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سالنهاي فرهنگي،هنري 
گيالن واگذار نمي شود

باغ هاي 
موجود رشت 

حفاظت 
مي شوند 

مناطق 
كوهستاني 
گيالن گاز 

رساني شد 

بعد ازگراني 
كنتور،  نرخ 

مصرف گران 
شد

سرشماري 
750 هزار 

خانوار گيالن

 شماره  644  ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

با غرض سياسي مشكالت 
را دامن مي زنند 

واكنش  ي  نشريه  افتصادي  گروه   
از به  و گيالن 24: سه شاهد متفاوت 
خبر  سود  نرخ  کاهش  خوردن  مانع 
مي دهد. شاهد اول به استناد آمارهاي 
بانک مرکزي است.   اين آمارها نشان 
در  سود  نرخ  کاهشي  روند  مي دهد 
بازار بين بانکي متوقف شده و حتي به باالي سطح 18 درصد بازگشته 
است. دومين شاهد از فاصله گرفتن نرخ سود سپرده هاي بانک ها از 
سطح تعيين شده در توافقات قبلي حکايت دارد. بررسي هاي ميداني 
حاکي از آن است که نرخ سود سپرده ها در برخي بانک ها به حدود 

20 درصد رسيده است.
 تغييرات نرخ در بازار بدهي سومين شاهد است. اگرچه چسبندگي 
اقتصادي تا حدودي غافلگير کننده  بازارها براي فعاالن  نرخ سود در 
است، اما از منظر پيش بيني سياست گذاران اقتصادي، رفتاري عادي و 

قابل پيش بيني محسوب مي شود.
سود  نرخ  تنظيم  که  است  آن  از  حاکي  کارشناسي  بررسي هاي    
بانکي براساس نرخ تورم، نيازمند اصالحات ساختاري است که بايد 
نظر  از  گيرد.  صورت  ارزي  قيمت گذاري  و  بانکي  نظام  حوزه  در 
مذکور،  حوزه هاي  در  وقت کشي  و  نامتعارف  مالحظات  کارشناسي 
روند  به  توجه  با  سود  نرخ  تنظيم  براي  سياست گذار  ناتواني  باعث 
نزولي تورم و کاهش هزينه هاي تامين مالي شده است. »دنياي اقتصاد« 
در گزارشي تالش کرده به اين سوال پاسخ دهد که چرا روند کاهش 

نرخ سود بانکي با مانع روبه رو شده است.

نرخ سود بانكي رو به افزايش است!!

 

 به کانـال تلگرامي واکنشي ها 
خوش آمديد ...

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

telegram.me/vakoneshiha آدرس:

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

اقتصاد  تاريخ  طول  در   
در جوامع بشري از اهميت 
العاده برخوردار بوده  فوق 
و اين روند تا پايان جهان 
باقي خواهد بود. اقتصادي 
يعني داشتن توانايي پولي و مالي و زندگي بهتر 
و رفاه بيشتر و اگر جامعه اي از اين مهم محروم 
آفريقايي  كشورهاي  از  بسياري  مانند  بماند« 
دست  بايد  سرزمين  آن  مردم   ».... و  ، افغانستان 
داراي  و  ثروتمند  كشورهاي  سوي  به  را  شان 
در  نمونه  عنوان  به  كنند.   دراز  قوي  اقتصادي 
كشور همسايه ما كه حاال جمهوري اسالمي هم 
سوي  به  شان  دست  سال  هر  ها  افغان  هست، 
براي تداوم حيات  تا  اروپا دراز است  آمريكا و 
ماندن«  زنده  بخوانيد   « مردم  عادي  زندگي  و 
خود  خودي  به  نيازمند  اين  باشند.  نيازمند  بايد 
بيچارگي به همراه دارد و چنين  سرخوردگي و 
ملت و مردم هرگز عزتي ندارند. اينكه استقالل 
اقتصادي و كشاورزي در ايران بسيار مهم شمرده 
شده است يك سخن درست و قابل دفاع است. 
خود  استقالل  حفظ  براي  بايد  اسالمي  نظام 
اقتصاد  به  اتكا  با  اقتصادي  تقويت  راستاي  در 
مقاومتي » يعني توجه و اتكا واقعي به توانمندي 
هاي داخلي« بيش از پيش تالش و همت كند و 
مديران و برنامه ريزان به شيوه اي عمل كنند كه 

مردم هرگز نيازمند بيگانگان نشوند.
اگر  و  امنيت  يا  است  مهم  اقتصاد  اما   ...
اقتصادي قوي داشتيم و امنيت نبود و در معرض 
چه  تا  اقتصاد  اين  داشتيم  قرار  دشمنان  تعرض 

ميزان تداوم خواهد داشت.  
ترديدي نيست كه در يك جامعه امنيت مهم 
با  اقتصاد  بهترين  كه  چرا  است  اقتصادي  از  تر 
اما   ، شود  مي  نابود  كلي  به  دشمن  حمله  يك 
مقتدر  سرزمين  از  حفاظت  و  امنيت  حوزه  در 
شديم و كسي جرائت نگاه چپ نداشت،  اقتصادي 
و  حول  به  كند.  مي  تر  نمايان  را  خود  ارزش  قوي 
قوه ي الهي نيروهاي مسلح ايران اسالمي به خصوص 
فرزندان انقالبي سپاه پاسداران بعد از هشت سال دفاع 
مقدس با درك درست از شرايط كشور و دشمني هاي 
استكبار و توطئه هاي كشورهاي عرب همسايه در 
اقتدار دفاعي و ارتقا سطح امنيت حركت  مسير 

كرده اند.

اقتصاد یا امنيت....
سرمقاله

»شفـاف سـازي«

خبر

به مناسبت هفته بسيج، بسيج  »گنج بي انتها،  در شبكه باران 
با  بسيج  هفته  در  انتها  بي  گنج  برنامه  با  باران  شبکه  واكنش:  نشريه 

مخاطبان خود همراهي مي کند .
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، بسيج يک حرکت اجتماعي 
اشکال  به  و  جامعه  آن  فرهنگ  به  توجه  با  اي  جامعه  هر  در  که  است 
مختلف در اثر شرايط خاص به وجود مي آيد . بسيج پرچمدار حرکتهاي 
انقالبي براي ايجاد بستري مستحکم جهت ماندگاري انقالب شده است. 
سيماي مرکز گيالن با هدف احيا و ارج نهادن به آرمانهاي بسيج و بسيجي 
همزمان با آغاز هفته بسيج با برنامه گنج بي انتها اين هفته را گرامي مي 

، حضور  ،مصاحبه  ، مستند، شهداي مدافع حرم  . موسيقي تصوير  دارد 
از  برنامه  اين  دهند.  مي  تشکيل  را  برنامه  اين  مختلف  بخشهاي  مهمان 
از  از ساعت 21:30 به مدت 60 دقيقه  دوشنبه اول آذربه مدت 8 شب 

شبکه باران پخش مي شود.
 : تهيه  /دستيار  العظيمي  عبد  مير  هادي  : سيد  کننده  تهيه   : برنامه  عوامل 
ابراهيم نظر پور / کارگردان :فردين مهر آئين / گوينده: سيد رضا سيد دانش 
/ نويسنده :عليرضا شعباني نژاد / تصوير بردار : عباس زحمتکش / دستياران 

تصوير : داريوش هاتف / تدوين :سيد علي حسيني نسب

استانـدار:

برخی بانكها تمكين نمی كنند،

فرماندارالهيجان درمصاحبه اختصاصی با واكنش،

فرمانده سپاه قدس گيالن،

سركار خانم فاطمه قدیمي حرفه
انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان مدير برترروابط عمومي 

در» سمپوزيوم بين اللملي روابط عمومي « را به شما و همه 
همكاران عزيز آن مجموعه محترم تبريك عرض مي كنم. 

توفيقات روز افزون  شما را از درگاه حق خواستارم.
 مجيـد محمدپور -  نویسنده،  روزنامه نگـار و 

مدرس  روزنامه نگاري 

جناب آقاي مهندس امين افقي 
 كسب  مقام برتر در حوزه » اطالع رسانی« از سوی 

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی در » سمپوزيوم 
بين المللی روابط عمومی« را به جنابعالي و همه عزيزان 
آن مجموعه تبريك عرض مي كنم،  توفيقات روز افزون 

شما را از درگاه حق خواستارم.
 مجيد محمدپور -  نویسنده،  روزنامه نگار و 

   مدرس روزنامه نگاري



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

ازفضاي همدلي براي 
توسعه گيالن استفاده 

شود

mohammadpour3650@yahoo.com 

 نشريه ي واكنش و شبكه خبري 
جمهوري  رئيس  معاون   :24 گيالن 
بودجه در  و  برنامه  رئيس سازمان  و 
بازديد از ريل گذاري راه آهن قزوين 
– رشت در شهر منجيل از اختصاص 
براي  اعتبار  ريال  ميليارد  هزار  پنج 
تکميل راه آهن رشت - قزوين خبر 
روز  نوبخت  محمدباقر  دکتر  داد. 
جمعه 28 آبان در حاشيه اين بازديد 
حداکثر  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
در  پروژه  اين  که  است  آن  ما  تالش 
برداري  بهره  به  شده،  تعيين  زمان 

برسد.
و  اعتبار  تامين  با  کرد:  اظهار  وي 
ريال،  ميليارد  هزار  پنج  تخصيص 
اين  از موانعي که پيش روي  بخشي 

پروژه بود، برطرف مي شود.
دکتر نوبخت با بيان اينکه امروز به 
اولين مسافر به طور آزمايشي  عنوان 
قزوين  از  کيلومتري   29 قطعه  اولين 
اين  گفت:  کردم  طي  را  کوهين  تا 
قزوين  استاندار  با  امروز  که  مسيري 
 ۱۶۰ سرعت  امکان  کرديم  طي 
و  داشت  را  ساعت  در  کيلومتر 
 ۱۶۴ مسير  اين  در   ، حاضر  درحال 
ريل  کيلومتر   ۸۰ از  بيش  کيلومتري  
گذاري شده و بقيه قسمت ها نيز با 
سرعت در حال انجام است. به گفته 
اين  ما  خواست  همه  نوبخت،  دکتر 
خط  اين  جاري،  سال  در  که  است 
ريلي تحويل داده شود؛ هرچند بخش 
مشکالتي  داراي  مسير،  اين  از  هايي 
هست که در اين بازديد، درباره آنها 
تصميماتي گرفته شد. وي خاطرنشان 
کرد: تا پايان امسال 5 مرکز استان به 
شوند.  مي  متصل  کشور  ريلي  خط 
وي اظهار داشت: همه اميد و اهتمام 
يازدهم،  دولت  در  که  است  اين  ما 
و  باشيم  مسير  اين  افتتاح  شاهد 
تهران  مسيرهاي  ريلي  خط  همزمان، 
 - ميانه  کرمانشاه   - تهران  همدان   -
در  نيز  اروميه   - مراغه  و  آباد  بستان 
حال انجام است. دکتر نوبخت گفت: 

مصمم هستيم همه اين مسيرها را تا 
پايان امسال به بهره برداري برسانيم.

معاون رئيس جمهوري به اهميت 
و  اشاره  رشت   - قزوين  آهن  راه 
بر  عالوه  مسير  اين  کرد:  تصريح 
اتصال  پايتخت  به  گيالن  اتصال 
 ، آستارا   - رشت  و  انزلي   - رشت 
و  جنوب   - شمال  ارتباط  تواند  مي 
کشورهاي همسايه شمالي ما به ايران 
را برقرار کند. دکتر نوبخت ادامه داد: 
انجام  تمهيد مقدماتي که  به  با توجه 
در  مهم  اين  براي  که  اعتباراتي  و 
نظر گرفته شده، تقريبا مشکلي براي 
کنيم  مي  فکر  و  نداريم  ها  پرداخت 

مانعي براي توقف کار نباشد.
وي با بيان اينکه در کنار خط ريلي 
حال  در  نيز  را  اي  جاده  مسيرهاي 

اتمام داريم گفت: براي جاده کندوان 
کيلومتر  اول۶۰  کيلومتر  افتتاح ۳۰  با 
وي  کنيم.  سبک  توانيم  مي  را  راه 
اضافه کرد: همچنين براي جاده هراز 
و بعد از آن فيروزکوه يعني با چهار 
آزادراه، جنوب البرز را به شمال البرز 
و حاشيه درياي خزر مرتبط مي کنيم. 
پرتردد  مسيرهاي  از  يکي  به  وي 
کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به 
عنوان  به  کرج   - تهران  مسير  اينکه 
بار  داراي  کشور،  استان   14 گذرگاه 
مشکالتي  و  است  سنگيني  ترافيکي 
را براي مردم ايجاد کرده، با سرعت، 
کرج  به  همت  اتوبان  احداث  ادامه 
محمدباقر  دکتر  است.  انجام  درحال 
و  برنامه  سازمان  رئيس  نوبخت 
باقيمانده  مسير  از  همچنين  بودجه 

محدوده  در  قزوين   - رشت  آزادراه 
کرد.  بازديد  رودبار  شهرستان  منجيل 
ساخت پروژه راه آهن رشت - قزوين 
 1386 سال  از  کيلومتر   164 طول  به 
آغاز شده و اين مسير در قالب هشت 
ريلي  مسير  اين  شود.  مي  کار  قطعه 
پيشرفت  درصد   75 داراي  اکنون  هم 
آهن  راه  گذاري  ريل  است.  فيزيکي 
سال  ماه  بهمن  اواخر  - رشت  قزوين 
رشت  فلکده  ايستگاه  مسير  از  گذشته 
خواهد  قادر  ريلي  اين خط  شد.  آغاز 
بود ساالنه 10 ميليون تن بار را حمل و 
سه ميليون مسافر را جابجا کند. تکميل 
پروژه راه آهن قزوين - رشت تا پايان 
سال جاري و فازهاي بعدي آن، يکي 
به  جمهوري  رئيس  سفر  مصوبات  از 

استان گيالن است.

فقيه در گيالن در سيمنار يکروزه  نماينده ولي  نشريه واكنش: 
 : افزود  استان  در  موجود  ازآرامش  خرسندي  ابراز  با  فرمانداران 
بايد از اين فضاي همدلي وآرامش براي توسعه گيالن بيشتر بهره 
گرفت. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، نماينده ي ولي 
امام  فرمان  از  فراز هايي  قرائت  با  مراسم  اين  در  گيالن  در  فقيه 
علي )ع( به مالک اشتر گفت : اگر بدنه ي مديريتي نظام و استان 
داشت.  خواهد  کشور  در  چشمگير  تأثيرات  کنند  عمل  خوبي  به 
آيت ا... قرباني با بيان اينکه استاندار گيالن، مديران استانداري و 
فرمانداران در استان همانند رئيس جمهوري و اعضاي هيأت دولت 

به عنوان جمع  : جمع حاضر  در کشور محسوب مي شوند گفت 
استان  براي  تدبير  انجام  و  اميد  ايجاد  پيشرفت،  براي  تصميم گير 
محسوب مي شود.  امام جمعه رشت بهره گيري از افراد با تجربه در 
کارها را براساس فرمايشات امام علي )ع( مهم دانست و گفت : در کارهاي 
افکار عمومي، اسالم و  به  با تجربه که نسبت  از کارمندان و مديران  مهم 
انقالب پاسخگو باشند استفاده کنيد. آيت ا... قرباني نظارت و مراقبت دائمي 
بر زيردستان، رصد وضعيت کلي گيالن، رسيدگي به امور معيشتي کارمندان 
و کارکنان دولت را نيز مهم دانست و گفت : بايد مراقبت کرد تا فضاي 

امنيت براي سرمايه گذاري همواره مناسب باشد.

واكنش2

سوت آزمايشي قطار رشت، قزوين به 
صدا در آمد

يادداشت

خبر

داعش قسم خورده بود، كربال را با خاك يكسان كند

خبر

خبر

ادامه سرمقاله

مجلس شوراي  رييس  نايب 
اسالمي با انتشار نامه اي خطاب 
به رييس جمهور، لغو سخنراني 
داعش گونه  را  مشهد  در  خود 
اين   ، گفت  و  کرد  توصيف 
يازدهم  دولت  زيبنده  وضعيت 
نيست.در اربعين حسيني؛ کمتر 
ها  اغلب چشم  است؛  سياسي  داغ  خبرهاي  دنبال  ايران،  در  کسي 
متوجه مراسم پياده روي اربعين است وبخش اعظمي هم از خانواده 
اين  با  از کربال.  بازگشت  براي  از زوارشان  زائري  انتظار  ها چشم 
وجود باز هم در ايران، در حوزه سياست اش، حاشيه بر متن غلبه 
به سمت جلو  ايران  آنکه مسير سياست ورزي در  از  دارد و بيش 
حرکت کند، اين حاشيه ها هستند که پيشتر از هر امر سياسي جامعه 
ايران را تکان مي دهند. روز يکشنبه، سخنراني علي مطهري نائب 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در مشهد ظاهرا به دستور دادستاني 
مشهد  در  بود  بنا  که  مطهري  برانگيخت.  را  هايي  واکنش  و  لغو 
درباره امام حسين)ع( و اصالح حکومت سخن بگويد با دستور لغو 
از اصالح  برخي  از سوي  مواجه شد؛ واکنش هايي  سخنراني اش 
طلبان مشهد که ميزبان علي مطهري و برخي نمايندگان مواجه بودند

 اغلب افرادي که به لغو سخنراني مطهري در مشهد واکنش نشان 
خراسان  استاندار  سمت  به  را  خود  پيکان حمالت  نوک  اند،  داده 
رضوي، نشانه رفته اند و او را مسئول عدم برگزاري مراسم اصالح 
طلبان در مشهد مي دانند. محمود صادقي نماينده تهران حتي پيشنهاد 
داده است که در واکنش به تعلل استاندار خراسان رضوي و وزارت 
کشور در اين باره مجلس رحماني فضلي وزير کشور را استيضاح 
کند. اصالح طلبان مشهدي نيز استاندار را مقصر لغو سخنراني نائب 
رئيس مجلس مي دانند.  در حالي که در ساعات اخير بيشتر حمالت 
متوجه استاندار و وزارت کشور شده است، علي مطهري در نامه اي 
مستقيما رئيس جمهور را مورد خطاب قرار داده است و در نامه اي 
که بدين منظور در اختيار رسانه ها قرار داده است، به نرمي رئيس 
جمهور را به برخورد قانوني مجلس با دولتش در اين باره تهديد 
کرده است.  در بخشي از نامه نائب رئيس مجلس به رئيس جمهور 
آمده است: »اين وضعيت زيبنده دولت جناب عالي نيست؛ گرچه 
قبول دارم که تالش براي محدودسازي آزادي بيان از سوي برخي 
اصالح  گرايش  که  دولت هايي  زمان  در  معموال  نهادهاي حکومتي 

طلبي دارند بيشتر است.

روش کثيف سعودي ها براي 
انتقام از زائران اربعين

عراق،  صدر  جريان  رهبر 
در  دروغين  گزارش  انتشار 
االوسط  الشرق  سعودي  نشريه 
کرد.    توصيف  کثيف  اقدامي  را 
روزنامه  کذب  سراسر  گزارش 
الشرق االوسط عربستان سعودي مبني بر »وجود روابط غيراخالقي 
ايام زيارت اربعين«! را اقدامي کثيف توصيف  در کربالي معال در 

کرد.
  صدر تهديد کرد که در صورت عذرخواهي نکردن اين نشريه 
سعودي از ملت عراق دفتر اين روزنامه را در عراق تعطيل خواهد 
کرد. وي از دولت عراق خواست که موضعي قاطع و دورانديشانه 

در برابر اقدام زشت اين نشريه اتخاذ کند.
  در همين حال، خانم »حنان الفتالوي« يکي از نمايندگان پارلمان 
عراق نيز گفت: عليه روزنامه سعودي الشرق االوسط به خاطر دروغ 
پردازي هاي آن و توهين به پيروان اهل البيت )ع( و شعائر مذهبي 

شکايت خواهد کرد.
  تشکل »الفضيله« عراق تصريح كرد، دشمنان امام حسين عليه 
السالم به دليل شکست در روش هاي مستبدانه خود، براي تخريب 
چهره زائران امام حسين عليه السالم به دروغ پردازي و تهمت زدن 

به زائران حسيني روي آورده اند.
  اين تشکل در پاسخ به رسانه دروغ پرداز عربستاني تاکيد کرد: 
شکست  بازداشت  و  انفجار  و  کشتار  با  مستقيم  هاي  درگيري  در 
پيروان  براي  دروغ  ترويج  و  پردازي  دروغ  از  حاال  و  ايد  خورده 

خاندان پيامبر گرامي اسالم استفاده مي کنيد.
)يکشنبه(  امروز  شماره  در  االوسط  الشرق  سعودي  روزنامه    
نامشروع  روابط  »شيوع  درباره  افترا  و  خود گزارشي سراسر کذب 
در کربال«!! نوشت و به دروغ منبع اين گزارش را »سازمان بهداشت 
جهاني« معرفي کرد.   اما ساعاتي بعد، سازمان بهداشت جهاني با 
تکذيب خبر و آمار نسبت داده شده به خود، آوردن نام اين سازمان 
در اين گزارش دروغ را محکوم و تهديد کرد که منتشر کنندگان اين 

خبر را مجازات خواهد کرد.
  در پي انتشار تکذيبيه سازمان بهداشت جهاني، روزنامه الشرق 
االوسط هم در بيانيه اي، از برکناري خبرنگار خود در کربال به دليل 
استناد به تصورات دروغ و بي پايه در تنظيم اين گزارش ناجوانمردانه 

خبر داد.

5 هزار ميليارد به تكميل خط آهن رشت اختصاص يافت،

فرمانده سپاه قدس گيالن

مطهري، رئيس جمهور را
 تهديد كرد!

روش کثيف سعودي ها براي 
انتقام از زائران اربعين

 نشريه ي منطقه اي واكنش، گيالن 24 و كانال 
گيالن  قدس  سپاه  فرمانده  ها:  واكنشي  تلگرامي 
شهداي مدافع حرم را برگ افتخار کشور دانست و 
گفت: اگر مبارزات شهداي مدافع حرم نبود امروز 

بايد در کرمانشاه و همدان با داعش مي جنگيديم. 
پاسداشت  مراسم  در  عبداهلل پور   محمد  سردار 
خبرنگار شهيد رسانه ملي محسن خزايي در مسجد 
اظهار کرد: جمع زيباي شهداي  قدس شهر رشت 
شده  زيباتر  شهيد  خبرنگار  حضور  با  حرم  مدافع 
است و  شهيد خزائي در جمع ديگر شهدا در کنار 

ضريح امام حسين)ع( است.
حرم  مدافع  شهداي  گيالن  قدس  سپاه  فرمانده 
شهيد  افزود:  و  دانست  جلسات  تمام  محور  را 
خزايي به عنوان يک خبرنگار ايثار و مظلوميت هاي 
مدافعان حرم را بازگو مي کرد و به تصوير مي کشاند

داعش قسم خورده بود، كربال را با خاك يكسان 
كند.

