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   برنج را ارزان نفروشید  

 مديركل محيط زيست گيالن اعالم كرد: در يك برنامه ريزي مدون و منظم با مشاركت تشكل هاي محيطي زيست، سازمان ها و حتي شكارچيان مجاز 
320 هكتار از سطح اين تاالب از گياه سمي سنبل آبي پاك شد. دكتر قربان علي محمدپور در يك برنامه تلويزيون درسيماي گيالن توضيح داد: به تازگي در 

 صفحه 5يك اقدام مشابه در تاالب عينك حومه شهر رشت ، اين تاالب از وجود اين گياه وارداتي پاك شد... 

320 هكتار تاالب انزلي از سنبل آبي پاك شد
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8 هزارنفر در شهركهاي 
صنعتي شاغل شدند

نظام بانكی ايران 
نیازمند جراحي است

علل عدم موفقیت اخذ 
گواهي  فرودگاهي رشت

گیالن در حوزه رسانه به 
همبستگی شهرت دارد 
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 حمايت از بازنشستگان 
ضروری است

حقوقی  معاون  فرهنگی:  گروه   
رئیس جمهوری گفت: اگر کنسرتی مجوز 
قانونی دریافت کند هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای 
این کنسرت را لغو کند چرا که این مسأله به هرج و مرج اجتماعی منجر 
می شود. اگر افرادی در کشور درباره برگزاری کنسرت ها و موسیقی نظر 

فقهی دارند باید بدانند در کشور ما قانون حاکم است.
را  قانون  »ایران«،  با  گفت وگو  در  انصاری  مجید  حجت االسالم   
فصل الخطاب همه امور معرفی کرد و گفت: اگر قرار باشد هر کسی 
به خودش حق بدهد موضوعی را که به هر دلیلی قبول ندارد یا سلیقه 
دیگری درباره اش دارد از مجاری غیر قانونی لغو کند یا مانع اجرایش 
شود، این احتمال پیش می آید که در حوزه های دیگر، افراد دیگری هم 
از تصویب  قانونی  افزود: وقتی  بدهند.  وی  به خودشان چنین حقی 
با  یعنی  می کند  تأیید  را  آن  نیز  نگهبان  شورای  و  می گذرد  مجلس 
افراد در  فتوای شخصی  اینجا دیگر نظر و  ندارد. پس در  شرع تضاد 
موضوعات اجتماعی محلی از اعراب ندارد بلکه قانون حاکم است و در 
قانون نیز حتما نظر فقه و شرع رعایت شده است وگرنه تبدیل به قانون 
و خالف  سلیقه ای  رفتارهای  رئیس جمهوری  حقوقی  معاون  نمی شد. 
قانون را فسادآور خواند و گفت: کشور ایران سرزمینی به هم پیوسته 
و منسجم است. قانون برای همه شهرها و استان ها و همه شهروندانش 
باید یکسان اجرا شود. قوانین کشور ما باید بدون استثنا و تبعیض در 

تمام کشور اجرا شود، چرا که ما ایالت های مستقل از یکدیگر نداریم.

مدير عامل ايرنا در رشت،

رئيس برنامه و بودجه گيالن،

  گيالن در بخش صنعت،

سرشماري عمومي 
هزينه بر است

15هزار میلیارد 
سرمايه گـذاري كرد
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ادامه مطلب صفحه2

تاريخ بشريت گواه اين مهم 
  ، جمعيت  هرفرد،   كه  است 
جامعه و كشوري موفق نشده 
هم  كنار  در  آنكه  مگر  است، 
،  باهم و ياورهم بوده اند. اين جمعيت ها به جاي 
آنكه براي هم مشت باشند در طول تاريخ پشت هم 
بوده و در هر عرصه اي يك ديگر را حمايت كردند، 
مثال ساده  نظرداشتند. يك  با هم اختالف  امر  حتي 
مربوط  بيشتر  البته در سطح وسيع  ايران   در شمال 
برنجكار  بود كه كشاورزان  متداول  ادوار گذشته  به 
براي كشت و برداشت برنج به هم ياري مي دادند 
بود.  رايج  بسيار  منطقه  اين  در  ياور«   « اصطالح  و 
اين ياوري زماني به اوج مي رسيد كه شرايط جوي 
نامناسب و كشاورز بايد محصول خود را به سرعت 
اهل  همه  صورت  اين  در  و  كرد  مي  آوري  جمع 
سرعت  به  را  محصول   و  شده  صحنه  وارد  محل 
حمايت  رساندند.  مي  امني  محل  به  و  آوري  جمع 
، تقويت ، پشتيباني افراد يك جامعه از هم  بدون آن 
خيلي به مدارك و مدارك تحصيلي  يا جايگاه شغلي 
و  پيشرفت  از  درست  درك  و  فهم  به    ، باشد  نياز 
توسعه نياز دارد و جامعه شناسان معتقدند اگر امروز 
پيشرفتي در زمينه هاي علمي و  آمريكا  اروپا و  در 
از  ناشي  دارد،  وجود  افراد  بين  روابط  و  اقتصادي 
برنامه  البته  از دانش روز و  بهره مندي  حمايت ها،  
ريزي است. پشت هم بودن و تقويت يك ديگر هم 
بي ترديد به  برنامه و تدبير نياز دارد و گرنه امكان 
متاسفانه  داشت.   نخواهد  وجود  همدلي  و  ياوري 
در استان گيالن ما و شما » بله شما« به جاي آنكه 
حامي و مقوم هم باشيم ، مشتي عليه هم هستيم و 
اغلب چشم ديدن پيشرفت ديگري را نداريم. هرگز 
از يادم نمي رود، هر بار در زندگي موفقيتي علمي 
يا اقتصادي، فرهنگي يا اجتماعي كسب كردم ،  افراد 
البته  نسبت به  فاميل به خصوص فاميل سببي  كه 
آنها براي من افتخاري نيست،  در نگاه و حركات و 
سكنات خود نه تنها انرژي مثبت نداده و نمي دهند 
كه تالش كرده  و مي كنند در محافل خانوادگي اين 
موفقيت ها را كم رنگ يا حتي وارونه جلوه دهند!؟. 
برخي از فاميل سببي و حتي متاسفانه نسبي تا آنجا 
تاليفي   كتاب  هفتمين  وقتي  مثال  كه  روند  مي  پيش 
منتشر شد، به جاي تبريك  گفته يا حداقل سكوت 
كنند ، اين روزها سعي مي كنند اگر در جايي ما را 
در درون خودروي شان هم ديدند، از فرط حسادت 

 ناديده بگيرند!!.

به جاي مشت،  پشت هم باشیم
نشريه  محمدپور–مديرمسئول 
واكنش و سردبير شبكه خبري 

، تحليلي » گيالن 24«

سرمقاله

موازی كاری در كشور 
بیداد می كند 

توصيه مدير مسئول به شاليکاران شمال،

محيط زيست مدعي است،

لغـو کنسرت ها باعث 
هرج و مرج است

مدير كل كميته امداد گيالن،

حقوق رئیس 57 برابر 
كارمند، جفا است !!

امسال يك هزار خانه به 
مددجويان واگذار مي شود

 شماره 634 ، 8 صفحه ، 1000 تومان   

تبـريك و تهنیـت
عزيزان من در ديار میرزا

اندر كاران اين  نامه مكتوب ديار ميرزا را به شما دست  انتشار هفته   
عرصه مهم تبريك و تهنيت مي گويم. توفيفات روز افزون شما عزيزان 
توسعه  براي  سريع  و  صحيح  و  دقيق   ، رساني  اطالع  راستاي  در  را 

يافتگي استان گيالن را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.
 مجید محمدپور - صاحب امتیاز و مدير مسئول هفته نامه ي                     

 منطقه اي واكنش

معاون حقوقي رئيس جمهوري: 

قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها، 
دانشگاهيان  و نسل جوان

 ششمين اثر تاليفي
 استاد مجيد محمدپور   

 منتشر شد

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  ) 1 (

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

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

استاد نمونه از سال 1390 تاکنون 

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

و روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

هفته دولت به همه دولتمردان پرتالش به ويژه
 تيم اقتصادي دولت يازدهم مبارك باد.

  مديريت و كاركنان نشريه ي منطقه اي واكنش  و شبكه خبري ،
 تحليلي » گيالن 24« 



 واکنش سياسي ،نمایندگان مجلس

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

سرشماري نفوس نيازمند 
هزينه و نيرو است

mohammadpour3650@yahoo.com 

 
منطقه  ي  نشريه  سياسي  »گروه 
به  اقدام  اين  با  ايران  واكنش:  اي 
منطقه  ابرقدرت  كه  كرد  ثابت  همه 
ائتالف  است  قادر  كه  است  ای 
منطقه  معادالت  تغيير  برای  جديدی 
كه  ايران  اقدام  همدان  كند.«   ايجاد 
كشورهای عربی را غافلگير كرد/ اين 

پايان كار نيست
در  العربی  القدس  روزنامه    
يادداشتی نوشت: »ايران با در اختيار 
قرار دادن پايگاه همدان به روس ها 
يك  ايران  كه  كرد  اعالم  جهان  به 
قادر  كه  است  ای  منطقه  ابرقدرت 
است با ابرقدرت های جهانی غير از 

آمريكا وارد معامله شود.«
»اين  داد:  ادامه  العربی  القدس   
كه  داد  نشان  ايران  راهبردی  اقدام 
تعامل  و  كار  پايان  ای  هسته  توافق 
ايران با ابر قدرت ها نيست همانطور 
ابرقدرت ها  با  تهران  تعامل  اوج  كه 

هم محسوب نمی شود.«
دادن  »قرار  افزود:  روزنامه  اين    
پايگاه هوايی همدان در اختيار روس 
ها نشان داد كه حاكميت خاندان ها 
بر كشورهای عربی و حمايت آنها از 
هواداران  و  كش  كودك  های  رژيم 
اين  مانده است و  ناكام  ها  گروهك 

از غرب  تبعيت  با  اعراب هستند كه 
فرصت مانور دادن به ايران در منطقه 

را داده اند.«
مصری  روزنامه  راستا  اين  در   
با  »ايران  نوشت:  تحليلی  در  الوطن 
قرار دادن اين پايگاه هوايی در اختيار 
روس ها دست به اقدامی زد كه هيچ 
را  فكرش  منطقه  در  عربی  كشوری 

به  اقدام  اين  با  ايران  كرد.  نمی  هم 
همه ثابت كرد كه ابرقدرت منطقه ای 
ائتالف جديدی  است كه قادر است 
ايجاد  منطقه  معادالت  تغيير  برای 

كند.«
پايگاه  »قرار دادن  افزود:  الوطن    
همدان در اختيار روسيه فراتر از يك 
اقدام  اين  برد  است.  نظامی  اقدام 

مانند  ديگر  های  پرونده  تا  راهبردی 
خواهد  باعث  و  رسيد  خواهد  يمن 
های  شركت  طريق  از  روسيه  تا  شد 
گاز  استخراج  و  در كشف  گاز روس 
مديترانه  سواحل  و  خزر  دريای  در 
لبنان وارد عمل شود كه  در سوريه و 
ايران  سياسی  حمايت  بدون  مهم  اين 

امكانپذير نيست.«
 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
ديدار با مديران ارشد سازمان بيمه سالمت 
ايران و روسای مناطق ده گانه كشوری اين 
سازمان گفت: حمايت و پشتيبانی الزم را 
در  ها  بيمه  قانونی  مشكالت  رفع  برای 

دستور كار قرار می دهيم. 
به گزارش اداره كل روابط عمومی و امور 
بين الملل سازمان بيمه سالمت ايران؛ آيت 
مديران  جمع  در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
اين سازمان اظهار داشت: امنيت و سالمت 
دو نعمت بزرگی است كه خداوند متعال 
امروزه  است.  داده  قرار  انسان  اختيار  در 
نظير  كشورهايی  جنگهای  به  توجه  با 
افغانستان، سوريه و ... به خوبی درميابيم 
حساسيت  به  توجه  با  ما  كشور  در  كه 
دارد  وجود  امنيت  ميزان  چه  ای  منطقه 
آرامش خاطر  و  آسايش  با  توانيم  می  كه 
زندگی كنيم. آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
درست  را  ها  بيمه  بايد  ما  داشت:  اذعان 
به  اين حوزه  در  بتوانيم  تا  كنيم  مديريت 
دغدغه  و  يافته  دست  بزرگی  پيشرفتهای 
های بيماران را در تامين هزينه های درمان 
تشخيص  مجمع  رئيس  دهيم.  كاهش 
مصلحت نظام ضمن تاكيد بر اهميت بيمه 
در زندگی افراد گفت: بايد به نوعی برنامه 
بتوانند  جامعه  آحاد  كليه  تا  گردد  ريزی 
برخوردار  بيمه  مزايای  از  تولد  بدو  از 

شوند.

تعمير  كرد:  اعالم  گيالن  برق  مديرعامل   
و نگهداري شبكه برق در گيالن پر هزينه 
است و نيازمند نگاه ويژه سازمان مديريت 
خصوص  دراين  استان  ريزي  برنامه  و 
خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به  هستيم. 
جمع  در  طالبی   جمشيد   ،  24 گيالن 
مديران دستگاه های اجرايی گيالن با اشاره 
به وجود دو مشكل در حوزه برق استان 
برق  صنعت  آمار  طبق  گيالن  كرد:  اظهار 
كشور  در  را  مشتركان  پراكنده ترين  ايران 
گيالن  روستاهای  و  شهرها  وی،  دارد. 
افزود:  و  كرد  عنوان  چسبيده  به هم  را 
سرويس دهی،  نظر  از  مذكور  پراكندگی 
تعمير و نگه داری شبكه برق كار را سخت 
می كند.  مديرعامل شركت سهامی توزيع 
نيروی برق گيالن با بيان اينكه رطوبت باال 
استان  در  برق  ديگر مشكالت صنعت  از 
برق  تجهيزات  عمر  كرد:  تصريح  است، 
در گيالن نسبت به استان های ديگر كشور 
پايين تر است.  طالبی، خواستار توجه ويژه 
مسؤوالن گيالن نسبت به صنعت برق اين 
ويژه  نگاه  نيازمند  كرد:  بيان  و  استان شد 
گيالن  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان 
استان  در  برق  صنعت  توسعه  منظور  به 
هستيم.  وی به جمعيت 2 ميليون و 500 
گفت:  و  كرد  اشاره  گيالن  نفری  هزار 
در  برق  مشترك  هزار   300 و  يك ميليون 

16 شهرستان و 52 شهر استان داريم.
نيروی  توزيع  سهامی  شركت  مديرعامل   
 600 و  هزار   27 به  اشاره  با  گيالن  برق 
استان،  در  برق  توزيع  شبكه  كيلومتر 
خاطرنشان كرد: برق مشتركان برق گيالن 
از طريق 350 فيدر 20 كيلوولت و 17 هزار 

و 700 پست ترانس تامين می شود.

گيالن  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان  رئيس  واكنش:  نشريه 
اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسكن را مستلزم هزينه بسيار 
دانست و گفت:سرشماری نيازمند به كارگيری تعداد بسياری نيرو 
 24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به   . است  امكانات  و 
دولت ها  از  بعضی  توسط  آمارها  اينكه  بيان  با  محمدي  دكتر    ،
وسيله ای برای فريب افكار عمومی است، تصريح كرد: امر مذكور 
آماری  شاخص های  زيرا  می شود  محسوب  خود  فريب  نوعی  به 
حكم شاخص های حياتی بدن را دارند.  وي تمام تالش سازمان 
درست  آمارهای  ارائه  را  دولت  و  كشور  برنامه ريزی،  و  مديريت 

برای برنامه ريزی صحيح عنوان كرد و گفت: نياز كشور به امكانات 
سازمان  رئيس  می شود.   مشخص  آمار  و  سرشماری  در  منابع  و 
اطالعات  وجود  اينكه  به  اشاره  با  گيالن  برنامه ريزی  و  مديريت 
كرد:  خاطرنشان  است،  اهميت  حائز  كشور  در  و صحيح  درست 
تمام كشورها برای پيشرفت خود تالش می كنند و اين امر نيازمند 
آمار درست است.  محمدی به درآمد نفتی يك هزار و 500 ميليارد 
دالری كشور در سال های گذشته اشاره كرد و يادآور شد: درآمد 
به  اما  شده  هزينه  كشور  در  زيرساخت ها  احداث  برای  مذكور 

اهداف مورد نظر نرسيديم.

واكنش2

اين پايان کار نيست ...

 حمايت از قانون بيمه ها،  
 در دستورکار قرار 

مي گيرد

خبر

خبر

ادامه سرمقاله 

خبر

20 ذی القعده 1437
شماره   2634 شهریور  1395 سه شنبه 

نگهداري شبكه برق گيالن 
پر هزينه است

به جاي مشت،  پشت هم باشيم
ادامه مطلب ... درعرصه مطبوعات استان هم اين تنگ نظري ها 
و حسادت ها  قابل مشاهده است و نشريات و سايت هاي داراي 
شان و شخصيت اجتماعي و فرهنگي  و مديران برجسته اي  را 
با وسواس موضوع موفقيت كتاب در همان ماه نخست  ديدم كه 
انتشار » ارديبهشت«  دريك مجمع علمي در تهران را دنبال كرده و 
آن را منتشر كردند ، اما اغلب با وجود آنكه از موضوع آگاه بودند 
در نشست ها از گفتن يك واژه تبريك براي چاپ اين اثر هم پرهيز 
كردند!!. سال گذشته در دو مرحله در مطلبي در نشريه واكنش و 
گيالن 24 نوشتم كه رطوبت گيالن 100 درصد و حسادت بسياري 
باالتر از رطوبت منطقه است و بسياري از اهالي استان و غيربومي 
تاييد كردند كه  با مستنداتي  را  اين ديدگاه  هاي ساكن در گيالن 

مايه ي تاسف است.!.
براي  حمايت  عدم  و  حسادت  و  رشك  همه  اين  راستي  به   

چيست و چرا نمي توانيم پيشرفت هم را ببينيم.
يا آنكه فرزندان گيالن زمين در مركز كشور طي سالهاي متمادي 
موفقيت هاي شگرفي در حوزه علمي ، اقتصادي ،  مسئوليت هاي 
اجرايي و ... كسب مي كنند و ما و شما به جاي آنكه همه درمسير 
برچسب  و  ها  زدن  انگ  با   ، باشيم  مجموعه  و  فرد   از  حمايت 
هاي  ناروا تالش داريم » بي توجهي به اثار و تبعات زيانبار اين 
خصوصيت بسيار زشت و دور از شان انساني » به هر شكل ممكن 

او را به زير بكشيم در حالي كه بايد بعكس عمل كنيم. 
در داخل سرزمين مان ، خانواده، فاميل، مردم و جمعيتي  در يك 
روستا ،  شهر يا استان اگر توفيق و شانيت و جايگاهي   كسب كرده 
اند آن مردمي هستند كه پشت هم بوده و از موفقيت هاي هم شاد و 
از ناراحتي ها و شكست ها دلگير شده و در پي جبران بر آمده اند.
رضا،   ابوالفضل  پروفسور    ، سميعي  پروفسورمجيد  امروز 
در  ديگر  علمي  ي  چهره  هزارها   و  صدها  و  اكبرزاده  پروفسور 
داخل و خارج از كشور افتخار گيالن هستند،  اما در همين استان 
اين  القاب  كه  نيستند  حاضر  حتي  بيني  كوته  علت  به  ها  برخي 
بزرگان را به درستي و شايستگي ببرند، هر چند كه آنها چهره هاي 

جهاني بوده و هرگز به اين كوته نظري ها توجهي ندارند.
از چهره  نوبخت   بارز،  دكتر محمدباقر  نمونه ي  به عنوان  يا 
هاي شاخص و مهم دراقتصاد ايران طي حدود چهار دهه  و فرزند 
مركز استان و برنامه ريز اصلي و كالن نظام است، اما برخي حتي 
در سطوح مديران كل، محافل اداري و گاه شهري و .... در سخنان 

خود به گونه اي رفتار مي كنند كه انسان دچار شرم  مي شود. 
دكتر نوبخت مغز متفكر دولت يازدهم است كه با برنامه هاي 
شايسته خود به كمك تيم اقتصادي دولت توانست تورم 45درصدي 
به جاي مانده از دولت دهم را به كم تر از 10 درصد كاهش دهد 

و اين مهم به سادگي به دست نيامده است. 
اين افراد آن قدر در درون خود حقير هستند كه  اوال چشم ديدن 
پيشرفت هيچ كسي را ندارند و عالوه بر آنكه زماني آن فرد را مهم 
مي انگارند كه براي آن فرد كاري و امتيازي را فراهم كرده باشد. 

