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میزانی  به  درخت  فواید   
است که رسول خدا می فرمایند، درخت بکارید اما یک شاخه از 
درخت را نشکنید..... به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، هر سال روز 15 اسفند ماه روز درختکاری است و مسئوالن 
به صورت نمادین و بسیاری از گروه های محیط زیستی برای 
گسترش جنگل ها   و البته ثبت و ضبط   کار خود  - سازمان 
های مرتبط مانند جنگلبانی ها،   شهرداری ها، جهاد کشاورزی، 
تعاون روستایی و دانشگاه ها و مدارس و برخی سازمان ها برای 
نفس کشیدن زمین درخت می کارند .اما هیچ یک از این ها مانند 
آن درختی نیست که ما و شما از صمیم قلب در یک گوشه ای از 
خیاط خانه یا در حاشیه جنگلی و کنار رودخانه و به خصوص 
در استان های جنوبی کم درخت یا بی درخت در دشت و کویر 
و حاشیه تاالب های بی آب می کاریم . گرچه در سال یک روز 
به عنوان روز درخت کاری است ، اما در واقعیت این روزها تا 
اواسط فروردین ماه سال آینده روز درخت کاری است و بازار 
در  به خصوص  کشور  سراسر  در  نهال  فروشندگان  داغ  بسیار 

شمال گواه این مدعاست . 

هر شمالي يک 
درخت بکارد

مدير مسئول  

محمدپور/ مدير مسئول-  
16 اسفند 1395

گیالن  مردم  بودن  خوب  در 
و  شهروندان  آرامش  و  متانت   ،
از  زیبا  خطه  این  روستانشینان 
سرزمین مان تردیدی وجود ندارد، 
سال1396   استان  فهیم  استاندار  اما 
را سال گردشگری برای استان ابالغ 
کرده است. پرسش این است که ایا برای توسعه گردشگری 
الزامات و ضروریاتی هم نیاز است که پاسخ بدون شک مثبت 
است و باید زمینه ها و امکانات و به خصوص آموزش ها در 
اولویت قرار گیرند زیرا بدون زیر ساخت ها و رفتاهای میزبان 

گردشگری مفهومی واقعی ندارد.
گردشگری و توجه به مهمان های داخلی و خارجی برای 
هر منطقه ، شهر و استان نیازمند زیبا سازی همراه با نظافت، 
مناسب  های  گاه  اقامت  داشتن  شهری،   مبلمان  و  بهداشت 
آرامش بخش  درمانی  مراکز  پیشرفته،   و  و هتل های مجهز 
مجرب،   و  ماهر  پزشکانی  با  مجهز  حال  عین  در  و  تمیز  و 
راههای مناسب و فرودگاه پیشرفته، نظارت بر مراکز تهیه و 
توزیع غذا و رستوران هایی مناسب و  شاید صدها فاکتور مهم 
دیگر است. به نظر نگارنده به موازات تامین و آماده سازی 
همه زیر ساخت ها که باید سازمان ها و ارگان های مرتبط و 
البته بخش خصوصی  به انجام برسانند،  آموزش مردم در شهر 
و روستا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و اولویت 
نخست به شمار می رود. اگر همه این امکانات و ضروریات 
مهیا بوده اما رفتار مردم مناسب گردشگران نباشد ،  ترجیح 
می دهند در آن سرزمین نمانند. اگر مهمان از داخل کشور یا 
گردشگر خارجی وارد استان شد باید مردم چه رفتاری داشته 
باشند که حضور مهمان ها و گردشگران با دوام و حتما مکرر 
برای آینده نزدیک باشد. گردشگران باید وقتی وارد استان می 
شوند باید با چشمان خود ببینند که مردم » همه مردم » چقدر 
به هم و به مهمان احترام می گذارند که این سفارش دین و 
به دیگران توصیه  ایرانی و گیالنی است و  آئین و رسم هر 
حتما  شما  های  گزینه  از  یکی  دارید  سفر  قصد  اگر  کنند،  
استان گیالن باشد. کسبه و اصناف در شهر و روستا نباید برای 
سود های  زود گذر به اصطالح جیب گردشگر را بزنند و یا 
به گونه ای عمل کنند که گردشگر دیگر پشت سر خود را 

نگاه نکند.

گیالنی ها با همه  خوبی ها 
آموزش ببینند

سرمقاله

اصولگـرايان رقيبي در 
برابر روحاني ندارند

 صفحه 2

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  
و كاربـردي  

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

كتابفروشي  بدر -  گلسار،  رو به روي  اداره كل پست گيالن 
 كتابفروشي وارسته - ابتداي خيابان نامجو از سمت فلكه گاز  

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

به زودي چاپ دوم
قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها  

ششمین تالیف
  استاد مجید محمدپور                

خبر

کمک 500 ميلياردي  به اصحـاب فرهنگ و هنر
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که حدود 500 
کمک  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  به   95 سال  در  میلیاردتومان 
مالی شد، گفت: سال 1396، سال جهش و توسعه فرهنگی 
و دستیابی به وعده های دولت یازدهم به مردم خواهد بود.  

حدود 500 میلیاردتومان در سال 95 به اصحاب فرهنگ و 
هنر کمک شد/سال 96 سال جهش و توسعه فرهنگی خواهد 
بود  سیدرضا صالحی امیری  پس از پایان جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره مهم ترین اقدامات این وزارتخانه 
برای اهالی فرهنگ در سال جاری اظهارداشت: در سال 95 

آنچه اتفاق افتاد سه حرکت مهم بود.
 وی افزود: اولین حرکت این بود که فضای ثبات و آرامش 
را در محیط فرهنگی ایجاد کنیم تا بتوانیم کار فرهنگی خود 

را انجام دهیم.
  وی ادامه داد: تاکید می کنم محیط فرهنگی محیطی ایجابی 
است نه سلبی و نه محیط مناقشه و درگیری بنابراین تالش 
کردیم که به صورت مشترک ادبیات خود را همدلی ، همگرایی 
و همنوایی برای ایجاد ثبات آرامش در محیط فرهنگی قرار 
دهیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: نکته دوم 
مصرف  نیازمند  جامعه  بنابراین  است  فرهنگی  نشاط  بحث 
فرهنگی است. باید تالش کنیم مصرف فرهنگی را در جامعه 
افزایش دهیم.  صالحی امیری یادآور شد: در سال 95 قدم های 
موثری در زمینه مطالعه کتاب، فیلم، موسیقی،  تئاتر، شعر، هنر 

و همه حوزه های گسترده 
امور  و  قرآن  فرهنگی 
وی  شد.  برداشته  مساجد 
افزود: حدود 20 حوزه در 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و  توزیع  تولید،  اسالمی 
در  را  فرهنگی  مصرف 

کشور به عهده دارند بنابراین تالش گسترده ای را انجام دادیم 
که بتوانیم با افزایش تولید فرهنگی و در نتیجه افزایش مصرف 
فرهنگی به ارتقای سطح آگاهی و مصرف فرهنگی کمک کنیم. 
در  نکته سوم  اسالمی همچنین گفت:  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سازی  گفتمان  کردیم  تالش  که  بود  مقاومتی  اقتصاد  راستای 
اقتصاد مقاومتی را در سطح ملی دنبال کنیم. همه استان ها و 
تهران تالش  در  معاونان هم  و  ها و شخص وزیر  شهرستان 
کردیم که در راستای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی کارهایی 
را انجام دهیم، مردم باید به اقتصاد مقاومتی احساس نیاز کنند 
نه این که دستور و بخشنامه و بنر باشد.   صالحی امیری ادامه 
داد: مفهوم گفتمان سازی یعنی عبور از سطح دولت به مردم 
ما  تالش  دولت.  نیاز  نه  شود  تعریف  مردم  نیاز  یعنی  است. 
نهادهای  با همکاری سایر  اسالمی  فرهنگ وارشاد  دروزارت 
فرهنگی گفتمان سازی است که فکر می کنم قدم های موثری 

برداشته شده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد : توسعه گردشگري و الزامات آن،

روزهاي درختکاري

درتعطيالت عيد،

نشریه ی منطقه ای واکنش برای جذب مشترکان عزیز و آگهی های بازرگانی آمادگی الزم را دارد

شماره های تماس - 09396054164  و09128017934 و 09116067762 و 09113400597

ادامه مطلب صفحه3

شهردار محترم منطقه یك رشت
از توجه،  همت و تالش شما و پرسنل آن مجموعه  محترم 
در  قدس  شهرك  شانزدهم  گلستان  كوچه  اسفالت  براي 
گلباغ نماز و از كوچه چهارم  از سمت خيابان نبوت بسيار 

سپاسگزاريم.  
  گلسار ، ساکنان کوچه گلستان شانزدهم  و کوچه چهارم 

خیابان نبوت

انتخابات رياست جمهوري،

شهردار رشت،

برادر بزرگوارم
 جناب آقای مهندس باقرزاده

انتصاب به جا و شايسته حضرتعالی به سمت قائم مقام صدا 
و سيمای استان گيالن كه نشان از دانش، تجربه و خدمات 
ارزشمند تان دارد را صميمانه تبريک و تهنيت عرض می 
حق  درگاه  از  را  جناب  آن  افزون  روز  توفيقات  كنم،  

تعالی خواستارم.
     مجیـد محمـدپور، 

    نویسنده و استاد روزنامه نگاری و روابط عمومی

ادامه مطلب صفحه 3

آخرین شماره سال 1395 

سال نـو را با مهرورزي  ،  ادب و احتـرام به همه 
مخاطبان گرانقدر تبریك عرض مي کنیم.

به ياري حق در سال آينده بيش از امسال منتظر قلم ها،  نظرها و انديشه هاي ناب شما هستيم تا 
افكار عمومي از اين مسير بيش از پيش بهره مند شوند.

                                                           با احترام و تواضع ،  مدير مسئول و صاحب امتياز

از همه همكاران عزيزم كه متواضعانه و خالصانه در اين سال صميمانه با نشريه همكاري 
داشتند سپاسگزارم و انشاء اهلل در سال نو نشريه واكنش با طراحي جديد و مطالب 

متنوع تر وارد عرصه مطبوعات شمال ايران خواهد شد.