وي با اشاره به اينکه شهداي مدافع حرم از حريم 
مي کنند، گفت:  دفاع  عراق  و  در سوريه  بيت  اهل 
داعش قسم خورده بود که کربال را با خاک يکسان 
مي کند و نجف را از بين مي برد و اگر شهداي مدافع 
نبودند ما امروز داغدار همان بي حرمتي ها به  حرم 
اهل بيت مي شديم اما شهدا اجازه ندادند تا بارگاه 

امام حسين)ع( آسيب ببيند.
شهدا  اين  مبارزات  اگر  داد:  ادامه  عبداهلل پور 

با  همدان  و  کرمانشاه  در  بايد  امروز  ما  نبود 
نزديک  داعش  که  روزي  و  مي جنگيديم  داعش 
کردند  عنوان  رسيد  ايران  مرزهاي  کيلومتري   30
ديگر  روز  چند  تا  ما  چون  باشند  آماده  ايراني ها 
تهران را فتح مي کنيم. وي با بيان اينکه داعش براي 
اما شهدا  افزود:  بود،  نقشه کشيده  ايران  و  انقالب 
کاري کردند تا کشور در امنيت آرامش باشد و ما 
در آرامش عزاداري اباعبداهلل)ع( را برپا کنيم و همه 

ما مديون شهداي مدافع حرم هستيم.
فرمانده سپاه قدس گيالن يکي ديگر از امتيازات 
شهداي مدافع حرم را شهادت آنها در غربت دانست 
و افزود: خدا براي کساني که در غربت به شهادت 

رسيدند اجري بزرگ منظور کرده است.
جمع  که  شديم  آگاه  گذشته  روز  گفت:  وي 
اعالم  براي حضور در حلب  از خبرنگاران  کثيري 
فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  کرده اند،  آمادگي 
اولياي اهلل هستند و شهداي  از  مدافع حرم  شهداي 
را  مادي  موانع  و  مقام رسيدند  اين  به  مدافع حرم 

پشت سر گذاشتند و به بصيرت رسيدند.
بودند  فرموده  امام)ره(  اينکه  بيان  با  عبداهلل پور 
جايگاهي  چه  شهدا  نمي دانند  افالکيان  و  خاکيان 
نشان دهنده  موضوع  اين  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
جايگاه رفيع شهداست و شهدا نيازي به برگزاري 
چنين مجالسي ندارند و از مطرح کردن نام و عنوان 

خود گذشته اند وبه دنبال گمنامي هستند.

وي با اشاره به اينکه شهدا انتظار دارند تا از ولي 
فقيه و امام زمان خود پيروي و اطاعت کنيم، يادآور 
شد: رهبر معظم انقالب روز گذشته در جمع مردم 
اصفهان فرمودند امروز بر همه نخبگان و مسؤوالن 
تأکيد  انقالب  اساسي  اصول  بر  که  است  واجب 
پاسداشت  مجلس  در  حاضران  و  کنند  پايداري  و 

مذکور اين مهم را اثبات کردند.
امام  اينکه  به  اشاره  با  فرمانده سپاه قدس گيالن 
است،  باالتر  از عصر حجاز  ما  ملت  فرمودند  )ره( 
اضافه کرد: مردم ما به بصيرت رسيده اند اما بسياري 

از نخبگان ما نرسيدند.
در  گفت:  و  کرد  اشاره  آمريکا  انتخابات  به  وي 
مناظره هاي انتخاباتي اخير آمريکا اعالم شد که براي 
برپايي جنگ در خاورميانه ميلياردها دالر هزينه شده 
مي کردند  صرف  آمريکا  براي  را  هزينه  اين  اگر  و 

مي توانستند دوباره آمريکا را بسازند.

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن     

  براي جلوگيري از آسيب ديدگي لوازم برقي ، حتما از دستگاه محافظ استفاده کنيد .

  ساعت اوج مصرف برق در 6 ماه دوم سال از ساعت 18 الي 22 مي باشد . لطفا براي کاهش هزينه 

هاي برق مصرفي از لوازم برقي پر مصرف استفاده نکنيد .

  براي جلوگيري از خاموشي احتمالي از استفاده همزمان لوازم برقي پر مصرف ) مانند ماشين لباس 

شويي ، اتو ، جاروبرقي و ... ( جدا خودداري فرمائيد .

  براي پايداري شبکه هاي برق و کاهش هزينه هاي برق مصرفي خانواده لطفا المپ هاي اضافي و لوازم برقي غير ضروري را 

خاموش نمائيد .

مدير مسئول  

انفجارها بی فايده بود؛

نماينده ولی فقيه در گيالن ،

نقش رسانه ها به عنوان 
بازوي دموكراسی در 

شناسايی و مبارزه با فساد

40 خانه » سوستان« 
الهيجان در معرض 

تخريب 

از  يكي  عنوان  به  باز  دير  از  ها  رسانه 
و  اند  شده  شناخته  ساالري  مردم  اركان 
ساالر  مردم  حكومتي  در  ها  رسانه  نقش 
ديني مانند نظام مقدس جمهوري اسالمي 
بر  فاخري است، مشروط  ، جايگاه ويژه و 
با  اي   اندازه  و  قالب  درهر  رسانه   آنكه 
علم و آگاهي  و كار حرفه اي و ماندگار 
ايفا  درستي  به  را  نقش  اين  باشند  قادر 
به  ها  رسانه  برجسته  نقش  تحقق  كنند. 
در  ويژه  به  دموكراسي  بازوي  عنوان 
بخش شناسايي و مبارزه با فساد در چنين 
حاكميتي بيشتر نمود دارد تا آنجايي كه مي 
راستاي  در  فساد  با  مبارزه  بر  تواند عالوه 
شفاف سازي حوزه هاي مالي و اقتصادي 
مسئوالن  به  توانمند  بازوي  يك  عنوان  به 
كمك كند. در جهان امروز با شتاب حيرت 
انواع رسانه  انگيز رسانه ها و مجهز شدن 
اين نقش برجسته   ، فناوري هاي نوين  به 
كه  اي  گونه  به  است  تر شده  و سريع  تر 
بر  شناسايي  در  رساني  اطالع  گستردگي 
هيچ كس پوشيده نيست.  اين نقش به آن 
كه  است  شده  گيري  فرا  و  گسترده  ميزان 
دقيق  بسيار  با شناخت  مقام معظم رهبري 
و دور انديشه فرمان تشكيل شوراي عالي 
با مشاركت  روساي قواي  فضاي مجازي 
اكنون  اند.  كرده  صادر  را  كشور  گانه  سه 
و  نظران  صاحب  مشورت  با  شورا  اين 
آرمان  و  اسالمي  انقالب  به  خيرخواهان 
توجهات  ظل  در  ره«    « راحل  امام  هاي 
ولي عصر » عج« و به خصوص گوش جان 
بايد  فرزانه  آگاه و  فرامين رهبر  به  سپردن 
در حوزه بهره مندي از رسانه هاي داخلي 
براي شناسايي حوزه مفاسد و مبارزه با هر 
چنين  اهلل  انشاء  كه  كند  همت  فساد  گونه 
از  بسياري  كه  نيست  ترديد  بود.  خواهد 
مفاسد در جهان امروز با سرانگشت هدايت 
رسانه ها افشا و شفاف سازي شده است و 
در كشورمان نيز يكي از اين موارد ،  افشاي 
از  اي  عده  توسط  نجومي  هاي  دريافت 
مسئوالن بود. جامعه اي كه در آن بسياري 
پيروزي  و  تحقق  براي  كه  مردم  اقشار  از 
انقالب اسالمي از جان و مال خود گذشتند 
تا  يك  آنها  ماهانه  هاي  دريافتي  اكنون  و 
يك و نيم ميليون تومان و در بسياري موارد 
كم تر از يك ميليون تومان است ، پرداخت 
ميليون  ده  چند  هاي  حقوق  دريافت  و 
توماني آنهم در نظام اسالمي يك نوع فساد 
از  فساد  اين  افشاي  شود.   مي  محسوب 
طريق رسانه ها محقق شد و به سرعت خبر 
آن جهاني شد. رسانه هاي دلسوز و متعهد  
بر  كه  رسالتي  براساس  بايد  و  توانند  مي 
عهده دارند در مسير شناسايي با مفاسد و 
مبارزه با آن از مسير قانوني لحظه اي آرام 
نگيرند كه عالوه بر وظيفه عرفي و قانوني  
يك وظيفه شرعي است. رسانه  با افشا يك 
فساد در جامعه در هر سطحي ضمن آنكه 
مسئوالن دستگاه قضايي را آگاه مي سازد 
در مسير اعتماد سازي عمومي گام بر مي 
نياز يك  ترين  اعتماد عمومي مهم  دارد و 
است.  اسالمي  ويژه حكومت  به  حكومت 
و  قضايي  دستگاه  كه  نيست  هم  ترديدي 
متوليان حاكميت  بايد با اقتدار و بي درنگ 
عليه هر گونه فساد به بهترين شيوه قانوني 
اقدام و هيچ مالحظه اي در هيچ زمينه اي 
روا داشته نشود كه به اعتماد افكار عمومي 

ضربه خواهد زد.

نقل  و  حمل  و  راهداري  مديرکل   
باره رانش زمين در  جاده اي گيالن   در 
مسير  گفت:  الهيجان  »سوستان«  منطقه 
راهداري  در  موجود  امکانات  با  مذکور 
ميليون   ۱۹۰ تاکنون  و  شده  بازگشايي 
تومان هزينه کرديم. آل محمدي با اشاره به 
اينکه ۴۰ خانه در منطقه مذکور در معرض 
هشت  کرد:   بيان  است،  جدي  آسيب 
شده  نابود  کامل  طور  به  مسکوني  واحد 
و اکنون عبور موقت در منطقه »سوستان« 

الهيجان برقرار است. 

اقتصاد يا امنيت....
ادامه سرمقاله ...

 اكنون به اظهار مقام هاي سپاه در شرايطي قرار گرفته ايم كه هيچ 
كشوري جرائت نگاه چپ به ايران را ندارد و اين امنيت موجب شده 
است كه مي توان در راستاي تقويت اقتصادي » پولي و مالي » گام 

هاي بلندتري بردايم.
با  اين سرزمين  برومند  فرزندان  كه  است  شايسته  اين روي  از   
همت عالي و بهره مندي از آخرين فناوري ها در مسير تقويت امنيت 
و پيامد آن افزايش توان اقتصادي در صحنه حضور يابند و ايران را 

هر روز قوي تر از روز پيش كنند. انشاء اهلل
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خبر

شهـردار كالچـاي: همه همت ما 
آباداني شهر است

واكنش  نشريه  اجتماعي  گروه   
و شبكه خبري گيالن 24: شهردار 
راديويي  برنامه  يك  در  كالچاي 
خواهيم  را  مان  تالش  همه  گفت: 
كرد تا نيازهاي حداقلي مردم شهر 
تامين شود. مردم اين شهر ساحلي 
خواستار  گيالن  شرق  منتهاي  در 
آب سالم بهداشتي،  پليس راهنماي 
و  درست  آوري  رانندگي،  جمع  و 
سرويس  احداث   ، زباله  هنگام  به 
تقاطع  شهر،   در  بهداشتي  هاي 
پارك  پروژه  ، تكميل  همسطح  غير 
وضعيت  كردن  روشن   ، ساحلي 
آسفالت  تكميل  شهر،  روز  بازار 
سد  رفع  و  فروشان  ماهي  بازار 
شهردار  الهوتي  هستند.  معبر 
كرد:  اعالم  برنامه  اين  در  هم 
آب  مشكل  واقع  به  منطقه  مردم 
به  مشكل  اين  دارند، اما  آشاميدني 
رودسر  شهرستان  فاضالب  و  آب 
بايد همت كند تا  مربوط است كه 
مردم اين شهر از حداقل هاي نياز 
شهري بهره مند باشند. وي درباره 
رانندگي   تاسيس مركز راهنمايي و 
رئيس  انتصاب  با  داد:  توضيح  هم 
جديد فرماندهي انتظامي شهرستان 
راهنمايي  پليس  ،  وضعيت  رودسر 
در شهر كالچاي بهبود يافته است 
شده  انجام  هاي  اقدام  از  ما  و 
رضايت داريم. شهردار كالچاي در 
خصوص جمع آوري زباله در شهر 
كالچاي اظهار كرد: متاسفانه در اين 
شهر به علت محدوديت به ساحل 
دريا و اراضي كشاورزي و ... هيچ 
مكاني براي جمع آوري يا نابودي 
زباله نداريم. وي افزود: مركز زباله 
پسماند  از  بخشي  كه  هم  رودسر 
خوبي  شرايط  گرداند،  مي  بر  را 

ندارد و كارخانه تبديلي زباله به كود 
عملكرد خوبي ندارد.

اين مدير شهر اعالم كرد: در اين 
شهر سه سرويس بهداشتي مجهز و 
تجهيز  زودي  به  كه  سرويس  يك 
مي شود وجود دارد كه براي شهري 
مي  كفايت  نظر  به  كالچاي  مانند 
كند. الهوتي با اشاره به اينكه پروژه 
غير همسطح كالچاي به بي باالن و 
رحيم آباد يك پروژه ملي است و راه 
با همكاري شهرداري  و شهرسازي 
در  دارد،   اجرا  دست  در  را  آن 
خصوص طوالني شدن طرح اظهار 
و  پروژه  بودجه  تامين  مشكل  كرد: 
و شهرسازي  راه  عدم همكاري  نيز 

هاي  زمين  كاربردي  مشكل  حل  با 
اطراف ميدان زير پل هم سطح بايد 
حل شود و شهرداري درانتظار اقدام 
استان  شهرسازي  و  راه  كل  اداره 
است.  به گفته وي در آخرين ديدار 
مهندس محفوظي معاون وزارت راه 
و شهرسازي مقرر شد تا اين مشكل 
شد:  آور  ياد  شهردار  شود.  حل 
اين طرح تا كنون 25 تا 30 درصد 
در  است.  داشته  فيزيكي  پيشرفت 
شهر  هاي  كوچه  اسفالت  خصوص 
هم براساس قانون،  شهروندان بايد 
30 درصد بودجه طرح را تامين كنند 
در حالي كه تاكنون براي كوچه هاي 
آسفالت شده اين شهر ،  شهروندان 

پرداخت  شهرداري  به  ريالي  يك 
نكرند. هم چنين طرح ناتمام پارك 
هاي  طرح  بهترين  از  كه  ساحلي 
رود  مي  شمار  به  منطقه  ساحل  در 
سرمايه  يك  شهر  شوراي  تالش  با 
و  است  كرده  آمادگي  اعالم  گذار 
اميدواريم براي اتمام اين طرح اقدام 

هاي عملياتي صورت گيرد.
از  كالچاي  زيباي  شهر  شهردار 
خواست  كالچايي  شهروندان  همه 
با  شهر  توسعه  و  عمران  براي 
هم  و  همفكري  شهري  مديريت 
انديشي داشته باشند و ما از طرح ها 
ي خوب و سرمايه گذاري استقبال 
مي كنيم. الهوتي به وضعيت زمين 

پنج  هر  كه  كالچاي  روز  بازار 
شنبه در مركز شهر برپا مي شود،  
گفت: در دوره شهردار قبلي اين 
از  قرارداد  يك  براساس  زمين 
به مالكيت شهرداري  امداد  كميته 
مالي  حوزه  مديريت  ، اما  آمد  در 
و تملك اين كميته كه در تنكابن 
شده  زمين  مدعي  است  مستقر 
است  قرار   ، گفته وي  به  است.  
املش در  نماينده مردم رودسر و 
موضوع  اسالمي  شوراي  مجلس 
تملك زمين مورد نظر را پيگيري 

و منتج به نتيجه كند.
در شهر كالچاي ارتباط خوب 
شوراي شهر  با شهردار و حمايت 
هاي پيگيرانه موجب آرامش شهر 
است  شده  خوبي  هاي  اقدام  و 
بايد  همفكري  و  همدلي  اين  كه 
با دور انديشي تداوم يافته و البته 
و  طرح  داراي  كه  شهرونداني 
شهر  مديريت  هستند،  به  نظري 
كمك كنند. تريبون اظهار نظرهاي 
اي   منطقه  ي  نشريه  شما  مستمر 
واكنش » به گستره اي استان هاي 
گيالن، قزوين و مازندران،  شبكه 
كانال  نيز  و   24 گيالن  خبري 
تلگرامي » واكنشي ها » است كه  
آماده همكاري در اين عرصه است 
. اين سه رسانه به همت دوستان 
و  منطقه   تحصيلكرده  و  جوان 
سرپرستي  به  ها  واكنشي  كانال 
محمود رضائي در ماه هاي آينده 
بروز و  ناحيه  اين  بدون شك در 
بيشتر خواهد داشت  ظهور بسيار 
و   مشاركت  بدون  ترديد  بي   .
مان  خوب  مردم  نظرهاي  اظهار 
به  راه  زيبا  ساحلي  شهر  اين  در 
ديدگاه  منتظر  برد.  نخواهد  جايي 
ها، انتقادها و پيشنهادهاي سازنده 
بخش  فهيم  و  خوب  مردم  شما 

كالچاي هستيم.  يا علي مدد

3 واكنش

محمود رضايی

شبنم رضايی                                                                                                                       

کالچای  شهر  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه  نهمین  و  هفتاد  در      
رسید.                                                                                                                                             تصویب  به  شهر  این  در  بیسیم  تاکسی  اندازی  راه  موضوع 
     رئیس شورای شهر کالچای در این باره گفت : در این نشست 
از  پس  و  مطرح   شورا  جلسه  در  کمیسیون  موافق  نظر  با  موضوع 
کشور  بر  ناظر  و  موجود  قوانین  رعایت  شرط  به  بررسی  و  بحث 
آرا مصوب شد.                                                                                                                                               اکثریت   با  های جدید  رو  تهیه خود  و  امر  این  بر 
 وی با تاکید براین که کالچای پتانسیل راه اندازی تاکسی بی سیم 
را دارا است ، افزود: پیشنهاد شورا در خصوص جایگاه اصلی تاکسی 
بی سیم ، خیابان مطهری بود که در این راستا چندین ایستگاه دیگر 

در سطح شهر پیش بینی شده است. محمد حسینی با اشاره به معضل 
بیکاری و دغدغه امروز جوانان بیان کر:از طریق راه اندازی این پروژه 
در شهر زمینه کاری 50 نفر اعم از اپراتور ،نیروی خدماتی  و راننده 

فراهم می شود. 
 رئیس و اعضاي شوراي شهر کالچاي با وفاق و همدلي مثال زدني 
هم همت خویش را براي عمران شهر و رفاه حال مردم این شهر زیبا 
به کار گرفته اند و الزم است که مردم خوب منطقه نیز از این عزیزان 

در کالم و عمل حمایت کنند. انشاء اهلل

كالچاي داراي امتياز 
تاکسي بي سيم مي شود                                                          

اي واكنش و شبكه خبري گيالن 24: رانش  منطقه  نشريه ي   
جاده كم عرض و پر پيچ و خم بين دهستان بي باالن و روستاي 
سالكجان براي رهگذران خطر آفرين شده است و بايد به سرعت 

كاري كرد.
زمين  رانش  اين   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
در  واقع  محله و سالکجان  تراش  قاشق  دو روستاي  بين  درجاده 
دهستان بي باالن از توابع بخش کالچاي بيش از يکسال است که 
باعث ترس و نگراني ساکنين و اهالي منطقه از خطرات احتمالي 

شده است. 
در  ناپايدار  و  سست  خاک  وجود   ، خانه  رود  طغيان  دليل  به 
قسمت  باالن  بي  مرکزي  دهستان  روستاي  دو  ارتباطي  جاده 
نمودن  فراهم  بر  عالوه  و  ريخته  فرو  جاده  از  توجهي  قابل 
ايجاد  باعث  احتمالي  خطرات  از  اهالي  هراس  موجبات 

گروه اجتماعي نشريه واكنش: رييس شوراي اسالمي شهر رودسر 
در نشست هم انديشي با مسئوالن  با اشاره به اقدامات بزرگي که 
از زمان تصدي مهندس پورقربان به سمت شهردار رودسر در اين 
شهر انجام شده گفت: اليه روبي رودخانه هاي کيارود و شيرارود، 
آسفالت  شهرداري،  پرسنل  مزاياي  و  حقوق  موقع  به  پرداخت 
خيابان ها و معابر شهر و ديگر کارهاي عمراني از جمله اقدامات 

خوب مهندس پورقربان است.
پورقربان  مهندس  افزود:  رودسري  ميرحبيبي  يزدان  سيد   
شهرداري توانمند ، اليق ، مدير و مدّبر هستند که با تدبير مشکالت 
شهرداري و سطح شهر را يکي پس از ديگري شناسايي و در حال 
برطرف کررن آن هستند که در اين راستا از زحمات و تالش هاي 

جوانان  سازمان  تاسيس  سالروز  نهمين  و  شصت  با  همزمان   
از سوي دانشجويان عضو کانون دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  

الهيجان 48 واحد خون اهداء شد.
 ، گيالن  استان  احمر  عمومي جوانان هالل  روابط  گزارش   به 
بمناسبت  الهيجان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانشجويي  کانون 
با   ، احمر  تاسيس سازمان جوانان هالل  نهمين سالروز  و  شصت 
هماهنگي سازمان انتقال خون گيالن ، نسبت به استقرار يکدستگاه 
خودرو ويژه انتقال خون در محوطه دانشگاه با شعار اهداء خون 
سالم ، اهداي زندگي اقدام نمودند که در اين برنامه 48 واحد خون 

است.                                                                                                       شده  سايرين  و  دوروستا  ساکنين  آمد  و  رفت  در  اختالل 
به گفته ساکنين منطقه اين فرو ريختگي از حدود يکسال گذشته 
شروع شده ،اما در شهريور ماه سال جاري به علت بارش باران هاي 
فصلي ، رانش جاده بصورت شديد رو به افزايش است اما تا کنون 
نه تنها هيچ يک از مسئوالن حتي گام کوچکي براي رسيدگي به 

ايشان تقدير مي شود. مهندس حسن پورقربان شهردار رودسر نيز 
ضمن تقدير از حضور مسئولين شهرستان در اين نشست با ارائه 
گزارشي از عملکرد 4 ماهه گذشته شهرداري رودسر گفت: انجام 
مترمربع  هزار   100 کيارود،  و  شيرارود  هاي  رودخانه  روبي  اليه 
اطالح  شهر،  معابر سطح  و  ها  کوچه  خيابانها،  در سطح  آسفالت 
به  ساحل  خيابان  بلوار  اصالح  قائم،  و  اميد  سفير  غدير،  ميادين 
دارند،  آبگرفتگي  که  نقاطي  مشکل  رفع  سازي،  طرفه  دو  جهت 
و  رودسر  شهرداري  نيروهاي  توسط  مبدأ  از  زباله  تفکيک  آغاز 
همچنين آموزش تفکيک از زباله بين خانواده ها و دانش آموزان 
در سطح مدارس، پرداخت به موقع و حتي پيش از موعد حقوق و 
مزاياي کارکنان زحمتکش شهرداري ، رفع مشکل بيمه اي کارکنان 

اهداء شد. خيري  احمر   دانشجويي هالل  کانون  اعضاء  از سوي 
به  اشاره  با  استان گيالن  امور جوانان جمعيت هالل احمر  معاون 
اينکه خون سالم ، نجات دهنده زندگي است ، همه روزه در سراسر 
جهان بسياري از افراد به خون و فراورده هاي خوني نياز پيدا مي 
کنند بطوريکه از هر سه نفر مردم دنيا ، يک نفر در طول زندگي 

احتياج به تزريق خون و فراورده هاي خوني پيدا مي کند. 
از جمله مواردي که نياز به تزريق خون و فراورده هاي خوني 
در آن احساس مي شود مي توان به زمان بروز حوادث و سوانح 
 ... و  جراحي  اعمال  و  ها  سوختگي   ، رانندگي  تصادفات  نظير 

اين مهم برنداشته اند بلکه بسياري از آنان با توجه به پيگيري هاي 
مصرانه اهالي باز هم اعالم عدم آ گاهي مي کنند.  

