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مدیرعامل آبفای گیالن خبر داد؛

ارتقای ۲۱ درصدی کیفیت آب شرب روستایی 

دست  به  که  چیزی  به  می دادم  دست  از  که 
می آوردم تغییر داد و به من نشان داد که چگونه 
این صحبت های  از  و پس  کنم.«  برخورد  آن  با 
که  شدند  مشتاق  همکالسی ها  سایر  »مایکل« 
از  را  داستان »چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟« 

دهان او بشنوند.
در هزارتوی پرپیچ و خم تغییر؛ پذیرش یا مقاومت!

بخش دوم این کتاب، داستان »چه کسی پنیر مرا 
جابجا کرد؟« است. همانطور که پیش تر گفته شد 
این داستان در یک »هزارتو« رخ می دهد و چهار 
شخصیت اصلی دارد؛ دو موش با نام های »بوکش« 
و »عجول« و دو آدم کوتوله با نام های »ُدگم« و 
روز  هر  داستان،  شخصیت  چهار  این  »دودل«! 
موش  دو  بودند،  »پنیر«  دنبال  به  »هزارتو«  در 
به علت غریزه خود به دنبال پنیر سفتی بودند 
که دوست داشتند آن را بجوند و مزه مزه کنند 
و دو آدم کوتوله از مغز پُر از اعتقادات و عواطف 
خود برای پیدا کردن نوعی دیگری از »پنیر« که 
معتقد بودند با پیدا کردن آن سعادتمند می شوند، 
استفاده می کردند. آنها با همه تفاوت هایشان در 
یک چیز مشترک بودند و آن اینکه هر روز صبح 
کفش های خود را به پا می کردند و در »هزارتو« به 

دنبال »پنیر« مورد عالقه خود می دویدند.
آدم  و  )موش ها  گروه  دو  هر  روزها  از  یکی  در 
کوتوله ها( در »ایستگاه پنیر« در انتهای یکی از 
راهروها، »پنیر« خود را پیدا کردند. پس از پیدا 
کردن »پنیر« موش ها همچنان به مانند گذشته 
صبح زود از خواب بیدار می شدند و به در »هزارتو« 
می دوند و هنگام رسیدن به مقصد کفش های خود 
بر روی گردن خود می انداختند اما آدم کوتوله ها 
دیرتر از خواب بیدار می شدند و آرام آرام به سمت 
»ایستگاه پنیر« می رفتند و کفش های خود را در 
گوشه ای می گذاشتند و احساس راحتی می کردند.

را به پا می کردند و در »هزارتو« به دنبال »پنیر« مورد 
عالقه خود می دویدند.

در یکی از روزها هر دو گروه )موش ها و آدم کوتوله ها( 
در »ایستگاه پنیر« در انتهای یکی از راهروها، »پنیر« 
خود را پیدا کردند. پس از پیدا کردن »پنیر« موش ها 
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صابر عاشری لشت نشائی
»چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟« نوشته ی 
پزشک  و  نویسنده  جانسون«  »اسپنسر 
در  و   ۲۰۱۷ سال  در  که  است  آمریکایی 
سن ۷۸ سالگی از دنیا رفت. جانسون عمدتاً 
حوزه ی  در  کتاب هایی  نوشتن  دلیل  به 
روانشناسی معروف است و شاید بتوان گفت 
کتاب های »مدیر یک دقیقه ای« و »چه کسی 
پنیر مرا جابجا کرد؟« از مهمترین آثار وی 

است.
کتاب »چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟« کتابی 
می ترسند،  تغییر  از  که  کسانی  برای  است 
با اولین تغییر، قافیه را می بازند و به سمت 
انزوا می روند. این کتاب که کتابی کوتاه است 
)تقریبا ۷۰ صفحه( و در مدت زمانی کوتاه 
می توان آن را مطالعه کرد، داستان تغییری 
در  و  می دهد  رخ  هزارتو  یک  در  که  است 
آن چهار شخصیت نمادین در طلب »پنیر« 

تالش می کنند.
در هر حال این کتاب شاید مستقیما قصد 
ندارد به شما تذکر بدهد که برای بهبود و 
پیشرفت در زندگی گاهی احتیاج به تغییر 
داریم حال در برخی مواقع این تغییر به طور 
ناگهانی توسط دیگران برای ما رخ می دهد 
مانند زمانی که رییس محل کار ما، ِسَمت 
ما را تغییر می دهند و گاهی به صورت آرام 
آرام رخ می دهد مثل زمانی که برخی مشاغل 

کم کم تغییر شکل دادند.
بخش  دو  در  گفت  نیز  را  این  باید  البته 
روایت  نوعی  به  »مباحثه«  و  »گردهمایی« 
از  که  می کشد  مخاطب  رخ  به  را  آدم هایی 
تغییر به عنوان یک فرصت استفاده کردند و 
موفق شدند همچنین در طول داستان کوتاه 
»هزارتو« هر از چندگاهی با آوردن جمالتی 
خواننده  به  راهکار  دادن  و  موعظه  قصد 
حال  در  مخاطب  چون  اما  دارد  را  داستان 
خواندن داستان است زیاد احساس مطالعه 

کتابی صرفا آموزشی نمی کند.
قلِم  به  داستان«  یک  »داستاِن  بخش  اگر 
»دکتر کنت بالنچارد« را که روایتی از داستان 
کتاب »چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟« است، 
در نظر نگیریم؛ محتوای اصلی کتاب دارای 
سه بخش است؛ بخش اول »گردهمایی« است.

مقاومت در مقابل تغییر به علت وحشت
در بخش اول که همانا »گردهمایی« است 
و نویسنده کتاب خود را با آن آغاز می کند، 
چندین همکالسی قدیمی پس از مدتی در 
گردهمایی ساالنه مدرسه همدیگر را مالقات 
می کنند و در خصوص زندگی خود و اتفاقات 

رخ داده در این مدت صحبت می کنند.
شاید جمله اصلی و آغازین کتاب از زمانی 
از محبوب ترین  یکی  است که »آنجال« که 
خود  زندگی  تغییرات  از  بود  همکالسی ها 
خبر می دهد و »ناتان« می پرسد »آیا متوجه 
ما  می شود  عوض  اوضاع  وقتی  که  شده اید 
نمی خواهیم عوض شویم؟« و »کارلوس« در 
جواب او می گوید: »فکر می کنم به این علت 
در مقابل تغییر مقاومت می کنیم که از تغییر 

وحشت داریم«
در ادامه روند این گفت وشنودها یکی دیگر 
تغییر  از  »مایکل«  نام  به  همکالسی ها  از 
داستان  یک  شنیدن  با  خود  زندگی  سبک 
کوچک سخن گفت؛ »من همیشه از تغییر 
می ترسیدم. وقتی تغییر بزرگی در کار تجارت 
ما رخ داد نمی دانستیم چه کار کنیم. بنابراین 
خود را با آن تطبیق ندادیم و نزدیک بود آن 
را از دست بدهیم تا اینکه داستان کوچک 
جالبی را شنیدم که همه چیز را عوض کرد.«

از صحبت های  دیگری  بخش  در  »مایکل« 
تغییر  به  نگاه من  داستان  خود گفت: »آن 
را عوض کرد. معنی تغییر را برایم از چیزی 

