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شنبه  23دی 1396

خبر
فرمانده لشکر عملیاتی  16قدس گیالن:

انقالب اسالمی با کف و سوت پیروز
نشد که با کف و سوت از بین برود

گیالن امروز -سردار محمدعلی حقبین در مراسم گرامیداشت
عملیات کربالی  ۵در مسجد شهدا (امینی) لنگرود اظهار کرد:
آزادسازی جزیره گوارین یکی از گرهها و مأموریتهایی بود که
وظیفه آزادسازی آن بر عهده رزمندگان لشکر قدس گذاشته
شد که عمده رزمندگان از شمال کشور بودند.
وی گفت :عملیات کربالی چهار توسط فرماندهان طرحریزی
شد ولی به دالیلی رزمندگان غافلگیر و شکست خوردند که
شهدای زیادی نیز تقدیم انقالب شد.
فرمانده لشکر عملیاتی  ۱۶قدس گیالن بابیان اینکه بیش از
 ۱۰گردان در لشکر قدس ساماندهی شده بودند افزود :بعد از
عملیات کربالی چهار رزمندگان برای مرخصی که بیش از دو
ماه در جبهه حضور داشتند آماده بودند ولی فرمان عملیات
کربالی پنج صادر شد که رزمندگان نیز حسب وظیفه مرخصی
خود را کنار گذاشتند.
حقبین بابیان اینکه عملیات کربالی پنج یکی از سختترین
عملیات در دوران دفاع مقدس بود ،تصریح کرد :حدود هفت
گردان در این عملیات سخت و دشوار شرکت کردند که با
مجاهدت و رشادت توانستند منطقه جزیره گوارین را آزاد و
پیروز شوند و تجربه تلخ عملیات کربالی چهار را فراموش
کردند.
وی با اشاره به اغتشاشات چند وقت اخیر در کشور گفت :مردم
ایران در دوران دفاع مقدس در شدیدترین شرایط و کمترین
تجهیزات در برابر دشمن تادندانمسلح ایستادگی کردند و
از اغتشاش چند نفر سوءاستفاده گر هراسی ندارند و همواره
پشتیبان والیت هستند.
فرمانده لشکر عملیاتی  ۱۶قدس گیالن بابیان اینکه انقالب
اسالمی با کف و سوت پیروز نشد که با آن از بین برود افزود:
ما همان رزمندگان دوران انقالب و دفاع مقدس هستیم که در
عملیات با دستخالی از والیتفقیه و انقالب پاسداری کردیم
و تا پای جان نیز در مقابل همه دشمنان ایستادگی میکنیم.

دبیرکل حزب مردم ساالری در رشت:

هاشمی در برابر تهمتها بسیار
مظلوم واقع شد

گیالن امروز -دبیرکل حزب مردم ساالری گفت :هاشمی
در اولین دوره ریاست جمهوری مسئولیتهای زیادی داشت؛
تهمتهای زیادی به ایشان زده شد و بسیار مظلوم واقع
شدند.
مراسم گرامیداشت اولین سالگرد ارتحال عالم برجسته
حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(ره) به همت شورای
هماهنگی جبهه اصالحات گیالن و حزب مردم ساالری این
استان در سالن شهید انصاری مجتمع خاتماالنبیای رشت
برگزار شد.
مصطفی کواکبیان دبیر حزب مردم ساالری در این مراسم
با اشاره به اینکه امیرکبیر و شهید بهشتی در برابر بزرگی و
مظلومیت رفسنجانی حرفی برای گفتن ندارند ،اظهار داشت:
هاشمی در اولین دوره ریاست جمهوری مسئولیت های
زیادی داشت ،تهمت های زیادی به ایشان زده شدو بسیار
مظلوم واقع شدند.
وی با بیان اینکه حق رفسنجانی نیست که تصویر مبهمی
از او در ذهن جوانان باشد ،افزود :ایشان حتی در انتخابات
مجلس ششم از دست اصالح طلبان هم زجر کشیدند اما
هاشمی شخصیت بسیار صبوری در مقابل ظلم هایی بود
که به او وارد شد.
وی اظهار داشت :فتنه  ۸۸از سال  ۸۴با ورود احمدی نژاد
آغاز شد و از آن به بعد سناریوی هاشمیزدایی در کشور
دیده شد.
دبیر حزب مردم ساالری عنوان کرد :در مناظره های ۸۸
هاشمی صبوریهای زیادی کرد و اگر ما وارد میشدیم
برچسب های حمایت از فتنه گر به ما زده می شد.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه مردم در تشییع
سال گذشته قدرشناسی خود را نشان دادند تصریح کرد:
آیا صداوسیمای ما نباید چنین مراسم هایی برای آیت اهلل
هاشمی بگیرد؟
کواکبیان اذعان داشت :هاشمی باید زنده بماند  ،تفکرات او
را سرلوحه خود کنیم و ادامه دهنده راه ایشان باشیم.
این فعال اصالح طلب با تاکید بر اینکه اگر تدبیرهای
هاشمی جدی گرفته میشد خیلی از اتفاقات پیش نمی
آمد ،بیان داشت :بسیاری از این مشکالت از میراث  ۸ساله
دوره احمدی نژاد برجای مانده که آیت اهلل رفسنجانی آن را
پیش بینی کرده بود.
کواکبیان گفت :فرق این دولت با دولت قبلی در این است
که دولت گذشته راه را اشتباه می رفت و از مبدا اصلی فاصله
می گرفت.
وی افزود :همه تقصیرها را نباید گردن خارجی ها بیندازیم
و باید بگوییم شما برای ملت چه کرده اید؟
دبیر حزب مردم ساالری در ادامه با اشاره به اینکه ده ها
مشکل داریم که باید بررسی شود ،تصریح کرد :نسل ها
عوض شده ،باید مشکالت نسل جوان امروزی را بشنویم و
آن ها را عیب یابی کنیم.