نشريه  نيروهاي  ميداني  تحقيقات  و  مشاهدات  اساس  بر      
بخش كالچاي  از   24 گيالن  و شبكه خبري  واكنش  اي  منطقه  ي 
ريخته  فرو  قسمت  ، طول  گيالن  استان  شرق  در  رودسر  شهرستان 
شده حداقل شش متر و عرض آن يک متر از شانه آسفالت بوده و 
ميزان تخريب تا حدي است که اگر اقدامات فوري براي ترميم اين 
قسمت از جاده صورت نگيرد بي شک حوادث سخت و دشواري 

را در پي خواهد داشت.
شايسته  نماينده  رودسر،   شهرستان  صحنه  در  و  خوب  فرماندار 
مردم منطقه در مجلس هم آگاه باشند كه اگر به سرعت اين جاده 
ترميم و اصالح نشود، ممكن است براي مردم اين ناحيه در روز يا به 
خصوص شب هنگام خطرات جاني  به دنبال داشته باشد.رسالت و 
وظيفه رسانه گوشزد كرد ن مسائل و مشكالت مناطق و ارائه راهكار 
است كه ما به اين رسالت عمل كرديم ، بقيه با شماست - يا علي مدد

، شرکتي شدن کارکنان روزمزد شهرداري و ديگر کارهاي عمراني و 
خدماتي که بصورت روزانه انجام مي شود  از جمله اقداماتي است 
که در طول مدت 4 ماه گذشته توسط شهرداري در حال انجام است.
 وي خط کشي معابر ، اجراي 50 هزار متر مربع ديگر آسفالت 
در سطح خيابان ها و معابر، احداث پل صيدرمحله، رفع نقص پل 
سرچشمه، نورپردازي و روشنايي معابر، تعيين تکليف پروژه هاي نيمه 
تمام از جمله اقداماتي است که در دست اقدام است .پورقربان با اشاره 
را دارد  تلويزيون شهري  تا 5  قابليت نصب 4  اينکه شهر رودسر  به 
گفت: امروز پيمانکاري داريم که آمادگي نصب 2 تلويزيون شهري را 
دارد اما با پيگيري ها و مکاتبات صورت گرفته ميراث فرهنگي مجوز 

نصب تلويزيون را در ميدان شهرداري نمي دهد.

اشاره کرد. وي ضمن  قدرداني از رئيس 
و  دبير  و   الهيجان  احمر  هالل  جمعيت 
دانشجويي  کانون  محترم  اجرايي  عوامل 
هالل احمر دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان 
و  خير  امر  اين  در  که  کساني  همه  و 

خداپسندانه و بشر دوستانه شرکت نمودند، شصت و نهمين سالروز 
تاسيس سازمان جوانان هالل احمر را به کليه اعضاء فعال کانون ها 

تبريک گفت.

جاده اي كه جان مردم منطقه را تهديد می كند

شهـردار، فردي اليـق و مدبـر است

دانشجويان الهيجانی 48 واحد خون اهداء كردند

خواسته هاي شهروندان كالچايی،

مدير مسئول  

محمود رضايی

پرورش  و  آموزش  مدير 
درباره  چالوس   شهرستان 
چگونگي جذب معلمان سال 
به  توجه  با  کرد:  اعالم  اولي 
اينکه از مجموع 386 ورودي 
از  که  چالوس  شهرستان 
فرهنگيان  دانشگاه  سوي 

اينکه  به  با توجه  افزود:  نفر بومي هستند. وي  جذب شدند 36 
به پذيرش غير  نيرو کم داشت مجبور  شهرهاي غرب مازندران 
بومي ها شديم تا با کمبود نيرو روبه رو نشويم. به گزارش روابط 
عمومي آموزش وپرورش چالوس ، سليمان عبدالهي  در جلسه 
اقدامات  به  اشاره  با  شهرستان   اين  پرورش  و  آموزش  شوراي 
وبرنامه ريزي هاي انجام شده دراين شهرستان، کسب  رتبه هاي 
برتر درکنکور سراسري وفرهنگي هنري دانش آموزان  واجراي 
در  فرهنگيان  توسط  توفيقات  وکسب  تحصيلي  هدايت  مناسب 
التدريس  حق  ساعات  وکاهش  وهنري  فرهنگي  هاي  جشنواره 
اين شهرستان در  ازاقدامات موثر و خوب آموزش وپرورش  را 
دولت تدبير واميد دانست..  مدير آموزش و پرورش شهرستان 
چالوس با اشاره به اينکه تعدادي هميار معلم براي کمک به معاون 
براي  همياران  اين  کرد:  اظهار  گرفته شد،  به کار  مدرسه  مدير  و 
آموزش هاي ويژه در کالس آموزشي و ضمن خدمت نيز حاضر 

شدند.
عبدالهي با تاکيد براينکه نيروي انساني مهمترين مولفه ورکن 
مختلف  ابعاد  به  توجه  بنيادين  و سندتحول  است  توسعه کشور 
تمام  وتربيت  تعليم  درقالب  را  آموزان  دانش  ورشد  پرورش 
به  وتوجه  وپرورش  آموزش  واضالع  ارکان  ومشارکت  ساحتي 
مدرسه به عنوان نهادفرهنگي واجتماعي را مدنظر قرارداده است.

اين مسؤول با تأکيد بر اينکه نيروهاي ناکارآمد بايد از مدارس 
هماهنگي  بدون  نيرويي  هيچ  کرد:  بيان  شود،  خارج  شهرستان 
عبدالهي  نمي شود.  خارج  شهر  از  پرورش  و  آموزش  شوراي 
اينکه  بيان  با  چالوس  شهرستان  در  بي سوادي  با  مبارزه  درباره 
امسال حدود 400 نفر سهميه به کار گرفته شد، گفت: براي مبارزه 
با بي سوادي با همکاري ادارات و نهادها قرار شد شوراي مبارزه 
و  دهياران  براي  اطالع رساني  و  آگاهي بخشي  براي  بي سوادي  با 
شوراها به اين مناطق اعزام شود. وي با اشاره به اعتراض مديران 
کرد:  اظهار  نيز  خدمات رسان  دستگاه هاي  هزينه  درباره  مدارس 
به رو  با چالش هايي رو  به هزينه ها در مدارس مديران  با توجه 
گاز  و  برق  آب،  تعرفه خدمات  افزايش  به  توجه  با  و  مي شوند 
اقساطي  پرداخت  خواستار  و  هستند  معترض  مخارج  اين  به 
قبوض خدمات شدند. مدير آموزش و پرورش چالوس با اشاره 
تعرفه هاي  گفت:  حوزه،  اين  مشکالت  و  مدارس  سرويس  به 
تعيين شده براساس افزايش 15 تا 20 درصدي بود که اعتراضاتي 

را در برداشت.

به علت كمبود نيرو،  غير بومی ها 
جذب شدند

خبر

2 شركت املش توان جذب 
هزارنيرو را دارد

گروه اجتماعي نشريه ي 
فرماندار  واكنش:  اي  منطقه 
شهرستان املش در ديدار با 
با  گيالن    تعاون  كل  مدير 
اشاره به اينکه کار تعاوني به 
 ، آگاهي  ، خود  ايمان  مردم 
اعتماد به نفس ، شکيبايي و 

استقامت مي دهد ادامه داد: تعاوني ها فقط در فعاليتهاي اقتصادي 
مي گيرد  شکل  که  متقابلي  هاي  همکاري  با  بلکه  ندارند  کاربرد 
موجب ايجاد يگانگي و وحدت مي شود که اين امر يگانگي رشد و 

توسعه را به همراه دارد.
شرکت   2 مشکالت  رفع  در خصوص  کرد:  تصريح  محمودي   
پاکبان و ...با بيان اينکه اين دو شرکت مي توانند  نزديك به يك هزار 
مربوطه   مديران  تمامي  از  گفت  کنند،  ايجاد  در شهرستان  را  شغل 
مي خواهم به شهرستان سفر کنند و مشکالت اين دو شرکت را در 
حوزه تسهيالت رفع کنند تا بتوانيم جوانان مستعد و تحصيل کرده 

شهرستان  در زادگاه شان مشغول بکار شوند. 
,کشاورزي. ملي  بانک  عامل  مديران  شد  مقرر  جلسه  اين  در 

شهرستان  به  استان  ذيربط  کل  مديران  و  اميد  کارآفريني  صندوق 
املش سفر کنند و مشکالت اين دو شرکت را بررسي و حل کنند.

خبر

مژگان حيدری                                                               

اداره کتابخانه هاي شهرستان 
رامسر برگزار کرد 

بمناسبت بيست و چهارمين دوره  هفته کتاب و کتابخواني نشست 
صميمانه با نويسندگان در محل کتابخانه فريد رامسر برگزارشد. شاه 
نظري  يکي از پيشکسوتان عرصه ي کتابداري سخناني در خصوص 
اهميت فرهنگ مطالعه و خاطراتي از زمان فعاليت خود در شهرستان 
رامسر و سپس تنکابن ايراد و فرماندار رامسردر خصوص برگزاري 
هر چه بيشتر و بهتر اين گونه برنامه ها و ترويج فرهنگ کتاب و 

کتابخواني  مطالبي عنوان كرد.
در اين مراسم از 6 كتاب جديد رونمايي شد.

1 . شعرها و ترانه هاي محلي اثر سيد نورالدين اکرامي
اثر  عسل  زنبور  پرورش  در  آن  نقش  و  ايران  هاي  جنگل   .  2
اثر  عليرضا يوسف سجادي 3 . شناخت مواد و مصالح ساختماني 
دکتر سيد يوسف هاشمي  4 . سياست بازان صدر اسالم اثر دکتر 
سيد علي اکبر مير حسيني   5 . چراغ خاموش کلمات اثر سرکار 
خانم فاطمه ملک زاده   6  . فرهنگ اصطالحات عروضي اثر استاد 
جليل غديري                                                               

انها  به  لوح سپاس  آمد و  بعمل  تقدير  اين عزيزان  از  پايان   در 
اهدا شد .

مدير آموزش و پرورش،

بخشدار كالچاي هشيار باشد....

رئيس شوراي شهر رودسر،

رئيس شوراي شهر خبر داد،  

محمود رضايی

21 صفر  1438
شماره  1644 آذر  1395 سه شنبه 

مدير مسئول  

سالمه شيرزادی
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شهردار  واكنش:  ي  نشريه   
درختان  حفظ  كرد:  اعالم  رشت 
اصلي  رويكردهاي  از  يكي 
مجموعه مديريت شهري است و 
باغ هاي شهر رشت حفظ خواهد 

شد.
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گزارش  ،به   24 گيالن  خبري 
واحد خبر مديريت  ارتباطات و 
امور بين الملل شهرداري رشت_ 
دکتر سيد محمدعلي ثابت قدم با 
قدرداني از اعضاي شورا در زمينه 
پروژهاي  اجراي  بخشي  تسريع 
باغ  پروژه  داشت:  اذعان  شهري 

تاريخي  فرهنگي,  بازآفريني  يک  مشکات  ساالر 
نگاه  حفظ  با  محور   ۴ براساس  که  است  وطبيعي 
گرفته  قرار  موردنظر  برآن  حاکم  بازآفريني  عناصر 

است.
مشکات  ساالر  پارک  موضوع  رشت  شهردار   
گفت:  و  دانست  هويتي  بازآفريني  بحث  يک  را 
در  که  است  تاريخي  اي  يادآور گذشته  پارک  اين 
فضاي  ايجاد  با  معلوم  جغرافيايي  محدوده  يک 
بهره  مورد  امروز  نسل  براي  مطلوب  گردشگري 
برداري قرار ميگيرد .  وي با تاکيد بر حفظ يخچال 
طبيعي پارک مشکات افزود: اميد است با ثبت اين 
در  بلند  گامي  تاريخي  و  ميراثي  مباحث  در  چاه 

توسعه شهري برداشته شود .
دکتر ثابت قدم با تاکيد بر اصالت فرهنگي مردم 
مسير  کرد:  تصريح  شهرياران  و  ساالر  باغ  محله 
اليه شهر  منتهي  از  کيلومتر   ۷.۲ به طول  بازآفريني 
به سمت عينک واز شرق از انتهاي زيرگذر شهيد 
در  الي ۱۳   ۱۰ و عرض  متر  با طول ۹۸۰  رجايي 
سه ليبل طراحي شده که در ارتفاع از ال به الي اين 

فضاي جنگلي عبور خواهد کرد.
شهردار رشت از ارائه برنامه حفظ باغات شهري 
به شورا خبر داد و يادآور شد: حفظ محيط زيست 
مقوله  و  محور  انسان  توسعه  استراتژي  عنوان  به 
مربوط به حفظ درختان يکي از رويکردهاي اصلي 

مجموعه مديريت شهري است.
شهرداري  عمال  داشت:  اظهار  قدم  ثابت  دکتر 
در  اسالمي  تفکر شوراي  بر  تکيه  با  تا  است  برآن 

برداري  بهره  قابل  زمينه توسعه فضاهاي شهري و 
براي نسل امروز اصالت شهر را ناديده نگيرد.

شهردار رشت با تاکيد بر نهادينه کردن فرهنگ 
پرداخت عوارض توسط شهروندان خاطرنشان کرد: 
مجموعه هزينه هاي شهري که شامل ۳۷۲ وظيفه 
ماليات  و  عوارض  پرداخت  با  بخشي  شود  مي 
مناطق  به  توجه  وي  شود.  مي  تامين  مردم  توسط 
مديريت  مجموعه  ديگر  رويکرد  را  برخوردار  کم 
از  چهار  منطقه  شهرداري  گفت:  و  خواند  شهري 
جمله مناطقي است که درآمد و هزينه آن از توازن 
انتطار  قدم  ثابت  دکتر  نيست.  برخوردار  متناسبي 
طور  به  شهروندان  سوي  از  عوارض  پرداخت 
قبول دانست و گفت: توسعه  قابل  مساوي را غير 
مديريت  منابع  تامين  بايد  متمولين  و  گران شهري 

شهري را در چهارچوب معقول انجام دهند.
ميليارد   ۱۶۰ طلب  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
کرد:  تصريح  شهروندان  از  شهرداري  توماني 
متاسفانه بدهکاران شهرداري دانه درشتاني هستند. 
اتصال  و  حمايت  دليل  به  تعدادي  متاسفانه  که 
به  خود  هاي  بدهي  پرداخت  از  قدرتي  منابع  به 

شهرداري امتناع مي ورزند. 
کانون  يک  به  مشکات  ساالر  پارک  تبديل    

فرهنگي
مسعود کاظمي رئيس شوراي اسالمي شهر رشت 
ايجاد  داشت:  اذعان  کتاب  روز  گراميداشت  با  نيز 
چنين فضايي عالوه بر ايجاد شور و نشاط در بين 

شهروندان نشان از يک تعامل اجتماعي دارد.

شش  تحويل  »بر  زيگلر،آلمان  شرکت  نماينده 
شده  خريداري  نشاني  آتش  خودروي  دستگاه 

توسط شهرداري رشت تا پايان سال تاکيد کرد.
از   نقل  به  واكنش  اي  منطقه  نشريه  گزارش  به 
الملل  بين  امور  و  ارتباطات  مديريت  خبر  واحد 

شهر  اسالمي  شوراي  رييس 
رشت ايجاد معابر و روشنايي را از 
سبز  فضاي  و  پارک  اصلي  عناصر 
شهر دانست و گفت: اميد است با 
احداث پل طبيعت اين پارک تبديل 
ايجاد  و  فرهنگي  کانون  يک  به 
اوقات  گذران  براي  سبز  فضاي 

فراغت سالمندان شود.
  ثبت پارک مشکات در مجموعه 

ميراث فرهنگي و تاريخي
و  تاريخي  آثار  ثبت  مسئول 
تارخي  آثار  حفظ  گيالن  فرهنگي 
براي جامعه ايراني نه يک موضوع 
و  دانست  اصل  يک  بلکه  فانتزي 
اظهار داشت: آثار تاريخي به ۴ بخش منقول. طبيعي. 

معنوي و غير ملموس تقسيم مي شود. 
در  مشکات  پارک  ثبت  از  ميرصالحي  دکتر 
مجموعه ميراث فرهنگي خبر داد و يادآور شد: ايران 
سرزميني  با ۸ اقليم شناخته شده است که در منطقه 
سرپوشيده  صورت  به  هايي  يخچال  ايران  فالت 
شناسايي شده اما در جنب کاسپين مردم با حفر زمين 
براي  برف  آوري  جمع  براي  چاه  احداث  به  اقدام 

فصل گرم سال مي کردند.
فرهنگي  بزرگترين مقصد  به  تبديل شهر رشت   

ورزشي شمال کشور
بر زيبايي  تاکيد  با  اين مراسم  علي مقصودي در 
براي  داشت:  اذعان  مشکات  ساالر  باغ  خدادادي 
به  مشکات  ساالر  باغ  پروژه  تجهيز  و  احداث 
مساحت۷۵۰۰ متر بالغ بر ۸۵۰ ميلبون تومان هزينه 
شده است.مدير منطقه چهار رشت شهرداري ها را 
هزينه هاي  تمام  دولتي خواند و گفت:  غير  نهادي 
اين پارک توسط مردم پرداخت مي شود. لذا براي 
نگهداشت اين پارک در ضلع غربي اين پارک پس از 
پايان دادن بحث تملک با فراخوان اقدام به شناسايي 
مراکز  و  شاپ  کافي  احداث  جهت  گذار  سرمايه 

فرهنگي تفريحي خواهيم نمود.
فرهنگي  مقصد  بزرگترين  را  رشت  شهر  وي 
ورزشي شمال کشور خواند و تصريح کرد: امنيت در 
حوزه پارک ها و فضاي سبز موضوع مهم و الينفک 
است.  مرتبط  نهادهاي  و  شهري  مديريت  مجموعه 

در دايره قسمت، ما نقطه 
پر گاريم

شخم مزارع رودسر 
شروع شد

 رئيس شوراي شهر فومن گفت: شايعات مبني بر برکناري 
شهردار فومن کذب است.

 سيد نورالدين نعمتي در اين باره توضيح داد: شوراي شهر 
معبر  سد  مامور  فيزيکي  برخورد  درباره  را  جلسه اي  فومن 

شهرداري با بانوي دست فروش فومني برگزار نکرده است.
مامور  فيزيکي  درگيري  و  برخورد  با  اينکه  بيان  با  وي 
برخورد  هرکس  کرد:  بيان  هستيم،  مخالف  به شدت  شهرداري 
فيزيکي انجام دهد بايد به مراجع قضايي معرفي شود. به عنوان 

رئيس شوراي شهر فومن 2 بار به صورت رسمي از مردم فومن 
عذرخواهي کرده و اين حادثه را  به شدت محکوم مي کنم. 

اينکه شايعات شنيده  بر  تاکيد  با  رئيس شوراي شهر فومن 
خاطرنشان  است،  کذب  فومن  شهردار  برکناري  بر  مبني  شده 
کرد: برکناري و عزل بايد به صورت استعفا يا استيضاح شهردار 
باشد. زماني که شهردار فومن استعفايي نداده، شورا نيز جلسه اي 

را براي استيضاح تشکيل نمي دهد.

بركناري شهردار فومن 
تكذيب شد

مي  دنيا  اين  عرصه  به  هاپا  ادم  وقتي   
گريه  با  را  زيستن  ابتدا  همان  از  گذارند 
اين  در  زندگي  دانند  مي  و  کنند  مي  اغاز 
بسيار  وچه  دارد  زيادي  نشيب  و  فراز  دنيا 
هر  با  تا  باشند  استوار  کوه  همچون  بايد 
بادي  نلرزند. اين  رسم زمانه است ، اما بايد 
بدانيم كه فقط براي خودمان پا به عرصه اين 
نکته  اين  به  بايد  ، بلکه  ايم  نگذاشته  جهان 
مهم توجه داشته باشيم کمک وهمدردي  با 
ديگران کار اصلي و اساس انسانيت ما است 
وچه بسا  بسياري از ما از اين مهم غا فليم يا 

اينکه مي دانيم  اما .....!
وقتي ادم ها هر کدام به فکر زند گي خود 
مي شوند، زندگي معناي واقعي  خود را از 
دست خواهد داد ودوست داشتن ومهرباني 
ديگر مفهومي نخواهد داشت ودراين زمان 
اعضاي  ادم  بني  جمله  کردن  بيان  ديگر 
يکديگرند فايده اي نخواهد داشت تا وقتي 

که فقط به عنوان يک شعار به کار ببريم.
اسايشگاه  مددجويان  از  يکي  خانم پ.م 
در  متولد1355  رشت  وسالمندان  معلولين 

شهرستان صو معه سرا است.
خاطر  به  سالگي  سن9  در  خانم  اين 
و  نخاعي شد  دچار ضايعه  تصادف  سانحه 
در  مددجو  يک  عنوان  به   1380 بهمن  اول 
مورد  رشت  وسالمندان  معلولين  اسايشگاه 

پذيرش قرار گرفت.
بودم  رفته  اسايشگاه  به  وقتي  روز  آن   
خيرين  کمک  با  بود  روزي  چند  خانم  اين 
ودوستان خود که در همان اسايشگاه بودند 
من  براي  واين  بود  برگشته  مشهد  سفر  از 
را  رضا  امام  زائر  چون  بود  جالب  بسيار 

زيارت مي کردم واين باعث افتخاراست.
او مي گفت دو خواهر وچهار برادر دارد 
زندگي  کشاورزي  شغل  با  هم  رش  وپد 
پدر  حاضر  حال  در  ولي  کند  مي  اداره  را 
ومادرش پير شده اند ومادرش هم از بيماري 
قلبي رنج مي برد وتوان نگهداريش را ندارند 
و ا و مي گفت: من هم به ناچار وبا انتخاب 

خودم  به اين اسايشگاه امده ام.
نداريم  انتظاري  از مردم  :ما  او مي گفت 
ولي فقط مي خواهيم که ما را تنها نگذارند 
وما را هم جز خانواده خود بدانند وبه ما سر 
انتظار زيادي  اين  به راستي  بزنند. همين – 

است....؟

کشاورزي  مديرجهاد  اجتماعي:  گروه 
هزار   ۱۰ در  زمستانه  آغاز شخم  از  رودسر 
اين  شاليزاري  اراضي  از  هکتار   ۷۰۰ و 
شهرستان خبر داد. احسان اهلل مشتاق  اظهار 
رودسر  در  زمستانه  اصطالح  به  کرد: شخم 
شاليزاري  اراضي   از  هکتار  يک  شخم  با 
اين  مرکزي  بخش  روستاهاي  از  يکي  در 

شهرستان آغاز شد.
وي هدف از شخم زمستانه را جلوگيري 
و نابودي آفات مزارع برنج، کرم ساقه خوار 
در  بيماريهاي خاک  بردن  بين  از  وهمچنين 

مزارع عنوان کرد.
را  امر  اين  رودسر  کشاورزي  مديرجهاد 
داشت  کاشت،  اجراي  براي  مناسبي  بستر 
افزود:  و  دانست  برنج  مکانيزه  برداشت  و 
انجام فرآيند مکانيزه محصول برنج، تاثير به 
سزايي در کاهش هزينه توليد و سهولت در 

مديريت مزرعه دارد.
پنج  كنون  تا   92 از سال  مشتاق  گفته  به 
ميليارد و۳۰۰ ميليون تومان تسهيالت براي 
جمله  از  کشاورزي  آالت  ماشين  خريد 
نشاء،  ماشين  آب،  پمپ  تراکتور،  کمباين، 
سمپاش و علف تراش در اختيار متقاضيان 
افزايش  در  سزايي  نقش  که  گرفته  قرار 

ضريب مکانيزاسيون شهرستان داشته است.