نگاهی به کتاب »چه کسی پنیر 
مرا جابجا کرد؟«؛ کتابی برای 

در صفحه ۲ بخوانید؛ 

خواب  از  زود  صبح  گذشته  مانند  به  همچنان 
بیدار می شدند و به در »هزارتو« می دوند و هنگام 
رسیدن به مقصد کفش های خود بر روی گردن 
خود می انداختند اما آدم کوتوله ها دیرتر از خواب 
»ایستگاه  سمت  به  آرام  آرام  و  می شدند  بیدار 
پنیر« می رفتند و کفش های خود را در گوشه ای 

می گذاشتند و احساس راحتی می کردند.
آنها اینقدر سرمست و مغرور پیدا کردن پنیر بودند 
را  پنیر شما  »داشتن  نوشتند:  دیوار  روی  بر  که 
خوشبخت می کند«! و فکر نمی کردند روزی امکان 
دارد که »پنیر« آنها تمام شود، اما در کمال ناباوری 
وقتی یک روز به ایستگاه مراجعه کردند دیدند که 

دیگر پنیری وحود ندارد!
وقتی »بوکش« و »عجول« با این صحنه مواجه 
پنیر  کاهش  متوجه  زیر  نکردند  تعجب  شدند، 
شده بودند و به صورت غریزی کفش های خود را 
به پا کردند و برای یافتن پنیری جدید مجدد وارد 
»هزارتو« شدند زیرا برای موش ها مسئله و راه حل 
ساده بود »اوضاع در ایستگاه پنیر تغییر کرده بود 
بنابراین، »بوکش« و »عجول« هم تصمیم گرفتند 

تغییر را بپذیرند.«
اما در سویی دیگر آدم کوتوله ها زمانی که متوجه 
شدند پنیری دیگر وجود ندارند به شدت تعجب 
مرا  پنیر  کسی  »چه  زد:  نعره  »ُدگم«  و  کردند 

برداشته؟«
در بخشی از این کتاب آمده است: »آدم کوتوله ها 
باورشان نمی شد چطور چنین اتفاقی افتاده بود؟ 
هیچکس به آنها هشدار نداده بود! اصالً قرار نبود 
چنین چیزی رخ دهد!« اما این بار »دودل« بر روی 
دیوار می نویسد: »هرچه پنیر برایتان مهم تر باشد، 

بیشتر می خواهید آن را حفظ کنید.«
قبول  را  تغییر  این  نمی خواستند  کوتوله ها  آدم 
منتظر  بپذیرند پس همانجا  را  و حقیقت  کنند 
پنیر بودند! پس از مدتی »دودل« به »ُدگم« گفت 
که »ما از موش ها باهوش تریم ولی در حال حاضر 
به نظر نمی رسد که زیرکانه تر از آنها رفتار کرده 
باشیم. همه چیز در این جا در حال عوض شدن 
است، »ُدگم«! شاید الزم باشد ما هم تغییر کرده و 

طور دیگری عمل کنیم.«
باالخره پس از مدتی موش ها به »ایستگاه پنیر« 
رسیدند که بزرگترین ذخیره پنیری بود که در 
داستان  طرف  آن  در  اما  بودند  دیده  خود  عمر 
آدم کوتوله ها در »ایستگاه پنیر« مشغول ارزیابی 

موقعیت خود بودند!
اگر تغییر نکنید ممکن است منقرض شوید

»ایستگاه  به  بی فایده  رفتن  روز  هر  از  »دودل« 
پنیر«، نبودن پنیر و گشنگی خسته شده بود و یک 
روز تصمیم می گیرد دوباره وارد »هزارتو« شود و 
به دنبال پنیر برود، همانطور که در بخشی از کتاب 
می خوانید: »سرانجام، یک روز »دودل« شروع به 
خندیدن به خودش کرد: ها،ها، به ما نگاه کن! ما 
داریم همان کار را دوباره و دوباره انجام می دهیم 
و آن وقت متعجب هستیم که چرا هیچ چیز بهتر 
نمی شود. این کار اینقدر مسخره است که باید به 
آن خندید!« »دودل« پیش از رفتن به »هزارتو« 
برای جست وجوی غذا بر روی دیواری نوشت: »اگر 
تغییر نکنید ممکن است منقرض شوید.« او کمی 
جلوتر بیشتر نگران و دچار تردید شد اما این بار 
بر روی دیوار نوشت: »اگر نمی ترسیدی چه کار 

می کردی؟« و مدتی به آن خیره شد.
»دودل  می خوانید:  کتاب  از  دیگری  بخشی  در 
اکنون دریافته بود که اگر به آنچه در حال رخ دادن 
بود توجه می کرد و اگر آن تغییر را پیش بینی کرده 
بود، غافلگیر نمی شد. شاید این همان کاری بود که 
بوکش و عجول انجام داده بودند.« او با این طرز 
تفکر این بار روی دیوار نوشت: »هر از گاهی پنیر 

را بو بکش تا ببینی که کی دارد کهنه می شود.«
نوشته شده  کتاب  در  آنطور که  ادامه مسیر  در 
است »دودل با تعجب دید که هرچه بیشتر پیش 
می رود از کاری که می کند بیشتر خوشش می آید. 
خوبی  احساس  چرا  پرسید:  خود  از  تعجب  با 
دارد؟ نه پنیری دارم و نه می داتم که به کجا دارم 
می روم؟« و چیزی نگذشت که متوجه شد و این 
بار روی دیوار نوشت: »وقتی بر ترس هایتان فائق 

آیید، احساس آزاد بودن می کنید.«
را در حال خوردن »پنیر«  »دودل« گاهی خود 

را در حال خوردن »پنیر«  »دودل« گاهی خود 
جدیدی که پیدا کرده است متصور می شد و این 
بار نیز بر روی دیوار نوشت: »تصور کردن خود در 
حال لذت بردن از خوردن پنیر جدید قبل از پیدا 
کردنش مرا به سوی آن هدایت می کند.« او این بار 
ایستگاهی از »پنیر« را پیدا کرد که تنها تکه های 
کوچکی از پنیر در آن بود و با خود اندیشید و بر 
روی دیوار نوشت: »هرچه سریعتر پنیر قدیمی را 
رها کنید، زودتر پنیر جدید را پیدا می کنید.« او 
یکبار دیگر برای راضی کردن دوستش )ُدگم( به 
»ایستگاه پنیر« بازگشت اما او باز هم راضی به 

همراهی با »ُدگم« نشد.
هیچ چیز بهتر نمی شود مگر آن که شما تغییر 
و  ایستادن  که  بود  متوجه شده  »دودل«  کنید. 
درجا زدن فایده ندارد و این بار روی دیوار نوشت: 
»جست وجو در هزارتو ایمن تر از باقی ماندن در 
دیگر  شد  متوجه  او  است.«  بی پنیری  وضعیت 
»باورهای  نوشت:  و  ندارد  را  گذشته  باورهای 

منسوخ شده شما را به پنیر جدید نمی رساند.«
دیگر  اکنون  »دودل  می خوانید:  کتاب  ادامه  در 
گذشته را رها کرده بود و داشت خود را با آینده 
سازگار می کرد. مطلبی را که مدتی بود به آن فکر 
می کرد روی دیوار نوشت: زودتر متوجه تغییرات 
کوچک شدن، کمک می کند خود را با تغییرات 

بزرگی که در راهند تطبیق دهیم.«
»مباحثه«  قسمت  یعنی  پایانی  بخش  در 
همکالسی ها از »مایکل« برای تعریف این داستان 
در  رو  همان  که  گذاشتند  قرار  و  کردند  تشکر 
رستوران در خصوص داستان با هم صحبت کنند 
و تجارب خود را نیز بیان کردند و داستان را تحلیل 
کردند.در این داستان پنیر استعاره ای است از تمام 
چیزهایی که ما می خواهیم و برای رسیدن به آن 
تالش می کنیم پس در پایان باید این را بدانیم 
که چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه دوست داشته 
باشیم، چه نداشته باشیم، تغییر در زندگی ما رخ 
می دهد و این ما هستیم که باید از تغییر به عنوان 
یک فرصت استفاده کرده و »پنیر« خود را بدست 

