  ما  و  است  سازي  شفاف 
همين مسير را طي كرده ايم و خوب است افكار 
ما در سازمان  عمومي قضاوت كنند. شما عزيزان 
رويه  اگر  هم  گيالن  ساختمان  مهندسي  نظام 
دريافتي ها و توزيع  وجوه درست و طبق قانون 
است نبايد نگران باشيد و به تهديد تلفني و هشدار 

متوسل شويد،  گزارش تان را بدهيد.  
 در عين حال متني كه منتشر شد به شرح زير 
است:  نظام مهندسي گيالن در آمدهايش را شفاف 

كند . نشريه ي منطقه اي واكنش:  در شماره گذشته 
هنگفت  آمدهاي  در  خصوص  در  مطالبي  نشريه 
اول  تيتر  در  گيالن  استان  مهندسي  نظام  سازمان 
يادداشتي منتشر شد كه بر خالف انتظارمان تا كنون 
از هيچ مركز نظارتي و اجرايي و سازمان بازرسي و 
خود اين سازمان واكنشي مشاهده نشده است. يكي 
انتشار اين مطلب در  از  از شهروندان ساعتي قبل 
پيامي به مدير مسئول نشريه اعالم كرد، براي نمونه 
دست  در  ساختمان  براي  مهندسي  نظام  سازمان 
بيمارستان گلسار رشت 800  به روي  احداث رو 

ميليون تومان دريافت كرده است.
روستا  و  شهر  در  سازمان  اين  شود  مي  گفته   
تا   10 مترمربع  هر  براي  سازي  نو  سازمان  هر  از 
اين عدد هم  كه  كند  دريافت مي  تومان  40 هزار 
مهندسي  نظام  است  شايسته  و  است  مستند  غير 
ها  نظر  منتظر  چنان  هم  چه  اگر  كند.  روشنگري 
روستاي  و  شهر  در  مان  مردم خوب  اطالعات  و 
استان هستيم تا شفافيت بيشتر انجام شود اما عوامل 
آمار  دنبال  به  ها  شهرداري  برخي  در  هم  نشريه 
ساخت و ساز در سال 1394 و نيز امسال هستند تا 

ميزان در آمدها نظام مهندسي مشخص شود.
 )» مدير مسئول نشريه واكنش بارها گفته است 
طريق  از  گيالن  استان  در  گري  مطالبه  ميزان  كه 
فرهنگ  اين  بايد  كه  است  اندك  بسيار  ها  رسانه 

توسط رسانه ها تغيير كند.« (

تلفني  تماس  در  نيز  شهروند  يك   
فقط  هنگفت   آمدهاي  در  كرد،   اعالم 
مربوط به سازمان نظام مهندسي گيالن 
سراسري  نامه  نظام  يك  ، بلكه  نيست 
اكبر تركان رئيس سازمان  بايد  است و 
پاسخگو  خصوص  اين  در  كشور  در 
در  بنا  سازندگان  و  شهروندان  باشد. 
شهر و روستاي استان گيالن از سازمان 
انتظار دارند  نسبت به  بازرسي استان  
دراين  سازي  شفاف  و  درآمدها  اين 
زمينه اطالع رساني كند. مسئوالن نظام 
كارشناس   ، بازرسي  گيالن،   مهندسي 
نظام  عضو  غير  يا  عضو  مهندسان  ها،  
مهندسي و سازندگان اگر در اين باره نظر و انتقاد 
و پيشنهادي دارند، آماده انتشار آن با ذكر اسامي يا 

بدون اعالم مشخصات هستيم.
 هدف رسانه شفافيت و اطالع رساني و اميدواريم 
كه دوستان در نظام مهندسي فكر ديگري نكنند كه 
ما حتي يك بار مسئوالن اين مجموعه را نديده ايم.

هاي  سازمان  از  ديگر  برخي  خصوص  در 
هم  جنوب  و  شرق  و  غرب  در  استان  اقتصادي 
،  زد و  اخباري در خصوص دريافتي هاي مديران 
و  ها   پروژه  انجام  و  اجرا  در  ها  تباني    ، بندها 
حتي گماردن مسئوليت ها با دريافت امتياز از سوي 
مسئول باالتر به گوش مي رسد كه به دنبال اسناد 
را  آنها  از دسترسي  بيشتر هستيم و پس  و مدارك 
كرد.  افشا خواهيم  از كسي  ترسي  و  تعارف  بدون 
جامعه اسالمي به فرموده امام امت » ره » و تاكيد 
هاي مكرر  رهبر معظم انقالب اسالمي بايد پاك و 
عاري از تخلفات و تقلب ها باشد و يكي از نقش 

هاي رسانه ها در همين راستا است.
قابل  غير  و  ،  فرمايشي  نما  نخ  اخبار  انعكاس   
مي  قهقرا  به  را  رسانه  عمومي  افكار  براي  استفاده 
برد. از مديران رسانه هاي استان گيالن انتظار داريم 
كارشناسي   هاي  نشست  و  انسجام   ، همدلي  با  كه 
وارد اين گونه مقوله ها شوند تا فضاي استان سالم 
ضريب  و  داشته  بيشتر  آرامشي  افكارعمومي  و  تر 

اعتماد عمومي به نظام بيشتر شود. انشاء اهلل

با اهداي عضو بانوي 
گيالنی 3 نفر نجات يافتند

تخم مرغ و مرغ را پخته 
بخوريد  

اهداي  كرد،  اعالم  گيالن  پزشكي  علوم 
اعضاي بدن بانوي ۶۱ ساله سياهکلي، جان 

سه بيمار را نجات داد
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
، مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي 
و خدمات بهداشتي درماني گيالن گفت:اهدا 
ساکن  مغزي  مرگ  دچار  خانم  يک  عضو 
به علت  شهرستان سياهکل که هفته جاري 
خونريزي مغزي دچار مرگ مغزي شده بود، 

با رضايت خانواده اش انجام شد.
مرگ  دچار  بيمار  اين  کبد  و  کليه  دو   
به  نيازمند  بيماران  به  پيوند  براي  مغزي 

بيمارستان نمازي شيراز منتقل شده است.
 عبداهلل زاده يادآور شد: از ابتداي امسال 
تاکنون، خانواده ۳۷ نفر از افراد دچار مرگ 
مغزي در استان، براي اهداي عضو عزيزشان 
اقدام کرده اند. فرهنگ اهداي عضو به هنگام 
مرگ مغزي در استان گيالن به خصوص در 
شرق اين استان در دو ، سه سال اخير رواج 
خوبي يافته است و شايسته است روحانيان، 
رسانه هاي جمعي و افراد صاحب نفوذ در 

اين خصوص اطالع رساني كنند.

