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 شماره  646  ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

زباله گيالن را احاطه
 كرده است!

شهد شیرین اتحاد، خاص  شیعه 
و سنی  نیست  و اگر شیعیان و اهل تسنن وحدت و انسجام را  
سرلوحه رفتار و كردار خویش قرار داده و بر آن پایمرد باشند، بی 
مستمر و  اسالم  و  ایران  قدرت و عزت  مسیر وحدت  از  تردید 
مضاعف می شود.  این روزها همزمان با هفته وحدت از سوی 
ملت  آحاد  و  تسنن  اهل  و  تشیع  دلسوز  و  متعهد  علمای  همه 
مسلمان بر داشتن وحدت عملی تاكید موكد می شود و تفرقه را  

مخرب و عامل پراكندگی و شكست مسلمان ها بر می شمارند.
دنبال  به  دشمن  اند،   كرده  درك  درستی  به  مردم  و  مسئوالن 
تفرقه بینداز و حكومت كن،  است و لذا نباید چنین فضایی برای 

دشمنان مهیا شود.
از  یكی  خویش  پربركت  عمر  طول  در  اسالم  گرامی  رسول 
مواردی كه بسیار بر آن تاكید داشتند،  اتحاد میان مسلمین و ید 
واحده بودن و توجه همگان بر ذات مقدس الهی به عنوان ریسمان 

وحدت اصرار می ورزیدند.
، وحدت  مهربانی  رسول  والدت  سالروز  آستانه  در  اكنون   
باید  »ع«  صادق  جعفر  امام  ایشان  برومند  فرزند  و  اخالقیات  و 
همه مسلمان ها در حفظ و تداوم عملی وحدت تالش كرده و 
هوشمندانه در كنار هم برای مبارزه علیه دشمنان خدا بایستند كه 
عزت و اقتدار مسلمین در همین مسیر تعریف می شود. انشاء اهلل

وحدت براي قدرت 
ايران و اسالم

مردم مي گويند،

شهردار رشت،

قابل توجه تصميم گيران، نظام مهندسي گيالن شفاف كند،

سازمان نظام مهندسی استان گیالن

تنها راه پيـشرفت كشـور علم آمـوزي است

عصر روز یکشنبه  21 آذر 95 ، دانشگاه  جامع  علمی و کاربردی  تالش  ضمن  دعوت 
، با  مشارکت مرکز معماری ایران )شعبه گیالن( در راستای  پیشبرد  مهارتهایی  به جهت 
افزایش  بار علمی دانشجویان  دانشگاه  خود ، در یک اقدام فرهنگی  در بخش معماری با 
عنوان  ) مهارت های فراموش شده درطراحی و اجرای ساختمان( از بین  یازده رشته در  این 

مرکز در سالن  اجتماعات  دانشگاه پیام نور تالش دست به  برپایی  سمینار تخصصی  زد .
در این برنامه  همراه با  بزرگداشت  روز دانشجو  ضمن حضور اساتید  برجسته  دانشگاه 
و برخی از مسئولین شهرستان  ، شهرداران تالش و لیسار  با دعوت  از مهندس مجتبی فاطمی 
مدیر عامل مرکز معماری  ایران به عنوان سخنران ویژه  این سمینار توانست  گامی موثر و 

متفاوتی  را بردارد. 
در ابتدا یوسف عزیزی  سرپرست دانشگاه جامع علمی و کاربردی  تالش با  خیر مقدم 
و آرزوی توفیقات روز افزون  برای  مقام معظم  رهبری ، دولت تدبیر و امید ضمن تشکر 
از همکاریهای دانشگاه  پیام نور تالش در برپایی  سمینار و برگزار کنندگان این برنامه  با  

اشاره به  موفقیت های  دانشگاه  در سطح  استان افزود: این امکان موثر نبود مگر با  تالش  
خود دانشجو و  توجه  اساتید  به امر آموزش با حمایت های مسئولین شهرستان و صد البته  
پیگیرهای  جناب عرفانی در خصوص  امر آموزش صحیح  در  دانشگاه یوسف عزیزی گفت: 
با توجه  به نوع  آموزش در  دانشگاه  با برگفته  از نام علمی و  کاربردی آن ، شیوه  تدریس  
در این مجموعه  باید  هفتاد درصد  عملی و باقی آن  به صورت  تئوری  باشد. تا آنچه  هدف  

این دانشگاه است و  به آن اشاره  شده محقق شود.
سید مجتبی  عرفانی  با تبریک  هفته وحدت  و گرامیداشت  روز دانشجو ضمن اشاره  
به  بحران های اخیر  سیاسی و اقتصادی کشور  خطاب به دانشجویان  حاضر گفت: ما مردم  
تالش ، قدرتمند ، آگاهانه و متحد عالوه بر کسب  دانشهای  متداول  در بحث کاربردی  آن نیز 
باید  تاثیر گذار تر   پیشرفت داشته باشیم . یعنی  فراگیری  درست  همراه  با آموزش  صحیح  
. امروز  باید راه ما مشخص  باشد. سید مجتبی عرفانی افزود: بیشتر عمر خود را در تالش 
مشغول  به خدمت بودم  و حاال با نگاه کردن  به شما حس می کنم  به آرزوی  خود دست 

یافته ام . ما موظف  به  هموار  سازی  راه آیندگان  در تالش هستیم و تنها راهی که می تواند 
ملت ما را نجات دهد و به سمت  پیشرفت  بهتر و آگانه  رهبری کند، آموزش  صحیح و تاثیر 
گذار  است.  در ادامه مهندس فرشید شفقی رییس نظام مهندسی ساختمان تالش  به نمایندگی 
از جامعه این بخش از  مهندسین در شهرستان  و مدیرعامل مرکزمعماری ایران مهندس مجتبی 

فاطمی مباحث  تخصصی  عنوان و به بخش پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد.
در پایان  با حضور  مسئولین دانشگاه ، اساتید  و برخی  مسئولین شهرستان تالش  ضمن 
قدر دانی  از تالش  و  پشتکار همه اموال  دانشگاه ،  حسن محمدپور شهردار تالش و مهندس 
فرشید شفقی  رییس نظام مهندسی  ساختمان تالش بدست مهندس مجتبی فاطمی تقدیر شدند 
و نیز از دانشجویان فعال و ممتاز دانشگاه  از  سوی  سید مجتبی عرفانی موسس و یوسف 
عزیزی سرپرست  مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی  دانشگاه تالش  توسط  برخی  اساتید  

 ليال خالقي - رضوانشهرهمراه ، تقدیر به عمل آمد.

سيد مجتبی عرفانی :



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

 انتخابات شوراها 
الكترونيكي مي شود

mohammadpour3650@yahoo.com 

سپاه  فرمانده  واكنش:  ی  نشریه 
قدس گفت: رمز پیروزی اسالم داشتن 
دو بال رهبری شایسته و مردمی آماده، 
و  است  بصیر  و  دشمن  نیت  به  آگاه 
دو  این  داشتن  به واسطه  ایران  ملت 
گزارش  به  ناپذیرند.  شکست  شرط 
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه 
سردار قاسم سلیمانی در این یادواره 
اظهار داشت: اگر در طول تاریخ ملتی 
شایسته  رهبری  بودن  دارا  وجود  با 
خود  اهداف  به  و  خورد  شکست 
مردم  در  آمادگی  نبود  به دلیل  نرسید 
بود. رمز پیروزی اسالم داشتن دو بال 
آگاه  آماده،  مردمی  و  شایسته  رهبری 

به نیت دشمن و بصیر است.
ایران  ملت  اینکه  بیان  با  وی   
به واسطه داشتن این دو شرط شکست 
ملت  آمادگی  منشأ  گفت:  ناپذیرند، 
وجودی  با  و  آنهاست  ایمان  ایران، 
اجتماعات  اما  شده،  عوض  نسل  که 

مذهبی همانند سال 57 است.
از  تمجید  با  سلیمانی  سردار   
شخصیت و  سیاست های رهبر معظم 
انقالب، افزود: رهبر ما، رهبری متقی 
ابالغ  که  سیاست هایی  همه  و  است 
می کنند از روی تقواست. به جز مقام 
دنیا  در  مسئولی  هیچ  رهبری  معظم 
نمی بینیم که با تمام اقشار دیدار کند 
و به صحبت آنها گوش دهد و ملت 

ما نیز ملتی همیشه در صحنه است.
 فرمانده سپاه قدس با اشاره به آیه 
»ان تنصروا اهلل ینصرکم« و تفسیر آن 
توسط مقام معظم رهبری خاطرنشان 
کرد: خداوند یاری و نصرت خود را 

به کسانی ارزانی می کند که هرچه در 
توان دارند برای خدا بگذارند. آمادگی 
مستحق  که  می شود  سبب  مردم 

نصرت الهی شوند.  
اراده  با  انسان  اینکه  ابراز  با  وی 
پیدا  دست  خود  هدف  به  می تواند 
کند، تصریح کرد: ملت ایران با آگاهی 
آگاهی  و  دشمنان  به  نسبت  داشتن 
همواره  خود  مسیر  از  اطمینان  و 
پیش  در  را  سربلندی  و  عزت  مسیر 
حجت االسالم  می گیرند.   و  گرفته 
شهرستان  جمعه  امام  دژکام  لطف اهلل 

اشاره  با  مراسم   این  در  نیز  جهرم 
در  جهرم  مردم  کم نظیر  استقبال  به 
گفت:  حرم  مدافع  شهدای  یادواره 
به پاس  جهرم  شهیدپرور  مردم 
بزرگداشت شهدای مدافع حرم که با 
با  انجام شد،  حضور سردار سلیمانی 
وجود تبلیغات اندک، غوغایی به راه 
به جهاد و  احترام  نشانه  که  انداختند 

مقاومت اسالمی است.  
این  پیام  افزود:  جهرم  جمعه  امام 
جمعیت عظیم به رهبر معظم انقالب 
جهاد  راه  در  همه  ما  که  است  این 

معظم  مقام  سرباز  و  ایستاده ایم  کبیر 
را  مسیر  این  آخر  تا  و  هستیم  رهبری 
جهاد  ما  اول  اولویت  می دهیم.  ادامه 
کبیر و مبارزه با استکبار است و زمانی 
می شود  روزافزون  ما  عظمت  و  عزت 
که در مقابل اسرائیل و استکبار جهانی 
عنوان  وی  بایستیم.   آمریکا  به ریاست 
کوتاه  با  می کنند  ادعا  که  آنهایی  کرد: 
جایی  به  می توان  مسیر  این  در  آمدن 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  نیز  رسید 
برای رسیدن به پیروزی نهایی تنها راه 

مقاومت اسالمی است.

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: 
بنا بر توافق بین مجلس و وزارت کشور در یک سوم حوزه های 
انجام  الکترونیکی  صورت  به  شهر  شوراهای  انتخابات   ، انتخابیه 

می شود. 
به  انتخابیه  انتخابات شوراهای شهر در یک سوم حوزه های   

صورت الکترونیکی برگزار می شود
قاسم میرزایی نیکو  اظهار داشت: برای انتخابات شوراهای شهر 
مجلس و وزارت کشور به توافق رسیده اند که در یک سوم حوزه 

های انتخابیه، به صورت الکترونیکی انتخابات برگزار شود.

وی بیان کرد: برای انتخابات شوراهای شهر در یک سوم حوزه 
انتخابات  به  راجع  ولی  می شود  برگزار  الکترونیکی  انتخابات  ها 
ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسالمی رایزنی 

ها با شورای نگهبان ادامه دارد. 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای 
روستاها  در  الکترونیکی  انتخابات  برگزاری  برای  گفت:  اسالمی 
هنوز زیر ساخت های الزم مهیا نیست، بعید می دانم که در برخی 

مناطق روستایی اینترنت وجود داشته باشد.
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سرمقاله

 گروه اقتصادی نشریه ی واكنش و شبكه خبری 
رهبری  به  یازدهم  دولت  اقتصادی  تیم   :24 گیالن 
و  برومند  فرزندان  از  نوبخت  باقر  محمد  دكتر 
صاحب فكر گیالن زمین بودجه سال 1396 كشور 
با را بیش از یازده درصد افزایش نسبت به سال قبل 

به موقع تقدیم مجلس كرد. 
سهم گیالن چه می شود؟ دراین بودجه كه بهای 
آمریكا 33  دالر  ارزش  و  دالر  بشكه 50  هر  نفت 
نظر  در  جالبی  بسیار  موارد  شده،   دیده  ریال  هزار 

گرفته شده كه البته قابل توجه و تحسین است.
در  كشور  آینده  سال  بودجه  در  مندرج  موارد 
در  تفسیر  و  تحلیل  و  متعدد  نظام  بودجه  الیحه 
باره آن به زمان و مطالعه و دقت زیادی نیاز دارد،  
را  نگارنده  توجه  بودجه  متن  در  عبارت  یك  اما 
جلب كرد. در بودجه آمده است، دولت یازدهم در 
راستای عدالت و رفع محرومیت ها برای هر استان 
محروم یكصد میلیارد تومان اعتبار جداگانه در نظر 

گرفته و اختصاص خواهد داد.

دلیل  به  رشت  شهر  اسالمی  شورای  جلسه   
در  سپیدرود  تیم  خرید  درباره  اعضا  نظر  اختالف 
برای  شهر  این  شهردار  که  ماند  باقی  ناتمام  حالی 
شورای  عمارت  در  اعضا  سواالت  درباره  توضیح 

رشت حاضر شده بود.
شورای  جلسه  هشتمین  و  شصت  و  یکصد   
دو  گذشت  از  پس  یکشنبه  صبح  رشت  اسالمی 
ناتمام باقی ماند که قرار بود در  ساعت، در حالی 
آن شهردار به سواالت اعضا که از پیش تعیین شده 
به  رشت  شهردار  اینکه  وجود  با  دهد.  پاسخ  بود 
شد  شورا  عمارت  صحن  وارد  شورا  رئیس  اذن 
به  اعتراض  نشانه  به  از صحن  اعضا  با خروج  اما 
رئیس شورا در خصوص الیحه خرید سهام باشگاه 
جلسه  و  افتاد  رسمیت  از  جلسه  رشت،  سپیدرود 
عملکرد  به  اعضا  اعتراض  ماند.  باقی  ناتمام  فوق 
خروج  به  زمانی  شورا  رئیس  کاظمی  مسعود 

و  اقتصادی  تیم  دولت،   به  خواستم  جا  همین 
تنظیم كنندگان الیحه بودجه و دكتر نوبخت متذكر 
شوم ،  به یاد داشته باشید كه استان گیالن به غیر 
از زیبایی طبیعی و خدادادی كه نگاه ها را  فریب 
می دهد، یك استان محروم درحوزه عمران،  توسعه 
بسیار  خانوار  آمدهای  در  و  اقتصادی   ، یافتگی 
محروم است و باید این یكصد میلیارد تومان حتما 
شامل حال گیالن نیز بشود. از هم اكنون به مدیران 
استاندار فهیم و بومی استان و  استان به خصوص 
و  مكتوب  فضای  در  متعهد  و  دلسوز  های  رسانه 
و  صدا  خصوص  به  تلگرامی  كانالهای  و  مجازی 

و  نطق  و  بحث  از  پس  که  شد  منتهی  صحن  از 
پیشنهادهای متعدد اعضا درباره الیحه خرید باشگاه 
سپیدرود، وی نسبت به ابهام در این الیحه اعتراض 
کمک  اعطای  به  مربوط  که  پیشینی  الیحه  و  کرد 
این تیم بود را  به  ۸۴۱ میلیون تومانی برای کمک 
با جلب رأی  اگرچه الیحه فوق  به رأی گذاشت. 
اعضا به تصویب رسید اما تعدادی از اعضا پس از 
رای دادن اعالم کردند که الیحه خرید تیم مطرح 
شده اما رئیس شورا الیحه اعطای کمک را به رای 
ارائه توضیحات  بدون  گذاشته و روند رای گیری 

شفاف به آن ها تحمیل شده است.
الیحه خرید باشگاه سپیدرود یکی از قدیمی ترین 
تیم های فوتبال از مدتها پیش از سوی شهرداری به 
شورا ارائه شده است اما شورا پس از بررسی های 
هرازچندگاهی نسبت به تصمیم گیری درباره خرید 
تیم، بارها جلسات مختلفی را برای بررسی جوانب 

بزرگواری  با  شوم   می  نشان  خاطر  گیالن  سیمای 
خود این مطلب را دنبال كنند و اجازه ندهند ، حق 
گیالن  و گیالنی بیش از این ضایع شود و باز هم 

چوب سرسبزی و زیبایی خود را بخورد.
ایران  سراسر  از  مردم  همه  الحمداهلل  كه  زیبایی 
می  بهره  آن  از  تابستان  فصل  در  خصوص  به 
ورود  دریافتی  اخبار  براساس  آینده   سال  و   برند 
و  شده  اضافه  این حضور  به  خارجی   گردشگران 
موجب خرسندی گیالنی ها است ،  اما خود استان با دو 
چشمان گرد شده و مات به این همه عقب ماندگی نگاه 
می كند. بی تردید اگر به درستی مطالعه كارشناسی شود 
كه انشاء اهلل كارشناس های مدیریت و برنامه و بودجه 
استان چنین اقدامی را به سرعت انجام خواهند داد، قطعا 
و حتما استان گیالن  جزو 10 استان اول محروم كشور 
ببرد.  نصیب  تومان  میلیارد  یكصد  این  از  باید  و  است 
كانال  و  گیالن 24  واكنش،  شبكه خبری  نشریه  در  ما 
واكنشی این موضوع را دنبال می كنیم و تا حصول نتیجه 
بی كار نخواهیم نشست،  حال صالح مملكت خویش 
خسروان دادند كه این پیشنهاد ما به صالح همه مردم 

گیالن زمین است. یا علی مدد

مختلف این خرید تشکیل دادند. هفته گذشته بود که 
فرهنگی  بودجه و  برنامه و  با تصمیم دو کمیسیون 
شورای رشت، الیحه خرید این تیم توسط شهرداری 
نظر  خواستار  کمیسیون  دو  این  و  شد  تایید  رشت 
نهایی اداره کل ورزش و جوانان درباره آنالیز دقیق 
نامه  شیوه  ارائه  همینطور  و  تیم  خرید  روش  مالی 

مدیریت باشگاه از سوی شهرداری شدند.

             آب رساني به روستاهاي گيالن شتاب گرفت

خبر

خبر

استان  نمایندگان  مجمع  رئیس   
واردات  از  دولت  گفت:  گیالن 
در  کنسانتره  و  مرکبات  بی رویه 
مرکبات  باغداران  از  حمایت  جهت 

جلوگیری کند.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
عصر  عباسی  اسداهلل   ،  24 گیالن 
امروز در جریان بازدید از مرکز خرید تضمینی مرکبات درجه 3 در 
چابکسر اظهار داشت: دولت از واردات بی رویه مرکبات و کنسانتره 

در جهت حمایت از باغداران مرکبات جلوگیری کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن گفت: فرآوری کنسانتره و 
خوراک دام و سایر فرآورده هایی که از مرکبات به دست می آید به 
دلیل ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار می تواند بسیار حائز اهمیت 

باشد که لزوم توجه جدی مسئولین امر را در این زمینه می طلبد.
در  کیفیت  با  و  مرغوب  کنسانتره  تولید  به  اشاره  با  عباسی   
واردات  جلوی  خواست  دولت  از  مازندران  و  گیالن  استان های 
بی رویه کنسانتره را به جهت حمایت از تولید داخلی این محصول 

بگیرد و  این محصول را فقط به اندازه نیاز وارد کند.
 وی با اشاره به خرید تضمینی مرکبات درجه 3 توسط دولت از 
باغداران استان های گیالن و مازندران گفت: با پیگیری های صورت 
گرفته امسال دولت و سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی 
مرکبات درجه 3 از باغداران گیالن و مازندران در کردند که با قیمت 
کیلویی 550 تومان خریداری می شود.  نماینده مردم شهرستان های 
باغداران منطقه  افزود:  املش در مجلس شورای اسالمی  رودسر و 
ضمن فروش مرکبات درجه 3 به صورت تضمینی به دولت می توانند 
روانه  و  آماده  عرضه،  برای  نیز  را  خود   2 و  یک  درجه  مرکبات 
بازار مصرف کنند. عباسی از خرید تضمینی 60 هزار تن مرکبات 
و  داد  دولت خبر  توسط  مازندران  و  گیالن  استان های  باغداران  از 
افزود: این اقدام دولت در جهت حمایت از باغداران برای طی شدن 
اینکه دولت در جهت  انجام می شود ضمن  تا مصرف  تولید  حلقه 

جلوگیری از واردات بی رویه مرکبات نیز باید اقدام کند.