يعني منافع فردي بر هر چيز ديگر ارجحيت دارد.
بياييم به اصطالح به خود  به راستي براي يكباره  هم كه شده 
پيشرفت  توانيم  نمي  چرا  و  شديم  اينگونه  چرا  كه  كنيم  انديشه 
ديگران را ببنيم و اگر خود پيشرفت و ترقي نداشته و نداريم ، شايد 

به علت همين كوته بيني ها و كوته نظري است. 
نگارنده عقيده دارد كه آدم ها در گيالن يا هر نقطه ديگري از 
ايران و جهان رشد نمي كنند، مگر آنكه با دلي گشاده و افكاري 
بلند پيشرفت و ترقي ديگران را با جان و دل ببيند و با فراخ قلب 
بپذيرند و هر جا حركت مثبتي ديدند به آن افتخاركرده و پشتيباني 
آن باشند.  به تازگي در فضاي مجازي جمله اي خواندم كه بسيار 
نظرم را جلب كرد. » مهربان كه باشي ، مهم نيست كجا و چگونه 
باشي ، مهم اين است كه هيچ وقت تنها نيستي« ،  و آدم هاي حسود 
،  بخيل ،  كوته بين هميشه افرادي تنها هستند ، حتي درجمع دهها 
نفري زندگي كنند.  به جاي كوته بيني و حسادت،  بلند نظر و مثبت 
انديش باشيم و پيشرفت ديگران هميشه موجب خشنودي و رضاي 

قلب ما و شما باشد. لطفا شما هم نظر بدهيد - ممنون

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

همكاري نظامي ايران و روسيه،

مدير مسئول  

رئيس  معاون  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه   
اينكه  بيان  با  خانواده  و  بانوان  امور  در  جمهور 
خانواده هاست،  و  جوانان  اصلی  مشكل  بيكاری 
گفت: در سال ۹6 رتبه كسب و كار را به زير 100 
نشست  در  موالوردی   شهيندخت  می رسانيم.  
شورای برنامه ريزی استان گيالن  با حضور جمعی 
 ، رشت  در  استان  اجرايی  دستگاه های  مديران  از 
اظهار داشت: همه ما بايد تالش كنيم در هفته دولت 
عملكرد دولت را به گوش همه مردم برسانيم و همه 
رئيس جمهور  معاون  باشيم.  رسانه  ايام  اين  در  ما 
از  ارزيابی  اينكه  بيان  با  وخانواده  بانوان  امور  در 
عملكرد دولت بدون توجه به شرايطی كه دولت آن 
را تحويل گرفت منصفانه نيست، اظهار كرد: دولت 
نهم همزمان با اجرای سند چشم انداز بيست ساله 
سركار آمد. وی با اشاره به اينكه تورم در دولت نهم 
از 11 درصد به 43 درصد رسيد، تصريح كرد: دولت 
گذشته حدود 1000 ميليارد تومان پروژه های ناتمام 

عمرانی از خود به جا گذاشت.
تالش  يازدهم  دولت  اينكه  بيان  با  موالوردی 

عضوكميسيون  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
به  اشاره  با  مجلس،  محاسبات  و  برنامه،بودجه 
از سوی  قانون هدفمندی  اجرای صحيح  ضرورت 
دولت،گفت: ميزان ساالنه يارانه نقدی 300 درصد 

بيشتر از رقم تملك دارايی های سرمايه ای است.
تاكيد  آبادی،با  ايمن  جعفرزاده  غالمعلی 
ازسوی  هدفمندی  مسير  اصالح  برضرورت 
يارانه  دريافت  از  پردرآمد  اقشار  حذف  با  دولت 
ميليونی  های  حقوق  دربحث  نقدی،گفت:متاسفانه 
ها  نظارت  ضعف  اين  كه  داشته  غفلت  دولت  نيز 
چه در مسير اصالح قانون هدفمندی و چه در مسير 
حقوق های غيرمتعارف توجيه ندارد. نماينده مردم 
داد:وجود  اسالمی،ادامه  شورای  درمجلس  رشت 
يارانه  پرداخت  همچنين  و  چندميليونی  های  فيش 

كرده با ريل گذاری درست، مدار مديريت كشور را 
به اعتدال برگرداند، اظهار داشت: در دولت گذشته 
تورم كشور 2 رقمی بود و در اين زمينه بين 5 كشور 
و  كسب  فضای  بهبود  وی  داشتيم.  قرار  دنيا  اول 
كار, افزايش صادرات غيرنفتی و ايجاد فرصت های 
يازدهم  دولت  اولويت  در  برنامه های  از  را  شغلی 
عنوان كرد و گفت: رتبه كسب و كار ايران از 150 
را  آن  در سال ۹6  می كنيم  به 117 رسيد و تالش 
به زير 100 برسانيم. معاون رئيس جمهور در امور 
مذاكره  را يك  مذاكرات هسته ای  بانوان و خانواده 
برد-برد برای ايران و كشورهای 1+5 عنوان كرد و 
گفت: قطعنامه يك طرفه و غيرانسانی عليه ملت ما 
با  دنيا فهميده  اكنون  بود و خوشبختانه  وضع شده 
زبان تهديد نمی تواند با ما سخن بگويد و بايد پای 
از  بعد  اينكه  بيان  با  موالوردی  بنشيند.  مذاكره  ميز 
برجام فضای مساعد در كشور به وجود آمده است، 
مطرح كرد: اكنون اميد به آينده در كشور ايجاد شده 
است و هيئت های تجاری و سياسی زيادی به كشور 
بانوان و  امور  سفر می كنند.معاون رئيس جمهور در 

نقدی به شيوه ناصحيح آن غيرقابل توجيه است؛زيرا 
اين دو معضل دست درازی به بيت المال است.

از  پردرآمد  های  دهك  حذف  درباره  دولت 
دريافت يارانه كوتاهی كرده است

تاكيد كرد:دولت درخصوص حذف كسانی  وی 
اين  و  است  كرده  كوتاهی  بگيرند  يارانه  نبايد  كه 
خواهد  پی  در  دولت  برای  سنگينی  هزينه  قصور 
انتظار  اينكه  بيان  با  آبادی  ايمن  جعفرزاده  داشت. 
يارانه  خود  كار  ابتدای  در  شجاعانه  دولت  داشتيم 
اين  شاهد  امروز  تا  كند  حذف  را  باال  های  دهك 
های  دهك  حذف  با  كرد:  تصريح  نباشيم،  مسائل 
پردرآمد از دريافت يارانه كسانی كه نبايد يارانه می 

گرفتند حذف و منابع دولت تامين خواهد شد.
درصد   300 ساليانه  تقريبا  داد:دولت  ادامه  وی 

خانواده با بيان اينكه موازی كاری و پراكنده كاری در 
كشور بيداد می كند، عنوان كرد: نبايد زمان را به راحتی 
با همدلی و همزبانی  بايد  از دست دهيم و ملت و دولت 
كنار هم باشند. وی با بيان اينكه دولت به دنبال تقويت كردن 
فضای كسب و كار و توانمندسازی بخش خصوصی است، 
كه  برنامه هايی  از  بسياری  بود  مجبور  دولت  كرد:  تصريح 
به ارث رسيد را ادامه دهد و سال گذشته 41 هزار ميليارد 
بيكاری را مشكل  يارانه پرداخت كرديم. موالوردی  تومان 
در  گفت:  و  كرد  عنوان  خانواده ها  و  جوانان  اصلی 
سفرهای استانی بيشترين نامه ها در مورد بيكاری به 

ما تحويل داده می شود.

يارانه  ای  سرمايه  های  دارايی  تملك  رقم  از  بيشتر 
به مردم پرداخت می كند كه اين رقم به جای اينكه 
صرف توسعه زيرساخت های كشور در زمينه های 
مختلف شود؛به يارانه نقدی اختصاص می يابد كه اين 
ضربه مهلكی به كشور زده و از ارايه خدمات رفاهی 
به مردم كاسته است. عضوكميسيون برنامه،بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه دولت 
می تواند با منابع هدفمندی به تكميل زيرساخت ها 
و همچنين رفع معضل بيكاری بپردازد،تصريح كرد: 
با توجه به اينكه عدم حذف دهك های پردرآمد قبل 
از اين جرم شناخته شده بود؛اما هنوز هم بی توجهی 
عدم  درصورت  مجلس  جدی  برخورد  با  قانون  به 

اجرا همراه خواهد شد..

موازي کاري در کشور بيداد مي کند

يارانه نقدي 300درصد باالتر ازتملك دارايي است

زهرا رضائي

مديرعامل برق استان،

ليال خدمت بين دانا

بيان  با  الهيجان  جمعه  خطيب   
اينكه هفته دولت فرصت مناسبی برای 
دولتمردان تا بيالن كاری خود را ارائه 
داشته  درنظر  بايد  امروز  گفت:  دهند 
را  مسئوليت خود  و  رياست  كه  باشيم 
مديون خون هزاران هزار شهيد هستيم.  
«حجت االسالم و المسلمين  عبداهلل زاده با اشاره به آغاز هفته دولت 
بيالن كاری دادن  ارائه  برای  اين هفته فرصت مناسبی  اينكه  بيان  با 
نيازمند  از هر زمان ديگر  بيش  امروز  به مردم است گفت:  مسئولين 
و  شجاعت  مثل  چيزها  بعضی  هستيم؛  ادارات  در  باهنر  و  رجايی  اخالق 
خدمتگزاری به مردم كهنه شدنی نيست.  وي گفت: مسول، مدير و هركسی 
كه اين انقالب به دستت داده شده، بدان امروز اگر كسی خيانت كنيم و كسی 

يقه ی مارا نگيرد، روزی خون شهدا يقه ی ما را خواهد گرفت.
**امام جمعه الهيجان با اشاره به تذكر هفته گذشته درباره وضعيت عفاف 
های  اينكه گشت  بيان  با  انتظامی  نيروی  از  تشكر  با  در الهيجان  و حجاب 
ارشاد طبق دستور دولت جمع شده و ما هم تابع قانون هستيم گفت:ولی بايد 
به نحوی به زنان بدحجاب تذكری داده شود، چون مشاهده می شود كه اگر 

تذكری هم داده نشود، برخی با وضعيت بدتری به خيابان ها خواهند آمد. 
 وی با اشاره به بازگشايی مدارس با بيان اينكه مسئولين آموزش و 
پرورش اين نهاد را سياسی، حزبی و جناحی نكنيد و بگذارند وظيفه 
اصلی خودش را انجام دهد گفت: بايد از مديران ارزشی حمايت كنيم و 
اگر كسی هم دچار مشكل است با وی برخورد شود. امام جمعه الهيجان 
گراميداشت  مراسم  با  گفت:  شهدا  های  يادواره  برگزاری  به  بااشاره 
شهدايی كه حضور مردم درآن كمرنگ و درحد نام شهدا نباشد مخالفم 
نظام  و  انقالب  تضعيف  مراسمات،  گونه  اين  تضعيف  كه  معتقدم  زيرا 
اينكه مسجد جايگاه  بيان  با  به روز جهانی مسجد  اشاره  با  است. وی 
عبادت و پايگاه سياست است و اشتباه محض است اگر عده ای فكر 
اقدام  اولين  نماز است گفت:  برای خواندن  فقط  ميكنند كه مسجد 

پيامبر)ص( در مدينه ساخت مسجد بود. 

مسئوالن رجايي و باهنر را الگو 
قراردهند 

امام جمعه الهيجان؛

  نماينده رشت در مجلس،

الهيجان - محمدي

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
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خبر

سرمايه گذاري 15هزار میلیاردي
 در صنعت گیالن

 شبكه خبري گيالن 24 و نشريه 
ي منطقه اي واكنش: از زمان آغاز 
فعاليت دولت تدبير و اميد در استان 
گيالن تاكنون 15 هزار ميليارد ريال 
سرمايه  استان  صنعت  بخش  در 

گذاري شده است.
و  معدن  سازمان صنعت،  رئيس 
دوران  در   : افزود  گيالن  تجارت 
صنعتی  واحد   540 تعداد  مذكور 
كوچك، متوسط و بزرگ در استان 

راه اندازی شده است.
علی منتظری افزود: با راه اندازی 
شامل  كه  صنعتی  واحد  تعداد  اين 
طرحهای  نيز  و  ايجادی  طرحهای 
هزار  ده  برای  اند  بوده  ای  توسعه 
ايجاد  شغل  مستقيم  بصورت  نفر 

شده است.
راه  واحدهای  كرد:  تصريح  وی 
اغلب زمينه ها ی  اندازی شده در 
صنعتی، بويژه صنايع غذايی، صنايع 
نساجی  شيميايی،  سلولزی،  فلزی، 
و پوشاك و صنايع معدنی بوده اند.

منتظری افزود: از ميان واحدهای 
مذكور می توان به برخی شركتهای 
مهم و شاخص نظير شركت تالك 
كننده  توليد  تنها  و  اولين  ايرانيان، 
قوطيهای فلزی درب دار نوشيدنيها 
در كشور، شركت گيل راد، بعنوان 

دومين توليد كننده ميله و مفتولهای 
مسی در كشور، طرح توسعه نئوپان 
، چندين   MDF زمينه در  فومنات 
طرح  چندين  و  مهم  فوالدی  طرح 

غذايی  و  سلولزی  صنايع  شاخص 
اشاره نمود كه دارای اهميت فراوان 

برای كشور و استان می باشد.
دوره  در  گفت:  همچنين  وی 

زمانی مذكور عمليات احداث تعداد 
آغاز  نيز  صنعتی  مهم  طرحهای  از 
طرحهای  زمينه  اين  در  كه  گرديده 
زنجيره  تكميل  زمينه  در  شاخصی 

دارويی،  سلولزی،  صنايع  فوالد، 
غذايی و قطعه سازی خودرو در 
موجب  كه  باشد  می  اجرا  دست 
خواهد  استان  در  صنعتی  جهش 

شد.
معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
و تجارت گيالن با اشاره به آغاز 
در  چوب  زراعت  نهضت  طرح 
با هدف رونق بيشتر توليد  استان 
صنايع  برخی  اوليه  مواد  تامين  و 
ظرفيتها  به  توجه  سلولزی،  مهم 
راستای   در  استانی  مزيتهای  و 
نقاط  ديگر  از  را  صنايع  احداث 
فعاليت و حمايتهای دولت  قوت 
عنوان  استان  صنعتی  توسعه  از 
راستا،  همين  در   : گفت  و  نمود 
كم  ظرفيتهای  با  گيالن  استان 
مناسب  ساختهای   زير  و  نظير 
موجود و در دست احداث و نيز 
فضای مناسب همدلی و همراهی 
تدابير  راستای  در  مسئوالن 
بعنوان  گيالن  محترم  استاندار 
اميد  و  تدبير  عالی دولت  نماينده 
ممتازی  موقعيت  از  استان،  در 
صنعتی  اقتصادی،  توسعه  جهت 
بايستی  می  و  است  برخوردار 
اين  از  مضاعف  تالش  با  همگی 
توسعه  و  رشد  برای  ها  فرصت 
ملی  توليد  شكوفايی  و  صنعتی 

استفاده كنيم.

3 واكنش

با اقدام به هنگام صندوق توسعه ملي،

به مناسبت هفته دولت امسال، دهها روستاي گيالن صاحب گاز خانگي مي شوند

مدير كل كميته امداد گيالن، ،امسال يك هزار خانه به مددجويان واگذار مي شود

حمايت از بازنشستگان ضروري است

سالمه شيرزداي

رئيس  و  گيالن  استاندار  مشترك  نشست  در  واكنش:  نشريه 
جديد هيات عامل صندوق توسعه ملی در تهران در خصوص بهره 
تسهيالت  از  گيالن  توليدی  و  اقتصادی  های  طرح  بيشتر  مندی 
گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  شد.به  مذاكره  صندوق  اين 
24 ، دكتر نجفی  باقدردانی از تصميمات مهندس دوست حسينی 
،گردشگری  برای طرح های صنعتی  ملی  : صندوق توسعه  گفت 
دارای  و  شده  پذيرش  استان  عامل  بانكهای  در  كه  كشاورزی  و 
اعتباری   محدوديت  شوند  شناخته  تسهيالت  اين  دريافت  شرايط 
خرد  توليدی  واحدهای  اينكه  بيان  با  وی  ندارد.   ريالی  و  ارزی 

ومتوسط از تسهيالت مصوب شده كارگروه رفع موانع توليد بهره 
مند می شوند افزود : برای پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش 
در  پرداختی  سقف  نيزمحدوديت  اقتصادی  بزرگ  های  بنگاه  به  

استان وجود ندارد.
استاندار  گيالن  استانداری  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به   
گيالن خاطرنشان كرد : صندوق مذكورهمچنين محدوديت سقف  
تسهيالت سرمايه ای برای تكميل طرح های نيمه تمام  با  پيشرفت 

باالی 60 درصد نيز لحاظ نمی كند.

مرغدايهاي گيالن صاحب 
تسهيالت مي شوند

امسال  هفته  در  اينكه  بيان  با  گيالن  گاز  شركت  عامل  مدير 
قرار  بهره برداری  مورد  روستايی  گازرسانی  پروژه های  از  تعدادی 
سياهكل  روستای   24 به  امسال  دولت  هفته  در  افزود:  می گيرند، 
  ،  24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به  می شود.  گازرسانی 
مهندس ظهيري با اشاره به اينكه 45 روستای سياهكل دارای گاز 
طبيعی هستند، ادامه داد: با گازرسانی به 24 روستای ديگر مجموع 
اين شهرستان از 3۹ درصد  از نعمت گاز در  بهره مندی روستايی 
به 65 درصد می رسد.  وی با تصريح بر اينكه برای گازرسانی به 
و  شبكه گذاری  كيلومتر   115 از  بيش  سياهكل  مذكور  روستاهای 
روستاها  اين  گفت:  است،  شده  نصب  انشعاب   600 و  يك هزار 
دارای يك هزار و 700 خانوار بوده كه هزينه گازرسانی به آنها بيش 
افتتاح پروژه گازرسانی  از 65 ميليارد ريال است.  ظهيری درباره 

 گروه اجتماعي نشريه ي منطقه اي واكنش: مديركل كميته امداد 
اجرايی  تعامل صميمانه دستگاههای  گيالن درراستای همكاری و 
به  ويژه ای  نگاه  گيالن  پاسداران  سپاه  اينكه  بيان  با  نهاد   اين  با 
محروميت زدايی دارد، گفت: هزار واحد منزل مسكونی مددجويی 
تا پايان امسال به همت سپاه پاسداران درقالب طرح های مشاركتی 

اين نهاد به مددجويان روستايی گيالن تحويل داده می شود .
در  محمدی  عليرضا  ؛   امداد  كميته  خبری  سايت  گزارش  به   
جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به اينكه گيالن سه هزار و400 
گذشته  سال  داشت:  اظهار  دارد،  روستايی  مسكن  فاقد  مددجوی 
630 واحد مسكن برای مددجويان گيالنی احداث و تحويل آنها 
و  مديريت  جهت  در  تالش  و  محرومان  از  حمايت  و  شد  داده 
كاهش اسيب های ناشی از فقر كه يكی از اهداف مهم كميته امداد 

در همه ادوار بوده و هست همچنان ادامه دارد.
مديركل كميته امداد گيالن با اشاره به اينكه احداث هزار واحد 
مددجويان  به  رهبری  معظم  مقام  هديه  طرح  قالب  در  مسكونی 
يكی از طرح های موفق در استان بوده و از پيشرفت فيزيكی خوبی 
برخورداراست ، افزود: گيالن در بين هفت  استان مجری  طرح 

مذكور به  عنوان استان برتر شناخته شده است .
 وی با تاكيد بر اينكه سپاه قدس گيالن گام های اساسی در اجرای 

شركت  مديرعامل  آبادی  بلبل  مهندس  حضور  با  نشستی  در   
سهامی برق منطقه ای گيالن، مهندس غالمعلی جعفرزاده نماينده 
مردم رشت درمجلس شورای اسالمی  و جمعی از بازنشستگان، 
مسايل و مشكالت بازنشستگان صنعت برق گيالن  در محل كانون 
مورد بررسی قرار گرفت .  مهندس بلبل آبادی مدير عامل شركت 
حضور  از  تشكر  و  تقدير  ضمن  گيالن  ای  منطقه  برق  سهامی 
مهندس جعفرزاده نماينده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با 
تاكيد بر لزوم توجه به بازنشستگان گفت:  اين عزيزان ساليان سال 
بايد  در شركت سهامی برق منطقه ای  گيالن زحمت كشيدند و 
قدردان تالش های آنان باشيم. وی افزود : حسب قوانين و مقررات 
با همه توان در خدمت بازنشستگان هستيم، چون آنان به حمايت 
و توجه  ويژه نياز دارند.  مدير عامل شركت سهامی برق منطقه 
ای گيالن به رويكردجديد شركت اشاره كرد و افزود: در يك سال  
اخير  كه در خدمت عزيزان  هستيم همه همكاران شاهد تحول 
رويكرد شركت  سهامی برق منطقه ای گيالن در اين مقوله هستند.

 مهندس بلبل آبادی اضافه كرد : بر اساس  رويكرد  جديد، 400  
نفر  از همكاران  قرار داد كار معين كه بيش از 12 تا 13 سال از 

به  گازرسانی  طرح  افتتاح  با  كرد:  تصريح  لنگرود،  روستاهای  به 
روستاهای لنگرود در هفته دولت امسال تعداد مشتركان گاز در اين 

شهرستان به 18 هزار مشترك می رسد. 
كرد:  خاطرنشان  املش  روستاهای  به  گازرسانی  درباره  وی   
در هفته دولت امسال 11 روستای شهرستان املش از نعمت گاز 
برخوردار می شوند.   مدير عامل شركت گاز گيالن با بيان اينكه 
شاخص بهره مندی گاز روستايی املش را از 76,4 درصد به 82,6 
درصد عنوان كرد و گفت: تعداد روستاهای باالی 20 خانوار گازدار 
در املش به 87 روستا می رسد.   وی هزينه گازرسانی به روستاهای 
املش را بالغ بر يك هزار و 600 ميليون ريال با بيش از 28 كيلومتر 
شبكه گذاری ذكر كرد و افزود: با افتتاح طرح های جديد گازرسانی، 
مجموع مشتركان گاز در املش به بيش از 16 هزار مشترك می رسد.  

فاز نخست اين طرح در استان برداشته است نيز  تصريح كرد: در 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سپاه گيالن نشان داد كه عالوه 
بر وظيفه حفاظت و ايجاد امنيت نگاه ويژه ای به محروميت زدايی 
محرومان  شناسايی  اينكه  به  اشاره  با  محمدی   . دارد  استان  در 
امداد  كميته  افزود:  است،  امداد  كميته  كار  محوريت  از  روستايی 
امام خمينی)ره( گيالن عالوه بر ساخت منازل مسكونی مددجويان 
اين عزيزان را در دستور  اشتغال، خودكفايی و خوداتكايی  بحث 
امسال هزار واحد  پايان  تا  اينكه  به  اشاره  با  . وی  دارد  كار خود 
منزل مسكونی مددجويی در قالب طرح هديه مقام معظم رهبری 
به مددجويان روستايی گيالن تحويل داده می شود، خاطرنشان كرد: 

بعضی از امكانات  بهره مند نبودند ، برای  اولين بار از سال گذشته  
مانند  سايرهمكاران از هزينه های  سفر ، ارزاق ماه مبارك رمضان  

و پاداش های ديگر بهره مند شدند.
 وی خاطر نشان كرد :  حسب  مقررات  و ضوابط  ، هيچگونه  
مباحث  در  و  ندارد  وجود  دوره   دراين   كوتاهی   و  كاری   كم 
و  پزشكی  ، چشم  دندانپزشكی  از جمله   بازنشستگان   مطروحه 

ظهيری از افتتاح طرح گازرسانی 
هفته  طی  فومن  روستای   18 در 
يادآور  و  داد  خبر  امسال  دولت 
شد: اكنون 102 روستا از مجموع 
خانوار   20 باالی  روستای   135
برخوردار  گاز  نعمت  از  فومن 
 18 به  گازرسانی  با  و  هستند 

روستای ديگر بهره مندی گاز در اين شهرستان به بيش از ۹3 درصد 
می رسد.  وی با اشاره به اينكه برای گازرسانی به روستاهای مذكور 
فومن بيش از 170 كيلومتر شبكه گذاری انجام شده است، خاطرنشان 
كرد: هزينه اين گازرسانی بالغ بر 107 ميليارد ريال و شبكه گذاری آن 

يك هزار و 700 كيلومتر است.  

