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منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس   
زهکشی،  اجرای  که  گفت  گرگان  طبیعی 
ساخت سد، الیروبی رودخانه ها و آبخیزداری 
در  سیل  دفع  عامل  تنهایی  به  کدام  هر 
گلستان نیست و باید همه این اقدامات به 
صورت پشتیبان و در قالب یک شبکه پیوسته 
در این استان سیل خیز دیده و اجرایی شود.
دکتر علی نجفی نژاد در نشست علمی – 
تخصصی بررسی دستاوردها و چالش های 
طرح زهکشی و کنترل رواناب های سطحی 
استان گلستان اظهار داشت: موضوع آب چند 
وجهی ولی راهکارهای ما تک بعدی است 
حاصل  می خواهیم  که  نتیجه ای  طبیعتا  و 

نمی شود.

و  سازمانی  رفتار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با سیل های  مدل تصمیم گیری در مقابله 
نتیجه  به  تا  اصالح  باید  گلستان  مخرب 
خوب و سازنده منجر شود، گفت: دانشگاه 
منابع طبیعی گرگان در  و  علوم کشاورزی 
حوزه مطالعات و تحقیقات برای مهار سیل 
آب  است.مدیر  آماده همکاری  استان  های 
و خاک سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز 
به اهمیت اجرای طرح زهکشی در اراضی 
اولویت دار استان اشاره کرد و گفت: دولت 
به تازگی یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
این  دار  اولویت  زهکشی  طرح های  اجرای 
خطه شمالی اختصاص داد.فاضل گل علیپور 
دشت  زمین های  زهکشی  مطالعات  افزود: 

گرگان انجام شده و اکنون نیز این طرح در 
اراضی کشاورزی  از  سطح ۵۰ هزار هکتار 
استان در دستور کار قرار دارد.وی گفت: در 
هکتار  هزار   ۳۴ حدود  ُگمیشان  شهرستان 
تولید  نتیجه  در  که  شد  انجام  زهکشی 
محصول گندم و جو در این اراضی از ۵۰۰ 
تن  تا ۲.۵  به ۲  در سال  کیلوگرم  تا ۷۰۰ 
افزایش یافت.وی اضافه کرد: عالوه براین 
وقوع  زمان  در  گمیشان  در  زهکشی  طرح 
سیالب سبب جمع آوری رواناب ها و هدایت 
آن به سمت تاالب و دریا شد و خسارت ها 
را کاهش زیادی داد.به گفته وی، در استان 
زمین کشاورزی  هکتار  هزار  گلستان ۶۴۰ 
روزه  یک  نشست  دارد.  وجود  آبی  و  دیم 

علمی - تخصصی دستاوردها و چالش های 
پیشرو طرح های زهکشی و کنترل رواناب 
های سطح گلستان با اهداف معرفی طرح 
های زهکشی و کنترل سیالب اراضی ۲۸۰ 
هزار هکتاری استان، معرفی اقدام های انجام 
اندیشی  رو، هم  پیش  و چالش های  شده 
برداری  بهره  اجرا و  در خصوص چگونگی 
مطلوب از این طرح و مدیریت تخلیه زهاب 
با لحاظ ضوابط حفظ محیط زیست، ظرفیت 
های بهره گیری از زهاب و آب های شور 
منطقه با مشارکت شرکت آب منطقه ای و 
جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان و همکاری کمیته ملی 
آبیاری و زهکشی ایران در گرگان برگزار شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان :
استارتاپ های بزرگ