گروه سیاسی: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در 
واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر انگلستان در شورای همکاری 
خلیج فارس گفت: برخی کشورها فکر می کنند که می توانند امنیت و 
نظم را با دالر بخرند. در نهایت بی شخصیتی یک خانمی را در منطقه 
می آورند تا به آنها بگوید ما امنیت شما را تامین می کنیم. تا حاال چه 
زمانی توانسته اند امنیت آنها را تامین کنند که حاال از این زیاده گویی ها 
می کنند. جهان در حال دوران گذار است و مهمترین تفاوت دوران 
گذار فعلی با دوران های قبلی غرب نبودن آن است. امروز تحول های 

نظام بین الملل در دنیای غرب شروع و خاتمه پیدا نمی کند.

مركبات و كنسانتره بي رويه وارد نكنيد

بي شخصيت ها به يك خانم پناه
 مي برند

رئيس مجمع نمايندگان گيالن،

وزير خارجه ايران خطاب به حاکمان عرب،

شايد هيچ سند و مدركي بهتر از ارائه 
اعداد و ارقام واقعي و شفاف منتشره از 
مركزي  بانك  و  ايران  آمار  مركز  سوي 
تيم  شود،   ادعا  آن  براساس  كه  نيست 
سه  مدت  در  يازدهم  دولت  اقتصادي 
سال و نيم گذشته چه اقدام هاي موثر و 

ماندگاري را انجام داده است.
اظهار  براساس  اقتصادي را تحويل گرفت،   دولت كنوني وقتي 
نظرهاي رسمي  منابع دولتي نرخ تورم بيش از 40 درصد و گاه  تا 
46 درصد بود،  نرخ رشد اقتصادي هم به حدود منفي شش درصد  
رسيده بود و وضعيت بيكاري در حد بحران و بسياري از كارخانه 

ها ورشكسته يا در حال فروپاشي بودند.  
اينكه آن دولت يا اين دولت داراي چه گرايشي هستند و چه 
كساني بر مصدر قدرت بودند،  شايد خيلي مهم نباشد و آنچه مهم 
است عملكرد افراد و برنامه ها و دور انديشي ها و هدايت اقتصاد 

و معيشت مردم و جامعه است.  
نوبخت  محمدباقر  دكتر  هدايت  با  دولت  اقتصادي  تيم  انصافا 
و  برنامه   و  مديريت  سازمان  رئيس  و  جمهوري  رئيس  معاون 
دور  با  تيم  اين  و  دارد  و  داشته  درستي  و  دقيق  رهبري  بودجها 
انديشي رئيس سازمان برنامه و بودجه از سال 92 تا كنون توانسته 
است ، » تورم 46 درصد را به هشت  درصد كاهش دهد،  نرخ رشد 
اقتصادي منهاي شش درصد را به باالي پنج درصد افزايش داده و 
براي سال آينده تعهد رشد اقتصادي بيش از هفت تا 7/5 درصد را 
براساس اظهارات رئيس جمهوري داده است و .... تيم اقتصادي به 
موازات اين تحوالت و تحركات داخلي،  در حوزه پولي و مالي و 
مناسبات اقتصادي جهاني ،  تحوالت در بخش سهم ايران در بازار 
نفت ، صادرا ت كاالي غير نفتي ، محدود كردن واردات كاالهاي 
غير ضروري و دهها و صدها مورد ديگر موفقيت هاي چشمگيري 
داشته است.  نقد و انتقاد سازنده حق همه رسانه ها و مردم است 
اما اينكه برخي رسانه هاي داخلي با هدف خاص و هدايت هاي 
برخي  به  فقط  و  انگاشته  ناديده  را  ها  موفقيت  اغلب  پرده  پشت 
هاي  رسانه  براي  و  است  انصاف  بي  كنند  مي  زوم  ها  نارسايي 
ايران  اسالمي  و سرزمين  كنند.انقالب  مهيا مي  تهيه  آتش  بيگانه 
براي همه مردم و اغلب رسانه ها حائز اهميت زيادي است از اين 
روي بايد به گونه اي عمل شود كه دشمن سوء استفاده نكند ضمن 
آنكه انتقاد ، شفاف سازي،  حفظ منافع عمومي و زمينه سازي براي 
توسعه آزادي بيان حق هر رسانه اي براساس قانون و در چارچوب 

ضوابط قانوني است.

عملكرد تيم اقتـصادي دولت 
يازدهم

سردار سليماني اعتقاد دارد،

نماينده مجلس خبر داد،
تهيه طرح »اصالح 

ممنوعيت بکارگيري 
بازنشستگان «

 توطئه هاي جديد سعودي 
عليه حزب اهلل

کمیسیون  عضو  واكنش:  ی  نشریه 
»اصالح  طرح  تهیه  از  مجلس  اقتصادی 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  داد.  خبر   »95
خبری گیالن 24 ،  زهرا سعیدی مبارکه 
کمیسیون  عضو  و  مبارکه  مردم  نماینده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی از تهیه طرح 
»اصالح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 
مصوب 95« خبر داد و اظهار داشت: این 
توسط  آذرماه 95  تاریخ 17  در  که  طرح 
بنده طراحی و پیشنهاد داده شده است که 
و  نگارش  از  در عرض یک ساعت پس 
آن  نماینده  امضای  طرح، 45  آماده سازی 
را امضا کردند که پیش بینی می شود تعداد 

امضاهای آن خیلی بیشتر شود.
در  که  نمایندگانی  اکثر  افزود:  وی   
طرح  گرفتند،  قرار  پیشنهاد  این  جریان 
دادند.این  قرار  حمایت  مورد  را  مذکور 
قوانین مجلس بررسی شده  با کلیه  طرح 
برای  را  خوبی  فرصت  می رود  امید  و 
حضور متخصصان و ورود افراد جدید به 

سیستم های مدیرتی کشور ایجاد کند.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو   
کرد:   تصریح  همچنین  اسالمی  شورای 
یک  تبصره  براساس  طرح،  این  طبق 
بازنشستگان  بکارگیری  ممنوعیت  قانون 
مقامات  گیری  کار  به   1395 مصوب 
مذکور در بندهای الف-ب-ج- ماده 71 
همترازان  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
جانبازان  و  شهدا  فرزندان  و  ایثارگران  آنها؛ 
در  مذکور  های  سمت  در  باالتر  و  درصد   70
بندهای الف- ب و ج ماده 71 قانون مدیریت 
اختیارات خاصه  دارندگان  و  کشوری  خدمات 
مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزرات 
اطالعات در دستگاه متبوع خود بالمانع است.  
سعیدی بر همین اساس اضافه کرد: البته باید 
اساس  بر  که  داشت  درنظر  هم  را  نکته 
طرح  در  نامبرده  افراد  جز  به  طرح،  این 
مذکور، سایر افراد حتی استانداران، سفرا 
و معاونان وزرا و همترازان آنها درصورت 
بازنشستگی، ورودشان در حوزه مدیریت 

خدمات کشوری ممنوع خواهد بود.

  نماینده مردم شوش دانیال در مجلس 
میان  شکاف  و  اختالف  ایجاد  گفت: 
همیشگی  راهبرد  اهلل  حزب  نیروهای 
توطئه های رژیم سعودی بوده است تا از 
طریق آن زمینه فعالیت گروه های تکفیری 

و بقایای فاالنژیست ها را فراهم کند.
 سیدراضی نوری با ابراز نگرانی درباره 
توطئه های سعودی در بیروت گفت: عربستان 
در عراق  نیابتی  ناکامی جنگ های  دلیل  به  که 
سرخوردگی  دچار  یمن  در  تحقیر  و  سوریه   ،
است به دنبال اجرای توطئه های جدید بر علیه 

ملت لبنان است.
مجلس  در  دانیال  شوش  مردم  نماینده 
ریاست  بحران  پایان  گفت:  اسالمی  شورای 
اتفاقی  عون  میشل  انتخاب  با  لبنان  جمهوری 
ریاض  تخریبی  اقدامات  از  بسیاری  که  بود 
برعلیه بیروت را بی اثر کرد. وی با اشاره به 
سخنرانی سیدحسن نصراهلل تصریح کرد: 
نیروهای  میان  شکاف  و  اختالف  ایجاد 
های  توطئه  همیشگی  راهبرد  اهلل  حزب 
آن  از طریق  تا  است  بوده  رژیم سعودی 
زمینه فعالیت گروه های تکفیری و بقایای 

فاالنژیست ها را فراهم کند.

13 ربیع االول  1438
شماره  23646 آذر  1395 سه شنبه 
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اولويت هاي دهستان بي باالن 
بخش كالچاي

  نشریه واكنش و كانال واكنشی 
تولید،   های  پایه  روستاهای  ها: 
كشور  موجودیت  و  استقالل 
محسوب می شوند و باید روستا و 
روستایی بسیار به حساب بیایند تا 

در زادگاه بمانند و تولید كنند.
از  كشور  روستاهای  از  بسیاری 
تنگناهایی  و  مشكالت  با  باز  دیر 
برق،  شرب،   آب  نداشتن،   مانند 
گاز،  مركز بهداشت و درمان، تلفن،  
نرم  پنجه  و  دست  آن  امثال  و  راه 
كرده اند تا آنكه در چند دهه اخیر 
و به خصوص در یك دهه گذشته  
برق، تلفن    ، گاز  به  شان  بسیاری 

دست یافته اند.
دهستان بی باالن كه یكی نفر باید 
به مركز این دهستان رسیدگی كند 
بازارچه محلی آن سالهای  چرا كه 
تخریب  نیمه  صورت  به  متمادی 
با  دیگری هم  مانده مشكالت  رها 

خود یدك می كشد.
بهداشتی،   شرب  آب  نداشتن 
مشكل مركز بهداشت كه به تازگی 

ساختمان آن شروع به ساخت كرده 
مناسب  های  راه  نداشتن    ، است 
، نداشتن محلی برای بازی و تفریح 

این  جمله  از  ناحیه  این  كودكان 
و  دار  دامنه  معضالت  و  مشكالت 

خسته كننده است.

مواجه  بودجه  كمبود  با  دولت 
دولتی  دستگاه  آن  تبع  به  و  است 
و  بخشداری  و  فرمانداری  مانند 

مواجه  مشكل  این  به  دهیاری 
اند ،  اما اگر راه مناسب نیست یا 
نیمه  در  حتی  درمان  برای  مردم 
شب خود را به شهر می رسانند،  
كه  است  اساسی  معضل  یك  اب 
با سالمت  و بهداشت و حال و 

آینده روستاییان سرو كار دارد.
و  كرد  توجه  مهم  این  به  باید 
آب  تامین  پروسه  شدن  طوالنی 
سالم در این دهستان از جمله در 
مركز آن هزینه ها و تبعات زیادی 

دارد. 
این  اهالی  از  تازگی جمعی  به 
دهستان یك كانال تلگرامی را راه 
طریق  آن  از  كه  اند  كرده  اندازی 
مسائل خود را مطرح می كنند كه 

اقدام شایسته است.
 در آینده در باره این كانال و 
آنچه منظور نظر دست اندر كاران 
به  نوشت  خواهیم  است، بیشتر 
خصوص آنكه نظر همه حاضران 
در این مجموعه توسعه دهستان و 
كمك به مردم برای رفاه و آبادانی 

بیشتر است.  

3 واكنش

سميه محمدي

آسیب  باغهای  از  بخشی  از  رودسر  شهرستان  فرماندار 
دیده مرکبات در دهستان سیاهکلرود بخش چابکسر  دیدن  
درختان  از  تعدادی  اخیر  برف  بارش  اثر  بر   : گفت  و  كرد 
تلخی  و  سرمازدگی  همچنین  و  شکستگی  دچار  مرکبات 

محصول مرکبات این منطقه شده است .
فرماندار شهرستان  فرمانداری  روابط عمومی  به گزارش 
مناطق  بخشداران   : کرد  تصریح  جانبازی  رودسر، امیر 

جهادکشاورزی  همراه  به  آباد  رحیم  و  ،چابکسر  کالچای 
میزان خسارت وارده را محاسبه و پس از جمع بندی ، به 

فرمانداری اعالم كنند . 
جانبازی رودسری ،  به فعالیت 2 کارخانه آب میوه گیری 
در شهرهای چابکسر و رحیم آباد اشاره كرد و گفت : این 
كارخانه ها هم اكنون در حال خرید محصول مرکبات این 

مناطق هستند .

فرماندار رودسر باغهاي 
مركبات را بررسي كرد

فضای مجازی  به خاطر ضعف رسانه ای الهیجان و کم بودن 
به  که  واکنش  نامه  هفته  مانند  ومستقل  فعال  سایتهای  و  نشریات 
دور از حواشی در جهت  انعکاس هر چه بهتر مطالب کار می کند 
از اهمیت ویژ ه ای برای شهروندان الهیجان برخوردار است .به 
انجام  طوری که در بین هر قشری که گذری کنیم از بحث های 
شده در گروههایی که عضوند به جدیت و با شور خاصی صحبت 

به عمل می آید. 
بیشتر بحث هایی هم که در روزهای اخیر مطرح بوده  برخی از 
مشکالت مدیرت شهری در الهیجان و  نحوه عملکرد شهرداری 
،  دالیل فرو ریختن دیوار زمین فوتبال الهیجان که منجر به فوت 
یکی از فرهنگیان بازنشسته شد و اظهار تاسف مردم از این حادثه 
انتخاباتی   های  ،صحبت  شود   فاجعه  به  تبدیل  توانست  می  که 

وسیاسی را برای شورای شهر را بیشتر میتوان مشاهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن گفت: 506 
میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ی ملی برای آبرسانی 

به روستاهای این استان اختصاص یافت.
شرب  آب  ی  حوزه  مصوب  اعتبار  ُکل  فّرامینی،  محمدعلی   
ریال  میلیارد   795 را  ملی  توسعه ی  از صندوق  گیالن  روستایی 
اعالم و خاطرنشان کرد: این اعتبار برای آبرسانی به بیش از یکصد 

هزار نفر در 200 روستای گیالن هزینه می شود.
روستاها  این  به  آبرسانی  اجرایی  عملیات  اینکه  بیان  با  وی،   
قالب 34  در  تعداد 165 روستا  این  از  اجراست، گفت:  در حال 
بهداشتی برخوردار  از نعمت آب شرب سالم و  آبرسانی  مجتمع 
خواهند شد. وی پیش بینی کرد؛ تا پایان سال جاری تعدادی از این 

سوی  »به  تخصصی  كارگاه  ویژه  سخنران  الهیجان،  شهردار 
توسعه پایدار شهر الهیجان« بود.

سوی  »به  عنوان  با  شهری  طراحی  یكروزه  تخصصی  كارگاه 
توسعه پایدار شهر الهیجان« با همكاری گروه معماری و معاونت 
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان و شهرداری الهیجان 
ویژه  سخنران  الهیجان،  شهردار  و  شد  برگزار  آزاد  دانشگاه  در 
كارگاه تخصصی به سوی توسعه پایدار شهر الهیجان بود. وی بیان 
داشت : رشد و توسعه دو مفهوم جداگانه است. رشد بركمیت و 
ابعاد مادی و  توسعه بر ارتقای كیفیت و گسترش همه شرایط و 

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست سید رضا جوادپور 
جوانان  امور  ساماندهی  شد.  برگزار  لنگرود  شهرستان  فرماندار 
عمومی  روابط  گزارش  به  است.  شهرستان  اساسی  نیازهای  از 
لنگرود  شهرستان  فرماندار  جوادپور  رضا  لنگرود:سید  فرمانداری 
گفت: ساماندهی امور جوانان از نیازهای اساسی شهرستان است 
که دستگاه های متولی باید بخش مورد نظر را با جوانان بررسی و 
اطالع رسانی کنند. وی با بیان اینکه دوست نداریم جوانان را فقط 
به عنوان زینت جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان دعوت کنیم، 
افزود: این ستاد وظیفه رصد نیازها و تسهیل فضا برای اشتغال و 
ازدواج و دیگر مسائل مربوط به جوانان را بر عهده دارد.  جوادپور 
با اشاره به اینکه درصد بیکاری در گیالن در حال کاهش است، 
خاطرنشان کرد: استان به دنبال رفع موانع تولید و حمایت از کار و 

اشتغال است که این اقدامات نیاز به زمان دارد.

اولین جلسه ستاد دهه فجر در شهرستان الهیجان نیز با حضور 
مسئولین در فرمانداری الهیجان برگزار شد و در این جلسه بیست 
کمیته مجزا برای انجام امور و برنامه های دهه فجر معرفی شدند 

روستاها از آب آشامیدنی برخوردار شوند.
صندوق  اعتبارات  تامین  استمرار  با  امیدواریم  افزود:  فّرامینی 
توسعه ی ملی در سال های 95 و 96 ، تمامی روستاهای گیالن از 

آب شرب مناسب و بهداشتی برخوردار شوند.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  بنابرگزارش 
گیالن؛ با توجه به خدماتی بودن کار وزارت نیرو، با موافقت مقام 
میلیون   500 مجلس  تصویب  و  دولت  پیشنهاد  و  رهبری  معظم 
دالر معادل هزارو 500 میلیارد تومان اعتبار برای تحقق آبرسانی 
به 2 هزار روستای کشور از طریق صندوق توسعه ی ملی تامین 

شده است.  
آبرسانی به روستاهای کشور یکی از طرح های مهم وزارت نیرو 

معنوی اشاره دارد. شهردار الهیجان ضمن اشاره به چای و نوغان 
كه جزو ریشه های اقتصادی این شهر هستند،گفت: باید در توسعه 
پایدار اقتصاد خودكفا و خود اتكا را امكانپذیر كرد كه اگر این مورد 
افزود:  برده شده است. وی  حذف شود در هویت شهری دست 
در راه رسیدن به توسعه پایدار شهری، مدیریت یكپارچه شهری 
همین  در  است.  زیست  محیط  همراه  پایدار  توسعه  و  بوده  الزم 
راستا  و به جهت افزایش سرانه فضای سبز، تیم مدیریت شهری به 
توسعه فضای سبز و احداث باغ نارنج و پارك دانشجو و پروژه در 
دست احداث حاجی آباد اقدام نمود. آگشته گفت: الهیجان یكی 

فرماندار لنگرود ادامه داد: کارگروه رفع موانع تولید در لنگرود از 
فعال ترین کارگروه هاست.  وی  با بیان اینکه صندوق کارآفرینی 
اشتغال  تسهیالت  تومان  میلیون   300 و  میلیارد  دو  تاکنون   امید 
کرد:  تصریح  است،  کرده  پرداخت  لنگرودی  متقاضیان  به  زایی 
اعتبار پیش بینی شده صندوق کارآفرینی امید در لنگرود در سال 

با شکوه  به  الهیجان  فرماندار  احمدی  محم  سید  دراین جلسه   و 
برگزارشدن برنامه های دهه فجر و افتتاحیه های دولت نیز به شکل 
اما....جای سوال است که چرا در  دقیق  تاکید کرد.  الهیجان زیبا 
شهری که به لحاظ آمار جمعیتی و نیاز به امر زیر ساخت ها بسیاری 
معلوم فاضالب  نا  به خاطر دالیل  از ساختمان های شهر الهیجان 
خوو را در برخی زمین های و به شکل ها ی نا متعارف در شهر رها 
کرده اند و همین امر باعث اختالف بین شهروندان نیز گردیده است. 
با گشتی در شهر وپرس و جو از شهروندان بیشتر به مشکالت ناشی 
از نبود اگوی شهری می توان دید که بوی تعفن و ایجاد بیماری ها 
که خصوصیات  الهیجان  همچون  برای شهری  و  میگردد  منجر  را 
مربوطه  باشد مسئولین  نقاط ضعفش می  از  بیشتر  بسیار  ان  خوب 
برای رفع این نقیصه که به سالنتی مردم نیز بر میگردد باید اولویت 

خاصی داشته باشد.   