{گیالن زمین}
تاکید استاندار گیالن به دستگاههای دولتی

م داشت
باید نگاه حمایتی به بخش خصوصی و مرد 

گیالن امروز -سعید سیمیاری همدم
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همزمان با سومین جلسه توسعه صادرات غیرنفتی
گیالن در سال جاری به ریاست استاندار گیالن با حضور اتاق بازرگانی گیالن ،فعاالن بخش
خصوصی و مدیران دستگاههای دولتی و با حضور دلخوش ،نماینده مردم شهرستان صومعهسرا در
خانه ملت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
استاندار گیالن در این نشست ضمن شنیدن مشکالت و پیشنهادات بخش خصوصی در زمینههای
مدت زمان تخلیه و بارگیری کاال به واسطه عملکرد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ،اداره کل
دامپزشکی گیالن – موضوع حقاالضافه آب بهاء واحدهای گردشگری توسط سازمان آب منطقهای
گیالن توصیهها و پیشنهادات الزم را ارایه و دستور داد در زمینهی موضوعات مطرح شده در این
نشست ظرف روزهای آتی کارگروههای مرتبط با حضور ریاست اتاق بازرگانی گیالن و خصوصی و
بخش دولتی تشکیل و رفع موانع و مشکالت تا حصول نتیجه اعالم شود.
دکتر ساالری در جمع فعاالن بخش خصوصی و دستگاههای دولتی با تاکید بر اینکه دستگاههای
دولتی مکلف هستند نگاه حمایتی به بخش خصوصی و مردم داشته باشند چرا که تمام وظیفه
و تالش دولت ایجاد رفاه ،آسایش و تسهیل قوانین و مقررات برای رسیدن به فضای کسب و کار
مطلوب است که نتیجه آن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است گفت :در کشور کارگروههای متعدد
و مختلفی در زمینههای اشتغال ،صادرات و غیره برگزار میشود که هرکدام دارای کارکردهای
ی نشود و تجمیع این
مختلف هستند و بخش خصوصی میباید در این کارگروهها دچار سردرگم 