آوریم.
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گیالن

با حضور جمعی از مسئولین؛
دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان فومن منصوب و 

معارفه شد

عمومی  دادستان  معارفه  و  تکریم  مراسم   
مجید  با حضور  فومن  شهرستان  انقالب  و 
استان گیالن  دادگستری  مقام  قائم  الهیان 
انسانی  منابع  معاون  مهدی پور  علیرضا  و 
دادگستری استان گیالن و جمعی از قضات 
مسئوالن  فومن،  دادگستری  کارمندان  و 
دادگستری  در  انتظامی  و  نظامی  دولتی، 

شهرستان فومن برگزار شد.
قائم مقام دادگستری استان گیالن با اشاره 
به اینکه هدف از قضاوت اجرای عدالت است 
و  عظیم  دارای شان  قضاوت  کرد:  تصریح 
باالیی در دین اسالم بوده و از جمله مشاغل 

دشوار و سخت است.
الهیان احقاق حقوق عامه را یکی از وظایف 
دستگاه قضایی عنوان کرد و اظهار داشت: 
احساس امنیت ازجمله مصادیق حقوق عامه 
و  امنیت  حفظ  در  باید  دادسراها  و  است 

آرامش مردم اهتمام ویژه داشته باشند.
قربان زاده  مراد  مراسم  این  پایان  در 
به  قوه قضائیه  رئیس  ابالغ حکم  با  هریس 
و  منصوب  شهرستان  این  دادستان  سمت 
عقیده  ایران  صادق  محمد  تالش های  از 
دادستان سابق این شهرستان قدردانی شد.

گفتنی است قربان زاده هریس پیش از این 
ریاست شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو رشت 

را بر عهده داشته است.

مازیار علیپور در جمع اصحاب رسانه با بیان این 
مطلب که خبرنگاران وظیفه حساس و خطیری 
عرصه  امانت داران  رسانه  اصحاب  گفت:  دارند، 
آب  حوزه  در  اخبار  و  هستند  رسانه ای  اطالع 
مردم  اطالع  به  کاستی  و  کمی  هیچ  بدون  را 

می رسانند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
اینکه این شرکت دو وظیفه اصلی  به  با اشاره 
دارد، افزود: رساندن آب سالم و شرب به دست 
مردم و نیز دفع اصولی فاضالب  دو وظیفه مهم 

آبفا است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲ سال است که 
خدمات رسانی  روستایی  و  شهری  بخش  در 
هزار   ۸۶۰ حاضر  حال  در  گفت:  می کنیم، 
شامل  را  خانوار  هزار  که ۹۷۰  داریم  مشترک 
تحت  جمعیت  شهری  بخش  در  و  می شود 
 ۸۴ نیز  روستایی  در  و  ۹۶/۹۹درصد  پوشش 

درصد است.
علیپور ادامه داد: از این تعداد خانوار ۶۶۰ هزار 

شهری و ۳۱۰ هزار روستایی هستند.
از سد  با اشاره به آب رسانی به شهروندان  وی 
واسطه  به  سپیدرود  رودخانه  و  بیجار  شهر 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن با ظرفیت ۶ هزار 
لیتر بر ثانیه، اظهار داشت: ۲۵۶۸ روستا داریم 
که از این تعداد ۲۱۶۸ روستا باالی ۲۰ خانوار 
جمعیت دارد و ۱۶۰۱ روستا نیز تحت پوشش 

شرکت آبفای گیالن قرار گرفته است.
به  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
دنبال آب رسانی به روستاهایی با جمعیت باالی 
۲۰ خانوار هستیم، گفت: از ۴۰۰ روستای زیر 
۲۰ خانوار نیز ۱۲۰ روستای تحت پوشش داریم.

وی با اشاره به ۱۰۱۶ مخزن در سطح روستاها، 
تصریح کرد: در ۷۰۰ روستا فاقد منبع ذخیره 
این  در  شرب  آب  قطعی  سبب  که  هستیم 
روستاها می شود. در تابستان چشمه ها خشک 
با  منطقه  این  در  مردم  اینکه  برای  و  می شود 

مشکل مواجه نگردند با تانکر آب رسانی می کنیم.
با  همکاری  قرارداد  انعقاد  به  اشاره  با  علیپور 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( جهت تامین و 
ظرف  گیالن  روستای   ۷۱۱ شرب  آب  تقویت 
مدت ۳۰ ماه با اعتباری بالغ بر ۱۸۲۱ میلیارد 
تومان، گفت: در قالب این قرارداد ۸۵ روستای 
بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  نعمت  از  فاقد، 
برخوردار و همچنین کمّیت و کیفیت آب شرب 
ارتقاء می یابد که در سال گذشته  ۶۲۶ روستا 
اعتباری معادل ۱۴۰ میلیارد تومان برای اجرای 

این پروژه اختصاص یافت.
بسیج  سازمان  افزود:  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
سازندگی و قرارگاه خاتم االنبیاء به عنوان معین 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( اجرای این پروژه 

بزرگ را در گیالن برعهده دارند.
تومان  میلیارد  مبلغ ۴۵۰  بر  عالوه  گفت:  وی 
از ۱۴۰۰ اختصاص پیدا کرده است که تا ۳۱ 
تیرماه جذب اعتبارات برای این کار ادامه پیدا 

خواهد کرد.
علیپور طول خطوط آبرسانی شهری و روستایی 
گیالن را ۳۰ هزار کیلومتر اعالم و تصریح کرد: 
نگهداری و بهره برداری از این خطوط با توجه به 

شرایط جغرافیایی استان بسیار هزینه بر و دشوار 
است.

مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه آب شرب 
بهداشتی با رنج زیاد بدست می آید؛ یادآور شد: در 
طول روز ده ها شکستگی داریم که در اسرع وقت 

خودمان را به شکستگی می رسانیم.
علیپور با بیان اینکه شاخص کیفیت آب آشامیدنی 
روستاهای استان در اسفند سال ۹۸ حدود ۶۴ 
درصد بود، افزود: این رقم در حال حاضر به ۸۵ 

درصد رسیده است.
وی آب شرب روستاهای گیالن را فاقد عوامل 
شرب  آب  کیفیت  گفت:  و  دانست  بیماری زا 

شهرهای گیالن نیز ۱۰۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر ۱۷۲۱ روستا 
و ۵۲ شهر گیالن از نعمت آب آشامیدنی سالم 
و بهداشتی برخوردارند، گفت: برای آبرسانی به 
خانوارها ۶۵۰ حلقه چاه و ۵۸۰ دهنه چشمه در 

مدار بهره برداری است.
علیپور در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژه های 
دفع فاضالب نیز گفت: ۲۹۶ هزار مشترک و ۴۳۰ 
خانوار از سیستم دفع فاضالب بهره می برند که 

که ۴۰ درصد جمعیت استان را شامل می شود.