مقاومتی  اقتصاد  قالب  در 
است.

در حال حاضر از 2 هزار 
و 592 روستای گیالن که 
یک میلیون نفر جمعیت را 
است،  داده  جای  خود  در 
روستا   762 و  هزار  تعداد 
نعمت آب شرب سالم  از 
برخوردارند. بهداشتی  و 

هم اکنون شاخص برخورداری این استان 73.92 درصد می باشد.

از محدود شهرهایی است كه در 
آن نظام محله محور وجود داشته 
شاكریم  را  خدا  امروز  و  است 
هنوز  محوری  محله  كالبد  كه 
وجود دارد و یكی از اهداف تیم 
مدیریت شهری نظام مندكردن آن 

بوده و پروژه هشت محل، هشت بهشت در همین راستا در دست 
اقدام می باشد. 

جاری یک میلیارد و 800 میلیون تومان بود که تاکنون دو میلیارد و 
300 میلیون تومان تسهیالت را به متقاضیان پرداخت کرد.  فرماندار 
نفر اشتغال زایی  این میزان تسهیالت برای 150  ادامه داد:  لنگرود 
ایجاد کرده که میزان تسهیالت پرداختی نسبت به اعتبار پیش بینی 
با تاکید بر حفظ روحیه  شده  128 درصد رشد داشته است. وی 
انقالبی گری  و حرکت به سمت جلو، اظهار کرد: هدف رهبری از 
اقتصاد مقاومتی نیز رفع موانع تولید است و ما باید نسبت به آینده 
کشور امیدوار باشیم که یاس و ناامیدی بزرگ ترین دشمن جوانان 
است.  نماینده عالی دولت در شهرستان  با بیان اینکه هر کسی به 
دنبال مایوس کردن جوانان باشد خائن محسوب می شود، تصریح 
کرد: دنیا به دنبال مایوس کردن جوانان است که مسئولین باید فضای 
هم  جوانان  و  ایجاد  را  جوانان  واشتغال  کار  و  کسب  برای  الزم 

مقاومت کنند و در این زمینه فعال باشند.

در فضاي مجازي الهيجان چه مي گذرد

             آب رساني به روستاهاي گيالن شتاب گرفت

كارگاه تخصصي »به سوي توسعه پايدار شهر الهيجان« برگزار شد 

صندوق كارآفرين 23ميليارد وام اشتغال پرداخت كرد

با تخصيص اعتبار صندوق توسعه ي ملي،

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان لنگرود،

محمود رضايی

سوده رضوی

سوده رضوی

آقاي بخشدار كالچاي،  دست
 مريزاد و ممنون

خبر

خبر

کتاب مجموعه شعر » آيه هاي 
فراموشي « در لنگرود رونمايي شد 

جشنـواره فرهنـگي، ورزشـي 
كميته امداد در رودسر

های  آیه   « شعر  مجموعه 
عظیمه  های  سروده   » فراموشی 
و  فرهنگ  اداره  سوی  از  صابری 
ارشاد اسالمی لنگرود با همکاری 
این  حافظ  ادب  و  شعر  انجمن 
گزارش  به  شد.  رونمایی  شهر 
و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط 
برنامه  در  لنگرود،  اسالمی  ارشاد 
هفتگی انجمن شعر و ادب حافظ 

این شهرستان آئین رونمایی از مجموعه شعر » آیه های فراموشی « 
سروده عظیمه صابری برگزار شد. در این آئین که با حضور ریاست 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنگرود، شاعران، جمعی از شهروندان 
برگزار شد   این شهر  انجمن شعر و ادب حافظ  لنگرودی و اعضای 
تعدادی از شاعران لنگرودی و مهمان ضمن خوانش آخرین سروده 
های خود مورد تشویق حاضرین قرار گرفتند و در پایان نیز هدایایی 
به رسم یاد بود اهداء گردید. گفتنی است عظیمه صابری متولد 1338 
کارمند بازنشسته آموزش و پرورش لنگرود می باشد. شایان ذکر است 
۱۰۰۰نسخه  در  72صفحه  و  سپید  شعر  قطعه   101 شامل  کتاب  این 

توسط انتشارات نشر بلور رشت به چاپ رسیده است.
۱ رفی نزن 
چیزی نگو 

ناگفته هایت 
در نی نی چشمانت پیداست.

۲ دلم برای گلها 
می سوزد 

وقتی خنده های او را نمی بینند 
پژمرده می شوند.
۳  غروب رفتنت 

چنان مرا در هم شکست 
که آینه 

شکستنم را 
باور نداشت.

)ره( امام  امداد  کمیته 
میزبان  گیالن  استان 
فرهنگی،ورزشی  جشنواره 
۴استان کشور با نام شهدای 
مرکزیت  به  حرم  مدافع 
امام)ره(رودسر  امداد  کمیته 

بود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، عباس رضوی مدیر 
شاخه  این  كرد:   اظهار  باره  این  در  )ره(رودسر   امام  امداد  کمیته 
شمالی  )ره(استانهای  امام  امداد  کمیته  ورزشکار  کارکنان  میزبانی 
اردبیل را در سالن شهدای  کشور شامل گیالن،مازندران،گلستان و 
کالچای بر عهده دارد و  در این جشنواره200 از كاركنان ورزشكار 

به مدت سه روز به هم رقابت كردند..
 در افتتاحییه این جشنواره  محمدی مدیر کل محترم کمیته امداد 
شهدای  نام  و  یاد  با  جشنواره   : کرد  گیالن،اعالم  )ره(استان  امام 
کردن  نهادینه  برنامه  این  از  هدف  و  برگزار  حرم(  مقاومت)مدافع 
کارکنان  بین  در  محوری  اخالق  و  پهلوانی  و  جوانمردی  مقوله 
انضباط  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  افزود:به  وی  است.  نهاد  این 
فضای  یک  در  میتوان  را  ورزشی  اخالق  و  مهربانی  و  ،صمیمیت 

معنوی و آکنده از جوانمردی و پهلوانی و پاکدامنی رقم زد. 
محمدی ،اخالق را سرلوحه امور دانست وافزود :در این چند روز 
سعی شد، همانطور که آن را در میدان کار و عمل بروزرسانی کردیم 

درمیدان پهلوانی نیز آن را تقویت کنیم. 

و  واكنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
گیالن 24: یكی از اهالی تحصیلكرده 
و اهل ورزش مركز دهستان بی باالن 
از آماده  با وی داشتم  در تماسی كه 

شدن زمین فوتبال منطقه خبر داد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ،   این زمین كه مدت ها 
آن  از  و  بود  رها شده  به حال خود 
استفاده نمی شد،  به همت و پیگیری 
بخشدار كالچای آماده سازی و اكنون 

جوان ها در آن مشغول  بازی و تمرین شده اند. جا دارد از تالش 
های خوب آقای كوچكی بخشدار كالچای در این راستا تقدیر و به 
ایشان اعالم كنیم كه دست مریزاد و ممنونیم.  نشریه واكنش ،  كانال 
تلگرامی واكنشی ها و شبكه خبری گیالن 24 آمادگی الزم را دارند 
تا هر گونه حركت مسئوالن از دهیاران،  تا بخشداران و شهرداران و 
فرمانداران عزیز را در استان گیالن و مازندران به خصوص در شرق 
گیالن و غرب مازندران كه یك تیم جوان و متین برای این منظور 

آماده همكاری شده اند را به صورت منظم بازتاب دهند. 
منتظر ارائه عملكرد ها، خدمات و كارهای خوب و ماندگار به 
الهیجان،   های  شهرستان  فرمانداران  و  بخشداران  و  دهیاران  موقع 
لنگرود، املش، رودسر،  رامسر، تنكابن، نوشهر و چالوس هستیم. در 
سایر مناطق هم به محض آنكه نیروی خوبی وارد صحنه شد، اقدام 
می شود.  از هم اكنون نیز نشریه واكنش و گیالن 24 آماده تهیه ویژه 
نامه هایی برای عملكرد دولت یازدهم به مناسبت دهه مبارك فجر 
به خصوص مدیران روابط  مناطق  این  انقالب هستند كه مسئوالن 

عمومی ها  انشاء اهلل همت كنند. یا علی مدد

نماينده مجلس خبر داد،

زمين فوتبال دهستان بيباالن آماده شد

مدير مسئول

13 ربیع االول  1438
شماره  23646 آذر  1395 سه شنبه 

مدير مسئول  

پيامد سرما و يخ بندان،

شقايق رضايي

سوده رضوی
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ی  نشریه  اجتماعی  گروه 
واكنش وشبكه خبری گیالن 24: 
گوی  و  گفت  در  رشت  شهردار 
رسانه  اصحاب  با  خود  منظم 
سرمایه  حامی  اولین  را  ، شهردار 
برای  افزود:  و  دانست  گذار 
حمایت از سرمایه گذاری رفتاری 

فراقانونی نیز خواهم داشت.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 24 ،  دکتر سید محمد علی 
از همراهی  با قدردانی  ثابت قدم 
و مشارکت خبرنگاران در توسعه 
مدیران  داشت:  اظهار  شهری 
کشوی و یا شهرداران نمی توانند 
با بستن مرزها مانع پیشرفت شوند

آذر،    ۱۶ روز  گرامیداشت  با  رشت  شهردار 
کشور  ای  توسعه  تحوالت  منشا  را  دانشجویان 
امروز  سیاست  داشت:  اذعان  و  دانست  استان  و 
بر  اتکا  با  شهروند  پیشرفت  بر  مبتنی  شهرداری 

مشارکت محلی و عملی است.
و  شهری  مدیریت  مجموعه  افزود:  وی   
شهروندان باید با هویت بخشیدن به اولین های این 
شهر و با ارتقاء اطالعات خود حداکثر استفاده را از 
داشته های خود داشته باشند. همچنین با استفاده از 
آوازه ها و اولین ها باید در راستای توسعه شهری 

واجرای پروژه ها گام برداشت.
 سید محمدعلی ثابت قدم با تاکید بر تولید سبک 
امروزه در سبک  از سوی شهروندان تصریح کرد: 
عنوان  به  شهرها  دولت  بلکه  ها  دولت  نه  جدید 
سیستم بروکراتیک با به کارگیری عقالنیت، وظیفه 

مدیریت شهری را برعهده دارند.
و  برندسازی   ، سازی  اعتماد  رشت  شهردار   
سرمایه گذاری را سه رکن اصلی مدیریت شهری 
خواند و گفت: سرمایه در مکانی ورود خواهد کرد 
داشته  وجود  اقتصادی  عقالنیت  ی  جا  آن  در  که 
عدم  شاهد  گذاران   سرمایه  اگر  عبارتی  به  باشد 
شهر  این  در  ریالی  باشند  شهر  در  اعتماد  وجود  

هزینه نخواهند کرد.
باشد  قرار  اگر  شد:  یادآور  قدم  ثابت  دکتر   
اعتماد محلی در دراز مدت آورده بزرگی را برای 
شهروندان به ارمغان آورد، نبایدبه گونه ای باشد تا 
سبب کاهش اعتماد محلی به مدیران شهری باشد. 
زیست  موضوع  و  محوری  انسان  رشت  شهردار 
محیطی را از مبانی مهم توسعه پایدار شهری خواند 
گام  اولین  خاطی  شهروندان  با  برخورد  گفت:  و 
مردم  پول  بگذاریم  نباید  و  است  شهری  توسعه 
به جیب خواص برود. دکتر ثابت قدم با اشاره به 
وجود ۲۰۰ هزار خانوار در شهر رشت گفت: از این 
که ۱۰  هزار خانوار شناخته شده  فقط ۱۲۰  تعداد 

درصد آنها مبادرت به پرداخت عوارض می کنند.
درشت  دانه  بدهکاران  خصوص  در  شهردار   

دانه  بدهکار  از ۲۰  اذعان داشت:  شهرداری رشت 
درشت اعالم شده حدود ۸ نفر عوارض و مالیات 

خود را پرداخت کردند.
مدیر  از سوی  ارائه شده  مطالب  ادامه  در   وی 
بهره جستن  نتیجه  را  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
و  خواند  ای  رشته  بین  و  المللی  بین  دانش  از 
شهر  سازی  برند  راستای  در  ساخت:  خاطرنشان 
وقتی تعهدات بین المللی وجود داشته باشد، در این 
صورت موضوع برند سازی یک موضوع اجتماعی 

و فرهنگی خواهد بود نه موضوع سیاسی.
 شهردار رشت با تاکید بر ارتباط استانداردهای 
جهانی با عقالنیت توسعه ای اذعان داشت: حضور  
بین  های  سازمان  جلسات  در  شهر  دائمی  نماینده 
در  ایران  دائمی  نماینده  حضور  همچون  المللی 

سازمان ملل  الزامی است.
کاری  کندو  دلیل  به  پاسخ  در  قدم  ثابت  دکتر   
های شهر در راستای هدایت آبهای سطحی اظهار 
به  ربطی  شهر  کاریهای  کندی  از  بعضی  داشت: 
آبهای  آوری  جمع  پروژه  اما  ندارد،  شهرداری 
اتمام خواهد رسید و  به  آتی  سطحی طی ماههای 
کاری شهر  کندو  شاهد  دیگر  دهه  چند  تا  حداقل 
برای جمع آوری آبهای سطحی نخواهیم بود.  ثابت 
قدم با تاکید بر اینکه با ارتقا کیفیت خدمات هیچ 
خود  واقعی  عوارض  پرداخت  مخالف  شهروندی 
نخواهد شد، گفت: متاسفانه در شهر رشت عالوه بر 
فقر اقتصادی فقر مهارت نیز وجود دارد، و این فقر 
پیمانکار آسفالت، چه در کار کارخانه  چه در کار 
آسفالت و چه در کار ناظر شهرداری دیده می شود.
دستگاه    ۳۰ تحویل  به  اشاره  با  مسئول  این   
اتوبوس به ناوگان عمومی شهر گفت: اولین جلسه 
بحث ترافیک جامع  در هفته آتی برای  دستیابی به 
طرح افق جامع ترافیک  طی چندماه آینده برگزار 
حال  در  نیز  شهری  قطار  مطالعات  و  شد  خواهد 
و  تراموا  آن طرح موضوع  در  که  باشد،  می  انجام 

حمل و نقل عمومی دیده شده است.
برخورد  ار  عذرخواهی  ضمن  رشت  شهردار   
رسانه  اصحاب  با  شهرداری  مدیرمالی  نامناسب 

شش  تحویل  »بر  زیگلر،آلمان  شرکت  نماینده 
شده  خریداری  نشانی  آتش  خودروی  دستگاه 

توسط شهرداری رشت تا پایان سال تاکید کرد.

به  بنده  برآنکه  تصریح کرد: عالوه 
شخصه پیگیر این برخورد نامناسب 
خواهم بود، جلسه بعدی مجموعه 
مدیریت شهرداری در حوزه مالی با 
این حوزه خواهد  بررسی عملکرد 

بود.
 مدیریت شهری به دنبال رسانه 

های خالق است
 فاطمه قدیمی حرفه در سخنانی 
با  و  آذر   ۱۶ روز  گرامیداشت  با 
همیشگی  همراهی  از  قدردانی 
اصحاب رسانه با مجموعه مدیریت 
شهری اذعان داشت: خوشبختانه در 
شرایط کنونی مسیر اطالع رسانی با 
کمک خبرنگاران ضمن صحت در انتشار با سرعت 
ارتباطات و  مدیر  پیش می رود.  اخبار  انعکاس  در 
امور بین الملل شهرداری رشت در تشریح عملکرد 
حوزه ارتباطات و امور بین الملل اظهار داشت: در 
اولین  به عنوان  روز ۱۶ مرداد ۹۲ شهرداری رشت 
دفتر  با  ارتباط  برقراری  به  مفتخر  کشور  شهرداری 

یونسکو شد.
 وی یونسکو را مهم ترین سازمان در همکاری 
بین الملل دانست و گفت: در آن زمان چشم انداز 
توسعه پایدار شهر رشت وجود داشت، لذا با ارتقا 
روابط بین الملل در شهرداری رشت به حوزه کامل 

تر و جامع تری در این راستا دست یافتیم.
 قدیمی حرفه جلب مشارکت های محلی ، برند 
سازی و سرمایه گذاری را سه رویکرد اصلی مدیریت 
شهری در مسیر توسعه دانست و خاطرنشان ساخت 
: کمپین می رشت ، باززنده سازی فضاهای شهری 
و مدیریت محله محور از رویکردهای اعتماد سازی محلی، 
پیوستن به شبکه شهرهای خالق خوراک یونسکو ، برنامه 
عملیلتی خوراک شناسی ، افتتاح مرکز خالقیت ونوآوری ،  
برند  از رویکردهای  ایده و شهر ، شهر جشنواره ها  بانک 
مسیر  در  های سرمایه گذاری  فرصت  از  استفاده  و  سازی 
در  مدیریت شهری  که  بود  هایی  گام  از  بازآفرینی شهری 
راستای توسعه شهری برداشته است.مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت با اشاره پیشینه شهر رشت اذعان 
داشت: بیان اولین های شهر رشت به طور مکرر در جلسات 
بین المللی و دفاع رسانه های از آن سبب شد تا در بیانیه 
۱۴۰۴ شهر رشت در سه سطح محلی ، ملی و بین المللی 
مدیریت  مجموعه  استقبال  به   اشاره  با  وی  گردد.  مطرح 
شهری از ایده های نو تصریح کرد: در کمپین می رشت با 
توازن  با یک  توانستیم  آنان  حضور خبرنگاران و همکاری 

مسیر اطالع رسانی به پیش ببریم.
انسان  رویکرد  بر  تاکید  با  حرفه  قدیمی  فاطمه   
گفت:  فرهنگی  راه  پیاده  ایجاد  طریق  از  محوری 
افتتاح نخستین پیاده راه شهری شمال کشور با چشم 
انداز طوالنی ترین پیاده راه فرهنگی جهان به طول 
۷۱۶۰ متری و زمان طی مسیر ۱۰۰ دقیقه ای از مهم 
ترین پروژه های مدیریت شهری با اتکا بر مشارکت 

محلی است.

رسانه هدفمند روح حاکم 
بر سرمايه گذاري است

مديرعامل گاز گيالن با 
مدير انجمن خيريه حمايت 

از بيماران کليوي گيالن 
ديدار کرد

نشریه ی واكنش: استاندار گیالن اعالم كرد: هشت داروی جدید 
ضد سرطان تولید استان تا پایان امسال وارد بازار می شود.

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دکتر محمدعلی نجفی  
با همراهی برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان در بازدید از 
ضد  داروی  تولیدکننده  شرکت  بزرگترین  انکولوژی  سبحان  شرکت 
سرطان غرب آسیا این شرکت را جزء افتخارات گیالن،کشور و منطقه 
دانست و افزود: این شرکت در بخش استفاده از دانش فنی روز دنیا و 
نیز اندیشه های داخلی و جهانی با تولیدات خود کار بزرگی در مبارزه 

با بیماری سرطان انجام داده است.