 در شهرستان های گلستان
 راه اندازی می شود 

رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان با اشاره به اینکه 
راه اندازی  استان  شهرستان های  در  بزرگ  استارتاپ های 
رئیس  فناوری  و  علم  معاون  اخیر  سفر  در  گفت:  می شود، 
جمهور در این راستا چند مرکز نوآوری در شهرستان ها و از 
طریق دانشگاه ها پیشنهاد شد. مهدی غفاری در دیدار رئیس 
سازمان فضایی کشور با فعاالن کسب و کارهای فضا پایه و 
فناوران و محققان این حوزه در استان گلستان اظهار داشت: 
باید توسعه متوازن در کشور شکل بگیرد و این موضوع بارها در 
جلسات مختلف مطرح شده است.رئیس پارک علم و فناوری 
گلستان ادامه داد: کشورهای توسعه یافته توسعه را در کل 
کشور می بینند و می طلبد که این مهم نیز در استان گلستان 
نیز توجه شود و توسعه تنها در تهران و چند کالن شهر رقم 
نخورد.غفاری بیان کرد: یکی از راهکارهایی که در جلسات 
مشترک به آن تاکید شد این است که استارتاپ های بزرگ را 
در شهرستان ها راه اندازی کنیم و این مهم به ماندگاری کادر 
تربیت شده در ایران کمک می کند و این افراد به خارج از 
کشور مهاجرت نخواهند کرد.وی به توسعه متوازن تاکید کرد و 
افزود: بحث های دانش بنیان و استارتاپ ها به شکل فراگیری 
در ادبیات ما رایج شده و این مهم مزیت ها و زیان هایی به 

همراه دارد.
رئیس پارک علم و فناوری گلستان به اقدامات جزیره ای در 
کشور در راستای برگزاری استارتاپ ها اشاره کرد و خاطرنشان 
کرد: با نزدیکی با دانشگاه های استان، بخش ای.سی.تی و پارک 
علم و فناوری تالش شده که یک اکوسیستم را ایجاد کنیم 
و اعتقاد داریم که پایه اکوسیستم دانش بنیان در دانشگاه ها 
شکل بگیرد و به دنبال آن در مجموعه پارک و علم و فناوری 
این شرکت های دانش بنیان را تقویت کنیم.غفاری افزود: در 
سفر اخیر معاون علم و فناوری رئیس جمهور در این راستا چند 
مرکز نوآوری در شهرستان ها و از طریق دانشگاه ها پیشنهاد 
شد.حسین مومنی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان 
هم در این جلسه اظهار کرد: باید بیاندیشیم که  کسب و کار 
بر اساس فناوری فضا اگر بخواهد در استان شکل بگیرد به چه 
مواردی نیاز دارد.معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان با 
بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات برای شکل گیری کسب 
و کار دانش بنیان در یک اکوسیستم بحث دیتا است، ادامه داد: 
داده های ارزشمندی از طریق ماهواره و مباحث فضایی رصد 
می شود و اگر بخواهیم در استان گلستان در این مسیر اقدام 
کنیم باید موضوع دیتا و سازه های ماهواره ای پیگیری شود.

مومنی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که برای راه اندازی 
این کسب و کارهای فضایی نیاز است که »اوپن. ای .پی. آر« 
را در استان داشته باشیم، متذکر شد: در فناوری فضا اعتقاد دارم 
در موضوع دیتا و ای.پی. آر نیاز است  که کار شود و در این 
حوزه ورود پیدا کنیم.وی بیان کرد: سازمان فضایی داده هایی 
که در حوزه های مختلف در اختیار دارد برای توسعه حوزه های 
مختلف و موضوعاتی مثل گردشگری، کشاورزی و نجوم در 

اختیار استان گلستان قرار دهد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان گلستان :