است  روستايی  مناطق  محروميت زدايی  و  توجه  نهاد  اين  رويكرد 
به  امداد  كميته  مددجويان  منازل مسكونی  از  واحد  تحويل 1۹   و 
همت سپاه پاسداران گيالن در روز ميالد امام رضا )ع( به مددجويان 
و  همدلی  نشانه  انزلی  و  سرا  فومن، صومعه  شفت،  شهرستان های 

همت بين سازمانی برای رفع محروميت هاست .
مسكن  تهيه  مشكالت  به  اشاره  با  گيالن  امداد  كميته  مديركل 
تهيه زمين  باالی  به دليل هزينه های  افزود:  برای مددجويان شهری 
برای  شهر  در  مهر  مسكن  طريق  از  مشكل  اين  شهری  مناطق  در 

مددجويان شهری برطرف می شود .
وی با اشاره به احداث و مقاوم سازی هزار واحد منزل مسكونی 
تومان  ميليون   15 تا   8 اينكه  بر  تاكيد  با  و  گيالن  در  مددجويی 
تسهيالت برای مقاوم سازی مسكن به مددجويان گيالنی پرداخت 
شده است، افزود: 352 واحد مسكن مددجويی كميته امداد در هفته 

دولت امسال به مددجويان واگذار می شود .
اولويت  در  را  ايتام  خانواده  و  خانوار  سرپرست  زنان  محمدی 
تامين مسكن اعالم كرد و افزود: در مجموع هزار و 377 واحد منزل 
انقالب  مسكن  بنياد  مشاركت  با  و  امداد  كميته  منابع  از  مسكونی 
در  توسط سپاه قدس گيالن  منزل مسكونی  واحد  هزار  و  اسالمی 

استان احداث و به مددجويان كميته امداد تحويل داده می شود .

تحت پوشش  قرار دادن آنها در بيمه تكميلی همانند شاغلين انشاء 
اهلل با استفاده و كمك گرفتن از قوانين و مقررات، مشكالت  آنان 
از  نمايندگی   به  سعيدی   پال  مهندس  كرد.   برطرف  خواهيم  را 
بازنشستگان  صنعت برق گيالن از حضور مدير عامل شركت سهامی 
مجلس  شورای   در  مردم رشت   نماينده  و  گيالن  ای  منطقه  برق 
 : افزود  و  كرد  دانی  قدر  و  تشكر  بازنشستگان  جمع  در  اسالمی  
580 نفر از بازنشستگان  برق گيالن خواستار توجه و رسيدگی به 
مشكالت  خود هستند.  وی اضافه كرد: مشكالت بازنشستگان  برق 
منطقه ای گيالن در هنگام بازنشستگی ، بدون شناخت از وضعيت 
كاری  همكاران  از نظام  رتبه ای  به نظام پايه  و گروه  اعمال  شد 

و مشكالتی را به وجود آورد.
 مهندس پال سعيدی يادآور شد : در زمان اشتغال به عنوان كاركنان 
خدمات كشوری 8/5 درصد حق بيمه  از حقوق  ما كم شد ولی  از 
همه همكاران  تحت پوشش  تامين اجتماعی 7 درصد كم می شد.

وی افزود :  در زمان  بازنشستگی  ميزان  دريافتی  های  اين  دو 
گروه  اختالف  فاخشی دارد. 

در 3 سال  دولت تدبير و اميد :

8 هزارنفر در شهركهاي صنعتي 
شاغل شدند

 نشريه ي منطقه اي واكنش 
 :24 گيالن  خبري  شبكه  و 
ك  شهر  شركت  مديرعامل 
های صنعتی گيالن گفت: طی 
سه سال گذشته با بهره برداری 
برای  صنعتی  واحد   457 از 
با  نفرمطابق   ۹3۹ هزارو  هفت 
برداری در شهرك  بهره  پروانه 
استان  صنعتی  نواحی  و  ها 

اشتغالزايی شده است .به گزارش روابط عمومی شركت شهرك های 
 : گفت  اشكوری  الهوتی  طهمورث  مهندس   ، گيالن  استان  صنعتی 
براساس پروانه بهره برداری ، برای راه اندازی اين واحدهای صنعتی 
، چهار هزارو 13۹ ميليارد ريال سرمايه گذاری شده است. وی تعداد 
واحدهای به بهره برداری رسيده طی دوره سه ساله دولت تدبير واميد 
را دارای رشد سه برابری نسبت به گذشته دانست و افزود :  اشتغال 
ايجاد شده و حجم سرمايه گذاری انجام شده طی همين مدت  نيز 
دو برابر قبل بوده است. وی تصريح كرد:  همچنين طی اين مدت، 78 
به  استان  نواحی صنعتی  واحد صنعتی راكد و غيرفعال در شهرك ها و 
با اعطای تسهيالت  چرخه توليد باز گشتند .الهوتی اشكوری ادامه داد: 
كمك های فنی ، اعتباری و طرح نوسازی و  78 هزارو 700 ميليون ريال 
و اشتغالزايی از محل طرح های مذكور، 340 شغل در شهركهای صنعتی 
افزايش تعداد شهركها و نواحی صنعتی در دست  ايجاد شد. وی  استان 
بهره برداری در استان را از ديگر اقدامات  شركت شهرك های صنعتی 
استان عنوان و بيان كرد:پنج شركت به شهرك های صنعتی استان افزوده 
شده است.  الهوتی اشكوری از 2۹0 قرارداد  واگذاری زمين به مساحت 
184 هكتار در  شهرك ها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: پياده 
سازی نحوه واگذاری مالكيت و اداره امور شهركها و نواحی صنعتی به 
تعداد 13 شهرك، اخذ سند تفكيكی به ميزان 457 هكتار )هشت برابر رشد 
عملكرد نسبت به گذشته( ، تامين آب، برق ، گاز و تلفن ثابت  از جمله 

اقدامات اين شركت طی سه سال گذشته می باشد. 
وی ادامه داد: احداث و خريد شش ايستگاه و ماشين آتش نشانی به منظور 
باال بردن ارتقای ايمنی شهرك ها و نواحی صنعتی طی اين سه سال اخير انجام 

شده كه قبل از آن هيچ گونه اقدام خاصی دراين باره انجام نشده بود. 

 شبكه خبري گيالن 24 و 
واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
المللی  بين  فرودگاه  مديركل 
داليل  رشت  جنگل  سردار 
دريافت  در  موفقيت  عدم 
در  فرودگاهی  گواهينامه 
فرودگاه سردار جنگل رشت 

گيالن  فرودگاه  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به  كرد.  بيان  را 
مهندس غالمرضا كريم آقايی در جلسه كارگروه تدوين سند برنامه 
ششم توسعه كشور بخش حمل و نقل گيالن كه روز چهارشنبه 27 
مرداد به ميزبانی اداره كل فرودگاه گيالن برگزار شد،  در خصوص 
برخی از موانع موجود در فرودگاه سردار جنگل رشت عنوان كرد: فرودگاه 
به  زمينی  داشتن  با  كه  است  كشور  فرودگاههای  كوچكترين  جزء  رشت 
 . رود  می  شمار  به  كوچك  فرودگاههای  زمره  در  هكتار   220 مساحت 
وی افزود تملك 160 هكتار از اراضی اطراف فرودگاه رشت بايد توسط 
دولت و با تعريف رديف اعتباری در برنامه ششم توسعه صورت گيرد و 
عملكردی  ماهيت  به  توجه  با  ايران  هوايي  ناوبری  و  فرودگاهها  شركت 
ندارد. مديركل  اراضی جهت توسعه را  امكان خريد  درآمد و هزينه ای 
فرودگاه سردار جنگل رشت در خصوص عدم تمايل شركت هاي 
فرودگاه سردار جنگل  به  پرواز  برقراري  براي  هواپيمايی خارجی 
رشت اظهار كرد: يكی از داليل عدم ترغيب شركت های هواپيمايی 
 ، فرودگاه  سردار جنگل رشت  به  پرواز  برقراري  خارجی جهت 
نداشتن گواهينامه فرودگاهی در فرودگاه سردار جنگل رشت است 
متاسفانه  كه  است  شرايطی  داشتن  مستلزم  گواهينامه  اين  اخذ  كه 
در فرودگاه سردار جنگل وجود ندارد و بايد با يك برنامه ريزی 
خارجی  پروازهای  ترغيب  جهت  تا  گردد  محقق  امر  اين  صحيح 
آقايی ضمن  كريم  مهندس  اقدام گردد.  فرودگاه سردار جنگل  در 
بر  عالوه  كرد:  بيان  فرودگاهی  گواهينامه  احراز  شرايط  برشمردن 
وسعت فرودگاه ، عواملی نظير وجود باند موازی، طول استاندارد 
باند فرودگاهی، تاسيس تجهيزاتی در جهت كاهش ديد افقی پرواز 
 ILS ، برای خلبان و بروز رسانی سيستم های كمك ناوبری مثل
DME ،D.VOR و رعايت الزامات ICAO و ... از ديگر داليلی 
به شمار می رود كه منجر به عدم دريافت گواهينامه فرودگاهی در 

فرودگاه سردار جنگل رشت شده است. 

نشريه واكنش: مشتركان برق درگيالن 23تير ماه بيش از يكهزار 
و 5۹7 مگاوات برق مصرف كردند كه ركورد جديد در مصرف 
مديرعامل   ،  24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به  ست. 
شركت برق منطقه ای گيالن  در جمع خبرنگاران گفت : اين آمار 
بيشترين ميزان مصرف برق در گيالن در سال كنونی است. عظيم 
مشتركان  برق  بيشترين مصرف  اين  از  پيش   : افزود  آبادی  بلبل 
گيالنی در سال كنونی 23 مرداد ، يكهزارو547 مگاوات ثبت شده 
بود.  وی علت افزايش مصرف برق در گيالن را گرمای كم سابقه 

هوا و افزايش استفاده از وسايل سرمايشی اعالم كرد.
به  اشاره  با  ادامه  در  گيالن  ای  منطقه  برق  مديرعامل شركت 
قطعی برق كه در برخی مناطق رشت در چند روز اخير گفت : از 
مدارخارج شدن ترانس 63 به 20 كيلوولت برق در بخش سنگر 
رشت دليل اين قطعی بود كه با همت مهندسان شركت برق منطقه 

ای اين مشكل رفع شده و ديگر شاهد قطعی برق نخواهيم بود.
عظيم بلبل آبادی با اشاره به گرمای هوا و ضرورت مديريت 
مصرف برق از مشتركان خواست در ساعات پيك مصرف برق از 

لوازم برقی پرمصرف استفاده نكنند. 
خبر

خبر

علل عدم موفقيت اخذ گواهي  
فرودگاهي رشت 

از سوي مدير كل فرودگاه سردار جنگل،

زهرا شيردل

از دستاوردهای دولت تدبير و اميد

گيالنيها در مصرف برق ركورد زدند
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آگهي ثبتي 

تازه  گيالن  مطبوعات  خانه  فعاليت 
قطعا  ها  كميته  اندازی  راه  و  شده  شروع 
فعاليت های حمايتی از اصحاب رسانه را 

دوچندان خواهد كرد.
به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 
گيالن   مطبوعات  خانه  مديرعامل    ،  24
خانه  مديره  هيات  كار  به  آغاز  با  گفت: 
تشكيل  و  جديد  دوره  در  مطبوعات 
كردن  فعال  همچنين  و  هفتگی  جلسات 
رفاهی،  حقوقی،  چهارگانه  های  كميته 
ادامه چند كميته  انظباطی و آموزشی، در 
كارهای خانه  برای گسترش  نيز  را  ديگر 
سعی  و  داد  خواهيم  تشكيل  مطبوعات 

فعاليت  در  را  رسانه  اصحاب  همه  كرد  خواهيم 
های خانه دخيل كنيم.  كريم خورسندی در ادامه با 
تقدير از تالش های انجام شده در راستای تكريم 
از  خبرنگار،  گراميداشت  هفته  طی  خبرنگاران  از 
مجموعه مديريتی استان و در راس آن از دكترنجفی، 
همه  امسال  افزود:  و  كرد  تقدير  گيالن  استاندار 
فرمانداران،  نمايندگان،  از  اعم  استان  مسئوالن 
تالش  از  تقدير  برای   ... و  كل  مديران  شهرداران، 
و  شدند  بسيج  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  های 
به  نهادن  ارج  راستای  در  گيالن  استاندار  ندای  به 
جايگاه و نقش ارزنده خبرنگاران لبيك گفته و حق 

جلسه  واكنش:  نشريه  فرهنگي، اجتماعي  گروه 
با  رشت  شهرداری  صالحين  حلقه  های  گروه  سر 
زندگی  در  وقت  اول  جماعت  نماز  تاثير  موضوع 
ملكوتی  بارگاه  درجوار  خانوادگی  و  اجتماعی 
اخری)س( فاطمه  حضرت  رضا)ع(  امام  خواهر 

برگزار شد.  
های حلقه صالحين شهرداری  گروه  جلسه سر 
والدت حضرت  و  كرامت  دهه  مناسبت  به  رشت 
بسيج  مقاومت  پايگاه  همكاری  با  )ع(  رضا  امام 
شهرداری  نماز  اقامه  ستاد  و  )س(  رقيه  حضرت 
حضرت  والدت  و  كرامت  دهه  بمناسبت  رشت 
اول  جماعت  نماز  تاثير  موضوع  با  رضا)ع(  امام 
درجوار  خانوادگی  و  اجتماعی  زندگی  در  وقت 

مطلب را به خوبی ادا كردند كه به نوبه خود مراتب 
تشكر و سپاس را به نمايندگی از جامعه رسانه ای 
اين  همه  كرد:  اضافه  وی  دارم.   می  اعالم  استان 
اركان  می شود  باعث  رسانه  اصحاب  به  توجهات 
راستای  در  بيشتری  و  بهتر  انگيزه  با  استان  خبری 
اطالع رسانی صحيح و توسعه استان گام بردارند و 
با ايجاد حس همدلی و مودت برای رفع مشكالت 
جامعه در كنار مديران استان حضور داشته باشند.  
اخذ  از  ادامه  در  گيالن  مطبوعات  خانه  مديرعامل 
دستور  و  نوبخت  دكتر  موافقت  با  ساليانه  بودجه 
در  استان  ريزی  برنامه  مديريت  سازمان  به  ايشان 

بارگاه ملكوتی خواهر امام رضا)ع( حضرت فاطمه 
اخری)س(برگزار شد. حجت االسالم براتی در اين 
نسرين  واالمقام  بنام شهيده  آن  كه سرحلقه  جلسه 
افضل نام داشت ضمن تقدير از شهردار رشت به 
انقالبی گفت: توجه  به مسائل دينی و  دليل توجه 
دكتر ثابت قدم به مسائل دينی و انقالبی با وجود 
حجم باالی فعاليت های مديريت شهری و مشغله 
دليل  به همين  و  است  نظير و ستودنی  بی  فراوان 
نهادهای  و  استان  بزرگان  از  بسياری  از سوی  هم 
فرهنگی و انقالبی مورد تحسين قرار گرفته و بنده 
در بسياری از جلسات پيام اور اين تحسين ها بوده 
ام.  مشاور شهردار و مدير ستاد اقامه نماز با بيان 
اينكه در سال ۹5 برای ترغيب و تشويق و اشاعه 

خبر  ساليانه  مالی  منابع  پرداخت  خصوص 
گرفتن  ضمن  ارتباط  همين  در  گفت:  و  داد 
سازمان  رئيس  و  گيالن  استاندار  شفاعی  موافقت 
طی  ادامه  در  استان،  ريزی  برنامه  و  مديريت 
قرار  خواستار  نوبخت  دكتر  از  كتبی  درخواست 
به  استان  فرهنگی  منابع  از  ساليانه  بودجه  دادن 
با  خوشبختانه  كه  شديم  استان  مطبوعات  خانه 
خواهد  انجام  مسئله  اين  ايشان  موافقت  و  تاييد 
شد و خانه مطبوعات قطعا با اخذ بودجه ساليانه 
حمايت  راستای  در  مفيدتری  و  بهتر  اقدامات  با 
خواهد  فعاليت  خبرنگاران  و  رسانه  اصحاب  از 
كرد. خورسندی با اعالم اينكه گرفتن بودجه برای 
باشد  می  ما  دستاورد  بزرگترين  مطبوعات  خانه 
ای  رسانه  فعاالن  همه  اميدواريم  كرد:  خاطرنشان 
استان به عضويت خانه مطبوعات گيالن درآيند تا 
در آينده از مزايا و محاسن موجود در اين موسسه قانونی 
و حامی فعاالن رسانه ای بهره مند شوند. وی در خاتمه با 
تشكر از مديركل ارشاد اسالمی، معاونين، مديريت و دست 
اندركاران مجموعه امور مطبوعاتی اين اداره كل و همچنين 
اعضای هيات مديره خانه مطبوعات گيالن به دليل همراهی 
از  تجليل  و  خبرنگار  روز  همايش  مطلوب  برگزاری  در 
اصحاب رسانه اظهار داشت: برای برگزاری هرچه بهتر 
مراسم روز خبرنگار سال آينده و كاهش كاستی ها و 
كمبودها و روش های تجليل خبرنگاران فعال استان 
از امسال كارمان را شروع خواهيم كرد تا مراسم سال 

آينده را به شكل بهتری برگزار كنيم.

درسازمانها  نماز  فرهنگ 
شهرداری  ادارات  و 
رشت برنامه های خوب 
و جديدی انجام پذيرفته 
انشااهلل  افزود:  است 
باهمكاری همه دلسوزان 

اين امر مقدس و واجب كما فی سابق به بهترين شكل 
انجام و گسترش خواهد يافت.

درپايان اين جلسه با حضور حجت االسالم براتی مشاور شهردار 
اقامه نماز شهرداری رشت و كبری مرادی فرماندهی  و مديرستاد 
پايگاه مقاومت بسيج خواهران شهرداری رشت برای اولين بار در 
بازنشسته سرور  بسيجی  از يك خواهر همكار  اين شهرداری 
رفيق پس از اتمام دوره خدمتی تجليل و قدردانی شد.

اختصاص بودجه ساليانه بزرگترين دستاورد خانه 
مطبوعات است

ليال خدمت بين دانا

ايجاد دو رشته جديد كارشناسی  از   رئيس دانشگاه گيالن 
ارشد در اين دانشگاه خبر داد.

با   سيد احمد رضی افزود: شورای گسترش آموزش عالی 
ايجاد دو رشته جديد در دانشگاه گيالن موافقت كرد.

ايجاد  با  عالی  آموزش  گسترش  شورای  داشت:  اظهار  وی 
رشته های علوم و مهندسی شيالت گرايش فرآوری محصوالت 
شيالتی و مهندسی كامپيوتر - معماری سيستم های كامپيوتری 
در مقطع كارشناسی ارشد در دانشگاه گيالن به صورت قطعی 

هزار   ۹ از  بيش  آمار،  آخرين  اساس  بر  است.  كرده  موافقت 
در  دانشجو  هزار  پنج  حدود  كارشناسی،  مقطع  در  دانشجو 
كارشناسی ارشد و بيش از يك هزار دانشجو در مقطع دكتری 

در دانشگاه گيالن تحصيل می كنند.
اين  است،  علمی  هيات  عضو   561 دارای  گيالن  دانشگاه 
دانشگاه ۹ دانشكده، يك پرديس دانشگاهی و دو پژوهشكده 

دارد.