مدیرعامل آبفای گیالن خبر داد؛

ارتقای ۲۱ درصدی کیفیت آب شرب روستایی 
در نشستی فرید نجفی رییس دانشگاه گیالن 
آن  مدیران  و  معاونین  از  جمعی  همراه  به 
رییس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  با  مجموعه 
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی دیدار و پیرامون توسعه همکاری های 

دو جانبه تبادل نظر کردند.
به  اشاره  با  نشست  این  در  مقدم  اکبری 
پرورش چهره های  در  دانشگاه گیالن  سابقه 
رشد  گفت:  مختلف  ابعاد  در  علمی  شاخص 
به  گیالن  دانشگاه  در  علمی  شاخص های 
خصوص در دو دهه گذشته محسوس بوده، 
به ویژه که فعالیت ها و پژوهش های مناسبی 

در حوزه دریا و صنعت انجام شده است.
همکاری های  افزایش  لزوم  ادامه  در  وی 
را  اقتصادی  و  صنعتی  مراکز  و  دانشگاه 
موجب توسعه کشور دانست و تاکید کرد: با 
ارتقای  شاهد  قطعاً  و صنعت  دانشگاه  پیوند 
کیفیت  ارتقای  و  آموزشی  شاخص های 
به  صنعتی  واحدهای  گرایش  و  محصوالت 

سمت دانش بنیان خواهیم بود.
رییس  نجفی  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
دانشگاه گیالن نیز با تقدیر از اقدامات صورت 
گرفته سازمان منطقه آزاد انزلی در استقبال از 
افزایش همکاری های دوجانبه گفت: با توجه 
به ابعاد مختلف فعالیت سازمان منطقه آزاد 
سوی  از  پژوهشی  طرح های  انجام  و  انزلی 
نیاز  با  متناسب  گیالن  دانشگاه  دانشجویان 
انجام  منظور  به  الزم  آمادگی  سازمان،  این 
و  دانشگاه  بین  ما  فی  مشترک  طرح های 

سازمان منطقه آزاد انزلی فراهم بوده است.
وی با اشاره به با عنایت به جایگاه استان و 
توانمندی های دو طرف در حوزه کشورهای 
و  فرصت ها  اوراسیا؛  اقتصادی  اتحادیه 
ظرفیت های خوبی در زمینه اجرای طرح های 
مشترک پژوهشی در حوزه بازارها و مناسبات 
منطقه ای وجود دارد اضافه کرد: از سوی دیگر 
زمینه های همکاری دو جانبه خوبی در زمینه 
شرکت های دانش بنیان میان دانشگاه و آن 
سازمان وجود دارد موضوعی که در چارچوب 

راهبرد سالجاری مقام معظم رهبری است.
گفتنی است در این دیدار معاونین و مدیران 
سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند.

افزایش همکاری دانشگاه گیالن 
و سازمان منطقه آزاد انزلی

وحید خّرمی در بازدید از سدهای الستیکی 
و خالکایی شهرستان  تولم شهر صومعه سرا 
ورود  و  خرید  به  توجه  با  گفت:  ماسال 
در  آن  نصب  و  کارگاه  محل  به  الستیک 
مورد  الستیکی  سدهای  نزدیک،  آینده ای 
از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار  اشاره 

می شوند.
با  گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
صومعه  شهر  تولم  الستیکی  سد  اینکه  بیان 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۷۶ تاکنون  سرا 
دارد، گفت: ساخت این سد الستیکی، باعث 
بهبود آبیاری ۸۴۰ هکتار از زمین های پایین 
داد:  ادامه  و  شد  خواهد  منطقه  این  دست 
ارتفاع ۳  به  سد الستیکی تولم شهر صومعه 
متر، طول الستیک در ناحیه تاج ۶۶ متر و با 
متر مکعب می تواند  هزار  حجم مخزن ۱۱۰ 
ساالنه حدود ۹ میلیون مترمکعب آب ذخیره 

کند.
زمین های  آبیاری  وضعیت  بهبود  وی 
زمینی،  زیر  آب  تغذیه  منطقه،  کشاورزی 
سواحل  بهسازی  و  کنی  کف  از  جلوگیری 
دلیل  به  آب  تراز  سطح  افزایش  رودخانه، 
رودخانه  حاشیه  زمین های  به  آن  پمپاژ 
از  را  گردشگری  و  تفریحی  برداری  بهره  و 
تولم  الستیکی  سد  ساخت  اهداف  مهمترین 

شهر صومعه سرا عنوان کرد.
گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
عوامل  با  نشست  و  بازدید  در  همچنین 
پیمانکار و مشاور طرح سدالستیکی خالکایی 
حدود  فیزیکی  پیشرفت  اعالم  با  ماسال 
از  هدف  کرد:  تشریح  سد  این  درصدی   ۸۶
باال  ماسال،  خالکایی  الستیکی  سد  ساخت 
مازاد  آب  انتقال  منظور  به  آب  تراز  بردن 

ورود الستیک به محل کارگاه سد های الستیکی تولم شهر 
صومعه سرا و خالکایی ماسال

سید امیر حسین علوی شهردار رشت اقداماتی 
هکتاری   ۵۰۰ پارک  پروژه  راستای  در  که 
و  کرد  تشریح  را  است  انجام  حال  در  الکان 
شده  تدوین  برنامه  اساس  بر  داشت:  اظهار 
عملیات  و  احداث  فرآیند  رشت،  شهرداری 
اجرایی پارک ۵۰۰ هکتاری الکان در خرداد 
ماه امسال مجدداً به مرحله اجرا درآمده است.

شهردار رشت افزود: با اقداماتی مانند افزایش 
سطوح ارزشی پارک، باز توزیع مراکز دیدنی، 
افزایش سطوح معابر با هدف اتصال دو بخش 
پارک و افزایش جذابیت های طبیعی پارک در 
قالب احداث باغ گیاه شناسی، باغ اکولوژیک و 
باغ گل ها که همگی در دستور کار شهرداری 
هکتاری  پارک ۵۰۰  است،  گرفته  قرار  رشت 
الکان در ردیف پارکهای کم نظیر کشور قرار 

می گیرد.
پارک  در  کاری  جنگل  فرآیند  گفت:  علوی 
صورت  درختکاری  هدف  با  گذشته  از  الکان 
گرفته و در آن از گونه های خاصی در این کار 

استفاده شده است.
وی تصریح کرد: عملیات احداث معابر پارک 
معابر  کیلومتر  ده  از  بیش  جانمایی  و  اجرا  و 
اصلی و فرعی در سال گذشته انجام شده بود 
تأمین مصالح،  انتخاب پیمانکار و  با  امسال  و 
حال  در  و  شده  شروع  آن  اجرایی  عملیات 
آماده سازی برای تخلیه مصالح و انجام آسفالت 

معابر است.
با  و  این کیفیت  با  یادآور شد:  شهردار رشت 
می رود  انتظار  نیاز  مورد  زیرساختهای  تامین 
 ۵۰۰ پارک  اول  فاز   ۱۴۰۱ سال  طول  در 
استفاده  قابل  برای شهروندان  هکتاری الکان 
با  پارک  کلیت  هم  سال ۱۴۰۲  برای  و  شود 
قرار  بهره برداری  قابل  مناسب تری  امکانات 

می گیرد.