طرح زهکشی در ۴۲ هزار هکتار از اراضی 
اولویت دار گلستان اجرا می شود

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان گلستان گفت: با هدف جلوگیری از سیل های مخرب، مطالعات مرحله دوم 
زهکشی اراضی اولویت دار در سطح ۴۲ هزار هکتار از اراضی استان گلستان آغاز شده است.داوود گیلک در نشست علمی 
تخصصی دستاوردها و چالش های پیش روی طرح های زهکشی و کنترل رواناب های سطحی گلستان اظهار داشت: استان 
گلستان همواره در معرض هجوم سیل های تاریخی و مخرب قرار داشته است.وی افزود: معضل زهکشی و دفع رواناب های 
سطحی، دشت های وسیع منطقه و به ویژه دشت های منتهی به دریای خزر را همواره مورد آسیب های جبران ناپذیری قرار 
داده است.گیلک گفت: آبگرفتگی و زهدار بودن اراضی از سویی و شوری منابع خاک استان سبب شده که بخش وسیعی از 
اراضی، فاقد قابلیت مطلوب برای بهره برداری در توسعه کشاورزی استان بوده و بخش های شمالی استان با معضل بیایان زایی 
روبه رو شود.وی بیان کرد: به منظور بهبود این شرایط در دهه ۶۰ تا ۷۰، اقدامات موثری توسط دستگاه های متولی انجام شد 
اما طرح بزرگ زهکشی اراضی استان گلستان با هدف ارائه راهکارهای جامع فنی و اقتصادی در مورد زهکشی و حفاظت 
و ارتقاء کالس اراضی و قابلیت بهره برداری منابع خاک در سطح ۲۸۰ هزار هکتار، از سال ۸۲ مورد توجه قرار گرفت و 
مطالعات آن از سال ۸۳ آغاز شد.وی تصریح کرد: در این طرح، ابتدا طرح های اضطراری برای کنترل رواناب های سطحی و 
کاهش اثرات مخرب ورود آن به محدوده مورد نظر با محوریت افزایش پتانسیل مجاری اصلی تخلیه سیالب و ساماندهی 
و ارتقاء بهره وری آن ها، پیش بینی آشغال گیرها و رسوب گیرهای عظیم و غیره تهیه شده که اثرات مثبت آن در محدوده 
شهرستان های بندرترکمن و آق قال مشاهده شد.گیلک افزود: با تأمین اعتبارات الزم از سال 9۶ با توجه به تهیه طرح شبکه 
زهکش های اصلی و درجه یک و دو و در شبکه های فرعی سه و چهار اجرای عملیات در این محدوده و اراضی شمال 
رودخانه گرگان رود وارد فاز جدید شد و باید با تأمین اعتبار الزم و طرح های کوتاه مدت و میان مدت و اجرای شبکه زهکش 

در زمینه توسعه اقدام قدم برداشت.

انهدام باند سارقان مسلح در گلستان؛
 اعتراف به ۲۹ فقره سرقت

فرمانده انتظامی استان گلستان از انهدام باند سارقان مسلح و 
اعتراف متهمان به ۲9 فقره سرقت احشام در گلستان خبر داد.

 سردار روح االمین قاسمی اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین 
به حساسیت  توجه  با  و  استان  در سطح  احشام  فقره سرقت 
موضوع، شناسایی سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهی قرار گرفت.فرمانده انتظامی استان گلستان، گفت: 
ماموران با انجام تحقیقات میدانی گسترده و یک سری اقدامات 
اطالعاتی موفق شدند، اعضای باند سارقان مسلح را شناسایی و 
با هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه هر ۴ سارق 
را دستگیر کنند.قاسمی با اشاره به کشف ۳۷ رأس دام سرقتی و 
یک قبضه سالح شکاری غیرمجاز از مخفیگاه سارقان، تصریح 
کرد: متهمان در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات 
پلیس به ۲9 فقره سرقت احشام در شهرهای مختلف استان 
اعتراف کردند.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به معرفی سارقان 
به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس برای برقراری نظم 
و امنیت جامعه شبانه روز تالش می کند و اجازه فعالیت های 

مجرمانه به عده ای قانون شکن را نخواهد داد.

فرماندار شهرستان رشت گفت: با توجه به حساسیت و حجم 
مشکالت سراوان رشت در آخرین سفر هیئت دولت به گیالن 
بالغ بر ۳۱۴ میلیارد تومان برای برطرف شدن مشکالت پسماند 
این منطقه در نظر گرفته شد. میرشمس مومنی زاده در جلسه 
پیگیری و برطرف شدن معضل پسماند منطقه سراوان رشت 
اظهار داشت: مشکالت پسماند منطقه سراوان رشت مربوط 
و  است  ساله   ۳۰ بزرگ  معضل  این  بلکه  نیست  امروز  به 
متاسفانه روز به روز نیز حجم مشکالت آن افزایش می یابد.