ايجاد دو رشته جديد 
کارشناسي ارشد در 

دانشگاه گيالن

شوراي حل اختالف در 
خانه مطبوعات تشکيل شود

حساب  دانش  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
گیل در تاریخ 01/ 1395/06 به شماره ثبت 
1121 به شناسه ملی  14006103096ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن 
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به 
حسابداری  امور  انجام   : موسسه  -1موضوع 
و  حقیقی  اشخاص  مالیاتی  و  مالی  امور  کلیه  و 
حقوقی ، مشاوره و نظارت مالی و مالیاتی ، تحریر 
دفاتر قانونی ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
و ارزش افزوده ، تهیه صورتهای مالی ، معرفی 
حسابداری  افزارهای  نرم  اندازی  راه  و  نصب 
و  دستمزد  و  حقوق  لیست  تنظیم  و  تهیه   ،
بیمه  و  حقوق  مالیات  لیست  تنظیم  همچنین 
تامین اجتماعی ، تهیه و ارسال صورت معامالت 
انجام  قانونی  ضرورت  صورت  در   « فصلی 
با  اخذ مجوز های الزم  از  فعالیت پس  موضوع 
قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد« 
مرکز   3- نامحدود   : موسسه  مدت   2-  
کوی   - ژاندارمری   - رشت   : موسسه  اصلی 
علیزاده - بن بست پروانه -پالک 87 کدپستی 

 4174734511
-4 سرمایه موسسه : مبلغ 1500000ریال 

می باشد.  - 5 اولین مدیران موسسه :
سمت  به  پاسکه  طلب  اقبال  مسعود   -1
به شماره ملی  و مدیرعامل  عضو هیئت مدیره 
2594428582 دارنده 500000 ریال سهم 
رئیس  سمت  به  رضوانیان  هما   -2 الشرکه 
 2590781229 ملی  شماره  به  مدیره  هیئت 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه  3-زینت 
رئیس  نایب  سمت  به  توسروندانی  عباسی 
 6530043748 ملی  شماره  به  مدیره  هیئت 
برای  الشرکه  سهم  ریال   500000 دارنده 
دارندگان   -6 شدند  انتخاب  نامحدود  مدت 
بهادار  اوراق  کلیه  امضاء  امضا:همچنین  حق 
 ، سفته   ، چک  قبیل  از  موسسه  آور  تعهد  و 
همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها،   ، بروات 
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر موسسه معتبر می باشد.  -7 اختیارات 

مدیرعامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
رشت   ر م الف 4447

گيالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
در  اختالف  حل  شورای  تشكيل  خواستار 
اندازی  راه  با  گفت:  و  مطبوعات شد  خانه 
اين شورا برخی تخلفات رسانه قبل از ورود 

به محاكم قضايی حل می شود.
واكنش  اي  منطقه  ي  نشريه  گزارش  به 
روابط  از  نقل  به  و شبكه خبري گيالن 24  
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  عمومی 
اصحاب  نشست  در  فاضلی،   فيروز  گيالن، 
بيان  با  با رئيس كل دادگستری گيالن  رسانه 
فعاليت  در  برتر  های  استان  از  گيالن  اينكه 
رسانه ايی است گفت: هم اكنون 248 مجوز 

نشريه در استان صادر شده است.
گيالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
درحال  نشريه   17۹ تعداد  اين  از  داد:  ادامه 
پايگاه  و  خبرگزاری   72 كه  است  چاپ 
اينكه  بيان  با  خبری را شامل می شود. وی 
فضای رسانه ايی استان فضای تعامل و تعادل 
است گفت: رسانه ها همكار قوه قضائيه در 
ترويج فرهنگ حق هستند. فاضلی  راستای 
خانه  در  اختالف  حل  شورای  تشكيل  خواستار 
شورا  اين  اندازی  راه  با  گفت:  و  شد  مطبوعات 
محاكم  به  ورود  از  قبل  رسانه  تخلفات  برخی 
اينكه رسانه ها  بيان  با  قضايی حل می شود. وی 
همواره تعامل خوبی با قوه قضائيه دارند تاكيد كرد: 

كسی كه گام در راه حق ننهد بايد بيمناك باشد.
مديره  هيات  رئيس  داداشی  حسين  ادامه  در 
را  فرهنگی  های  دغدغه  گيالن  مطبوعات  خانه 
اولويت فعاليت رسانه های استان دانست و گفت: 
داشتن  حين  در  را  رسانه  ترين  حاشيه  كم  گيالن 
اينكه  با تاكيد بر  بيشترين رسانه ها داراست. وی 
افزود: نقد  بايد فضای نقد را در جامعه مهيا كرد 
رسانه ها در فضای امن موجب توسعه و پيشرفت 
ايی در  ارتقا ي سواد رسانه  بر  داداشی  می شود. 
سواد  كارگروه  بايد  گفت:  و  كرد  تاكيد  استان 
رسانه ايی جهت آموزش ايمن سازی و استفاده 
تاكيد كرد:  ابزار تشكيل شود. وی  اين  از  صحيح 
يابد بسياری  ارتقا  ايی در جامعه  اگر سواد رسانه 
از آسيب ها كاهش می يابد. داداشی با بيان اينكه 
گرفت  را  تكنولوژی  سرعت  جلوی  توان  نمی 
تصريح كرد: بايد ايمن سازی فصای مجازی را در 
جامعه گسترش داده تا شيوه صحيح استفاده از 

تكنولوژی را فراگيريم.

در نشست سرگروه حلقه هاي صالحين شهرداري،

مديرعامل خانه مطبوعات گيالن:

ثبت  از  رشت  اسالمی  تبليغات  اداره  رئيس 
800 هيات مذهبی و حدود 700 مسجد در بانك 
اداره خبر داد. حجت االسالم صادق  اين  اطالعاتی 
مذهبی  هيات های  تعداد  ثبت  به  اشاره  با  دوستار 
هيات   800 كنون  تا  كرد:  اظهار  شهرستان  اين  در 
مذهبی در رشت به ثبت رسيده است. وی با بيان 
اينكه حدود 700 مسجد در بانك اطالعاتی تبليغات 
درصدد  گفت:  است،  شده  ثبت  رشت  اسالمی 
هستيم تا يكسری فعاليت های جانبی از جمله احيای 

مناسبت های مذهبی و ملی را گسترش دهيم. رئيس 
تاكنون  اينكه  بيان  با  رشت  اسالمی  تبليغات  اداره 
512 مداح و شاعر آيينی در اين شهرستان شناسايی 
شده است، افزود: يكی از اهداف تبليغات اسالمی 
است.  روستايی  فرهنگی  شورای  تشكيل  رشت 
روستايی  فرهنگی  شورای  اينكه  به  اشاره  با  وی 
از روستاهای رشت تشكيل شده است،  برخی  در 
تصريح كرد: شورای فرهنگی روستايی تاكنون در 6 
روستا تشكيل شده است. دوستار شهرستان رشت 

را دارای 6 بخش، هفت شهر و 300 روستا عنوان 
كرد و متذكر شد: مراكزی از جمله خانه عالم در اين 
از وجود سه خانه عالم در  بخش ها كم است. وی 
شهر رشت خبر داد و يادآور شد: يكی از تقاضای ما 
در كميته برنامه ريزی توسعه ساخت خانه عالم در شهرستان 
رشت است. رئيس اداره تبليغات اسالمی رشت با تاكيد بر 
خاطرنشان  شهرستان  اين  در  عالم  خانه  احداث  ضرورت 
كرد: تقاضای احداث 12 خانه عالم در بخش های مختلف 

شهرستان رشت پيشنهاد شده است.

نماز اول وقت آثار بي نظير در زندگي دارد 

 در آستانه هفته دولت آزمايشگاه 
 - فيزيكی  های  مدل  و  هيدروليك 
بهره  به  گيالن  دانشگاه  هيدروليكی 

برداری رسيد.
خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به 
گيالن 24 ، با احداث اين آزمايشگاه 
هزينه  با  مربع  متر   7۹0 مساحت  به 

تحقيقات  انجام  زمينه   ، ريال  ميليون  ميليارد و 500  ای حدود 14 
ارتقاء  در جهت  آبی  پروژه های  به  مربوط  مسائل  در حوزه  نوين 

عملكرد و كاهش هزينه احداث و بهره برداری فراهم خواهد شد.
زيرساخت  ايجاد  منظور  به  آزمايشگاه  اين  اجرايی  عمليات   
پژوهش در مسائل مدل سازی حركت آب، سازه های هيدروليكی، 
و  ها  رودخانه  محيطی  زيست  شرايط  احياء  و  رودخانه  مهندسی 
محيط های آبی احداث شده است. از مهمترين پروژه های تحقيقاتی 
تنظيم  به طراحی سازه  توان  آزمايشگاه می  اين  در  اجرا  در دست 
های  ارائه سازه  آبياری،  های  كانال  در  گيری جريان آب  اندازه  و 
و  رود  گوهر  و  زرجوب  های  رودخانه  پااليی  خود  برای  نوين 
نام برد.  بررسی عملكرد سدهای الستيكی در شرايط بهره برداری 
ترموديناميك،  های  آزمايشگاه   از  بازديدی  همچنين  نجفی  دكتر 
ارتعاشات، هيدروليك  انتقال حرارت، مقاومت مصالح، ديناميك و 
و آزمايشگاه مكانيك سياالت دانشكده فنی و دانشكده معماری و 
هنر،دانشكده علوم كشاورزی و موزه تاريخ طبيعی و دانشكده در 
حال ساخت مكانيك به عمل آورد و از مساعدت ويژه استانداری 
برای تكميل پروژه های نيمه تمام دانشگاه خبر داد.  بيش از ۹ هزار 
دانشجو در مقطع كارشناسی، حدود پنج هزار دانشجو در كارشناسی 
دانشگاه  در  دكتری  مقطع  در  دانشجو  هزار  يك  از  بيش  و  ارشد 
هيات  عضو   561 دارای  گيالن  دانشگاه  كنند.  می  تحصيل  گيالن 
علمی است، اين دانشگاه ۹ دانشكده، يك پرديس دانشگاهی و دو 

پژوهشكده دارد.

استان  اسالمی  تبليغات  مديركل 
اطهار  ائمه  به  عشق  گفت:  گيالن 
مردم  قلب  در  امامان،  فرزندان  و 
االسالم  حجت  است.  اسالمی  ايران 
همايش  در  ياری  جمال  والمسلمين 
تجليل از امامزادگان در جوار بقعه سيد 

محمد شهرك اباتر صومعه سرا گفت: عالقه به اهل بيت با مردم پيوند 
مسير  مذهبی  فضای  در   ، باتقوا  و  ايمان  با  های  خانواده  و  خورده 
بماند،  كنار  اگر  فرهنگ علوی  افزود:  كنند. وی  را طی می  زندگی 
دارند. امامزادگان  با  پيوستگی  مردم  اساس،  اين  بر  نداريم  چيزی 

حجت االسالم ياری اظهار داشت: نگاه به تاريخ اسالم و انبياء الهی 
اند و آن،  نشان می دهد كه تحوالت عظيمی در چند مقطع داشته 
مبارزه حق و باطل، طاغوت و ايمان بوده است.وی افزود: سفارش به 
قرآن و اهل بيت مورد تاكيد بوده و اعتقاد و ايمان به دين اسالم، رمز 
پيروزی ما در دوران مختلف بويژه هشت سال دفاع مقدس است. 
حجت االسالم ياری اظهار داشت: اهل بيت، درس حراست از دين 
را به ما داده اند و با در پناه اهل بيت بودن، هيچ قدرتی نمی تواند بر 
ما سلطه يابد. رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان صومعه سرا 
هم گفت: تجليل از امامزادگان، تجليل از ارزش های اسالمی است. 
عزيز خادم شريف با اشاره به اينكه 63بقعه در اين شهرستان وجود 
دارد، افزود: هر حكومتی شعائری دارد و شعائر ما اهل بيت و قرآن 
است. در اين همايش با حضور مسئوالن از هيأت های امنای فعال 
بقاع متبركه و فعاالن قرآنی و رسانه ها تجليل شد. شهرستان صومعه 

سرا در 25 كيلومتری غرب مركز استان گيالن واقع است.

عمومی  روابط  گزارش  به   
گيالن  استان  خيريه  امور  و  اوقاف 
حجت االسالم سيد مصطفی حسينی 
سازمان  قرآنی  امور  مركز  رئيس 
اظهار  كشور  خيريه  امور  و  اوقاف 
نهمين  و  سی  ميزبان  گيالن  كرد: 
دوره مسابقات سراسری قرآن كريم 

عهده  بر  می شود  برگزار  جاری  سال  ماه  آبان  و  مهر  كه  را  ايران 
خواهد داشت.  رئيس مركز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خيريه 
قرآن  مسابقات  برگزاری  سازی  زمينه  برای  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
و  گيالن  استانداری  در  مستقر  معين  ستاد  دبيرخانه  گفت:  گيالن  در  كريم 
در  گيالن  خيريه  امور  و  اوقاف  كل  اداره  در  مستقر  اجرايی  ستاد  دبيرخانه 
مدت كمی توانستند هماهنگی بسيار خوبی داشته باشند كه در نوع خودش 
نوع  در  قرآن كريم در گيالن  اذعان داشت: مسابقات  است.   وی  نظير  كم 
برگزاری توانسته مدل جديدی از همكاری خادمان قرآن در سازمان اوقاف و 
همچنين مسئوالن استان گيالن رقم بزند.حسينی درباره ويژگی های اين دوره 
با توجه  به مسابقات سال های گذشته، گفت:  از مسابقات قران كريم نسبت 
مسابقات  موثرترين  از  يكی  اميدواريم  انجام،  حال  در  ريزی های  برنامه  به 
قرآن در تاريخ برگزاری اين مسابقات برگزار شود. وی برگزاری كارگاه های 
با  قرآنی  محافل  و  استان  در سطح  قرآن  برجسته  اساتيد  با حضور  آموزشی 
نهمين  و  سی  ويژگی های  از  را  برجسته  قاريان  و  حافظان  حضور 
نمايشگاهی  گفت:  و  برشمرد  كريم  قران  سراسری  مسابقات  دوره 
می شود.وی  برپا  برگزاری  محل  در  مسابقات  برگزاری  حاشيه  در 
تمركز محل برگزاری را از نقاط مثبت سی و نهمين دوره مسابقات 
كه  زيباكنار  مجموعه  داشت:  اظهار  و  خواند  كريم  قرآن  سراسری 
محل برگزاری مسابقات است از نظر اين نظر كه يكپارچگی محل 
استقرار، اسكان و برگزاری مسابقات برای متسابقين زحمات كمتری 
ايجاد كرده و فضای مناسبی است كه استعداد و آمادگی اين رويدار 

ملی و بزرگ قرآنی را دارد.

با صرف 14ميليارد ريال و زيربناي حدود800مترمربع،

آزمايشگاه هيدروليک دانشگاه 
گيالن افتتاح شد

عشق به ائمه، در قلب مردم 
ايران است

گيالن از توانمندترين استان ها براي 
برگزاري مسابقات سراسري قرآن است 

ثبت 800 هيات مذهبي در رشت
رئيس اداره تبليغات اسالمي رشت خبر داد

مديرکل تبليغات اسالمي گيالن:

آگهي ابالغ مالياتي 
در اجراي 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.

نام شرکت 
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سيد ه مينو باقر زاده از كومله لنگرود

واكنش
 نشريه واكنش: كار برداشت محصول بادام زمينی از سطح 2هزار 
و 507 هكتار از زمين های كشاورزی شهرستان آستانه اشرفيه آغاز 
شد. به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ،  گودرز كمال پور 
برداشت محصول  اولين  آستانه در حاشيه  رئيس جهاد كشاورزی 
بادام زمينی كه در روستای نقره ده پائين بخش بندركياشهر انجام 
شد اظهار داشت: اولين محصول بادام زمينی اين شهرستان امسال 
در سطح هشت هزار مترمربع از زمينهای كشاورزی و توسط عيسی 

رجبی يكی از بادامكاران منطقه صورت گرفته است.
وی با بيان اينكه برداشت بادام زمينی در اين شهرستان تا اوايل 

زمينی  بادام  برداشت  عمليات  افزود:  داشت  خواهد  ادامه  مهرماه 
توسط بادامكاران منطقه به صورت سنتی صورت می گيرد.

كمال پور در ادامه با بيان اينكه ساالنه بطور متوسط از هر هكتار 
از زمينهای زير كشت بادام زمينی اين شهرستان حدود شش هزار 
و 500 كيلوگرم پيله تر به دست می آيد اظهار داشت: از اين ميزان 

پيله تر بادام زمينی ، 40 درصد به پيله خشك تبديل می شود.
وی يادآور شد: همچنين 50 درصد از پيله خشك بادام زمينی 
مصرف  بازار  به  و  تبديل  زمينی  بادام  مغز  به  نيز  آمده  دست  به 

عرضه می شود.

برداشت بادام زميني 
شروع شد

گيالن در حوزه رسانه به همبستگي شهرت داردخبر
مدير عامل خبرگزاری جمهوری 
اداری  شورای  جلسه  در  اسالمی 
آواهای  اينكه  بيان  با  گيالن 
از  همكاری  و  همدلی  همبستگی، 
گيالن شنيده می شود گفت: گيالن 
و  موفقيت  به  ملی  های  رسانه  در 

همبستگی شناخته شده است.
منطقه  ي  نشريه  گزارش  به 
گيالن  خبري  شبكه  و  واكنش  اي 
24،  محمد خدادی در اين جلسه 
با اشاره به ظرفيت های گيالن در 

بخش های مختلف گفت: آرامش برای توسعه در 
آواهای  اينكه  بيان  با  وی  دارد.  وجود  استان  اين 
همبستگی، همدلی و همكاری از اين استان شنيده 
می شود، اظهار كرد: گيالن در رسانه های ملی به 
موفقيت و همبستگی شناخته شده است اما استمرار 

اين موضوع حائز اهميت است.
وی با تاكيد بر ضرورت بهره گيری از ظرفيت 
های گيالن خاطر نشان كرد: بايستی ابتدا از ظرفيت 
های اين استان در بخش های مختلف بهره بگيريم 

و بعد به دنبال سرمايه گذار خارجی باشيم.
خدادی با اشاره به فعاليت های دولت تدبير و 
تالش  تمام  افزود:  گذشته  سال  سه  طول  در  اميد 
دولت يازدهم همواره در راستای اصالح و توسعه 

كشور بوده است. وی نتيجه تالش دولت را اقتدار 
جمهوری اسالمی دانست و گفت: صدای جمهوری 
اسالمی امروز در اقصی نقاط كشور شنيده می شود 
، صدايی كه پيش تر شنيده نمی شد و سمبل ايران 
هراسی بود. وی اظهار كرد: همه كوشش و اهتمام 
دولت در سه سال گذشته در راستای بر طرف كردن 
از  فارغ  تا  بوده،  استوار  آنان  نياز مردم و خواست 
توسعه  و  اصالح  راستای  در  بينانه  واقع  و  حاشيه 
به  دولت  كه  اين  بيان  با  وی  بردارد.  گام  كشور 
حاشيه توجه ندارد ، و در راستای ظرفيت شناسی و 
بهره گيری از آن می كوشد، خاطر نشان كرد: تالش 
دولت، بيرون بردن نگاه جزيره ای از كشور و حاكم 

كردن نگاه مديريت كشور در سطح كالن است. 

ايران سمبل  كه  اين  بيان  با  خدادی 
گفت و گو ، حقوق بين الملل، حركت 
دولت،  تالش  گفت:  است،  تالش  و 
حركت در بستر اقتصاد مقاومتی است.

و  گذشته  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
در  كرد:  تصريح  خبر  توليد  در  امروز 
گذشته از خبر و توليد خبر به مخاطب 
با  بايستی  امروز  اما  رسيديم،  می 
توليد  اطالعات  مخاطب  نياز  شناسايی 
كنيم. خدادی به فعاليت انحصاری كار 
كرد:  اظهار  و  اشاره  گذشته  در  رسانه 
موبايل  از  استفاده  با  كس  هر  امروز 
می تواند كار رسانه يعنی جمع آوری 

پردازش و انتشار را داشته باشد.
بيان  با  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  مديرعامل 
اينكه در فضای رسانه سه اليه متفاوت شامل القاء ، 
شبهه و ابهام وجود دارد، اظهار كرد: اين سه اليه را 

بايستی از هم تفكيك كرد.
 ، دشمن  طريق  از  القاء  جريان  گفت:  خدادی 
مخالف و معاند ايجاد می شود و جريان هدفمندی 
است كه بايد پاسخ داد. وی با بيان اينكه ابهام نيز از 
ايجاد می شود، تصريح كرد:  ناقص  ارائه اطالعات 
اطالعات دو پهلو ايجاد شبهه می كند ، بنابراين دادن 
ما  همه  كه  است  مهمی  موضوع  درست  اطالعات 

بايستی نسبت به آن دغدغه داشته باشيم.

باند  گيالن،  پليس  آگاهي  كارآگاهان 
رشت  در  سرقت  فقره   22 با  منزل  سارقان 
تحليلی  شبكه  گزارش  به  كردند.  متالشي 
فالح  »فرهاد  سرهنگ    ،  24 گيالن  خبری 
هاي  سرقت  وقوع  درپي  گفت:  كريمي«  
متعدد از منازل مسكوني در شهرستان رشت، 
همكاري  با  سارقان  يا  سارق  دستگيري 
در  پاسگاهها  و  كالنتري  انتظامي  ماموران 
مبارزه  اداره  دايره سوم  كارآگاهان  دستوركار 

با سرقت استان قرارگرفت.
افزود:  گيالن  استان  آگاهي  پليس  رئيس   
كارآگاهان اداره مبارزه سرقت پس از بررسي 
تمامي صحنه هاي سرقت با پي جويي هاي 
پليسي، مشخص كردند كه سرقتها به  فني و 
به  باتوجه  و  گرفته  گروهي صورت  صورت 
تشابه نحوه سرقت ها، سريالي بودن آنها نيز 

براي پليس محرز شد.
با  كرد:  تصريح  كريمي  فالح  سرهنگ   
سرانجام  پليس،  جانبه  همه  هاي  پيگيري 
سارقي 2۹ ساله اهل و ساكن رشت در حين 
سرقت منزل توسط ماموران انتظامي كالنتري 
پليس  به  دستگير و جهت تحقيقات تكميلي 
آگاهي معرفي شد.  وي با بيان اينكه متهم در 
دو  با   سرقت  فقره   22 به  پليسي  تحقيقات 
متهم33 ساله اهل اهواز و ساكن قزوين و26 
بيان  كرد،  اعتراف  رشت  ساكن  و  اهل  ساله 
عمليات  در  نيز  متهم  اين  همدستان  داشت: 

هايي جداگانه دستگير شدند.
 سرهنگ فالح كريمي اضافه كرد: سارقان 
به صورت سه نفره در ساعات مختلف شبانه 
اثاثيه منزل كرده و پس  اقدام به سرقت  روز 
به  كرايه  خودروهاي  با  را  اموال  ازسرقت 

مخفيگاه خود حمل مي كردند.
اموال  3مالخر  اينكه  به  اشاره  با  وي   
مسروقه نيز در بازار زرگران رشت شناسايي 
با  متهمان  داشت:  اظهار  اند،  دستگير شده  و 
به  قانوني  مراحل  سير  پرونده جهت  تشكيل 

مقام قضايي معرفي شدند.
 رئيس پليس آگاهي استان گيالن در پايان 
سرقت جهت تامين هزينه هاي مصرف مواد 
مخدر  را از داليل مهم سرقت در استان اعالم 
منازل  تجهيز  با  خواست،  مردم  از  و  نموده 
و  ايمني  تجهيزات  انواع  به   خود  مسكوني 

حفاظتي، از سرقت سارقان جلوگيري كنند.
به  گيالن  پليس  رئيس  تبريك  پيام   

مناسبت ورود آزادگان به ميهن اسالمي
صدور  با  گيالن  استان  انتظامي  فرمانده   
پيامي سالروز بازگشت آزادگان سرافراز را به 

خاك وطن تبريك گفت.
پايگاه خبري پليس،   به گزارش خبرنگار 
ميرحيدري«  »محمدرضا  سردار  پيام  در 
در  است:  آمده  گيالن  استان  انتظامي  فرمانده 
فراوان،  رنج هاي  از  پس   ،6۹ سال  مرداد   26
سرانجام طاليه داران سپاه عشق پاي به خاك 
قلب  كه  راستي  به  و  گذشته  اسالمي  ميهن 
ملت خانه آن هاست و آنان قدم بر قلب ملت 

نهادند و آمدند و خوش آمدند.
 سردار محمدرضا ميرحيدري در پيام خود 
تصريح كرد: آزادگان با ايمان راسخ خود در 
برابر همه فشارهاي جسمي و روحي دشمنان 
كوچك  جامعه  اجتماعي  روابط  و  ايستاده 
بنا  حسنه  اخالق  پايه  بر  را  خود  اردوگاهي 

نهادند و هميشه يار انقالب و اسالم بودند.
 ميرحيدري  با بيان اينكه در اين روز، ميهن 
اسالمي شاهد حضور آزادگان سرافرازي بود 
و  زندان ها  در  اسارت  سال ها  از  پس  كه 
اسارتگاه هاي مخوف رژيم بعث عراق، قدم به 
خاك پاك ميهن اسالمي خود گذاشتند، بيان 
قله هاي  بلندترين  كه  صبوري  مردان  داشت: 
پايداري را فتح كردند تا دشمن به زانو درآيد 
و عجز خويش را البه كند و به يُمن ورود اين 
دالورمردان سرافراز، دل ها غرق در شوق شد.
 رئيس پليس گيالن آزادگان را  چهره هايي 
دانسته كه پس از سال ها با لبخند آشتي كردند، 
يوسف هاي غريبي كه از راه رسيدند تا وطن، 
آن ها را در آغوش كشد، اظهار داشت: وطن 
بر پاهاي استوارشان بوسه زده و آنان نيز در 
صدايي  و  افتاده  وطن  خاك  بر  شكر  سجده 
لرزان داشتند كه شوق مردم و خانواده  آزادگان 
در آن روز به ياد ماندني، وصف ناپذير است.
پايان  در  گيالن  استان  انتظامي  فرمانده   
را  اسالمي  ميهن  به  آزادگان  ورود  سالروز 
افزون  روز  توفيق  و  سالمتي  و  گفته  تبريك 

آزادگان را از خداوند متعال مسئلت كرد.