وی با اشاره به تولید 8 محصول جدید ضد سرطان از سوی این 
شرکت که تا پایان سال وارد بازار می شود خاطرنشان کرد: علیرغم 
اینکه این شرکت در تولید جوان است اما در سال گذشته 3 میلیون 

یورو  صادرات داشته است.
کشورهای  در  امروز  شرکت  این  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار   
همسایه و نیز کشورهای دوردست حضوری موثر دارد گفت: سبحان 
درخصوص  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  راستای  در  انکولوژی  
کمک به محرومین و نیز در مسیر اندیشه دولت در بخش صادرات 

گامهای مثبتی برداشته است.

8 داروي جـديد 
ضد سرطان امسال 
وارد بازارمي شود

و  بسط  راستای  در  واكنش:  ی  نشریه   
توجه  با  ایرانی  اسالمی  فرهنگ  گسترش 
عمل  و  اقدام   ، مقاومتی  اقتصاد  شعار  به 
رادیویی  شبکه  مشترک  همکاری  اساس  بر 
جوان و شهرداری شهر رشت تفاهم نامه ای 

به امضاء رسید.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، دکتر محمد علی ثابت قدم ، رسانه هدفمند 
بر سرمایه گذاری  را حاکم  محور  پروژه  و 
خواند و تصریح کرد : کسانی در انجام کار 
اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در 
بخش داخلی میتوانند موفق عمل نمایند که 

نوع برقراری ارتباط را به خوبی بشناسند.
سرمایه  جذب  عدم  دلیل   : افزود  وی   
گذار در پروژه های خرد ، کالن در راستای 
این است که شرایط جذب سرمایه گذار در 

این استان فراهم نشده است . 
به کثرت رسانه  اشاره  با   شهردار رشت 
گیالن  استان  در  تصویری  و  صوتی  های 
با  گیالن  استان  ای  رسانه  مجموعه   : گفت 
شبکه  دنبال  به  باید   ، زیاد  مخاطب  داشتن 
تاثیر  قدرت  از  که  خبری  و  تحلیلی  های 

گذاری مناسبی برخوردارند ، باشد
میلیونی   ۲.۵ جمعیت  بر  تاکید  با  وی   
جمعیت  بیشترین   : افزود  گیالن  استان 
بنابراین    ، است  رشت  در  کشور  کهنسال 
شبکه  توسط  دقیق  شناسی  مخاطب  با  باید 

رادیو جوان نیازهای انسان را مرتفع نمود
به  توان  می  نامه  تفاهم  این  ازاهداف   
شهر  بهتر  مادریی،معرفی  زبان  گسترش 
خالق رشت درمناسبات بین المللی و برون 
از  خارج  ایرانیان  جذب  بر  تاکید  و  مرزی 

کشور اشاره كرد.
 این تفاهم نامه به پیشنهاد فاطمه قدیمی 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
خالق  شهر  در  یونسکو   . مدیر  و  رشت 

خوراک شناسی رشت امضا شد.

گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
از  حمایت  خیریه  انجمن  مدیر  با  دردیدار 
همكاری  بر  گیالن  استان  کلیوی  بیماران 
تاكید  انجمن  این  به  معنوی  و  مالی  بیشتر 
کرد. در این دیدار مهندس ظهیری با تشکر 
از فعالیت های خیرخواهانه انجمن بیماران 
کلیوی در سطح استان به رویکرد این انجمن 
در  پیشگیری  و  آموزشی  های  برنامه  در 
راستای کاهش بیماری های کلیوی به عنوان 
اقدامات عملی در حفظ  یکی از مهم ترین 

سالمتی پایدار جامعه اشاره کرد .
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،وی 
با اشاره به این نکته که انجمن های خیریه 
می توانند با یاری مردم خّیر و نیکوکار در 
بیماران  اجتماعی  و  درمانی  مشکالت  رفع 
انجمن  های  فعالیت  گفت:  باشند،  موثر 
بیماران کلیوی گیالن در  از  خیریه حمایت 
در  سازی  فرهنگ  و  آموزشی  های  زمینه 
قابل  و  چشمگیر  بسیار  ها  بیماری  کاهش 

تقدیر است.
 در این دیدار آقای رضوان مدیر انجمن 
از  گیالن  استان  کلیوی  بیماران  از  حمایت 
استان   گاز  شرکت  دریغ  بی  های  حمایت 

قدردانی كرد.

بیان  با  گیالن  بهزیستی  کل  مدیر 
زیرپوشش  معلول  هزار   45 اینکه 
نهاد هستند، گفت: 37  این  خدمات 
فعالیت  گیالن  در  شبانه روزی  مرکز 
می کنند. دکتر محمد رضا پارسی در 
فراگیر  مرکز  دومین  افتتاح  مراسم 
و  کودکان  پرورش فکری  کانون 

 45 برای  گیالن  بهزیستی  کرد:  اظهار  شهرستان  این  در  نوجوانان 
هزار نفر معلول خدمات پزشکی و توانبخشی ارائه می دهد . 

 وی با اشاره به آمار جهانی که سه تا چهار درصد جمعیت دارای 
معلولیت شدید هستند، تصریح کرد: 80 هزار نفر معلول در گیالن 
داریم که بخشی معلوالن ژنتیکی و مادرزادی بوده و بخشی از طریق 
اکتسابی مانند حوادث عارض شده است .  مدیر کل بهزیستی گیالن 
تصریح کرد :  18 هزار و 500 نفر معلول جسمی حرکتی، 12 هزار نفر 
معلول ذهنی، 6 هزار نفر ناشنوایان و کم شنوایان، 4 هزار نفر نابینا و 
کم بینایی و سه هزار و 500 نفر معلوالن روانی مزمن و بالغ بر یک هزار 
و 200 نفر سالمند و 500 نفر کودکان اوتیسم زیرپوشش بهزیستی گیالن 
هستند . وی با اشاره به 37 مرکز شبانه روزی در گیالن گفت: دو هزار 
و 150 نفر در این مراکز نگه داری می شوند و 29 مرکز روزانه، یک 
نگه داری سالمندان در  نگه داری معلوالن ذهنی و یک مرکز  مرکز 

گیالن فعالیت می کند .  

عملیات روکش آسفالت خیابان 
بازار هفتگی کالچای )خ.مطهری( 
که ازیک سو به بازار هفتگی و از 
امام خمینی  به خیابان  دیگر  سوی 
شد.مهندس  آغاز  میشود  ختم 
محمد حسینی بیان داشت :مصوبه 

در  قبل  سال  از  که  خیابان  این  آسفالت  ترمیم  در خصوص  شورا 
با  تعامل  از طریق  در روزهای گذشته  بود  دیده شده  بودجه  95 
به  سیرود  پیمانکاری  با شرکت  داد  قرار  و  ها  داری  سازمان شهر 
صورت اجرا در آمده است و تا پایان ماه جاری این خیابان 1000 
متری  روکش گرفته می شود.وی افزود : شهرداری کالچای  برای 
انجام این پروژه مبلغ  پنج میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است 
و  است  پیمانکار  شرکت  با  قرارداد  بخش  تنها  مبلغ  این  البته  که 
هر  و  مرحله  دو  در  عمرانی   عملیات  این  آسفالت  نیاز  مورد  قیر 
تامین  ها  سازمان شهرداری  طریق  از  ریال  ملیارد  دو  اعتبار  با  بار 
پروژه  به  عنایت  با  آینده  سال  تابستان  در  میرسد  است.بنظر  شده 
های در دست اجرا همچون روکش آسفالت خیابان مطهری ساخت 
رستورانهای ساحلی واتمام  فاز 3 پارک ساحلی کالچای این شهر 
زیبا که از یک سو به دامنه  رشته کوه البرز و از سوی دیگر به دریای 
کاسپین متصل شده است  از پتانسیل باالیی  برای جذب مسافر و 

توریست در منطقه  برخوردار باشد.

روکش آسفالت خيابان بازار
                     هفتگي آغاز شد 

سرمايه گذاري حمايت فراقانوني مي طلبد  

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، دماي آبگرمكن وشوفاژ را بين50 -40 درجه سانتيگراد قرار دهيد.
   با صرفه جويي يك متر مكعبي هر خانوار در استفاده از گاز طبيعي در هر روز، روزانه مي توان چندين خانوار   

  جديد از هم ميهنان را نعمت گاز بهره مند نمود.
  براي جلوگيري از هدر رفت انرژي در صورت امکان از پنجره هاي دو جداره استفاده كنيد.

  يكي از موثرترين راههاي صرفه جويي ، خاموش نمودن بخاري يا مشعل شوفاژ هنگام مسافرت است. 
  درجه بخاري يا شوفاژ را آنقدر زياد نكنيد كه از شدت گرما مجبور شويد پنجره ها را باز كنيد.

شهردار رشت:

شهردار رشت :

خبر

خبر

طی چند روز اخیر در فضای مجازی به خصوص 
در كانال های تلگرام اخبار مرتبی بازتاب داده می 
بر  خواهد  می  انزلی  شهردار  اینكه  بر  مبنی  شود 
 24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  گردد. 
،  در این كانالهای گفته شد كه جناب شهردار الزم 
نیست و  نمی خواهد بیاید و یا آنكه شورای شهر با 
بازگشت دو باره وی موافق نیست و به دنبال چهره 
ی دیگری برای این سمت است. از آنجایی كه این 
اخبار از منابع موثق نیست ، خیلی نمی توان برای آن 

حسابی باز كرد، اما مردم بندر انزلی چه می گویند.
شهر  در  كاری  برای  ماه  آذر   15 دوشنبه  روز   
انزلی از تعدادی شهروندان خوب این شهر در این 
به  اشاره  به  مردم  بیشتر  كه  شد  پرسش  خصوص 
نابسامانی های موجود در شهر می گفتند، شهردار 

انزلی بهتر است كه به استراحت خود ادامه دهد.
نظر  از  شهر  ، این  انزلی  شهروندان  اظهار  به   
بین  تناسب  عدم  و  ها  خیابان  وضعیت   ، ترافیك 

خودروها و عرض معابر،  اوضاع كوچه ها، مشكل 
دفع فاضالب شهری و حتی باز بودن دریچه های 
فاضالب در برخی مناطق،  عدم توجه به زیباسازی 
عدم  آن،  بودن  پذیر  گردشگر  به  عنایت  به  شهر 
رسیدگی به سواحل » آن بخشی كه در حوزه شهری 
قرار دارد« و در اوج این شرایط چاله های ورودی 
و خیابان های درون شهر در نوعی بحران به سر می 

برد.  شهروندان اعتقاد دارند كه این شرایط را باید 
از چشم شهردار فعلی كه مدتی در بستر استراحت 
بیماری به سر می برد و اعضای شورای شهر كه باید 
ناظر بر عملكرد مدیریت شهری باشد، ارزیابی كرد .
 انزلی چی ها می گویند: شورای شهر و شهردار به 
نسبت در آمد شهر ،  موقعیت خاص و بی نظیر انزلی 
حد  همان  در  اند  نتوانسته  هرگز  مردمان خوبش  و 
و اندازه ظاهر شوند و لذا شایسته است كه شهردار 
استراحت كرده و یك فرد دارای برنامه و اندیشه بلند 

برای تحول شهر به این سمت گمارده شود.
خصوص  این  در  چنانچه  هم  مخاطبان  شما   
اجرایی  رفتن شهردار،  عملكرد مسئوالن  یا  ، ماندن 
شهرستان و شهر ، نماینده مردم در مجلس،  اعضای 
با  دارید  انتقادی  و  پیشنهاد  نظر،   و...  شهر  شورای 
ما در میان بگذارید. رسانه ها محل تضارب اراء و 
زمینه  آمادگی  ما  و  است  زیستن  بهتر  برای  گفتمان 

سازی این فضا را داریم.

مردم مي گويند،

شهردار انزلي استراحت كند....!  

استاندار:

رئيس شورای شهر کالچای،

زهرا رضائي

محمود رضايي

  زهرا شيردل

13 ربیع االول  1438
شماره  23646 آذر  1395 سه شنبه 

فعاليت37مرکز شبانه روزي درگيالن

ليال خدمت بين دانا 

برگ  دو  ارایه  با  اسطلخی  سیاه  مهدوی  علی  آقای   - سند  فقدان  آگهی    
استشها دیه گواهی شده دفتر خانه 170 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت 
ششدانگ پالک7326 مجزی شده از 120 سنگ اصلی55 بخش 4 رشت تحت 
شماره مسلسل972262 ذیل ثبت 45696 صفحه262 دفتر 4/404 به نام 
آقای علی مهدوی سیاه اسطلخی صادر وتسلیم گر دید به علت جا به جایی مفقود 
ثبت   قانون  نامه  ئین  آ   120 ماده  ذیل  تبصره  طبق  مراتب  لذا  است  گردیده 
در یک نوبت اگهی  می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار اگهی به این 
اداره اعالم ورسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند ما 
لکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.   رییس اداره ثبت اسناد وامالک 

ناحیه 2 رشت-حسین اسالمی   -   7308 رم الف

خبر

خبر

نشریه واكنش: خانم فهیمه عباسی از ورزشکاران موفق و جوان 
به  »بوچیا« موفق  گیالنی در هفتمین دوره مسابقه های کشوری 
کسب مدال طال شد.  به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گیالن، خانم فهیمه عباسی فرزند آقای نقی 
برای  که  است  استان گیالن  در  این سازمان  از همکاران  عباسی 
دومین سال متوالی موفق به کسب مدال طالی در سطح مسابقات 
کشوری شد.  خانم عباسی در هفتمین دوره مسابقه های کشوری 
بوچیا که در مشهد مقدس برگزار شد، به اخذ مجدد این موفقیت 
نائل شد. وی با قدردانی از پدر و مادر بزرگوارش و حمایت های 
بی شائبه آنها، از تالش و راهنمایی های سرکار خانم علیپور مربی 
نوعی   ،  « بوچیا   « است  ذکر  شایان  کرد.  قدردانی  خود،  ورزشی 
ورزش تفریحی - توپی است که افراد با محدودیت های حرکتی، 
می توانند تا سطح قهرمانی در کشور و مسابقه های برون مرزی آن را ادامه 
دهند. یک بازیکن بوچیا باید از هوش تحلیلی برخوردار باشد تا موقعیت و 
استراتژی های مختلف بازی در مقابل حریف را فرا گیرد. بازیکنانی در این 
رشته موفق می شوند که دارای آرامش درونی و بیرونی، قدرت تمرکز و 
تسلط روحی باشند. خانم فهیمه عباسی ورزشکار 24 ساله گیالنی، 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته ریاضی کاربردی از دانشگاه 

علوم پایه رشت است.

تعزیرات  نماینده  با  اصناف  اتاق  بازرسین   : واكنش  نشریه ی   
حکومتی از یک واحد عمده فروشی در بازار رشت ،  240 کیلو 
رب ،90 کیلو شیره خرما و 11 کیلو رشته آش تاریخ گذشته  کشف 
، ضبط و مراتب طی صورتجلسه ای جهت رسیدگی به تعزیرات 
تعزیرات  مدیرکل  عمومی  روابط  از  نقل  به  شد.  ارسال  حکومتی 
حکومتی، ضمن تذکر به عرضه کنندگان کاال به عدم عرضه کاالی 
تاریخ مصرف گذشته، به شهروندان و مصرف کنندگان نیز توصیه 
شد در زمان خرید و مصرف کاالها بویژه مواد غذایی به تاریخ های 

تولید و انقضاء مندرج بر روی کاالها دقت كنند.

ورزشكار جوان گيالن در مشهد 
طاليي شد

کشف کاالي تقلبي در گشت مشترک 
تعزيرات حکومتي 

صنعت و معدن گيالن خبر داد،

  زهرا شيردل

  زهرا شيردل
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ليال خالقي

واكنش
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  آسیا سهمیه  فوتبال  کنفدراسیون 

۲+۲ اعالم کرد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا امروز سهمیه کشورهای مختلف در لیگ قهرمانان آسیا 
را اعالم کرد که براساس آن سهمیه ایران 2+2 خواهد بود، این در 
حالی است که پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته 

بود سهمیه ایران قطعًا 1+3 است.
کنار ایران، کشور قطر هم سهمیه 2+2 را دارد و امارات و عربستان 

هم 1+3 سهمیه دارند، بدین ترتیب عالوه بر استقالل که در پلی آف 
قهرمانان شد.  لیگ  پلی آف  مرحله  راهی  پرسپولیس هم  کند،  بازی 
استقالل خوزستان و ذوب آهن دو تیمی هستند که به صورت مستقیم 

جواز حضور در لیگ قهرمانان را به دست آوردند.
لبنان معیارهای الزم را برای   AFC کشورهای عراق، سوریه و 
حضور در این مسابقات به دست نیاوردند و کویت هم به دلیل تعلیق 

حق حضور در مسابقات را ندارد.

پرسپـوليس هم به 
پلي  آف رفت

خبر

خبر

ی  نشریه  زیست  محیط  گروه   
واكنش: شهرداری های پنجاه و چهار 
گانه استان گیالن هر میزان كه تالش 
می كنند برای دفع و دفن زباله كاری 
كنند، راه به جایی نمی برند. بسیاری 
جنگل،    ، كوه  در  ها  شهرداری  از 
به  و  رودخانه  حاشیه  دریا،   ساحل 
اصلی  های  جاده  حاشیه  در  تازگی 
و  ریزند  می  زباله  نیز  ها  بزرگراه  و 
نكند،   را  كار  این  شهرداری  یك  اگر 
شهروندان و روستائیان چنین اقدامی 

را از سر اجبار انجام می دهند.
آمارهای حاكی از آن است كه فقط 

در شهر رشت مركز استان گیالن روزانه 600 تا 700 
تن زباله توسط شهروندان تولید می شود كه باالترین 
محسوب  ایران  شهری  حوزه  در  زباله  تولید  سرانه 
می شود.  بخش این زباله به همراه زباله های چند 
نام  به  زیبا  و  ای سرسبز  ناحیه  به  اطراف  شهرستان 
ریخته  جنگلی  ای  ناحیه  مركز  در  و  منتقل  سراوان 
می شود.  این در شرایطی است كه نیمی از زباله در 
دو كارخانه تولید زباله به كمپوست تبدیل می شود. 
شهرداری رشت اعالم كرده است كه در آینده نزدیك 
با اجرای چند طرح معضل زباله را حل می كند كه 
همراه  به  هزینه  تومان  میلیارد  چند  های  طرح  این 
دارد. در این میان شهرداری های شهرهای دیگر به 
مشكل  این  حل  برای  استان  های  بخش  خصوص 

دچار سر درگمی هستند. 
در   24 گیالن  خبری  شبكه  و  واكنش  نشریه 
خصوص دفن زباله در برخی ازشهرها تصاویری در 
ای  رسانه    ، دهند  می  ترجیح  فعال  كه  دارند  اختیار 

نشود تا در این باره تصمیم گیری شود.
در همین حال محیط زیست تالش در غرب استان 
است. كرده  گیری  موضع  زباله  مشكل  برای  گیالن 
تالش  زیست شهرستان  محیط  اداره حفاظت  رییس 
بخش های  در  تولیدی  های  زباله  حجم  افزایش  از 
مختلف و پراکندگی آن در طبیعت خبرداد. کورش 
حیدرنژاد در پنجمین کارگروه مدیریت پسماندگفت: 
در  زباله  دپو  های  محل  وضعیت  آخرین  بررسی 
بخش مرکزی، بخش اسالم،بخش کرگانرود و بخش 

حویق از جمله موضوعات دستور کار 
جلسه قرار گرفت.وی افزود:شهرستان 
تالش دارای چهار بخش و 5 شهرداری 
است افزایش حجم زباله های تولیدی 
پراکندگی  و  مختلف  های  بخش  در 
آن در طبیعت موجبات آلودگی محیط 
این  اگر  که  کرده  فراهم  را  زیست 
تهدیدی  کند،می تواند  پیدا  ادامه  روند 
شود،  تلقی  عمومی  بهداشت  برای 
فرماندار،  حضور  با  که  کارگروه  این 
شهرداران  فرمانداری  عمرانی  معاونت 
و  تالش،اسالم،لیسار  وبخشداران 
ادرات  چوبر و حویق ومسئولین سایر 
این  در  داد:  ادامه  حیدرنژاد  شد.  تشکیل  مربوطه 
به پخش یک  اقدام  کارشناسان محیط زیست  جلسه 
کلیپ کوتاه و اجرای پاور پوینت از وضعیت پسماند 

شهرستان و مشکالت زیست کردند.
پاکسازی حرایم  مسیر های مواصالتی ورودی و 
جمله  از  شده  رها  های  زباله  از  شهرستان  خروجی 
اقداماتی بود که توسط اداره راهداری و حمل ونقل 
جاده ای انجام گرفته بود. ما كه متوجه نشدیم ، نمی 
دانم شما متوجه شدید كه مدیریت و یا روابط عمومی 
محیط زیست تالش  در باره حل معضل زباله در غرب 
استان می خواهد چه كند و تصمیم ها چه بوده است 
زباله  و چقدر  است  آنجا چگونه  اكنون وضع  هم  و 

جمع و كجا دفن و دفع می شود و ....!