گيالن  و  واكنش  نشريه   
24: استاندار گيالن در حاشيه 
صنعتي  طرح  چند  از  بازديد 
گفت : با بهره برداري از طرح 
صنايع  ايجاد  و  توسعه  هاي 
از  کشور   ، گيالن  در  جديد 
نياز  بي  اف«  دي  »ام  واردات 

بازديد   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به  شود.  مي 
استاندار گيالن از شهرک صنعتي سفيدرود رشت

 استاندار گيالن در حاشيه بازديد از چند طرح صنعتي گفت : با 
بهره برداري از طرح هاي توسعه و ايجاد صنايع جديد در گيالن 

، کشور از واردات »ام دي اف« بي نياز مي شود.
 به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
گيالن دکتر محمد علي نجفي در حاشيه بازديد از شهرک صنعتي 
سفيدرود اظهار داشت : خوشبختانه  واحدهاي توليدي در دست 

احداث از پيشرفت کار خوبي برخوردار مي باشند .
 وي اجراي طرح هاي توسعه و ساخت واحدهاي بزرگ توليد 
از جمله پروژه ها مهم در گيالن عنوان کرد و  فيبر را  MDF و 
اين  واردات  از  کشور  تقريبًا  ها  واحد  اين  راه اندازي  با   : افزود 

محصول نجات خواهد يافت.
 وي با بيان اينکه کارخانجات آرين مريم و آرين تخته ،ظرفيت 
توليد  60 درصد  نياز »ام دي اف«  کشور را دارد گفت: افتتاح 
صورت  کشوري  عالي  مقامات  حضور  با  امسال  ها  طرح  اين  

خواهد پذيرفت. 
بيانگر  را  توليدي  واحدهاي  در  استان  مسئولين  حضور  وي 
حمايت دولت از اين واحدها دانست و افزود : در اين بازديد ها 
و  زيرساختي  مختلف  بخش هاي  در  واحدها  اين  مشکالت 
اقدامات  بانکي بررسي و  نقيدنگي و تسهيالت   ، خدمات رساني 

الزم صورت خواهد پذيرفت.
امروز   هاي  بازديد  در  خوشبختانه   : گفت  گيالن  استاندار   
همکاري  از  را  نسبي  رضايتمندي  توليدي  واحدهاي  صاحبان 
دستگاه هاي اجرايي  داشتند .  وي تالش استان را در جهت رفع 
موانع توليد ، ايجاد اشتغال و شکوفايي بيشتر اقتصاد استان  دانست 
پژوهش هاي  مرکز  سوي  از  شده  اعالم  آمار  طبق  بر   : افزود  و 
بهبود فضاي  مجلس شوراي اسالمي گيالن استان برتر دربخش 
کسب و کار در کشور است .  دکتر نجفي با اشاره به برگزاري 
از  گيالن   : داشت  اظهار  گيالن  در  توليد  موانع  رفع  ستاد  منظم 
لحاظ تعداد طرح هاي بهره مند از تسهيالت اين کارگروه مقام دوم 
و با اختصاص 330 ميليارد تومان تسهيالت به واحدها از لحاظ 
ميزان رقم ريالي جايگاه سوم را در کشور به خود اختصاص داده 
است.  استاندار گيالن گفت : دولت جديتش را در خصوص رفع 

موانع توليد با اقدام وعمل نشان داده است.
ضمن  گيالن  استان  صنعتي  هاي  شهرک  شرکت  مديرعامل   
صنعتي  شهرک  در  گيالن  محترم  استاندار  حضور  از  تشکر 
سفيدرود رشت گفت :  بزرگترين مجتمع توليد »ام دي اف« و 
»اچ دي اف« کشور شامل سه واحد توليدي  در شهرک صنعتي 
سفيدرود رشت با مجموع سرمايه گذاري 530 ميليارد تومان  در 

زميني به مساحت 22 هکتار از سال 92 در حال ساخت است.

 مدير کل فناوري اطالعات ارتباطات و امنيت استانداري گيالن 
با بيان اينکه گيالن رتبه ۱۲ کشوري در شاخص بين المللي توسعه 
فناوري اطالعات IDI را دارد گفت: ضريب نفوذ تلفن همراه در 

گيالن به ۱۰۵ درصد رسيد. 
 فرزاد توکلي  در نشست شناسايي توانمندي هاي بانوان فعال 
برگزار شد،  استانداري  اجتماعات  در سالن  که    ICT در حوزه
بين المللي  را در شاخص  رتبه 12 کشوري  اظهار داشت: گيالن 

توسعه فناوري اطالعات IDI دارد.
مديرکل ارتباطات و فناوري اطالعات گيالن با اشاره به اينکه 
2 ميليون و 900 هزار سيم کارت فعال در گيالن ثبت شده است 
 43 گيالن  در  ثابت  و  خانگي  تلفن  نفوذ   ضريب  کرد:   اعالم 
درصد است که از متوسط کشوري باالتر بوده و گيالن رتبه ششم 
ضريب نفوذ تلفن خانگي و ثابت را  در کشور دارد. وي با بيان 
اينکه 99 درصد روستاهاي گيالن با جمعيت باالي 20 خانوار از 
حداقل هاي ارتباطي بهره مند هستند گفت: در زمينه ميزان تلفن 
روستايي گيالن رتبه 8 کشوري را از آن خود کرده است. توکلي با 
اشاره به اينکه زير ساخت هاي ارتباطي خدمات نوين مثل اينترنت 
پرسرعت در يک هزار و 356 روستاي گيالن در حال اجراست 
گفت: تکميل زيرساخت هاي اين حوزه موجب کاهش مهاجرت 

روستاييان به شهرها مي شود.
کرد:  تصريح  گيالن  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  مديرکل   
تعداد  و  است  درصد   105 گيالن  در  همراه  تلفن  نفوذ  ضريب 
2 ميليون و 900 هزار سيم کارت فعال در گيالن ثبت شده  که 

ظرفيت خوبي محسوب مي شود.
وي ضريب نفوذ کاربران اينترنت در گيالن را 33 درصد عنوان 
کرد و با بيان اينکه  ميانگين متوسط کشوري در اين حوزه  40 
درصد است افزود: از وظايف حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 

افزايش  ضريب مذکور است.

ايران از واردات » ام دي اف« 
بی نياز می شود

ضريب نفوذ تلفن همراه گيالن به 
۱۰5 درصد رسيد

باغ هاي موجود رشت حفاظت مي شوند

با افتتاح طرح هاي توسعه جديد در رشت،

زهرا رضائی 

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 .
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شهردار رشت،
خبر

خبر

»نيم نگاه«

ليال خدمت بين دانا

شش  تحويل  »بر  زيگلر،آلمان  شرکت  نماينده 
دستگاه خودروي آتش نشاني خريداري شده توسط 

شهرداري رشت تا پايان سال تاکيد کرد.
از   نقل  به  واكنش  اي  منطقه  نشريه  گزارش  به   
الملل  بين  امور  و  ارتباطات  مديريت  خبر  واحد 
شهرداري رشت ، دکتر سيد محمد علي ثابت قدم 
شهردار رشت در اين ديدار اظهار داشت: اميدواريم 
در راستاي توافقات مشترک به نتايج مناسب به سود 

دو طرف دست يابيم.
توسعه  بحث  در  کرد:  تاکيد  رشت  شهردار   
خدمات زير ساختي رشت با توجه به قابليت هاي 
شرکت زيگلر در حوزه توليد ماشين آالت در زماني 
ديگر مي توان با توجه به نياز شهر از محصوالت و 

توليدات اين شرکت بيشتر بهره مند شد. 
اين  که  خدماتي  به  توجه  با  افزود:  قدم  ثابت 
شرکت به کشورهاي آمريکاي التين ؛ ارائه داده و 
تحويل  در  عمال  قرارداد  بر  مبتني  که  مواردي  نيز 
محصوالت از سوي شرکت زيگلر مشاهده کرديم 

از شرکت براي همکاري دعوت کرديم
شهر  هاي  دغدغه  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
رشت در حوزه آتش نشاني گفت: با توجه به سطح 
باالي اراضي و بافت فشرده و فرسوده شهر رشت 
آالت  ماشين  زمينه  در  نياز شهر رشت  و همچنين 
راه سازي و نيز خدمات شهري ؛ محيط زيست و 
زباله ، مي توان از توانمندي هاي اين شرکت بيشتر 
اميدواريم  کرد:  خاطرنشان  قدم  ثابت  کرد.  استفاده 
اين همکاري بتواند دو طرفه رخ دهد و امکان بهينه 

سازي ارتباط وجود داشته باشد.
 فاطمه شيرزاد سخنگوي شوراي اسالمي رشت 
و نيز نماينده شوراي اسالمي رشت در سازمان آتش 

مردم شهر  از طرف  داشت:  اظهار  اين شهر  نشاني 
آتش  سازمان  در  همکارانم  مجموعه  نيز  و  رشت 
نشاني رشت به ميهمانان خير مقدم عرض مي کنم.

سازمان  در  ما  نيروهاي  خوشبختانه  افزود:  وي 
آتش نشاني رشت ، نيروهاي مجرب، جوان و فني 
هستند و ما به عنوان نماينده مردم تمام تالش خود 
را براي ارتقاي شهر و ايجاد رفاه و امنيت در آن به 

کار گرفته ايم .
در  نشاني  آتش  ايستگاه   ۱۲ به  اشاره  با  شيرزاد 
رشت تصريح کرد: برنامه تجهيز خودروهاي سازمان 
آتش نشاني در دستور کار قرار دارد و در اين راستا 
شده  بسته  زيگلر  آلماني  شرکت  با  اي  نامه  تفاهم 
است.وي تقويت ماشين آالت آتش نشاني را مورد 
: شماره ۱۲۵ در  داد و خاطرنشان کرد  قرار  تاکيد 
کشور ما نيز يک شماره آشنا است و مردم به اين 

شماره اطمينان خاطر دارند .
نشاني  آتش  سازمان  عامل  مدير  رمضاني 
شهرداري رشت نيز در اين جلسه گفت: دليل اينکه 
مراجعه  اروپايي  شرکتي  به  تجهيزات  خريد  براي 
دستگاه  سه  پيش  سال   ۲۵ ما  که  است  اين  کرديم 

خودرو از کشور آلمان خريداري کرديم که از کيفيت 
آنها رضايت داشتيم.

هزينه  داخل  توليد  خودروهاي  افزود:  رمضاني 
تعميرات و نگهداري بااليي دارند و ما اين امر را به 
عينه خود تجربه کرده ايم اين به گونه اي است که با 
دوسال هزينه تعمير و نگهداري خودروهاي داخلي 

مي توان يک خودروي اروپايي را خريداري کرد.
وي تاکيد کرد: در نتيجه در بازديدي که از شرکت 
نيز  و  شهررشت  بافت  به  توجه  با  داشتيم  زيگلر 
بلند مرتبه سازي در شهر، در نظر گرفتيم که  روند 
خودروهاي اطفاء حريق را از اين شرکت خريداري 
کنيم .وي افزود: بتدريج خودروهاي فرسوده از رده 
به  جهاني  استاندار  خودروهاي  و  شوند  مي  خارج 

ناوگان خودرويي رشت اضافه مي شوند.
اين  در  نيز    Ziegler زيگلر  شرکت  نماينده   
جلسه با اشاره به ضرب المثل آلماني مبني بر اينکه 
اظهار  کنند  مي  وصل  هم  به  را  دنيا  نشانان  آتش 
به  اعتماد مديران و مسئوالن شهر رشت  از  داشت: 

محصوالت ما تشکر مي کنم .
 ۱۲۵ تولد  زيگلر  شرکت  اينکه  به  اشاره  با  وي 
تازگي جشن گرفته است گفت:  به  را  سالگي خود 
تحويل شش دستگاه خودور که در قرار داد قيد شده 
مي  داده  رشت  شهرداري  تحويل  آينده  ماه  چند  تا 

شود تا به مردم شهر رشت خدمت کند.
همکاري  سابقه  افزود:  زيگلر  شرکت  نماينده   
شرکت ما با ايران به سالهاي گذشته مي شرد حدود 
شرکت  با  را  خود  همکاري  من  که  پيش  سال   ۳۷
شروع کردم فعاليتهايي با ايران انجام داديم و امروز 

اميدواريم اين مسير تداوم يابد.

شركت آلمانی متعهد شد،

تحويل 6 دستگاه خودروي مدرن آتش نشانی به رشت

پيامد كتك زدن يك دستفروش،

21 صفر  1438
شماره  1644 آذر  1395 سه شنبه 
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واكنش
گفت:  گيالن  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس  واكنش:  نشريه 
خانوار  هزار   ۷۵۰ از  بيش  تاکنون  گيالني  خانوار  هزار   ۹۱۴ از 
به  در فرآيند عمومي سرشماري نفوس مسکن سرشماري شدند. 
گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، دكتر كيوان محمدي  در 
شيوه  به  سرشماري  فرآيند  اينکه  به  اشاره  با  خبري  نشست  يک 
مطلوب و صحيح در گيالن روزهاي واپسين خود را طي مي کند 
اظهار داشت: فرآيند سرشماري عمومي نفوس مسکن تا 28 آبان 
آمار  آبان تمديد مي شود. وي  تا 30  احتمال  به طور  ادامه و  ماه 
برآورد شده خانوارهاي گيالن را 914 هزار خانوار عنوان کرد و 

سرشماري  در  گيالني  خانوار  هزار   750 از  بيش  تاکنون  افزود: 
سازمان  رئيس  شدند.  سرشماري   95 سال  مسکن  نفوس  عمومي 
گيالن  هاي  خانوار  درصد   83 اينکه  بر  تاکيد  با  بودجه  و  برنامه 
تاکنون در فرآيند سرشماري سال 95 در گيالن سر شماري شدند 
تصريح کرد: شهرستان املش با 93 درصد باالترين رتبه مشارکت 
و عملکرد را در سرشماري گيالن دارد.  محمدي املش و سياهکل 
را از شهرستان هاي برتر گيالن در مشارکت سرشماري دو شيوه 
و  همراهي  مشارکت،   : گفت  و  کرد  اعالم  حضوري  و  اينترنتي 

همدلي مردم گيالن در سرشماري مثال زدني است.

750هـزار خـانوار 
گيالني سرشماري

شدند

خبر

خبر

بايد از سياه نمايي در جامعه پرهيز كرد
و  واكنش  اي  منطقه  ي  نشريه 
فرماندار   :24 گيالن  خبري  شبكه 
گيالن  شرق  در  الهيجان  شهرستان 
در  نمايي  سياه  از  بايد  كرد:  اعالم 
درون جامعه پرهيز كرد و همواره به 

افكار عمومي اميد داده شود.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
در  احمدي  محمد  ،سيد   24 گيالن 
خبرنگار  با  اختصاصي  مصاحبه 
ما  تصريح كرد: الهيجان مردمي با 
فرهنگ و نجيب دارد كه همواره در 
راه اسالم،  انقالب و دفاع از ارزش 
اين  مسئوالن  و  دارند  قرار  هاي 

شهرستان تمام تالش شان با توجه به منويات رهبر 
معظم انقالب ، توسعه كشور و منطقه است.

ورود  از  قبل  تا  دارد،  عقيده  واكنش  خبرنگار   
عنوان  به  محمداحمدي  سيد  مهندس  ومعرفي  
فرماندار الهيجان ، خبرنگاران و اصحاب رسانه در 
ارتباط بر قرار کردن با مديران ادارات براي بررسي 
امور شهرستان وانجام رسالت کاري خود ، بخاطر 
دچار  خبرنگاران  پذيرش  به  مديران  تمايل  عدم 
مشکل اساسي بودند و اين نگاه و برخورد ها براي 

مردم شهر قابل هضم نبود.
 تداوم اين روند ، کاررا به جايي رسانده بود که 
از  ناچار  به  اصحاب رسانه مقوله اطالع رساني را 
دستور کار خود خارج کرده بودند و وقتي که پل 
نتواند کارايي داشته  بين مردم و مسئولين  ارتباطي 
باشد ، بي ترديد افكار عمومي و شهروند به سبب 
خال ارتباطي مديران و مردم دچار سرخوردگي مي 

به  انتصاب  اين  با  اخير  ماه  پنج  شوند.  در حدود 
وضوح  مي توان پيشرفت و روند رو به رشد امور 
شهرستان را درک کرد و در زمينه هاي مختلف به 
واسطه روحيه انقالبي و علم گرايي در کنار سخت 
واميد  شور  شهرايجاد  در  جديد  فرماندار  کوشي 

بيشتري شده است.
هاي  پتانسيل  واسطه  به  الهيجان  شهرستان   
بسيار خود به واقع مديري الزم داشت که بتواند با 
مديريت جهادي خود بر مسائل فائق آيد و انشاء اهلل 

اين روند و رويه هم چنان ادامه داشته باشد.
 فرماندار شهرستان الهيجان در اين گفت و گوي 
صميمي در باره  فعاليت هاي انجام شده در كم تر 
از پنج ماه اخير اظهار كرد: درايت مدت  مشکالت 
براي  بسيار  مشکالت  به  منجر  که  شهرستان  برق 
است.  شده  رفع  تالش  با  بود  شده  منطقه  اهالي 
تمام  نا  ها  پروژه  و  ها  طرح  پيگيري   افزود:  وي 

نيز  را  است  مانده  باقي  مدتها  ازقبل 
در اولويت قرار داديم واز روزي که 
به الهيجان آمده ام موضوعات را به 
مي  انجام  و  بررسي  اي  حرفه  شکل 
دقيق  واجراي  ،تعامل  تدبير  و  دهيم 
فرماندار  است.   ما  اولويت  قانون 
عنوان كرد:  راههاي روستايي سامان 
بيشتري داده شد،  اما به نظر نزديك به  
50  درصد از ايده آل فاصله داريم و 
بهبود  انجام  براي  برنامه هاي مدوني 
راههاي روستايي در دستور کار قرار 

گرفته  است.
آب  مورد  در   ادامه  در  وي   
انجام گرفته و  :کارهاي خوبي  نيز گفت  روستايي  
تقريبا مشکل خاصي در اين زمينه نداريم ومي توان  
مناسب  و  شرب  آب  از  ها  بخش  كرد، تمام  اذعان 
برخي  هاي  جاده  ريزي  شن  و  هستند  مند  بهره 
نواحي نيز همواره انجام مي شود که اين موارد زمان 
به  پاسخ  در  فرماندار الهيجان   . بر هستند  و هزينه 
سه  هر  كه  واکنش   هفتگي  نشريه  خبرنگار  سوال 
شنبه منتشر مي شود،  در رابطه با برنامه هاي آينده 
در شهرستان اعالم كرد: توجه به تقويت  زير ساخت 
ها در بعد هاي مختلف عمراني ،گردشگري ،شهرک 
هاي صنعتي و مسائل ديگراولويت منطقه است  و 
در تالش هستيم  با  اعمال دقيق قانون به گونه اي 
دولت  با  همراه  منطقه   عزيز  مردم  كه   شود  عمل 
تدبير واميد به برنامه ها و کارها و اميد داشته باشند 

و مثل هميشه همراهي كنند.
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نشريه ي منطقه اي واكنش: 
مديرعامل شرکت گاز گيالن 
در  کوهستاني  مناطق  گفت 
شهرستان هاي رودسر، املش، 
رضوانشهر  و  تالش  رودبار، 

گازرساني شد.
تحليلي  شبکه  گزارش  به 

اينکه 6 شهرستان  با اعالم   خبري گيالن 24 ، جمشيد ظهيري 
اظهار کرد:  لحاظ گازرساني سبز هستند  به  اکنون  بزرگ گيالن 
الهيجان،  انزلي،  رشت،  روستاهاي  در  ساکنان  از  درصد   95
آستانه اشرفيه، فومن و صومعه سرا از نعمت گاز طبيعي برخوردار 
هستند.  وي، درصد برخورداري روستاهاي گيالن از گاز طبيعي 
به  گازرساني  افزود:  و  کرد  عنوان  را 95 درصد  امسال  پايان  تا 

شهرها و صنايع استان به اتمام رسيده است.
بيشتر  سوخت  اينکه  بيان  با  گيالن  گاز  شرکت  مديرعامل   
مناطق استان از طريق گاز طبيعي تامين مي شود، تصريح کرد: تا 

پايان امسال گيالن به استان سبز تبديل مي شود.
هزينه  اجراي  افزايش  در  مسائل  از  يکي  ظهيري،  مهندس    
گازرساني را مصالح استفاده شده در پروژه ها خواند و بيان کرد: 
گازرساني  پروژه هاي  در  گاز  ويژه  پلي اتيلن  لوله هاي  از  اکنون 
استفاده مي شود و بسياري از هزينه هاي اجرايي و تمام شده در 

پروژه ها را کاهش داده است.
 وي، استفاده از لوله هاي پلي اتيلن براي گازرساني در گيالن را 
مقرون به صرفه عنوان کرد و گفت: لوله هاي مذکور از نظر دوام 
آن  از  بهتر مي شود  بسيار ساده تر هستند و  نگه داري شبکه ها  و 

بهره برداري کرد.
 مديرعامل شرکت گاز گيالن با اشاره به استفاده از لوله هاي 
پلي اتيلن براي گازرساني از پنج سال گذشته در استان، خاطرنشان 
کرد: اکنون تعداد 110 روستا در مناطق مختلف گيالن در حال 
کوهستاني  مناطق  به  گازرساني  از  است.ظهيري  گازرساني 
کوهستاني  مناطق  به  گازرساني  شد:  يادآور  و  داد  خبر  گيالن 
رضوانشهر  و  تالش  رودبار،  املش،  رودسر،  شهرستان هاي  در 

عملياتي مي شود.