فرماندار شهرستان رشت به ضرورت برطرف شدن معضالت 
پسماند منطقه سراوان در سریع ترین زمان تأکید کرد و افزود: 
ما در ایجاد مشکالت سراوان مقصر نبوده ایم چون این معضل 
۳۰ ساله است و مربوط به امروز نیست اما تمام تالش خود 
را برای برطرف کردن مشکالت سراوان انجام می دهیم و از 
هیچ تالشی دریغ نمی کنیم.مومنی زاده با بیان اینکه مدیران 
دستگاه های اجرایی مؤظف هستند که در راستای برطرف شدن 
معضالت سراوان با مردم صادق باشند و از هیچ تالشی فروگذار 
نکنند گفت: مدیران نباید فاصله ای بین خود و مردم ایجاد کنند 
و هنگامی که مردم تالش مسئوالن برای برطرف شدن معضل 

پسماند سراوان را ببینند اعتمادشان به مسئوالن زیاد می شود.
وی افزود: اگر از ابتدا زباله ها در سراوان به صورت بهداشتی 
راهکار  حتی  یا  و  می شد  دفن  درست  و  اصولی  روشی  با  و 
مناسب تری برای آن اندیشیده می شد در آن صورت با این حجم 
بحران در منطقه سراوان روبه رو نمی شدیم.فرماندار شهرستان 
رشت به لزوم بهره گیری از راهکاری درست و اصولی برای 
حل مشکالت سراوان تأکید کرد و گفت: امروز مهم ترین و 
اساسی ترین کار حل مشکالت پسماند سراوان است و مسئوالن 
هم حساسیت و اراده الزم برای برطرف کردن مشکالت آن 
را دارند و در حال تالش هستند.وی با تأکید بر اینکه میزان 
حساسیت ها نسبت به حل معضل سروان بسیار زیاد شده است 
بیان کرد: در بودجه سال 9۸ استان گیالن، هزار میلیارد تومان 
تنها برای برطرف کردن مشکالت پسماند اختصاص یافت و در 
آخرین سفر هیئت دولت به استان نیز ۳۱۴ میلیارد تومان برای 
حل مشکالت پسماند سراوان در نظر گرفته شد.شهردار رشت 
نیز در این جلسه با اشاره به سرعت اجرای پروژه تصفیه خانه 
شیرآبه سراوان رشت اظهار داشت: برای ادامه روند این پروژه 
یک سری تجهیزات جدید نیاز بود که در حال حاضر خریداری 

شده و اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته شد.ناصر حاج محمدی 
با اشاره به فرسودگی تجهیزات و ماشین آالت کارخانه تولید کود 
آلی رشت خاطرنشان کرد: بسیاری از تجهیزات و ماشین آالت 
بود که عملیات  نیز فرسوده  آلی  تولید کود  کارخانه کارخانه 
بهسازی آن آغاز  شد و هم اکنون ظرفیت دریافت ۲۵۰ تن زباله 
را دارد.شهردار رشت تصریح کرد: عملیات ساخت سوله تخمیر 
شماره یک کارخانه کود آلی نیز با سرعت در حال انجام است 
و عملیات ساخت سوله تخمیر شماره ۴ نیز با ۶ هزار مترمربع 
در حال انجام است.جمعی از اهالی منطقه سراوان رشت نیز در 
این جلسه حضور یافته و انتظارات، پیشنهادات و گالیه های خود 
را در رابطه با مشکالت پسماند سراوان مطرح کردند و خواستار 
برطرف شدن معضالت این منطقه شدند همچنین همراهی 
برای کاهش  استان  انتظامی  و  نظامی  نهادهای  و مشارکت 
بود.مشکالت  نیز جزوء خواسته های مردم  معضالت سراوان 
افزایش  جمعیت،  افزایش  عفونی،  بیماری های  و  آلودگی ها 
بیماری های خطرناک ناشی از انباشت زباله و مشکالت پیرامون 
آن در سراوان، پیگیری جدی برای برطرف کردن مشکالت و 

معضالت این منطقه از جمله گالیه های مردم این منطقه بود.

 رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :

راهکارهای تک بعدی برای رهایی از سیل در گلستان کارساز نیست

فرماندار شهرستان رشت :

۳۱۴ میلیارد تومان برای برطرف کردن مشکل پسماند سراوان رشت 
اختصاص یافت

اثر فیلم ساز گیالنی به جشنواره نوستالژی میالن ایتالیا راه یافت. قاسم مصفا 
فیلم  استان گیالن گفت:  وارشاد اسالمی  اداره فرهنگ  روابط عمومی  مسئول 
کوتاه داستانی آرزوی رضا به نویسندگی و کارگردانی سیدسعید نعمتی، به جشنواره 
نوستالژی میالن ایتالیا راه پیدا کرد.او افزود: این سومین حضور بین المللی این فیلم 
پس از جشنواره های کلکته و لوانیا است، افزود: فریبرز زیده سرایی، سیدسعید نعمتی، 

محمد سوری، فائزه راد. حسین اسماعیلی در فیلم کوتاه داستانی آرزوی رضا به 
ایفای نقش می پردازند.مسئول روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
گیالن با اشاره به سایر عوامل فیلم، تصریح کرد : از دیگر عوامل این فیلم دستیار 
تصویر: مسعود حبیبی، مازیار کهنسال، صدابردار: علیرضا دریادل، دستیار: آرین 
دباغ. تدوین: البرز پورصیاد، طراح گریم: علی کاظمی، اجرا: فاطمه حسینی، علی 

کاظمی، مدیر تولید: اسماعیل حاجتی، جانشین تولید: بهمن مؤمنی، آهنگساز: امیر 
محمودی، دستیار کارگردان: سیدحسام حسینی، برنامه ریز: ساسان نظری، منشی 
صحنه: روزبه اخوان، طراح صحنه و لباس: عاطفه ارضی، مدیر صحنه: عرفان پندار، 
دستیار صحنه: صادق شیخی، پشتیبانی فنی و عکاس: مهران داودزاده، تدارکات: 

رضا قربان پور، علی رفیعی و مجری طرح: موسسه هشت میلیمتری هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان خبرداد:
محکومیت میلیاردی قاچاقچی 
فرآورده های نفتی در گلستان

از محکومیت یک  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان 
میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریالی قاچاقچی فرآورده نفتی خبر داد.

 حسین حسن پور اظهارکرد: پس از گزارش شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه استان گلستان علیه یک دالل نفتی در 
شهرستان گرگان برای قاچاق ۳۱ هزار لیتر فرآورده های نفتی 
شامل ۱۲ هزار لیتر نفت سفید و ۱9 هزار لیتر نفت گاز، پرونده 
برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.حسن 
پور گفت: پس از اخذ نظریه کارشناسی و بررسی مدارک پرونده، 
رئیس شعبه رسیدگی کننده تخلف را محرز و حکم به عرضه 
۳۱ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق و پرداخت یک میلیارد و ۸۳۶ 

میلیون ریال صادر کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان خبرداد:
ثبت ۶ اثر گلستان

 در فهرست آثار ملی کشور
 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اثر تاریخی استان گلستان در فهرست آثار  گلستان از ثبت ۶ 
ملی کشور خبر داد. ابراهیم کریمی اظهارکرد: با توجه به اهمیت 
ثبت مواریث استان گلستان علی الخصوص مواریث غیرمنقول 
این استان در فهرست آثار ملی کشور، در جلسه شورای عالی 
ثبت کشور به ریاست پورعلی مدیرکل ثبت آثار کشور ۶  اثر 
استان گلستان درفهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.وی خاطر 
نشان کرد: این آثار شامل سه بنای تاریخی تاالر فخرالدین اسعد 
گرگانی، خانه شعرباف و عمارت کوشک باغ پهلوی شهرستان 
مینودشت و سه محوطه باستانی شهرستان آق قال با قدمت هزاره 
چهارم قبل از میالد شامل تپه آق زیبر، تپه بازار دیون و قره تپه 
داز است.کریمی اضافه کرد: با ثبت این ۶ اثر در فهرست آثار ملی 
کشور، جمع آثار ثبت ملی استان گلستان به تعداد ۸۵۸ اثر رسیده 
است.گفتنی است، لوح ثبت این آثار پس از طی تشریفات قانونی 
با امضای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 