كل  مدير  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
مردم  كرد:  اعالم  گيالن  استان  دامپزشكي 
كنترل  تحت  صنعتي  هاي  مرغ  مصرف  در 
و نظارت هيچ نگراني نداشته باشند،  اما بهتر 

است مرغ و تخم مرغ را پخته بخورند.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
، عاقبتي با اشاره به اينكه  هيچ موردي ابتال 
مرغداريهاي  در سطح  استان  در  بيماري  به 
گزارش نشده است،  توضيح داد، آنفلوآنزاي 
فوق حاد عالئم ظاهري ندارد و اگر عالمت 
هاي آن مانند مشكل تنفسي در طيور آشكار 

شد،  بايد معدوم شود.
پزشكي  علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاون 
گيالن و مدير كل دامپزشكي از مردم خواستند 
محلي  مرغ  و  شكاري  پرندگان  مصرف  از 
نظارت  با  راستا  همين  در  كنند.  خودداري 
از جمله  دامپزشكي و دستگاه هاي مسئول 
ضمن  ها  شهرستان  و  استان  زيست  محيط 
آنكه هيچ گونه پروانه شكار صادر نمي شود،  
همه پرندگان شكار شده از بازار جمع آوري 
مي شود.  يكي از توليد كنندگان مرغ در باره 
عالمت آنفلوآنزا در مرغ  و پرندگان اظهار 
پرندگان  پاهاي  نيز  و  تاج  رنگ  تغيير  كرد: 
هم چنين مشكالت تنفسي از عالئم است و 
اين بيماري مي تواند با انسان نيز منتقل شود.  
معاون بهداشتي علوم پزشكي گيالن گفت: 
فضاي اطالع رساني خوبي در استان فراهم 
شده است و تصور مي شود با تعامل خوب 
به هنگام و همكاري مردم  و اطالع رساني 
استان بتوانيم به خوبي اين مساله را مديريت 
كرده و از آن عبور كنيم.  وي توضيح داد، 
مردم به محض مشاهده عالئم مشكوك در 
اين خصوص بالفاصله به نزديك ترين مركز 
بهداشتي مراجعه كنند.  مدير كل دامپزشكي 
گيالن گفت: برخورد با اين بيماري فقط به 
كارگروه  يك  و  نيست  مربوط  دامپزشكي 
و  است  شده  تشكيل  استاندار  رياست  به 
معاونان استاندار و سازمان برنامه و بودجه،  
و  صدا  و  زيست  محيط  كشاورزي،   جهاد 
پرورش  و  آموزش  انتظامي،  نيروي  سيما، 
در  مردم  و خود  دولتي  غير  هاي  تشكل  و 

شناسايي و پيشگيري نقش مهمي دارند.
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 زبان تهديد نظام مهندسي گيالن

مدير کل امور روستايی و شوراها 
منصوب شد

نقش  گيالن  استان  قدس  سپاه  فرمانده  جانشين 
رسانه در جنگ نرم دشمن را مهم عنوان کرد و گفت: 
۱۱۵ رسانه خارجي عليه نظام انقالب اسالمي تبليغ 
مي کنند و رسانه هاي داخلي بايد مردم را با ارزش هاي 
در  کاظمي پور   مهدي  سردار  کنند.  آشنا  انقالب 
مراسم افتتاح کانون بسيج رسانه شهرستان رضوانشهر 
که  بود  ناحيه اي  نخستين  رضوانشهر  داشت:  اظهار 
بسيج رسانه در جهت هدايت و روشنگري در آن گام 
برداشت. وي ضمن گراميداشت شهداي دفاع مقدس 
شهداي  کرد:  اظهار  گيالن  استان  شهيد  هزار   8 و 
مدافع حرم موجب عزت مسلمان در تمام دنيا شدند. 
جانشين فرمانده سپاه قدس گيالن 9 دي را يوم اهلل 
سر  پشت  را  زيادي  تهديدات  گفت:  و  کرد  عنوان 
گذاشتيم و ملت در جهت خنثي سازي اين تهديدات 

پروازهاي  گرگان  به  رشت  پرواز  اندازي  راه  با 
هفتگي فرودگاه سردار جنگل رشت به 104 سورتي 

پرواز افزايش پيدا كرد .
مسير  دو  راه اندازي  از  گيالن  فرودگاه  مديرکل   
پرواز رفت و برگشت رشت  به گرگان و بالعکس 
فرودگاه  هفتگي  پروازهاي  تعداد  افزايش  و 
خبر  پرواز  سورتي   104 به  رشت  جنگل  سردار 

نقش اساسي داشتند. کاظمي پور با بيان اينکه فتنه 88 
مربوط به انتخابات 88 نبود تصريح کرد: اين فتنه از 
ده سال قبل براي ضربه زدن به نظام انقالب اسالمي 
فريب  فتنه  اين  در  نيز  عده اي  و  بود  شده  طراحي 
آغاز  براي  بهانه اي  تنها  را  انتخابات  وي  خوردند. 

فرودگاه  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به  داد. 
گيالن،مهندس غالمرضا کريم آقايي در اينباره گفت: 
پرواز رشت به گرگان به شماره 2595 در روزهاي 
جمعه هر هفته ساعت 9 و30 دقيقه صبح انجام مي 
شود. وي اظهار کرد: پرواز گرگان به رشت نيز در 
 15 ساعت  در   2594 شماره  به  يادشده  هاي  روز 
فرودگاه سردار جنگل رشت  مقصد  به  و 10دقيقه 

فتنه دانست و بيان کرد: دشمنان اصل نظام و استقالل 
بودند.  داده  قرار  هدف  مورد  را  اسالمي  جمهوري 
جانشين فرمانده سپاه قدس گيالن با بيان اينکه نظام 
جمهوري اسالمي نظامي با اقتدار است عنوان کرد: در 
روز تاسوعا و عاشورا فتنه گران در سال 88 به عاشورا 
با  کاظمي پور  کردند.  توهين  حسين)ع(  امام  مقام  و 
اشاره به اينکه مقام معظم رهبري با مديريت الهي فتنه 
را کنترل کرد بيان کرد: مقام معظم رهبري اين بحران 
را مديريت کردند و با روشنگري مقام معظم رهبري 

حماسه 9 دي شکل گرفت. 
وي با بيان اينکه حماسه 9 دي هر سال بايد مرور 
شود تاکيد کرد: بايد اين حماسه براي نسل جوان بيان 
ايران  ملت  اسالمي  انقالب  مختلف  ابعاد  با  تا  شود 

بيشتر آشنا شوند.

افزود:پرواز  آقايي  كريم  مهندس  شد.  خواهد  انجام 
هاي يادشده مربوط به هواپيمايي نفت و با هواپيماي 

فوکر 50 انجام مي شود.
استقرار  از  همچنين  گيالن  فرودگاه  كل  مدير 
انتقال  جهت  فرودگاهي  ويژه  اتوبوس  دستگاه  دو 
مسافران از هواپيما به ترمينال و بالعكس در فرودگاه 

سردار جنگل رشت خبر داد.

پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد
 تقدير شدند

آموزش ايمنی حدود 35 هزار 
شهروند در رشت

» نبادانی ها« در جشنواره ملی
 نماز و نيايش

با وجود همه سرسبزي و توانمندي،

مدير عامل سازمان آتش نشانی رشت خبر داد،

احتياط  براي آنفلوآنزا،

برتر  پژوهشگران  واكنش:  نشريه 
واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد 
اسالمي استان گيالن تقدير شدند. به 
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش 
24 ، به نقل از  روابط عمومي و اطالع 
استان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رساني 

دانشگاه  فناوري  و  پژوهش  معاون  با حضور  مراسمي  طي  گيالن، 
آزاد اسالمي ، مديران کل حوزه پژوهش سازمان مرکزي دانشگاه، 
سرپرست دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسالمي استان گيالن و 
جمعي از روسا، معاونين پژوهشي و اعضاي هيأت علمي واحد ها 
و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي استان گيالن از پژوهشگران 
برتر واحد هاي دانشگاهي استان گيالن در واحد الهيجان تقدير شد.

آزاد اسالمي  دانشگاه  اين مراسم سهراب کردرستمي، رئيس  در 
واحد الهيجان و رئيس شوراي پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي استان 
گيالن، ضمن خيرمقدم به حاضرين و گراميداشت فرارسيدن روز  8 
دي ، نشان بصيرت و بيداري مردم گيالن ، گزارش مبسوطي از روند 

فعاليت هاي پژوهشي در استان گيالن را ارائه داد.
مديريت  دوره  در  که  مهمي  بسيار  کارهاي  از  يکي  گفت:  وي 
جديد دانشگاه با هماهنگي حوزه پژوهش و فناوري سازمان مرکزي 
دانشگاه و پشتيباني رئيس دانشگاه آزاد اسالمي استان گيالن انجام 
شد افتتاح دو مرکز رشد در شهر رشت و سه مرکز رشد در واحد 
الهيجان بود که جا دارد ضمن تشکر از همدلي و همراهي معاونين 
رساندن  نتيجه  به  در  گيالن  استان  دانشگاهي  هاي  واحد  پژوهشي 
تعداد  کردرستمي  دکتر  کرد.  تقدير  دانشگاه  مسئولين  از  مهم،  اين 
مجالت تخصصي مجوز دار دانشگاه آزاد اسالمي استان گيالن را 9 
عدد خواند و خاطر نشان کرد: از اين تعداد مجالت، تعداد 6 مجله 
به عنوان مجالت علمي پژوهشي وزارتين و تعداد 3 مجله علمي 

پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي مي باشد. 

آتش نشاني  سازمان  عامل  مدير 
آموزش  از  رشت  ايمني  خدمات  و 
ايمني حدود 35 نفر از دانش آموزان، 
خانه دار  زنان  کارکنان،  دانشگاهيان، 
بابک  داد.   خبر  شهر  اين  در  و... 
رمضاني با اشاره به اهميت برگزاري 

دوره هاي آموزش ايمني براي شهروندان اين شهر اظهار کرد: در 9 
ماه گذشته کالس هاي آموزش ايمني، آتش نشاني و مانورهاي زلزله 
توسط آتش نشانان و کارشناسان آموزش سازمان آتش نشاني براي 
شهروندان برگزار شد.  وي با بيان اينکه بالغ بر۳۴ هزار و ۸۷۳ نفر 
از دانش آموزان، دانشگاهيان، کارکنان و مادران خانه دار و .... دوره  
آموزش ايمني را طي کردند، گفت: توجه به ضرورت امر آموزش 
آتش نشاني  اقدام هاي  صدر  در  مهم  اين  حوادث  از  پيشگيري  در 
قرار دارد.  مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني رشت 
ضرورت امر مهم آموزش و اطالع رساني صحيح به شهروندان در 
زمينه رفتار صحيح مواجهه با خطراتي مانند آتش سوزي ها حوادث و 

زلزله را مورد تاکيد قرار داد.

فيلم کوتاه مستند» نباداني ها« از توليدات انجمن سينماي جوان 
به روايت دوربين  ونيايش  نماز  ملي  به هفتمين جشنواره  الهيجان 
راه يافت. به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
محمودي  نواب  «ساخته  ها  »نباداني  مستند  کوتاه  فيلم  ؛  الهيجان 
به بخش  دفتر الهيجان  ايران-  انجمن سينماي جوانان  توليدات  از 
راه  دوربين  وايت  به  نيايش  و  نماز  ملي  هفتمين جشنواره  مسابقه 
يافت و در اين بخش با چهارده فيلم كوتاه ديگر رقابت خواهند كرد.

اين فيلم کوتاه  مستند  درباره مراسم و آيين عزاداري در محله 
كه   است  ذكر  قابل  باشد.  مي  يزد  استان  از  ابرکوه   شهر   ، نبادان 
مقام  رهنمودهاي  بر  تاکيد  با  ونيايش  نماز  ملي  جشنواره  هفتمين 
معظم رهبري بر لزوم ترويج فريضه ي نماز  توسط انجمن سينماي 
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمي استان قم در سه  ايران و  جوانان 
بخش فيلم کوتاه ، فيلمنامه و عکس قرار است از 15 الي17 دي ماه 

سال جاري  به مدت سه روز در شهرقم برگزار مي شود

مازيار  واكنش:  ي  نشريه   
استاندار گيالن  با حکم  نژاد  سيد 
امور  دفتر  کل  مدير  سمت  به 

روستايي و شوراها منصوب شد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
گيالن 24 ، به نقل از پايگاه اطالع 
به  بنا  گيالن؛  استانداري  رساني 

گيالن،  استاندار  با حکم  و  عمراني  امور  هماهنگي  معاون  پيشنهاد 
و  روستايي  امور  دفتر  جديد  کل  مدير  سمت  به  نژاد  سيد  مازيار 

شوراهاي استانداري گيالن  منصوب شد.
دکتر نجفي در اين حکم از مدير کل جديد خواسته است تا با 
اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي 
ايران و  نظام مقدس جمهوري اسالمي  اهداف و آرمان هاي  تحقق 
معظم  رهبر  منويات  از  پيروي  و  اميد  و  تدبير  دولت  سياست هاي 

انقالب اسالمي مأموريت هاي محوله  را انجام دهد.

رسانه ها مردم  را با ارزش ها آشنا کنند 

 پرواز رشت، گرگان راه اندازي شد

شرط بدهی غيرجاري و چک برگشتی براي دريافت تسهيالت استـاندار:

آموزش كوتاه و میان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي دولتي 
،  بخش صنعت و موسسه هاي آموزشي فقط در شهر رشت - تماس 09125036810

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، از لباسهاي مناسب در فصل سرد سال استفاده نماييد. 
  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، هنگام استفاده از اجاق گاز، براي ظروف كوچك از شعله کوچک استفاده ننمائيد. 