 واکنش سياسي ، گوناگون  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

اصالح طلب ها یك 
نامزد دارند 

mohammadpour3650@yahoo.com 

دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر    
اموالی  کردن  بلوکه  در  آمریکا  اقدام 
نیست  اقتدار آن کشور  که در حوزه 
الملل  بین  حقوق  با  متعارض  را 
دادگاه  داریم  انتظار  گفت:  و  دانست 

لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد.
مقررات  خالف  آمریکا  اقدام   
حقوق بین الملل است/ انتظار داریم 
دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای 
جلسه  از  پس  نیا  طیب  علی  دهد  
هیات دولت درخصوص بلوکه شدن 
از  دالر  میلیون   600 و  میلیارد  یک 
لوکزامبورگ  در  مرکزی  بانک  منابع 

این مطلب را بیان کرد.
گذشته  های  سال  از  افزود:  وی 
مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی 
صورت  به  را  خود  های  دارایی  از 
ارز  به صورت  خارجی  های  دارایی 
کند.  می  نگهداری  قرضه  اوراق  یا 
در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک 
قرضه  اوراق  خرید  به  اقدام  مرکزی 
دالری کرد که در اروپا منتشر می شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه 
خاصی  مشکل  هم  زمان  آن  در  داد: 
این  مرکزی  بانک  نداشت.  وجود 
می  کرد،  می  خریداری  را  اوراق 
سودش  سررسید،  در  و  فروخت 
 2006 سال  از  کرد.  می  دریافت  را 
و  آمد  بوجود  مشکالتی  یکسری 
یوترن  ممنوعیت  جمله  از  قوانینی 
برای ایران در آمریکا تصویب شد که 
باعث شد وجوهی که ما به صورت 
در  داشتیم  کشور  از  خارج  در  دالر 

معرض خطر قرار گیرد.
پاییز  انتهای  کرد:  اضافه  نیا  طیب 
لوکزامبورگی کلیراستریم  86 شرکت 
را  ایران  دالری  قرضه  اوراق  که 
و  اخطار  ایران  به  کرد  می  نگهداری 

اعالم می کند، دیگر نمی توانم امنیت 
را برای منابع شما تامین کنم و بهتر 
آن  کنید.  منتقل  را  منابع  این  است 
زمان چیزی حدود 220 میلیون دالر 
از این اوراق قرضه را می فروشند و 
منابعش را منتقل می کنند و از خطر 
نجات می دهند. به گفته عضو کابینه 
تدبیر و امید تصریح کرد: تا 27 خرداد 
87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود 
داشته که این ارواق قرضه منتقل شود 
ولی متاسفانه فقط در حد 220 میلیون 
اقدام می شود و آن چه در  دالر آن 
اعالم  هست،  مستندات  و  مکتوبات 
شده چون شرایط بازار چندان مناسب 

نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.

طور  آن  ظاهرا  گفت:  نیا  طیب 
که به من گفته شد، این استنباط هم 
وجود داشته که چون این منابع متعلق 
دولت  به  متعلق  و  مرکزی  بانک  به 
امکان توقیف آن ها وجود  نیست و 

ندارد، این کار نشده است.
 86 آذر  فاصله  در  داد:  ادامه  وی 
برای  فرصت  ماه   6  ،  87 خرداد  تا 
که  بوده  وجود  این  انتقال  و  فروش 
دنبال  به  است.  نشده  اقدام  متاسفانه 
در  ها  آمریکایی  برخی  که  بود  آن 
غیر  و  آمریکا  مختلف  های  دادگاه 
آمریکا علیه ما شکایت کردند و قصد 
برداشت از منابع را داشتند. ایران در 
کرده.  پیدا  حضور  مختلف  محاکم 

به  نیز  قبلی  میلیارد   1.8 خصوص  در 
شکایت  المللی  بین  دادگستری  دیوان 
شده است و این مورد اخیر هم در حال 
و  اقتصادی  امور  وزیر  است.  پیگیری 
را  موضوع  شروع  کرد:  اضافه  دارایی 
فاصله  یعنی  بدانید.  زمان  آن  در  باید 
زمانی سال 86 تا 87 که فرصت داشتیم 

منابعمان را منتقل کنیم و نکردیم.
اقدام  این  اینکه  بیان  با  نیا  طیب 
در  الملل  بین  حقوق  همه  با  آمریکا 
اقدام  یک  این  افزود:  است،  تعارض 
عجیب و غریبی است که یک شهروند 
برود  اروپایی  دادگاه  به یک  آمریکایی 
آن هم در خصوص اموالی که در حوزه 
اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند.

       مشارکت حداکثری و انسجام ملی در دستور کاراصالح طلبان 
است .محمد جواد حق شناس  درباره برنامه های حزب اعتمادملی 
برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها افزود: این تشکل سیاسی 
شورایی را برای تعامل و هماهنگی های الزم با احزاب اصالح طلب، 
عالی سیاستگذاری و شورای هماهنگی اصالحات تشکیل  شورای 
در حال  این حزب  سیاسی  دفتر  داد:  ادامه  شناس  است. حق  داده 
تدوین شاخص های مورد نظر برای حضور در انتخابات است. دفاتر 
با توجه به موقعیت منطقه ای فعال هستند  نیز  حزبی در استان ها 
ارتباطات حداکثری خود را دنبال می کنند و آماده حضور تمام  و 

عیار در فضای انتخاباتی هستند.عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
که  این  و  ریاست جمهوری  انتخابات  به  نزدیک شدن  درباره  ملی 
جریان  گفت:  اند،  نکرده  معرفی  را  خاصی  نامزد  هنوز  اصولگراها 
انتظار می  به عنوان جریان رقیب دولت و اصالح طلبان،  اصولگرا 

رود زودتر نامزدهای خود را معرفی کنند.
از   1392 سال  در  که  اصالحات  جریان  داد:  ادامه  شناس  حق 
روحانی حمایت کرد در واقع در این حوزه حداقل نیازی به طرح 
فضای  وارد  نامزد  یک  با  پایان  در  جریان  این  و  ندارد  مجددی 
انتخابات ریاست جمهوری می شود، بنابراین نامزدش شناخته شده 

واكنش2

اقدام آمریکا خالف مقررات حقوق 
بین الملل است

خبر

خبر

گفت:  استارا  مرزی  بندر  شهرستان  فرماندار 
بانوان نقش مهمی در تبیین و باورمندی مشارکت 

عمومی در انتخابات دارند.
 ، انتخابات  همایش  دومین  در  رنجکش  یونس 
از  بخش  این  افزود:  حداکثری  مشارکت  و  بانوان 
جامعه به دلیل برخورداری از شبکه قوی اجتماعی 
در  توانند  می  عمومی  آموزش  در  اثربخشی  و 
ایجاد و ترویج باورمندی جامعه در مشارکت های 
انتخابات برای حضور مردم  امر  عمومی بویژه در 
در تعیین سرنوشت خود بسیار اثربخش باشند. وی 
یادآور شد: تبیین نقش انتخابات در تحوالت توسعه 
جامعه و همچنین تقویت بنیان های نظام از جمله 
مواردی است که نخبگان به عنوان مرجع مردم که 
بانوان هم از این جنس هستند ضرورتی است که 
باید به آن توجه کرد. وی ادامه داد: همه ما وظیفه 
داریم رضایت عمومی جامعه را برای یک انتخابات 
مناسب و رقابتی فراهم کنیم تا نخبگان بتوانند در 
این فضا حضور پیدا کنند. فرماندار شهرستان بندر 

جلب  راستای  در  تالش  کرد:  تاکید  استارا  مرزی 
مشارکت عمومی و افزایش این مشارکت در دستور 
کار مجریان انتخابات قرار دارد. رنجکش افزود: هر 
میزان مشارکت عمومی در انتخابات افزایش یابد به 
همان میزان سهم حضور مردم در تعیین سرنوشت 
در  برگزاری  وی  بود.  خواهد  بیشتر  و  بهتر  آنان 
و  شهر  اسالمی  شورای  دوره  پنجمین  انتخابات 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  همچنین  و  روستا 
سرنوشت  در  مهم  فرصتی  را  جمهوری  ریاست 

آینده مدیریتی کشور عنوان کرد و افزود: همه باید 
تالش کنیم از این فرصت برای حضور بهتر نخبگان 
جامعه و سهم انان در مدیریت بهره مند شویم . وی 
در  مختلف  سالیق  با  اقشار  همه  حضور  خواستار 
این انتخابات برای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی 
معظم  مقام  خواست  شد:  یادآور  وی  شد.  نظام  و 
رهبری از ریاست جمهور هم انجام انتخاباتی سالم 

رقابتی و حضور حداکثری مردم است.
همچنین  استارا  مرزی  بندر  شهرستان  فرماندار 
از  تقدیر  ضمن  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
های  عرصه  در  حضور  برای  شهرستان  این  بانوان 
مختلف اجتماعی با تاکید بر نقش آنان در آموزش 
های عمومی و نهادینه شدن فرهنگ زندگی ایرانی 
اسالمی از آنان خواست تا نقش اجتماعی پویاتری 
معیار   افزود:  رنجکش   . باشند  داشته  زمینه  این  در 
دغدغه های ناشی از چالش های اجتماعی از طریق 
آموزش و تقویت کانون خانواده انجام می شود و 

مدیریت این کانون در دستان بانوان است.