باند سارقان منازل رشت 
متالشي شد

خبر

خبر

خبر

خبر

ي  نشريه  اجتماعي  گروه 
ورود  سالروز  با  همزمان  واكتنش: 
آزادگان عزيز به ميهن اسالمی طی 
و  درصد   70 جانباز  از  مراسمی 

آزاده دفاع مقدس حاج اسماعيل يكتايی تجليل بعمل آمد. 
لنگرود،امام  ناحيه  سپاه  فرماندهی  حضور  با  مراسم   اين  در 
جماعت ، آزادگان و خانوداه های معظم شاهد در مسجد جمعه 
چالكياسر ) زادگاه آزاده(با قرائت شعر توسط يكی از شاعران در 
بيان خاطراتی چند  با  مقدس  دفاع  آزاده  لنگرودی  يكتايی  ادامه 
از دوران اسارت خود ياد ايثارگران را زنده و افزود : خاطرات 
اسالمی  نظام جمهوری  بديل  بی  های  ذخيره  عنوان  به  آزادگان 
بخش مهمی از تاريخ كشورمان است كه به دنيا فهمانديم شاهنامه 
رستم و سهراب ايران عزيز واقعيتی است كه در طول دفاع مقدس 

تكرار شد تا چشم طمع دشمن از اين مرزو بوم در امان باشد.
ائمه معصومين  وی گفت: توكل به حضرت حق و توسل به 
عليهم السالم و اطاعت از واليت و رهبری راز موفقيت صبر و 
بردباری آزادگان در سختی ها و مرارت در زندانهای رژيم بعثی 

عراق بوده است.

و  نشانی  آتش  سازمان  معاون 
رشت  شهرداری  ايمنی  خدمات 
 254 از  بيش  وقوع  به  اشاره  با 
اين  علفزارهای  در  حريق  مورد 
ماه  پنج  حدود  طی  كالنشهر 
گذشته ، از شهروندان خواست تا 

از برافروختن آتش در علفزارها خودداری كنند.
در  مدت  اين  طی  حريق  ميزان  اين  افزود:  مومنی  شهرام    
علفزارهای كالنشهر رشت با سرعت عمل به موقع آتش نشانان 
مهار و اطفاء شد. وی با اشاره به نفس گير بودن عمليات های 
اطفاء حريق در علفزارها برای آتش نشانان اظهار كرد: شهروندان 
برای پيشگيری از هر گونه آتش سوزی از بر افروختن آتش در علفزارها 
خودداری كنند. مومنی بيان كرد: مطابق ماده 521 قانون مجازات اسالمی 
هرگاه كسی در ملك خود آتش روشن كند و به محل ديگر سرايت نمايد 
حقوقی  يا  حقيقی  به شخص  و خسارت  تلف  موجب  سرايت  اثر  در  و 
گردد گر چه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد ضامن تلف و خسارت 
وارده است. معاونت عمليات سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 
شهرداری كالنشهر رشت از شهروندان خواست تا برای همكاری 
با آتش نشانان از شعله ور كردن آتش در هرگونه علفزار حتی به 
مقدار خيلی كم خودداری كنند. بر اساس آخرين آمار ، سازمان 
دارای  رشت  كالنشهر  شهرداری  ايمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 

287 آتش نشان در 12 ايستگاه است.

آتش  سازمان  عمليات  معاون   
نشانی و خدمات ايمنی شهرداری 
شهروندان  از  رشت  كالنشهر 
خواست تا از شوخی و مزاحمت 
خودداری   125 تلفن  شماره  با 
از  افزود:  مومنی  كنند.شهرام 

غير  های  تماس  و  مزاحمت، شوخی  از  می خواهيم  شهروندان 
نيروهای آتش نشانی  تا  با سامانه 125 خودداری كنند  ضروری 
بتوانند، امداد رسانی مناسب را برای حادثه ديدگان انجام دهند. 
اغلب  كه  است  مشكالتی  جمله  از  تلفنی  مزاحمت  كه  اين  بيان  با  وی 
نهادهای امدادی و اورژانسی با آن مواجه هستند، اظهار كرد: اين مشكل در 
زمينه تلفن های ضروری از جمله آتش نشانی و اورژانس ديده می شود. 
مومنی بيان داشت: اگر چه ممكن است كه مزاحمان فقط از روی تفنن ، 
اشغال كردن خطوط  با  آنها  اما  بگيرند،  تماس  با 125  بيكاری  و  شوخی 

تلفنی آسيب های فراوانی را به شهر و شهروندان وارد می كنند. 
مزاحمت  كه  افرادی  برای  ها  مجازات  قانون  در  كه  اين  بيان  با  وی 
تلفنی ايجاد می كنند مواردی پيش بينی شده، تصريح كرد: بر اساس قانون 
اصالح تبصره دو ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران، هر كس 
وسيله مخابراتی در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگری قرار دهد يا به 
عمد و سوء نيت ارتباط ديگری را مختل كند برای بار اول پس از كشف 
قطع  كتبی  اخطار  با  همراه  هفته  يك  مدت  به  او  تلفنی  ارتباط   ،
بود.  ارتباط مستلزم پرداخت هزينه های مربوط خواهد  و تجديد 

 گيالن سرزمينی است كه می توان آن را مينوی ايران ناميد كوه 
، جنگل ، دشت ودريا ، مرداب ، اماكن تاريخی وهزاران موهبت  
ديگر كه چشم هر بيننده را می نوازدوبه خود مشغول می كند مسافران  
زندگی  مرگی  روز  از  هرگاه  سال  فصل  چهار  در  زيادی  وگردشگران  
خسته می شوند برای تجديد قوا به جايجای گيالن سفر می كنند وگيالن 
ما آنچه را كه همه خوبان دارند آن بسيار دارد اما افسوس كه بزرگترين 
محروميت گيالن يعنی عدم  مديريت صحيح پسماندها ، زيبايی های اين 
استان را  تحت الشعاع قرار داده است موضوعی كه در زير پرچم سبز 
گيالن پنهان است ومسئوالن استان بايد درباره حفظ ونگهداری سبز 
خود برنامه ريز اصولی كنند ، چراكه  زيبايی های گيالن فقط متعلق 
اين آب  مقابل حفظ ونگداری  بايد در  نيست وما  به نسل حاضر 
ندهيم  كنيمواجازه  آينده هم احساس مسئوليت  برای نسل  وخاك 
زيباييهای ماسوله ، قلعه رود خان ، مرداب كيا كاليه، فومن وغيره 
به دليل عدم مديريت  درست ازبين برود چرا كه ما گيالنی هستيم 
وبايد اين نعمت های  الهی را  قدر بدانيم ودر پاسداشت آن  با 

تمام قوا كوشا باشيم .

آزاده و جانباز لنگرودی تجليل شد

وقوع بيش از 250 حريق در 
علفزارهاي رشت

شهروندان از شوخي و مزاحمت
 با 125 خودداري کنند

جايگاه مديريت پسماند در
 گيالن خالي است

محيط زيست مدعي است،

مدير عامل ايرنا در رشت،

فرماندهي انتظامي گيالن،

درخواست سازمان آتش نشاني رشت:

واكنش  اي  منطقه  ي  نشريه  اجتماعي  گروه 
اعالم  گيالن  زيست  محيط  مديركل   :24 گيالن  و 
كرد: در يك برنامه ريزي مدون و منظم با مشاركت 
حتي  و  ها  سازمان  زيست،  محيطي  هاي  تشكل 
شكارچيان مجاز 320 هكتار از سطح اين تاالب از 

گياه سمي سنبل آبي پاك شد.
  ،  24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به 
دكتر قربان علي محمدپور در يك برنامه تلويزيون 
درسيماي گيالن توضيح داد: به تازگي در يك اقدام 
مشابه در تاالب عينك حومه شهر رشت ، اين تاالب 
از وجود اين گياه وارداتي پاك شد.  به گفته وي 
تابستان و همين ايام بهترين ايام رشد سريع سنبل 
برابر   40 تا  و خطرناك  زيبا  گياه  اين  و  است  آبي 

رشد نسبت به ديگر ايام سال دارد.
 *زيبايي خطرناك كه در معابر عمومي فروخته 

مي شود
خبري  شبكه  و  واكنش  ي  نشريه  خبرنگاران   
در  و  سمي  گياه  كه  دهند  مي  گزارش   24 گيالن 
آبي  سنبل  زيباي  و  سرزنده  العاده  فوق  حال  عين 
از اواسط سال گذشته تا كنون درمعابر عمومي در 
شود.   مي  فروخته  تهران  و  گيالن  استان  شهرهاي 
و  زيست  محيط  فعاالن  از  رسانه  دو  اين  مسئوالن 
سازمان محيط زيست مي خواهند تا در اين راستا 
اطالع رساني كرده و اجازه ندهند كه مردم » سنبل 
با  آبی  ببرند.  سنبل  به منزل  » را خريداري و  ابي 
برگ های به طول 20 سانتی متر و پهنای 15 سانتی 

متر، زيبايی فريبنده ای دارد كه هم مشكالت زيست 
باعث  هم  و  می آورد  وجود  به  را  فراوانی  محيطی 
كندی عبور قايق ها می شود و استفاده از آن به عنوان 

گياه تزئينی، سرطان زا است.
* دفن زباله در گيالن و شمال ايران ادامه دارد

 محمدپور در پاسخ به اين پرسش كه دفن زباله 
به خصوص  و  درشمال  زماني  تا چه  هاي شهري 
در  گيالن ادامه خواهد داشت،  گفت: هم اكنون در 
استان گيالن 22 مركز دفن زباله در شهرهاي مختلف 
فعال است كه مركز دفن زباله سراوان در نزديكي 
شهر رشت با پذيرش روزانه 600 تن بزرگترين اين 
مراكز است. وي تصريح كرد: براساس سياست هاي 
آينده توسعه كشور استان  زيست محيطي دربرنامه 
هاي شمالي حق دفن زباله و تاسيس مراكز جديد 
به 15  بايد مراكز موجود  برنامه   ندارند و طبق  را 
مركز كاهش يابد.  وي آالينده هاي مربوط به شيرابه 
هاي زباله و نفوذ آن به منابع زير زميني را رد نكرد 
زباله  مراكز  اعتبار الزم  تامين  با  بايد  اظهار كرد:  و 

امحاء  و  دفع  بيمارستاني  زباله  به خصوص  سوزي 
شود.  مدير كل محيط زيست افزود: براساس توافق 
دركارگروه محيط زيست گيالن ، مقرر شده است تا 
براي هفت بيمارستان شهر رشت پنج مركز دفع زباله 
ايجاد شود و دانشگاه علوم پزشكي در كنار بودجه 
هاي دولتي و ملي نسبت به تامين 20 ميليارد ريال 

هزينه متعهد شده است.
 *فكرهايي براي دو رودخانه فوق آلوده رشت 

شده است
عنوان  زيست  محيط  درحوزه  مسئول  مقام  اين   
االينده  نابودي  امكان  و درصورت  كاهش  براي  كرد: 
ها در رودخانه هاي رزجوب و گوهررود برنامه هاي 
تدوين شده است.  از جمله اين برنامه هاي جلوگيري 
از فاضالب شهر صنعتي رشت است كه چهل سال به 
مشاور  اساس  براين  شود.  مي  وارد  ها  رودخانه  اين 
در همين سال ۹5  كه  است  كرده  تعهد  شهر صنعت 
با ايجاد تصفيه خانه هاي مناسب از سرريز فاضالب 
به گفته وي  كنند.   به رودخانه هاي فوق جلوگيري 
هاي  رودخانه  وارد  كه  صنعتي  و  خانگي  االينده    ،
زرجوب و گوهررود مي شود از طريق پيربازار وارد 
تاالب انزلي شده و اين تاالب را به شدت آلوده كرده 
جهاني  بانك  كه  گفت  نيز  را  اين  محمدپور  است. 
هايي  همكاري  خصوص  دراين  بود  شده  متعهد 
و  ها طرح  تحريم  به علت  كه  باشد  داشته  ايران  با 

مشاركت اين بانك به صورت ناتمام رها شد.

320 هكتار تاالب انزلي از سنبل آبي پاك شد

سردبير

 مدير مسئول 

 رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان گيالن 
در نشست با خبرنگاران اين استان، گفت: نرم افزار 
استفاده  مورد  شگردهاي  صدر  در  تلگرام  موبايلي 

مجرمان در جرايم موبايلي است.
 ،  24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به 
فتا در  پليس  ايرج محمدخاني در نشست  سرهنگ 
سال جاري با خبرنگاران استان گيالن با گراميداشت 
با  شهدا  گفت:  ميهن  به  آزادگان  بازگشت  سالروز 
رشادت هاي خودشان ضامن امنيت و موفقيت ايران 
اسالمي شدند . رئيس پليس فتا استان گيالن با اشاره 
ابتدا سال جاري،  اين پليس در  به عملكرد 4 ماهه 
جرايم  قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  افزود: 

سايبري در گيالن، 32 درصد افزايش داشته است.
وي باتصريح براينكه تالش كارآگاهان پليس فتا 
افزايش كشفيات جرم در اين حوزه  گيالن موجب 
شده است، ادامه داد: هتك حيثيت و نشر اكاذيب با 
48درصد صدر نشسين جدول جرايم سايبري استان 
مزاحمت  براينكه  تاكيد  با  است.محمدخاني  گيالن 
از  اينترنتي  غيرمجاز  برداشت  با 20درصد،  اينترنتي 
اخاذي  و  تهديد  با 14 درصد،  بانكي  هاي  حساب 
با رايانه 5  7درصد و سرقت و كالهبرداري مرتبط 
مي  تشكيل  را  سايبري  اصلي حوزه  درصد، جرايم 
حيثيت  هتك  حوزه  جرايم  در  كرد:  اضافه  دهند، 
 147 رشد  گذشته  سال  به  نسبت  اكاذيب  نشر  و 
فرماندهي  فتا  پليس  رئيس  ايم.  داشته  را  درصدي 
حوزه   در  اينكه  يادآوري  با  گيالن   استان  انتظامي 

گذشته،  سال  با  مقايسه  در  اينترنتي  هاي  مزاحمت 
رشد 122 درصدي را شاهد بوديم، گفت: در جرايم 
برداشت هاي غير مجاز از  حساب هاي بانكي 42 

درصد كاهش داشته ايم. 
حوزه  جرايم  در  اينكه  بيان  با  محمدخاني  ايرج 
درصد   75 مجازي  فضاي  در  اخاذي  و  تهديد 
ايم،  افزايش داشته  قبل  به مدت مشابه سال  نسبت 
يادآور شد: سرقت و كالهبرداري مرتبط با رايانه و 
فضاي مجازي، 44 درصد كاهش داشتيم. سرهنگ 
متهمان  ميانگين سني  اينكه  به  اشاره  با  محمدخاني 
فضاي مجازي در گيالن تا سن 17 سال، 10 درصد، 
18 تا 25 سال، 27درصد، 26 تا 35 سال، 30 درصد، 
36 تا45 سال، 25 درصد و 46 سال به باال 8درصد 
تحصيلي  مدرك  ميانگين  كرد:  خاطرنشان  است، 
متهمان فضاي مجازي تا زير ديپلم 1۹ درصد، ديپلم 
36درصد، فوق ديپلم 7درصد، ليسانس 32 درصد و 

فوق ليسانس 6 درصد است.
از شگرد  استفاده  ميانگين  براينكه  تاكيد  با  وي   

هاي مختلف از سوي مجرمان در استفاده از اپليكيشن 
هاي موبايلي 56 درصد، سو استفاده از اعتماد شاكي 
 11 ها  وبالگ  و  ها  سايت  از  استفاده  درصد،   14
درصد و استفاده از روش هاي مهندس اجتماعي 4 
درصد و ساير شگردها 15 درصد است، افزود:  صدر 
نشين نرم افزار استفاده شده در جرايم پيام رسان هاي 

موبايلي، نرم افزار تلگرام است.
براينكه  تصريح  با  محمدخاني  ايرج  سرهنگ   
بخش  در  سايبري  فضاي  در  جرم  انگيزه  ميانگين 
مالي  منافع  كسب   ، درصد  غيراخالقي45  جرايم 
 18 شحصي  توانايي  اثبات  و  سرگرمي   ، 26درصد 
 11 شغلي  هاي  رقابت  و  جويي  انتقام  و  درصد 
در  استان گيالن  فتا  پليس  است، گفت:  بوده  درصد 
حوزه استان هاي هم گروه خود داراي رتبه نخست 

كشفيات در جرايم فضاي مجازي است.
 وي با بيان اينكه در گروه استان هاي هم رده گيالن 
11 استان ديگر نيز وجود دارند، ادامه داد: گيالن از نظر 
دارد.   قرار  گروه  اين  پنجم  رتبه  در  سايبري  جرايم  رخداد 
خواستار  گيالن  استان  انتظامي  فرماندهي  فتا  پليس  رئيس 
استفاده كاربران ايراني از شبكه هاي مجازي ساخت داخل 
داراي  خارجي  موبايلي  هاي  افزار  نرم  كرد:  اضافه  و  شد 
حفره هاي زيادي براي هك كاربران است.  محمدخاني با 
اشاره به ظرفيت هاي مفيد فضاي مجازي و اينترنت 
براي كاربران، افزود: استفاده از اين تكنولوژي ارزان 
و  قانون  چارچوب  در  بايد  دسترس  در  و  قيمت 

فرهنگ و اخالق باشد.

نرم افزار تلگرام صدر نشين جرايم موبايلي

از 26 مرداد در آستانه اشرفيه،

20 ذی القعده 1437
شماره   2634 شهریور  1395 سه شنبه 
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دولت از واردات برنج 
جلوگيري كرد

 نشريه ي منطقه اي واكنش: نماينده مردم رودسر و املش در 
مجلس شورای اسالمی گفت: دولت به منظور حمايت از كشاورزان 

از واردات برنج به كشور جلوگيری كرد.
برنج  ساالنه  مصرف  ميزان  كرد:  تصريح  عباسی  اسداهلل  دكتر   
ميانگين  افزود:  و  ميليون و 500 هزار تن عنوان كرد  را 2  كشور 

توليد برنج كشور دو ميليون و 100 هزار تن در سال است.
عباسی به رنج كشاورزان در توليد برنج اشاره كرد و يادآور شد: 
امسال با مديريت شهرستان و استان و بارش های متعدد توانستيم 
از بحران كم آبی عبور كنيم اما برای سال های آينده نيازمند توجه به 

سدسازی بيشتر هستيم. وی درباره كارخانه های نيمه تعطيل تصريح 
كرد: برای رشد اقتصادی و حل مشكالت بيكاری جوانان موافقت 
شده تا سرمايه گذاران برای فعال كردن كارخانه های نيمه تعطيل از 

هر ميزان تسهيالت كه بخواهند استفاده كنند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  املش  و  رودسر  مردم  نماينده 
و  مسكن  بنياد  راه سازی،  عمرانی،  بحث  در  عمرانی  اقدام های 
گاز رسانی را دارای توفيقات خوبی دانست. وی افزود: در زمينه 
با حمايت صندوق توسعه تالش می كنيم  آب شهری و روستايی 

به زودی مشكل در اين حوزه نيز برطرف شود.

اقتصادي  گروه 
نشريه واكنش: استاندار 
كارگروه  در  گيالن 
از  توليد  موانع  رفع 
و  ها  بانك  همكاری 
اجرايی  های  دستگاه 
 : افزود  و  كرد  قدردانی  كارگروه  اين  عضو 
مصوبات كارگروه رفع موانع توليد در بخش 
  . شود  اجرايی  زمان  كوتاهترين  در  بانكی 
با  نشست  اين  در  نجفی   محمدعلی  دكتر 
بيان اينكه  گيالن در پرداخت تسهيالت به 
واحدهای توليدی و صنعتی همچنان در رتبه 
ارائه   : افزود  دارد  قرار  نخست كشور  های 
سريع  در  توليد  بخش  به  بانكی  تسهيالت 
ترين زمان ممكن باعث سرعت بخشی در 
شكوفايی حوزه صنعت و كشاورزی خواهد 

شد.
ميليارد   6۹5 پرداخت  به   اشاره  با  وی 
ريال در قالب تسهيالت اقتصاد مقاومتی به 
اخير گفت:  ماه های  استان در  توليِد  بخش 
تسهيالت اقتصاد مقاومتی در راستای كمك 
به احياء و خروج از شرايط ركود واحدهای 
كارآفرينی  و  موجود  اشتغال  توليدی، حفظ 

فزاينده در استان است.
 رئيس كارگروه اجرای قانون رفع موانع 
اجرای  پيگيری  ضرورت  بر  گيالن  توليد 
و  توليد  موانع  رفع  كارگروه  مصوبات 
تأكيد  مديران  توسط  توليد  رونق  كارگروه 
كرد و افزود: مصوبات اين كارگروه در بخش 
بانكی در خصوص پرداخت تسهيالت بايد 

در كوتاهترين زمان اجرايی شود.