  با انتخاب پرده مناسب از اتالف حرارتي ساختمان جلوگيري نماييم.
   شومينه ها را خاموش و از وسايل گرمايشي استاندارد استفاده كنيم تا امنيت و بازده گرمايي بهتري داشته باشيم.

  با بسته نگهداشتن درب اتاقهاي خالي وخاموش كردن بخاريهاي موجود در آنها، در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي نمائيد.

اخبار  و تحلیل هاي روزانه را در » سايت حرفه اي و كامال تولیدي » گیالن 24 بخوانید.....
WWW.gilan24شبكه  خبری ، تحلیلی "               گیالن 24 "     » ما كپي پیست نمي كنیم ..... .ir

مدير مسئول  

جانشين فرمانده سپاه قدس گيالن،

4 ربیع الثانی  1438
شماره  14648دی  1395 سه شنبه 

سالمه شیرزادي



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

گفت:  گيالن  استان  عمومي  هاي  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
طرح »شب نشيني زمستاني با کتاب« با مشارکت اعضاي کتابخانه 
نخستين  براي  گيالني  هاي  خانواده  آفريني  نقش  و  عمومي  هاي 
بار در کشور در گيالن اجرايي مي شود. به گزارش شبکه تحليلي 
خبري گيالن 24 ، به گزارش روابط عمومي اداره کل کتابخانه هاي 
»شب  طرح  جزئيات  درباره  آرا  بدن  زهرا  گيالن،  استان  عمومي 
نشيني  شب  استاني  طرح  کرد:  اظهار  کتاب«  با  زمستاني  نشيني 
محور  مطالعه  زندگي  سبک  ترويج  راستاي  در  کتاب  با  زمستاني 
و ترغيب خانواده ها به امر حسنه کتابخواني در بين خانواده هاي 

با  کشور  عمومي  هاي  کتابخانه  نهاد  توسط  که  سالي  در  گيالني 
اداره  اين  ابتکار  به  است،  شده  نامگذاري  خواندن«  »سال  عنوان 
کل به اجرا در مي آيد.  بدن آرا افزود: در اين طرح استاني که با 
اجرا مي شود،  در سراسر گيالن  کتابخانه هاي عمومي  محوريت 
گروه هاي هدف شامل پدران، مادران و فرزندان خانواده شرکت 
خوانده  هاي  کتاب  از  نويسي  »خالصه  داد:  ادامه  وي  کنند.   مي 
آموزشي  کارگاه  »برگزاري  و  خوان«  کتاب  پدران  »پويش  شده«، 
مادران کتابخوان« از جمله سرفصل هايي است که براي اجراي اين 

طرح در نظر گرفته شده است.

کتابخـانه هاي گيالن 
ميزبان »شب نشيني 

زمستاني با کتاب«

خبر

شبكه  و  واكنش  نشريه   
نخستين   :24 گيالن  خبري 
نشست هم انديشي سرپرست 
اداره کل کتابخانه هاي عمومي 
اين  مسئولين  و  گيالن  استان 
اداره کل با اهالي نشر و چاپ 
مشکالت  بررسي  هدف  با  و 
استاني  منابع  تامين  حوزه  در 

به  اشاره  با  آرا  بدن  زهرا  شد.  برگزار  عمومي  هاي  کتابخانه  براي 
و  اعضا  از رشد  گيالن  استان  در  کتابخانه عمومي  باب  وجود101 
مراجعين کتابخانه هاي عمومي بعنوان نشانه هاي موفقيت طرح ها 
و ايده هاي خالقانه در حوزه ترويج فرهنگ مطالعه از سوي نهاد 
کتابخانه هاي عمومي ياد کرد و گفت: نهاد کتابخانه هاي عمومي با 
نامگذاري سال جاري با عنوان سال خواندن و تدوين سياست هاي 
اين سال مبني بر ترويج سبک زندگي مطالعه محور گام مهمي در 
جذب عالقمندان و خانواده ها به سوي کتابخانه ايفا کرد. بدن آرا 
کتابخانه هاي  به سمت  افراد  در جذب  اقدامات  مهمترين  از  يکي 
ادبي و  نقد  برگزاري نشست هاي کتاب خوان، محافل  را  عمومي 
انجمن شعر و داستان و نيز شاداب سازي کتابخانه ها و ايجاد شرايط 

مساعد از هر لحاظ براي عالقمندان عنوان کرد.
 وي به فعليت درآوردن اعضاي کتابخانه ها را بخش مهمي از 
برنامه هاي سال خواندن برشمرد و گفت: در برگزاري برنامه هاي 
جنبي فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي مشارکت اعضا نقش بسزايي 

در اجراي اين برنامه ها دارد.
 سرپرست اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان به وجود منابع 
مکتوب در موضوعات مختلف در کتابخانه هاي عمومي استان نيز 
اشاره کرد و گفت: علي رغم وجود منابع کافي، از لحاظ تامين کتاب 

هاي بومي دچار مشکالت فراواني هستيم.
نشست  برگزاري  دستاوردهاي  مهمترين  از  يکي  آرا  بدن  زهرا 
هم انديشي با اصحاب نشر استان را ارتباط گيري دوسويه و يافتن 
راه حلي مناسب جهت عرضه آثار بومي در کتابخانه ها و معرض 
ديد عالقمندان استان دانست و گفت: يکي از راه هاي موثر در اين 
از  استفاده  با  استاني  نشر  هاي  تازه  معرفي  محافل  برگزاري  حوزه 
خواست  استان  ناشرين  از  همچنين  وي  هاست.  کتابخانه  ظرفيت 
تا از کتابخانه هاي عمومي استان بازديد و از نزديک خدمات نوين 
کتابخانه ها را ببينند. حميد بلوري مديرعامل اتحاديه ناشران گيالن و 
مدير انتشارات بلور نيز در اين نشست تامين بخشي از نياز کتابخانه 
ناشرين  از سوي  متمرکز  بصورت  و  منابع  حوزه  در  عمومي  هاي 
و  کرد  ارزيابي  تاثيرگزار  بسيار  نشر  بازار  از  در حمايت  را  استاني 
اظهار داشت: اگر جهت تامين منابع استاني و بومي به ناشرين استاني 
اعتماد شود مي توان با هزينه هاي کمتري نسبت به تامين کتاب براي 

همه کتابخانه ها اقدام کرد.

ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
برپايي  از  گيالن  اسالمي 
نقاشان  آثار  اکسپوي  نخستين 
مارليک  نگارخانه  در  استان 

رشت خبر داد.
عمومي  روابط  گزارش  به 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
فاضلي  دكتر  گيالن،   اسالمي 
اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان، نخستين 
از  را  گيالن  نقاشي  اکسپوي 
ماه سال  اسفند  لغايت 19   14
مارليک  نگارخانه  در  جاري 

مجتمع فرهنگي و هنري خاتم االنبياء)ص( رشت 
برگزار مي کند.

وي با بيان اينکه نخستين اکسپوي نقاشي گيالن 

هنري صبح  فرهنگي  موسسه  اجرايي  مسئوليت  با 
اين  در  کرد:  تصريح  شود،  مي  برگزار  گيل  قلم 
نمايشگاه ويژه ي فروش آثار هنري، 60 اثر از 20 

هنرمند نقاش استان به نمايش 
در خواهد آمد.

ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
بر  تأکيد  با  گيالن  اسالمي 
نمايشگاه  چنين  برپايي  اينکه 
هايي مي تواند گامي موثر در 
راستاي رونق بخشي به اقتصاد 
ابراز  باشد،  استان  در  هنر 
همشهريان  کرد:  اميدواري 
خريد  با  گيالني  هنردوست 
ضمن  نمايشگاه،  اين  از  اثر 
موجب  هنرمندان  از  حمايت 
استان  در  هنر  اعتالي  و  رشد 

خواهند شد.
به  هنري  آثار  اکسپوي   
نمايشگاه هايي گفته مي شود که آثار هنرمندان در 

آن عرضه و به فروش گذاشته مي شود.

نخستين اکسپوي آثار نقاشان گيالن در رشت  خبر

اهالی نشر و كتابخانه هاي گيالن 
تفاهم كردند

خبر 

در اولين هم انديشی،

 انزلی قهرمان فوتسال  
دانشگاه آزاد  گيالن شد

آزاد  دانشگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  فوتسال  تيم  گيالن،  استان  اسالمي 
قهرمان  انزلي،  بندر  واحد  اسالمي  آزاد 
آزاد  دانشگاه  استادان  و  کارکنان  فوتسال 

اسالمي استان گيالن شد.
روابط  مدير  حقيقي،  بيد  مشک  مجيد 
گيالن   استان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  عمومي 
گفت: اين دوره از مسابقات با حضور نه تيم 
از واحد هاي دانشگاهي آستارا، بندر انزلي، 
الهيجان،لنگرود،  شفت،  و  فومن  رشت، 
رودبار، تالش و رودسر و املش ، به ميزباني 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت و بصورت 

دوره اي،در اين شهر برگزار شد.
وي ، با توجه به بازي هاي چهار تيم آخر 
، اذعان داشت: در اين مرحله واحد آستارا 
با غلبه بر واحد رودبار  به مقام سومي اين 
بيد  . مشک  يافت  مسابقات دست  از  دوره 
فوتسال  تيم  پاياني  بازي  در  افزود:  حقيقي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت به مصاف 
تيم واحد بندر انزلي رفت که تيم واحد بندر 
تيم  اين  از   2  -  1 نتيجه  با  توانست  انزلي 
گذشته و مقام قهرماني اين دوره از مسابقات 
را کسب کند و واحد هاي  رشت و آستارا 
بترتيب به مقامهاي دوم و سوم اين دوره از 
مسابقات رسيدند. همچنين کاپ اخالق  اين 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  به  مسابقات  از  دوره 

واحد رودبار اختصاص يافت.

15 دي تا 15 اسفند

نشريه واكنش: استاندار گيالن گفت: هشتم 
ميثاق  تجديد  و  همدلي   ، وحدت  نماد  دي 

مردم گيالن با واليت است.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
،    به نقل از پايگاه اطالع رساني استانداري 
اجتماع  در  نجفي  علي  محمد  دکتر  گيالن 
دي   8 روز  گيالن  مدار  واليت  مردم  پرشور 
را روز وحدت ، همدلي ، همراهي و تجديد 
ميثاق با واليت دانست و افزود : خوشبختانه 
يک    88 سال  دي  هشتم  در  عزيز  گيالنيان 

حضور يافتند و مورد عنايت رهبر معظم انقالب روز زودتر از ديگر مناطق ايران اسالمي  در صحنه 

مردم   : داشت  اظهار  وي   . گرفتند  قرار  نيز 
بينش  با   88 سال  ماه  دي  هشتم  در  گيالن  
فراوان خود  وبا حرکتي خودجوش وحدت ، 
همدلي و ميثاق با واليت را در معرض نمايش 

قرار دادند .
  در سالروز حماسه 8 دي 88  مردم گيالن 
در  تجمع  با  با  و  آمدند  صحنه  به  ديگر  بار 
هاي  آرمان  با  رشت  ذهاب  شهداي  ميدان 
و  بستند  ميثاق  تجديد  فقيه  واليت  و  نظام 
روز بصيرت و ميثاق امت با واليت را گرامي 

داشتند .

شبکه باران حماسه بصيرت می آفريند ،

مدير مسئول  

با وجود همه سرسبزي و توانمندي،

مديران شركت آبفاي شهري تاكيد كردند،

پخش ويژه برنامه حماسه بصيرت از شبکه باران

 میثاق بهادران برای دومین ســال 
پیاپی به عنوان آقای فوتبال ســال 

2016 فیلیپین انتخاب شد
vakoneshiha@

   دانشــگاه تهران در میان 500 
موسسه سبز جهان

دانشــگاه تهران، در فهرست 500 
موسســه برتر جهان در نظام رتبه  

بندی »گرین متریک« قرار گرفت
vakoneshiha@  

در قسمت های سبز گوجه فرنگی 
ســمی به نام توماتین وجود دارد 
که مــی تواند در افــراد  باعث 
مســمومیت و حتی بستری شدن 
vakoneshiha@           .شود

 استفاده از دســتگاه های تصفیه آب خانگی به زودی ممنوع می شود. 
سنگ کلیه هیچ ارتباطی به سختی آب ندارد.

   با افتتاح ســد شهر بیجار کیفیت آب شهری باال رفته است.  امالحی 
vakoneshiha@             . که در کتری باقی می ماند مضر نیست

ستاره ايرانی باز آقای 
سال فیلیپین شد

دانشگاه تهران پانصدم 
جهان!

گوجه فرنگي سبز 
نخوريد....