استان ابالغ خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیالن :

تولید عسل در گیالن
 افزایش یافت

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیالن شرایط جوی منجر 
به افزایش تولید عسل در استان را منجبر به افزایش این محصول عنوان کرد.

حجت علی اکبر نژاد با بیان اینکه برداشت عسل در گیالن به اتمام رسید، 
اظهار کرد: گیالن چهار هزار و ۶۴۰ زنبوردار دارد که زنبورداران گیالنی 

امسال پنج هزار و ۵۰۰ تن عسل تولید کردند.
وی با بیان اینکه زنبورداران گیالنی ۲۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردند، 
افزود: امسال به علت شرایط مناسب جوی در زمان گلدهی گیاهان، پرداخت 
تولید عسل  افزایش تعداد کندوها،  به زنبورداران و  ارزان قیمت  تسهیالت 
در گیالن در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیالن با بیان اینکه عسل تولیدی 
گیالن از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است، گفت: زنبورداران گیالنی در دو 
مرحله در اواخر بهار و اواخر تابستان عسل برداشت کردند.علی اکبر نژاد با بیان 
اینکه گیالن پنجمین تولیدکننده عسل در ایران است، افزود: شهرستان های 
تالش، آستارا، رضوانشهر، ماسال، رودسر، املش و لنگرود مهم ترین مناطق 
تولید عسل در گیالن است.وی با اشاره به مزایای مصرف این محصول 
بهشتی بیان کرد: مصرف عسل عالوه بر پیشگیری از بیماری های قلبی در 

درمان بیماری های گوارشی، کلیه و تسکین اعصاب مفید است.

همایش آشنایی و مقابله با تهدیدات حوزه سالمت با رویکرد 
پدافند غیر عامل به همت دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با 

حضور مسئوالن استانی و دانشگاهی در رشت برگزار شد.
 پیمان اسدی رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن و  دبیر کارگروه بهداشت سالمت بیولوژیک 
پدافند غیر عامل در ابتدا با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری 
"پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود برای همیشه، نه برای 
یک مقطع خاص "، اظهار داشت: پدافند غیرعامل به مجموعه 
اقداماتی گفته می شود که موجب افزایش بازدارندگی ، کاهش 
آسیب پذیری ، تداوم فعالیت های ضروری و ارتقا پایدار ملی در 
شرایط بحران می شود . اسدی در ادامه با بیان اینکه ریاست 
شورای پدافند غیرعامل در استان گیالن با استاندار است، اظهار 
داشت : شورای پدافند غیرعامل دارای ۱۴ کارگروه است و یکی 

از این کارگروه ها کارگروه بهداشت سالمت و بیولوژیک است 
که تمامی تهدیدات در رابطه با حوزه سالمت را پیگیری می کند. 
وی در پایان گسترش و ارتقا اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی 
نظام سالمت در جهت رصد و پایش تمهیدات و افزایش ایمنی 
جامعه، کاهش آسیب پذیری نظام سالمت و زیر ساخت های 
حساس و حیاتی و مهم در برابر آسیب ها ، طراحی و اقدام پاسخ 
اضطراری موثر و مناسب نظام سالمت در حوادث متعارف و 
غیر متعارف ، بازیابی و توانبخشی با هدف بازگشت به زندگی 
عادی و تداوم فرایندها و کاهش آسیب پذیری را از جمله اهداف 
پدافند غیر عامل ذکر کرد.محمدحسین شاهکویی- مدیر کل 
پدافند غیر عامل استان گیالن نیز در ادامه  با بیان این که به 
مجموعه اقدامات برای افزایش بازدارندگی در مقابل تهدیدات 
طبیعی مانند سنبل آبی و آفت مگس زیتون و انسان ساز شامل 