ملي  گاز  شرکت  مديرعامل 
ايران در ديدار با استاندار گيالن 
گاز  مندي  بهره  درصد  گفت: 
در  و  کشور90  شهرهاي  در 

روستاها 65 درصد است.
اظهار  عراقي  مهندس    
داشت: استان گيالن جزء استان 

هاي برتر در برخورداري از نعمت گاز است و در 3 سال گذشته 
در راستاي گازرساني به روستاهاي گيالن 500 ميليارد ريال هزينه 

شده است.
روستاهاي  درصد   92 حاضر  حال  گفت:در  عراقي  مهندس 
به  رقم  اين  امسال  تاپايان  که  برخوردارند  گاز  نعمت  از  گيالن 
گيالن،وي  گاز  عمومي  روابط  گزارش  به  رسد.  مي  درصد   95
به  محروم  مناطق  به  رساني  گاز  اميد  و  تدبير  دولت  در  افزود: 
بيشتري به خود گرفته و در 3 سال  خصوص روستاييان شتاب 
گذشته در راستاي گاز رساني به روستاهاي گيالن 500 ميليارد 
تومان هزينه شده است. مديرعامل شرکت گاز ملي ايران گفت: 
تقويت  ايستگاه   70 گذاري  شبکه  کيلومتر  هزار   300 کشور  در 
در  رساني  گاز  بخش  در  کمپرسور   250 پااليشگاه،   13 و  فشار 
کشور وجود دارد و از اين نظر ايران بزرگترين شبکه هاي انتقال 
گاز را داراست و به همه مشترکين اين اطمينان را مي دهيم که در 
فصل زمستان شايد با افت فشار گاز مواجه شوند اما قطعي گاز 

نخواهند داشت .

رئيس  واكنش:  ي  نشريه 
سازمان مديريت بحران گفت: 
اعتباري بالغ بر۷ ميليارد تومان 
براي بيمه مسکن محرومان به 
امداد  کميته  مددجويان  و يژه 

در دولت مصوب شده است
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
اسماعيل   ،  24 گيالن  خبري 

آيت اهلل  ياد  گراميداشت  ضمن  خبرنگاران  با  نشست  در  نجار 
ميليارد  بر7  بالغ  اعتباري  داشت:  اظهار  فومني   بهجت  العظمي  
تومان براي بيمه مسکن محرومان به ويژه مددجويان کميته امداد 

در دولت مصوب شده است.
کشور  خيز    حادثه  استان هاي  جزء  گيالن  اينکه  بيان  با  وي 
فرماندار  مکرر  پيگيري هاي  بنابر  افزود:  مي شود  محسوب 
شهرستان فومن اولويت اصلي سفر به استان گيالن را بازديد از 

شهر فومن قرار داديم.
زلزله  واسطه  به  گيالن  اينکه  به  اشاره  با  وزير     کشور  معاون   
استان  پنجمين  جز  ها  سيالب  وجود  و  زمين  رانش  رودبار، 
حادثه خيز کشور محسوب مي شود تصريح کرد: در حوادثي نظير 
سيل بيش از 99 درصد جان باختگان به دليل عدم رعايت اصول 

ايمني جان خود را از دست مي دهند.
 رئيس سازمان مديريت بحران با اشاره به لزوم افزايش سطح 
بايد  ايمني در ساخت و ساز  اينکه  بيان  با  و  آموزش در کشور 
بيشتر مورد توجه قرار گيرد بيان کرد:  امروز در ساخت و ساز به 
نماي ساختمان بيشتر از بحث ايمني اهميت داده مي شود.  نجار 
با تاکيد برا ينکه با پيش بيني و پيشگيري به راحتي مي توان  آسيب 
ناشي از خسارت را کاهش داد گفت: در تالش هستيم با تدابير 

پيش بيني شده کشور را در مقابل حوادث مقاوم کنيم.

و  کودکان  فکري  پرورش  کانون  کل  مدير   
گيالن  روستاي   220 گفت:  گيالن  نوجوانان 
زيرپوشش خدمات کتابخواني در بخش کودکان و 

نوجوانان قرار گرفته اند.
  علي پور حسن در ديدار مسؤوالن کتابخانه هاي 
عمومي گيالن با امام جمعه اين شهر با بيان اينکه 
نهادينه کردن کتابخواني بايد در کودکان و نوجوانان 
مبحث  است  قرار  اگر  کرد:  اظهار  شود،  آغاز 
و  شود  نهادينه  جامعه  در  آن  اهميت  و  کتابخواني 
گسترش يابد بايد از کودکان و نوجوانان آغاز کنيم.
فکري  پرورش  کانون  فعاليت  به  اشاره  با  وي 
و  کودکان  فکري  پرورش  کانون  افزود:  گيالن 

راهور  پليس  واكنش: رئيس  اي  منطقه  ي  نشريه 
استان گيالن از توقيف سواري سمند با بيش از 11 
پرداخت نشده در رشت خبر  ميليون ريال خالفي 
 ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به  داد. 
سرهنگ محمدرضا محمدي گفت: در اجراي طرح 
برخورد با خودرو هاي داراي خالفي باال، ماموران 
پليس راهور مركز  استان يک دستگاه سواري پرايد 

را جهت بررسي متوقف كردند.
مشخص  گرفته  استعالم صورت  در  افزود:  وي 
شد اين خودرو داراي 11ميليون و 200 هزار ريال 
خالفي پرداخت نشده  و 18 فقره تخلف  مي باشد.

بيشترين  اينکه  به  اشاره  با  انتظامي  مسئول  اين 
تخلفات اين راننده سرعت غيرمجاز است، تصريح 
کرد: خودرو جهت سير مراحل قانوني به پارکينگ 

منتقل شد.
بر  تأکيد  با  گيالن  استان  راهور  پليس  رئيس 
رعايت و احترام قوانين و مقررات توسط رانندگان، 

نوجوانان گيالن داراي 31 مرکز ثابت،4 مرکز پستي 
و يک مرکز فراگير ويژه کودکان و نوجوانان است.

و  کودکان  فکري  پرورش  کانون  کل  مدير 
نوجوانان گيالن با بيان اينکه 400 هزار نسخه کتاب 
وجود  کانون  اين  داخل  در  عنوان  هزار  بيست  با 
به  کتاب  هزار   150 ساالنه  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
متقاضيان امانت مي دهيم. وي با اشاره به اينکه 220 
در  کتابخواني  خدمات  زيرپوشش  گيالن  روستاي 
بخش کودکان و نوجوانان قرار گرفته است، يادآور 
داده  روستايي  دانش آموزان  به  کامل  سرويس  شد: 
مي شود. پورحسن از وجود 8 فروشگاه و نمايشگاه 
پرورش  کانون  گفت:  و  داد  خبر  گيالن  در  کتاب 

اخذ  قانون   8 ماده  برابرتبصره  کرد:  نشان  خاطر 
جريمه  مبلغ  اگر  رانندگي  و  راهنمايي  جرايم  
و  راهنمايي  برسد  ريال  ميليون  ده  به  خودرويي 
خودرو  مالك  به  را  مراتب  است  موظف  رانندگي 
اعالم و چنانچه ظرف مدت يك ماهه از تاريخ ابالغ 
مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض 
به واحد رسيدگي به تخلفات اقدام ننمايد. راهنمايي 
پرداخت  تا  خودرو  توقيف  به  مكلف  رانندگي  و 
جريمه مي باشد. هم چنين  در اجراي طرح برخورد 

ثابت  نمايندگي  گيالن  نوجوانان  و  کودکان  فکري 
با  به زودي  است  قرار  و  بوده  محصوالت  عرضه 
اين  در  کتاب  کافه  دو  منطقه  شهرداري  همکاري 

کانون راه اندازي  شود.

پليس  ماموران  باال،  خالفي  داراي  هاي  خودرو  با 
را  پرايد  سواري  دستگاه  يک  استان  مركز   راهور 
جهت بررسي متوقف كردند. وي افزود: در استعالم 
صورت گرفته مشخص شد اين خودرو داراي 15 و 
200 هزار ريال خالفي پرداخت نشده  و 42 فقره 

تخلف  مي باشد.
بيشترين  اينکه  به  اشاره  با  انتظامي  مسئول  اين 
نبستن  و  غيرمجاز   سرعت  راننده  اين  تخلفات 
كمربند ايمني است، تصريح کرد: خودرو جهت سير 
پليس  رئيس  منتقل شد.  پارکينگ  به  قانوني  مراحل 
احترام  و  رعايت  بر  تأکيد  با  گيالن  استان  راهور 
قوانين و مقررات توسط رانندگان، خاطر نشان کرد: 
حضور رانندگان متخلف در جاده ها موجب افزايش 
تصادفات و خسارات جبران ناپذير مي شود و از اين 
رو پليس ضمن برخورد با اين گونه رانندگان، ايمني 

را در تردد شهروندان افزايش مي دهد.

220 روستاي گيالن زيرپوشش خدمات کتابخوانی 

صادرات كاال از گيالن 
افزايش يافت

كشف بيش از 30 ميليون 
ريال چك پول تقلبی

 در آستارا

استاندار  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
گفت:  صادرات  ملي  روز  مراسم  در  گيالن 
امسال صادرات در بنادر انزلي و آستارا ۴۱ 

درصد رشد داشته است.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
، به گزارش پايگاه اطالع رساني استانداري 
اين  در  نجفي   علي  محمد  دکتر  گيالن؛ 
بازرگاني  اتاق  رييس  حضور  با  که  مراسم 
ايران جمع کثيري از صادرکنندگان استان در 
سالن همايش هاي بانک ملي استان برگزار 
صادر  جلسه  اولين  در  داشت:  اظهار  شد 
کنندگان نمونه در سه سال گذشته مشکالت 
بسياري در حوزه صادرات در  و معضالت 
استان مطرح بود که در اين مدت به صورت 

ويژه مورد بررسي قرار گرفته است. 
هاي  فشار  به  اشاره  با  گيالن  استاندار   
و  معضالت  افزود:  تحريم  دوران  در  وارده 
فشارهاي ناشي از تحريم و احاطه استکبار 
استقبال  عدم  موجب  منطقه  کشورهاي  بر 
گذاران  سرمايه  و  خصوصي  هاي  بخش 

خارجي از محصوالت ايراني شده بود.
 وي به عدم تشکيل کميسيون مشترک با 
خاطرنشان  و  اشاره  سال   9 طي  آذربايجان 
به  متمادي  ساليان  طي  روابط  اين  کرد: 
حداقل رسيده بود اما پس از برجام  فضايي 
که  شده  فراهم  ايران  الملل  بين  روابط  در 
بايد کمال بهره را ببريم. دکتر نجفي با بيان 
ميليون  از 180  بيش  با  روسيه  اينکه کشور 
نفر جمعيت به عمده ي محصوالت کشور ما 
نياز داشت افزود: در مدت کوتاه اختالفات 
صادرات  به  متأسفانه  ترکيه  و  روسيه  ميان 
مواد لبني و پروتئيني تمايلي نشان داده نمي 
شد که با جلسات مکرر خوشبختانه توانستيم 
استاندارد و نيز بهداشت مواد غذايي ايران را 
ايجاد  فضاي  گفت:  وي  برسانيم.  اثبات  به 
شده در روابط بين الملل فرصت مناسبي را 
براي رشد بخش هاي خصوصي در اقتصاد 
عالي  است.نماينده  آورده  وجود  به  کشور 
همه  امروز  داشت:  اظهار  گيالن  در  دولت 
ي ما رهنمود رهبر معظم انقالب در ابتداي 
سالجاري درخصوص اقتصاد مقاومتي؛اقدام 
و عمل را براي کشور يک فرصت مي دانيم.

فرمانده انتظامي شهرستان آستارا از كشف 
و ضبط 30 ميليون و 500 هزار ريال چك 

پول تقلبي و دستگيري يك تن خبر داد.
 سرهنگ رسول عزيزي  گفت: ماموران 
از  شهرستان  اين  مركزي  كالنتري  انتظامي 
از   110 پليسي  هاي  فوريت  مركز  طريق 
خريد اجناس  از يك مغازه خواربار فروشي 
توسط چند نفر با استفاده از چك پول هاي 
شدند.  خبر  با  شهرستان  سطح  در  تقلبي 
با تصريح  آستارا  انتظامي شهرستان  فرمانده 
دريافت  از  پس  انتظامي  ماموران  براينكه 
اين  صحت  به  موضوع  بررسي  و  گزارش 
هاي  بررسي  با  افزود:  بردند،  پي  گزارش 
انجام شده مشخص شد كه دو مرد در چند 
مغازه اقدام به خريد با چك پول هاي تقلبي 

كرده اند. 
وي با اشاره به اينكه گزارش اين موضوع 
از سوي مغازه داران به پليس رسيده است، 
و  شناسايي  انتظامي  ماموران  يادآورشد: 
خود  كار  دستور  در  را  متهم  دو  دستگيري 

قرا ردادند.

مشتـرکين محتـرم گاز :

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

  از اتصال 2 يا چند وسيله گازسوز به يك شير مصرف خودداري كنيد. 
  اگر به بعضي از شيرهاي مصرف فعاًل هيچگونه وسيله گازسوز وصل نشده و مورد استفاده قرار نمي گيرد حتمًا با 

درپوش مسدود شود.
  از تبديل وسايل نفت سوز به گاز سوز در هر شرايطي خودداري نمائيد.

  از بخاري هاي بدون نياز به دودكش در محيط هاي مسكوني بسته از جمله اتاق خواب، اتاق نشيمن و ... خودداري نمائيد. 
  از بست هاي فلزي و شيلنگ استاندارد در نصب بخاري و لوازم گاز سوز استفاده نمائيد.

مناطق كوهستانی گيالن 
گازرسانی شد

92 درصد روستاهاي گيالن از 
نعمت گاز برخوردارند

مسکن محرومان بيمه می شود

مدير کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 

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

شماره حساب بانک ملي0105392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0102507308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  6063731021759122بانک مهر ايران

تلفن    01333363539        و         01333363890

توقف سمند و پرايد با 27 ميليون خالفی در رشت

فرماندارالهيجان درمصاحبه اختصاصی با واكنش،

  زهرا شيردل

  زهرا شيردل

21 صفر  1438
شماره  1644 آذر  1395 سه شنبه 

سالمه شيرزادی
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عده اي با اغراض سياسي 
به مشکالت مردم دامن 

مي زنند

هماهنگی  شورای  جلسه ی  در  گيالن  استاندار  واكنش:  نشريه 
مديريت بحران كه با حضور معاون وزير كشور و رئيس سازمان 
اغراض  با  ای  عده  متاسفانه   : گفت  شد  برگزار  بحران  مديريت 
سياسی به مشكالت مردم در زمان بروز حوادث وباليای طبيعی و 

مسائل كارگری دامن می زنند .
محمدعلی  دكتر   ،  24 گيالن  خبری  تحليلی  شبكه  گزارش  به 
نجفی در اين جلسه كه با حضور مهندس نجار  معاون وزير كشور 
و رئيس سازمان مديريت بحران، فرمانداران و مديران استانی در 
مركز مديريت بحران استانداری برگزار شد يكی از رسالتهای مهم 

و  فرمانداران  به   : افزود  و  دانست  وقوع حوادث  از  پيشگيری  را 
بويژه مديران استانی تأكيد می كنم پيشگيری و آموزش به مردم و 

كاركنان را در برنامه ی اصلی كاری خود قرار دهند.
مباحث  در  سيما  و  كه صدا  همانگونه   : كرد  نشان  خاطر  وی 
كالن استانی همراهی الزم را دارند در بحث پيشگيری و آموزش 

نيز می تواند نقش مؤثری ايفا كند.
 وی جلوگيری از هرگونه حادثه و بحران رسالت اصلی مديران 
ارشد استانی است و افزود : مديران با حضور موثر و به موقع خود 

نبايد اجازه ی ايجاد هر گونه بحران را بدهند.

مسئوالن  موكد  تاكيدهاي  وجود  با   
در  گرايي  قوميت  از  پرهيز  براي  نظام  
اقوام  از  يكي  كه  است  چندي  كشور،  
بسيار بزرگ ،  عزيز و پر جمعيت كشور 
اين  در  ها  استان  برخي  و  تهران  در 
و  حق  به  خواسته  اين  خالف  مسيري 
مدبرانه  قرار گرفته اند.! ترديدي نيست 
» ترك ها  مانند  اگر يك قوم بزرگ  كه 
يا آذري ها » در هر شرايط و جمعيتي 
بخواهد خود را مطرح كنند،  ديگر اقوام 
نيز بر انگيخته مي شوند تا از غافله عقب 

تنش  خود  با  ترديد  بي  روند  اين  ادامه  و  نمانند 
هايي را در پي دارد كه با اساس استقالل ، همدلي 
، همزباني و انسجام ملي  در تضاد است. به خاطر 
داشته باشيم كه مقام معظم رهبري  مدام بر اتحاد،  
انسجام،  همدلي و همزباني ميان مردم،  مسئوالن و 
اقوام و همه جمعيت ايران تاكيد دارند و خواستار 

يگانگي و وحدت ديني و قومي هستند.
 چند پيش در خانه ملت از سوي دكتر پزشكيان 
رئيسه  هيات  عضو  و  مجلس  قديمي  اعضاي  از 
ها  آذري  فراكسيون  عنوان  تحت  فراكسيون  يك 
نظران  و صاحب  رئيس  البته  كه  يافت  موجوديت 
كردند.  مخالفت  انديشه  و  حركت  اين  با  مجلس 
ظاهرا اين فراكسيون به راه خود اگر چه با حركت 

كندتر  ادامه مي دهند!!.
بحث  در  ابتدا  تازگي  به  هم  گيالن  استان  در 
مركز  در  شهر  هاي  شوراي  انتخابات  پيرامون 
يا  فراكسيون  يا  استان » شهر رشت« يك جمعيت 
انجمني اعالم موجوديت  كرد و در فضاي مجازي 

گفته شده كه مثال » نيكومنش« نايب رئيس كنوني 
هست  ائتالف  و  جمعيت  اين  عضو  شهر  شوراي 

يا نيست.
جمعيت  اين  در  كسي  چه  كه  نيست  مهم   
حضور دارد،  مهم اين است كه چنين حركت هايي 
خطرناك است و به طور نانوشته و ناگفته اي ديگر 
اقوام را ترغيب به ايجاد تشكلهاي مشابه مي كند كه 
سرانجام در نقطه اي با هم به مقابله بر مي خيزند!. 
سازمان صدا و سيما » رسانه ملي » ،   بخشنامه اي 
صريحي دارد مبني بر اينكه به هيچ وجه نبايد در 
سخنراني  و  فيلم  و  برنامه  ها  قوميت  خصوص 
تبعات  خود  با  زيرا  شود،   پخش  و  توليد  خاصي 
بسيار و اغلب غير قابل كنترلي به همراه دارد. روز 
ساالر  اربعين  با  همزمان  ماه  آبان  ام  سي  يكشنبه 
هاي  الحسين  ، آذري  عبداهلل  ابا  حضرت  شهيدان 
مقيم رشت در مصالي امام خميني اين شهر مراسم 
عزاداري بر پا كردند و از نماينده ولي فقيه در استان 
و امام جمعه خواسته بودند تا در اين برنامه شركت 

كند. در فضاي مجازي اعالم شد كه ايشان 
كرده  خودداري  مراسم  اين  در  شركت  از 

است. 
امام جمعه  اين حركت  نگارنده  نظر  به 
بايد  و  بوده  درست  بسيار    ، رشت  فهيم 

ديگر مسئوالن نيز از آن تبعيت كنند.
همين  در  كه  است  شده  ديده  بسيار 
مجالس و مراسم هاي عزاداري ومناسبتي 
گفت و گوها به سمت انتخابات و قوميت 
گرايي  و امتياز گيري ها » ترجيح يك قوم 
پيدا كرده و در  به قوم هاي ديگر« جهت 
افكار عمومي دلواپسي ها و نگراني هايي 

ايجاد كرده است.
به نظر مي رسد كه تشكيل جمعيتي براي انتخابات 
از سوي  روستايي  و  يا هر شهر  شوراي شهر رشت 
اين  به  عزاداري  مراسم  برپايي  آن  پيامد  و  ها  آذري 
عنوان ،  مي تواند تبعات دامنه داري  داشته باشد،  اگر 
چه برگزاري مراسم عزاداري با نام آذري ها،  اصفهاني 
ها هيچ  مازني  و  ها، گيالنيها  ها،  جنوبي  ها،  شيرازي 
..... شايسته است كه دستگاه ها و  اما  ندارد،   اشكال 
سازمان ها مسئول در استان و كشور تا فرصت باقي 
مناسب  هاي  واكنش  تحركات  اين  به  نسبت  است 
نشان دهند و اجازه ندهند كه كشور به سمت قوميت 
و  گرفته  چارچوب شكل  اين  در  برنامه  تنظيم  و  ها 
تنظيم شود كه امكان نظارت و كنترلي بر آن ها  وجود 
را  خود  ديدگاه  اي  رسانه  رسالت  عنوان  به  ندارد. 
عنوان كرديم ، حاال ديگر مسئوالن گيالن و كشور 
خود دانند،  ضمن آنكه به همه اقوام ايراني احترام مي 
گذاريم و هيچ حساسيتي نسبت به هيچ يك از آنها 
نداريم،  چرا كه همه آنها متعلق به اين سرزمين و آب 

و خاك هستند.  يا علي مدد

توليد، اولويت اصلی 
حمايت بانك كشاورزي 

است

 5 هزار  زائر خارجی در 
موكب هاي بقاع  گيالن 

پذيرايی شدند

ليال خدمت بين دانا 

ليال خدمت بين دانا 

ليال خدمت بين دانا 

مديرعامل  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
گيالن،  استان  به  سفر  در  کشاورزي  بانک 
مقاومتي  اقتصاد  فرماندهي  در نشست ستاد 
و کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان 

گيالن شرکت کرد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 
با حضور محمدرضا  که  کارگروه  اين  در   ،
تجارت،  و  معدن  صنعت  وزير  نعمت زاده 
و  وزير  معاونان  گيالن،  استاندار  نجفي 
فرهاد فنودي مديرامور اعتبارات و بانکداري 

شرکتي بانک کشاورزي برگزار شد.
هيات  مديره  رييس  شهيدزاده  مرتضي   
بر  تاکيد  با  کشاورزي  بانک  مديرعامل  و 
کشاورزي  بخش  در  توليد  از  حمايت 
و  کوچک  بنگاه هاي  از  حمايت  ويژه  به 
احداث  براي  تسهيالت  پرداخت  متوسط، 
و  آالت کشاورزي  ماشين  گلخانه ها، خريد 
اجراي طرح هاي پرورش ماهي در قفس به 
صورت سه درصد کم تر از نرخ مصوب را 
از اقدامات ويژه بانک کشاورزي در اجراي 
منويات مقام معظم رهبري و دولت تدبير و 
اميد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دانست.

نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت 
ضمن قدرداني از اقدامات شهيدزاده، کسب 
در  کشاورزي  بانک  توسط  نخست  مقام 
اجراي اقتصاد مقاومتي از نظر تعداد و مبلغ 
تسهيالت پرداختي در سيستم بانکي را بسيار 
ارزشمند برشمرد. شهيدزاده همچنين در اين 
سفر با نجفي استاندار گيالن ديدار و درباره 
توسعه تعامالت و بررسي راهکارهاي رونق 

اقتصادي استان گفت وگو کرد.

 ، عادلي  والمسلمين  االسالم  حجت 
گيالن  استان  امورخيريه  و  اوقاف  مديركل 
خارجي  زائرين  نفري   5200 پذيرايي  از 
اربعين حسيني ، در موكب هاي بقاع متبركه 
گيالن خبر داد .  به گزارش روابط عمومي 
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان گيالن، 
حجت االسالم والمسلمين عادلي ، مديركل 
بيان  با  گيالن  استان  امورخيريه  و  اوقاف 
در  زائرين حسيني  به  رساني  اينکه خدمت 
امامزاده  و  آستارا  امامزادگان  هاي  موکب 
 ، است  شده  انجام  بخوبي  رشت  هاشم)ع( 
مرز  داشتن  واسطه  به  گيالن  استان   : افزود 
با كشورهاي شمالي حاشيه درياي  مشترك 
خزر و ورود شيعيان و دوستداران حضرت 
پياده  بدليل  اين كشورها  از  سيدالشهداء)ع( 
روي بزرگ اربعين ، جهت پذيرايي و رفاه 
در  هايي  موكب  خارجي  زائرين  اين  حال 
آستان مقدس امامزادگان ابراهيم و قاسم)ع( 
هاشم)ع(  امامزاده  و  آستارا  شهرستان 
شهرستان رشت برپا شد . وي با بيان اينکه 
تا كنون استفاه ازاين موكب ها بسيار مورد 
اربعين  خارجي  زائرين  رضايت  و  توجه 
حسيني قرار گرفته ، اعالم كرد : از مجموع 
 ، روسيه  كشورهاي  از  كه  نفري   6100
گرجستان ، ارمنستان و جمهوري آذربايجان 
به جهت پياده روي اربعين از طريق مرزهاي 
بيش   ، شدند  كشورمان  وارد  گيالن  استان 
متبركه  بقاع  هاي  موكب  در  نفر   5200 از 
گيالن مورد استقبال ، اسكان و پذيرايي قرار 

گرفتند.

ساخت 3 تصفيه خانه فاضالب 
بيمارستانی در رشت

 الزمه پيشرفت سازمان در گروخدمت 
و کسب رضايت موديان است

40 ميليارد ديگر طلب چايكاران 
واريز شد

خبر 

خبر 

خبر 

رئيس دانشگاه علوم پزشكی،

قوميـت ها را دامـن نزنيـــد

مهرماه  لغايت  گيالن  استان  اجتماعي  تامين 
مستمري  ريال  ميليارد   6176 مبلغ  سالجاري 

بازنشستگي پرداخت كرده است
 : افزود  گيالن  استان  اجتماعي  تامين  مديرکل 
مستمري  ريال  ميليارد   2256 مبلغ  مدت  درهمين 
با  که  شده  پرداخت  وازکارافتادگان  بازماندگان 
لحاظ 345 ميليارد ريال هزينه اجراي بند39 برنامه 
تعهدات  رقم  مجموع  سازي  همسان  عنوان  تحت 
بلند مدت درهفت ماهه لغايت مهر امسال به بيش 

از8700 ميليارد ريال ميرسد.
جميل حق پرست متوسط پرداخت ماهانه بابت 
ميليارد  از1250  بيش  را  مدت  بلند  تعهدات  انجام 

برشمرده واذعان داشت : درهمين مدت مبلغ 525 
ميليارد ريال نيز بابت مقرري بيمه بيکاري پرداخت 
ديگري  دربخش  پرست  حق  جميل   . است  شده 
ازسخنان خود با اشاره به وجود بيش از390 هزار 

بيمه شده اصلي دراستان گيالن افزود،طي هفت ماهه 
نخست امسال مبلغ 220 ميليارد ريال بابت تعهدات 
کوتاه مدت پرداخت aشه است که غرامت دستمزد 
با  ها  ريال وکمک هزينه  ميليارد  با 52  بيماري  ايام 
122 ميليارد ريال بزرگترين گروه اين بخش را دربر 
رقم  اين   : افزود  اجتماعي  تامين  مديرکل   . ميگيرد 
نيز  استان  درمان  مديريت  که  حاليست  در  تعهدات 
تاکنون 4500 ميليارد ريال درقالب خدمات درماني 
مستقيم وغيرمستقيم هزينه نموده است. بيش از 30 
به  ريال  ميليارد   3300 مبلغ  گيالني  کارفرماي  هزار 

تامين اجتماعي استان بدهکار مي باشند.

»شفـاف ســازي«

از سوي تامين اجتماعی استان گيالن دربخش بيمه اي:

مدير مسئول  

علوم  دانشگاه  واكنش:  نشريه   
تصفيه  احداث  گيالن،  پزشکي 
بيمارستان؛  سه  در  فاضالب  خانه 
را  رازي رشت  و  پورسينا، واليت 

رسما آغاز کرد.
تحليلي  شبکه  گزارش  به 
احداث تصفيه   ، خبري گيالن 24 
هاي  بيمارستان  در  فاضالب  خانه 

پورسينا، واليت و رازي رشت رسما با حضور دکتر شاهرخ يوسف 
آغاز شد.دكتر شاهرخ  پورسينا،  بيمارستان  محوطه  در  زاده چابک  

يوسف زاده چابك
علوم  دانشگاه  راهبردي  هاي  برنامه  تبيين  ضمن  مراسم  اين  در 
پزشکي گيالن، گفت: تمامي کارهاي دانشگاه علوم پزشکي بر اساس 
يک برنامه راهبردي مشخص در حال انجام است. در اين راستا در 
شش ماهه اول سال بيشتر زمان  صرف برنامه ريزي شد اما در حال 
حاضر فعاليت هاي راهبردي دانشگاه در مرحله فاز اجرايي قرار دارد. 
در اين راهبردها، احداث تصفيه خانه در فاضالب بيمارستان ها به 
اولويت هاي کاري دانشگاه محسوب مي شود زيرا  از  عنوان يکي 
دانشگاه  براي  استراتژيک  هاي  برنامه  از  يکي  زيست،  محيط  حفظ 
علوم پزشکي گيالن به عنوان متولي اصلي سالمت در جامعه حايز 
داد: هر  ادامه  دانشگاه علوم پزشکي گيالن،  .  رييس  اهميت است 
سازماني در کنار برنامه هاي راهبردي خود بايد به مقوله محيط زيست 
توجه جدي داشته باشد، چرا که محيط زيست ميراث گرانبهاي همه 
نسل هاست و به همين دليل شايد بتوان ادعا کرد که با ارزش ترين 
از  را  نهايت تالش  آن  بايد در حفظ  سرمايه اي که همه سازمان ها 
خود نشان دهند، محيط زيست است و دانشگاه علوم پزشکي به عنوان 
يک سازمان دوستدار محيط زيست تمامي برنامه هاي خود را در اين 
مسير قرار داده و احداث تصفيه خانه فاضالب نيز در اين راستا در 
حال انجام است .  وي افزود: بحث ديگري که در حفظ محيط زيست 
براي دانشگاه علوم پزشکي حايز اهميت است بحث بي خطر سازي 
و امحاء زباله هاي بيمارستاني است که کارهاي بسيار خوبي نيز در 
اين مسير انجام گرفته و تمامي زباله هاي بيمارستاني )بالغ بر 400 تن( 
که از گذشته جمع آوري شده بود در اين مدت بي خطر  و امحا شده 
است . اميد است ديگر در هيچ بيمارستاني بحث انباشت زباله عفوني 
نداشته باشيم .  رييس دانشگاه علوم پزشکي گيالن تاکيد کرد: ديگر 
در دانشگاه علوم پزشکي گيالن مجوز بهره برداري هيچ بيمارستاني 
صادر نخواهد شد مگر اين که در آن بيمارستان تمهيدات الزم براي 
استقرار تصفيه خانه فاضالب ديده شده باشد . دانشگاه علوم پزشکي 
ارتقاي سالمت عمومي  با توجه به مشکالت عديده مالي، حفظ و 
جامعه را مد نظر قرار داده  به طوري که امروز شاهد آغاز چنين پروژه 
بهداشت شوراي  زاد  رييس عضو کمسيون  فاطمه شير   . هايي  هستيم 
از تالش هاي دانشگاه  اين مراسم  با حضور در  نيز  اسالمي شهر رشت 
مردم،  تامين سالمت  و   زيست  محيط  براي حفظ  گيالن  پزشکي  علوم 
تقدير کرد و براي تسريع در بهبود فرايندها قول مساعد داد .  پي نوشت: 
دانشگاه  منابع  و  مديريت  توسعه  معاونت  به همت  بيني مي شود،  پيش 
ترين  آلوده  در  فاضالب  خانه  تصفيه  دو  ساخت  گيالن،  پزشکي  علوم 
بيمارستان هاي گيالن، با هزينه کرد 3 ميليارد تومان، ظرف مدت 10 
ماه به بهره برداري برسد و اين گام بزرگي براي بهبود محيط زيست 

در گيالن خواهد بود.

مدير کل امور مالياتي در بازديد 
از واحد هاي مالياتي شرکتهاي اداره 
پيشرفت سازمان  : الزمه  کل گفت 
رضايت  کسب  و  گروخدمت  در 
اين  در  انوري  است.جواد  موديان 
که  گفت:همانطور  ديدارصميمانه 
تاکيد رئيس کل محترم سازمان مبني 

همکاران  کوشش  و  تالش  ،لذا  است  مالياتي  هاي  آمد  در  تحقق  بر 
بايد دوچندان گردد و تحقق درآمد هاي مالياتي با يک بر نامه ريزي 
به  انتظار مي رود رسيدگي  از همکاران  قابل دستيابي است و  مدون 
تصريح  وي  نكنند.  خاص  زماني  به  موکول  را  مالياتي  ي  ها  پرنده 
تا تحقق وصول  مالياتي  به پرونده هاي  كرد:  تمام مراحل رسيدگي 
ماليات بايد دنبال شود تاموانع اطاله سيررسيدگي پرونده هاي مالياتي 
بر داشته شود.انوري با تاکيد به همکاران مبني بر سر لوحه قرار دادن 
احترام و تکريم ارباب رجوع ودر نظر گرفتن عدالت مالياتي و انصاف 
مالياتي افزود:احترام به ارباب رجوع جزو وظايف و محور هاي اصلي 
سازمان مي باشد و ما هرچه داريم از خون شهدا ،و رشادتها و از خود 
گذشتگي هاي آزادگان و جانبازان است و بايد پاسخگوي اين عزيزان 
باشيم و به مردم خدمت کنيم والزمه پيشرفت سازمان در گروخدمت 

و کسب رضايت موديان است.

از مطالبات چايکاران،  ميليارد تومان ديگر  نشريه واكنش: چهار 
آنها واريز شد و رقم جمع کل مطالبات  به حساب عابربانک سپه 

پرداخت شده به 174 ميليارد تومان رسيد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، سازمان چاي كشور 
كه مقر آن در شهر الهيجان است، امروز پنج شنبه 27 آبان ماه اعالم 
كرد ، با واريز اين پول به اين ترتيب حدود 75 درصد از مطالبات 
چايکاران پرداخت شد.  نماينده ولي فقيه و امام جمعه رشت امروز 
در نشست با استاندار و فرماندار گيالن بر پرداخت پول چايكاران 
شمال » گيالن و غرب مازندران تاكيد كرد. آيت اهلل قرباني افزود: 
از دكتر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه بخواهيد تا در استانه 
داده شود كه  آنها  به  ، طلب چايكاران  باغ هاي چاي  آماده سازي 

امكان كاشت و داشت براي توليد كننده فراهم شود.

مديرعامل بانک کشاورزي در گيالن،

پرداخت 1350 ميليارد به مستمري بگيران گيالن

مدير کل امور مالياتی گيالن :

سازمان چاي خبر داد،

                                          آگهی مالياتی                                    
دراجراي ماده 208 قانون مالياتی مودي که آخرين نشانی آن در دسترس واحد مالياتی نمی باشد به شرح زير ابالغ می گردد.

نام ونام خانوادگي 
عملکرداصل ماليات نوع 

شغل رديف

اشکيک سازه شمال

 

 

 

ارين خودرو شمال

ارقام پوياي شمال

برق آوران خزر

پيشرو بهبود مديريت 
کاسپين

پرديس سازان سپيدرود

 پرديس سازان سپيدرود

 پرديس سازان سپيدرود

آينده سازان فيامين گيل

پيشگامان اريا ديلم

انرژي تابان خزر

1534946ريال

887805ريال

1244421ريال

6300000ريال

368000ريال

73500000ريال

7475000ريال

9750000ريال

4000000ريال

1050000ريال

59375000ريال

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

فرهنگ اداره کل امور 
مالياتی

1389

1389

1389

1389

1389

1388

1392

1393

1392

1389

1392

95/07/26  -  2771386395/11/10-16:..
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95/11/10-16:..

95/11/12-16:..
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95/07/26 - 27709468

95/07/26 - 27712685

95/07/28 - 27784656 

95/07/28 - 27788888

95/07/27 - 27747056

95/07/27 - 27753078

95/07/27 - 27752988

95/07/27 - 27752685
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دعوت به هيات 
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دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي

دعوت به هيات 
بدوي
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3

4
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نوع اوراق
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هيئت حل 
اختالف مالياتي

شماره برگ تشخيص –

برگ قطعي شماره برگ دعوت هيات 
حل اخالف مالياتي

نشاني اداره امور 
مالياتي 

کارشناس ارشد مالياتی : محبوبه نژاد  شريف پور

21 صفر  1438
شماره  1644 آذر  1395 سه شنبه 

مرجع ثبت شرکت ها  وموسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

تاسیس موسسه غیرتجاری حامیان حق کودکی بامداد در تاریخ 26/ 1395/08 به 
شماره ثبت 1163 به شناسه ملی  14006358058 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
بهزیستی  کل  اداره   95/5/19 مورخ   934/95/41795 شماره  مجوز  استناد  به 

استان گیالن 
حوزه  در  بهزیستی  سازمان  هدف  جامعه  به  رسانی  :خدمات  موسسه  موضوع   -1
کودکان و آسیب دیده اجتماعی - تالش در جهت بهبود وضعیت زندگی کودکان کار و 
خیابان - تالش برای ارتقا سطح آگاهی و حمایت خانواده به منظور پیشگیری از فرستادن 
کودکان به خیابان ها برای کار - آشکارسازی آسیب های که پدیده کار کودک به جامعه 
وارد می آورد، برای مردم و دعوت از آنان برای جلوگیری از کار کودک - تالش برای 
جذب هر نوع کمک مادی و معنوی - حمایت از کودکان در صورت ضرورت قانونی پس 
از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد 2- مدت موسسه : نامحدود 3- مرکز اصلی موسسه : 
رشت قاسمیه 2 پالک 129 کدپستی 4145946881  

4- سرمایه موسسه : ندارد   5- اولین مدیران موسسه : سارا زارع به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4879651397  و معصومه احسان خواه مسرور به 
سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی   2593006854  و فروغ آفتاب دوست پلکوئی 
به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 2595449672  و آقای سپیده پوربابائی 
حسن سرائی به سمت عضو علی البدل به شماره ملی 3501504950  و سینا چالشگر 
زهرا  و  ملی   2580030980   به شماره  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  به سمت عضو 
دربانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0066934672  برای مدت سه 
سال انتخاب شدند 6- دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور با امضاء مدیرعامل » آقای سینا چالشگر« و نائب رئیس هیئت مدیره » خانم سارا 

زارع « متفقا با مهر موسسه معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری رشت  -  6871 رم الف



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

فرهنگي،صنايع  ميراث  مديرکل  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
حصير  و  سفال  اينکه  بيان  با  گيالن  گردشگري  و  دستي  دستي 
بيشترين رقم صادرات را به خود اختصاص داده است، گفت: پيش 
بيني مي شود تا پايان سال 500هزار دالر افزايش صادرات صنايع 
دستي گيالن را شاهد باشيم.به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ، به نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري گيالن؛ مراسم ملي روز صادرات با تقدير از 32صادر 
کننده برتر استان برگزار شد.دکتر محمد علي نجفي استاندار گيالن 
در اين مراسم با اشاره به موفقيت استان در زمينه صادرات، اظهار 

داشت:  طي سالجاري صادرات در بنادر انزلي و آستارا ۴۱ درصد 
رشد داشته است. وي با بيان اينكه در بخش صنايع دستي گيالن 
توسط دو صادر کننده برتر ۱۳۵ هزار دالر صادرات داشته ايم افزود: 
اي مطلوب در بخش صادرات گيالن  آينده  نشانگر  امروز  اقتصادي  رشد 
به 11  بندرانزلي  بزودي ظرفيت  اينکه  بيان  با  گيالن  استاندار  است.نجفي 
ميليون تن خواهد رسيد، عمده سرمايه گذاري در بندر کاسپين گيالن را از 
طريق بخش خصوصي دانست و گفت: تا پايان امسال 2 پست اسکله اين 
بندر افتتاح مي شود که در طي برنامه 4 ساله ظرفيت تخليه و بارگيري از  

بندر کاسپين  به 15 ميليون تن خواهد رسيد.

افزايش 500هزار دالري 
صادرات صنايع دستي

 گيالن

خبر

خبر

خبر

خبر

مناسبت  به  واكنش:  ي  نشريه 
كتابخواني،کتابخانه  و  كتاب  هفته 
کانون سندرم داون )واحد شرق( 
شد.  افتتاح  الهيجان  در  گيالن 
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
گيالن 24 ، فاطمه دوستي روابط 
وارشاد  فرهنگ  اداره  عمومي 

»هفته  گراميداشت  در  داد؛  توضيح  باره  اين  در  الهيجان  اسالمي 
كتاب و كتابخواني« كتابخانه کانون سندرم داون )واحد شرق( گيالن  
قرباني  با حضورمحمدرضا   ماه ساعت ۱۷عصر  آبان  چهارشنبه26 
معاون سياسي اجتماعي فرمانداري الهيجان ، نگار نادري رئيس اداره  
فرهنگ و ارشاد اسالمي الهيجان، پروين قادر رييس اداره بهزيستي 
الهيجان  ، حسن پور رئيس آموزش و پرورش بخش رودبنه و با 
حضور كودكان ونوجوانان سندرم داوني، والدين و ياوران کانون در 

محل كانون حمايت از سندروم داون الهيجان افتتاح شد.
 در ابتداي اين مراسم ،برنامه  قصه خواني توسط »سوفيا نادري 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمي  از هنرمندان  ومائده داداشي«  دو تن 
الهيجان در فضايي بسيار صميمي و با مشارکت بچه ها انجام شد 
كه مورد توجه و شادي آنان گرديد .درادامه 72  جلد کتاب نفيس 
کودک و نوجوان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي الهيجان به 
کتابخانه کانون اهداء  شد تا گامي باشد جهت كمك به اين كانون و 

همچنين ترويج فرهنگ كتابخواني بين كودكان.

مراسم  اولين  واكنش:  نشريه 
گمنام  شهيد  دو  تدفين  سالگرد 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت 
با حضور جمع کثيري از مسئولين 
و  دانشجويان   ، استاني  مديران  و 
خانواده  و  علمي  هيأت  اعضاي 
اجتماعات  سالن  در  شهدا  معزز 

اين واحد دانشگاهي برگزار شد.
روابط  گزارش  به   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
اين  آزاد اسالمي واحد رشت در  عمومي و اطالع رساني دانشگاه 
مراسم دکتر عليرضا امير تيموري دبير هيإت امناء و رئيس دانشگاه 
آزاد اسالمي استان گيالن، ضمن عرض ارادت به روح پرفتوح رهبر 
معظم  مقام  براي  سالمتي  و  وآرزوي صحت  اسالمي  انقالب  کبير 
رهبري وبا خير مقدم به حاضرين در سالن اظهار داشت : خوشحالم 
اين  رشت  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  قدمت  سال   ۳۴ طول  در  که 
افتخار نصيب من شد که امروز در اين فضاي معنوي بتوانم يادماني 
راببينم و شاهد اين صحنه باشيم که دانشجويان و اعضاي هيأت علمي 
در اين فضاي مقدس با ديدن اين صحنه ها تزکيه روح پيدا کرده اند. 
وي ضمن اشاره به فرمايشات رهبر کبير انقالب اسالمي در خصوص 
زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدا ، گفت: ما به تبعيت از فرمايشات 
اين  نمايشگاه هايي در  اين فضاي روحاني و همچنين  انقالب  رهبر 
و  دادن روح  تزکيه وصيقل  در جهت  تا   کرديم  فراهم  را  خصوص 
همچنين زنده نگهداشتن ياد شهدا اقدامي شايسته و در خور جايگاه 

واالي اين شهيدان انجام داده باشيم.
دکترامير تيموري ضمن تقدير از بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد 
ويژه  به  عزيز  شهداي  ياد  و  مراسم  اين  در  رشت  واحد  اسالمي 
شهداي دانشگاه اشاره کرد: اميدوارم که بتوانيم قدردان زحمات اين 
شهداي عزيز باشيم زيرا که آرامش اين قسمت از زمين در کره خاکي 
را ما مديون رشادت هاي اين شهدا و مرزبانان اين کشور هستيم. همچنين 
در اين مراسم سردار محمد عبداله پور فرمانده سپاه قدس گيالن ضمن 
تشکر از برگزارکنندگان مراسم سالگرد تدفين دوشهيد گمنام در دانشگاه 
آزاداسالمي واحدرشت اظهار داشت: همه شهدا نور واحد هستند و پيدا 
وي  بايد جست.  شهداء  زندگي  مطالعه  در  را  زندگي  درست  راه  کردن 
تا  از خداوند طلب توفيق کرد  اربعين  ايام  به نزديک شدن  اشاره  ضمن 
باشيم  ع(   ( حسين  امام  حضرت  شهيدان  ساالر  و  سرور  واقعي  رهرو 
و  ها  رشادت  و  خاطرات  آوري  ياد  ضمن  پور  عبداهلل  سردار    .
فداکاريهاي  شهداي جنگ تحميلي خاطر نشان کرد:  شهداي اسالم 
زمان  امام  رهروواقعي  و  قرآن  دستورات  به  عمل  از  بارزي  نمونه 
بودند و شهداي ما همين انتظار را از ما دارند که به طور واقعي دنباله 
رو راه امام حسين )ع( و امام زمان ) عج ( و قرآن کريم باشيم و نبايد 
تحت هيچ شرايطي تسليم خواسته هاي دشمن شده و آينده کشور 
دشمنان  برچشم  خواري  تا  بسازيم  باصالبت  و  مقتدر   ، محکم  را 

اسالم و قرآن باشيم.