آب شرب کامل است، نیازي به دستگاه
 تصفیه نیست

پس از مشاهده ويروس 
N۵H۸

اختصـاص اعتبـار به 
کارخانه کمپوست 

رودسر

 قیمت باالی سردار 
آزمون

شما جوان ها را 
خیلي دوست دارم

 در حال حاضــر قیمت پیش بینی 
ترانسفرمارکت  توسط  سردار  شده 
13میلیون یورو اســت قیمتی که تا 
ایرانی  ازبازیکنان  کدام  هیچ  امروز 
vakoneshiha@  تجربه نکرده اند

 رهبرانقالب: از شما جوان ها، 
خیلی  هم  راضی ام،  خیلی  هم 
است  ممکن   دوســتتان  دارم. 
را  #جوانــان  ]بســیاری  از[ 

نشناسم، اما همینطور دورادور همه تان را دوستدارم.              
vakoneshiha@                                                 

معدوم سازی ۲ هزار طیور  بومی 
مبتال به آنفلوآنــزای پرندگان در 

صومعه سرا

vakoneshiha@    

یک میلیارد و 950 میلیون ریال 
کارخانه  تجهیــز  برای  اعتبار 
اختصاص  رودســر  کمپوست 

vakoneshiha@      .یافته است

كانال تلگرامی » واكنشی ها «

4 ربیع الثانی  1438
شماره  14648دی  1395 سه شنبه 
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 دفتر رشت: خیابان سعدی، بازار روز،  الین سوم
دفتر منطقه اي : رشت ،  خ نامجو،  روبه روی سه راه منظریه، ابتدای كوچه صالحكار، ط سوم

عدالت  ديوان  عمومي  هيئت 
شماره  بخشنامه  ابطال  با  اداري 
 ۹۴ مرداد   ۳ مورخ  ۱۹۷۲/د/۲۱۰ 
بازنشستگي  صندوق  مديرعامل 
صندوق   ، کرد  اعالم  کشوري 
ندارد  اجازه  کشوري  بازنشستگي 
به بهانه نبود اعتبار از صدور احکام 
کارکنان  موعد  از  پيش  بازنشستگي 

دولت ممانعت کند.
بازنشستگي  عامل صندوق  مدير 

طي بخشنامه اي به شماره 1917/د/210 مورخ 
3 مرداد سال 94، خطاب به »کليه معاونت ها 
– ادارات کل و مديريت هاي استاني صندوق 
)ج(  بند  طبق  بود:»  کرده  اعالم  بازنشستگي« 
تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور 
موعد  از  پيش  بازنشستگي  است  شده  مقرر 

مراسم  در  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
تجليل و تقدير از دست اندرکاران سرشماري 
در   1395 سال  مسکن  و  نفوس  عمومي 
وزارت کشور برگزار شد، گيالن به عنوان 3 
استان برتر در اجراي سرشماري معرفي شد. 
  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن؛ با قدرداني از استاندار گيالن به عنوان 
رييس ستاد سرشماري استان در مراسمي که 
معاون  نوبخت  دکتر  حضور  با  امروز  صبح 
و  برنامه  سازمان  رييس  و  جمهور  رييس 
بودجه، دکتر عادل آذر رئيس ديوان محاسبات 
،دکتر  پارسا رييس مرکز آمار ايران و جمعي 
سرشماري  برگزاري  دست اندرکاران  از 
عمومي نفوس و مسکن سال 1395 در سالن 
غدير وزارت کشور برگزار شد، گيالن جزء 3 

بانک مسکن سقف تسهيالت خريد مسکن 
را با افزايش سه برابري از ۲۰۰ ميليون ريال 
به ۶۰۰ ميليون ريال رساند. تسهيالت از محل 
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت مسکن 
در  و  ريال  ميليون   ۶۰۰ سقف  تا  تهران  در 
همچنين  و  استان  مراکز  و  بزرگ  شهرهاي 
 ۴۰۰ تا   ۵۰۰ تا  ترتيب  به  کوچک  شهرهاي 
مي شود؛  پرداخت  متقاضيان  به  ريال  ميليون 
مليون   ۱۰۰ سقف  تا  مبلغ  اين  اينکه  ضمن 
افزايش  قابل  تسهيالت جعاله  قالب  در  ريال 
حال  عين  در  مسکن  خريد  تسهيالت  است. 

گيالن  دادگستري  كل  رييس  مقام  قائم 
از  يكي  را  پرندگان  شكار  ممنوعيت 
اين  انتشار  از  جلوگيري  جدي  راهكارهاي 
از  متولي  مسئوالن  گفت:  و  دانست  بيماري 
هاي  آموزش  و  پيشگيرانه  اقدامات  طريق 
كاربردي، اطالع رساني الزم در سطح جامعه 

را انجام دهند.
برنامه  شوراي  نشست  در  الهيان  مجيد   
ريزي دادگستري استان با قدرداني از زحمات 
دادگستري  اطالعات  حفاظت  روزي  شبانه 
گيالن به تمام كساني كه از نام دستگاه قضايي 
براي رسيدن به اهداف پليد خود، سوء استفاده 

از  پيش  بازنشستگي  قانون  مشموالن  کليه 
موعد کارکنان دولت مصوب 5 شهريور 1386 
اجرايي  دستگاه هاي  در  آن  تمديد  قانون  و 
دولتي با موافقت باالترين مقام اجرايي دستگاه 
يا مقام مجاز موضوع مواد )52( و )53( قانون 
سنوات  بدون  و  کشور  عمومي  محاسبات 

استان برتر در اجراي سرشماري معرفي شد.
،تهيه  ،آموزش  ،تبليغات  پشتيباني  مراحل 
نقشه هاي عملياتي ،نحوه عمليات ميداني ،نرم 
افزار تهيه شده در ستاد سرشماري استانها از 

جمله ۱۵۶ شاخص مهم ارزيابي استانها بود
و  نفوس  عمومي  سرشماري  هشتمين   

به تسهيالت بدون سپرده )وام اوراق( محدود 
انداز  پس  صندوق  محل  از  بلکه  نمي شود 
و  ريال  ميليون   ۸۰۰ تهران  در  يکم،   مسکن 
در دو گروه شهري ديگر نيز ۶۰۰ و يا ۴۰۰ 

مي نمايند هشدار داد. وي تاكيد كرد: دستگاه 
قضايي گيالن با همت سربازان گمنام حفاظت 
شناسايي  ضمن  استان  دادگستري  اطالعات 

حکم  اين  اجراي  است  مجاز  ارفاقي 
مصوب  اي  هزينه  اعتبارات  محل  از 
دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد 
)5%( با صرفه جويي ناشي از کاهش 
سازمان  تاييد  به  آن  ميزان  که  نيروها 
مي  کشور  ريزي  برنامه  و  مديريت 

رسد، قابل تامين و پرداخت است.«
در ادامه اين بخشنامه آمده بود: »لذا 
صندوق  خاص  وضعيت  به  توجه  با 
اعتبار  کسري  و  کشوري  بازنشستگي 
سه هزار ميليارد توماني براي پرداخت حقوق 
و  طرف  يک  از   1394 سال  در  بازنشستگان 
افزايش تعهدات صندوق بازنشستگي به لحاظ 
طرف  از  زودرس  هاي  بازنشستگي  اجراي 
بار  تامين  بدون  بنـد مزبور  مفاد  اجراي  ديگر 

مالي مربوط فراهم نمي باشد. 