بخشداررحيم آباد در جلسه شورای اداری 
گفت :در جامعه اسالمی دولت٬ امانت دولت 
دولت  دراين  كه  كسانی  همه  و  است  مردم 

حاكم اند بايد امانت دار باشند.
منصور سعادت نژاد افزود: ما امانت داريم 
وبايد بكوشيم درامانت داری پاسخگو باشيم 
وهفته دولت فرصت مناسبی است كه بتوانيد 
دفاع  ای  نحوشايسته  به  دولت  عملكرد  از 
شود. بخشداررحيم آبادگفت:  درهفته دولت 
امسال 15 پروژه عمرانی،خدماتی ،رفاهی با 
صرف اعتبار 30 ميليارد ريال به بهره برداری 

می رسد.

گيالن-  گاز  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس ظهيری مديرعامل شركت گاز استان 
طرح  امسال  دولت  هفته  در  گفت:  گيالن 
گازرساني به 24 روستای سياهكل افتتاح مي 
گيالن  استان  گاز  شركت  مديرعامل   . شود 
 114 مجموع  از  افزود:  خبر  اين  اعالم  با 
روستاي باالي 20 خانوارشهرستان سياهكل، 
با گازرساني  45 روستا گازدار مي باشد كه 
مندي  بهره  درصد  ديگر،  روستاي   24 به 
روستايي از نعمت گاز از 3۹ درصد به 65 
درصد مي رسد . مهندس ظهيری بيان كرد: 
براي گازرساني به اين روستاها بيش از 115 
كيلومتر شبكه گذاري و 1600 انشعاب نصب 
شده است . وي همچنين افزود: اين روستاها 
داراي يك هزار و 700 خانوار مي باشند كه 
ميليارد  از 65  بيش  آنها  به  هزينه گازرساني 
گاز  شركت  مديرعامل   . است  بوده  ريال 
استان گيالن در پايان گفت:  با افتتاح طرح 
سياهكل  شهرستان  روستاهاي  به  گازرساني 
در هفته دولت، مجموع تعداد مشتركين گاز 
مشترك  هزار   18 مرز  به  شهرستان  اين  در 

مي رسد .

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در  ها  رسانه  اگر  كرد:  اظهار  گيالن 
زمينه فرهنگ سازی و ترويج انديشه 
بی  شوند  قدم  پيش  اسالمی  های 
شك می توانند تغييرات شگرفی را 

در جامعه ايجاد كنند.
نشريه  فرهنگي  گروه  گزارش  به 
ي واكنش به نقل از  روابط عمومی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره 
گيالن، در حاشيه بازديد دكتر فيروز 
ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  فاضلی، 
اداره  اين  غرفه  از  گيالن  اسالمی 
ملی  نمايشگاه  و  جشنواره  در  كل 
مقدس،  مشهد  در  آفتاب  كاروان 

اين  مشروح  كه  شد  انجام  وی  با  گويی  و  گفت 
آقای  جناب  خوانيم:  می  زير  در  را  گو  و  گفت 
فرهنگ رضوی  های  جلوه  فاضلی جشنواره  دكتر 
صورت  به  گيالن  استان  ميزبانی  به  ها،  رسانه  در 
ملی برگزار شد، جايگاه اين جشنواره در كشور را 
چگونه ارزيابی می كنيد؟ در شش سال گذشته با 
عنايت خاص امام هشتم)ع( جشنواره به خوبی در 
بين اصحاب فرهنگ و رسانه معرفی شده است و 
به عمل  آن  از  استقبال خوبی  نيز  مطبوعات  اهالی 
آورده اند. هر سالی كه از جشنواره گذشته است از 
نظر كميت و كيفيت آثار، تعداد استان های شركت 
افزايش قابل قبولی بوده  كننده و تعداد آثار شاهد 
ايم. در سال گذشته، موضوع راديو و تلويزيون نيز 
های  به جشنواره جلوه  و  افزوده شد  به جشنواره 
فرهنگ رضوی در رسانه ها تغيير يافت كه مسلمًا 
كميت  نظر  از  را  بيشتری  رشد  شد  خواهد  سبب 
باشيم. تعداد  آثار در سال های آتی شاهد  تنوع  و 
امر  از رسانه های مكتوب كشور در  قابل توجهی 
مخاطبان  به  آن  شناساندن  و  جشنواره  اين  تبليغ 
سهيم هستند و همين موضوع سبب شده كه جايگاه 

مناسبی برای آن در سطح ملی ايجاد شود.
چه  )ع(  رضا  امام  جشنواره  چهاردهمين  در 
برگزاری جشنواره  برای  هايی  نوآوری  و  اقدامات 
با هدف  ها،  جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه 
جذب آثار به مخاطبان بيشتر در دست اجرا داشتيد؟

الكترونيكی  بصورت  نام  ثبت  جاری،  سال  در 
اين  كه  شد  فراهم  جشنواره  زيرپرتال  طريق  از  و 
تغيير  همچنين  نمود.  تسهيل  را  اثر  ارسال  امر 
در  رضوی  فرهنگ  های  جلوه  از  عنوان جشنواره 
فرهنگ  های  جلوه  به  ها  خبرگزاری  و  مطبوعات 
رضوی در رسانه ها، گستره دريافت آثار را توسعه 
داد. در اين دوره آثار از مطبوعات، خبرگزاری ها، 
پايگاه های خبری و راديو و تلويزيون دريافت شد. 
شد  افزوده  جشنواره  به  نيز  شعر  بخش  همچنين، 
كه شرايط الزم را برای ارسال اثر از طرف شاعران 
عزيز كشور با موضوع امام رضا )ع( فراهم ساخت. 
اين موضوع اگرچه از بخش های اصلی جشنواره 
نبود و داوری آن در سطح استان انجام شد با اين 
حال مخاطبان خاص خود را داشته و در مشاركت 

اصحاب فرهنگ و هنر نقش ويژه ای دارد.
راستای  در  تمهداتی  چه  جشنواره  دبيرخانه 
ترويج فرهنگ رضوی در عرصه رسانه های كشور 
انديشيده است؟ يكی از اركان اصلی اطالع رسانی 
با  بنابراين  هستند  مكتوب  های  رسانه  جشنواره، 
اقشار  دارند  ها  رسانه  اين  كه  مخاطبانی  به  توجه 
جشنواره  برگزاری  چگونگی  با  جامعه  مختلف 
آشنا هستند و همين موضوع سبب شد كه بسياری 
و...  گزارش  مقاله،  چاپ  به  نظر  صاحب  افراد  از 
كارشناسان  ظرفيت  از  استفاده  شوند.  ترغيب 
برای  فراخوان  و  پوستر  ارسال  كشور،  های  استان 

رسانه ها، چاپ خبر و مصاحبه های 
استان  های  رسانه  تشويق  جشنواره، 
از  و...  مطلب  به چاپ  های همجوار 
جمله تمهيداتی است كه برای ترويج 

فرهنگ رضوی انديشيده شده است.
و  جشنواره  فكر  اتاق  اعضای 
اتاق  محترم  اعضای  متخذه  تصميمات 
فكر تا چه اندازه ای در اين ارتقا نقش 
داشته است؟ با توجه به اين كه اعضای 
دانشگاه،  اساتيد  از  فكر جشنواره  اتاق 
تشكيل  رسانه  اصحاب  و  روحانيون 
برگزار شد  كه  در جلساتی  است  شده 
اضافه  جشنواره،  عنوان  خصوص  در 
تلويزيون  و  راديو  شعر،  بخش  شدن 
به  جشنواره  رسانی  اطالع  متعدد  های  روش 
مخاطبان، تصميمات مهمی اتخاذ شد كه اين امر در 
تعداد آثار دريافتی و كيفيت آن تأثيرگذار بوده است. 
و  زندگی  سبك  موضوع  به  جشنواره  فراخوان  در 
اقتصاد مقاومتی شعار سال مطرح شده از سوی مقام 
معظم رهبری پرداخته شده است، در اين خصوص 
انقالب  معظم  رهبر  كه  اين  به  توجه  با  بفرماييد.  توضيح 
در  را  كاملی  بحث  جوانان  با  خود  ديدارهای  از  يكی  در 
خصوص سبك زندگی ارائه فرمودند و بر موضوع اقتصاد 
مقاومتی نيز تاكيد داشتند تصميم اتاق فكر جشنواره بر اين 
شد كه »سبك زندگی و اقتصاد مقاومتی« را به عنوان يكی از  
محورهای جشنواره تعيين كنند. از طرفی رسانه ها از اركان 
اصلی اطالع رسانی در جامعه هستند و حساس شدن آنها در 
زمينه مسايل مهم جامعه و پرداختن مناسب به آن می تواند 
تغييرات مثبتی را در جامعه ايجاد كند. اگر رسانه ها در زمينه 
فرهنگ سازی و ترويج انديشه های اسالمی پيش قدم شوند 
بی شك می توانند تغييرات شگرفی را در جامعه ايجاد كنند.
برای مستندسازی آثار و برنامه های جشنواره چه پيش 
بينی هايی انجام شده است تا پس از اجرا دستاوردهای آن 
به فراموشی سپرده نشود و مورد استفاده عموم عالقمندان 
های  دوره جشنواره جلوه  پنج  برتر  آثار  گيرد؟  قرار 
فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاری ها در پنج 
كتاب مجزا، مجوز دريافت كرده و به چاپ رسيده 
است كه در همين نمايشگاه در معرض نمايش قرار 
گرفته است. در سال جاری نيز پس از اعالم نتايج 
داوری، آثار برتر، دسته بندی شده و جهت درج در 

كتاب جشنواره آماده می شوند.

رسانه ها قادر به ايجاد تغييرات شگرف در جامعه هستند

زهرا شيردل

موانع توليد در بخش بانكي 
كوتاه شود

15پروژه عمراني هفته 
دولت افتتاح مي شود

24 روستاي شهرستان 
سياهكل گازدار مي شوند

خبر

خبر

خبر

توانمند سازی جوانان رويكرد 
جديد سازمان جمعيت 

هالل احمر است
جوانان  و  دانشجويی  معاون   
هالل  جمعيت  جوانان  سازمان 
احمر رويكرد جديد اين سازمان 
آموزشی  خدمات  ارائه  را 
جوانان  سازی  توانمند  درراستای 

درسالهای اخير عنوان كرد.
امير للـه گانی شامگاه درحاشيه 

برگزاری مراسم اختتاميه سومين دوره اردوی نشاط و اميد سازمان 
باداشتن  كرد:ايران  اظهار  دربندرانزلی  احمر  هالل  جمعيت  جوانان 
،كشوری  تا 2۹سال  پنج  سنی  دررده  نفر جمعيت  36ميليون  حدود 
درحوزه  كار  برای  را  بستر خوبی  جامعه  اين جوانی  و  بوده  جوان 

جوانان فراهم كرده است . 
انجام  درخصوص  جامعه  افراد  زياد  استقبال  به  اشاره  با  وی 
كارهای خيرخواهانه افزود:كمك به همنوع و كارهای انسان دوستانه 
در فرهنگ ايرانی و اسالمی كشور ما يك فرهنگ ديرينه بوده و مردم 
ايران همواره برای كمك به ديگران درهمه شرايط آمادگی الزم را 
دارند.   للـه گانی با اشاره به عضويت بيش از يك ميليون نفر جوان 
كرد:اين  تصريح  احمر  هالل  جمعيت  جوانان  درسازمان  داوطلب 
سازماندهی  بصورت  و  سال   2۹ تا  پنج  سنی  های  رده  در  اعضاء 
شده دركانون های مختلف درسازمان جوانان با جمعيت هالل احمر 
وی  كنند.   می  همكاری  جامعه  به  رسانی  خدمات  امر  در  كشور 
به وجود سه هزار و 500كانون درمهدهای كودك سراسر  اشاره  با 
كشور خاطرنشان كرد:اعضای اين كانون ها دررده سنی پنج تا هفت 
سازماندهی شده   ، های هالل  غنچه  های  كانون  عنوان  تحت  سال 
پرورش  و  آموزش  وزارت  با  نامه  تفاهم  امضاء  به  گانی  للـه  اند.  
درهشت  آموزی  دانش  كانون  هزار  هشت  سازماندهی  درراستای 
هزار مدرسه درسطح كشور اشاره و تصريح كرد:با امضاء تفاهم نامه 
درمراكز  نيز  ۹50كانون  بر  بالغ  بهداشت  وزارت  و  علوم  وزارت  با 
آموزش عالی و دانشگاه های سراسر كشور تشكيل شده است.  به 
دانشجويی و جوانان سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 700  گفته معاون 
كانون نيز درپايگاه های جمعيت هالل احمر شهرستان ها و درجهت جذب 
جوانان داوطلب برای خدمت رسانی به جامعه تشكيل شده است.  للـه گانی 
يادآور  كشور  روستاهای  درسطح  روستايی  های  كانون  تشكيل  به  اشاره  با 
اردوهای  برگزاری  با  نوجوانی  و  جوانی  درسنين  افراد  شد:توانمندسازی 
مختلف درايام تابستان و با استفاده ازآموزش های اساتيد با تجربه از برنامه ها 
و اهداف سازمان جوانان جمعيت هالل احمركشور است.    اختتاميه سومين 
دوره اردوهای نشاط و اميد ويژه دبيران و اعضای كانونهای دانشجويی و آزاد 
سازمان جوانان جمعيت هالل احمر كشور شامگاه چهارشنبه دراردوگاه مهر 
اين جمعيت در بندرانزلی برگزار شد. دراين مراسم به مناسبت سالروز ورود 
آزادگان به ميهن اسالمی از پنج آزاده سرافراز جمعيت هالل احمر گيالن با 
اهداء لوح تقدير و هدايايی تجليل شد. سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 
دارد.  2۹سال  تا  پنج  سنی  های  دررده  عضو  نفر  ميليون  بريك  بالغ  كشور 
تقديم  آزاده سرافراز و 17شهيد  پنج  استان گيالن  احمر  جمعيت هالل 
نظام مقدس جمهوری اسالمی كرده است. بندرانزلی در40 كيلومتری 

غرب مركز استان گيالن واقع شده است .

منطقه  ي  نشريه  اجتماعي  گروه   
اي واكنش و شبكه خبري گيالن 24: 
كشاورزي  جهاد  مصوبات  براساس 
هاي  كارخانه  اتحاديه  و  گيالن  استان 
يا  و  نقدي  نرخ  استان  اين  شاليكوبي 
غير نقدي تبديل شلتوك به برنج سفيد 

مشخص شد.   شعبان نژاد رئيس اين سازمان در اين باره توضيح داد، 
موظف  گيالن  سراسر  شاليكوبان  همه  قانوني   مصوبه  اين  براساس 
هستند به ازاي يكصد كيلوشلتوك برنج 3 كيلو و 50 گرم برنج سفيد 
از برنجكار دريافت كنند . هم چنين كارخانه هاي برنج كوبي مي توانند در 
صورت دريافت نقدي دستمزد خود از كشاورزان به ازاي هر كيلوگرم 220 
محصول  برداشت  افزود:  گيالن  كشاورزي  جهاد  كنند.رئيس  دريافت  تومان 
براي  ترتيب كه  اين  به  دارد  را  نرخ  دستمزدي خاص خود  با كمباين  هم 
برداشت هر هكتار شاليزار و تحويل شلتوك به توليد كننده 250 هزار تومان  و 

به صورت غير نقدي 15 گوني شلتوك پرداخت خواهد شد.  
به گفته وي براي بسته بندي كاه و كلوش هم نرخي مصوب شده است كه 
براي هربسته متعارف يك هزار تومان از كشاورز دريافت خواهد شد. شعبان 
نژاد عنوان كرد: اين نرخ ها از طريق جهاد كشاورزي شهرستان ها و شهرها و 
نيز فرمانداري ها به سراسر استان اعالم شده است و برنجكوبي ها موظف 
هستند كه اين نرخ را در محلي نصب كنند كه قابل ديدن شدن توسط 
هاي  بارندگي  و  مناسب  جوي  شرايط  به  توجه  با  باشد.  كشاورزان 
خوب در استان گيالن ، كارشناس هاي كشاورزي پيش بيني كرده اند 
كه امسال يك ميليون و 200 هزار تن شلتوك و از اين ميزان 750 هزار 

تن برنج سفيد توليد مي شود.

ماه  وارديبهشت  فروردين  ماههای  مستمری  افزايش  تفاوت 
بازنشستگان ، ازكارافتادگان و بازماندگان تامين اجتماعی گيالن تا 
حقوق  افزايش  تفاوت  پرداخت   . ميشود  پرداخت  مردادماه  پايان 
گزارش  به  ماه  مرداد  پايان  تا  اجتماعی  تامين  بگيران  مستمری 
به   ، استان گيالن  اجتماعی  تامين  اداره كل  روابط عمومی وامورفرهنگی 
استناد ابالغ صادره ازادارات كل فنی مستمری ها وامورمالی سازمان تامين 
اجتماعی حسب هماهنگی های بعمل آمده تفاوت افزايش مستمری های 
 . شد  خواهد  پرداخت  مردادماه  پايان  تا  ماه  وارديبهشت  فروردين  ماههای 
براين اساس تفاوت افزايش مستمری فروردين ماه تا پايان 28 مرداد و تفاوت 
افزايش مستمری ارديبهشت ماه سالجاری تا پايان روز 30 مرداد به حساب 
مستمری بگيران درگروههای مختلف واريز می شود .   افزايش مستمری ها 
ازخردادماه با لحاظ ضريب 14 درصدی اعمال و 2 ماهه معوق نيزطبق برنامه 
ريزی صورت گرفته طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد . بابت پرداخت 
تفاوت دوماهه فروردين وارديبهشت ماه بيش از103 هزار مستمری 

بگيرگيالنی قريب به 300 ميليارد ريال تامين اعتبارالزم است.

استاندار خبر داد،

استاندار تذكر داد،

بخشداررحيم آباد: 

معاون سازمان جوانان هالل احمر:

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

   براي جلوگيري از آسيب ديدگي لوازم برقي ، حتما از دستگاه محافظ استفاده کنيد .
   براي استفاده بهينه و کاهش هزينه هاي برق مصرفي ، دماي کولر گازي را روي

 24 درجه تنظيم کنيد.
   براي جلوگيري از خاموشي احتمالي از استفاده همزمان لوازم برقي پرمصرف )مانند کولر گازي،ماشين 

لباسشويي،اتو،جاروبرقي(جدا خودداري فرماييد.
   براي پايداري شبکه هاي برق و کاهش هزينه هاي برق مصرفي،المپ هاي اضافي را خاموش نماييد .

دكتر عباسي:

ليال خدمت بين دانا

استان  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  مديركل   
رسيدگی  و  توجه  گفت:  همايش  اين  در  گيالن 
عنايت  مورد  قطعا   ، جانبازان  و  يادگاران شهدا  به 
شهيدان قرار خواهد گرفت و سبب ايجاد بركت در 

زندگی خواهد شد.
در  طاهرنژاد  ابراهيم  گيالن،  ايثار  گزارش  به 
بنياد  سالمت  پايش  پزشكان  از  تجليل  همايش 
هتل  در  كه  گيالن  استان  ايثارگران  امور  و  شهيد 
و  قدر  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  انزلی  سفيدكنار 
ايثارگران  منزلت خدمت به خاندان معظم شهدا و 
به  و رسيدگی  مزد تالش ها  و شما  باالست  بسيار 

اين عزيزان را انشااهلل در آخرت خواهيد گرفت.
يادگاران شهدا  به  توجه و رسيدگی  افزود:  وی 
و جانبازان، قطعا مورد عنايت شهيدان قرار خواهد 
گرفت و سبب ايجاد بركت در زندگی خواهد شد.

مديركل با بيان اينكه رسيدگی به بيماران، خدمتی 
انسانی است اظهار داشت: از آموزه  های اسالمی و 
سيره اوليا برمی  آيد كه پس از ادای واجبات، خدمت 
به مردم، به ويژه مؤمنان و صالحان، مهم ترين وسيله 

نزديكی به خداوند است. 
معاون  جعفريان  دكتر  همچنين  همايش  اين  در 
بهداشت ودرمان بنياد شهيد وامور ايثارگران استان 

پايش  طرح  وضعيت  از  گزارشی  ارائه  به  گيالن 
سالمت در استان پرداخت.

خدمت به خانواده شهدا منزلت است
برنجكوبي هاي متخلف به دادگاه طاهرنـــژاد:

معرفي مي شوند

تفاوت افزايش حقوق مستمري بگيران، 
آخر مرداد ماه پرداخت مي شود

نرخ شاليكوبي ها اعالم شد،

فرشته رضائی

20 ذی القعده 1437
شماره   2634 شهریور  1395 سه شنبه 

شاليكاران  بيمه  مطالبات  ريال  ميليارد   45  
پرداخت شد.

نشريه ي واكنش:   شبكه خبري گيالن 24 و 
گيالن  استان  كشاورزي  بانك  اي  بيمه  مدير 
ازمطالبات  ريال  ميليارد   45 تاكنون  كرد:  اعالم 
گيالني  شاليكاران  برنج  بيمه محصول  به  مربوط 
پرداخت شده است.  مهندس معمار زاده افزود: 
اين مطالبات در مجموع 312 ميليارد ريال است 
تامين  محض  به  برنجكاران  هاي  طلب  بقيه  كه 
بودجه از سوي دولت پرداخت خواهد شد. وي 

در  گوناگون  نوع محصول   32 اينكه  به  اشاره  با 
استان تحت پوشش بيمه قرار دارند ،  تصريح كرد:  

انواع محصوالت زراعي، زنبورداري،  پرورش دام 
و طيور مشمول طرح بيمه قرار دارند و بيش از ۹2 

هزار فعال در اين بخش هاي بيمه شده اند.
توليد  كار  انجام  در  تاخير  علت  معمارزاد   
كنندگان در زماني خاص و محدود در فصل توليد 
اظهار  و  دانست  كننده  مراجعه  علت حجم  به  را 
درسراسر  و  مركز   2 استان  مركز  رشت  در  كرد: 
بانك  با  اي  بيمه  28شركت  مجموع  در  استان 

كشاورزي همكاري مي كنند.