گیالن  واكنش:استاندار  ی  نشریه 
در جمع فرمانداران و مدیران دستگاه 
های اجرایی گفت: باید شرایط تحقق 
مشارکت خیره کننده در انتخابات را 

فراهم کنیم .
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ، دکتر نجفی در این نشست با بیان اینکه هدف از تشکیل 
این جلسات و نشست های مشابه همچون جلسه اخیر در وزارت 
کشور، ایجاد بستری مناسب برای حضور گسترده و پرشکوه مردم 
در انتخابات پیش رو است گفت : همه باید تالش کنیم تا شرایط 

انتخابات باشکوه ،رقابتی و خیره کننده فراهم شود.
با  پیش  ماه  استانداران که 2  به سمینار  اشاره  با  استاندار گیالن 
به نقل قول دکتر رحمانی فضلی  حضور وزیر کشور برگزار شد، 
از دیدار چندروز قبل از برگزاری سمینار وی با مقام معظم رهبری 
مبنی بر تاکید ایشان بر ایجاد بستری مناسب برای حضور گسترده 
و پرشکوه مردم در انتخابات پیش رو اشاره و ادامه داد: بر اساس 
فرمایشات مقام معظم رهبری؛ رعایت مر قانون، امنیت و آرامش، 
صحت انتخابات و مشارکت حداکثری چهار اصل مهم در انتخابات 
سال 96 است. رئیس شورای تامین استان  اظهار کرد: حضور پرشور 
مردم در انتخابات موجب دلسردی دشمنان و امنیت مضاعف کشور 
و خوشحالی دوستان انقالب می شود.  استاندار با بیان اینکه استفاده 
از اموال و امکانات دولتی وعمومی  برای نیل به اهداف جناحی و 
تاکید  ناپسند است؛  قانون و  انتخابات عملی خالف  سلیقه ای در 
کرد: ما امین مردم هستیم و باید امانتدار آرای آنان باشیم. دکتر نجفی 
انتخابات  در  مشارکت حداکثری  تقویت  طرح  تدوین  به  اشاره  با 
پنجمین دوره شوراهای  دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری و 
اسالمی در ستاد انتخابات استان گیالن  افزود: دستگاه های اجرایی 
که بیشتر با مردم در ارتباط هستند برای تحقق مشارکت حداکثری و 
فراهم کردن بسترهای آن تالش کنند. نماینده عالی دولت در استان 
گیالن با بیان اینکه کشور باید برنامه محور باشد و مردم به اندیشه 
و برنامه رای بدهند خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم با ایجاد 
امید و نشاط در جامعه و حفظ احترام به تصمیم مردم، شرایط را 
برای تحقق این امر فراهم در انتخابات  کنیم.وی با بیان اینکه دلسرد 
کردن مردم نسبت به نظام و انقالب گناه نابخشودنی است گفت : 
باید مردم را به آینده بهتر ایران اسالمی امیدوار کرد. استاندار گیالن 
افزود :حضور باشکوه مردم در پای صندوقهای اخذ رای نشان از 
امید آنان به آینده ایران برتر است.  دکتر نجفی تصریح کرد: کتمان 
کردن دستاوردهای کشور و دلسردکردن مردم خالف فرامین رهبر 

معظم انقالب وامام راحل  است.

انتخابات رياست جمهوري،

خبر

نقش بانوان در انتخابات پيش رو

براي انتخابات پيش رو،

يادداشت احمد توکلی 
درباره افزايش حقوق 
مديران به ۲۴ ميليون 

تومان در ماه

امانت شهداء فرهنگ 
مقاومت وايثاراست 

خبر

شرايط تحقق مشارکت خيره کننده 
را فراهم كنيم

فدائیان  جمعیت  دبیرکل   
انقالب اسالمی معتقد است شرایط 
اصولگرایان در انتخابات 96 به گونه 
ای است که نمی توانند رقیبی را در 
برابر رئیس جمهوری فعلی معرفی 
کنند. عبدخدایی: اصولگرایان رقیبی 
از  ندارند/انتقاد  روحانی  برابر  در 
روحانی  که  این  افزود:  عبدخدائی   محمدمهدی  لیستی  انتخابات 
توانسته در طیف و وفاق جهانی علیه ایران اختالف ایجاد کند، مورد 
قبول جامعه است. نکته مثبت دیگر این است که توانسته تورم را 
یک رقمی کند. وی با بیان این که با این حال هنوز نمی دانیم چه 
تا در روزهای منتهی به  باشیم  باید منتظر  وضعی پیش می آید و 
انتخابات چه خواهد شد، ادامه داد: نظرسنجی ها هم معلوم نیست 

و نوع نظرسنجی ها فرق می کند. 
 مردم همچنان از روحانیت استقبال می کنند

اشاره  هم  روحانیت  به  جامعه  عالقمندی  به  سیاسی  فعال  این 
کرد و گفت: علیرغم تبلیغات منفی که مخالفان نظام علیه روحانیان 
اگر  و  مندند  عالقه  روحانیت  به  همچنان  ما  مردم  اما  اند،  داشته 
برنده  کاندیداهایشان  نمایندگان و  خوب وارد صحنه شوند، قطعا 
خواهند شد. عبدخدایی اما معتقد است که مردم در انتخابات باید 
به تشخیص خودشان عمل کنند و می گوید: متاسفانه نوع انتخابات 
با  نه  و  ها  لیست  با تشخیص  مردم  است و  لیستی شده  ایران  در 

تشخیص شخصی خود به کاندیدا یا کاندیداها رای می دهند.
رییس  انتخاب  یا  و  شهر  شورای  نماینده  انتخاب  داد:   ادامه  وی 
جمهوری یک مساله موضوعی و نه فتوایی است و به همین جهت 
می بینیم مقام معظم رهبری می فرمایند از رای من خانواده ام هم بی 
خبر است. دبیرکل جمعیت فدائیان انقالب اسالمی اضافه کرد: دقیقا 
اگر این موضوع رعایت شود و مردم به بالندگی برسند، با تشخیص 
شخصی خود به اشخاص و نه لیست هایی که از هر طیفی ارائه داده 

می شود یا هر طیفی بهتر تبلیغات کنند رای می دهند.

اصولگـرايان رقيبـی در برابر 
روحانی ندارند 

پاشیدید،  مردم  زخم  به  نمک  خوب 
از  حمایت  است  این   | مریزاد  دست 

مستضعفان؟
پرداخت  تومانی  میلیون   100 پاداش 
به دستور  برنامه  به معاونان سازمان  شده 

آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد
شورای  اعضای  ماهانه  دریافتی   اگر 
مجلس  نمایندگان  دریافتی  و  نگهبان 
از  پیروی  شبهه  شاید  شود،  شفاف 

تمایالت از دامان شان زدوده شود
فاصله فاحش بین دریافتی های باال و 
پایین را از  10 برابر به 24 برابر رساندیم 
درحالی که ادعای اسالمیت ما گوش فلک 
را  مجلس  نام  الاقل  است.  کرده  کر  را 
عوض کنند تا با حروف ابجد اسم مجلس 

»عدل علی« نشود.

ایثارگران  وامور  شهید  بنیاد  مدیرکل 
در22  شهید  بنیاد   : گفت  گیالن  استان 
اسفند سال58 براساس فرمان معمار کبیر 
انقالب تأسیس شده ودر سال83 براساس 
مصوبه شورای فرهنگی انقالب در تقویم 
کشور به عنوان روزشهدا به تصویب رسید 
وفرهنگ مقاومت  ، ایثار وشهادت امانتی 
است که شهدای گرانقدر بر جاگذاشتند .

متنوع  های  برنامه   : کرد  بیان  وی 
در  ستاد  باتشکیل   92 ازسال  بنیادشهید 
آشنایی   94 سال  ودر  شد  شروع  بنیاد 
 45 به  1درصد  از  دفاعی  جامعه  با  مردم 
درصد رسید . عبداهلل پاکاری اضافه کرد: 
استان گیالن با تقدیم 8 هزار شهید و22 
مردم  جایگاه  آزاده   2600 و  جانباز  هزار 
والیتمدار در عرصه دفاع مقدس را نشان 
می دهد . وی تصریح کرد : استان گیالن 
انقالب  تقدیم  را  حرم  مدافع  شهید   19
عزیز  سه  که  هایی  خانواده  وتعداد  کرد 
اند 14 خانواده و  آنها به شهادت رسیده 
خانواده هایی که 2 فرزند خود را تقدیم 
انقالب کرده اند 139 خانواده وتعداد 134  
خانواده  و12  ذکور  فرزند  تک  خانواده 
تک فرزند هستند . عبداهلل پاکاری گفت : 
امسال روز بزرگداشت شهدا به شعار راه 
ادامه دارد  مزین شده است وما  شهیدان 
باید از همه ظرفیت ها برای بزر گداشت 
را  شهدا  وراه  کنیم  استفاده  شهدا  روز 
تداوم ببخشیم. وی بیان کرد : به مناسبت 
دو  در  متنوعی  های  برنامه  شهدا  روز 
خواهد  گزار  بر  ومحوری  عمومی  بخش 
شد واجرای این برنامه ها در سطح استان 
دستگاها  تمام  همکاری  با  ها  وشهرستان 
استان  گفت  شهید  بنیاد  کل  است.مدیر 
این  از  که  دارد  شهدا  گلزار  گیالن1294 
تعداد6 گلزار شهدا در حال بازسازی است 
وتقریبا 92 در صد از گلزارها باز سازی 
شده است. وی افزود: تا به امروز دراستان  
اسناد  30مورد  وحدود  شهید  اثر   2200
است  شده  آوری  جمع  شهدا   فرهنگی 
ودر حوزه انتشارات نیز 5 اثر  در دست 
اقدام است . مدیر کل بنیاد شهید  وامور 
ایثارگران استان گیالن  بیان  کرد: در سال 
جاری حدود 22هزار ایثارگر مورد دیدار 
قرار گرفتند که35 مورد از این دیدارها با 
 . است  بوده  دستگاهها  اجرایی  مشارکت 
پاکاری گفت: 900 یادواره دراستان گیالن 
برگزار شده است که برگزاری یادواره ها 
نقش بسیار موثری  در جامعه  وحفظ یاد 
وخاطره شهدا را به دنبال خواهد داشت . 