براي  کشور  سراسر  با  همزمان  امسال  مسکن 
نخستين بار به صورت اينترنتي در مراسمي با 
مسئوالن  از  جمعي  و  گيالن  استاندار  حضور 
استان از سوم مهر ماه آغاز و تا سي مهر ماه 

ادامه يافت.
از  نيز  سرشماري  اين  حضوري  مرحله ي 
بيست و هشتم مهر تا يکم آذر ماه برگزار شد.
مرحله ي  در  آمده  بدست  نتايج  براساس 
و  درصد جمعيت   49.01 اينترنتي سرشماري 
استان گيالن شرکت  45.4 درصد خانوارهاي 
ميانگين شاخص هاي  با  مقايسه  در  که  کردند 

کشور وضعيت بهتري داشت.
ستاد  با  نفر   1500 سرشماري  اجراي  در 

سرشماري همکاري داشتند.

صندوق،  اين  گذاران  سپرده  به  ريال  ميليون 
اين  براساس  مي شود.  پرداخت  تسهيالت 
گزارش، تفاوت عمده بين تسهيالت از محل 
اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت و 
تسهيالت صندوق يکم در نرخ سود تسهيالت 
است؛ در واقع تسهيالت صندوق يکم با سود 
بافت فرسوده و ۹.۵ درصد  هشت درصد در 
در ساير مناطق شهري است در حالي که نرخ 
درصد   ۱۷.۵ اوراق،  محل  از  تسهيالت  سود 
وام  اين  از  استفاده  براي  و  است  شده  تعيين 
نيازي به انتظار زماني و سپرده گذاري نيست.

با  قاطع  قضايي  برخورد  سودجو،  افراد  اين 
اينگونه اشخاص را در اولويت كار خود قرار 
دادگستري  كل  رييس  مقام  قائم  است.  داده 
آنفوالنزاي  خطرات  به  اشاره  با  گيالن  استان 
خواستار  كشور،  شمالي  سواحل  در  پرندگان 
اين خصوص  در  امر  متوليان  رسيدگي جدي 
يكي  را  پرندگان  شكار  ممنوعيت  الهيان  شد. 
اين  انتشار  از  از راهكارهاي جدي جلوگيري 
بيماري دانست و تصريح كرد: مسئوالن متولي 
هاي  آموزش  و  پيشگيرانه  اقدامات  طريق  از 
كاربردي، اطالع رساني الزم در سطح جامعه 

را انجام دهند .

خبر ...

خبر ...

خبر ...

ادامه سرمقاله  ...

خبر ...

فرماندار شهرستان رودسر اعالم کرد : پس از برگزاري جلسات 
به  رودسر  شهر  سازي،  هوشمند  بستر  ساختن  فراهم  و  متعدد 
عنوان طرح پايلوت استاني براي ايجاد شهر هوشمند انتخاب شد. 
به گزارش خبر نگار نشريه ي منطقه اي  واکنش  امير جانبازي 
اينکه  بر  تاکيد  با  اين  شهرستان  رودسري در جمع خبر نگاران 
براي اجرايي شدن اين طرح ابتدا بايد زير ساخت هاي مناسب  
آماده شود ، افزود: در اين راستا ابتدا سامانه جامع  مديريت حمل 
و نقل شهري به عنوان يکي ازطرح هاي زير بنايي شهر هوشمند  
اجرا خواهد شد.جانبازي داليل اين  انتخاب را، وسعت شهرستان 
، فضاي گردشگري و گردشگر پذيري موجود در منطقه و اعالم 
را  طرح  اين  اجراي  و  برشمرد  منطقه  اجرايي  مسئولين  آمادگي 
عاملي براي جذب گردشگران  دانست که به روش سرمايه گزاري 
بخش خصوصي با اعتبارات دولتي انجام خواهد شد.   وي گفت : 
براي پروزه هوشمند سازي مراحلي پيش بيني شده که در فاز اول 
پياده سازي فيبر نوري و سرويس هاي الکترو نيکي و در مراحل 
بعد نصب دوربين هاي ثبت تخلف، ارائه سرويس هاي خدمات 
دولت الکترو نيک  به خصوص خدماتي که در شهر داري ارائه 
مي شود ،ارائه سرويس هاي تبليغ شهري ، ايجاد بستر خدمات 
اينترنت پر سرعت از روش هاي نوين مانند واي فاي شهري و 
ارائه کارت هوشمند شهر وندي در دستور کار قرار گرفته است.

گاز رسانی 70 روستا در بخش رحیم آباد کلید خورد                                                           
فرماندار در ادامه از اجراي پروژه هاي گازرساني 70 روستاي 
از  يکي  افزود:  و   داد  خبر  آباد  رحيم  بخش  خانوار   20 باالي 
برنامه ريزي در زمينه گاز رساني  اميد  افتخارات دولت تدبير و 

همه روستاها و شهرها در سطح کشور است .
وي با بيان اينکه در استان گيالن هم با پيگيري هاي استاندار 
در   : افزود  است،  شده  محقق  استان  سراسر  در  رساني  گاز  امر 
شهرستان رودسر نيز تمامي روستاها و شهرهاي سه بخش مرکزي 
، کالچاي و چابکسر گاز رساني شده اند و چراغ گازرساني در 
اين مناطق سبز است و فقط تعدادي از روستاههاي بخش رحيم 
آباد به جهت سخت گذر بودن مناطق کوهستاني هنوز گازرساني 
نشده که مقدمات کار در حال انجام  است كه  اميد داريم تمامي 

شهرستان در ماههاي آينده در اين خصوص سبز باشد.
فرماندار شهرستان رودسراظهارکرد : در حال حاضر شهر رحيم 
آباد  و 24 روستاي باالي 20 خانوار آن گاز رساني شده است 
با  و عمليات گازرساني 70 روستاي باالي 20 خانوار ديگر هم 

برنامه ريزي هاي انجام شده و هم اکنون  در حال اجر است.
وي در ادامه سخنان خود از رئيس اداره گاز شهرستان خواست 
تا با ارائه مشخصات کامل پروژه گاز رساني به اداره هاي  ذيربط 
نسبت به اخذ استعالمات و مجوزهاي الزم جهت اجرايي شدن 
پروژه اقدام كنن و از  اداره ها و سازمان ها مسئول  نيز خواست 
نهايت همکاري و تعامل را در پاسخگويي به استعالمات و کمک 

به اجراي پروژه يادشده داشته باشند .