سوي  از  واكنش:  نشريه 
وزارت  فرهنگي  امور  معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمي دكتر 
فاضلي به عنوان رئيس هيئت 
گيالن  استان  کتاب  خريد 
گزارش  به  شد.  منصوب 
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه 

در  گيالن  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل  فاضلي،  فيروز   ،  24
فرهنگي وزارت  امور  معاون  از سوي سيد عباس صالحي،  ابالغي 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان رئيس هيئت خريد کتاب اين استان 
منصوب شد. در اين ابالغ آمده است: به منظور تقويت، توسعه و 
ترويج کتاب و کتابخواني و حمايت از آثار مکتوب استان، بر اساس 
کتاب  اجرايي خريد  نامه  شيوه  ماده چهار  يک  تبصره  و  يک  ماده 
استان به موجب اين ابالغ به عنوان »رئيس هيئت خريد کتاب استان 
بهره  با تالش و پشتکار و  اميد است  گيالن« منصوب مي شويد.  
گيري الزم از تجربيات مفيد و ارزشمند در پيشبرد اهداف فرهنگي 

نظام مقدس اسالمي موفق و مويد باشيد.

سرپرست  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه   
کتابخانه هاي عمومي گيالن از افزايش 20 درصدي 

تعداد اعضاي کتابخانه هاي عمومي استان خبر داد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، زهرا 
بدن آرا امروز همزمان با هفته كتاب  با اشاره به هفته 
کتاب از 15 تا 27 آبان ماه جاري اظهار کرد: مهرماه 
کارگروه  هفت  قالب  در  گيالن  کتاب  ستاد  امسال 
کتابخانه ها،  امور  عمراني،  فرهنگي،  تبليغات، 
شهرستان ها، پشتيباني و حراست تشکيل شده است.

هفته  در  فرهنگي  برنامه   84 اجراي  به  وي 
کتاب گيالن اشاره کرد و افزود: تعداد 60 نشست 
مدارس  در  نشست   10 و  کتابخانه ها  در  کتابخوان 
کتابخانه هاي  سرپرست  است.  شده  برگزار  گيالن 
عمومي گيالن با بيان اينکه چهار برنامه نقد کتاب 
در هفته کتاب استان برگزار شده است، تصريح کرد: 
دو برنامه رونمايي از کتاب و هفت مسابقه مکتوب 

و برخط کتابخواني در گيالن برگزار شده است.
بدن آرا در ادامه به وضعيت کتابخانه مرکزي شهر 
رشت اشاره کرد و گفت: کتابخانه مذکور با زيربناي 

 دارچين رگها را باز ميكند و اثر خوبي در گردش 
خون دارد. دارچين خاصيت عجيب ديگري دارد و 
آن قوي كردن مصونيت بدن در مقابل امراض است 

و حتي ميتوان گفت كه اثر پنيسيلىن دارد!
دارچین تب بر

به صورت قرص تب بر درست شده است .يک 
فنجان چاي دارچين تب را سريع پايين مي اورد

دارچين رمز جواني، کليه را گرم، ضعف کمر و 
پا را از بين ميبرد

کم خوني را درمان ميکند
کانادا  در  عضالني  ضعف  براي  دارو  بهترين 
وامريکا کرم ضد درد و مسکن از دارچين درست 

کرده اند ...
 سرتان درد مي کند؟ 

روغن  کنيد.  مصرف  زياد  ماهي  بخوريد.  ماهي 
ماهي به پيش گيري از سردرد کمک مي کند.

عملکرد  درد  و  التهاب  کاهش  با  هم  زنجبيل 
مشابهي دارد.

 تب داريد؟
ماست ميل کنيد.

زياد  ماست  افشاني  گرده  فصل  شروع  از  قبل 
مصرف کنيد. همچنين بطور روزانه از عسل محلي 

منطقه خود ميل کنيد.
 بیخوابي داريد؟ 

عسل بخوريد. از عسل بعنوان داروي مسکن و 
آرام بخش استفاده کنيد.
 دچار آسم هستید؟

پياز بخوريد.
مصرف پياز التهاب نايژک ها را از بين مي برد.

 از ورم مفاصل رنج مي بريد؟
باز هم ماهي ميل کنيد. ماهي قزل آال، تون، خال 
مخالي و ساردين از ورم مفاصل جلوگيري مي کند.
از روغن هاي امگاست که براي  )ماهي سرشار 

سيستم ايمني فوق العاده است.(
 دل بهم خوردگي داريد؟ 

موز و زنجبيل.

مديرکل  واكنش:  ي  نشريه   
از  گيالن  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
توقف واگذاري سالن هاي فرهنگي 
وزارت  ابالغ  با  استان  هنري  و 

فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داد.
به گزارش شبکه تحليلي خبري 
سالن هاي  واگذاري   ،  24 گيالن 
فرهنگي و هنري گيالن متوقف شد  
اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن، 
فرهنگ  مديرکل  فاضلي،  فيروز 
حاشيه  در  گيالن  اسالمي  ارشاد  و 
خادمان  از  تجليل  استاني  همايش 
واگذاري  خصوص  در  استان  نشر 

سالن هاي مجتمع فرهنگي هنري خاتم االنبيا )ص( 
مدير  بنده  گفت:  خصوصي،  بخش  به  شهر  اين 
اجرايي هستم و در اين خصوص نبايد از من انتظار 

اظهار نظر احساسي داشته باشيد.
مبتني  بايد  اجرايي  مدير  يک  اينکه  بيان  با  وي 
در  کرد:  اظهار  نمايد،  عمل  مکتوبات  و  قانون  بر 
آخرين نامه اي که از سوي مديريت کميته ساختار 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مديريتي  هاي  فناوري  و 
اسالمي به دست ما رسيده، ابالغ شده است: »فعاًل 

7 هزار و 600 متر مربع نه تنها براي شهر رشت بلکه 
براي گيالن ويژه است.

وي با اشاره به امکان ارائه خدمات به 25 هزار 
کتابخانه  کرد:  بيان  مرکزي رشت،  کتابخانه  در  نفر 
و سالن  بصري  واحد سمعي  داراي  مرکزي رشت 
جلسه است اما احداث آن از 14 سال گذشته آغاز 

شده و هنوز به اتمام نرسيده است.
 سرپرست کتابخانه هاي عمومي گيالن به تالش 
در  رشت  مرکزي  کتابخانه  اتمام  براي  مسؤوالن 
سال گذشته اشاره کرد و يادآور شد: در سفر رئيس 

موز به معده اي که اذيت شده کمک مي کند.
زنجبيل حالت تهوع صبحگاهي و دل آشوب را 

درمان مي کند.
 اگر عفونت مثانه داريد؟

آب قره قاط ) زرشک ؟ ( بنوشيد.
آب قره قاط سرشار از اسيد مي باشد که باکتري 

هاي مضر را کنترل مي کند.
 دچار مشکالت حافظه شده ايد؟

با داشتن روي  صدف خوراکي بخوريد. صدف 
مورد نياز به بهبود عملکرد مغز کمک مي کند.

سطح  سير  بخوريد  سير  خورديد؟  سرما   
کلسترول را نيز کاهش مي دهد

 سرفه مي کنید؟
فلفل قرمز !!!

مشابه ماده اي که در شربت سرفه بکار مي رود 
با  را  قرمز  فلفل  البته  دارد.  وجود  قرمز  فلفل  در 
احتياط مصرف کنيد شايد معده شما را تحريک کند.

 دچار مشکالت استخوان هستید؟
آناناس ميل کنيد.

منگنز  کمک  با  استخوان  پوکي  و  شکستگي 
موجود در آناناس قابل پيش گيري است.

 سرطان سینه؟
مواد  اين  کنيد.  مصرف  کلم  و  سبوس  گندم، 

استروژن را در سطوح سالم نگه مي دارند.
 سرطان ريه؟

مصرف  رنگ  نارنجي  و  تيره  سبز  هاي  سبزي 
مفيدي  پادزهر   A ويتامين  نوعي  اکروتن  بتا  کنيد. 
است که در سبزي هاي تيره و نارنجي رنگ يافت 

ميشود  زخم معده بروز کرده؟ 
به  که  است  ترکيباتي  شامل  کلم  بخوريد.  کلم 

درمان زخم معده و دوازدهه کمک مي کند.
 اسهال؟  سيب ميل کنيد.

سيب را با پوست رنده کنيد. بگذاريد تا قهوه اي 
شويد و براي درمان اين وضعيت ميل کنيد. ) موز 

نيز براي اين بيماري خوب است(
بريد؟  از شريان هاي رسوب گرفته رنج مي   

واگذاري سالن ها متوقف شود«. فاضلي با تأکيد بر 
اينکه عين عبارت رسيده به دست ما همين جمله 
است، تصريح کرد: طبق اين دستور، واگذاري سالن 
هاي فرهنگي و هنري متوقف شده است و از رسانه 
ها مي خواهم که بازخواني ذهني خودشان را به نام 

ديگران منتشر نکنند.
 مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن با بيان 
اينکه واگذاري فضاهاي فرهنگي و هنري استان در 
صورت  هنرمندان  به  بهتر  خدمت رساني  راستاي 

جمهور به گيالن اعتباراتي براي اتمام پروژه مذکور 
به تصويب رسيده است.

 بدن آرا با بيان اينکه کتابخانه مرکزي رشت داراي 
58 درصد پيشرفت فيزيکي است، خاطرنشان کرد: با 
بهره برداري از پروژه مذکور سرانه فضاي مطالعه در 
افزايش  از 1,21 متر مربع به 1,51 متر مربع  گيالن 
جايگاه  به  ويژه  توجه  خواستار  وي،  مي کند.  پيدا 
کتابخانه در جامعه شد و اظهار کرد: تا پايان برنامه 
هر  براي  مطالعه  فضاي  سرانه  توسعه  پنجم  توسعه 
100 نفر بايد به چهار متر مربع مي رسيد اما اکنون با 

اين شاخص فاصله داريم.
 سرپرست کتابخانه هاي عمومي گيالن از افزايش 
20 درصدي تعداد اعضاي کتابخانه هاي استان خبر 
و  واقعي  عضو  نفر   700 و  هزار   49 افزود:  و  داد 
فعال کتابخانه هاي گيالن هستند.  بدن آرا با اشاره به 
افزايش فعاليت کتابخانه هاي گيالن در سال 95، بيان 
بايد  ابالغي  سياست هاي  سند  براساس  امسال  کرد: 
فعاليت کتابخانه هاي عمومي تا شعاع 1,5 کيلومتري 

خارج از کتابخانه ها افزايش پيدا کند.

آووکادو بخوريد. چربي غير اشباع شده موجود در 
آوکادو کلسترول را پايين مي آورد.

 فشار خونتان باالست؟
زيتون  روغن  کنيد.  ميل  زيتون  روغن  و  کرفس 
فشار خون را پايين مي آورد.کرفس نيز شامل ماده 

اي است که فشار خون را پايين مي آورد.
 ناهماهنگي قند خون داريد؟

قند  و  انسولين  کنيد.  ميل  زميني  بادام  و  بروکلي 
خون را تنظيم مي کند.

 براي جلوگیري از سکته: چاي بنوشيد.
با مصرف مرتب چاي از رسوب چربي بر روي 

ديواره شريان ها جلوگيري کنيد.
)چاي سبز براي سيستم ايمني فوق العاده است(!

خوب  بسيار  منبع  مقوي.  و  ريز  کیوي:   
پتاسيم،منيزيوم، ويتامين E و فيبر. ويتامين C موجود 

در آن دو برابر پرتقال مي باشد.
نگه  دور  را  پزشک  روز  در  سيب  يک  سیب:   
اينکه سيب ويتامين C کمي دارد ولي  با  مي دارد؟ 
داراي آنتي اکسيدان ها وفالونويد هايي مي باشد که 
با تشديد فعاليت ويتامين C به کاهش خطر سرطان 
روده بزرگ، حمله قلبي و سکته مغزي کمک مي کند

 پرتقال: 
شيرين ترين دارو. خوردن ۲ الي ۴ پرتقال در روز 

کمک به پيش گيري از سرماخوردگي و کلسترول
پايين مي کند و سنگ هاي کليه را از بين مي برد و 

خطر سرطان روده .بزرگ را کاهش مي دهد

مردادماه  در  شد:  يادآور  مي گيرد، 
کردن  عملياتي  اجراي  در   90 سال 
قانون   24 ماده  اجرايي  آيين نامه 
مديريت خدمات کشوري، مصوبات 
کارگروه کاهش تصدي هاي وزارت 
شامل  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
فهرست  کارگروه،  دستورالعمل 
تعيين  جدول  فعاليت ها،  و  وظايف 
کل  ادارات  به  و...  واگذاري  روش 

استان ها ابالغ شد.
اين مسئول اضافه کرد : با توجه 
کل  اداره  سهم  شدن  مشخص  به 
در  گيالن  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
واحدهاي  واگذاري  برنامه  اجراي 
 10 از  درصد  صدم  پنج  حداقل  ميزان  به  عملياتي 
درصد کل کشور تا پايان سال 93 از سوي مدير کل 
دفتر نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع، جلسات 
متعددي در اين راستا با حضور تمام اعضاي کارگروه 
تخصصي ساختار و فناوري مديريت در اين اداره کل 
برگزار شد و در اين راستا سالن هاي مجتمع فرهنگي 
و هنري خاتم االنبيا)ص( واگذار شده بود که به دليل 
متوقف  اکنون  واگذاري  روند  هنرمندان  گاليه هاي 

شده است.

اعضاي كتابخانه ها 20 درصد افزايش يافت

دانستنـــی ها 

سالنهاي فرهنگي،هنري گيالن واگذار نمي شود

ليال خدمت بين دانا 

وظيفه ذاتی بنياد نشر فرهنگ 
ايثار و شهادت است

و  شاهد  حسينيه  امناي  هيئت  جلسه 
ايثار ويژه اربعين حسيني با حضور پاکاري 
ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  مديرکل 
ايثار  گزارش  به  شد.  برگزار  گيالن  استان 
اينکه  بيان  با  جلسه  اين  در  گيالن،پاکاري 
مجالس عزاداري امام حسين ع مکاني براي 
بصيرت افزايي است،گفت :وظيفه ذاتي بنياد 
نشر فرهنگ ايثار و شهادت است و يکي از 
اين راهها برگزاري مجالس و محافل مردمي 
اشکال  به  مجموعه  اين  از  بايد  و  است 

مختلف در جهت اين فرهنگ استفاده كرد.
درجه  نشانگر  اربعين  مراسم  افزود:  وي 
تا  است  ايشان  اهداف  و  سيدالشهدا  واالي 
گذشت  با  الحسين)ع(  عبداهلل  ابا  حرکت 

زمان پر رنگ تر جلوه كند.
مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
گيالن ادامه داد:  بزرگترين اجتماع زيارتي را 
که  کرد  جو  و  جست  توان  مي  اربعين  در 
عاشقان ساالر شهدا چگونه به سمت کربال 
مي روند .وي گفت: مهمترين درس در ايام 
و شناخت  استکبار  با  مبارزه  و صفر  محرم 
معنويت از سيدالشهدا است و حضور عظيم 
مردم در اربعين بيانگر اعالم هنوايي با ساالر 
شهيدان  است.هر يک از اعضاء در ادامه به 

بيان ديدگاه و نقطه نظرات خود پرداختند.

ادبيات

زينب خليلی نسب

خاطره ها 
قلب من یک ظرف است
ظرف من از چینی است

اگر از دست در رود می شکند
همه گویند اکثر خاطره ها شیرینند

ترکهای  که  نداند  کس  هیچ  ولی 
قلبم از خاطره هاست

خبر

۴۴۴ عنوان کتاب در استان 
گيالن منتشر شد

 مديرکل اداره ارشاد استان گيالن با اشاره 
در  کتاب  عنوان  اينکه سال گذشته ۵۹۰  به 
نخست  نيمه  در  گفت:  شد  منتشر  گيالن 
منتشر  استان  در  کتاب  عنوان   ۴۴۴ امسال 

شده است.
گراميداشت  مراسم  در  فاضلي    فيروز   
در  کتابخواني  و  کتاب  هفته  روز  آخرين 
گيالن   استان  در  ولي فقيه  نماينده  با  ديدار 
اظهار داشت: شعار امسال هفته کتاب » ايران 
کتاب مي خواند« است و در طول هفته کتاب 
هاي  برنامه  گيالن  استان  در   کتابخواني  و 
متفاوتي به صورت روزانه و با شعار مختلف 
اينکه  به  اشاره  با  فاضلي  است.  شده  اجرا 
عضو  کتاب   نشر  حوزه   در  گيالن  استان 
استانهاي برتر کشور است افزود: سال گذشته 
590 عنوان کتاب در گيالن منتشر و  در نيمه 
اول امسال 444 عنوان کتاب در استان انتشار 
يافته که يقينا نسبت به سال گذشته از آمار 
بيشتري در حوزه نشر برخوردار هستيم. وي 
و  نشر  در حوزه  استان گيالن  اينکه  بيان  با 
تعداد کتابهاي  تاليف شده رشد خوبي داشته 
برنامه هاي  ارشاد  وزارت  کرد:  بيان  است 
از جمله  کتاب  نشر  ترويج  متنوعي  جهت 
راستاي  در  زمستانه  و  پاييزانه  برنامه هاي  

نشر و توزيع کتاب داشته است.
مديرکل اداره ارشاد استان گيالن با اعالم 
رتبه  کتاب  خريد  زمينه  در  گيالن  اينکه 
افزود:  است  کرده  کسب  را  کشور  چهارم 
بايد نياز به کتابخواني را در جامعه زنده نگه 
کتاب  از  تعبيري  که  است  خوب  و  داشت 

مفيد در جامعه به وجود آوريم. 
فاضلي افزود: جامعه هدف ما بايد کودکان 
و نوجوانان باشند و نهادينه  کردن فرهنگ 
کتابخواني در سنين کودکي موجب مانوس 

شدن با فرهنگ کتاب و مطالعه مي شود.

کتابخانه کانون سندرم داون 
الهيجان افتتاح شد

آرامش امروز را مديون شهدا 
هستيم

رئيس هيئت خريد کتاب استان 
گيالن منصوب شد

خبر 

خبر 

خبر 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمی استان گيالن،

ميراث فرهنگی پيش بينی كرد،رئيس دانشگاه علوم پزشكی،

سرپرست كتابخانه هاي گيالن،

21 صفر  1438
شماره  1644 آذر  1395 سه شنبه 

مدير کل امور مالياتی گيالن :

سازمان چاي خبر داد،
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 دو سه روزي است که با خود 
در خصوص  تا  مي روم  کلنجار 
»جامعه شناسي  روز  موضوع 
بيايم  حرف  به  دستفروشي« 
و  اربعين  شب  فلسفه  خير.  يا 
انگيزه  جهان  شيعيان  تجمع 
آيا  کنم  سوال  خود  از  تا  شد 
حداقل ها را نمي خواهي بگويي؟ 
آيا سکوت را جايز مي داني؟ در 

جامعه شناسي شهري مفهوم سرمايه و ثروتمند 
در مفاهيم غربي و شرقي کامال امري قانوني 
و حتي شرعي است اگر حدود مالکانه آن در 
چارچوب موازين بوده حتي از آن به نيکي ياد 
مي شود و مشي و دين ما آن هم عالوه بر انتفاع 
شخصي بر وجوه مختلف تاثيرات مثبت آن بر 
اين که  از  بگذريم  دارد.  تاکيد  عمومي  منافع 
کشورهاي  جغرافياي  در  ثروت  توليد  شيوه 
بسياري  در  ايران  همانند  توسعه  حال  در 
سه گانه  روابط  و  رانت  براساس  اوقات  از 
مي گردد.  تعريف  منزلت«  و  ثروت  »قدرت، 
تاسف بارتر آن است که مفهوم فقر در مقابل 
ثروت آن هم در دهک هاي مختلف درآمدي 
)بسته  متفاوت  گونه اي  به  مختلف  ملل  در 
مي گردد،  تعريف  اقتصادي(  مکتب هاي  به 
متفاوت  نيز  آن  درمان  و  پيشگيري  راه هاي 
است که شايد پاسخگوترين آن در کشورهاي 
درون زاي  توسعه  بر  مبتني  اسکانديناوي 
عملياتي و با لحاظ تامين حداقل هاي زندگي 
براي شهروندان در بستر عدالت اجتماعي رخ 
مي دهد. اين حداقل ها مشمول حقوق حداقلي 
سالمت،  موضوع  و  مسکن،  بيمه  بيکاري، 
آموزش به ويژه کودکان و محيط زيست سالم 
با نگاه توسعه پايدار در شهرهاي سالم است. 
از طرفي از لحاظ مباني علمي اقتصاد شهرها 
کامال پذيرفته شده است که موقعي که ثروت 
و  سالم  راه هاي  از  و  عمومي  منافع  لحاظ  با 
مطلوب روبه  رشد است، موانع بروکراتيک آن 
توليد و گردش سرمايه را  برداشته و سرعت 
در جامعه براي ايجاد اشتغال بيشتر فراهم شود 
نبايد  اما پاسخ سوال چرا »فقر عليه فقر«؟ را 
مستقيما به يک حادثه ارتباط دهيم بلکه بايد از 
خود بپرسيم: ۱ – براي ورود سرمايه واقعي به 
»يک جغرافيا چه کرده ايم؟ آيا برگزاري هزاران 
جلسه و باز هم وجود مشکل کمکي مي کند؟ 

هفته  ايران  خودرو  بازار   
سنگين تر  رکودي  با  را  جاري 
در  تا  رساند  انتها  به  قبل  از 
پاييز،  ماه  سومين  آستانه 
باقي  همچنان زرد و خزان زده 
شدن  سنگين تر  دليل  بماند. 
انتخابات  نتايج  نه  اما  رکود 
 ۲۰۱۷ رياست جمهوري 