آگهی ثبتی
ملی  شناسه  و   628 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  دانش  مدیریت  ارمغان  تغییرات  آگهی 
شد.  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/1/27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10720285413
پشته  بدری  صاحب  آقایان  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  سال  یک  مدت  برای  مدیره  هیئت  1.اعضاء 
ملی  کد  با  اعرابی  محمد  و سید  الشرکه  ریال سهم  مبلغ 400000  دارنده  ملی  2659035296  کد  با 
0046049479 و دارنده 100000 ریال  سهم الشرکه  و محمد صائبی  با کد ملی 1229546812 و 
دارنده 200000 ریال سهم الشرکه و سید علی میر عسگری جیلدانی با کد ملی 2594903558 و دارنده 
100000ریال سهم الشرکه و  فریدون اکبری با کد ملی 2658866429و دارنده 100000ریال سهم 
الشرکه  دارنده 100000ریال سهم  و  ملی 2679093501  با کد  خانم فریده دفاعی پشته   و  الشرکه 

انتخاب شدند.
توسط  انتخاب شده  امضاء  دارندگان حق  تعیین   ، مدیران  تعیین سمت  تصمیمات  این مستند  ثبت  با 
قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
دسترس می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن – مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 

رشت   ر م الف/ 9373

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت 
آگهی ثبتی 

تأسیس موسسه غیرتجاری سپانو پایدار نواندیش در تاریخ 1395/12/18 به شماره 
ثبت 1204 به شناسه ملی 14006648052 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
1- موضوع : تأسیس آموزشگاه آزاد علمی زبانهای خارجی بمنظور آموزش و تدریس 
انواع زبانهای خارجی در کلیه سنین بزرگسال و نوجوانان و کودکان – تهیه و تدوین و ارائه 
جزوات ، کتب ، نرم افزارهای آموزشی – عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و 
اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
 2- مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

 3- مرکز اصلی : گیالن – شهر رشت – منظریه – کوچه سجادیه – کوچه اسیری – پالک 
7 – طبقه همکف – کدپستی 4193774575 4- سرمایه شرکت : 1000000 ریال می 
باشد. 5- اولین مدیران : خانم عفت محمدپور لفوتی به شماره ملی 2738322468 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارای 10000 ریال سهم الشرکه و آقای اصغر نظری به 
شماره ملی 5849923284 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارای 990000 

ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
6- دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن - مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري 

رشت   -  ر م الف/ 9455
 

آگهی ثبتی
ملی  شناسه  و   628 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  دانش  مدیریت  ارمغان  تغییرات  آگهی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/1/27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10720285413
ملی  کد  با  صائبی  محمد  آقایان  گردیدند:  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضای  .1.سمت  شد 
1229546812 به سمت رئیس هیات مدیره و صاحب بدری پشته با کد ملی 2659035296 به 

سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
2. کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی موسسه ا ز قبیل: چک، سفته ، بروات  به امضای 
آقای محمد صاحب بدری پشته ) مدیر عامل ( و آقای محمد صائبی ) رئیس هیات مدیره ( و در غیاب 
ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه ، بقیه امور موسسه از قبیل نامه های عادی 
و اداری و قرار دادها به امضای مدیر عامل ، همراه با مهر موسسه معتبر است. با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن - مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رشت  
  ر م الف/ 9372

10 جمادی الثانی  1438
 شماره   19655 اسفند  1395پنج شنبه 

نشریه ی منطقه ای واکنش » استان های 
گیالن ، قزوین و مازندران« برای انتخابات

 شوراهای شهر و روستا در سراسر سه استان »  براساس
 قانون « در خدمت داوطبان انتخاباتی است.

چاپ ویژه نامه های انتخاباتی و انعکاس دیدگاه های داوطلبان برای
 آگاهی بیشتر افکار عمومی در دستور کار این نشریه قرار دارد.

برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 09113400597 و 09125036810 
و  09396054164  تماس حاصل فرمائید.

عبدخدايی: 

مديرکل بنياد شهيد وامور ايثارگران 
استان گيالن:

ليال خدمت بين دانا



واکنش شرق گيالن ، مازندران ، گوناگون

واکنش شرق گيالن و غرب  اقتصادي » کشاورزي و صنعت«

mohammadpour3650@yahoo.com 3 واكنش

محسن عيالوار- چابكسر

محسن عيالوار

خبر

خبر

نظارت بر بازار 2 ماه اجرا مي شود

خبری  شبکه  و  واکنش  نشریه 
گیالن 24: طرح نظارتی پایش بازار 
با  نوروز96،  ویژه  خدمات  و  کاال 
اسفند  اول  از  بازار  کنترل  هدف 
پایان  تا  و  شده  آغاز  امسال 
فروردین سال آینده در گیالن ادامه 

خواهد داشت.
اجرای طرح نظارتی پایش بازار 
کاال و خدمات ویژه نوروز 96 به 

مدت 2 ماه آغاز شد
نظارت  بازرسی و  اداره   رئیس 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
آغاز  به  اشاره  با  گیالن  استان 
بازار  پایش  نظارتی  طرح  اجرای 
ماه،  اسفند  اول  از  و خدمات  کاال 
پایش  منظور  به  طرح  این  گفت: 
های  بخش  عملکرد  بر  نظارت  و 
مختلف خدماتی و عرضه کاالیی تا 
پایان فروردین سال آینده در همه 
می  اجرایی  گیالن  های  شهرستان 
شود. محمد درویش کردار با اشاره 
در  عمومی  تقاضای  افزایش  به 
روزهای پایانی سال و لزوم کنترل 
بازار کاال و  و نظارت بر وضعیت 
توزیع،  تأمین،  مراحل  در  خدمات 
تصریح  قیمت،  و  خدمات  ارائه 
برای  مناسب  زمینه  ایجاد  کرد: 
عمومی،  مایحتاج  توزیع  و  تأمین 
احتمالی  تخلفات  از  جلوگیری 
و  شکایات  به  فوری  رسیدگی  و 
اهداف  از  مردمی  های  گزارش 
اجرای این طرح در این ایام است.

بخش  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کاالهای  عرضه  عملکرد  بر  کاالیی 
گوشت  لبنیات،  نان،  شامل  اساسی 
برنج،  مرغ،  گوشت  شکر،  قرمز، 
نباتی،  روغن  قند،  میوه،  مرغ،  تخم 
و  آجیل  کفش،  و  کیف  پوشاک، 
خشکبار، خواربار و شیرینی جات، 
میادین میوه  انبارها،  سردخانه ها و 
خدماتی  بخش  در  و   ... بار  تره  و 
نیز بر فعالیت شرکت های مسافرتی 
هوایی، زمینی، دریایی، دفاتر فروش 

و  شهری  درون  نقل  و  حمل  آنها، 
فرهنگی،  و  تفریحی  اماکن  شهری، 
واحدهای  زیارتی،  و  سیاحتی 
رستوران  و  ها  غذاخوری  اقامتی، 

های بین شهری نظارت می شود.
نظارت  و  بازرسی  اداره  رئیس   
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
این  اجرای  با  کرد:  تصریح  گیالن 
قیمت  و  توزیع  و  تأمین  بر  طرح 
و  سیب  خصوص  به  مرکبات 
کاالها  نگهداری  مراکز  پرتقال، 

شامل سردخانه ها و بنادر و انبارها 
و  کاال  موجودی  میزان  بررسی  و 
برپایی  کاال،  سازی  ذخیره  پشتوانه 
فروش های فوق العاده و حراج در 
شهرستان  سطح  صنفی  واحدهای 
خرده  قانونی  سود  رعایت  ها، 
فروشی و عمده فروشی ها، نصب 
فاکتور،  صدور  قیمت،  برچسب 
میادین  نظیر  خرید  مراکز  عملکرد 
میوه و تره بار، فروشگاه های عرضه 
پوشاک، آجیل و خشکبار و شیرینی 

های  قیمت  اجرای  ُحسن  جات، 
مسافربری  های  پایانه  مصوب 
شهری،  درون  نقل  و  حمل  و 
تولید و چاپ جعبه های مقوایی 
استانداردها،...  با  مطابق  شیرینی 
خواهد  صورت  ویژه  نظارت 
گرفت.  درویش کردار در ادامه از 
آمادگی شبانه روزی سامانه 124 
در دریافت گزارشات و شکایات 
مردمی خبر داد و افزود: بازرسان 
وقت  اسرع  در  طرح  این  مجری 
گزارشات  این  پیگیری  به  نسبت 
نشان  خاطر  وی  کنند.  می  اقدام 
نظارتی  طرح  اجرای  در  کرد: 
ویژه  و خدمات  کاال  بازار  پایش 
نوروز 96 در سطح استان گیالن، 
کل  اداره  اصناف،  اتاق  بازرسان 
استاندارد، میراث فرهنگی، صنایع 
دانشگاه  گردشگری،  و  دستی 
علوم پزشکی، اداره کل تعزیرات 
انجمن  و  ها  اتحادیه  حکومتی، 
های صنفی، صدا و سیمای مرکز 
و  نقل  و  حمل  کل  اداره  استان، 
پایانه ها، پلیس راهور ناجا، اداره 
کل تعاون روستایی، پشتیبانی امور 
همکاری  سازمان  این  با   ... و  دام 
از  حمایت  های  انجمن  و  دارند 
ناظرین  حقوق مصرف کنندگان و 
افتخاری نیز به منظور انجام نظارت 
و بازرسی نامحسوس بر واحدهای 
این  به  سریع  رسیدگی  و  صنفی 
طرح  اجرای  در  ها  گزارش 

همکاری می کنند.

 نشریه واکنش: مسابقات کشتی گیله مردی چابکسر که باعنوان 
، در سالن ورزشی  بود  برگزار شده  یادبود شهدای مدافع حرم   «
شبکه  گزارش  به  رسید.  پایان  به  بخش  این  سیاهکلرود  سمام 
و  واکنش  نشریه  گزارش خبرنگار  به   ،  24 گیالن  تحلیلی خبری 
شرکت  با  که  مسابقات  این  در  گیالن24،  خبری  تحلیلی  پایگاه 
به رقابت  باهم  مازندران  از گیالن و   ، 50 کشتی گیر گیله مردی 

پرداختند با برتری 8 نفر دراوزان سبک و سنگین به پایان رسید.
از  رسولی  سعید  و  آقایی  ساسان  پهلوانان  سبک  اوزان  در   
ترتیب  به  مازندران  از  قربانپور  فرشاد  و  ظهیرپور  محمد  گیالن، 

مقامهای اول تا چهارم را از آن خود کردند. در اوزان سنگین محمد 
علیزاده  سروش  بخش،  روشن  مجتبی  بابایی،  سروش  شادمان، 
شوئیلی همگی از استان گیالن به مقامهای اول تا چهارم دست پیدا 
ادامه به دو پهلوان شرکت کننده آقایان حسین حکیم دوست  کردند. در 
از مازندران و سهیل بابایی از گیالن کاپ اخالق این دوره از رقابتها اهداء 
شد.  در مراسم اختتامیه کشتی گیله مردی چابکسر از چهره های ماندگار 
و پیشکسوتان این رشته پرطرفدار استانهای شمالی ایرج یحیی پور قاسم 
آبادی، نصرت علیزاده سیاهکلرودی، نصرت باقی زاده و مربی این 

سه پهلوان ابراهیم امینی تجلیل شد.