ادامه مطلب از صفحه 1 ...
اشكال كار اينجاست كه  بانك ها به ويژه روابط عمومي هاي 
بانك ها اغلب اطالع رساني مناسبي نمي كنند و گاهي برخي حتي 
از انتشار اخبار سپرده ها خودداري مي كنند و آن را محرمانه تلقي 
مي كنند. به راستي چرا با مردم شفاف نيستيم و اگر سود را كم كرده 
ايد و پول مردم را نگه مي داريم به افكار عمومي آگاهي بدهيم كه 
تكليف خود را بدانند،  اين حركت ها نوعي فريب افكار عمومي  و 
وارد كردن استرس درمشتري است و مهم تر آنكه اعتماد عمومي 
به سيستم بانك و كل نظام را زير سئوال مي برد. شايسته است كه 
و  متعدد  هاي  بانك  مديران  تا  مركزي  بانك  از  ها  بانك  مسئوالن 
روابط عمومي عمومي ها با امكانات خوب و نيروهاي مناسب در 
اين زمينه ها به مردم اطالع رساني كنند . اگر سيستم بانك ، مسئوالن 
به خصوص  مردم  دانشگاهيان و  ها،   كارشناس  ها،  دان  اقتصاد   ،
دريافت كنندگان وام در اين باره نظر، انتقاد، پيشنهادي يا توضيحي 

دارند ،  نشريه و پايگاه خبري در خدمت همه است. متشكر

 سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسالمي گفت: 
دولت  پرندگان،  حاد  فوق  آنفلوآنزاي  بيماري  در خصوص  بايد 

را مجاب به حمايت بيمه اي از آسيب ديدگان اين بيماري کنيم.
 محمدحسين قرباني با اشاره به شيوع بيماري آنفلوانزاي فوق 
حاد پرندگان و انتقال اين بيماري به طيور بومي در گيالن اظهار 
داشت: بيماري هاي مشترک بين انسان ها و حيوانات همواره يک 
محسوب  مختلف  کشورهاي  در  انساني  جامعه  عظيم  مشکل 
اسالمي  شوراي  مجلس  بهداشت  کميسيون  سخنگوي  مي شود. 
دانست  اهميت  بسيار حائز  را  و جامعه  انسان  به سالمت  توجه 
فوق  آنفلوانزاي  بيماري  شيوع  شاهد  کشور  در  امروز  گفت:  و 
حاد پرندگان هستيم و انتظار مي رود که سازمان دامپزشکي کشور 

بدون مالحظه در مقابله با اين بيماري هر اقدامي را انجام دهد.

رودسر شهر هوشمند می شود   

سرگردانی مردم در سيستم بانكی و...

مواضع نماينده آستانه درباره 
آنفلوآنزاي فوق حاد 

سد ديلمان
 امسال اجرايی می شود

آب  شرکت  مديرعامل 
منطقه اي گيالن در زمينه احداث 
سد ديلمان، عنوان کرد:اين سد 
در همين ماه به مناقصه مي رود 
از  قبل  و  ابالغ  آينده  ماه  در  و 

پايان سال هم اجرا مي شود.
جلسه  در  نيکفر  ذبيح اهلل   
بررسي و هماهنگي در راستاي 

آبي  مشکالت  و  گولک  سد  احداث  پروژه  اجرايي  موانع  رفع 
به  بزرگي  حق  منطقه  اين  مردم  کرد:  اظهار  سياهکل  شهرستان 
گردن اين انقالب دارند ، لذا از همه کساني که در گذشته زحمت 

کشيده اند تشکر مي کنم.
نماينده شهرستان هاي الهيجان و سياهکل در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينکه آب مهترين اساس زندگي بشري به حساب 
مي آيد،افزود: حدود 70 درصد بدن ما از آب تشکيل شده است و 
اگر آب نباشد حيات بشري معنا ندارد. وي از مديرعامل شرکت 
آب منطقه اي استان خواست تا نسبت به احداث سد ديلمان اقدام  

و مسئولين هم پيگير باشند. 
گيالن  استان  منطقه اي  آب  شرکت  لطفي،مديرعامل  کاظم 
متوازن  پيشرفت  از  و  ندارد  خاصي  ادعاي  شهرستان  گفت:اين 
اين  آبفاي  مدير  هاي   تالش  به  اشاره  با  وي  نيست.  برخوردار 
شهرستان بيان کرد:با راه اندازي مخزن يک هزار مترمکعبي مشکل 

آب شرب ديلمان براي 10 سال آينده حل خواهد شد.
 در شهر سياهکل نيز ساخت دو مخزن 600 و 3 هزار مترمکعبي 
و خط انتقال 4 هزار و 120 کيلومتري در دستور کار مي باشد و 

اسناد مناقصه اين مخازن و خط انتقال آماده است.
وي تصريح کرد:برآورد اوليه ما 12 ميليارد است که همه آنها 

در يک بسته قرار دارد و در همين ماه به مناقصه خواهد رفت.

خبر خوش براي متقاضيان بازنشستگي
 پيش از موعد

گيـالن رتبه 3 ســرشمــاري را کسب کرد

وام خريد خانه 3 برابر شد

تداوم ممنوعيت شکار پرندگان به دليل شيوع آنفلوآنزاي

فرماندار اعالم كرد :        

نکته  ...

چند نكته از اين معنا.....
مثل گندم باش!

 زیرخاک می برندش  /  باز می روید پرتر  /  زیرسنگ می برندش  /  آرد میشود پربهاتر
 آتش می زنندش  /  نان میشود مطلوب تر  /  به دندان می جوندش

جان می شود نیرومندتر  /  »ذات باید ارزشمند باشد«  

در مراسم وزارت كشور اعالم شد،

قائم مقام دادگستري گيالن تاکيد کرد:
محمـود رضايی

 مدير کل بهزيستي گيالن 
تئاتر  جشنواره  برگزاري  از 
اين  زيرپوشش  معلوالن 
.  محمدرضا  داد  نهاد خبر 
پارسي در نشست خبري به 
مناسبت برگزاري جشنواره 
کرد:  اظهار  معلوالن  تئاتر 
دبيرخانه  به  نمايشنامه   20
معلوالن  تئاتر  جشنواره 

انتخاب و  بازبيني  براي  نمايشنامه  آنها 14  بين  از  ارسال شد که 
داوران از بين آنها تعداد هفت نمايشنامه را براي بخش جشنواره 

انتخاب كردند.
شنل  ساعته،  يه  نگو  خروس  شامل  را  نمايشنامه  هفت  وي 
قرمزي و گرگ دست و پا چلفتي، مردم چه مي بينند، از ياد رفته، 
بخش هاي  در  آخر  صحنه  و  کارند  مشغول  کارگران  پايان نامه، 
نمايشنامه  عناوين  از  را  خياباني  و  نوجوان  و  کودک  صحنه اي، 

مذکور عنوان کرد.

جشنواره تئاتر معلوالن گيالن
 برگزار می شود

 

 به کانـال تلگرامي واکنشي ها 
خوش آمديد ...

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

telegram.me/vakoneshiha آدرس:

ليال خدمت بين دانا 

  مدير مسئول 