45 ميليارد ريال مطالبات بيمه شاليكاران پرداخت شد
مدير بيمه اي بانك كشاورزي گيالن:

سالمه شيرزادی



واکنش شرق گيالن ، گوناگون

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن 

7 واكنش

مهمترين  كارآمدی،  گفت:  الهيجان  شهرستان  فرماندار 
از  بسياری  بر  توانسته  كه  است  اميد  و  تدبير  دولت  مشخصه 

مشكالت و تنگناها ، فائق آيدواكنش،.
  سيد محمد احمدی  در نشست شورای اداری شهرستان 
الهيجان كه با محوريت راه اندازی دفتر خبری ايرنا در شرق 
اين  فرمانداری  محل  در  الهيجان  ميزبانی  به  و  گيالن  استان 
شهرستان برگزار شد، با بيان كارآمدی دولت تدبير و اميد اظهار 
كرد: اين شاخصه، اصل مهمی برای دوام و بقای نظام جمهوری 

نظام را در سه  ايران شده است. وی عنصر كارآمدی  اسالمی 
حوزه مديريت، اقتصاد و سياست عنوان و اضافه كرد: اين سه 
ايران زنده كرده است.  اميد را در دل مردم  بارقه های  عنصر، 
هفته  به  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  الهيجان  فرماندار 
دولت اشاره و خاطرنشان كرد: در هفته دولت امسال، 155 طرح 
عمرانی با اعتباری بالغ بر 447 ميليارد ريال در اين شهرستان 
نفر   722 برای  و  گيرد  می  قرار  برداری  بهره  مورد  و  افتتاح 

فرصت شغلی ايجاد شده است..

افتتاح 155 طرح 
عمراني همزمان با هفته 

دولت در الهيجان

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

استان  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  مديركل 
مسير  در  كوه  ديواره  تراشيدن  گفت:  گيالن 
قديم  محور  در  مصالح  برداشت  و  پيچ 
سياهكل،  شهرستان  ديلمان  به  الريخانی 
است.   شده  انجام  غيرقانونی  و  مجوز  بدون 

به گزارش روابط عمومی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری گيالن، 
جاده  مسير  تثبيت  عنوان  تحت  طرحی  اجرای  افزود:  زارع  داود 
پيچ صلواتی در حوزه  به  ديلمان معروف  به  قديم الريخانی  محور 
اداره كل  اين  از  اخذ مجوز  بدون  شهرستان سياهكل، غيرقانونی و 
بوده و تخريب اراضی ملی محسوب می شود.وی اظهار داشت: اين 
برداشت توسط اداره راه و شهرسازی سياهكل در عرصه و اراضی 
ملی صورت گرفته كه بايد هرگونه فعل و انفعال در اين عرصه ها 
قبل از اجرا با هماهنگی اداره منابع طبيعی شهرستان انجام شود. زارع 
از توقف اين طرح خبر داد و خاطرنشان كرد: برغم رانشی بودن اين منطقه ، 
اداره راه سياهكل بدون اخذ مجوز الزم و هماهنگی قبلی با اداره منابع طبيعی 
شهرستان اقدام به تراشيدن ديواره كوه در مسير پيچ و مصالح موجود كرده كه 
اين امر، ضمن تخريب جنگل و ايجاد خطرات بعدی، خسارت های سنگينی 

به عرصه وارد آورده است.
وی اين عرصه را متعلق به منابع دولت و ملی دانست و يادآور شد: اداره 
اجابت  عدم  و  موضوع  اعالم  از  پس  گيالن  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  كل 
راستای  در  راهسازی  توسط  مصالح  برداشت  و  عمليات  قطع  درخواست 
اقدام و گروه  فعاليت،  ادامه  از  برای جلوگيری  قانونی خود  ذاتی و  وظايف 
كارشناسی را برای ارزيابی و برآورد خسارت ها اعزام كرده است. زارع تاكيد 
كرد: تمام دستگاه های اجرايی مكلفند طبق قانون ظرف مدت سه ماه 
پس از اخذ نقشه، هزينه های احياء ، بازسازی و ميزان خسارت وارده 
را تعيين و به دستگاه مجری اعالم كنند كه در برداشت مصالح در 
منطقه پيچ صلواتی ديلمان هيچگونه هماهنگی قبلی از جانب مجری 

صورت نگرفته است.

به  ژاپن  و  چين   ، امريكا  چرا 
رنكينگ  بيشترين  در رديف  ترتيب 
دارند  »ريو«قرار  المپيك  های  مدال 
فرصت،   ، كشور  سه  اين  مردم  ؟ 
مجموع  در  و  امكانات  ثروت، 
شرايط مورد نياز ورزش را به وفور 

در اختيار دارند. ورزشهای مدال آور المپيك، بيشتر حول و حوش 
»دو و ميدانی« است. يعنی جايی كه خاستگاهش ، بيشتر و قاعدتا 
فرهنگ يك جامعه است و نشانگر عالقه ی آن جامعه به سالمت و 
تندرستی می باشد.به نظر شما ايا مردم آمريكا، چين و ژاپن با مردم 
ما خيلی فرق دارند كه اين همه مدال گرفته اند ؟تفاوت مدال آوری 
در المپيك سر چند ثانيه ی بسيار كوتاه است. معهذا اهالی ورزش 
ثانيه كار می كنند . اما تا دلتان  اين كشورها دقيقا روی همان چند 
بخواهد در ورزش كشور ما »وقت« بی ارزش است يا بعبارتی وقت 
طال نيست . هيچ اتوبوس واحدی به موقع نمی آيد. هيچ هواپيمايی 
به موقع پرواز نمی كند. هيچ قطاری به موقع به مقصد نمی رسد. 
هيچ سخنرانی ای سر وقت شروع نمی شود. هيچ وقت بلندگوها و 
ميكروفون ها درست كار نمی كنند. هيچ جاده ای بدون چاله و چوله 
وجود ندارد. هيچ سرويس بهداشتی عمومی واجد بهداشت حداقلی 
هايش  وعده  به  است  نتوانسته  رييسی  يا  مدير  هيچ  تقريبا  نيست. 
می  شروع  شده  داده  وعده  زمان  سر  نه  ای  پروژه  هيچ  كند.  عمل 
شود، نه تحويل داده می شود و نه با هزينه ی محاسبه شده به پايان 
ثانيه  بخواهيم روی  از  ورزشكارانمان  ما  می رسد. چرا ؟آن وقت 
ها كار كنند؟ آيا اين درخواستی عاقالنه يا دستكم منصفانه است كه 
مثال به دنيا نشان دهيم كه ما هم مثل امريكايی ها ، ژاپنی ها و چينی 
ها خيلی پيشرفته ايم؟ نخير ، اينجا ايران است. كشوری  كه سالی 
ثروت  شبه  يك  می شود.  كشور  وارد  قاچاق  دالر جنس  ميلياردها 
بيشتر مردم به يك سوم تقليل می يابد و ثروت يك عده ا ی معدود 
سه برابر زياد می شود. تعداد فراركنندگان مالياتی اش از تعداد دزدان 
دريای كارائيب هم بيشتر و هم مال الغارتشان افزون تر است. سالی 
نمی  كسی  و  می شود  توزيع  فرهنگی  بودجه  تومان  ميليارد  صدها 
داند محصول آن چيست.يكسری افراد در سيستم های دولتی كه می 
شود، گفت انباشتی از نيروهای ناكارآمدی هستند كه دقيقترين كاری 
كه انجام می دهند دريافت حقوق شان در سر برج است.  قانون در 
كشور ما آنقدر بی اثر است كه شخص ميلياردها دالر را به باد فنا داده 
و همين جور دارد راست راست می گردد كه هيچ ، مي خواهد در 
صدر قدرت اجرايي كشور باشد!! در يك نگاه واقع بينانه بايد اذعان 
كرد، همين كه جوان های ما به المپيك راه يافته اند، به اصطالح دم 
شان گرم و سرشان سالمت. ايران آينده را بايد همين جوانه ا بسازند. 
با  اداره ای كه هستند  باشند. در هر  باشند. وقت شناس  قانون گرا 
ارباب رجوع درست و مودب و وظيفه شناس برخورد كنند. به حرفه 
ای كه از آن پول در می آورند عالقمند باشند. به آدمهای متوهم و 
هذيانی مسئوليت كشورشان را نسپارند. باشد كه روزی در المپيك، 
اول جهان شوند.چرا نشوند؟ مگر خون آمريكايی ها و چينی ها و 

ژاپنی ها سرخ تر از خون ايرانی هاست؟

برداشت مصالح در مسير الريخاني به 
ديلمان بدون مجوز و غيرقانوني است

و  مديره  هيات  رييس  مسرور  رضا  مهندس    
مديرعامل سازمان كه در صدر هيات عالی اقتصادی 
ايران همراه با دكتر طيب نيا وزير اقتصاد و دارايی 
نمايندگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  و 
دارايی   اقتصادو  و  شهراسازی  و  ،راه  نفت  وزارت 
جهت حضور در كميسيون اقتصادی مشترك ايران 
و چين به كشور چين سفر كرده بود، در بدو ورود 
مقامات  رسمی  استقبال  مورد  پكن  فرودگاه  به 
قرار  ميزبان  كشور  اقتصادی  و  بازرگانی  وزارت 
گرفت . هدف از اين سفر شركت در نشست های 
تخصصی اجالس كميسيون اقتصادی مشترك ايران 
و چين در راستای توسعه همكاريهای دو كشور،در 
همايش فرصت های سرمايه گذاری در ايران كه با 
حضور بيش از 200 تن از فعاالن اقتصادی، تجار، 

 مدير كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعی در نشست 
خبرنگار  روز  تبريك  ضمن  رسانه  اصحاب  خبری 
اداره  دستاوردهای  اهم  خصوص  در  دولت  وهفته 
استان گيالن در  تدبير واميد گفت:  تعاون در دولت 
فضای كسب  در  گذاری  اشتغال وسرمايه  كارگروه  
را  كشور  اول  رتبه  استاندار  هدايت  با  كشور  وكار 
تا  كه  كرد  خواهيم  تالش  وما  است   آورده  بدست 

پايان سال ۹6 نرخ بيكاری را تك رقمی كنيم. 
حدود  سال۹3   در  بيكاری  نرخ   : كرد  بيان  وی 
در   11 به   ۹4 سال  ودر  است  بوده  درصد   13/2
صد كاهش يافته است . مديركل تعاون ، كار ورفاه 
اجتماعی گفت: يكی از كار گروه های مهم در سطح 
برنامه ريزی كارگروه اشتغال  از كارگروه  استان بعد 
است كه دراين راستا بايد مشكل اشتغال جوانان در 
كرد:  تصريح  دوست  ايزد   . گيرد  قرار  كارها  الويت 
امروزه كارآفرينی از جايگاه ويژ ه ای برخورداراست 

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شركت آب و فاضالب استان گيالن ، مديرعامل اين 
شركت از اجرای 48 پروژه با اعتباری بالغ بر 31۹ 
ميليارد ريال خبر داد كه همزمان با گراميداشت هفته 
بهره  به  و  افتتاح  استان  مسئولين  حضور  با  دولت 

برداری خواهد رسيد.
مديرعامل  و  مديره  هيأت  رئيس  لطفی  كاظم   
از  برداری  بهره  به  اشاره  با  گيالن  آبفای  شركت 
48 پروژه اين شركت همزمان با هفته دولت اظهار 
داشت: در راستای اعتبارات تخصيصی ملی و استانی 
 48 گيالن  آبفای  شركت   ، ها  پروژه  اجرای  جهت 
همزمان  استان  سطح  در  را  فاضالب  و  آب  پروژه 
مديرعامل  نمايد.  می  برداری  بهره  دولت  هفته  با 
اصلی  خانه  تلمبه  افتتاح  گيالن  آبفای  شركت 
فاضالب ناحيه غربی شهر رشت را از اهم اين پروژه 
ها عنوان كرد كه با ظرفيت 1400 ليتر بر ثانيه وارد 

صاحبان صنايع و سرمايه گذاران چينی در سفارت 
ايران در شهر پكن برگزار شد. است، 

الملل  بين  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرمايه  های  فرصت  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه  استراتژيك  وموقعيت  منطقه  اين  گذاری 

آفرينی  واستان گيالن در سال گذشته در بخش كار 
آورده  بدست  را  برتر  مقام  كشور  استان   30 دربين 
است واين در صورتی است كه تا سال ۹2 كانون كار 

آفرينی در استان گيالن شكل نگرفته بود .
وی از جمله دستاوردهای مهم ديگر اداره تعاون ، 
كار ورفاه اجتماعی استان گيالن در طول دولت تدبير 
واميد را اجرا كردن طرح هايی برای ايجاد  اشتغال 
حوادث  جلوگيری  از  بررسی   ، خانگی  مشاغل  در 
 ، بارشد 62 درصصدی  بيكاری  بيمه   ، كار  از  ناشی 
دولت  اتحاديه  توسط  كاال  سبد  عمده  بخش  توزيع 
وفرهنگيان ، انعقاد قرارداد تفاهم نامه اداره كارواتاق 
 ، رجوع  ارباب  وتكريم  كار  تسهيل  برای  تعاون 
تحويلداری  آقای  كمك  با  ها  تعاونی  سازی  كيفی 
از  تا   5 فرمانداران  ومساعدت  استان  تعاون  مدير   ،
تعاون  ترويج  كارگروه  تشكيل   ، استان  شهرستانهای 
برای اولين بار در سطح استان ، تقويت وتوسعه اماكن 

مدار خواهد شد و همچنين بهره برداری بخشی از 
همراه  به  نخودچر  و  احمدگوراب  فاضالب  شبكه 
برخوردار  ملی  اعتبارات  از  كه  مربوطه  انتقال  خط 
افزود: حفر و تجهيز يك  ادامه  بوده است. وی در 
حلقه چاه در املش ، اجرای ايستگاه پمپاژ و نصب 
آستارا،  واحدی   ۹00 مهر  مسكن  فاضالب  پكيج 
فاضالب  و  آب  تأسيسات  و  شبكه  هوشمندسازی 

آكتائو،   ، چی  اروم  دوكريدور  وجود  با  آزادانزلی 
انزلی و كريدور نستراك را تشريح و اظهار داشت : 
فعالسازی كريدور اروم چی چين ، آكتائو قزاقستان 
 ، اقتصادی  های  همكاری  توسعه  موجب  انزلی   ،
و  بنادر  خدمات  رشد  همچنين  و  تجاری  مبادالت 
انتقال كااليی دو كشور ميشود  ترانزيتی در راستای 
و مناطق آزاد ايران و به خصوص منطقه آزاد انزلی 
چينی  گذاران  سرمايه  جذب  برای  را  الزم  آمادگی 
در طرح های توسعه ای و پروژه های زير ساختی 
به ويژه مجتمع بندری كاسپين و اتصال ريل به آن 
چينی  شركت   41 حاضر  درحال  و  ميكند  اعالم  را 
در منطقه به ثبت رسيده است و 38 شركت مجوز 

فعاليت خود را كسب كرده اند.

.ايزد دوست  بيان كرد  ورزشی در 7 شهرستان استان 
ورفاه  كار   ، تعاون  اداره  عملكردهای  خصوص  در 
اجتماعی اضافه كرد : تفاهم نامه ای 3 جانبه اداره كل 
، بخش خصوصی وموسسه كار وتأمين اجتماعی تحت 
عنوان مشاغل سبز با حدود 40 مقاله ، ساخت حدود 14هزار 
وپانصد مسكن مهر در شهرستانهای استان  وآماده شدن بيش 
از 10 هزار مسكن  با كمك تعاونی های مرتبط ، برگزاری 
ومنطقه  تعاون  اتاق   ، تعاون  كل  اداره  بين  ای  نامه  تفاهم 
آزاد انزلی برای اولين بار در سطح كشور است . وی گفت: 
به مناسبت هفته تعاون برنامه های متنوعی در شهرستانهای 
استان گيالن برگزار خواهد شد كه اين برنامه ها در دو بخش 
تجليل از تعاون گران برتر وگرد همايی تعاونيهای توليدی 
شناسايی  و  ای  شبكه  تعاونيهای  عنوان  تحت  وتوزيعی 
ودر  استان  در سطح  در 6 طرح  است كه  تعاونيها  اين 
و  ، صومعه سرا  ، رودبار  انزلی   ، تالش  شهرستانهای 
آستانه اشرفيه در قالب صنعت  ، خدمات ، كشاورزی 

ومسكن  می باشد.

رضوانشهر و آبرسانی به شهرهای سياهكل، ديلمان، 
اطاقور، تالش و جيرنده از ديگر پروژه های قابل بهره 

برداری در اين ايام می باشد.
 لطفی با اشاره به پروژه های اصالح و بازسازی 
پروژه اصالح و  اظهار داشت: 23  توزيع آب  شبكه 
بازسازی و توسعه شبكه آب در سطح استان به بهره 
برداری خواهد رسيد و همچنين تجهيز و راه اندازی 
مركز كنترل و مانيتورينگ شهرستان رشت و معاونت 
بهره برداری و سيستم تله متری آب رودسر از ديگر 
پروژه های آماده بهره برداری در هفته دولت می باشد 
اداری  ساختمان  افتتاح  شد:  يادآور  همچنين  وی    .
امور آب و فاضالب لنگرود، ساختمان بهره برداری 
و اداری منطقه 2 رشت ، آزمايشگاه ستاد مركزی و 
نيز از در اين  ساختمان اداری معاونت بهره برداری 
ايام می باشد كه از محل اعتبارات ملی تأمين اعتبار 

گرديد. 

استقبال سرمايه گذاران چيني از فرصت هاي سرمايه گذاري
 منطقه آزاد انزلي

نرخ بيکاري را تا پايان سال 96 تک رقمي خواهيم کرد

48 پروژه ي آبفاي گيالن افتتاح مي شود

 شالیكاران برنج را ارزان نفروشند
برنج هاشمي 10  اكنون قيمت   هم 
تا 12 و طارم 15 تا 17 هزار تومان در 

محل توليد است.
واكنش  نشريه  اقتصادي  گروه 
هيچ  به    :24 گيالن  خبري  شبكه  و 
 « برنج  قيمت  كردن  گران  قصد  وجه 
محصولي كه به  رنج فراوان توليد مي 
شود« ،  را ندارم، اما دلم هم مي سوزد 
وقتي مي بينم همه محصوالت از جمله 
ميوه، گندم، خرما،  شكر،  انواع    ، پسته 

تابستان  از   .... و  مرغ   ، قرمز  پنير، گوشت  روغن، 
سال گذشته تا كنون اگر چه با شيب كم اما افزايش 
قيمت داشته اند. برنج گيالن را زمستان سال گذشته 
كيلو  در  تومان  هزار   18 تا   12 كيلويي  تهران  در 
خريد و فروش كردند و آنچه به دست كشاورزان 
هزار   7 تا   6 در حدود  رقمي   ، رسيد  كننده  توليد 

تومان در كيلو بود.!؟
اوايل  و  مرداد  ماه  روزهاي  آخرين   در  اكنون 
شهريور ماه در اوج توليد برنج سفيد در گيالن و 
شهروندان  از  بسياري  و  هستيم   مازنداران  غرب 
تهراني، اصفهاني ، تبريزي و كرماني و يزدي و .... 
 ، به شمال  با مسافرت  كه  اند  ياد گرفته  به خوبي 
» هم فال و هم تماشا« ضمن تفريح در شمال كه 
گوارايشان باشد، برنج را در كارخانه هاي شاليكوبي 

» به صورت خالص و بدون دخل« به ارزان ترين 
قيمت خريداري كنند.

گزارش هاي دريافتي هم حاكي است ،  متاسفانه  
در  روزها  اين  كشور  سراسر  از  برنج  هاي  دالل 
روستاها و شهرهاي گيالن و شهرستان هاي غرب 
مي  و  اند  شده  مشاهده  زياد  تعداد  به  مازندران 
پولي  و  مالي  مشكالت  علت  به  را  برنج  خواهند 
توليد كننده ،  به اصطالح مفت خريداري كرده و در 
فصل زمستان و استانه سال جديد به دو برابر قيمت 

و گاه بيشتر بفروشند.
از اين روي به عنوان يك گيالني به شاليكاران 
همه  در  به خصوص  شمال  كش  زحمت  و  عزيز 
شهرستان ها و روستاهاي استان گيالن و شهرستان 
با كمي  دارم كه  اكيد  تنكابن  توصيه  رامسر،   هاي 

تحمل محصول با قيمت هاي مناسب و 
تمايل  بسيار  ما هم  كنند.  معثول عرضه 
داريم كه محصول با كيفيت برنج گيالن با 
قيمت مناسب و عادالنه به دست مصرف 
كننده برسد ، اما متاسفانه اين گونه نيست 
اين  كنننده در  كننده و مصرف  توليد  و 
ميان بيشترين ضرر را متمحل مي شوند 
و واسطه هاي برد اصلي را با سودهاي 

كالن نصيب مي برند.
به  گيالن  استان  كشاورزي  جهاد 
به  امسال   كه  است  كرده  اعالم  تازگي 
به  هاي  بارندگي  و  مناسب  دماي  علت 
هنگام سال مناسبي براي توليد محصول برنج بوده و 
كشاورزان اين استان  با بيش از يك ميليون و حدود 
300 هزار تن شلتوك ، افزون بر 750 هزار تن برنج 

سفيد مرغوب توليد مي كنند.
به  هاشمي  برنج  اينكه  كالم  آخرين  عنوان  به 
هزار   14 تا   11 كيلويي  مرغوبيت  ميزان  تناسب 
تومان،  كاظمي 10 تا12 هزار تومان،  پر محصول ها  
7 تا ۹ هزار تومان و طارم 15 تا 18 هزار تومان با 
توجه به هزينه هاي توليد نرخ نسبتا مناسبي است . 
البته بازاريان و فروشنده كل و جزء هم بايد منفعتي 
داشته باشند. اين نرخ ها ، قيمت هاي پيشنهاي مدير 
كه  است  شاليكاران  با  تصميم  حاال    ، است  مسئول 

محصول خود را چگونه بفروشند.     