خبر

واكنش:  ای  منطقه  ی  نشریه 
وبرنامه  عمران  كارشناس  یك 
زیست  محیط  فعال  و  محیط  ریزی 

اعتقاد دارد،  باید به موازات جمع آوری باطریهای كهنه از ورود 
باطریهای با خطر زیاد جلوگیری شود. به گزارش شبکه تحلیلی 
این كارشناس در ین مطب تحقیقی آورده    ، خبری گیالن 24 
کادمیوم  محتوی  های  باتری  مضرات  شدن  آشکار  با  است: 
محدودیت هایی برای تولید این نوع باتری در نظر گرفته شد که 
این عمل بر روی میزان باتری های وارداتی به ایران تاثیرگذاشته 
است . نقطه ی مقابل آن باتری های قلیایی می باشد که با پی 
های  سال  در  ان  محتوی  کمتر  سمیت  و  آن  خواص  به  بردن 
اخیر درصد بیشتری از واردات باتری به ایران را شامل می شود. 
عنصر نیکل عمدتا در صنایع فوالد سازی ، رنگ سازی ولوازم 
آرایشی مصرف می شود. تنها منبع شناخته شده از ورود آن به 
مواد زائد شهری باتری های نوع نیکل-کادمیوم است. همچنین 
عنصر کادمیوم در صنایع پالستیک سازی و ذوب فلزات مصرف 
دارد، لذا این عناصر در مسیر ورود به مواد زائد آلی مصرف شده 
در تولید کمپوست اثر بارزی نمی توانند داشته باشند، در نتیجه 
می  را  ایران  کمپوست  در  موجود  سنگین  فلزات  عمده  درصد 
توان درضعف مدیریت پسماند دانست. بررسی تاثیر باتری های 
مصرف شده بر روی کیفیت کمپوست حاکی از آن است نیکل 

بیشترین سهم را نسبت به سایر عناصر دارد. 
علت آن است که بیشترین باتری مصرف شده در ایران باتری 
ناشی  خطرناک  و  سمی  .خاصیت  میباشد  نیکل-کادمیوم  نوع 
ازمصرف این باتری ها در حال حاضر در مجامع بین الملل به 
این  تولید  است  امید  است.  شده  شناخته  و  بررسی  کامل  طور 
نیکل  استاندارد  حد  شود.  ممنوع  و  محدود  آینده  در  ها  باتری 
نمونه  در  نیکل  غلظت  باشد.و   می   10-0  mg/kg  در خاک
کمپوست mg/kg 305 است.  بنا بر این میتوان نتیجه گرفت، 
در صورتی که این کمپوست در زمین کشاورزی بکار گرفته شود 
باعث آلودگی خاک، آب ، میوه و دانه های کشاورزی می شود. 
این مقدار نشان دهنده حالت بحران میباشد و قطعا در صورت  
mg/kg5-30 حد استاندارد کادمیوم در خاک استفاده در زمین 
کشاورزی باعث صدمه زدن به سالمت محیط زیست و بشر می 
شود . حال جهت بهبود و مانع شدن از ورود باطری های قلمی 
به چرخه زباله های شهری باید مراکزی جهت جمع آوری زباله 
های خطرناک شهری تشکیل شود و زباله های خطر ناک از قبیل 
باتری ها جمع آوری شوند تا با زباله های شهری انباشته نشوند. 
جهت این امر می توان از کارهای تشویقی جهت جمع اوری این 
زباله ها استفاده کرد و در قبال دریافت باطری کهنه باطری نو 
داده شود. در واردات این مواد باید استاندارد باالتری به کار برد 
و از ورود باطری های با خطر زیاد جلوگیری کرد و از باطری 

های با قابلیت شارژ مجدد بیشتر بهره شود.

به مناسبت روز جهانی  معلولین ، اداره  بهزیستی 
به  امین  توانبخشی   مرکز  همکاری   با  رضوانشهر 
برگزار  مراسمی  پروین   عبدالطاهرمحمدی  مدیریت 
بهزیستی  اداره  رییس  سبحانی  معصومه  دکتر  شد. 
رضوانشهر با تشکر از تالشهای شبانه روزی  مربیان 
با  و همکاری  همراهی  در  اولیاء  و صبوری  لطف   ،
خانواده ها  در راستای  توانمند سازی معلولین تحت 
اختیار افزود: نگاه به معلول و معلولیت وسیع است 
و این عزیزان  هیچ نقشی در معلولیت خود ندارند. 
مسئولیت جامعه و هر یک از ما به عنوان احادی از 
بردباری است  که  این عزیزان صبرو  قبال  مردم در 
این  در  که  مربیانی  و  خانوادها  به  خودم   سهم  به 
راستا زحمت می کشند خداقوت و تبریک می گویم. 
رییس اداره بهزیستی رضوانشهر با قدردانی ویژه از 
مرکز توانبخشی امین در رضوانشهر  با قبول زحمت 
در برپایی  این  مراسم    ادامه داد: به عنوان پزشک 
مشاور ژنتیک و  کسانی که  توانایی و تخصص  ویژه 
ای  در این زمینه دارند، باید سعی در رساندم آگاهی 

بیشتر  به جامعه داشته باشیم .هدف بهزیستی در این 
تا  این عزیزان  است   به  راستا  تقویت  توانبخشی 
شکوفا و بارور  شوند و از ازوا و گوشه گیری خارج  
فاصله بگیرند در مقابل  جامعه هم باید  پذیرای  این 

عزیزان باشد و به چشم  ترحم  به آنها نگاه نکند .
با  رضوانشهر  فرماندار   معاون  چراغی  ابراهیم 
از  تشکر  ضمن  معلولین  جهانی  روز  گرامیداشت 
عوامل برگزار کننده  با اشاره به حمایت های دولت 
تدبیر و امید در این بخش  ، بر لزوم هر چه بیشتر 
و  آنان  های  خانواده  و  معلولین  به  رسانی  خدمات 

بهبود  در  شهرستان  اجرایی  دستگاههای  همکاری  
بسزایی   تاکید  بهزیستی   جامعه   به  خدمت  ارائه 
بیانات مقام معظم رهبری در  داشت. وی با اشاره به 
ها  افزود:خانواده  معلولین  های  توانمندی  خصوص 
داشته  ژنتیک  غربالگری  امر  به  ای  ویژه  توجه  باید 
است   روح  و   جسم  بعد  دو  دارای   انسان   باشند. 
آنچه نقش بسزائی را در ساخت شخصیت انسان ایفاء 
نمی  تنهایی  به  ، جسم  اوست  بعد روحانی  دارد  می 
در  آن  بارز  نمونه  که  باشد  ها  توانمندی  مانع  تواند 
معلولین  توسط   ... و  پژوهشی  و  علمی  های  عرصه 
هایی  برنامه  از  مراسم  جدای  دراین  می شود.  دیده 
که برای معلولین توسط  عالقمندان به اجرای گذاشته 
شد  بخشی از اجرا توسط خود معلولین مدیریت و به 
نمایش در آمد كه همه حاصل تالش  معلول توانمند ، 
صبوری و همراهی مربیان و خانواده های این عزیزان 
بود .در  پایان مراسم از معلولین هنرمند و گروه های 
نمایشی توسط معاون فرماندار و رئیس اداره بهزیستی 

شهرستان تجلیل شد.  

 شهرک ها و نواحي صنعتي  
حمايت خاص مي شوند

 25 هکتار زمين در شهرک 
صنعتي لوشان آماده 

واگذاري 

واكنش:  ی  نشریه  اقتصادی  گروه 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
گیالن با اشاره به روند توسعه ی زیرساخت 
شهرک های صنعتی در  استان از حمایت ها 
و خدمات گسترده مختص به صنایع مستقر 

در شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک 
طهمورث   ، گیالن  استان  صنعتی  های 
الهوتی اشکوری مهم ترین مزایای استقرار 
صنایع کوچک و متوسط در سطح شهرک ها 
قانون  از  بودن  مستثنی  را  نواحی صنعتی  و 
شهرداری ها و عدم نیاز به کسب مجوزهای 
ادارات و سازمان های مختلف  از  جداگانه 
های  هزینه  پرداخت   : افزود  و  کرد  عنوان 
انتفاع از تأسیسات به صورت نقد و اقساط، 
گواهی  و  بنا  ساز  و  ساخت  مجوز  صدور 
اداره  واگذاری  زمان،  حداقل  در  کار  پایان 
شرکت  به  برداری  بهره  از  پس  ها  شهرک 
سرمایه  های  هزینه  کاهش  خدماتی،  های 
گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک 
های  شهرک  توسط  شده  دهی  سازمان 
برق،  آب،  دسترسی،  راه  جمله  از  صنعتی 
مخابرات، گاز طبیعی و تصفیه خانه مرکزی 
شرکت  استقرار  مزایای  دیگر  از  فاضالب 
و  ها  شهرک  در  تولیدی   – صنعتی  های 

نواحی صنعتی است.

گروه اقتصادی نشریه ی واكنش و گیالن 
24: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
گیالن از اجرای فازهای عملیاتی و احداث 
 58 از  بیش  در  صنعتی  های  زیرساخت 
درصد از مجموع عرصه های شهرک صنعتی 
. به گزارش روابط عمومی  لوشان خبر داد 
گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
جریان  در  اشکوری  الهوتی  طهمورث   ،
بازدید از شهرک صنعتی لوشان با اشاره به 
صنعتی  شهرک  این  هکتاری   342 مساحت 
احداث  و  عملیاتی  فازهای  اجرای  افزود: 
از  هکتار   200 در  صنعتی  های  زیرساخت 

مساحت این شهرک به اتمام رسیده است.
از  عرصه  هکتار   77 واگذاری  از  وی 
مجموع 103 هکتار زمین صنعتی به سرمایه 
گذاران و تولیدکنندگان تصریح کرد: تاکنون 
115 واحد صنعتی در شهرک صنعتی لوشان 
احداث شده است.مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی گیالن تصریح کرد: از این تعداد 
66 واحد صنعتی با ایجاد اشتغال بیش از یک 
هزار و 800 نفر و با سرمایه گذاری 2 هزار 
برداری  بهره  در حال  ریالی  میلیارد  و 282 
راه  و  ساخت  به  اشاره  با  وی  باشند.  می 
اندازی آشیانه آتش نشانی، استقرار نیروها و 
خودروی آتش نشانی در این شهرک صنعتی  
از آمادگی واگذاری بیش از 25 هکتار زمین 
از عرصه های این شهرک صنعتی به سرمایه 
این شهرک صنعتی هم  گذاران تصریح کرد: 
اکنون مجهز به تصفیه خانه فاضالب صنعتی 
است و ایجاد شبکه توزیع برق 20 کیلوولت، 
شبکه روشنایی داخلی شهرک، تأمین و شبکه 
توزیع آب، گاز و مخابرات، شبکه جمع آوری 
فاضالب، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز 
آب  هدایت  و  آوری  جمع  شبکه  عمومی، 
اجرایی  آن  در  کامل  طور  به  سطحی  های 

شده است.

از ورود باطري هاي خطرناك 
جلوگيري شود

مراسم روز جهاني معلولين در رضوانشهر برگزار شد

ضرورت جمع آوري باطري هاي کهنه درجامعه

رئيس شورای شهر کالچای،

مدير عامل شهرکهاي صنعتي گيالن،

قابل توجه سرمايه گذاران،

آرمين صفرنژاد - کارشناس 
عمران و برنامه ريزي محيطي ، 

فعال محيط زيست

  زهرا شيردل

زباله بحران اصلي و اساسي شمال ايران ،

زباله گيالن را احاطه كرده است!

خبر

حسابداران نيازهاي مدرن جامعه
 را بشناسند

انجمن  رئیس  واكنش:  ی  نشریه 
كرد:  اعالم  ایران  خبره  حسابداران 
حسابداری  حوزه  اساتید  و  مسئوالن 
باید نیازهای مدرن جامعه را شناسایی 
نیازهای  آموزش  درصدد  و  کرده 

جدید به کارآموزان برآیند.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
در  خستویی   هوشنگ    ،  24 گیالن 

استاندارد مجموعه  اظهار داشت:  همایش روز حسابدار در رشت 
مورد  و  شده  ایجاد  مالی  رویدادهای  ثبت  در  که  است  مقرراتی 
و  یکسان سازی  آن  از  استفاده  با  تا  می گیرد  قرار  گسترده  پذیرش 
ایران  خبره  حسابداران  انجمن  رئیس  شود.  ایجاد  مقایسه  امکان 
تصریح کرد: استانداردها از باورهای ما سرچشمه می گیرند، بدین 
معنی که صورت های مالی در قیاس با استانداردها چطور خود را 
نشان می دهند.  خستویی با بیان اینکه حسابداران از جهت حرفه ای 
اساتید  و  مسئوالن  کرد:  اعالم  دارند  باالیی  اجتماعی شخصیت  و 
و  کرده  شناسایی  را  جامعه  مدرن  نیازهای  باید  حسابداری  حوزه 

درصدد آموزش نیازهای جدید به کارآموزان برآیند.

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

  براي جلوگيري از آسيب ديدگي لوازم برقي ، حتما از دستگاه محافظ استفاده کنيد .
  ساعت اوج مصرف برق در 6 ماه دوم سال از ساعت 18 الي 22 مي باشد . لطفا براي کاهش هزينه 

هاي برق مصرفي از لوازم برقي پر مصرف استفاده نکنيد .
  براي جلوگيري از خاموشي احتمالي از استفاده همزمان لوازم برقي پر مصرف ) مانند ماشين 

لباس شويي ، اتو ، جاروبرقي و ... ( جدا خودداري فرمائيد .
  براي پايداري شبکه هاي برق و کاهش هزينه هاي برق مصرفي خانواده لطفا المپ هاي اضافي و 

لوازم برقي غير ضروري را خاموش نمائيد .
ليال خدمت بين دانا 

براي 67 هزار خانوار ، کاالبرگ 
نفت سفيد صادر شده است 

خبر 

دریافت  طرح  در  طبیعی  گاز  فاقد  مناطق  ساکن  خانوار  هزار   67
مرحله دوم کاالبرگ نفت سفیدثبت نام کرده اند که برای آنها کاالبرگ 
صادر و از طریق پست تحویل شده است . به گزارش روابط عمومی 
:  اجرای طرح ثبت نام  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان گیالن 
مرحله دوم کاالبرگ نفت سفید به دنبال فراخوان شرکت ملی پخش فرآورده 
اطالع  به   95/8/15 و    95/4/8 های  تاریخ  در  که  گیالن  منطقه  نفتی  های 
متقاضیان مصرف کننده رسید ؛ صدور کاالبرگ برای 67 هزار خانوار مصرف 
کننده نفت سفید را تاکنون در پی داشته است . گفتنی است در لیست ثبت 
نام شدگان متقاضی کاالبرگ نفت سفید تعداد دو هزار و 784 خانوار معادل 
چهار درصد کل ثبت نام کنندگان وجود دارد که به دلیل ثبت نام خارج از 
سیستم ICT روستایی و دفاتر پست و یا عدم تکمیل مشخصات در سامانه 
تجارت آسان  امکان ارسال کاالبرگ برای آنها وجود نداشته است . به گفته 
کوروش باالدست ، معاونت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن تعداد و اسامی خانوارهایی که به دلیل عدم رعایت الزامات ثبت 
نام موفق به دریافت کاالبرگ نشده اند ، به نواحی 9 گانه شرکت ملی پخش 
، راستی آزمایی و  به شناسایی  تا نسبت  استان اعالم  نفتی  فرآورده های 

تحویل کاالبرگ به آنها اقدام نمایند . 

از زمان شروع ثبت نام مرحله دوم کاالبرگ  

13 ربیع االول  1438
شماره  23646 آذر  1395 سه شنبه 

آگهي ابالغ مالياتي
دراجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

عملکرداصل مالياتنام ونام خانوادگي  نوع شغل رديف

سيده رقيه غفاري

 

 

 

ياشار رضا پور حصار
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نوع اوراق
تاريخ وساعت 

هيئت حل 
اختالف مالياتي

شماره برگ تشخيص –
برگ قطعي شماره برگ دعوت هيات 

حل اخالف مالياتي

نشاني اداره امور 
مالياتي 

نام ونام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : بهزاد شا دمان

مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری رشت
 آگهی ثبتی

تاسیس شرکت با مسولیت محدود خدماتی شالیکاران مهر گیالن1395/06/03 به شماره 
که  دیده  گر  تکمیل  دفاتر  ذیل  وامضا  ثبت   14006110045 ملی  شناسه  به  ثبت20002 

خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آکهی  می گردد. 
1-موضوع شرکت ها: انجام امور خدمات عمومی تامین نیروی کار ساده ومتخصص جهت امور 
کشاورزی وشالیکاری وباغبانی،نظافت ساختمان ومنازل وادارات وشرکت ها و دفاتر. نکهداری 
کودک وسالمند عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی در زمینه موضوع شرکت . در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح)با قید اینکه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد(  2- مدت شرکت: نا 

محدود

3- مرکز اصلی شرکت: رشت جماران کوچه 31 مغازه رضایی کد پستی 4196815767 
4. سرمایه شرکت: مبلغ1000000 ریال می باشد   5. اولین مدیران شرکت: خانم سکینه 
نجف زاده به سمت مدیر عامل و رییس هیات مدیره به شماره ملی 1602894248 دارنده 
990000 ریال سهم الشرکه واقای احمد فالح خلقت دوست به سمت نایب رییس هیات مدیره 
به شماره ملی 2595110705 دارنده10000 ریال سهم الشرکه برای مدت نا محدود تعیین 

گردیدند. 6- دارندکان حق امضا
کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد اور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات ،قرار داد ها وعقود 

اسالمی با امضا سکینه نجف زاده مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است..
7- اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه 

تجاری  غیر  وموسسات  ها  ثبت شرکت  مرجع  گیالن-  استان  وامالک  اسناد  ثبت  کل  اداره 
رشت       7296 رم الف

صنعت و معدن گيالن خبر داد،



واكنشmohammadpour3650@yahoo.com 6واکنش اجتماعی

خبر 

خبر 

خبر

صادرات گيـالن با برند 
استان انجام شود

هماهنگی  معاون   :24 گيالن  و شبكه خبري  واكنش  نشريه ي 
استاندار گيالن در كارگروه توسعه  منابع  اقتصادی و توسعه  امور 
صادرات  كه  دارد  ضرورت  گفت:  استان  غيرنفتی  صادرات 
محصوالت گيالن با برند استان انجام شود. به گزارش شبكه تحليلی 
خبری گيالن 24 ، محمدحسين اصغريان در جلسه كارگروه توسعه 
صادرات غيرنفتی استان كه در سالن اجتماعات استانداری برگزار 
شد، افزود: اگرچه تفاوتی در اينكه صادرات از كدام استان صورت 
بگيرد، وجود ندارد و اين مسئله ملی است اما برای مشخص شدن 
برند  با  صادرات  اين  بايستی  استان،  محصوالت  صادرات  ميزان 

گيالن وترجيحا  از گمركات استان خودمان انجام شود.  وی افزود: 
سال گذشته صادرات محصول كيوی از وضعيت مناسبی در استان 
برخوردار بود.  وی يادآور شد: كيوی يكی از اين محصوالت است 
كه بخشی از محصول توليدی استان گيالن ابتدا در مازندران دپو 
و سپس صادر می شود، البته اين موضوع مشكلی ندارد و مهم اين 
است كه در اقتصاد ما تاثير بگذارد ولی وقتی تاثير می گذارد كه 
كيوی ما صادر شده باشد.   معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استاندار گيالن تصريح كرد: بايد محصوالتی همچون كيوی ، آبزيان، 
برنج و چای را كه دارای كيفيت مرغوبی هستند، بتوانيم صادر كنيم. 