حمالت سایبری و شیمیایی که بدون جنگ افزار انجام می شود، 
را پدافند غیرعامل می گویند، اظهار داشت: پدافند غیرعامل تمام 
آحاد و زیرساخت های کشور را آماده می کند تا در مقابل تهدیدها 
کمترین آسیب را داشته باشند . وی با تاکید بر اینکه  ارتقا 
پایداری ملی از اهداف دیگر پدافند غیرعامل است ، یادآور شد: 
این بدان معنا است که ببینیم کشور در بحران ها چقدر آمادگی 
دارد.مدیر کل پدافند غیر عامل استان گیالن تداوم فعالیت های 
ضروری در کشور و تسهیل در مدیریت بحران را از موارد مهم 
پدافند غیرعامل در  افزود:  و  پدافند غیرعامل عنوان کرد  در 
زندگی مردم بسیار مهم بوده و ما باید بدانیم در کشور چه نقاط 
حساس و مهمی داریم.شاه کویی در ادامه  تصفیه خانه سنگر و 
انبار انرژی و سوخت  و ... در گیالن  را از نقاط حساس و مهم 

استان عنوان کرد.

به همت دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام شد؛

برگزاری همایش آشنایی و مقابله با تهدیدات حوزه سالمت در رشت

راه یابی اثر فیلم ساز گیالنی به جشنواره نوستالژی ایتالیا

سردار اشتری در جمع خبرنگاران:
۷۹ درصد پرونده ها در مراکز مشاوره  

کالنتری ها منجر به صلح می شود
فرمانده ناجا با اشاره به فعالیت هزار دایره مشاوره در کالنتری ها و 
۴۰ مرکز مشاوره در استان ها، گفت: ۷9 درصد پرونده ها در مراکز 

مشاوره کالنتری منجر به صلح می شود.
 سردار اشتری در حاشیه آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی 
استان گیالن در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد پلیس امنیت 
اقتصادی، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی پلیسی نوپا بوده که 
از امسال فعالیت خود را آغاز کرده است.فرمانده ناجا با بیان اینکه 
پلیس امنیت اقتصادی طی مدت کوتاهی اقدامات خوبی بویژه در 
برخورد با مفاسد اقتصادی و ورود و خروج کاالی قاچاق داشته 
است، افزود: تاکنون تعداد قابل مالحظه ای پرونده تشکیل شده 
که تا پایان امسال رسیدگی به چند پرونده بزرگ به اتمام خواهد 
رسید و به مراجع قضایی تحویل داده می شود.وی همچنین به 
پلیس گمرک نیز اشاره و با بیان اینکه این حوزه در ۱۳ گمرک 
ایجاد شده است، گفت: سال آینده به تعداد این پلیس اضافه 
می شود و تاکنون پرونده هایی در این راستا به مراجع قضایی 
در  اشتری  است.سردار  داشته  مثبتی  اثرات  که  داده ایم  ارجاع 
تشریح اقدامات مراکز و دایره مشاوره  در کالنتری ها نیز بیان 
کرد: حدود هزار دایره مشاوره در کالنتری ها و ۴۰ مرکز مشاوره 
در استان ها فعالیت می کنند که بیش از ۷9 درصد از این پرونده 
ها بویژه در بحث اختالفات خانوادگی، نزاع بوده و منجر به صلح 

شده است.