گیالن هم در این میان برای ایجاد فضای کسب و کار برای بخش
تولید و تجارت تالش دارد ،به فعاالن بخش خصوصی پیشنهاد
داد :راهکارهایی در کشور در مجلس وجود دارد که ایجاد این
راهکارها میتواند بخشی از قوانین و آییننامههای مصوب شده
برای فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند.
نماینده رییس قوه مقننه در کمیسیون ماده  12اظهار داشت:
کمیسیون ماده  12در مجلس در زمینه برخی آئیننامهها،
قوانین ،مسایل مربوط به امنیت قضایی زمانی که بخش خصوصی
و دولتی در رسیدن به یک اتفاق نظر دچار مشکل میشوند این
کمیسیون میتواند زمینه ایجاد یک راهکار مناسب را فراهم و
بخش خصوصی گیالن میتواند از مزایای کمیسیون ماده  12در
مجلس استفاده کند.
سید کاظم دلخوش همچنین به اصالح قانون گمرک و مالیات
بر ارزش افزوده در مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این
قانون آخرین نگارشها و اصالحات آن در حال انجام است و در
صورتی که در گیالن بخش خصوصی پیشنهاداتی در این رابطه
دارد میتواند تا قبل از آخرین اصالحات و تصویب قانون موارد را
در مجلس به ما اعالم کند تصریح کرد :مجلس به دنبال استفاده
از ظرفیتهای بخش خصوصی و دانشگاهها است و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در همین رابطه
تالش دارد تا بخش خصوصی از مزایای الزم منتفع شود.
رییس اتاق بازرگانی گیالن هم در این نشست با تاکید بر اینکه جلسات شورای گفتگو زمینه بیان
دیدگاهها ،پیشنهادات و مشکالت و حتی حصول نتایج در زمینه رفع موانع است گفت :این جلسات
چون با حضور استاندار گیالن به عنوان رییس شورا برگزار میشود بخش خصوصی با انگیزه
بیشتری در جلسات حضور یافته چون امید دارد حضور استاندار گیالن در این نشست زمینهساز
فضای کسب و کار مطلوب و رفع قوانین زائد است.
هادی تیزهوش تابان در این نشست با بیان این مطلب که بخش خصوصی در گیالن انتظار دارد
در فضای اقتصادی حاکم بر جامعه شرایطی ایجاد شود تا بتوانند ادامه فعالیت داشته و هم از
سویی زمینه رونق اقتصادی در داخل استان فراهم شود یادآور شد :گیالن هماکنون در بسیاری
از زیرساختها قابلیتها و توانمندی الزم برای رشد و توسعه اقتصادی را دارد اما نگاه برخی از
دستگاهها به بخش خصوصی میتواند انگیزه حضور سرمایهگذاران در گیالن را بیشتر و از سویی
هرگونه فعالیت اقتصادی در داخل استان میتواند رشد پایدار اقتصادی را برای گیالن ایجاد کند.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن هم آمار صادرات غیرنفتی گیالن نسبت به سال
گذشته را  19درصد از نظر وزنی و  3درصد از نظر دالری با کاهش روبهرو دانست و گفت :در بخش
واردات هم میزان واردات گیالن در این مدت زمانی  699میلیون و  671هزار و  654دالر بالغ بر

کارگروهها میتواند خروجی مناسب در زمان کوتاهتری را به دنبال داشته باشد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گیالن با تاکید بر اینکه نباید با فشار به بخش
خصوصی به دنبال تامین منابع دولت باشیم از بخش گردشگری به عنوان بخش دارای اولویت در
زمینه اقتصادی و اشتغال در گیالن نام برد و یادآور
شد :زمانی که ما در گیالن به بخش گردشگری
تاکید میکنیم که زمینه ورود فعاالن این بخش
فراهم شود گردشگری تسهیل یابد و سرمایهگذاران
در این زمینه ورود کنند بنابراین نباید با ایجاد برخی
قوانین و تحریف قانون کار را برای ادامه فعالیت آنان
دشوار کرد.
استاندار گیالن در بخشی دیگر با توصیه به مدیران
استاندارد و دامپزشکی که براساس گزارشات شنیده
شده بخشی از فعالیتهای حمل و نقل کاال به واسطه
عملکرد همین دو دستگاه از انزلی به سمت امیرآباد
سوق پیدا کرده است اضافه کرد :باید در زمینه
نمونهبرداری آزمایشات غالت زمان به حداقل کاهش
یابد و در زمینه نمونهبرداری از فلزات که هماکنون
به تهران انتقال مییابد زمینه ایجاد آزمایشگاه فلزات
در گیالن ایجاد شود چرا که در هر صورت رفت و
برگشت یک نمونه آزمایش به تهران زمانبر و موجب ایجاد آزار و اذیت و باال بودن هزینه تمام شده
یک تاجر میشود که ظرف چند روز آینده میباید زمینه استقرار دستگاه آزمایش نمونهبرداری از
فلزات در گیالن فراهم و در این رابطه با تشکیل جلسهای با حضور دستگاه مرتبط و بخش خصوصی
نتیجه به استانداری گیالن اعالم شود .نماینده عالی دولت در گیالن همچنین با اشاره به اینکه در
این جلسه عنوان شده بود که بخشی از تخلیه و بارگیری کاال از انزلی به امیرآباد هدایت شده است
اصل این اتفاق را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد :اینکه امیرآباد فضایی را ایجاد کرده است که کاال
از انزلی به آن بندر هدایت شود کار درستی است و ما هم در انزلی میباید به گونهای عمل کنیم که
تاجر مجددا از امیرآباد به انزلی سوق پیدا کند و این ایجاد رقابت در نهایت به سود بخش خصوصی
است و ما هم به دنبال همین اتفاق هستیم که بخش خصوصی کارکرد اقتصادی مناسبی را در
جریان فعالیتهای اقتصادی داشته باشد .ساالری در زمینه ایجاد نمایشگاههای فصلی و تخصصی
در مرکز نمایشگاههای دایمی گیالن هم گفت :ایجاد نمایشگاه زمینهای برای فعالیت و رقابت است
اما در این نمایشگاهها اولویت حضور واحدهای تولیدی صنفی گیالن هم درنظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این نشست با اشاره به اینکه با آمدن دکتر ساالری به
گیالن حرکتهای جدید اقتصادی در استان آغاز شده است و با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی

یک میلیون و  488هزار و  995تن واردات است .فرهاد دلقپوش کشورهای روسیه ،قزاقستان،
چین ،ژاپن ،آلمان و کره جنوبی را مبدا اصلی واردات گیالن دانست و گفت :واردات استان نسبت
به مدت  9ماهه نخست سال قبل از نظر وزنی  30درصد و از نظر دالری  63درصد کاهش
داشته است.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی اتاق بازرگانی ،اتاق
اصناف و فعاالن حوزه صادرات اضافه کرد :بسته
سیاستی در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی باید
ایجاد شود .در این نشست همچنین فرزام صفت،
مدیرکل هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گیالن
در زمینه استقرار آزمایشگاه اختصاصی در گیالن
برای نمونهبرداری فلزات سنگین که هماکنون
به تهران انتقال مییابد پیشنهاد خرید تجهیزات
آزمایشگاهی که نیاز به  300میلیون تومان اعتبار
دارد را ارایه داد و از سوی بخش خصوصی سید
جلیل جاللیفر ،مشاور حوزه روسیه اتاق بازرگانی
گیالن هم از عملکرد اداره کل استاندارد و تحقیقات
صنعتی گیالن در زمینه عدم همکاری با فعاالن
اقتصادی و صادرکنندگان انتقاد کرد .در این نشست
همچنین اشکانیپور ،مدیرکل استاندارد و تحقیقات
صنعتی و سهراب عاقبتی ،مدیرکل دامپزشکی گیالن ضمن اعالم همکاری برای تسهیل در
نمونهبرداری آزمایشات کاالهای صادراتی و وارداتی در گیالن به مسایل مطرح شده در نشست
پاسخ دادند .نوروزی ،معاون اداره کل امور اقتصاد و دارایی گیالن هم به جزئیات تغییر الگوی
بازار در بنادر اشاره کرد .در این نشست همچنین همایون کاوه ،رییس کمیسیون گردشگری
و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی گیالن هم از عملکرد شرکت آب منطقهای گیالن در زمینه
دریافت آببهاء واحدهای گردشگری گیالن در طول یک سال که برخی از این واحدها فیشهای
 200هزار تومانی آنان به سه میلیون تومان و فیشهای یک میلیون تومانی آنان به  8میلیون
تومان اضافه شده است انتقاد و دریافت چنین مبالغی را براساس اشاره به بندهای قانونی خالف
و از مدیرکل آب منطقهای گیالن توضیح خواست .کاظم لطفی ،رییس آب منطقهای گیالن
در این نشست نتوانست پاسخ الزم در زمینهی اضافه شدن حق آببهاء را ارایه کند که توسط
استاندار گیالن مکلف شد راهکار قانونی حمایت از بخش گردشگری در زمینه حق االضافه
آببهاء را ارایه دهد .سیدزاده ،رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز گیالن از نحوه برپایی
نمایشگاههای فصلی و دایمی در مرکز نمایشگاهی دایمی گیالن انتقاد کرده و در این زمینه
پیشنهاداتی را جهت حضور واحدهای صنفی و تولیدی گیالن ارایه داد.