قهـرمان های کشتـی 
گیله مردی مشخص 

شدند
ادامه مطلب ...

از  رودسر  شهرستان  واجارگاه  شهر  در  گذشته  جمعه  همین 
یک عرضه کننده نهال های مرغوب چند درخت پرتقال،   لیمو،   
شخصی  زمین  در  خانواده  کمک  به  و  کرده   خریدای  ازگیل 
کاشتیم و به قدری لذت بردیم  که شاید هیچ تفریحی این میزان 

شادی بخش نبود .
اگر مردم ما بدانند که درخت تا چه میزان مفید فایده است ،   
شاید در هر نقطه جنگلی و پارک و کنار جاده ها و در زمین های 

شخصی بزرگ و کوچک درخت بکارند .
بزرگراه  داشتم در  به گرجستان  قبل در سفری که  چند سال 
منتهی به پایتخت این کشور بسیار زیبا در وسط بزرگراه بسیار 
عریض دو ردیف درخت گردو کاشته شده بود که هر کسی نیاز 

داشت از محصول آن استفاده می کرد .
 ایکاش که شهرداری ها،  فرمانداری ها و دیگر سازمان های 
دولتی به کمک مردم هر سال در این ایام چنین اقدامی شایسته 
مناطق  های  بخشداری  و  ها  دهیاری  برخی  اکنون  هم  بکنند. 
اقدام  پایلوت«   « اول  گام  و  پایه  عنوان  به  توانند  می  کوچکتر 
به کاشت درخت در ورودی های شهر و روستای خود کنند و 
ضمن زیبایی شهر و روستا و برداشت میوه فضای زندگی خود را 
همیشه سبز نگه دارند . در همین متن   برخی فایده های درخت 
با مطالعه  امیدواریم  ام و  برای شما شرح داده  و درختکاری را 
این بخش در روزهای پیش رو اقدام به کاشت یک یا چند اصله 

نهال بکنید .
 درختان هوا را تمیز می کنند

نیتروژن.  گازهای  از  ناشی  آلودگیهای  جذب  با  1-درختان 
آمونیاک. دی اکسید گوگرد و اوزون و به دام انداختن آنها روی 

برگهایشان نقش بسزایی در کاهش آلودگیها دارند .
قدرت جذب دی اکسید کربن هر هکتار درخت بالغ در طول 
یک سال برابر با  زمانی است که  شما با ماشین شخصی خود 26 
هزار مایل رانندگی کنید . هر ساله٬ ۱۰۰ درخت بالغ:  1.2 تن 

دی اکسید کربن را از هوا می گیرند .
 درختان اکسیژن تولید می کنند

2-یک هکتار از درختان بالغ قادر به تامین اکسیژن مورد نیاز 
برای 18 نفر در طول یک سال است .

درختان باعث خنکی هوا در مناطق شهری می شوند
عنوان  به  شهرمان  خیابانهای  و  ها  خانه  در  درختان  3-سایه 
برای کودکان و خانواده ها در  استراحتگاهی مناسب  پناهگاه و 

روزهای داغ تابستان مورد استفاده همگان است .
درختان منابع آبی را حفظ و فرسایش خاک را کاهش می دهند

آلی   مواد  تقویت  موجب  درختان  از  شده  ریخته  4-برگهای 
خاک می شوند. ریشه درختان موجب افزایش نفوذپذیری  خاک 
می شود . هر ساله٬ ۱۰۰ درخت بالغ: 77٬000 گالون آب باران 

را می گیرند .
 در نتیجه ....

کاهش میزان تخریب سیل های حاصل از طوفان ها .
کاهش فرسایش خاک و  رسوبات حاصله در نهرها .

قابل  بطور  که  شود  می  زمینی  زیر  آب  منابع  ذخیره  افزایش 
توجهی  بر اثر شهرسازی در حال کاهش است .

مقدار بسیار کمتری از مواد شیمیایی وارد نهر ها میشود .
کاهش فرسایش خاک حاصله از باد میشود .

  بدون درختان بافت شهر نیاز بیشتری به جویبارها و کانال 
های فاضالب دارد .

درختان یکی از عوامل کاهنده آالینده ها در سیستم فاضالب 
شهری هستند٬ و به این دلیل باعث میلیون ها دالر صرفه جویی 

در تصفیه آب می شوند .
 درختان منبع تولید میوه ها هستند

همچون  زنده  موجودات  سایر  و  انسانها  ما  برای  -درختان 
پرندگان و حشرات میوه میدهند .

  درختان به ما چوب می دهند تا با آن خانه و ابزار مورد نیاز 
داخل خانه را   بسیازیم ، پس نباید از این سخاوت بی حد سوء 
استفاده شود .  البته در این مورد آخر متاسفانه قاچاقچیان چوب 
 ، باید گفت   . دارند  را  اطالعات  بیشترین  کننده جنگل  نابود  و 
بریده دست هایی که برای سودهای شخصی جنگل ها را مطالعه 
و جنگل های هیرکانی را نابود می سازند و زنده باشند کسانی که 

برای احیای جنگل و کاشت درخت اقدام می کنند .
کالم آخر اینکه – مجلس شورای اسالمی   باید قوانین سخت 
گیرانه ای برای قطع درختان وضع کند و دولت هم در اجرای 
این قوانین به هیچ احدی ترحم نکند که جنگل برای همه افراد 

و همه نسل هاست . 

هر شمالی يک درخت بکارد
چابکسر همت کرد،

روزهاي درختکاري

سوده رضوی- سميه محمدی

   محمود رضايی                                                                                                         

روحانی امام جمعه شهرستان رودسر گفت: در سال 9۴ ، 33۵ 
میلیون تومان زکات در شهرستان رودسر جمع آوری شد که این 

مبلغ از ابتدای سال تا کنون به ۴۰۰ میلیون رسیده است.
جمعه  امام    ،  2۴ گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
شهرستان رودسر در همایش بزرگ زکات با بیان اینکه حتی وجود 
یک فقیر در جامعه اسالمی ننگ است اظهار کرد : پرداخت زکات 

یکی از راهکارهای رفع فقر و محرومیت  از سطح جامعه است.
در  زکات  تومان  میلیون   33۵  ،  9۴ سال  در  کرد:  بیان  وی   
ابتدای  از  مبلغ  این  شهرستان رودسر جمع آوری شده است که 
سال تا کنون به ۴۰۰ میلیون رسیده است.  وی  تاکید کرد  زکات 

نشریه واکنش: کمک مدیران به یکدیگر و تشویق مردم برای 
حضور شکوهمند و حداکثری در صحنه انتخابات نیازمند برنامه 

ریزی صحیح دستگاههای اجرایی شهرستان است
جانبازی  امیر   ،  2۴ گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
رودسر  شهرستان  انتخابات  برگزاری  ستاد  جلسه  در  رودسری 
شهرستان  اجرایی  مدیران  که  مطلب  این  بر  تاکید  ضمن 
های  صندوق  پای  در  مردم  حداکثری  حضور  برای  باید 
از  دور  به  باید  کرد:مردم  اظهار  باشند  داشته  ریزی  برنامه  رای 
کنند.                                                                                                                                             انتخاب  را  فرد  ترین  شایسته  جناهی  و  حزبی  مناسبات 
  فرماندار شهرستان سرعت اجرای پروژهای عمرانی در دولت 
تدبیر و امید همچنین روند مناسب رسانه ها برای اطالع رسانی و 

پلنگ  ناجیان  وحش  حیات  جهانی  روز  مناسبت  به 
تجلیل  رودسر  شهرستان  سجیدان  روستای  در  ایرانی 
                                                                                                                                                ،  2۴ گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  شدند، 
 به مناسبت روز جهانی حیات وحش توسط اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان گیالن با همکاری دهیاری و شورای اسالمی روستای 
سجیدان از توابع بخش چابکسر شهرستان رودسر همایش تجلیل 
از ناجیان پلنگ ایرانی)آرزو(که مدتی قبل در تله سیمی گرفتار شده 
بود و توسط اهالی روستا و کارشناسان محیط زیست نجات یافت ، 
در مسجد امام حسن مجتبی )ع( این روستا برگزار شد. به گزارش 
خبر نگار نشریه واکنش در این مراسم رئیس اداره محیط زیست 
شهرستان ، رودسر را به لحاظ پوشش گیاهی ، اقلیم و جنگل های 

های  طلب  همه  کرد:  اعالم  کشور  چای  سازمان  واکنش:  نشریه 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  شد.  پرداخت  مازندران  استان  چایکاران 
 8 ارزش  با  سبزچای  برگ  تن   4700 از  بیش    ،  24 گیالن  خبری 
تولید شده است  استان«   مازندران« غرب  استان  در  تومان   میلیارد 

در درجه اول  برای فقرا استفاده می شود و کارهای خیر دیگر 
نظیر کارهای عمرانی و... در درجه دوم و سوم اهمیت قرار دارند. 
باید بدانیم  اینکه  با اشاره به  جانبازی فرماندار شهرستان رودسر 
فلسفه زکات چیست گفت: در اسالم زکات به چیزهایی تعلق می 
گیرد که طبیعت در تولید آن ها دخالت دارد و در حقیقت عامل 
کند؛  نمی  ایفا  ها  آن  آوری  عمل  به  در  سزایی  به  نقش  انسانی 
محصوالتی نظیر گندم ، جو ، خرما و... .لذا باید سخاوت طبیعت 
را به شکرانه آن پاسخ بگوییم و در راه خیر مصرف کنیم. وی در 
ادامه گفت: اساسا روستاها به عنوان هسته مرکزی واصلی ترین   
بنیاد در زمینه زکات هستند از اینرو غالب فرآیند های عملی و 

انعکاس واقعی عملکرد این دولت را مورد تجلیل و تقدیر دانست                                                                                                                                            
که  آید  بوجود  مردم  در ضمیر  باید  احساس  این   : افزود    وی 

هیرکانی جزو مناطق خاص کشور از لحاظ تنوع زیست بوم دانست 
افزود:  به سبب متصل بودن روستای سجیدان به جنگل و  .وی 
زیست بوم حیات وحش در قلمرو مناطق حفاظت شده قرار دارد.                                                                                                                                

که با حمایت مالی گسترده دولت تدبیر و امید همه  بهای برگ سبز 
خود را دریافت کرده اند.   به منظور ارتقای کمی و کیفی برگ سبز 
تا کنون تعداد 352  چایکار آن استان به مبلغ 337 میلیون تومان از 
تسهیالت بدون بهره و یا کم بهره از محل صندوق حمایت از توسعه 

اتفاق  اجرایی در روستا ها 
برای  نیز  ما  و  افتد  می 
شورای  بیشتر  ساماندهی 

زکات را ترتیب دادیم.
اشاره  ضمن  جانبازی  
می  زکات  که  نکته  این  به 
های  راه  از  یکی  تواند 
تحقق اقتصاد مقاومتی باشد 

زکات  فرهنگ  کردن   نهادینه  برای  را  تالشمان  تمام  باید  گفت: 
ارائه کنیم.