شهردار رشت خبر داد:

بهره برداری از فاز اول 
پـارک ۵۰۰ هکتـاری 

الکــان در ۱۴۰۱ 

رئیس  سلیمانی،  غالمرضا  پاسدار  سرتیپ 
لوح  اهدای  با  مستضعفین  بسیج  سازمان 
وی  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده  به  تقدیر 
به  بسیج  مأموریت های  انجام  دلیل  به  را 
عنوان فرمانده برتر سپاه استانی در سومین 

برگزید. اسوه  جشنواره سراسری 
در بخشی از پیام سردار سلیمانی با اشاره به 
ابتدای گام دوم انقالب  ایران در  اقتدار  اوج 
پرچمداران  شما  مجاهدت های  »با  آمده 
ایجاد  زمینه سازی  شاهد  کبیر  جهاد  عرصه 
خورشید  طلوع  برای  اسالمی  نوین  تمدن 
)عج(  عصر  ولی  حضرت  عظمی،  والیت 

باشیم.«
تقدیر  با  مستضعفین  بیسج  سازمان  رئیس 
فرمانده سپاه قدس  و تالش های  از زحمات 
در  شما  گفت  گیالنی  پاسدارن  و  گیالن 
به  موفق  که  بسیج  مأموریت های  انجام 
برتر سپاه استانی در سومین  کسب فرمانده 
صمیمانه  شده اید،  اسوه  سراسری  جشنواره 
توفیقات  دوام  و  نموده  عرض  قدردانی 
ولی  حضرت  خاصه  عنایات  ظل  در  همگان 
عصر )عج( و منویات ولی امر مسلمین جهان 
حضرت آیت اهلل امام سید علی خامنه ای )مد 
ظله العالی( از درگاه خداوند تبارک و تعالی 

دارم. مسئلت 

سردار عبداهلل پور فرمانده 
برتر سپاه در کشور شد

و  رودخانه  بستر  تثبیت  فومنات،  کانال  به 
آبزیان  پرورش  پدیده کف کنی،  از  جلوگیری 
و اهداف توریستی و تغذیه آب های زیرزمینی 
و تنظیم ساالنه حدود ۱۷ میلیون متر مکعب 
از  هکتار   ۹۲۵ آبیاری  بهبود  جهت  در  آب 
منطقه  این  دست  پایین  شالیزارهای  اراضی 

است.
آب  شرکت  عامل  مدیر  است،  ذکر  شایان 
طرح  از  بازدید  ضمن  گیالن  منطقه ای 
و  سرا  صومعه  شهر  تولم  الستیکی  سدهای 
خالکایی ماسال، در جلسه با عوامل کارگاهی 
در  دقیق  ریزی  برنامه  بر  طرح،  مشاورین  و 
فعالیت های این طرح ها تاکید نمود تا شاهد 

پایان پروژه ها در سال جاری باشیم.
بزرگ  تیوپ  یک  شامل  الستیکی  سدهای 

سدهای الستیکی شامل یک تیوپ بزرگ 
ار مهارهای  با استفاده  الستیکی است که 
فوالدی بر روی یک بستر بتنی نصب و با 
هوا پر می شود. از مزیت های مهم این گونه 
فرمان  اجرای  با  آن  ساده  کنترل  سدها، 
تخلیه و یا پر کردن تیوپ برای عبور آب 

بدون خطر سیالب از محل سازه است.
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هیأت  رییس  مقدم،  اکبری  اوسط  علی 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
مشترک  نشست  یک  جریان  در  انزلی 
مجازی با خیلیمونچیک نیکیتا سرگیویچ 
مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی اورنبورگ 
روسیه در خصوص برنامه ها و راهکارهای 
گفتگو  و  بحث  به  همکاری ها  توسعه 

پرداخت.
و  نمایشگاه  برگزاری  اساس  براین 
آزاد  منطقه  در  مشترک  همایش های 
انزلی؛ برپایی رویدادهای مشترک تجاری 
در قالب بازدید فعالین اقتصادی دو طرف 
از ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری 
و همکاری مشترک؛ بهره گیری از امکانات 
انبارداری  و  لجستیکی  ترانزیتی،  موجود 

در نشست مشترک مجازی اکبری مقدم با مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی اورنبورگ 
روسیه مطرح شد؛

کشاورزی- محصوالت  فرآوری  کارخانجات  ایجاد 
دامی، ترانزیت کاال و برگزاری نمایشگاه های مشترک

از  آستارا  انقالب  و  عمومی  دادستان 
آزادسازی ۲۳ هزار متر مربع در ۱۱ نقطه 
از اراضی ملی و ساحلی شهرستان آستارا 

در بخش لوندویل خبر داد.
اجرای  راستای  در  گفت:  همدمی  یاسر 
ساحل  در  شده  تصرف  اراضی   ۵۵ ماده 
رحیم محله بخش لوندویل آستارا بود که 
زیست،  محیط  طبیعی،  منابع  مامورین 
نیروی  و  لوندویل  شهرداری  آب،  منابع 
های  سازه  تخریب  به  نسبت  انتظامی 

غیرمجاز و آزادی اراضی اقدام کردند.
افزود:  آستارا  انقالب  و  عمومی  دادستان 
چشم  که  سودجویانی  با  قضا  دستگاه 
به  باشند،  دوخته  ملی  اراضی  به  طمع 
اشد  و  برخورد کرده  قانونی  و  قاطع  طور 
مجازات را برای این افراد در نظر خواهند 

گرفت.
همدمی وسعت اراضی ملی آستارا را ۴۰ 
هزار   ۳۲ گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار  هزار 
هکتار از این اراضی جنگلی را گونه های 
جنگلی بلوط، راش، توسکا، ممرز، نمدار، 
گردو،  افرا،  آزاد،  انجیلی،  لیلکی،  ملج، 
شمشاد  فندق،  وحشی،  گیالس  شیردار، 
دهند./آرش  می  تشکیل  ون  و  جنگلی 

جوهری

دادستان عمومی و انقالب آستارا خبر داد:
رفع تصرف ۲۳ هـزار متر از 
اراضی ملی و ساحلی در ۱۱ 
حسین کشاورز به مشکالت و تخلفات حوزه نقطه بخش لوندویل آستارا

ادامه  و  پرداخت  گیالن  در  ساز  و  ساخت 
نظام  و  راه و شهرسازی  ناظر  داد: مهندسان 
مهندسی فقط می تواند تخلفات ساختمانی را 
به شهرداری ها به عنوان مقام اجرایی گزارش 

کند.
نقشه  و  طراحی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارند  تخلفات ساختمانی  که  ساختمان هایی 
در  متاسفانه  اما  افزود:  ندارد،  وجود  مشکلی 
نقشه هایی  و  ضوابط  سازندگان  اغلب  اجرا 
نمی کند  اجرا  را  گرفته  قرار  تایید  مورد  که 
براساس  که  پروانه ای  از  ساخت  زمان  در  و 
چارچوب و ضوابط صادر شده، عدول می شود.

با  گیالن  شهرسازی  و  راه  مسکن  معاون 
به ۲ دسته  تخلفات ساختمانی  تقسیم بندی 
اظهار داشت: دسته نخست متخلفانی هستند 
که با وجود تخطی از پروانه ساختمانی، ولی 
و  نظارت صحیح  و  براساس ساخت  را  پروژه 
تمام مراحل طراحی  و  اصولی پیش می برند 
را در آن طبق مقررات راه و شهرسازی اجرا 

می کنند.
کشاورز ادامه داد: اما عده دیگری هم هستند 
ایمنی  مقررات  و  اصول  اجرا  زمان  در  که 
ساختمان را در کارشان رعایت نمی کنند و از 
اصل مصالح ساختمانی و کیفیت و کمیت کم 
می گذارند و در این شرایط اتفاقات عدیده ای 

می افتد.
وی با اشاره به حادثه دلخراش متروپل آبادان 
پروژه های  بر  اغلب  اتفاقات  این دست  گفت: 
ندارد  وجود  آن ها  بر  نظارتی  که  میدهد  رخ 
نسقی  خانه های  گیالن  برای  مشابه  مثال  و 
می باشند که از هیچ قاعده ای پیروی نمی کنند 
که حدود ۳۰ درصد از ساخت و سازهای شهر 

رشت را نیز شامل می شود.
ادامه  گیالن  شهرسازی  و  راه  مسکن  معاون 
از  محرمیت  دلیل  به  نسقی  پروژه های  داد: 
از سوی  فاقد هرگونه نظارتی  سند رسمی و 

شهرداری هستند.
و  راه  کل  اداره  بازآفرینی  و  مسکن  معاون 
بخش  این  در  داد:  ادامه  گیالن  شهرسازی 
در  و  ندارند  نقشی  ناظر  مهندسان  دیگر 
ارجاع  با  را  کارشناسان  نظر  شهرداری  واقع 
پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر و 

۹۹ در روستاها وتو می کند.