توصيه مدير مسئول،

هفته دولت امسال،

معاون سازمان جوانان هالل احمر:
فرماندار الهيجان خبر داد؛

ليال خدمت بين دانا

مدير کل  تعاون ، کار ورفاه اجتماعي  استان گيالن:

ليال خدمت بين دانا 

كميته امداد گيالن با
 100 مرکز درماني 
همكاري مي كند

آزادگان سند افتخار ، 
صبر وشکيبايي هستند 

گروه اجتماعي نشريه ي واكنش: معاون 
امداد  كميته  خانواده  سالمت  و  حمايت 
اكنون هزار و 500  اينكه هم  بيان  با  گيالن 
بيمار صعب العالج سرطانی تحت حمايت 
داشتن  در  گيالن   : گفت  هستند  نهاد  اين 
بيماران سرطانی رتبه اول را در كشور دارد 

كه اين مسئله نگران كننده است.
؛  امداد  كميته  خبری  سايت  گزارش  به 
اكنون  هم  اينكه  به  اشاره  با  بزرگی  مجيد 
100 مركز طرف قرارداد با كميته امداد گيالن 
همكاری می كنند اضافه كرد : مراكز طرف 
قرارداد اعم از سطح يك پزشكان ، سطح 2 
داروخانه ها و سطح سه بيمارستانهای استان 

هستند. 
از  بيش  امداد  كميته   : كرد  تصريح  وی 
پزشك  طرح  اجرای  در  كه  است  سال   10
كرده  عمل  موفق  و  دارد  فعاليت  خانواده 
است و هم اكنون هم 51 هزار نفر در گيالن 

تحت پوشش بيمه شهری قرار گرفته اند .
 معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد گيالن با بيان اينكه هم اكنون 42۹ نفر 
 : تاكيد كرد  دارند  ام اس  بيماری  استان  در 
دسته ديگری از افراد هستند كه بيمار نيستند 
جسمی  و  روحی  بيماری  از  و  ناتوانند  اما 

رنج می برند. 
بزرگی ادامه داد : 4 درصد از مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد گيالن را سالمندان 
آنها كامال  از  تشكيل می دهند كه ۹00 نفر 
زمينگير و ناتوان هستند كه در منزل و يا در 
هزينه  و  بستری  سالمندان  نگهداری  مراكز 
از  نيز  آنها  از  زيادی  تعداد  نگهداری  های 
با  وی  شود.  می  تامين  امداد  كميته  سوی 
اشاره به وجود 18۹ نفر از بيماران دياليزی 
اين  های  هزينه  تمامی   : افزود  گيالن  در 
بيماران از سوی كميته امداد به مراكز درمانی 

و بيمارستانها پرداخت می شود. 

  همزمان با سالروز ورود آزادگان به ميهن 
اسالمی طی مراسمی از همكار جانباز وآزاده 

تامين اجتماعی گيالن تجليل شد
 ، ايمان  واسوه های  افتخار  آزادگان سند 

صبر وشكيبايی ميباشند .
وامورفرهنگی  عمومی  روابط  گزارش  به 
گيالن   استان  اجتماعی  تامين  كل  اداره 
ميهن  سرفرازبه  آزادگان  ورود  سالروز 
جميل  حضور  با  مراسمی  طی   ، اسالمی 
حق پرست مديركل ، روحانی معاون اداری 
نيا رياست شعبه يك رشت  مالی ، صابری 
اجتماعی  تامين  ايثارگران  امور  ونماينده 
تنها همكار آزاده  اله احمدی  از بيت  استان 
شاغل ) بازمانده از جمع 26 نفره همكاران 
بازنشستگان  جرگه  به  همگی  كه  آزاده 

پيوسته اند ( تجليل شد .
به  اشاره  با  پرست  حق  مراسم  دراين 
درسالهای  غيرتمند  جوانان  های  جانفشانی 
افتخار  بعنوان سند  آزادگان  از  مقدس  دفاع 
ياد  وبردباری  صبر   ، ايمان  های  واسوه 
يادوخاطره شهيدان  با گراميداشت  و  نموده 
اين قشر   ، ايثارگران  و حماسه سازی های 
برای  الگويی  را  گذشته  ازخود  و  شريف 

تمامی انسانهای آزاده برشمرد .

مدير مسئول  

مديرکل تامين اجتماعي گيالن :

20 ذی القعده 1437
شماره   2634 شهریور  1395 سه شنبه 

3 كشوربرخوردار در صدر المپيك

 فيلم كوتاه مستندبا نام »چای«توسط هنرمندان دفتر انجمن سينماي 
جوان الهيجان توليد شد.

اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به   
ميرمسعود  فيلمسازی  تجربه  مستند«چای«سومين  الهيجان؛فيلم 
الهيجان  جوان  سينمای  انجمن  فيلمسازی  دوره  هنرجوی  ميرحيدری 
آماده نمايش شد. ميرحيدری كارگردان  فيلم مستند 11 دقيقه ای«چاييدری 
ميرحيدری »،سومين فيلم كوتاه خود را به  موضوع اوضاع  نابسامان صنعت 
مصرف  ترغيب  را  فيلم  اين  ازساخت  وهدف  داده  اختصاص  ايران  چای 
ايرانی ،كمك به حفظ محيط  باكيفيت  ايرانی به مصرف چای سالم و  كننده 
فيلم  اين  درساخت  كه  .ازديگرعواملی  كرد  واقتصادكشورعنوان  زيست 
خدمتگزاروفاطمه  فيلمنامه»صاحبه  داشتند:نويسنده  مستندهمكاری 
خدمتگزار«،تحقيق»امين اسدپور«،تصويربردار»سعيدزارع«،دستيارتص
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نشريه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي

سه شنبه ، 2 شهريور  1395 ، 20 ذي القعده 1437 ، 23 آگوست  2016 ، شماره 634 ، 8 صفحه

خوشبختي
مشكالت زناشويي زماني بروز مي كند كه يكي از زوجین بخواهد » هويت و شخصیت« همسرش را تغییر 

داده و براساس میل و خواست خود بازسازي كند. در حالي  كه اساس و شالوده زندگي مشترك يك 
تفاهم و درك متقابل است و زن و شوهر بايد با فهمي آگاهانه و درست  تا پايان اين مسیر مقدس،با اقدام 

و عمل در مسیر همدلي و هم زماني گام بردارند. اين درك متعالي به معناي واقعي، همان خوشبختي است.    
                      

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

يك نكته از اين معنا .....

مدير مسئول  

موبايل
جهـان

رشت.خیابان الکانی.روبروی بانک مسکن 
09111315062

فروش خط و گوشي 
ارائه جديدترين لوازم جانبي بصورت کلي  و جزئينمايندگي رسمي ايرانسل

كالس هاي روخواني، روان خواني، حفظ قرآن 
مجيد،  تفسير،  مداحي،  احكام در موسسه قرآني

 رشت ، خيابان معلم ، ابتداي
 كوچه گلها

                                        با حضور استاد جلـوه 

سفره قرآن گسترده است

ازطريق كارت بانكي شماره
6037997169282804 

موسسه قرآن شهيد بهشتي 
رشت را در تكميل ساختمان و 

فعاليت ها را ياري كنيد. 

  يا علي مدد

  دكتر سيد محمدعلی ثابت 
پارك  افتتاح  مراسم  در  قدم 
امروز  نگاه  گفت:  فرشتگان 
درتوسعه  رشت  شهرداری 
در  متوازن  نگاه  يك  شهری 
با  اجتماعی  عدالت  راستای 
كليه  با  مشترك  گفتمانی  ايجاد 

شهروندان است.
بر  تاكيد  با  رشت  شهردار    
از  استفاده  در  مردم  عموم  نياز 
فضاهای عمومی شهری تصريح 
كرد: ايجاد پارك ها و فضاهای 

و  دسترسی  امكان  آنكه  بر  عالوه  عمومی 
خصوص  به  شهروندان  تمامی  مندی  بهره 
از  برخورداری  در  را  سالمندان  و  خردساالن 
فضاهای عمومی بهره مند خواهد ساخت , با 
توسعه نگاه اجتماعی و فرهنگی. كمك قابل 
محله محوری  و  موثر  مراودات  به  ای  توجه 
شهروندان خواهد داشت . وی توجه به نقاط 
كم برخوردار به ويژه مناطق 4 و5 و بخشی از 
منطقه 3 را هدف اصلی مسير توسعه شهری 
خواند و افزود:  اين توزيع متوازن به واسطه 
احداث پارك های محله ای سبب خواهد شد 
تا با كم كردن فاصله ها و نيز مراوده نزديك 
گام  محالت  معايب  كاهش  در  شهروندان  با 
برداريم. به گزارش واحد خبر ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداری رشت ، سيد محمد علی 
ثابت قدم با اشاره به اينكه هيچ شهروندی در 
شهر رشت غريب نيست , گفت : شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر بيش از پيش به 
فكر مردم می باشند و همواره در صدد توزيع 
متوازن امكانات و خدمات در محالت هستند. 
شهردار رشت با تاكيد بر شعار هر محله يك 
با  ها  پارك  احداث  كرد:  نشان  خاطر  پارك 
هزينه خود مردم و شهروندان اجرايی می شود 

تا فوايد آن به مردم برگردانده شود.
  با احداث پارك ها گامی بلند در پايداری 

الزهرا )س(  دانشگاه  علمی  هيات    عضو 
عنوان  به  كشور  بانكی  نظام  اصالح  خواستار 
شد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راهكار  اولين 
سرطانی  غده  بانكی  نظام  كه  كرد  تصريح  و 
جراحی  عمل  نيازمند  كه  بوده  كشور  اقتصاد 
نشست  سيزدهمين  در  راغفر  حسين  است.  
بودجه  و  برنامه  در سازمان  توسعه  تخصصی 
اقتصاد  يك  به  شكل بخشی  گيالن،  استان 
عدالت بنيان،  فناوری،  و  دانش  به  متكی 
درون زا، برون گرا، پويا و پيشرو، انعطاف پذير، 
و  بومی  اقتصاد  الگوی  مولد،  و  فرصت ساز 
انقالبی و اسالمی  از فرهنگ  علمی و برآمده 
اظهار  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد  هدف  را 
تا  توليد  زنجيره  عوامل  اقتصاد  اين  در  كرد: 
مصرف متناسب با نقش آنها سهم بری عادالنه 
دانشگاه  علمی  هيئت  عضو  داشت.  خواهند 
الزهرا)س( با بيان اينكه تمركز بر فعاليت های 
توليد  كردن  زنده  كشور،  مزيت دار  اقتصادی 
ارتقای  رويه،  بی  واردات  از  پرهيز  داخلی، 
بهره وری انرژی، نگاه ويژه به صنايع و... عمده 
جهت گيری های اقتصاد مقاومتی است، افزود: 

اجتماعی برداشته خواهد شد
به  اشاره  با  مراسم  اين  در  پيشگر  فرانك 
روند رو به رشد شهرنشينی اذعان داشت: در 
برنامه ريزی شهری احداث بوستان ها جهت 
تعيين  اوقات فراغت شهروندان نقش  گذران 

كننده ای در توسعه شهرنشينی دارد.
محيط   ، بهداشت  كميسون  رييس  نايب 
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  و  زيست 
توازن   , عدالت  برقراری  ايجاد  رشت   شهر 
در برخورداری از خدمات شهری و امكانات 
احداث  در  اهداف  ترين  مهم  از  را  رفاهی 
پارك ها عنوان كرد و ياد آور شد: اميد است 
با احداث پارك های متعدد عالوه بر افزايش 
در  بلند  گامی  شهروندان  زندگی  كيفيت 
پايداری اجتماعی كه از اركان توسعه شهری 

است برداشته شود.
  افتتاح چندين پارك در محالت منطقه 

۴ تا پايان سال

با بررسی آمارهای اقتصادی و وضعيت رشد 
سال  تا   1338 سال  از  داخلی  ناخالص  توليد 
دو  در  كه  می شود  روشن  مطلب  اين   13۹1
برنامه سوم و چهارم)قبل از انقالب( نرخ های 

رشد اقتصادی تقريبا باالست.
محصول  را  مثبت  اقتصادی  رشد  اين  وی 
افزايش قيمت سه برابری نفت در اواخر دهه 
حجمی  فروش  كرد:  تصريح  و  دانست   40
باال  شدت  به   1352 سال  در  ويژه  به  نفت 
اقتصاد  اساسی  مشكالت  از  يكی  لذا  رفت 
و  نفتی  درآمدهای  به  شديد  وابستگی  ايران، 
معدنی)خام فروشی( صرف نظر از دولت های 
طی  مشكل  اين  است.  انقالب  از  بعد  و  قبل 

يكصد سال گذشته به چشم می خورد.
اقتصادی  رشد  نرخ  نوسانات  راغفر  دكتر 
را مشخصه يك اقتصاد بيمار دانست و عنوان 
كرد: تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختار 
كشاورزی،  بخش  سه  در  كشور  اقتصادی 
اين  كه  می شود  تعريف  خدمات  و  صنعت 
اين  كه  زمانی  تا  لذا  نيست  متناسب  نسبت ها 
هيچ  نشود،  اصالح  و  نكند  تغيير  ساختار 

علی مقصودی مدير منطقه 4 
شهرداری رشت با اشاره به آغاز 
پارك فرشتگان  اجرايی  عمليات 
از فروردين ماه سالجاری اذعان 
داشت : مساحت پارك فرشتگان 
5 هزار و 840 متر مربع می باشد 
كه همزمان با آن عمليات اجرايی 
يك  مساحت  به  الغدير  پارك 

هزار و 103 متر مربع آغاز شد.
شهرداری   4 منطقه  مدير 
و  گرايی  تمركز  عدم  رشت 
از  را  خدمات  عادالنه  توزيع 
سياست های اصلی شورا و شهرداری برشمرد 
و گفت: اين پارك دارای دو فاز فضای سبز و 

مبلمان و فضای ورزشی است.
را  فرشتگان  پارك  همسايگان  تمامی  وی 
با توجه به  نگهبانان پارك عنوان كرد وگفت: 
شناختی كه از مردم اين منطقه دارم همه اهالی 
و مردم آن با يك همدلی در حفظ و حراست 
فرشتگان  پارك  بازی  وسايل  و  امكانات 

خواهند كوشيد.
علی مقصودی برآورد هزينه پارك فرشتگان 
كرد:  و تصريح  دانست  تومان  ميليون  را 800 
چند  افتتاح  بر  عالوه  جاری  سال  پايان  تا 
 , دانشجو  پارك  رينگ  تكميل  شاهد  پارك 
برداری  بهره   , پارك مشكات  از  برداری  بهره 
و....  فومنی  شيون  آرامگاه  مكس  فضای  از 
سيد  مراسم    اين  در  بود   خواهيم   4 منطقه  در 
اميرحسين علوی رئيس كميسيون بودجه ،  رسولی 
 , شورا  ترافيك  و  نقل  و  حمل  كميسيون  رئيس 
محيط  بهداشت  كميسيون  رئيس  شيرزاد  فاطمه 
زيست و خدمات شهری شورا ، فرهاد شوقی  و 
فرانك پيشگر عضو شورای اسالمی شهر , فاطمه 
قديمی حرفه مدير ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری رشت  و جمعی از مردم منطقه بلوار 
شهيد افتخاری حضور داشتند پاركهاي الغدير 

و فرشتگان افتتاح شد.

از چرخه وابستگی و  ما را  سياستی نمی تواند 
با  دانشگاه  مدرس  دهد.  نجات  عقب ماندگی 
بيان اينكه ناتوانی در خلق شغل و بيكاری نسل 
جوان يكی ديگر از چالش های اقتصادی كشور 
است، گفت: هرگاه درآمدهای نفتی افزايش پيدا 
كند، دو نشانه رشد اقتصادی كاذب و فساد ماليم 
همراه با افزايش قيمت نفت ايجاد می شود. در 
لذا  و  است  فسادآفرين  نفتی  درآمدهای  واقع 
اقتصادی كه وابسته به درآمدهای ناشی از منابع 
بادآورده طبيعی باشد، آسيب پذيری نيروی كار 
را در پی دارد. 56 درصد از درآمدهای كشور 

از سال 1384 تا 13۹2 نفتی بود.

پرداخت حقوق كارگران 
شهرداري - اين هفته

10 هكتار اراضي منطقه آزاد 
انزلي آزاد شد 

پارك هاي الغدير و فرشتگان رشت افتتاح شد  

نظام بانکي ايران نيازمند جراحي است

 :24 گيالن  خبري  شبكه   
با  رشت  شهر  شوراي  عضو 
اشاره به وضعيت پرداختی های 
معوقه كارگران شهرداری اعالم 
پيگيری  كارگران  حقوق  كرد: 
شده و همين هفته پرداخت مي 
شود.  مهندس سيد امير حسين 

علوي افزود: با پيگيری های اعضای شورای شهر و كارگروه اقشار 
كارگران  معوقه  حقوق  ديگر  روز  سه  رشت  شورای  آسيب پذير 

بخش رفت و روب شهرداری رشت پرداخت می شود.
عضو شورای اسالمی شهر رشت با بيان اينكه حقوق كارگران 
است،  افتاده  تعويق  به  ماه  چند  رشت  شهرداری  رفت  و روب 
اين  تمام معوقات  به زودی  داد  تصريح كرد: شهردار رشت قول 
نسبت  اسالم  مبين  دين  در  افزود:  وی  شود.   پرداخت  عزيزان 
تاكيد شده و  به پرداخت حقوق كارگر در كمترين زمان ممكن 

اميدواريم شهردار رشت به اين موضوع بيشتر توجه كند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر رشت،  كارگران 
جامعه  آسيب پذير  و  درآمد  كم  اقشار  از  را  شهر  نظافت  بخش 
پرسنل  تمام  مزايای  و  حقوق  اميدواريم  كرد:  تصريح  و  خواند 

شهرداری رشت در اسرع وقت پرداخت شود.
وی به مشكل بيمه درمانی پرسنل شهرداری رشت اشاره كرد 
و يادآور شد: يكی ديگر از مشكالتی كه پرسنل شهرداری با آن 

مواجه هستند موضوع بيمه درمانی آنهاست.
وي گفت: دفترچه های درمان پرسنل شهرداری رشت به دليل 
پرداخت نكردن حق بيمه توسط شهرداری به تامين اجتماعی فاقد 

اعتبار است، اما اين دغدغه به زودي رفع مي شود..

و  ساماندهی  راستای  در   
آزادسازی حريم 60 متری نوار 
ساحلی و اراضی ملی منطقه، از 
اراضی  از  حفاظت  يگان  سوی 
همكاری  با  و  سازمان  اين 
نيروی  و  مرزبانی  نيروهای 

آزاد  انزلی  آزاد  منطقه  از زمين های ساحلی  كيلومتر  انتظامی 10 
سازمان  الملل  اموربين  و  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  سازی 
منطقه آزاد انزلی، افراد سود جو از طريق ديوار كشی، نصب سيم 
خاردار و ساخت آالچيق در روستاهای امين آباد، چپرپرد پايين و 
جفرود باال اقدام به تصرف اراضی ملی و نوار ساحلی منطقه آزاد 
انزلی كرده اند كه با دستور قضايی و همكاری نيروی انتظامی و 
مرزبانی موانع و ساخت و سازهای غير مجاز ايجاد شده در وسعت 
10 كيلومتر از سواحل منطقه معدوم و زمين های مورد تصرف آزاد 
شده است.  با تاكيدات انجام شده از سوی رييس هيات مديره و 
با  قانونی  و  جدی  برخورد  در خصوص  سازمان  اين  مديرعامل 
حفظ  بين  ذره  زير  منطقه  اين  ساحلی  و  ملی  اراضی  متصرفان، 
همكاری  با  محدوده  اراضی  از  و صيانت  دارند  قرار  و حراست 
نهادهای ذيربط از اولويت های سازمان منطقه آزاد انزلی بوده و در 
اين مسير از همكاری همه شهروندان منطقه به منظور پاسداشت 
اراضی برای خلق فرصت در جهت توسعه منطقه استقبال می كنيم.

 مهم ترين اقدامات يگان حفاظت اين سازمان در محدوده منطقه 
آزاد انزلی برخورد با تخلفات ساختمانی، جلوگيری از ساخت  و 
متری   60 و  ها  رودخانه  ها،  جاده  حريم  در  مجاز  غير  سازهای 
ساحل دريا، تصرفات اراضی، جلوگيری از برداشت غيرمجاز ماسه 

و صيانت از جنگل ها و منابع طبيعی محدوده است.

خبر ...

خبر ...

خبر ...

شبكه  و  واكنش  نشريه 
خبري گيالن 24: رئيس شورای 
فرهنگی نهاد رياست جمهوری 
های  حقوق  اينكه  بيان  با 
پرداختی نجومی و غيرمتعارف 
بر  يقينا  مديران  از  برخی  به 
خالف عرف و اخالق و شرع 
در  نيست  شايسته  گفت:  است 
اداره ای كارمندی يك ميليون و 

رئيس وی 57 برابر بيشتر از او حقوق بگيرد.
به گزارش شبكه تحليلی خبری گيالن 24 ،  شايسته نيست در 
اداره ای كارمندی يك ميليون و رئيسش 57 برابر بيشتر از او حقوق 

بگيرد
نهاد  فرهنگی  شورای  رئيس  اكرمی  رضا  سيد  حجت االسالم 
و  نجومی  پرداختی  های  حقوق  اينكه  بيان  با  جمهوری   رياست 
غيرمتعارف به برخی از مديران يقينا بر خالف عرف و اخالق و شرع 
است گفت: شايسته نيست در اداره ای كارمندی يك ميليون و رئيس 

وی 57 برابر بيشتر از او حقوق بگيرد.
 وی با بيان اينكه ريشه يابی و پيدا كردن زمان آغاز پرداخت های 
نجومی به مديران چندان حائز اهميت نيست عنوان كرد: مهم نيست 
ريشه اين فساد ها در كدام دولت شكل گرفته باشد.  رئيس شورای 
فرهنگی نهاد رياست جمهوری با بيان اينكه پرداختهای نامتعارف و 
نجومی به برخی از مديران گاها به داليلی همچون كم توجهی و كم 
لطفی در قانون گذاری و اعمال قانون در اين زمينه بوده است گفت: 
تنها موردی كه در برهه كنونی الزم و ضروری است اين است كه با 

اين خالف به صورت جدی و قاطعانه برخورد شود.

زهرا رضائي

حقوق رئيس 57 برابر كارمند
 جفا است!!       

عضو شوراي شهر خبر داد،رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست جمهوری

کتاب »مديريت بحران« منتشر شد
کتاب »مديريت بحران« تاليف مهدي باقريان در 

104 صفحه در قطع وزيري توسط انتشارات کارگزار 
روابط عمومي منتشر شد.

زهرا رضائي