اطالعات  اخیر  چهارسال  طی 
های  دریافتی  از  زیادی  اخبار  و 
سازمان نظام مهندسی استان گیالن 
با عنوان نظارت بر ساختمان های 
نوسازی در مناطق شهری رشت و 
شهرستان های دارای نمایندگی و  
رسید  نشریه  به  نمایندگی  غیر  و 
نظام  اطالعات  این  براساس   .
سازمان  مهر  زدن  برای  مهندسی 
پای نقشه ساختمان بابت نوسازی 

و یك یا دو بار بازدید از بنا از هر بنا چند ده میلیون 
تومان  میلیارد  چندین  ساالنه  مجموع  در  و  تومان 
دریافت كرده است كه این پولها نیازمند رسیدگی و 

حسابرسی است.
از آنجایی كه دیوار رسانه ها بسیار كوتاه است 
رسانه  را  مهم  موضوع  این  كه  نداشتیم  ، تصمیم 
شهروندان  از  یكی  قبل  روز  دو  آنكه  تا  كنیم  ای 
فعالیت  رشت  گلسار  منطقه  در  كه  رضوانشهری 
ساختمان سازی دارد در خواست دیدار كرد و در 
ارائه اطالعاتی بسیار ارزشمند،   این مالقات ضمن 
متن نوشته ای را هم كه به مسئوالن استان و دستگاه 
های نظارتی و صدا وسیمای مركز استان فرستاده 
، تسلیم كرد و خواستار انعكاس و انتشار آن شد و 

اظهار كرد. 
خواستار  شیرزای  محمد  پور  علی  شیر  آقای 
سازی  سالم  راستای  در  اطالعات  این  انتشار 
از  جلوگیری  و  مهندسی  نظام  سازمان  عملكرد 
نارضایتی مردم درطبقات مختلف اجتماعی به علت 
هزینه  نحوه  از  ارائه گزارشی  و  ها  دریافت  اضافه 
كرد،   تاكید  وی  شد.  ساالنه  میلیاردی  پولهای  كرد 
نمی خواهد روزی را ببیند كه رسانه ها اعالم كنند 
در نظام مهندسی گیالن فالن میزان پول دریافت و 

اكنون باید فرد یا افرادی پاسخگو باشند.
در متن نامه این شهروند گیالنی  آمده است:

امیدوار هستیم  در این چند جمله مشكالت بار 
مالی و هزینه های سنگین برای ساخت ساختمان 
می  انجام  روستا  و  شهر  منطقه  جوانان  سرپناه  و 
گیرد این هزینه سنگین غیر قانونی و غیر وجوهی 
برای تایید یك نقشه و نظارت یك كارشناسی برای 
مقاومت سازی یك الی سه بار در طول پروژه انجام 

تومان  هزار   40 تا   10 از  مربعی  هرمتر  گیرد،   می 
دریافت می كنند . 

گذاری  قانون  در  موضوع  این  به  توجه  با 
اصلی  های  گیری  تصمیم  جزء  و  نشده  مشخص 
استاندار و  معاون عمرانی  توسط  ها  استان  داخلی 
می  انجام  استان  شهرداری  و  شهرسازی  كل  مدیر 
از  اند.  گرفته  قرار  فشار  در  واقعا  مردم  اما  گیرد، 
رسانه ملی استان انتظارمی رود برای كاهش هزینه 
قانونی و غیر منطقی كه مشكالت مردم  های غیر 
هم رفع گردد  و از طریق نمایندگان مجمع مجلس 
سایر  و  محترم  استاندار  و  استان  اسالمی  شورای 
مسئوالن اجرایی این موضوع مطرح و مرتفع شود.

باور  استان  ملی  رسانه  محترم  كارشناسان 
بفرمایند، نظام مهندسی فقط استان گیالن خبر داریم 
از سال 1391 این اعتبار را به دست گرفته است و 
بدون حساب و كتاب مبالغ كالنی برای هر ساخت 
و ساز چه طبقه فقیر یا تاجر بزرگ بدون مالحظه 
دریافت می كنند و خودتان می دانید كه اگر بررسی 
شود ساالنه و ماهانه چه مبلغ هایی از مردم دریافت 
و به حساب های نظام مهندسی كه یك تشكل و 
صنف شخصی می باشد، ریخته می شود. كار آنها 
فقط تایید نمودن یك نقشه یا در ساخت و ساز یك 
یا دو كارشناسی یك تا سه مرحله برای بازدید و 

محاسبه فرستاده میشود .
در این نامه سئوال شده است آیا دیوان محاسبات 
،  بازرسی روی این حساب ها كنترلی دارند. باور 
شك  بدون  یابد  ادامه  روند  این  چنانچه  كنید 
حقوق  از  ازبسیاری  كالن  ی  پولها  این  دریافت 
،  بابك زنجانی ها  های نجومی،  تعاونی فرهنگیان 
نویسنده  بدتر خواهد شد.  امیر خسروی ها هم  و 

برتر  كارآفرینان  از  كه  نامه 
ایثارگر جنگ  بخش كشاورزی،  
تحمیلی است و گالیه خود را به 
مردم شریف رضوانشهر  از  نقل 
و  گفت  در  است،   كرده  عنوان 
كرد:  اظهار  نیز   گوی حضوری 
گلسار  در  ساختمان  یك  برای 
 8 یا   4 ی  طبقه  چهار   « رشت 
تا   20 مهندسی  نظام  واحدی« 
می  دریافت  تومان  50میلیون 
كاری  هیچ  كه  حالی  در  كند، 

انجام نمی دهد. 
گذشته  سال  مجموعه  همین 
اعالم كرده بود كه برای مراسم سالروز تاسیس خود 

بودجه ندارد.
با  درمصاحبه  شیرازی  محمد  پور  شیرعلی 
خبرنگار ما افزود: نظام مهندسی با بیش از سه هزار 
عضوی كه دارد،  حق عضویت هم دریافت می كند 
.  به گفته این شهروند گیالنی ، این سازمان در استان 
درآمدهای خود را بین گروهی از مهندسان كه اغلب 
آنها در دستگاه های دولتی تاثیر گذار و تصمیم گیر 
آنها ماهانه چند میلیون  به  هستند،  تقسیم می كند و 
تومان و به برخی هر سه ماه یكبار این مبلغ را می 
به  گزارش  و  فوری  رسیدگی  نیازمند  كه  پردازد 

افكارعمومی است.
نیز گفت: مهندسانی كه در سال  این را  شیرازی 
مهندسی  نظام  از  حقوق  بعنوان  ریال  میلیارد  چند 
دریافت می كنند در سازمان ها و نهادهای دیگر از 
جمله در استانداری ،   فرمانداری ها و اداره های كل 

حقوق می گیرند!
سال  سازمان  این  كه   ، گفت  هم  را  این  وی 
از  بسیاری  كه  مهندسان  از  نفر   30 از  بیش   1394
به  بودند را  از شاغالن در سازمان های دولتی  آنها 
و  داشت  زیادی  كه هزینه   اعزام كرد  آلمان  كشور 
راستا  همین   در  نشد..  ای  رسانه  هرگز  اقدام  این 
رشت،   از  روستا  و  شهر  در  سازندگان  از  تن  چند 
غرب و شهرهای شرق گیالن  درتماس هایی تلفنی 
اعالم  واكنش  نشریه  مسئول  مدیر  با  حضوری   و 
كردند: نظام مهندسی بدون آنكه نظارتی بر ساختمان 
و بنای مهندسی داشته باشد، فقط با یك بار بازدید 
حتی از ساختمان های روستایی نیز چندین میلیون 

تومان بابت حق مهندسی دریافت می كند.

سرپرست بيمارستان
 لنگرود منصـوب شد

سالمه شيرزادي ليال خدمت بين دانا 

 با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک 
دکتر  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
سید علی میر هاشمی سرپرست بیمارستان 

امینی لنگرود شد.
  پیش از این مسوولیت این امر را دکتر 
رامین غالمپور سیگارودی، بر عهده داشت. 
دكتر  دیگری  در حكم  چابك  زاده  یوسف 
هادی جاللیان را به عنوان رئیس بیمارستان 

ماسال منصوب كرد.
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خبر 

خبر

نمايشنامه »رقص ماديان 
ها« در الهيجان خوانش 

مي شود
همزاد  تاتر  گروه 
خوانی  نمایشنامه 
ها«  مادیان  »رقص 
اداره  سالن  در  را 
ارشاد  و  فرهنگ 

اسالمی الهیجان به اجرا در می اورد.
 به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و 
نمایشنامه  الهیجان  شهرستان  اسالمی  ارشاد 
خوانی»رقص مادیان ها« در تاریخهای  ۱۸و 
در  پور  علی  ارزو  کارگردانی  به  اذرماه   ۱۹
این  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سالن 

شهرستان اجرا می شود.
 نمایشنامه »رقص مادیان ها « نوشته »محمد 
نمایشی  اجرای  این  در  که  است  چرمشیر« 
یکتایی،مینا  دمان،مرضیه  ،شیرین  امینی  امیر 
فالحتی،الهه  راد،کامیاب  امینی  ،عباس  حقی 
یوسفی ،رامین کمالی و ارزو علی پور نقش 
مادیان  رقص  نمایشنامه  کنند.  می  خوانی 
فدریکو  نمایشنامه»یرما«نوشته  اساس  بر  ها 
گارسیا لورکا نوشته شده و به موقعیت زن ها 

در جامعه می پردازد.

نمايشگاه نقاشي يك انيماتور 
آباداني در الهيجان برپاشد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس 
نمایشگاه   برپایی  از  الهیجان  شهرستان 
نقاشی اثار محمدرضا عابدی ،هنرمند ابادانی 
استاد  گالری  در  جاری  ۲۵اذرماه  ۱۷الی  از 
محجوبی این شهرستان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرهنگ  اداره  رییس  نادری  الهیجان؛نگار 
ضمن  الهیجان  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و 
اعالم این خبر گفت : در این نمایشگاه ۳۵اثر 
در معرض دید عموم عالقه مندان قرار می 
بر روی  با تکنیک  گواش  اثر  گیرد که 20 
دانه ارزن به شیوه ای بدیع و ۱۵اثر با تکنیک 
ابرنگ با محوریت قلعه رودخان ،یکی از اثار 

باستانی غرب گیالن است.

آيا دريافتي هاي نوسازي قانوني است؟

اما و اگرهاي دريافتي هاي هنگفت 
نظام مهندسي گيالن

 با پایان دومین دوره آموزش قالیبافی ابریشم که 
از ابتدای سال جاری آغاز شده بود، یک تخته فرش 
ایرانی با حضور  نفیس منقش بر نقوش اسالمى - 
عضو هیات مدیره، معاونین و مدیران سازمان منطقه 

آزاد انزلی از دار قالی برچیده شد.
بنابر این گزارش از فروردین لغایت آذر ماه سال 
جاری برای 104 نفر از ساکنین روستاهای محدوده 
دستی  صنایع  تولیدات  آموزشی  های  دوره  منطقه 
بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  برگزار 
  62 اساس  این  انزلی،بر  آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
نفر در رشته گلیم بافی، 16 نفر در رشته حصیر بافی 

اقتدار  به  اشاره  با  فرد  ابوترابی  االسالم  حجت 
ایران،  ایران، گفت: قدرت دفاعی  و قدرت دفاعی 
قدرت نظامی آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا را 

مهار کرده است.
به گزارش ایثار گیالن، حجت االسالم سید محمد 
حسن ابوترابی فرد روز پنج شنبه 18 آذر در یادواره 
سرداران، فرماندهان و ۷۰۰شهید واال مقام شهرستان 
رودسر که با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان در مسجد مال امیرا این شهرستان برگزار شد 
از  برگرفته  ایران  اسالمی  انقالب  اینکه  به  اشاره  با 
آموزه های الهی و قرآنی است، اظهار کرد: براساس 
تأکیدات خداوند متعال جامعه اسالمی هیچگاه نباید 
خود را به دور از توطئه و نقشه دشمنان بداند. وی 
با تأکید بر ضرورت دشمن شناسی، افزود: توجه به 
ازمهم ترین واساسی ترین  نقشه های دشمن یکی 
که  است  ملی  اقتدار  از  برای حراست  ها  شاخص 
غفلت از آن بسترهای آسیب نظام را فراهم می کند. 
نائب رئیس دوره نهم مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه امروز اقتدار و عزت ایران اسالمی به واسطه 
گفت:  است،  رهبری  معظم  مقام  شناسی  دشمن 
دشمن شناسی یکی از مواردی است که مقام معظم 
را  آن  به  توجه  و  دارد  تأکید  آن  روی  بر  رهبری 
برای حفظ و حراست از انقالب اسالمی ضروری 

رشتی  رشته  در  نیز  نفر    26 نهایت  در  و  پیشرفته 
دوزی آموزش های الزم را از واحد صنایع دستی 

سازمان منطقه آزاد انزلی دریافت کردند.

می داند. وی با اشاره به اینکه دشمنان با استفاده از 
دنبال  به  ُعمال خود همانند آل سعود و آل خلیفه 
اسالمی  انقالب  و  اسالم  به  زدن  ضربه  و  آسیب 
دشمنان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  است، 
اسالم و انقالب اسالمی دارای قدرت فراوان هستند 
برای مقابله با آنها باید نقشه مناسب و قدرت کافی 
داشته باشیم. ابوترابی فرد به حفظ اقتدار و قدرت 
جامعه اسالمی تأکید کرد و افزود: جامعه اسالمی با 
توجه به پتانسیل و ظرفیت خود باید در همه عرصه 
ها اعم از اقتصادی، سیاسی، علمی و نظامی پیشتاز 
و پیشگام قدرت های جهان شود. وی با بیان اینکه 
امروز جامعه اسالمی از نظر مردم ساالری دینی از 

یک انسجام برخوردار است، اظهار کرد: 
از  برگرفته  بر جامعه اسالمی  انسجام حاکم  این 
آموزه های دینی بوده که سبب وهم دشمنان شده 
است. نائب رئیس دوره نهم مجلس شورای اسالمی 

 در راستای راهبردهای حمایتی مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، اقدامات الزم جهت اخذ تسهیالت 
کم بهره برای سی درصد از آموزش دیدگان فوق از 

سوی بانک عامل صورت گرفت.
امید،  کارآفرینی  صندوق  با  نامه  تفاهم  انعقاد 
های  نمایشگاه  برگزاری  ای،  حرفه  فنی  سازمان 
عرضه محصوالت صنایع  دستی و برپایی دوره های 
مهمترین  از  منطقه  محدوده  روستاییان  به  آموزشی 
سیاستهای  سازی  عملیاتی  برای  سازمان  اقدامات 
اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی 
بر اساس ظرفیتهای جوامع بومی و محلی بوده است.

غربی  کشورهای  اذعان  به  امروز  اینکه  به  اشاره  با 
ایران قدرت اول منطقه محسوب می شود، تصریح 
کرد: تفکر انقالبی بنیانگذار انقالب اسالمی ایران و 
انقالب  سایر  برای  الگویی  مردم  اسالمی  مقاومت 

های منطقه و جهان اعم سوریه و عراق شده است.
وی در ادامه به اقتدار دفاعی و نظامی ایران اشاره 
نظامی  قدرت  ایران،  دفاعی  قدرت  گفت:  و  کرد 
آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا  مهار کرده است. 
به گفته وی ایران اسالمی به واسطه انقالب در تمامی 
حوزه های دفاعی اعم از موشکی، دریایی، زمینی از 
قدرت های پیشرو جهان محسوب می شود و استکبار 
جهانی به واسطه همین اقتدار و قدرت جرأت تجاوز 
به ایران را به خود نمی دهد. ابوترابی فرد با بیان اینکه 
شهدا برای رسیدن به این قدرت فداکاری ها و رشادت 
آموزه  براساس  کرد:  اظهار  اند،  داده  انجام  بسیار  های 
های دینی و اسالمی ایران هیچگاه از قدرت خود برای 
نمی  استفاده  دیگر  کشورهای  به  تجاوز  و  کشورگشایی 
کند. نائب رئیس مجلس نهم شورای اسالمی خاطرنشان 
اندیشه  و  مبانی  های،  آموزه  براساس  امیدواریم  کرد: 
بتوانیم  رهبری  معظم  مقام   داهیانه  رهبری  قرآنی، 
جمهوری  اساسی  قانون  بخش  الهام  اصول  درسایه 
این  حفظ  مسیر  در  انسجام  و  وحدت  با  اسالمی 

قدرت حرکت کنیم.

نظام مهندسي گيالن شفاف كند،

مدير مسئول  

استقرار بالگرد امدادي درگيالن 
الزامي است

استاندار اعالم كرد،

ای  منطقه  ی  نشریه 
واكنش: استاندار گیالن در 
داوطلبان  از  تجلیل  آیین 
احمر  هالل  جمعیت 
حادثه  به  توجه  گفت:با 
خیز بودن گیالن، استقرار 
استان  در  بالگرد  دائمی 

جزء مطالبات ما است. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن دکتر محمد علی نجفی 
این نشست گفت: شما همواره در کنار مردم هستید  جمعیت  در 
آماده  بایستی همیشه  امدادرسان  به عنوان یک دستگاه  احمر  هالل 
باشد تا در مواقع بروز حوادث و بالیا ، یاریگر حادثه دیدگان باشند.

 وی عملکرد هالل احمر هدر همراهی جهت رفع بحران ها در 
استان را  خوب اعالم  و  تاکید کرد : خدمات شایسته و ارزشمند 
این  خدمات  نیست،  هفته  یک  یا  روز  یک  به  متعلق  احمر  هالل 

مجموعه می تواند هر دقیقه و هر ثانیه باشد.
نوع   41 شناسایی  از   ، گیالن  اقلیمی  شرایط  به  اشاره  با  استاندار    
حادثه ی طبیعی و غیرمترقبه در استان خبر داد و افزود: برغم اینکه گیالن 
دومین استان کوچک کشور است اما بسیاری از حوادث رایج در حوزه ی 
سرزمینی ایران می تواند در گیالن اتفاق بیافتد و این خصیصه مسئولیت 
همگانی را برای آمادگی هر چه بیشتر برای مقابله با بحرانهای احتمالی 
افزون می کند.  وی به سابقه حضور خود در زلزله  رودبار اشاره کرد 
به  اعزامی  اولین مدیران  توفیق داشتم در آن زمان جزء  اظهار داشت:  و 
محل حادثه بودم و از نزدیک و به مدت حداقل 3ماه در شهر و روستا و 
کوهستان های رودبار در کنار مردم بودم و مسئولیت امداد منطقه را به 
عهده داشتم.  نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به بروز حوادث 
مختلف در استان طی سال های گذشته اظهار داشت: وقوع حوادث 
نشان دهنده این است که بایستی همیشه و در همه حال آماده باشیم. 
آب  از  ما  برنج  مزارع  درصد   82 اینکه  رغم  علی  کرد:  اظهار  وی 
سفیدرود استفاده می کنند؛ بعضا مزارع ما با مشکل کم آبی مواجه 
هستند و این نشان می دهد باید در حوادث مختلف آماده مقابله با 
توفان،  و  برف  کنار  در  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار  باشیم.  بحران 
ایم، تصریح کرد: در روزهای سال 92  بوده  شاهد خشکسالی هم 
که گرفتار برف بودیم، در همان سال برای تامین منابع آب مزارع 
برنجکاری دچار مشکل شدیم. وی همچنین با بیان اینکه  اعتبارات 
افزایش  ملی حوزه ی هالل احمر گیالن در سال آینده 30 درصد 
یافته است گفت: توسعه ی زیرساختها ، افزایش تجهیزات و استقرار 
دایمی بالگرد در گیالن از مهمترین برنامه های استان در حوزه ی 
امداد و نجات است.  دکتر نجفی بیان داشت: با توجه به حادثه خیز 
بودن گیالن، استقرار دائمی بالگرد در استان جزء مطالبات ما است.