معاون مسکن راه و شهرسازی گیالن اظهار کرد:

حدود ۸۰ درصد ساخت و ساز 
در گیالن با تخلف همراه است

مجتمع بندری کاسپین به منظور توسعه 
کشور  دو  میان  ترانزیتی  همکاری های  
مهمترین  از  کاال  تهاتر  امکان سنجی  و 
گفتگوی  این  در  توافق  مورد  موضوعات 

دو جانبه را به خود اختصاص داد.
خصوص  در  طرف  دو  دیگر  سوی  از 
شورای  تشکیل  مسیر  در  همکاری 
ایران  کشور  دو  آزاد  مناطق  همکاری 
شورای  تشکیل  راستای  در  روسیه  و 
آزاد کشورهای حاشیه  همکاری مناطق 
آمادگی  و  رسیده  توافق  به  خزر  دریای 
خود را جهت تأسیس واحدهای تولیدی 
مشترک فرآوری محصوالت کشاورزی و 

دامی اعالم نمودند.
معاونین  نشست  این  در  است  گفتنی 

و   اقتصادی  خزر،  حوزه  و  بندری 
و  عمومی  روابط  مدیر  سرمایه گذاری، 
اوراسیا  حوزه  مشاور  و  الملل  بین  امور 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آژانس  رئیس  کل،  مدیر  اول  معاون  و 
آژانس  مدیر  و  سرمایه گذاری  ترویج 
ویژه  منطقه  سرمایه گذاری  ترویج 

اقتصادی اورنبورگ حضور داشتند.
در  »اورنبورگ«،  اقتصادی  ویژه  منطقه 
کشور  جوار  در  و  روسیه  جنوب شرقی 
قزاقستان قرار گرفته و به دلیل جایگاه 
ظرفیت های  از  خود  جغرافیایی  ویژه 
بازارهای  به  دسترسی  مسیر  در  باالیی 
شرق روسیه و آسیای مرکزی برخوردار 

می باشد.

دیدار  و  ماسال  به  سفر  در  ثقتی  رضا 
این  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  با 
شهرستان اظهار داشت: شهرستان ماسال 
گنجینه ای غنی از فرهنگ و هنر گیالن 
این  به مردمان  ما  زمین است و همواره 

خطه از سرزمینمان تکیه کرده ایم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گیالن اضافه کرد: گفتمان فرهنگی دولت 
عدالت  از جمله  محور  بر چند  سیزدهم 
در توزیع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر 
بنابراین  است  استوار  فعالیت ها  توزیع  و 
ما هم این هدف را با شعار اینکه گیالن 
فقط رشت نیست در استان دنبال کردیم 
و  امکانات  توزیع  است  این  باورمان  و 
خدمات دولت در بخش فرهنگ و هنر در 

شهرستان ها نیز باید اجرا شود.
ثقتی بی عدالتی در حق شهرستان ماسال 
مورد  را  امکانات  و  خدمات  توزیع  در 
اشاره قرار داد و ضمن ابراز تاسف نسبت 
و هدف  بنا  کرد:  تصریح  موضوع  این  به 
و  است  امکانات  توزیع  عادالنه سازی  ما 
این هدف مهم شاهد  با تحقق  امیدوارم 
اتفاقات و رویدادهای مهمی در شهرستان 

ماسال باشیم.
وی پیشرانی مردم را از دیگر مولفه های 
گفتمان فرهنگی دولت دانست و با بیان 
باید  هنری  و  مردمی  اینکه ظرفیت های 
به  توجه  با  داد:  ادامه  شود،  دیده  کامال 

مدیرکل ارشاد گیالن مطرح کرد:

برگزاری هفته فرهنگ و هنر ماسال در نیمه دوم سال 
و  ادبی  انجمن های  از  بسیاری  اینکه 
هنری ما به قهقرا رفته اند بنابراین احیای 
دولت  توسط  هنری  و  ادبی  انجمن های 
و  هنر  معتقدیم  زیرا  است  خورده  کلید 
کار فرهنگی باید به دست هنرمند واگذار 

شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گیالن ساخت مجتمع فرهنگی و هنری 
ماسال را نیز از مطالبات مهم مردم این 
خطه ذکر کرد و با تاکید بر اینکه امسال 
می شود  تکلیف  تعیین  قضیه  این  حتما 
با  مورد  این  در  صحبتهایی  شد:  یادآور 
نماینده شهرستان در مجلس انجام دادیم 
ساخت  برای  الزم  اعتبارات  بتوانیم  تا 
مجتمع فرهنگی و هنری را جذب کنیم.

برنامه های  از  برخی  دادن  قرار  ثقتی 
را  مساجد  بستر  در  هنری  و  فرهنگی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  دولت  رویکرد 
مساجد  گفت:  و  کرد  ذکر  اسالمی 
مردم  با  خوبی  ارتباطی  پل  می توانند 
محل  و  گاه  تکیه  مساجد  زیرا  باشند 
مراجعه مردم هستند و هنوز هم قداست، 
پشتوانه و اعتماد مردم را با خود به همراه 

دارند.
آموزش های  از  بخشی  اجرای  از  وی 
رایگان فرهنگی و هنری در بستر مساجد 
داد  رو خبر  اولویت پیش  عنوان یک  به 
بین المللی  کنگره  امسال  کرد:  عنوان  و 

میرزا کوچک را در گیالن برگزار می کنیم 
در  را  آن  رویداد  چهار  یا  سه  حتما  و 
شهرستان ماسال پیگیری و اجرا خواهیم 

کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
شهرستان  سهم  اینکه  بیان  با  گیالن 
را  جنگل  نهضت  بلند  تاریخ  از  ماسال 
در  شد:  یادآور  گرفت،  نادیده  نمی توان 
اگر  هم  هنر  اعتباری  صندوق  با  رابطه 
این  در  عضویت  به  موفق  تاکنون  کسی 
عضویت  برای  می تواند  نشده  صندوق 

اقدام کند.
بالعوض،  کمک های  اعطای  ثقتی 
تسهیالت دو درصدی و اعطای تسهیالت 
مزایای  جمله  از  را  هنرمند  زوج های  به 
عضویت در صندوق اعتباری هنر دانست 
صندوق  کرونا  شیوع  دوران  در  افزود:  و 
یک  بالعوض  کمک  چندین  اعتباری 
میلیون تومانی برای اعضای خود در نظر 

گرفت.
وی از وجود پنج انجمن سینمایی جوان 
در استان گیالن خبر داد و عنوان کرد: 
حوزه  در  خوبی  بستر  ماسال  شهرستان 
با  زودی  به  و  دارد  سینمایی  انجمن 
انجمن سینمای جوان کشور  مدیرعامل 
صحبت ها و رایزنی هایی را در این زمینه 
خواهم داشت تا شهرستان ماسال را هم 

به این انجمن اضافه نمایند.