در پی برگزاری انتخابات سندیکای بیمه گران استان گیالن

مدیر کل بیمه ایران گیالن رییس سندیکای بیمه گران در گیالن شد
گیالن امروز -حجت اله فلکیان ،مدیر کل بیمه ایران گیالن در پی برگزاری انتخابات
سندیکای بیمه گران که با حضور رییس این سندیکا در کشور و با حضور مدیران بیمه های
دولتی و خصوصی گیالن در محل سالن همایش های بیمه ایران گیالن برگزار شد با کسب
بیشترین آرای ماخوذه به عنوان رییس سندیکای بیمه گران گیالن انتخاب شد.
انتخابات سندیکای بیمه گران استان گیالن به منظور انتخاب هیات رئیسه استان روز
چهارشنبه گذشته در سالن اجتماعات اداره کل بیمه ایران با حضور آقایان دهگاهی معاون
اجرائی سندیکای بیمه گران ایران و مهندس اولیاء مدیر طرح و برنامه سندیکای بیمه گران و
همچنین مدیران بیمه های بازرگانی استان گیالن برگزار گردید تعدادی از مدیران بیمه های
بازرگانی گیالن در ابتدا روزمه ای از فعالیت خود را ارائه دادند.
در این مراسم آقای دهگاهی به ارائه گزارش عملکرد و فلسفه تشکیل سندیکا پرداختند و در
خصوص نحوه برگزاری انتخابات توضیحاتی ارائه دادند
در ادامه رای گیری جهت انتخاب رئیس سندیکای استان برگزار شد که از میان چهار کاندیدا
در این سمت آقای حجت اله فلکیان مدیرکل بیمه ایران استان گیالن با کسب اکثریت قاطع
آراء مدیران بیمه های بازرگانی استان گیالن ،به عنوان رئیس سندیکای بیمه گران استان
گیالن انتخاب شدند.
جهت انتخاب نایب رئیس سندیکای استان از میان پنج کاندیدا در دور دوم آقای قدیرپور مدیر
بیمه سرمد استان گیالن به عنوان نایب رئیس سندیکای استان انتخاب شد .
در نهایت جهت تعیین دبیر سندیکای بیمه گران استان از میان پنج کاندیدا و در دور دوم
رای گیری ،خانم خوبرو مدیر بیمه حافظ استان گیالن به عنوان دبیر این سندیکا آرای الزم

را کسب و انتخاب شد.
گفتنی است حجت اله فلکیان که پیش از تصدی مسئولیت بیمه ایران در بیمه ایران دارای
مسئولیت ستادی و پیش از آن نیز در تعدادی از استان های دیگر کشور دارای تجربه مدیریتی
در همین بخش بود تجارب و اندوخته های خود را در گیالن اجرایی کرد و هم اکنون بیمه
ایران استان گیالن با آمدن ایشان ضمن تحول در ارائه خدمات بازرگانی و مسئولیت به مردم
از سویی دیگر سهم بسزای خود را در بازار از آن خود دارد  .وی طی چند سالی که در گیالن
عهده دار این مسئولیت است با استفاده از تجارب جوانان و بانوان مسیر رشد و ارتقای کارکنان
را بر اساس شایسته ساالری برنامه ریزی کرده که این هدف مهم موجب ارتقای شاخص های
این شرکت در گیالن و کشور شده است.
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خبر

رییس کل دادگستری استان گیالن:

دستگاه قضایی نمیتواند
چشمش را بر روی تخلفات ببندد

گیالن امروز -سیاوش پور با بیان اینکه توقع میرود
تا مدیران اجرایی استان گیالن به قوانین پایبند باشند
گفت :دستگاه قضایی به حقوق عامه مردم توجه
میکند و بهراحتی از تخلفات نمیگذرد.
احمد سیاوشپور در جلسه شورای برنامهریزی استان
گیالن در سالن غدیر استانداری گیالن اظهار داشت:
وقایع هفتههای اخیر خسارات و نگرانیهایی را برای
نظام داشت اما نشان داد مدیران باید با توجه بیشتری
به وضعیت مردم رسیدگی کنند.
رئیس کل دادگستری استان گیالن با اشاره به نقش
منافقان ،صهیونیست ،استکبار و برخی کشورهای
منطقه در اقدامات اخیر عنوان داشت :قسمت مهمی
از این تجمعات در راستای مطالبات به حق مردم بود
و مدیران باید از آن پند گرفته و بهراحتی از آن عبور
نکنند.
سیاوشپور با اشاره به اقدامات شورای تامین استان
گیالن در راستای مدیریت تجمعات اخیر در گیالن
خاطرنشان کرد :تمام همت اعضای شورای تامین
استان بر حفظ حرمت مردم بود و همین سبب شد تا
در گیالن هیچ تلفاتی نداشته باشیم.
رئیس شورای عالی قضایی با تاکید بر لزوم تشکیل
کمیته امنیتی حقوقی درراستای تدوین طرح توسعه
راهبردی ابراز داشت :هر سرمایهگذاری برای انجام
فعالیتهای خود نیاز به پشتوانه حقوقی و امنیتی دارد.
سیاوشپور شورای نظارت استان گیالن را ظرفیتی
برای استان دانست و تصریح کرد :دستگاه قضایی در
تالش است تا بدون سستی و با تمام توان در هرکجا که
خیر و برکت مردم در آن است کارکند.
رئیس کل دادگستری استان گیالن با اشاره به افزایش
 ۱۱درصد پروندههای ورودی این مجموعه در  ۹ماهه
نخست امسال افزود :ریشه اکثر این پروندهها مشکالت
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی است که برای رفع آن
باید بهدنبال توسعه اشتغال و زیرساختهای استان
باشیم.
رئیس شورای عالی قضایی استان گیالن با اعالم اینکه
دستگاه قضایی نمیتواند چشمش را بر روی تخلفات
بهوقوع پیوسته به بهانه ایجاد توسعه ببندد اظهار
داشت :دستگاه قضایی به حقوق عامه مردم توجه
میکند و بهراحتی از تخلفات نمیگذرد.
رئیس کل دادگستری استان گیالن خاطرنشان کرد :ما
بهدنبال همکاری و همافزایی با مدیران اجرایی استان
هستیم و راضی نیستیم آنها را به دادسرا بیاوریم اما
چارهای جز رسیدگی به تخلفات نداشته و دفاع از
حقوق مردم کوتاه نمیآییم.
رئیس کل دادگستری استان گیالن با بیان اینکه توقع
میرود تا مدیران اجرایی استان گیالن به قوانین پایبند
باشند تصریح کرد :اگر پروندهای از تخلفات اداری
تشکیل شود تالش میکنیم تا با حفظ کرامت مدیران
به آن رسیدگی کنیم.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد:

علت برخورد ناوشکن دماوند
با موجشکن شرقی بندرانزلی
گیالن امروز -معاون دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی گفت :ناوشکن دماند به علت مشکل فنی به
موجشکن شرقی بندر انزلی برخورد کرده است.
هادی حقشناس اظهار کرد :ناوشکن دماوند به دلیل
مشکل فنی به موج شکن شرقی بندر انزلی برخورد
کرده است.
وی با اشاره به آسیب جزیی این ناوشکن تصریح کرد:به
دلیل این حادثه یک شناور دیگر واژگون شده و دو نفر
از سرنشینان این قایق دچار سانحه شدهاند .به گفته
وی ،احتماال این دو نفر جان خود را از دست دادهاند.

زلزلهای  3/9ریشتری
آستارا را لرزاند
گیالن امروز -زلزله ای با قدرت  3.9ریشتر شهرستان
مرزی بندر آستارا در غرب استان گیالن را لرزاند.
به گزارش ایسنا – منطقه گیالن  ،به نقل از موسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران  ،رأس ساعت  6و  43دقیقه
و  20ثانیه پنجشنبه زلزلهای به بزرگی  ۳.۹در مقیاس
ریشتر  ،شهرستان مرزی بندر آستارا در غرب استان
گیالن را لرزاند.
مرکز این زلزله  ،Kijabaاز توابع آستارای جمهوری
آذربایجان بوده است که عالوه بر بخش هایی از غرب
استان گیالن و جنوب جمهوری آذربایجان  ،بخش
هایی از استان اردبیل را به لرزه درآورد.
این زلزله در عمق  20کیلومتری زمین  7 ،کیلومتری
 11 ،Kijabaکیلومتری آستارای آذربایجان و 15
کیلومتری آستارای ایران رخ داده است.