وی با بیان این که حادثه زمان نمی شناسد و نمی توانیم بگوییم 
کند،  بروز  حادثه  است  مستقر  گیالن  استان  در  بالگرد  که  زمانی 
تصریح کرد: موضوع دیگر آشیانه برای این بالگرد بود که این مهم 
نیز برطرف شده است.  وی همچنین بر لزوم توجه همه مدیران و 
کارکنان هالل احمر به بروز شدن آموزش ها و تجهیزات تاکید کرد 
و بیان داشت: همه شما می بایست نسبت به کار خود جدی باشید.

 دکتر نجفی  به اعزام خادمین طرح ترافیک زمستانه در مراسمی 
که روز گذشته برگزار شد، اشاره کرد و افزود: امکانات  الزم را با 
کمک نیروی انتظامی و همکاران هالل احمری و سایر سازمان های 
مرتبط جهت مقابله با بحران هایی نظیر 6 محور سنگین برف خیز 
استان که هر لحظه ممکن است برای مردم استان و مسافران عزیز 

خطرآفرین باشد، فراهم کرده ایم.

ادامه مطلب ... این افراد گفتند : پولهای میلیونی دریافتی وجهه 
قانونی ندارد و هزینه كرد ها نیز براساس چارچوب قانونی  نبوده،  
در حالی است كه  مسئوالن مكرر به روستائیان توصیه می كنند كه 

در روستا بمانند و به شهر مهاجرت نكنند.
عوامل  از  یكی  خود  عملكرد  این  با  مهندسی  نظام  حقیقت  در 
مهاجرت روستایی به شهر است ، ضمن آنكه عالوه بر این سازمان 
نمایندگان آن سازمان  در شهرستان ها و بخش ها و روستاها،   و 
روستایی باید سهم بخشداری و دهیاری و .... را بپردازند. یك دهیار 
تا 2 درصد ارزش  در این خصوص می گفت: برای هر ساختمان 
كل ساختمان برای ساخت و ساز و عمران و نوسازی دریافت می 
شود و گرنه حقوق ماهانه 300 هزار تومانی دهیار هرگز پاسخگوی 

زندگی دهیاران نیست.!.
رسانه ها محل تضارب آراء و آئینه جامعه و خواسته های مردم  
و تربیون های افكار عمومی هستند و باید در راستای شفاف سازی 
عمل كنند كه البته كم تر این اتفاق دراستان ها و شهرهای كوچك 
این  قبال  در  دارد  حق  مهندسی  نظام  سازمان  دهد.  می  روی  تر 
اظهارنظرها به صورت مستند و شفاف در مورد دریافتی ها و هزینه 

كرد پولها توضیح دهد و ما نیز عینا آن را منتشر خواهیم كرد.
ها،   شهرداری  دانشگاهیان،   جوانان،   مهندسان،   سازندگان، 
سازمان هایی كه از آن ها اسمی به میان آمد می توانند در این باره 
آنكه  كنند،  ضمن  مطرح  را  پیشنهادهای خود  و  ها  نظرها، دیدگاه 

آماده انعكاس دیدگاه سازمان بازرسی استان هم هستیم .
های  مجموعه  همه  و  خصوص  این  در  های  گزارش  انعكاس 
هفتگی  نشریه ی  در   ... و  مالی  موسسات  و  ها  بانك  و  اقتصادی 
از  و  دارد  ادامه  چنان  می شود، هم  منتشر  شنبه  هر سه  كه  واكنش 
همه مهندسان با شغل و بیكار، مردم ، مسئوالن و مطلعین درخواست 
می كنیم در این خصوص آخرین دانسته های خود را برای شفاف 
تر شدن عملكرد ها در اختیار ما قرار دهند. اطالعات ارائه شده در 
صورت تمایل افراد با ذكر مشخصات و یا بدون افشای اسامی افراد 
انجام می شود. شایسته است كه دیگر رسانه های استان از جمله 
و  كرده  ورود  آن  نظیر  مواردی  و  مقوله  این  در  نیز  سیما  و  صدا 
شفاف سازی شود كه اگر مجموعه و سازمانی عملكرد پاكی دارد و 
از نظر افكار عمومی به نوع دیگری ارزیابی می شوند،  سالم سازی 

صورت گیرد.
ایمیل   آدرس  و   09125036810 مسئول  مدیر  تماس  شماره 

yahoo.com@mohammadpour3650

نخستين فرش ابريشمي  منطقه آزاد انزلي بافته شد

اقتدار دفاعي ايران، قدرت آمريکا در منطقه آسيا را مهار کرده است

زهرا رضائي 

توصيه معاون استاندار:

الاليي

ان خدایی که تو را افرید....
تحفه ای داد به تو،  تحفه ای که گاه به 

دستش آوری چوعقرب زشت
وگاه به دستش اوری چوالماس زیباست
گریه  است  عقرب  ات  تحفه  دیدی  ز 

مکن، زار مزن، زجه مکش
دوست  که  است  ای  تحفه  همان  آن 
واو  گویی  الالی   ، اتاق  به  بیاید  داشتی 

بخوابد

زينب خليلي نسب – از خيريه هماي 
سعادت رشت

ادامه مطلب در همين صفحه ، ستون سمت چپ

حجت االلسالم ابوترابي فرد:

13 ربیع االول  1438
شماره  23646 آذر  1395 سه شنبه 



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

حوزه  در  استان  برتر  اجرایی  دستگاه های  واكنش:  ی  نشریه   
تجلیل  تندیس  اعطای  با  استاندار گیالن  با حضور  فراغت  اوقات 

شدند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  به گزارش روابط 
عمومی جهاددانشگاهی گیالن  در ششمین نشست ستاد ساماندهی 
گیالن  استانداری  انصاری  شهید  سالن  در  استان   جوانان  امور 
برگزار شد، از دستگاه های اجرایی موفق در بخش اوقات فراغت 
قدردانی شد. جهادانشگاهی گیالن، میراث فرهنگی گیالن، فنی و 

حرفه ای گیالن، دانشگاه گیالن، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد، 
کتابخانه های  اسالمی  تبلیغات  فکری،  پرورش  کانون  بهزیستی، 
عمومی استان، هالل احمر، آموزش و پرورش و اداره کل ورزش 
و جوانان گیالن بعنوان دستگاه های برتر در حوزه اوقات فراغت 

شناخته شدند.
در این دیدار از خانم معصومه نیک کار، معاون فرهنگی جهاد 
دانشگاهی گیالن با اعطای تندیس از سوی استاندار گیالن تجلیل 

و قدردانی شد.

سازمان جهاددانشگاهي 
گيالن دستگاه برتر 

شناخته شد

خبر

 رئیس سازمان جهاددانشگاهی 
گیالن گفت: تعالی امروز و فردای 
ایران فقط و فقط با استکبارستیزی 
و مبارزه با هر آنچه که کیان این 
می اندازد،  مخاطره  به  را  ملت 
گزارش  به  می گیرد.  صورت 
 ، تحلیلی خبری گیالن 24  شبکه 

مهندس جمشید رسایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیالن، 
عالی  آموزش  موسسه  در  دانشجو  روز  مراسم  حاشیه  درخصوص 
رشت، اظهار کرد: در ابتدا شهادت امام حسن عسگری)ع( را محضر 
و  امامت  آغاز  و  کنم  می  عرض  تسلیت  عصر)عج(  ولی  حضرت 

والیت حضرت مهدی موعود)عج( را تبریک می گویم. 
  رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان گیالن افزود: از ویژگی های 
جهاددانشگاهی به عنوان نهادی انقالبی و برخاسته از اندیشه های 
انقالب اسالمی دفاع از آرمان های انقالب و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و تالش برای اجرای وصایای حضرت امام)ره( و نظرات 
مقام معظم رهبری است و مجموعه جهاددانشگاهی گیالن همواره 

سعی دارد در این راستا حرکت نماید. 
دانشگاهی  جهاد  در  شعار  یک  تعهد  با  همراه  خدمت  واقع  در 
نیست و تالش بیش از سه دهه جهادگران این مجموعه در بخش 

های مختلف این ویژگی را اثبات کرده است.
سیاسی  مقطعی  های  انحصارطلبی  از  پرهیز  برای  تالش  وی 
فرهنگی  و  پژوهشی  و  آموزشی  های  مجموعه  در  اجتماعی  و 
عمل  و  رهبری  معظم  مقام  فرامین  از  حمایت  و  جهاددانشگاهی 
معتقدیم  کرد:  تصریح  و  دانست  نهاد  این  امور  سرلوحه  را  آن  به 
دنبال  به  بصیرت  و  آگاهی  با  دانشگاه  فضای  در  باید  دانشجویان 
فردای  در  آفرین  نقش  نسل  این  هوشیاری  و  باشند  عدالت  تحقق 
ایران اسالمی می تواند از ارزش های جامعه حفاظت نماید. رئیس 
سازمان جهاددانشگاهی گیالن تاکید کرد: تعالی امروز و فردای ایران 
فقط و فقط با استکبار ستیزی و مبارزه با هر آنچه که کیان این ملت 

را به مخاطره می اندازد، صورت می گیرد. 
  مهندس رسایی در بخش دیگری از مطالب خود، اضافه کرد: 
بسیاری از مدیران عالی رتبه امروز جامعه با فعالیت های اجتماعی 
و سیاسی در دانشگاه ها و انتقادها و نقدپذیری ها، عرصه تصمیم 
و  نقدپذیری  ارزشمند  لذا سرمایه  دارند  در دست  را  امروز  سازی 
مطالبه گری بحق دانشجویان اولویت توسعه در جامعه اسالمی است 
های  سختی  تمام  با  اسالمی  جمهوری  آزادی  و  استقالل  حفظ  و 
امروز دستاورد خون هزاران شهید است که باید با حفظ حرمت ها 

حراست و صیانت شود. 
رئیس سازمان جهاددانشگاهی گیالن با اشاره به کلیپ منتشر شده 
اتفاق  این  های  گزارش  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی،  های  شبکه  در 
برای بررسی و  به موضوع جمع آوری شده و  افراد مرتبط  توسط 
منظور تشکیل  بدین  ای که  اختیار کمیته  اتفاق در  این  دلیل وقوع 
شده، قرار گرفته است و موارد متعدد به دور از هرگونه تعجیل و 

اظهار نظر عجوالنه در حال بررسی است. 
قطعا عجله در هر کاری دقت الزم را از موضوع سلب می کند و 
یکی از موارد بسیار مهم در انعکاس این موضوع عجله و بی توجهی 

و غفلت از جزئیات بوده است. 

 گروه فرهنگی نشریه واكنش و 
گیالن  استان  شناسنامه   :24 گیالن 
نشان می دهد كه این استان زیبا و 
خوش نقشه در طول تاریخ پیدایش 
و«  پیش«  بیه   « بخش  دو  به  خود 
رودخانه  دو سوی  یعنی   « پس  بیه 
تقسیم  اشرفیه  استانه  در  رود  سفید 

می شد. 
تحلیلی خبری  گزارش شبکه  به 
گیالن 24 ، این تاریخ و تقسیمات نا 
نوشته های موجود  براساس  نوشته 

بسیار خواندگی است. این تقسیمات هم اكنون هم 
به لحاظ گویش ها ،  سنت ها،  پوشش ،   خرده 
فرهنگ ها از جمله فرهنگ غذایی،  شعر و ادبیات 
جریان  چنان  هم  تغییرات  اندك  با   ... و  ، خوراك 
این چهار سالی كه  در  دارد. صداو سیمای گیالن 
نگارنده توفیق پیدا كرده تا برخی برنامه های آن را 
ببیند ،  اغلب برنامه های خود را به زبان فارسی ،  

زبان رسمی كشور تولید و پخش می كند. 
در برنامه های تولیدی به زبان یا گویش استانی » 
به اصطالح محلی«  دو گویش  ،  اولی گویش مركز 
استان یعنی رشتی و دوم تالشی رواج دارد. در این 
میان گویش شرق گیالنی كه مردم شهرستان های 
رودسر، املش، لنگرود،  الهیجان،  سیاهكل،  آستانه 
اشرفیه ،  رامسر،  تنكابن،  نوشهر و چالوس و رودبار 
با بیش از یك میلیون و 200 هزار نفر جمعیت به 
این گویش صحبت می كنند متاسفانه جایگاهی در 
سیمای  مسئوالن  ندارد.  استان  مركز   « ملی  رسانه 
سیاست  براساس  شان  دارند، هدف  عقیده  استانی 
های صدا و سیما این است كه به قومیت ها دامن 
ای  پسندیده  و  درست  بسیار  سیاست  كه  نزنند 
است،  اما نمی توان  از سه قوم غالب در استان به 
دو قوم عنایت شود و به یك قوم با گویش متفاوت 
بهای الزم داده نشود كه این ظلم به گویش شرق 

گیالنی است.
برنامه  یك  تنها  گیالنی  شرق  گویش  بحث  در 

رشت  رادیوی  از  عصرها  ای  دقیقه  چند  كوتاه 
به  شرق  مردم  های  سنت  و  ها  آئین  موضوع  در 
خصوص استانه اشرفیه  آن هم در ماه هایی از سال 

برنامه اجرا و پخش  می كند.
بسیاری از مسئوالن فرهنگی مركز استان و مردم 
نواحی مركزی و دست اندر كاران تولید برنامه های 
مردم  زبان  كه  دارند  اعتقاد  تلویزیونی  و  رادیویی 
  « سرا، فومن  صومعه  انزلی،  رشت،   « گیالن  مركز 
با مردم شرق گیالن یكی است در حالی كه چنین 
نبوده و تفاوت های بسیاری در ارتباط كالمی این 
نواحی وجود دارد.  بسیار دیده  می شود كه وقتی 
یك شرق گیالن در رشت به گویش محلی و منطقه 
با  استان  مركز  در  گویند، مردم  ای خود سخن می 

وی به فارسی صحبت می كنند. 
ضمن آنكه واژه های متعددی در دو نوع گویش 
نیست مگر  فهم  قابل  برای طرفین  كه  دارد  وجود 
آن احتماال در جمله مشخص شود. از آنجایی كه 
با همه  ارتباط  هدف رسانه ای مانند صدا و سیما 
مردم یك استان است و باید گویش و فرهنگ هر 
منطقه حفظ و حراست شود، لذا ضروری است به 
این مهم نیز توجه شود كه در گیالن با بیش از 2 
میلیون و حدود 600 هزار نفر جمعیت همه گویش 
های ، فرهنگ ها و خرده فرهنگ باید حفظ  و برای 

آیندگان حراست شود.
دهم  دولت  در  كه  دالیلی  از  یكی  شاید 

به  ساحلی  استان  تاسیس  موضوع 
لنگرود،   های  شهرستان  استعداد 
نوشهر  تنكابن،   رودسر، املش، رامسر،  
و چالوس به مركزی تنكابن یا كمی 
را  رودسر   مركزیت  به  تر  ضعیف 
مطرح كرد  به همین علت و نیز عدم 
توجه به اختصاص بودجه الزم برای 

عمران و آبادانی این نواحی بود. 
و  سیما  و  صدا  مسئوالن  اكنون 
استان  فرهنگی  و  اجرایی  مدیریت 
باید توجه كافی به شرق گیالن داشته 
باشند كه موضوع تشكیل استانی جدا 
این  به  ساحلی  حداقل  استان  نام  با 

دالیل اوج نگیرد. 
موضوع توجه به گویش شرق گیالنی را در همه 
این چهارسال كه در گیالن حضور دارم مطرح كرده 
در  عمومی  خواست  یك  عنوان  به  است  انتظار  و 
در  اگر  شود.  توجه  مهم  این  به  وسیع  ای  منطقه 
برنامه های مانند » گیالر« دو مجری رشتی یا صومعه 
سرایی و تالشی و یك فارسی گو حضور دارند باید 
یك مجری شرق گیالنی هم  مقتدرانه حضور داشته 
با استعدادی از شرق  نیروهای  باشد به ویژه آنكه  
استان برای این منظور هم اكنون در صحنه حضور 

ی فعال و هنرمندانه دارند.
 این دیدگاه را به برخی از تولید كنندگان خوب 
و مسئوالن صدا و سیمای گیالن طی دو سال اخیر  
مكرر هم به صورت حضوری یا مكتوب اعالم كرده 

ام و تا حصول نتیجه دنبال خواهم كرد.
و  اجرایی  ، مدیران  سیما  و  صدا  مسئوالن  اگر 
شاعران  ، نویسندگان،  نظران  صاحب   - فرهنگی  
غرب  و  گیالن  شرق  فهیم  مردمان  و  ، دانشگاهیان 
انتقادی  نظر،  پیشنهاد و  این خصوص  مازندران در 
آماده  حق  به  خواسته  این  پیشبرد  برای    ، دارند 

انعكاس آن هستیم.
از همه رسانه های شرق گیالن، غرب مازندران و 
شهرستان رودبار هم در خواست می شود تا در این 
خصوص ورودی شایسته داشته باشند كه این یك 

حق است و .....

به گويش شرق گيالن توجه شود
خبر

مبناي کارها بايد رعايت انصاف و 
عدالت باشد

خبر 

رئيس سازمان جهاد دانشگاهي استان گيالن:

شبکه باران به مخاطبان 
خود »جايزه« مي دهد

با  سریالی  باران  شبکه  واكنش:  نشریه   
این  كه  كند  می  تولید  تولید  جایزه  عنوان 
سریال در 60 قسمت 20 دقیقه ای با همکاری 
دفتر نمایندگی سروش صدا و سیمای گیالن 

در دست تهیه و تولید است.
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
ولی  آقای  درباره  سریال  این  داستان    ،  24
شکوفه سرایی است که در قرعه کشی بزرگ 
شهر فرش برنده یک دستگاه اتومبیل شاسی 
او  منزل  به  ماشین  این  ورود  شود.  می  بلند 
همسایه  و  خانواده  توقعات  مانند  چالشهایی 

ها را به دنبال دارد . 
کند  می  تجربه  را  زیادی  مشکالت  وی 
و تصمیم می گیرد با پول حاصل از فروش 

ماشین سرمایه گذاری کند. 
شکوفه  آقای  کاندیداتوریی  با  داستان 
و  یابد  می  ادامه  شورا  انتخابات  در  سرایی 
اتفاقات ریز و درشتی داستان را پیش می برد. 
دیگری  فرعی  های  قصه  به  سریال  این  در 
نیز در هر قسمت با موضوعات اجتماعی از 
در  ،افراط  چشمی  هم  و  :شایعه،چشم  قبیل 
اجتماعی،چالشهای  های  شبکه  از  استفاده 
داستان  کنار  در  و...  سلفی  عاطفی،عکس 

اصلی در قالب طنز  پرداخته می شود.
غذاهای  و  روستا  فضای  به  سریال  این   
محلی نیز توجه ویژه دارد.  لوکیشنهای ضبط 
: رشت،  روستاهای  و  را شهرها  این سریال 

خمام ، سنگر و بلسبنه تشکیل می دهند.
سریال جایزه همزمان با هفته وحدت  از 
یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 22:30 از شبکه 

باران پخش خواهد شد.