برای  اعتبار  و  بودجه  اختصاص  از  ثقتی 
در  هنر  و  فرهنگ  هفته های  برگزاری 
یادآور  و  داد  خبر  شهرستان ها  سطح 
شد: هفته فرهنگ و هنر ماسال در نیمه 
امیدواریم  و  می شود  برگزار  امسال  دوم 
اتفاقات، رویدادها و جشنواره های خوبی 

در شهرستان شکل بگیرد.
برای  هنری  رشته  یک  انتخاب  وی 
در  سرمایه گذاری  و  ماسال  شهرستان 
همان زمینه را برای اعالم پایتخت هنری 
خواستار شد و گفت: کلیه شهرستان های 
گیالن در این زمینه به تکاپو افتاده و در 
حال معرفی یک شاخه هنری با توجه به 

ظرفیت های خود هستند.
از  ماسال پس  بازگشایی سینمای  ثقتی 
گذشت دو سال و نیم را هدفی که توسط 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی دنبال 

می شود ذکر کرد و افزود: با معاون امور 
توزیع  اتحادیه  و  ارشاد  وزارت  سینمایی 
کنندگان فیلم هم رایزنی داریم تا بتوانیم 
برای سینمای ماسال تسهیالتی را جذب 
کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  فرهنگی  مراکز  تقویت  گیالن  استان 
انجمن ها را هدف دیگر این نهاد اعالم کرد 
و یادآور شد: بودجه ای که به هنرمندان به 
صورت بالعوض داده میشود امسال با یک 
رشد قابل توجه سه تا چهار برابری همراه 

خواهد بود.
را در  مالی شهرستان ماسال  بنیه  ثقتی 
و  فرهنگی  برنامه های  پیگیری  بخش 
هنری ضعیف دانست و خاطرنشان کرد: 
تاکیدات الزم را در این زمینه داشته ام تا 
از این به بعد به شهرستان ماسال به شکل 

ویژه توجه شود.
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
من تنها برانگیخته شده ام تا اخالق 

بزرگوارانه را به کمال رساند.

خبر
سید پژمان شیرمردی در نشست مشورتی توسعه 
به  اشاره  با  گیالن،  هسته ای  پزشکی  خدمات 
ظرفیت بی نظیر گیالن در محصوالت استراتژیک، 
مراکز تحقیقاتی و منابع انسانی منحصر به فرد، 
اظهار کرد: شرکت توسعه کاربرد پرتوها در گیالن 
به زودی خدمات گسترده ای را به ویژه در حوزه 

پزشکی هسته ای ارائه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۹ مرکز پت. اسکن 
در کشور وجود دارد، افزود: با توجه به موقعیت 
استراتژیک گیالن و همسایگی نزدیک این استان 
با کشورهای حاشیه خزر، راه اندازی پت. اسکن 
)توموگرافی انتشار پوزیترون( در توسعه توریسم 

سالمت می تواند بسیار اثرگذار باشد.
معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت 
به  اشاره  با  ایران،  پرتوهای  کاربرد  توسعه 
ظرفیت های بی نظیر و بی شمار در این شرکت در 
قالب ارائه بسته های سالمت، عنوان کرد: مردم از 
انرژی اتمی تنها نیروگاه را شنیده اند، در حالی 
راستای  در  را  متعددی  خدمات  قادریم  ما  که 

تامین و توسعه سالمت مردم ارائه کنیم.
توسعه  آمادگی شرکت  از  همچنین  شیرمردی 
کاربرد پرتوها در برگزاری دوره های حفاظت در 
و  نوزادان  غربالگری  پرتوها، طراحی کیت  برابر 
دیگر خدمات توسعه ای توسط این شرکت خبر 

داد.
وی با بیان اینکه فعالیت شرکت توسعه کاربرد 
استان  نیازمندی های  رفع  گیالن،  در  پرتوها 

مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای سازمان انرژی اتمی:

توسعه توریسم سالمت گیالن با راه اندازی پت.اسکن

چوک

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

حافظ

مرتضی امینی، از کشف شیرینی های فاسد در 
یکی از قنادی های شهر رشت خبر داد و اظهار 
حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  ماموران  کرد: 
از شعب  یکی  رئیس  با حضور  استان گیالن 
نماینده بهداشت  تعزیرات حکومتی استان و 
انبارهای  از  بازرسی  جریان  در  شهرستان 
واحدهای صنفی، اقدام به کشف ۲۰۰ جعبه 

شیرینی کهنه و تاریخ مصرف گذشته کردند.
وی همچنین از کشف مقادیر زیادی مواد اولیه 
تهیه شیرینی در جریان این بازرسی خبر داد 
در  که  شده  کشف  مواد  این  کرد:  تصریح  و 
انبار یکی از شیرینی فروشی های معروف شهر 

رشت بود، در همان مکان امحا شد.
بیان  با  گیالن،  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
اینکه جریمه نقدی متخلف به زودی از سوی 
تعزیرات حکومتی به وی ابالغ می شود، افزود: 
این  کرد  اعتراف  فروشی  شیرینی  صاحب 
شیرینی ها ۱۴ ماه قبل یعنی فروردین ۱۴۰۰ 

تولید شده بود.
توضیحات تعزیرات گیالن

فاسد  های  شیرینی  امحای  خبر  درج  پیرو 
وکهنه در یکی از قنادی های شهرستان رشت؛ 
مورخ ۱۴۰۱/۳/7 آن خبرگزاری ، جهت تنویر 
ابعاد موضوع چند نکته به قرار ذیل ایفاد می 

گردد:
ویژه  اختیارات  اعطای  با  مذکور  محل   -۱
سران قوا به سازمان تعزیرات حکومتی؛ پلمپ 
اهالی  اطالع  به  بنر  نصب  طریق  از  مراتب  و 

منطقه رسیده است.
صنفی  واحد  تخلف  به  رسیدگی  پرونده   -۲
مزبور در شعب ویژه تعزیرات حکومتی گیالن 

تشکیل و در حال رسیدگی می باشد.
و  درج  دادرسی،  آئین  مقررات  اساس  بر   -۳
قضایی  مراجع  در  محکوم  نام  عمومی  اعالم 
که  است،  میّسر  قطعی  حکم  صدور  از  پس 
انجام خواهد  از قطعیت حکم  این مهم پس 

پذیرفت.