که  متخصص  افرادی  کنند،  انتخاب  را  آگاه  و  شایسته  افرادی 
کارایی الزم را برای انجام امور داشته باشند و بدرد مردم برسند.                                                                                                                                           
    در ادامه این جلسه پور امیر معاون سیاسی اجتماعی فرماندار 
مناسب  عملکرد  به  مردم  حداکثری  مشارکت  میزان   : کرد  بیان 
میگردد.                                                                                                                                           بر  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اجرایی  مدیران 
برای  مردم  تشویق  ما  وظیفه  که   نکته  این  به  اشاره  وی ضمن   
حضوری پر افتخار در این صحنه مهم است ،افزود: باید از تفرقه 
راستای  در  و  جست  دوری  جناحی  اختالفات  به  زدن  دامن  و 
صحنه  در  بودن  ایرانی  و  ملیت  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 

انتخابات مورد نظر است.    

علی محمد پور اظهار کرد : عملکرد به موقع و هوشمندانه مردم با صفا 
و طبیعت دوست این روستا برای نجات جان این موجود ارزشمند که 
امروزه به علت شکار بی رویه در حال انقراض است قابل به ستایش 
بوده و باید الگویی برای مردم دیگر روستاهای مجاور طبیعت قرار گیرد.                                                                                                         
کرد:  بیان  زیست  محیط  فعاالن  از  پور  هادی  دکتر  مراسم  ادامه  در 
طبیعی  زیستگاههای  در  روزافزونش  های  فعالیت  و  انسان  حضور 
حیات وحش موجب اختالل در زندگی حیوانات وحشی شده است . 
وی افزود : موقعیت پلنگ سجیدان در فاصله بسیار نزدیک  یعنی در 
فاصله 2۵ تا 3۰ متری منازل مسکونی به دام افتاده است.                                                                                                                         
 در پایان این مراسم  با اهدا لوح تقدیر و جوایز نقدی ازناجیان 

و حامیان پلنگ ایرانی تقدیر شد.

صنعت چای کشور بهره مند شدند.  استان مازندران)شهرهای رامسر 
و تنکابن( دارای 1480هکتار باغ چای می باشد که از این سطح مقدار 
مازندرانی  چایکار  خانوار  برای  1928  و  بوده  فعال  آن  هکتار   820

اشتغال ایجاد نموده است.  روابط عمومی سازمان چای کشور

جمع آوري 400 ميليون زكات در شهرستان رودسر

حضور شکوهمند مردم در انتخابات نيازمند برنامه ريزي است

ناجيان پلنگ ايرانی در رودسر تجليل شدند

طلب چايکاران مازندران پرداخت شد

امام جمعه اعالم كرد،

به مناسبت روز جهانی حيات وحش،
رئيس جهاد کشاورزي رودسر ،

فرماندار رودسر ،

رئيس صنعت و معدن گيالن،

اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
انواع  تن   23۰۰ توزیع  از  رودسر 
کشاورزان  بین  در  شیمیایی  کود 
داد  این شهرستان خبر  باغداران  و 
اوره  تن   17۵۰ میزان  این  از  که   .
را  تن   2۵۰ و  فسفات  تن   3۰۰  ،
گزارش  به   . میدهد  تشکیل  پتاس 

شبکه تحلیلی خبری گیالن 2۴ ، احسان اهلل مشتاق در گفت و گو 
با خبرنگار واکنش اظهار کرد: 17۵۰ تن از این میزان کود اوره و 

3۰۰ تن فسفات هم چنین 2۵۰ تن کود پتاس است.
 وی تصریح کرد: کود مورد نیاز کشاورزان شهرستان رودسر از 

طریق مراکز تعیین شده با قیمت مصوب توزیع می شود.
 مشتاق از تولید کنندگان شهرستان در خواست که کود مورد 
نیاز خود را از مراکز تعیین شده توسط جهاد کشاورزی خریداری 
کنند تا دچار سرگردانی و زیان نشوند.  شهرستان رودسر در شرق 
 7۰۰ و  هزار   12 و  شالیزاری  اراضی  تن   7۰۰ و  هزار   1۰ گیالن 

هکتار باغات است.

2300 تن کود در اختيار کشاورزان 
قرار گرفت

   محمود رضايی                                                                                                         

10 جمادی الثانی  1438
 شماره   19655 اسفند  1395پنج شنبه 



واکنش شهرداری رشت ، گوناگون

علمي و فرهنگي ، هنري واکنش اجتماعي ؛ شهرداری

mohammadpour3650@yahoo.com 4واكنش

به  اشاره  با  رشت  شهردار   
از  پیروی  در  فاطمی  عقالنیت 
اذعان داشت:  پدر و همسر خود 
توجه ویژه حضرت زهرا)س( به 
امام علی  حضرت محمد)ص( و 
تربیت  و  رشد  برای  زمینه  )ع( 
اکنون  که  کرد  آماده  فرزندانی 
از  سال  هزاران  گذشت  از  پس 
قیام عاشورا جهان اسالم به الگو 
فرزندان  های  رشادت  از  برداری 

آن حضرت می پردازد.
نیز  زمان   آن  در  افزود:  وی 
کفار و منافقینی وجود داشتند که 

برای توسعه روحیه منفعت طلبی خود اقدام به آزار 
و اذیت خاندان رسول اکرم )ص( می نمودند.

در  امیدواری  اظهار  ضمن  قدم  ثابت  دکتر     
جامعه  در  مذهبی  و  دینی  تفکر  توسعه  راستای 
کنونی تصریح کرد: از آنجایی که در مکتب اسالم 
است  شده  ی  زیاد  بسیار  تاکید  انسانها  برابری  به 
امید است مسئولین نیز به دور از هرگونه تبعیض و 
نابرابری به توسعه تفکر دینی و مذهبی و اعتقادات 

ویژه  ای  توجه  فقرزدایی  راستای  در  اسالمی 
باشند. شهردار رشت توجه و توسعه  داشته داشته 
فضاهای مذهبی در محالت را یکی از اقدامات مهم 
شهرداری رشت خواند و گفت: امید است با توسعه 
و  نیز  و  جدید  نسل  وری  بهره  برای  فضاها  این 
تداعی کردن تفکر دینی در زندگی و عمل بخشیدن 

به این تفکرات بیش از پیش کوشا باشیم.
 تبدیل شهر رشت به یک برند فرهنگی و اخالقی 

شش  تحویل  »بر  زیگلر،آلمان  شرکت  نماینده 
شده  خریداری  نشانی  آتش  خودروی  دستگاه 

توسط شهرداری رشت تا پایان سال تاکید کرد.
از   نقل  به  واكنش  ای  منطقه  نشریه  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد 

حجت االسالم والمسلمین براتی 
نیز در شب شهادت حضرت فاطمه 
)س(  زندگی آن حضرت را  سراسر 
اذعان  و  خواند  اخالص  و  نور 
محبین  ازما  هرکدام  اگر  داشت: 
آن  حضرت  پیروان   و  عاشقان  و 
را  ایشان  فرمایشات  از  یکی  فقط 
و  اجتماعی  خانوادگی  درزندگی 
درامور  کارگیریم  به  خود  سیاسی 

دنیا و آخرت موفق خواهیم شد.
  دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری 
رشت ،  ذوب در راه خدا و شهادت 
در راه ولی خدا را از  اخالق بارز 
حضرت زهرا )س( خواند و در ادامه با قدردانی از 
شهردار رشت  افزود: تبدیل شهر رشت به یک برند 
دکتر  مهم  های  دغدغه  از  یکی  اخالقی  و  فرهنگی 
ثابت قدم است که در کنارحجم زیادی از انبوه کارها 
ی مدیریت شهری دارند سعی برآن دارند تا با تکیه 
بر منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بتوانند 
رشت را به یک برند فرهنگی و اخالقی تبدیل کنند.

نشریه ی منطقه ای واکنش: وزیر نفت و معین ستاد اقتصاد مقاومتی 
المللی  بین  نگاه  با  گیالن  گردشگری  توسعه  اینکه  بیان  با  استان  در 
باشد افزود : استفاده از مشاور بین المللی در بعد گردشگری گیالن 

مهم است
مهندس بیژن زنگنه در جلسه توسعه گردشگری گیالن که در محل 
محورهای  از جمله  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  استانداری  غدیر  سالن 
درصد   ۳۰ از  بیش  کرد:  اظهار  باشد  گردشگری  باید  استان  توسعه 
تولید ناخالص ایران در تهران ایجاد می شود و این جمعیت عظیم نیاز 

به تنفس دارد. وی افزود : نزدیکی به پایتخت و مزیت های فراوان 
دیگر فرصت خوبی برای استان در جذب گردشگر فراهم کرده است

و  کرد  اشاره  گردشگری  زمینه  در  گیالن  مناسب  جایگاه  به  وی 
افزود: زیرساخت های گردشگری در استان در حال احداث  بوده و 
ارائه خدمات گردشگری به غیر از کشاورزی و صنعت در گیالن مهم 
بوده و مشکالت گردشگری استان باید برطرف شود. وی با بیان اینکه 
توسعه گردشگری گیالن با نگاه بین المللی باشد افزود : استفاده از 

مشاور بین المللی در بعد گردشگری گیالن مهم است

برنامه های گیالن 
گردشگری بین المللی 

باشد

ليال خدمت بين دانا 

فضاهاي مذهبي در محالت رشت توسعه مي يابد
شهردار رشت:

خبر

خبر

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هیرکانی  جنگل های  گفت:  گیالن 
به فردترین  منحصر  از  یکی  گیالن 
جد  و  بوده  دنیا  در  جنگل ها  نوع 
درختان  امروزی  گونه های  ژنتیکی 
با  زارع  داود  می شود.  محسوب 
تبریک فرا رسیدن هفته منابع طبیعی 

با اشاره به برنامه های این هفته اظهار کرد: برنامه های هفته منابع 
طبیعی از فردا همزمان با روز ملی درختکاری به صورت رسمی 
آغاز و به همین منظور مراسم غرس نهال برگزار می شود. وی به 
عناوین مختلف ایام هفته منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: فرهنگ 
و  جنگل بان  طبیعی  منابع  روز  رسانه،  محوریت  با  طبیعی  منابع 
و  طبیعی  منابع  پژوهش،  و  اداری  سالمت  طبیعی،  منابع  قانون، 
مردم نهاد  و سازمان های  و خیران  طبیعی  منابع   طبیعت،  همیاران 
و... از جمله عناوین روزهای هفته منابع طبیعی است. مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن از برگزاری گردهمایی همکاران 
منابع طبیعی با دستگاه قضایی خبر داد و گفت: گلباران مزار شهدا، 
پیاده روی خانوادگی و  بازدید از یک پروژه مشارکتی در فومن، 
مسابقات جام طبیعت از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی است.  
وی گیالن را دارای گونه های ارزشمند هیرکانی دانست و تصریح 
کرد: منشٔا درختان هیرکانی مربوط به دوره سوم زمین شناسی تا 6۰ 
میلیون سال قبل بوده که در آن دوره به واسطه شرایط جنگل های 
پهن برگ از بین رفتند اما ژنتیک آن در گیالن نگه داری می شود به 
طوری که موجب حیرت کاوشگران دنیا شده و به عنوان فسیل زنده 
از آن نام برده می شود و بسیار ارزشمند است.  زارع با بیان اینکه 
جنگل های هیرکانی مانند نواری سبز، سواحل جنوبی دریای خزر 
را پوشانده است، خاطرنشان کرد: جنگل های هیرکانی گیالن یکی 
ژنتیکی  و جد  بوده  دنیا  در  نوع جنگل ها  به فردترین  منحصر  از 
آنها  از  نگه داری  و  امروزی درختان محسوب می شود  گونه های 

جزو وظایف مهم همگان است.

نشست خبری اداره کل اوقاف و امور خیریه  استان گیالن با 
سید جالل  آقا  ملی  کنگره  برگزاری  مناسبت  به  رسانه  اصحاب 

الدین اشرف)ع( و طرح نوروزی آرامش بهاری، برگزار شد.
در این نشست، حجت االسالم و المسلمین ولی عادلی، مدیر 
امام زادگان  استان گیالن گفت: زیارت  امور خیریه  اوقاف و  کل 
در بخش های اجتماعی، تربیتی، اقتصادی، ایجاد اشتغال و سیاسی 
بقعه و  لحاظ  از  استان گیالن  رتبه  دارد و  بسیار زیادی  تأثیرات 
کار  قبل  سال  دو  از  کرد:  بیان  وی  است.  سوم  رتبه  امام زادگان 
کنگره ملی آقا سید جالل الدین اشرف )ع( در دو بخش علمی و 
هنری با حضور اساتید، علما، روحانیون و صاحب  نظران شروع 
شده است. ولی عادلی اضافه کرد: تا کنون 128 مقاله و اثر علمی 
وجود دارد که از این تعداد 27 اثر برای چاپ و سخنرانی مراسم 
امور خیریه استان  اوقاف و  انتخاب شده است. مدیر کل  افتتاحیه 
گیالن مراسم افتتاحیه کنگره ملی را صبح سه شنبه در تاالر حکمت 
با  نیز همچنین  افزود: مراسم اختتامیه  دانشگاه گیالن اعالم کرد و 
سخنرانی دکتر کاکایی و با حضور استاندار و مهمانان ویژه انتخاب 
شده برگزار می شود و به نفرات برتر لوح یادبود، تندیس کنگره 
و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. وی در خصوص طرح نوروزی 
از 28  بهاری  آرامش  نوروزی  بهاری تصریح کرد: طرح  آرامش 
اسفند تا 1۴ فروردین اجرا می شود و این طرح در بین مردم از 

استقبال زیادی برخوردار شده است. 

جنگل هاي هيرکانی گيالن
 جد ژنتيکی گونه هاي امروزي 

درختان است

استان گيالن از لحاظ بقعه و 
امام زادگان رتبه  سوم را دارد

مدير كل تعاون روستايی گيالن،

كل  مدیر  واكنش:  ای  منطقه  ی  نشریه 
كرد:  اعالم  گیالن  استان  روستایی  تعاون 
میوه  تامین  و  عید  شب  بازار  تنظیم  برای 
مورد نیاز مردم بیش از یك میلیون و یكصد 

هزار تن سیب و پرتقال ذخیره شد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
،  تیمور رنگیدن در این باره تصریح كرد: 
آذربایجان  از  تن سیب  هزار   680 از  بیش 
خریداری و افزون بر 440 هزار تن پرتقال 
از مركبات داران شرق گیالن خریدای و در 

انبارها نگهداری می شود.
 وی در باره قیمت سیب و پرتقال شب 
نگران  مردم  گفت:  اما  نداد،   توضیح  عید 
میوه شب عید نباشند كه میوه های مرغوب 
از طریق مراكز  با قیمت مناسب و عادالنه 

مختلف توزیع می شود.

با نزدیک شدن بهار طبیعت و استقبال از 
نظارت  و  ارزیابی  طرح  نوروزی  مسافران 
در  نفتی  های  فرآورده  مطلوب  عرضه  بر 
بنزین  پمپ  و  سوخت  عرضه  جایگاههای 
گزارش  .به  شد  آغاز  گیالن  استان  های 
فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط 
ارزیابی  طرح    «  : گیالن  منطقه  نفتی  های 
های  فرآورده  مطلوب  عرضه  بر  نظارت  و 
نفتی در جایگاه  « هر سال اسفند ماه و در 
آستانه عید نوروز در سه دوره ده روزه انجام 
جایگاههای  کلیه  طرح  این  .در  شود  می 
توسط  کشور  سراسر  با  همزمان  استان 
ملی  شرکت  مربوطه  واحدهای  کارشناسان 
پخش فرآورده های نفتی استان گیالن مورد 
فرآورده،زیباسازی  کیفیت   ، فنی  ارزیابی 
محیطی ، ارتباطات و پاسخگوئی و ایمنی قرار 
استقبال  برای  احتمالی  نواقص  و  گیرند  می 
از مسافران نوروزی رفع می شود.علی اصغر 
عباسی ، مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های 
با اعالم این خبر افزود :  نفتی منطقه گیالن، 
» استان گیالن دارای 18۰ باب جایگاه عرضه 
فرآورده نفتی مایع و CNG )گاز مایع ( است 
که از این تعداد 81 باب فرآورده های بنزین 
و نفت گاز ، 61 باب تک منظوره CNG و 
 CNG 38 باب مشترکًا فرآورده های نفتی و

توزیع می کنند . 

خبر

خبر

خبر

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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زهرا رضائی

يك ميليون و يكصد هزار 
تن ميوه ذخيره شد

طرح نظارت فرآوردهاي 
سوختی در گيالن آغاز شد

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، از لباسهاي مناسب در فصل سرد سال استفاده نماييد. 
  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، هنگام استفاده از اجاق گاز، براي ظروف كوچك از شعله کوچک استفاده ننمائيد. 

  با انتخاب پرده مناسب از اتالف حرارتي ساختمان جلوگيري نماييم.
   شومينه ها را خاموش و از وسايل گرمايشي استاندارد استفاده كنيم تا امنيت و بازده گرمايي بهتري داشته باشيم.

  با بسته نگهداشتن درب اتاقهاي خالي وخاموش كردن بخاريهاي موجود در آنها، در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي نمائيد.

مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداري گيالن:

مدير کل اوقاف و امور خيريه استان گيالن:

خبر

نشست  در  واکنش:  نشریه 
وسرمایه  اقتصادی  معاون  مشترک 
انزلي  آزاد  منطقه  سازمان  گذاری 
جمهوری  بازرگانی  اتاق  رئیس  با 
بر  روسیه  داغستان  مختار  خود 
توسعه روابط اقتصادی و مبادالت 
با بهره گیری از  تجاری دو منطقه 

ظرفیت بنادر کاسپین و ماخاچ کاال تاکید شد. به گزارش شبکه 
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  معاون   ،  2۴ گیالن  خبری  تحلیلی 
سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست، داغستان را از مناطق 
اظهار  و  کرد  اعالم  قفقاز  و  خزر  دریای  منطقه  در  اهمیت  با 
داشت: هم اکنون بیش از 2۰ شرکت روسی در منطقه آزاد انزلی 
مشغول به فعالیت هستند و اولویت اصلی این سازمان در زمینه 
توسعه روابط اقتصادی بین المللی و گسترش مراودات تجاری 

با کشورهای حاشیه دریای خزربه ویژه روسیه است.
طالب پور با اشاره بازدید اخیر معاون رئیس جمهور و تعدادی 
از تجار جمهوری داغستان به منظور سرمایه گذاری دراین منطقه 
اظهار داشت : پیرو این دیدار مقرر شد هیاتی از مدیران ارشد 
سازمان و انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان این منطقه در سال 
آینده به منظور پیگیری مذاکرات صورت گرفته، از بندر ماخاچ 
بنادر  اظهار داشت: همکاری  ادامه  نمایند.  وی در  بازدید  کاال 
کاسپین و ماخاچ کاال موجب افزایش میزان حمل و نقل دریایی 
کاال و مسافر میان دو کشور شده و با بهره برداری از بندر کاسپین 
زمینه افزایش همکاریهای دو جانبه تجاری و اقتصادی بین دو 

منطقه بیش از پیش فراهم می شود.  