مدیرکل ارشاد گیالن:
تئاتر با مخاطبان خود زنده است

 مدیرکل ارشاد گیالن با اشاره به اینکه تئاتر با مخاطبان خود 
زنده است، تأکید کرد: تماشاگران به عنوان نفس تئاتر باید 
از هنرمندان این حوزه حمایت کنند. اختتامیه سی و یکمین 
جشنواره تئاتر گیالن با معرفی گروه های برگزیده در سالن 
شهید انصاری مجتمع فرهنگی و هنری خاتم االنبیاء رشت 
با حضور مسئوالن اداره کل ارشاد گیالن، داوران، هنرمندان 
از جشنواره برگزار  و گروه های شرکت کننده در این دوره 
شد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با اشاره به اینکه 
کار اهالی فرهنگ و هنر را به خود آنها سپرده ایم، اظهار کرد: 
۲۵ اثر به این دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بعد از بازبینی 
آثار توسط سه داور هفت اثر پذیرفته شد.  فیروز فاضلی به 
سه داوران مرحله نهایی این جشنواره نیز اشاره و با بیان اینکه 
این عزیزان نیز از هنرمندان برجسته کشوری بودند که نظرات 
خود را بعد از دیدن نمایش ها اعالم کرده اند، افزود: جلسه نقد 
و بررسی نیز بعد از پایان اجراها برگزار شد که امیدواریم چراغ 
راهی برای آینده جوانان هنرمند استان گیالن باشد.فاضلی با 
بیان اینکه این جشنواره توسط انجمن نمایش استان گیالن 
برگزار شد، گفت: با توجه به گزارشات رسیده از عوامل اجرایی، 
این جشنواره نسبت به جشنواره های گذشته از نظر کیفی رشد 
داشته است.وی در ادامه ضمن تشکر از هنرمندان حاضر در 
این جشنواره برای اجرای نمایش های خوب، تصریح کرد: 
تئاتر و لزوما هر هنری با مخاطب خود نیرو گرفته و زنده 
می ماند لذا از همه تماشاگرانی که در این روزها سالن های 
نمایش  را پر کردند درخواست می کنم در طول سال این 
هنرمندان را حمایت کنند.مدیرکل ارشاد گیالن با اشاره به 
اینکه با نفس های مخاطب هنرمند جان می گیرد، افزود: هر 
پدیده ای که حتی برای ساعتی در مخاطب خود تحول ایجاد 
کند قابل احترام است که سی و یکمین جشنواره تئاتر گیالن 

این تحول را در حوزه هنر ایجاد کرده است.

سهامی  آمل  دام  سپیدار  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   7027 ثبت  شماره  به  خاص 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005321637
عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳9۸/۰۵/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :الف ( خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به 
سمت بازرس اصلی و خانم الهام فرجی امانی قلعه ای به شماره 
ملی ۰۰۷۴۲۸۱۳99 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. ب ( ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سال ۱۳9۷ مورد تصویب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )652020(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بنا ماندگار آروند ساحل درتاریخ 1398/08/08 به شماره ثبت 3258 به شناسه ملی 14008727765 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :طراحی ، نظارت و اجرا و مدیریت پیمانکاری و انجام پروژه های ساختمانی و عمرانی و ساخت و ساز و انبوه سازی طراحی و اجرا دکوراسیون و نمای داخلی و خارجی، و مشارکت در ساخت و اجرای سازه های فلزی و بتنی، راه سازی و شهرک سازی و انبوه سازی و 
بازسازی ساختمانهای تجاری و اداری و محو طه سازی و فضای سبز و شرکت در مناقضات و مزایدات خصوصی و دولتی و راه سازی و شهر سازی و واردات لوازم و ماشین آالت مورد نیاز، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی 
و اخذ تسهیالت از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی  با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح، ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان مازندران ، 
شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، شهر بابلسر، محله شریفی ، بلوار شهید شریفی ، خیابان شهید شریفی۷]کانون مهندسین[ ، پالک ۰ ، ساختمان مهندسین ، طبقه پنجم ، واحد ۱۳ کدپستی ۴۷۴۱۷۴999۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم عاطفه شکری سروینه باغی به شماره ملی ۲۰9۲۲۱۲۵۱۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود گل محمدی به شماره ملی ۲۱۶۱۷۵۷۶۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه شکری سروینه باغی به 
شماره ملی ۲۰9۲۲۱۲۵۱۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مسعود گل محمدی به شماره ملی ۲۱۶۱۷۵۷۶۴۴و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
از قبیل چک ، سفته ، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 
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