کشف ۲۰۰ جعبه شیرینی 
تاریخ مصرف گذشته در 

یک قنادی

هادی بشری با اشاره به اینکه در بازنگری 
طرح هادی روستای دلیوندان، بی عدالتی، 
گرفته  صورت  بزرگی  ظلم  و  نابرابری 
عمل  به  بازدید  در  کرد:  اظهار  است، 
محلی،  مسؤولین  که  شد  مشاهده  آمده 
زمین های کشاورزی خود و بستگان خود 
که  زمین هایی  و  مسکونی  کاربری  به  را 
افراد محروم  کاربری آن مسکونی و برای 
متر  چند  و  می باشد  روستا  بی بضاعت  و 
محلی  مسؤولین  زمین های  با  نیز  بیشتر 
قرار  هادی  طرح  از  خارج  ندارد،  فاصله 

گرفته است!
وی با بیان اینکه این بی عدالتی، نابرابری 
و ظلم، مصداق بارز فساد و رانت اطالعاتی 
هادی  طرح  به  روستا  مردم  گفت:  است، 
گذشته  سال  ماه  اسفند  در  که  روستایی 

بازنگری شد گله مندند.
زمین  سرا،  صومعه  دادستان  گفته  به 
اکثر  و  است  اجدادی  و  آبا  که  بومیان 
قدیمی  بومیان  و  ضعیف  طبقه  از  آن ها 
روستا هستند خارج از طرح شده و زمین 
مسؤولین محلی به یکباره مسکونی شده 
است که این یک فساد و یک ظلم غیرقابل 

بخشش است.
بشری با بیان اینکه دادستانی به الیه های 
این فساد در هر مرحله و هر منصب ورود 
و با مسببین به شدت برخورد خواهد کرد، 
و   ۱۳.۱۴ ماده  راستای  در  کرد:  تصریح 
و  اداری  نظام  سالمت  ارتقا  قانون  از   ۱۵
مقابله با فساد، ماده ۵7۶ از قانون مجازات 
اسالمی، دستورالعمل نحوه مقابل با ترک 
فعل وظایف قانونی مدیران و کارمندان و 
پیشگیری از آن، ضمن متوقف کردن طرح 
مذکور، در مدت سه ماه نسبت به اصالح و 
بازنگری و بررسی طرح روستای دلیوندان 
اقدام و نتیجه باید به دادستانی اعالم شود.

وقوع ظلم و فساد در بازنگری 
طرح هادی روستای دلیوندان 

صومعه سرا

کل  رئیس  خلیلی  حمزه  االسالم  حجت 
دادگستری گیالن به همراه سید امیر حسین 
میری  فالح  مهدی  رشت،  شهردار  علوی 
زاده معاون  تقی  دادستان مرکز گیالن، کریم 
هادی  استان،  انقالب  و  عمومی  دادستان 
رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو  رمضانی 
و  ساخت  از  شهرداری  مدیران  از  جمعی  و 
صورت  به  مجوز  بدون  و  ساز  سازهای خالف 

نسقی سطح شهر رشت بازدید کردند.
در این بازدید در خصوص صیانت از حقوق عامه 
شهروندان، جلوگیری از تصرفات و نیز ساخت 
و  ساخت  تکلیف  تعیین  غیرمجاز،  سازهای  و 
سازها و اراضی نسقی سطح شهر، نحوه مواجهه 
با سکونتگاه های غیرمجاز و مناطق حاشیه ای 

و... بحث و بررسی صورت پذیرفت.

بازدید رئیس کل دادگستری گیالن و شهردار رشت از 
ساخت و سازهای خالف سطح شهر

بیشترین  اینکه  بیان  با  اسدی پرور  سعود 
رشت  شهرستان  در  گیالن  نانوایی های 
از ۱۱۰۰  فعالیت دارند، اظهار کرد: بیش 
روز  هر  که  دارد  وجود  رشت  در  نانوایی 

عملکردهایشان رصد می شود.
نظیر  نانوایی  تخلفات  با  برخورد  از  وی 
غیربهداشتی  و  آردفروشی  فروشی،  کم 
از  اول  مرحله  در  افزود:  و  داد  بودن خبر 
متخلفین تعهد محضری گرفته خواهد شد 
و در صورت تکرار ۳۰ درصد از سهمیه آرد 
نانوایان کسر خواهد شد. اسدی پرور ادامه 
داد: از زمان گران شدن آرد تاکنون بیش 
از ۶۰۰ واحد نانوایی رشت بازرسی شدند 

و نظارت ها همچنان ادامه دارد.
می توانند  هم  مردم  کرد:  تصریح  وی 
تخلفات نانوایی ها نظیر تعطیلی های خارج 
ارسال   ۱۲۴ سامانه  به  را  کاری  برنامه  از 

کنند.
رشت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کم  نانوایی ها  تخلفات  خوشبختانه  گفت: 
شده است و شاهد ارتقای کیفیت نان در 

تشدید برخورد با نانوایی های متخلف رشت 
 شاهد ارتقای کیفیت نان در برخی از واحدها هستیم

عملیات عمرانی ساخت و تکمیل دانشکده 
پزشکی در سایت الکان که حدود ۲۵ سال 
پیش به صورت یک اسکلت نیمه کاره رها 

شده بود، از سر گرفته شد.
این دانشکده با زیربنای ۲۵ هزار مترمربع 
در  مترمربع   ۲۳۰ و  هزار   7 مساحت  و 
سایت ۲۰۰ هکتاری الکان در حال ساخت 
 ۳۵ آن،  ساخت  برای  تاکنون  و  می باشد 
برای  و  است  شده  هزینه  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد  هزار  آن،  تجهیز  و  تکمیل 

اعتبار مورد نیاز است.
طبق قرارداد فی ما بین قرارگاه سازندگی 
علوم  دانشگاه  با  سپاه  )ص(  خاتم االنبیا 
این دانشکده در ۴ طبقه  پزشکی گیالن، 
براساس مفاد پیمان دوجانبه تکمیل و در 
قرار  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اختیار 

می گیرد.
عالوه  الکان،  سایت  پزشکی  دانشکده 
دکترای  مقاطع  در  اداری  بخش های  بر 
دستیاری  عمومی(،  )پزشکی  حرفه ای 
تخصصی،  فوق  مقطع  بالینی،  تخصصی 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  فلوشیپ، 

PHD فعالیت خواهد کرد.

از سرگیری عملیات عمرانی 
ساخت دانشکده پزشکی در 

سایت الکان رشت

خواهد بود، گفت: زمینی در سایت الکان به ما 
اختصاص یافته که در تالشیم ضمن ارائه خدمات 
توسعه ای در استان، آن را به مرکز بین المللی در 

شمال کشور تبدیل کنیم.
علوم  دانشگاه  رئیس  ساالری،  ارسالن  دکتر 
پزشکی گیالن نیز، با بیان اینکه در هر کار جدید 
و توسعه ای باید مردم از آن منتفع شوند، اظهار 
کرد: با توجه به تحریم های شدید در تجهیزات 
پزشکی، سرمایه ای، دارویی و سایر نیازمندی های 
پزشکی، ظرفیت خوبی در شرکت توسعه کاربرد 
پرتوها وجود دارد و ما آماده همکاری همه جانبه 

در این زمینه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید هر محصول و خدمات 

در کشور باید با استاندارهای جهانی همخوانی 
داشته باشد، افزود: همکاری شرکت توسعه کاربرد 
پزشکی گیالن  علوم  دانشگاه  با  ایران  پرتوهای 
می تواند به سبب قرابت این استان با کشورهای 

همسایه، ارزآوری را به همراه داشته باشد.
اشاره  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در  ویژه  به  گیالن  توسعه  صعودی  سیر  به 
سالمت،  گردشگری  و  کشاورزی  صنعت، 
در  روبنایی  و  زیربنایی  زیرساخت های  گفت: 
یافته  به ویژه در حمل و نقل گسترش  گیالن 
و آینده ای روشن در انتظار استان است که باید 
زیرساخت های درمان را با ارائه خدمات درمانی 

نوین، گسترش داد.

برخی از واحدها هستیم.
وی در مورد شلوغ شدن برخی از نانوایی ها 
نظر می رسد گران شدن  به  اینکه  بیان  با 
که  است  شده  باعث  ماکارونی  و  برنج 

تصریح  برود،  نان  سمت  به  غالب  قوت 
کاری  ساعات  طبق  باید  نانوایی ها  کرد: 
تعیین شده کار کنند و غیر این صورت با 

متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.