در حوزه اوقات فراغت جوانان ،

قابل توجه تصميم گيران،

استاندار اعالم كرد،

صنعت و معدن گيالن خبر داد،

مجيد محمدپور – مدير مسئول

  زهرا شيردل

هر مردی باهر منزلتی كه باشی!!
هنگامی كه نخستين لحظات حياتت آغاز ميشود 
 در شــكم يك زن هســتی * هنگامی كه گريه 
ميكنی*درآغوش يك زن هســتی *هنگامی كه 
عاشق ميشــوی * درقلب يك زن هستی* زن٬ 
}اصالت{ است نه هدفي براي }اسارت{*تقديم 

به کساني که از جنس فرشته اند 

از مرکبات  * تلخی حدود پنج درصد 
شهرستان رودسر بر اثر يخ زدگی

* محسن تنابنده در صفحه اينستاگرامش 
از ساخت فصل جديد پايتخت خبر داد

*زرگ ترين توافق تاريخی ايران و غول 
آمريکايــی | بزرگ ترين قرارداد خريد 

هواپیما از بوئینگ امضا شــد | ۸۰ فروند بوئینگ در ۱۰ سال وارد ايران 
می شود .

اگر شــب ها خرو پف می کنید و 
ديگران رنج می برند هر شب سیب 

و يا هويچ
بخوريد.

ســیب و هويچ بهتريــن راه درمان 
خروپف و ديگر بیماريها است...

vakoneshiha@ 

نحــوه جالب اعتــراض خريداران 
به شــرکت هاى  تهران  خودرو در 
تولید کننده خودرو، علت اصلی اين 
شــیوه اعتراضی، عدم جوابگويی و 
تولید  پذيرى شرکت هاى  مسئولیت 

کننده میباشد.
vakoneshiha@

زن کيست؟؟

3 خبرکوتاه....

2خبرکوتاه....

درمان کبدچرب

 مــا ايرانی ها چطــور مصرف 
می كنيم:

2برابر اروپايی ها نان می خوريم
6برابر بقيه دنيا شكر می خوريم

۳ برابر بقيه دنيــا برق مصرف 
می كنيم!

vakoneshiha@

داداشــی :کیا سراتو نماینده 
آستارا حاشیه ساز شد/ 

ایــن خــودرو بــه تمــام 
نمایندگان داده شده است!

vakoneshiha@  

بيشتر  كه  افرادی  ميانگين  طور  به 
ميخندند تحمل بيشتری در تحمل 

دردهای جسمی و روحی دارند
همچنين خنده يك مكانيسم دفاعی 
تحقير،  استرس،  با  آمدن  كنار  و 

خجالت زدگی و درد است.

حادثه  اصلی  رشت:مقصر  نماينده 
تصادف قطار سمنان شخص وزير راه 
است نه كسی ديگر/وزارت راه بعد از 
از  فرار  برای  و  قطار  دو  آتش سوزی 

مسئوليت جعل سند كرده است
vakoneshiha@ 

 دانش آموز چابكسری،موفق به 
كســب مدال برنز المپياد جهانی 

رياضی شد
 آريــن كرمــی دانــش آمــوز 
مدال  به كسب  چابكسری،موفق 

برنز المپياد جهانی رياضی شد.
vakoneshiha@ 

 اگرکبدشــماچرب اســت کافیست 
هرروز صبح ناشــتااین معجون رامیل 

کنید
  مواد الزم

 نصف لیوان آب سیب
 نصف لیوان آب کرفس 

 نصــف لیموتــرش تــازه رامخلوط 
vakoneshiha@                                           ونوش جان کنید

* سازمان غذا و دارو: نوشابه الكل دار، وارد
نشده كه بخواهد جم عآوری شود. توانستيم

قند نوشيدنی ها را پا يين بياوريم
* يك مقام آگاه:دراثر سرمای اخير شمال 500
هزار تن از مركبات ازبين رفته ودولت برای

اقدامی  ديده  خسارت  محصوالت  خريد 
نكرده/ نگران بازار شب عيد هستيم

چيز  دادن هيچ  از دست  زندگی غصه  در   
را نخوريد

طبيعت قانونی دارد كه
وقتی چيزی را از شما ميگيرد

حتما از قبل جايگزينی برای آن دارد

vakoneshiha@   

13 ربیع االول  1438
شماره  23646 آذر  1395 سه شنبه 
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نشريه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي

سه شنبه ، 23 آذر 1395 ، 13 ربيع االول 1438 ، 13 دسامبر  2016 ، شماره   646  ، 8 صفحه

 دفتر رشت: خیابان سعدی، بازار روز،  الین سوم
دفتر منطقه اي : رشت ،  خ نامجو،  روبه روی سه راه منظریه، ابتدای كوچه صالحكار، ط سوم

نفت  صنعتی  ی  مجموعه 
در  جنگل  سردار  میدان  گاز  و 
در  ساحل خزر  كیلومتری   188
و  شده  واقع  رودسر  شهرستان 
ساخت   ۱۳۹۰ سال  ماه  دی  در 
این میدان آغاز  سایت پشتیبانی 
این  احداث  برای  است.  شده  
گاز،  و  نفت  پشتیبانی  مجموعه 
هکتار   ۳۰۰ مساحت  به  زمینی 
نام  با  در منطقه ساحلی رودسر 

احمد اباد در در نظر گرفته شده است.
در این پایگاه، تاسیسات فرآورشی جانبی، 
مواد  ذخیره  واحدهای  نیروگاه ها،  انبارها، 
شیمیایی و تاسیسات اطفای حریق این میدان، 

در حال ساخت می باشد. 
* کشف نفت در میدان گازی

از  از گذشت ۱۰ سال  بعد  در سال ۱۳۹۰ 
مطالعات  پی  در   ، گازی،  میدان  این  کشف 
اکتشافی بر روی سکوی نیمه شناور امیرکبیر، 
این  در  متری   ۷۲۸ عمق  در  نفتی،  الیه  یک 

مخزن کشف شد...
سردار  گازی  میدان  در  نفتی،  الیه  این 
میلیارد   ۲ درجای  نفت  ذخیره  دارای  جنگل، 
بشکه ای  است، که با توجه به ضریب برداشت 
۲۵٪ درصدی آن، مقدار نفت قابل استحصال 
این مخزن، در حدود ۵۰۰ میلیون بشکه نفت 
است. انجام مطالعات ساخت این میدان گازی، 
از سال ۱۳۸۰ آغاز و در نتیجه آن ۴۶ ساختار 

کوچک و بزرگ در دریای خزر شناسایی شد. 
تا  اعماق ۵۰۰  در  ساختارهای شناسایی شده 

۸۰۰ متری، نیازمند حفاری های اکتشافی بود.
شناور  نیمه  سکوی  ساخت  پروژه های 
بخار  اسب  هزار   ۱۶ شناورهای  امیرکبیر، 
این  انجام  مقدمه   ۳ و   ۲  ،۱ کاسپین های  و 

حفاری های اکتشافی بود.
* شایعات تا واقعیت ها!!

در  خصوص  به  گیالن  شرق  منطقه  در 
شهرستان رودسر در بین مردم مطالبی به نقل 
مهندس  كه  است  شده  شایعه  نفت  وزیر  از 
زنگنه گفته است: فعال برای این میدان برنامه 

ای نداریم.
نفت  وزیر  دارند،   می  اظهار  عمومی  افكار 
در آخرین اظهارات خود گفته كه سایت احمد 
آباد در ساحل رودسر به مركز تفریحی وزارت 
نشریه واكنش و شبكه  تبدیل می شود.  نفت 
خبری گیالن 24  منتظر خواهند بود تا روابط 

عمومی وزارت نفت یا دفتر وزیر 
در این باره توضیح دهند.

نیروهای شاغل در سایت   *
بومي  باید  خان  كوچك  میرزا 

باشند
از  بسیاری  دیگر  سوی  از 
و  دولتی  های  دستگاه  كاركنان 
مردم  اغلب  و  منطقه  مسئوالن 
كشور  كه  آنجا  از  گویند:  می 
مواجه  ای  بودجه  مشكالت  با 
در  حفاری  ادامه  عملیات  است،  
خان  كوچك  میرزا  گازی  میدان 

به بعد موكول شده است.
براساس این اظهارات با شروع كامل این پروژه 
بزرگ تا 50 هزار نفر در این مجموعه در رده های 
مختلف شاغل خواهند شد و انتظار این است كه 
گرفته  كار  به  راستا  این  در  منطقه  بومی  نیروهای 
شده و از واردات نیرو از استان های دیگر پرهیز 

شود.
هم  باره  این  در  نفت  وزارت  كه  است  شایسته 
توضیح دهد كه پروژه از چه زمانی دنبال می شود و 
برای مراحل گوناگون آن چه تعداد نیرو در چه بخش 
هایی نیاز است. استان گیالن و شهرستان های رودسر 
تحصیلكرده  و  متخصص  نیروهای  دارای  لنگرود  و 
نیروی  كمبود  گونه  هر  توانند  می  كه  است  بسیاری 

این مجموعه را تامین كنند. 
مجازی  و  مكتوب  های  رسانه  كه  دارد  جا 
منطقه شرق گیالن و شهرستان رودسر و مدیران 
استان گیالن به خصوص در بخش نفت و گاز 
نشریه  گزارش  این  باره  در  ناحیه  این  مردم  و 

واكنش ، واكنشهای مناسب را نشان دهند.

خبر ... خبر ...

معضالت  واكنش:  ی  نشریه   
رودخانه  زیستی  های  آسیب  و 
گوهر  و  زرجوب  الوده  های 
قابل  شهروندان  برای  رشت  رود 
شمارش نیست . به گزارش شبکه 
تحلیلی خبری گیالن 24 ، رئیس 
با  گیالن   استان  دادگستری  كل 
ترین  آلوده  از  رود  گوهر  و  زرجوب  های  رودخانه  اینكه  بیان 
رودخانه های جهان شناخته شده اند خاطر نشان كرد: معظالت و 
آسیب های زیستی  كه از این طریق برای شهروندان ایجاد شده 
اقدامات  عدم  صورت  در  نیز  آینده  در  و  نیست  شمارش  قابل 
الزم  فاجعه ای  زیست محیطی در انتظار  مردم رشت خواهد 
با  تا  خواست  استان  مركز  دادستان  از  پور  سیاوش  احمد  بود. 
این  احیای  زمینه  در  كه  مدیرانی  و  مسئوالن  و  اندكاران   دست 
گرفته  صورت  جدی  اقدام  نمایند   می  كوتاهی  ها   رودخانه 
ها  هتل  و  بیمارستانی  فاضالبهای  امحاء  متخلفین  خصوصا   و 
شناسایی شده و  اقدامات قضایی الزم  انجام گردد. رئیس شورای 
قضایی استان در ابتدای  نشست  شورای قضایی استان با تشكر 
از برگزار كنندگان مسابقات منطقه ای قران كریم  كه به میزبانی 
استان گیالن در كپورچال بندرانزلی برپا شد،از زحمات معاونت 
و  اداره خدمات   و  عمرانی  و  پشتیبانی  مالی  معاونت  فرهنگی، 
عوامل مربوطه قدردانی كرد. وی  با اظهار تاسف از آتش سوزی اخیر 
جنگل ها و مراتع  كه به دالیل مختلف هر از گاهی در استان رخ می دهد، 
آموزش  و  مناسب  تجهیزات  تامین  و  ذیربط  واحدهای  آمادگی  خواستار 
مهارت های الزم  جهت اطفاء حریق و حفاظت بیشتر از منابع ملی  شد. 
این مقام ارشد قضایی در ادامه با ابراز نگرانی از روند افزایشی  تصادفات 
جاده ای، از دادستان های استان خواست در زمینه  پیشگیری  و اقدامات 
بازدارنده و برخورد با خاطیان از هیچ كوششی فرو گذار نكنند. رئیس كل 
دادگستری استان با اشاره به  ماهیت شورای حل اختالف واثرگذاری آن 
تنگاتنگ  ارتباط  دادرسی  تصریح كرد: همكاران قضایی  اطاله  در كاهش 
استان  در  كنند. رئیس شورای قضایی  این شورا را حفظ   با  خود  
پایان از اقدامات حفاظت اطالعت  دادگستری استان  در برخورد 
از  سوءاستفاده  قصد  كه  وسودجویی  متخلف  افراد  دستگیری  و 

دستگاه قضایی را دارند قدردانی كرد.

اقدام قضايي براي احياي 
زرجوب و گوهر رود  

اوقاف گيالن بيمارستان 
 تخـصصي سـرطان مي سازد

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
بیمارستان  ساخت   : گفت  گیالن 
سرطانی  بیماران  ویژه  تخصصی 
دستور  در  گیالن  اوقاف  سوی  از 
برای  بیمارستان  این  و  است  کار 
رشت  مرکز  در  بیماران  حال  رفاه 
روابط  گزارش  به  می شود.  احداث 

عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان گیالن ، حجت االسالم 
با  والمسلمین عادلی در نشست تخصصی »وقف و رسانه«  که 
حضور مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری های استان گیالن در 
محل اداره کل اوقاف و امورخیریه استان گیالن برگزار شده بود ، 
با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ وقف در جامعه امروز اظهار داشت 
: رسانه ها بهترین و مناسب ترین ابزار برای ترویج فرهنگ سنت 
حسنه وقف در جامعه هستند.  وی با اشاره به اینکه در شرایط 
کنونی جامعه، رسانه ها باید به وسیله شیوه های نوین اطالع رسانی 
بازوی  رسانه ها  افزود:  بپردازند  ماندگار  فرهنگ  این  ترویج  به 
توانمند اوقاف هستند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن، 
درآمد بالغ بر 20 بقعه در استان را مطلوب عنوان و خاطرنشان 
کرد: اقدامات و عملیات های مختلف در سازمان و ادارات اوقاف 

طبق ضوابط و قوانین گسترده انجام می شود.
عادلی با تاکید بر اینکه هیچ مدیری در اوقاف نمی تواند بدون 
اقدامات  کرد:  کند تصریح  را جابه جا  ریالی  قانون و هماهنگی 
و صرف هزینه ها در بقاع و مساجد استان طبق ضوابط و قوانین 
را  اوقاف  در  کردن  عمل  سلیقه ای  وی  می شود.  انجام  سازمان 
بقعه ای طبق قوانین  اینکه درآمد هر  بیان  با  غیرممکن دانست و 
برای همان مکان هزینه می شود خاطرنشان کرد: صرف هزینه ها 

در اوقاف کاماًل شفاف است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با اشاره به اینکه تنها 10 
درصد از درآمد بقاع متبرکه به مرکز ارسال می شود تاکید کرد: 10 
درصد مذکور با تشخیص مقام معظم رهبری و نماینده ایشان در 
استان ها صرف امورات می شود. عادلی بالغ بر 40 درصد درآمد 
بقاع متبرکه را صرف کارها و اقدامات عمرانی عنوان کرد و افزود: 
درصد   20 و  جاری  هزینه های  امور  درآمدها صرف  درصد   30
اینکه وقف  به  اشاره  با  فرهنگی می شود. عادلی  اقدامات  صرف 
هرگز مانع توسعه نمی شود بیان کرد: هیچ دستگاه و مرجع تقلیدی 

حکم به عدم وقفیت یک موقوفه در جامعه نمی دهد.
وی با اشاره به بقاع جعلی در استان و با بیان اینکه بقاع جعلی 
این  با  مقابله  برای  کرد:  خاطرنشان  شده اند  شناسایی  استان  در 
موضوع نیازمند کمک و همکاری تمامی مسئوالن و دستگاه ها در 

استان هستیم.

نيروهاي شاغل در ميدان گازي سردار جنگل 
بايد بومي باشند

رئيس كل دادگستري گيالن اعالم كرد

نکته  ...

در گذر زمان خواهی ديد كه هر كسی در زندگی ات نقشی دارد

برخي امتحانت مي کنند.
برخي از تو استفاده مي کنند.

برخي دوستت دارند.
برخي به تو آموزش مي دهند.

های  بهترین  که  هستند  کساني  ها  مهمترین  میان  این  در  اما 
وجودت را مي بینند و کمک میکنند آنها را کشف و شکوفا کني. 
آنها افراد کمیاب و شگفت انگیزی هستند که به تو یادآوری مي 

کنند که این چیزها در تو چقدر ارزشمند هستند.

  مدير مسئول 

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

شماره حساب بانک ملي0١05٣٩2855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0١0250٧٣08000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  606٣٧٣١02١٧5٩١22بانک مهر ايران

تلفن    0١٣٣٣٣6٣5٣٩        و         0١٣٣٣٣6٣8٩0

قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز
 انجمن تاالسمي استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترين نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به 

بيماران دست ياري  به سوي شما  عزيزان دراز كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و 
برآورده سازد .

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

مركز  رودسر  معلولين  خيريه  آسايشگاه 
و  پسر  ذهنی  معلولين  روزی  شبانه  نگهداری 
دختر سراسر گيالن نيازمند كمكهای خيرين و 

نيكو كاران گرانقدر می باشد.

  شماره حساب بانک ملی:   0105575442009

شماره تماس:  01342629890
 مشاركتهای مردمی  01342614822

ليال خدمت بين دانا 

مدير مسئول  

جناب آقاي دكتر اسداله عباسي

نتخاب شايسته ي  حضرتعالي به عنوان رئيس مجمع نمايندگان 
مردم شريف استان گيالن در مجلس شوراي اسالمي که نشانگر 
عرض  تبريك  صميمانه  را  دارد  شما  مديريت  و  شايستگي  
منان  خداوند  درگاه  از  را  جنابعالي  روز  توفيقات  کنم،   مي 

خواستارم.
    محمد بينا -  مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 

بنادر و دريانوري استان گيالن

جناب آقاي دكتر اسداله عباسي
نماينده محترم مردم شريف شهرستانهاي رودسر و املش

نماينده محترم مردم شريف شهرستانهاي رودسر و املش

انتخاب به جاي حضرتعالي به عنوان رئيس مجمع نمايندگان 
مردم شريف استان گيالن در مجلس شوراي اسالمي که نشان 
تبريك  صميمانه  را  دارد  شما  مديريت  و  ، تجربه  شايستگي  از 
عرض مي کنم،  توفيقات روز افزون تان را از درگاه حق تعالي 

خواستارم.
 مجيد محمدپور -  نويسنده،  روزنامه نگار و 

 مدرس دانشگاه

ِحيِم ْحَمِن الَرّ ِبْسِم الَلّ الَرّ
سپاس فراوان پروردگار را که در حساسترين زمان ممکن، يعنی زمانی که برنامه بودجه سال ۹۶کشور به مجلس ارائه شد و از اين 
مهمتر زمانی که نمايندگان محترم مجلس بايد با دقت کامل برنامه پنج ساله ششم نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران را تدوين 
و تصويب کنند،  نمايندگان استان گيالن ، با اکثريت آراء رياست مجمع نمايندگان استان را به نماينده با بصيرت و واليتمدار 
شهرستانهای رودسر و املش سپردند، تا با استفاده از تجارب موفق و ارزشمند سالهای خدمت در حوزه  قانونگذاري،  وزارت و ...  

برگی ديگر بر افتخارات خدمت خود بيافزايند.
ضمن تبريك اين انتخاب شايسته به دکتر اسداهلل عباسی نماينده مردم شريف شهرستانهای رودسر و املش يقين داريم در آينده 

نزديك شاهد موفقيت های چشمگيرايشان، مردم منطقه و استان خواهيم بود.

 جمعي از كشاورزان،  فرهنگيان، دانشگاهيان،  اصحاب رسانه، بازاريان،  بسيجيان،  كارمندان و كارگران شرق گيالن

زهرا رضائي 