آمريکا، بلکه مسائل داخلي از جمله آلودگي هوا و حرکت 
مراسم  در  شرکت  و  کربال  سمت  به  ايراني ها  از  بسياري 

اربعين حسيني و همچنين تعطيلي اوايل هفته آينده است.
 پرايد در مدل ۱۳۱ نيز طي هفته جاري با کاهش قيمت 
به  تومان  هزار   ۲۰۰ و  ميليون   ۲۱ هم اکنون  و  مواجه شده 
هفته  اين  پرايد ۱۳۱ طي  اين حساب  با  مي رسد.   فروش 
۳۰۰ هزار تومان کاهش قيمت داشته است.اما سري  به بازار 
مواجه  قيمت  کاهش  با  هفته  اين  که  خودرويي  بزنيم،  دنا 
در روزهاي  را  تومان  ميليون  قيمت ۵۳  که سابقه  دنا  شد. 
اوليه عرضه به بازار نيز دارد، اين هفته ارزان شد و قيمت 
آن به ۴۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. از دنا که بگذريم، 
آزاد  شان  قيمت گذاري  که  نيز  سايپا  مونتاژي  سراتوهاي 
است، تغيير خاصي در هفته جاري نداشته اند. بر اين اساس، 

نماينده ولي فقيه در استان گيالن در ديدار مدير مخابرات 
منطقه گيالن و مجموعه مديران اين اداره كل ، با اشاره به 
اينکه جامعه موفق ، جامعه اي است که هرگاه مسئوليتي را 
بر عهده کسي گذاشته اند آن را خوب انجام دهد ؛ افزود : 
انجام دادن کار است ؛ 1- علم  2-  دو چيز عامل خوب 
ايمان  اگر علم نداشته باشد امورات جامعه به پيش نمي رود 
و حوادث گوناگون در جامعه به وقوع مي پيوندد . اگر ناظر 
علم نداشته باشد تقلب در بازار زياد مي شود اجناس فاسد 
و تقلبي و نامرغوب را در بازار عرضه مي کنند . علم باعث 
توانمندي و قدرت مي شود  خيرالدنيا و آخره مع العلم ـ فقط 
از  دنيا   . مي گيرد  را  فسادها  اينگونه  که جلوي  است  ايمان 
لحـاظ علمي پيشرفت کرده است ولي ايمـان ضعيف شده 
مانند انتخابات در آمريکـا ، هر دو نفر فاسدند و بيوگرافي 
همديگر را بيرون ريختند . ايمان وقتي نباشد يا ايمان فقط 
زباني باشد نه قلبي ، آن وقت است که با علم بمب اتم مي 

امروزه در دنيا با ديد مساله محور ) به موضوع 
در چارچوب هاي استراتژيک نگاه مي شود، در 
اين زمينه چه کرده ايم؟ نگاه دولت هاي ما به 
با  که  است، چرا  نبرده  به جايي  راه  فقر  رفع 
نگاه بخشي و فقدان مساله محوري و انعطاف 

استراتژيک روبه رو هستيم.
 ۲ – چقدر توانستيم به لحاظ سيستمي و 
هوشمند سازي تفاوت عيني بين پول هاي تميز 
و کثيف را براي جامعه نمايان سازيم؟ ۳ – چه 
تصميمات شجاعانه و قاطعي براي بخش هاي 
اقتصادي گرفتيم که شايد عده اي در  مختلف 
جايي بيکار شوند اما قطعا در مکاني پايدارتر 
در  باالخره  و  شده  روبه رو  واقعي  اقتصاد  با 
نقاط  به  معلوم و محسوس  يک ظرف زماني 
هواي  مثال  به طور  برسيم.  مشخص  هدف 
زيست  محيط  سازمان  است،  آالينده  تهران 
تهران  شهرداري  دارد.  نظارتي  نقش  سال ها 
اراده  از  خارج  عملياتي  بي برنامگي  مدعي 
تهران  در  نفر  بر ۴۰۰  بالغ  و  شهرداري است 
آلودگي  دليل  به  روز   ۲۰ حدود  عرض  در 
تا کي  و  از چيست  ناشي  اين  مي کنند!  فوت 
و  معلوم  زمان هاي  در  اگرنقش ها  دارد؟  ادامه 
فراگير جمع  شود!  پروژه مشخص و  در يک 
نيازي به اين همه کش و قوس و زمانبر شدن 
جلوي  چقدر   –  ۴  … و  نيست  جلسات 
تصميمات قطعي و محکم را گرفته ايم؟ به نام 
خالصه   … و  شهروندي  حقوق  مصلحت، 
هميشه  که  محيطي  شرايط  سري  يک  اينکه 
برخورد  باعث  و  است  کوتاه مدت  تهديد 
اين  البته  نمي شود  موضوع  با  صحيح  جدي 
نه تنها باعث تضرر سرمايه دار واقعي مي شود 
بلکه باعث ايجاد رانت براي يک عده چه فقير 
و  اقتصاد  فرق  بعد  و  مي گردد  نيز  غني  يا  و 
اشتغال رسمي و غيررسمي مشخص نمي شود، 
که  آن  کنار  مغازه دار  و  دستفروش  تضاد  مثل 

 ۹۱ هم اکنون  اتومات  سراتوي 
فروش  و  خريد  تومان  ميليون 
است  حالي  در  اين  و  مي شود 
که مدل دنده اي آن قيمتي برابر 
با ۷۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
بين ديگر خودروهاي  دارد. در 
که  اتومات  تندر-۹۰  اما  بازار 
مي رسد،  توليد  به  ايران خودرو  در 
در حال حاضر قيمتي برابر با ۴۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان دارد که 
اين موضوع از کاهش قيمت ۲۰۰ هزار توماني آن حکايت مي کند.
اما  هم  نگاهي  هايلوکس  توماني  میلیون   ۲۰ - جهش 
به بازار خودروهاي وارداتي بيندازيم که اين روزها ميزبان 

مدل هاي وارداتي ۲۰۱۷ است.
قيمتي   ۲۰۱۷ سانتافه  هم اکنون  بازار،  فعاالن  گفته  به    
برابر با ۲۲۷ ميليون تومان دارد و قيمت توسان جديد نيز به 
۱۹۵ ميليون تومان رسيده است.  در بين ديگر خودروهاي 
تومان  ميليون   ۲۰۵ با  برابر  قيمتي   ۲۰۱۷ اپتيماي  وارداتي، 
نيز خبر مي رسد که مدل ۲۰۱۷ آن  بازار سراتو  از  دارد و 
قيمتي برابر با ۱۴۷ ميليون تومان دارد. اين در شرايطي است 
بازار  در  تويوتا  برخي محصوالت  قيمت  مي شود  گفته  که 

کشور با افزايش شديدي مواجه شده است.

سازند و با بي ايماني شهر ناکازاکي ژاپن را ويران مي کنند 
يمني  زنـان و کودکان  بر سر  را  بمب  االن هم هرروز  و  
مخابرات  مدير  رضا خضردوست  مهندس   . مي ريزند  فرو  
و  حسيني  اربعين  تسليت  با  ديدار   اين  در  گيالن  منطقه 
حرکت عظيم عاشقان اهل بيت در مرزهاي کشور عزيزمان 
اظهار داشت : در ايام اربعين سال گذشته تعداد 4000 نفر 
از عاشقان حسيني از کشور آذربايجان در هنگام انتقال از مـرز 
آستارا ، در گمرک منطقه جهت کنترل ويزا و پاسپورت زائران ، 
دچار کندي سرعت اينترنت بودند که با اجراي پروژه فيبر نوري 
و افزايش سرعت و پهناي باند در پايانه مرزي آستارا ، سرعت 
عملکرد پاسپورت خوان هاي نيروي انتظامي از ميانگين 2 دقيقه 
 اي به حدود 20 ثانيه در هر گيت کـنترل کاهـش داده شد و  با 
توجه به افـزايش چشـمگير زوار آذربايجاني از 4000 نفر به 

10000 نفر ، سرعت عملکرد نيز بسيار عالي بوده است .

پول آب و برق و ماليات را يکي 
مي دهد و يکي پرداخت نمي کند.  
اين يعني حمايت از سرمايه گذار 

چه خرد و چه کالن؟!
دستفروشان  اکثريت   –  ۵  
در  کمتري  برخورداري 
در  دارند.  اقتصادي  حوزه هاي 
اشتغال  هم  معيوب  سيکل  اين 
حضور  واسطه  به  دارند  ناپايدار 
برخورد  و  پليس  و  شهرداري 
قانوني با اين امر، مزاحمت براي 
مردم در تردد پياده رو  و به ويژه 
اين  يافته  توسعه  کشورهاي  شهرها؛  مرکز  در 
امر را با ساماندهي هم از لحاظ ريخت شناسي 
و هم از لحاظ مکاني و زماني حل کرده. از اين 
در حال  تدريج  به  در شهر رشت  امر  اين  رو 
حل  تناسب  عدم  اصلي  مشکل  است.  انجام 
که  است. چرا  ايجاد مشکل جديد  و  موضوع 
تعداد بيکاران در کف خيابان رو به تزايد بوده که 
به هر دليل از روستاها و بخش هاي اطراف شهر يا 
داخل شهر به اين امر آن هم به ويژه در مکان هاي 

پرتردد اضافه مي شوند.
سرعت  با  ندهد  رخ  سازماندهي  اين  اگر   –  ۶  
خواهيم  خياباني  نزاع هاي  افزايش  شاهد  فزاينده اي 
بود. همه مي دانيم که تعليق يک پاکبان آن هم يعني 
يک ضلع ديگري از فقر، معنادار نيست و صرفا آبي 
ادامه  آن هم  و  مي شود  ريخته  آتش  سر  بر  که  است 
اکثريت  از  دارد  فقر و …  ۷ – جا  داستان ظلم و 
ارکان مديريت شهري دفاع کنم. چرا که نقش دولت ها 
پاکبان  عزيزان  است.  نامعلوم  شهرداري  قبال  در 
مامورند و معذور. چرا او؟ چرا شهردار؟ مگر شهردار 
او  مگر  کرده؟  تشويق  دستفروشي  به  را  دستفروش 
تمرکز  در  مشکل  بزند؟  سيلي  ديگر  يکي  که  گفته 
ثروت در دست اقليتي است که دارايي مردم و منافع 
عمومي را در جيب شان گذاشته اند. آقايان بپذيريم در 
ايران اين تمرکز ثروت را نيز داريم و عده اي از کجا 
آورده ايم را همچنان بي پاسخ گذاشته اند. سال هاست 
عده اي از بدهکاران دانه درشت شبي چند صد 
ميليون فروش دارند، ثروت بادآورده و… ولي 
است  اين  مشکل  نمي دهند.  را  شهرداري  حق 
که به نام اين موارد، اصل ثروت و ثروتمند را 
مورد انتقاد قرار مي دهيم در حالي که به شدت 
عزيزتر  بسيار  سالم  ثروتمند  و  ثروت  معتقدم 
نباشد  ثروت  اگر  که  فقير است چرا  و  فقر  از 
فقر حداقل ايمان را نيز از بين مي برد. خواهش 
فقرا  با  بازي  قهرمان  بي دليل  را  خود  مي کنم 
معرفي  فقرا  مدافع حل مشکل  را  نکنيد، خود 
نکنيد. آن ها هم عقل دارند، آن ها را ابزار نکنيد. 

خبر ...

خبر ...

يادداشت ...

خبر ...

خبر ...

نرخ  كه  بود  امسال  تابستان 
واگذاري كنتور 25 آمپر برق از 
820 هزار تومان به يك ميليون 
افزايش  تومان  هزار   240 و 
و  سر  هيچ  آنكه  بدون  يافت،  

صداي بشود و رسانه ها هم در سكوت كامل بودند.!
كه  آورد  خاطرمان  به  تومان  هزار   400 از  بيش  اختالف  اين 
اوايل سال گفته شده بود، قيمت ها با شيب كند و ماليم در حال 
مشاهده    ، داديم  تطبيق  با شيب  را  افزايش  اين  و  است  افزايش 
شد كه ...!! هنوز اين افزايش قيمت را خوب هضم نكرده بوديم 
» چون متقاضي كنتور بوديم«  خبر رسيد كه نرخ مصرفي برق هم 

گران شد.!
 احمديزدي درباره تغيير تعرفه برق مصرفي هم توضيح داد: از 
ابتداي مردادماه امسال ۱۰ درصد افزايش قيمت لحاظ شده؛ اما تا 
پيش از اين، بنا به تاکيد وزارت نيرو افزايش قيمت نداشته ايم و 

آخرين افزايش تعرفه در سال ۹۳ انجام شده بود. 
تورمي که در کشور است؛  به  با توجه  اينکه  به  اشاره  با  وي 
اگر  داد:  ادامه  نيست،  تعرفه برق چشمگير  افزايش ۱۰ درصدي 
بپردازد،  را  بدهي ها  از  عمده اي  بخش  نتوانست  برق  صنعت 

افزايش تعرفه با ميزان تورم همخواني ندارد.
براي  اينکه  اعالم  با  توانير  برق  مصرف  مديريت  معاون 
پرداخت بدهي صنعت برق با وزارت متبوع و دولت توافق شد 
تا از صندوق ها و محل هاي اعتباري دولت بخش از اين بدهي ها 
پرداخت شود،  بعد يك نگاهي به دور و بر انداختيم و ديديم كه 
قيمت انواع خدمات هم در اين مدت بيش از شيب كند افزايش 
و  ، كنترل  نظارت  خصوص  اين  در  بايد  دولت  كه  است  يافت 
اطالع رساني به هنگامي داشته باشد. متاسفانه اطالع رساني دولت 
و  است  بسيار ضعيف  اين بخش  در  از جمله  ها  زمينه  در همه 
مملكت خويش  است. حاال صالح  بازنگري جدي  يك  نيازمند 
خسروان دانند. اگر شما مخاطبان گرانقدر نظر و انتقاد و پيشنهادي 

داريد با ما در ميان بگذاريد.  يا علي

بانوان و خانواده  امور  مديرکل 
تمامي  گفت:بر  گيالن  استانداري 
دردمندان  و  متفکران  و  طبيبان 
است  فرض  جامعه  منصف 
گفتمان  و  انديشيده  چاره اي 
و  اخالق  به  پايبندي  و  رعايت 
قانون را جدي گرفته و عموميت 
بخشيم تا فرصت ها را از دست ندهيم چرا که بايد در محضر الهي 
پاسخگو باشيم. فاطمه رفيعي در خصوص خبر برخورد نامناسب 
مامور خاطي شهرداري فومن با بانوي دست فروش گيالني، اظهار 
کرد: اين اقدام با يک شهروند آنهم يک مادر بسيار موجب تاسف 
افزود:اين  گيالن  استانداري  خانواده  و  بانوان  امور  مديرکل  شد. 
اتفاق هراز چندگاهي در گوشه و کنار شهرها و استان ها شنيده 
و  معبر  سد  کردن  برطرف  براي  شهرداري  ماموران  که  مي شود 
راحتي ساير شهروندان متاسفانه در شيوه برخورد دچار خطاهاي 
دردناک مي شوند. رفيعي با تاکيد بر اينکه رعايت قانون و حقوق 
حفظ  براي  رده اي  و  پست  هر  در  مردم  آحاد  همه  بر  شهروندي 
سالمت جامعه الزم و ضروري است،تصريح کرد:هر سيستم موظف 
با مردم را جزء  ارتباط و برخورد  است آموزش هاي الزم مهارت 
فرامين  اجراي  در  را  خود  مامورين  و  داده  قرار  خود  کار  دستور 
انساني  و  ديني  آموزه هاي  در  کرد:  تاکيد  وي  کند.  آماده  سيستم 
همواره به ما آموخته شده است که نسبت به يکديگر نهايت احترام 
و ادب را رعايت کرده و همگي همچون اعضاي يک پيکر براي 

حفظ حيات و سالمت بايد تعامالت مناسب داشته باشيم.

خانواده   موضوع  با  نمايشي  بار  نخستين  براي  گيالن  راديو 
شهداي مدافع حرم تهيه و توليد کرد.

نمايش اينبار هم نيامده رفتي به مدت زمان21 دقيقه روايتگر 
درد دلهاي خانواده هاي شهداي مدافع حرم است وبراي نخستين 
بار خانواده شهيد حامد کوچک زاده در نقش خودشان بازي کرده 
اند. در اين نمايش شهيد کوچک زاده از طريق بي سيم  با خانواده 
خود ارتباط برقرار مي کند و اين سرآغاز گفتگويي عاشقانه بين 
او و خانواده مي باشد که بيانگر نا گفته هاي خانواده هاي شهداي 
مدافع حرم مي باشد. شهيد حامد کوچک زاده متولد 1361 در 
شهرستان رشت است که 12 بهمن 94 در دفاع از حرم حضرت 
زينب )س( و جريان آزاد سازي شهرهاي نبل و الزهرا در استان 
حلب سوريه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفيع شهادت 
نائل آمد. عوامل تهيه اين نمايش: طراح و نويسنده،کارگردان و 
بازيگران:   / بهرام نوري / صدابردار: معصومه همتي  تهيه کننده: 
مهدي مخبري، غالمحسين سيري، مهدي مددکار، ابراهيم عاطفي، 

مجيد پتکي و بهرام نوري

بعد ازگرانی كنتور،  نرخ مصرف 
گران شد

چرا استانه تحمل مردم كم
 شده است

نمايش راديويی اين بار هم 
نيامده رفتی

نرخ بيكاري 6 استان زياد و بقيه 
كاهش يافت

  بنادر گيالن داراي رشد تخليه 
و بارگيري هستند

ي  نشريه  اجتماعي  گروه   
آمار  مركز  واكنش:  اي  منطقه 
در  گيالن  داد، استان  گزارش 
از رقم 2/11  بيكاري  حوزه نرخ 

به 9/9 رسيده است. 
گزارش هاي  كه  طور  آن    
مي دهد،  نشان  ايران  آمار  مرکز 
نرخ  کشور  استان   ۱۵ ميان  از 

بيکاري در آذربايجان شرقي از ۶.۶ به ۱۰.۴ درصد، اردبيل از ۱۱.۶ 
 ۱۲.۵ از  البرز  ۱۷.۴درصد،  به   ۱۳.۳ از  اصفهان  ۱۲.۶درصد،  به 
 ۹.۲ از  تهران  درصد،   ۱۱.۲ به   ۸.۸ از  بوشهر  درصد،   ۱۵.۴ به 
درصد،   ۱۹.۸ به   ۱۶ از  بختياري  و  چهارمحال  درصد،   ۱۳.۳ به 
خراسان جنوبي از ۷.۲ به ۱۳.۴ درصد، خوزستان از ۱۰.۷ به ۱۴.۹ 
درصد، سيستان و بلوچستان از ۱۱.۸ به ۱۳.۸ درصد، فارس از 
۱۱.۲ به ۱۳.۶ درصد، کردستان از ۹.۴ به ۱۲.۵ درصد، کرمان از 
استان  به ۲۰.۳ درصد و  از ۱۵.۲  به ۱۱.۹ درصد، کرمانشاه   ۶.۵
افزايش داشته است.  همچنين  به ۱۲.۸ درصد  از ۱۰.۱  گلستان 
نرخ بيکاري در ۱۴ استان ايالم از ۱۲.۶ به ۱۱.۲ درصد، خراسان 
رضوي از ۱۴.۲ به ۱۲.۵ درصد، خراسان شمالي از ۱۱.۱ به ۹.۷ 
درصد، قزوين از ۱۲.۴ به ۱۱.۶ درصد، قم از ۱۲ به ۱۱.۴ درصد، 
کهکيلويه و بويراحمد از ۱۳.۹ به ۱۳ درصد، لرستان از ۱۳.۴ به 
۱۲ درصد، مازندران از ۱۲.۱ به ۱۰.۸ درصد، هرمزگان از ۱۱.۷ به 
۱۰.۱درصد، آذربايجان غربي از ۱۱ به ۷.۵ درصد، گيالن از ۱۱.۲ 
به ۹.۹ درصد، مرکزي از ۷.۴ به ۶.۷ درصد، زنجان از ۸.۶ به ۸.۲ 

درصد و سمنان از ۸.۳ به ۸.۱ درصد کاهش يافته است.

دريانوردي  و  بنادر  مديرکل    
ماه  هشت  طي  گفت:  گيالن  استان 
نخست امسال، بنادر استان گيالن در 
مقايسه با ساير بنادر کشور در شمال 
و جنوب داراي بيشترين ميزان نرخ 
و  بنادر  مديرکل  اند.  بوده  رشد 
دريانوردي استان گيالن گفت: طي 

با ساير  مقايسه  استان گيالن در  بنادر  امسال،  ماه نخست  هشت 
بنادر کشور در شمال و جنوب داراي بيشترين ميزان نرخ رشد 
بوده اند. مهندس حسين چراغي اظهار داشت: بنادر گيالن کماکان 
روند روبه رشد خود را در زمينه تخليه و بارگيري کاال طي مي 
کنند. مهندس چراغي گفت: اين در شرايطي است که ساير بنادر 
شمالي خزر در تخليه و بارگيري کاال با رشد منفي همراه هستند 
و تنها بنادر گيالن هم اکنون داراي رشد تخليه و بارگيري را شاهد 
هستند که اين امر براي بنادر گيالن افتخار بزرگي محسوب مي شود. 
اين مقام مسئول در استان گيالن، هماهنگي با سازمان هاي اثر گذار در 
زمينه حمل و نقل در راستاي کاهش قيمت تمام شده تخليه و بارگيري 
جريان  دهي  سرعت  جهت  گيالن  بنادر  طريق  از  تجارت  تسهيل  و 
رشد  در  گيالن  بنادر  موفقيت  عوامل  مهمترين  را  انزلي  بندر  در  کاال 
تخليه و بارگيري عنوان کرد. وي اذعان داشت: همچنين سازمان 
هاي موازي با اداره بنادر و دريانوردي گيالن از جمله منطقه آزاد 
انزلي، گمرک، پايانه ها و .. همکاري الزم را جهت سرعت دهي 
به جريان کاال در بندر انزلي را داشتند تا نهايتًا بتوانيم طي هشت 

ماهه نخست سال با رشد ۴۵ درصدي همراه باشيم.

»فقـر عليـه فقـر« چـــــرا؟ 

قيمت خودروي داخلی در فراز و فرود بی برنامگی!!

تنها با علم و ايمان امور جامعه به پيش می رود

مركز آمار گزارش داد،شيب افزايش كند نيست،!

خبر ...

چند نكته از این معنا.....

هر آنچه در زمین و آسمان است او را مي پرستند ،
پس به او اعتماد کن ودستانت را در دستانش قرار ده تا به هر آنچه که 

شايسته ي توست برسي....
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به قلم : دكتر سيد محمد
علي ثابت قدم

مدير كل امور بانوان استانداري گيالن:

امام جمعه رشت در ديدار با مسئوالن مخابرات،