مناسبات اقتصادي گيالن و داغستان 
توسعه می يابد

در ديدار مسئوالن بخش اقتصادي،

امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبرمدیریت 
بین الملل شهرداری رشت ٬ سید محمد علی ثابت 
اداره  مدیر  سوی  از  که  تجلیل  آیین  این  در  قدم 
این  کنفرانس  سالن  ودر  گیالن  خون  انتقال  کل 
اداره برگزار شد ٬ خون را مانند آب ٬ مایه حیات 
دانست و اظهار کرد : این مایه بشریت عنصر انتقال 
برای  را  انسانی  متعال  نگاه  و  است  فطرت  دهنده 
ادامه حیات به دنبال دارد. وی برای حل مشکالت 
موجود در عرصه خون رسانی ٬ بر لزوم جاسازی 
گرا  وظیفه  های  پدیده  از  داوطلبانه  های  نهضت 
تاکید و خاطر نشان کرد : این عملیات زندگی بخش 

باید به نهضتی داوطلبانه تبدیل شود. 
های  مسئولیت  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار   
است  مسئوالن  مردم  و   دوش  بر  که  اجتماعی 
بیشترین کمکهای ایجابی را انجام می دهد گفت : 
مسئولیت های اجتماعی در این عرصه بسیار معنادار 
بوده و تداوم این امر برای شهری که انسان محور 

است اهمیت فراوانی دارد. 
توسعه  بر  همگان  کمک  بر  تاکید  با  قدم  ثابت 

 نشریه واکنش: مدیرکل کمیته امداد گیالن خبر 
داد: احداث سه هزار واحد مسکن برای مددجویان 
گیالنی. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 2۴ 
در  گیالن  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  مدیرکل   ،
سالروز  اسفند   1۴ مناسبت  به  که  خبری  نشست 
تاسیس کمیته امداد و آغاز هفته احسان و نیکوکاری 
در  که  گیالن  رسانه  اصحاب  از  نفر   8۰ با حضور 
تشریح  با  برگزار شد  در رشت  نهاد  این  کل  اداره 
برگزاری  همچنین  و  نهاد  این  یکساله  های  برنامه 
جشن نیکوکاری در گیالن ، نقش رسانه ها را در 

تنویر افکار عمومی بسیار حائز اهمیت دانست.  
علیرضا  ؛  امداد  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
به  گیالن  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  محمدی 
و  کرد  اشاره   9۵ و   9۴ سال  در  نهاد  این  رویکرد 

مسیر پیشرفت انتقال خون تصریح کرد: آموزش در 
این زمینه باید از سرای محالت اغاز شود.

به عنوان  پذیری  : آموزش  افزود  شهردار رشت 
یک زیرساخت مهم به ویژه در پدافند غیر عامل باید 

تاثیرگذار باشد. 
دراین  نیز  گیالن  خون  انتقال  کل  اداره  مدیر 
مراسم ضمن قدر دانی از مسئوالن شهری به ویژه 
در  رشت  اسالمی  شورای  اعضای  های  حمایت 
این  خیابان  به  منتهی  کوچه  بازارچه  آوری   جمع 
اداره و ساماندهی کاسبان آن٬  در تشریح مشکالت 
مربوط به این اداره بیان داشت : گیالن از استان های 
باید تمام تالش ها برای  پر مصرف خون است و 

تامین خون از داخل استان با جدیت اعمال شود. 
 احمد مرادی گفت:  همه مردم رشت برای اهدای 
همین  و  نداشته  دسترسی   کل  اداره  این  به  خون 
اهداکنندگان  برای  مشکالتی  بروز  موجب  مساله 
با  اداره  یک  وجود  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
از  نیست  شهروندان  شان  فراخور  اهدا  سالن  یک 
کانکس های اهدای خون که در آینده ای نزدیک در 

تغییر و تحول  امداد شامل  اساسنامه کمیته   : افزود 
و  رسید  نیز  رهبری  معظم  مقام  تایید  به  که  شد 
و  ها  هزینه  کاهش   ، جدید  رویکردهای  براساس 

هزینه کرد هدفدار را دنبال می کنیم .  
های  زیرساخت  تقویت   ، چابکسازی  وی   
مشارکت مردمی و توسعه و تقویت صندوق قرض 
امداد عنوان  از رویکردهای کمیته  را  امداد  الحسنه 
کرد . محمدی با اشاره به اینکه رسانه ها نقش ارزنده 
مردمی  مشارکت  و  عمومی  اعتماد  افزایش  در  ای 
 : افزود  دارند  محرومان  به  بیشتر  خدمت  ارائه  در 
روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو 
حلقه از یک زنجیر در فرآیند برقراری ارتباط بین 
مسئوالن دستگاه ها و دولتمردان با مردم نقش تعیین 
کننده ای را عهده دار هستند و می توانند در کاهش 

سطح شهرمستقر می شوند خبر داد و از تالش های 
شهردار و اعضای شورای شهر رشت قدردانی کرد. 

قدر  ضمن  نیز  رشت  شهر  شورای  سخنگوی 
دانی از زحمات مسئوالن عرصه پزشکی٬ بهداشتی 
و درمانی اظهار داشت: شهردار رشت نیز عالوه بر 
امورات  انجام  به  فراوانی  عالقه  عمرانی٬  اقدامات 
فاطمه شیرزاد حل  در حوزه سالمت شهری دارد.  
مسکالت مردم را از اشتراکات همه مسئوالن شهری 
مقابل  در  شهری  مسئوالن  کرد:  اظهار  و  دانست 

خواسته های شهروندان پاسخگو هستند. 

های  آسیب  و  آالم 
اجتماعی مؤثر واقع 
بیان  با  .وی  شوند 
امداد  کمیته  اینکه 
گیالن از لحاظ آمار 
آمار  از  مددجویی 
برخوردار  خوبی 

نیست، اظهار کرد: تعداد خانوارهای مددجوی تحت 
و  هزار   116 ، در سال گذشته  استان  امداد  پوشش 
با  که   بود  نفر  هزار   198 جمعیت  با  خانوار   2۰۰
پاالیش و توانمندسازی خانواده ها در سال جاری، 
این آمار به 1۰8 هزار خانوار و جمعیت 18۰ هزار 

نفر رسیده است .  

شهــردار رشت تقديــر شد

3 هزار خانه براي مددجويان کميته امداد گيالن

نظارت هاي بهداشتی در 
گيالن تشديد می شود

 نشریه واکنش: در راستای افزایش ایمنی 
اجرای  و  مسافران  سالمت  و  غذایی  مواد 
گیالن،  در  نوروزی  سالمت  بسیج  طرح 
نظارت های بهداشتی از سوی دانشگاه علوم 
های  شهرستان  تمامی  در  گیالن،  پزشکی 

استان گیالن تشدید می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، کارشناس مسوول بهداشت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن  گفت: هر ساله از اول 
تشدید  طرح  فروردین  پانزدهم  تا  اسفند 
فعالیت های بهداشت محیط در قالب برنامه 
کشور  سراسر  با  همزمان  نوروزی،  سالمت 
آمده  در  اجرا  مرحله  به  نیز  گیالن  استان  در 
است. وی هدف این طرح را افزایش سالمتی 
مردم عنوان کرد و افزود: به این منظور حدود 
بازرس  200نفر  ترکیب  با  عملیاتی  تیم   60
 – محیط  بهداشت  کارشناسان  از  )متشکل 
صنعت  انتظامی-  –نیروی  حکوتی  تعزیرات 
اصناف-دامپزشکی- وتجارت-اتاق  معدن 
گردشگری-صدا وسیماوسایر ادارات مرتبط( 
نگهداری  توزیع، فروش،  تهیه  اماکن  کلیه  از 
اماکن  آشامیدنی،  خوردنی،  مواد  حمل  و 
عمومی، بین راهی و سامانه های آب رسانی 
با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت 

مواد غذایی نظارت و بازرسی می کنند.

از سوي  اداره کل انتقال خون گيالن ،

هزار واحد در دست ساخت است

ليال خدمت بين دانا 

10 جمادی الثانی  1438
 شماره   19655 اسفند  1395پنج شنبه 

سالمه شيرزادي

سالمه شيرزادي

سالمه شيرزادي

زهرا رضائی 
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استاندار هشدار داد،
در  گفت:  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   : واکنش  تشریه 
بهمن امسال 776 كیلومتر از شبكه و 22 هزار و 500 انشعاب گاز در 

استان مورد نشت یابی قرار گرفته است.
روابط  گزارش  به   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
عمومی گاز گیالن، مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این 
موضوع كه در بهمن ماه امسال معادل 3.5 درصد از  مجموع میزان 
شبكه و انشعابات استان مورد نشت یابی قرار گرفته است گفت: با 
توجه به بارش فراوان برف و باران در طی ماه گذشته و به تبع آن 
یخبندان و مسدود شدن معابر، اجرای این میزان نشت یابی بیانگر 

تالش و همت همکاران واحد بازرسی فنی بوده است.
 وی با اشاره به برخی صدمات وارده به خطوط گاز حین عملیات 
اجرایی در طی ماه های گذشته اظهار داشت: هماهنگی دستگاه های 
اجرایی با شركت گاز می تواند تا حد زیادی امنیت خطوط گاز در 
سطح استان را افزایش دهد و از آسیب های احتمالی به شبكه تغذیه 

و توزیع گاز و وقوع اتفاقات ناگوار جلوگیری نماید.
پایداری  در صورت  گفت:  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شرایط جوی 756 کیلومتر از شبكه گاز در استان در اسفند ماه مورد 

نشت یابی قرار خواهد گرفت.

776 کیلومتر شبکه 
گاز نشت یابی شد

خبر

خبر

ادامه سرمقاله

اي  منطقه  ي  نشریه   
در  گیالن  استاندار  واکنش: 
 : گفت  ریزی  برنامه  شورای 
کارخانه داران هرچه سریع تر 
مطالبات باقی مانده چایکاران 

را پرداخت کنند.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 

خبری گیالن 2۴ ،  دکتر محمد علی نجفی در این نشست که در 
سالن شهید انصاری ب بر ضرورت پرداخت مطالبات کارکنان 
تمامی دستگاهها تاکید کرد و افزود : با توجه به قرار گرفتن در 
ایام پایانی سال تمامی دستگاهها باید حقوق ، مزایا و رفاهیات 
 ، دولتی  نیمه   ، دولتی  مختلف  های  بخش  در  عزیز   کارکنان 
نهادهای عمومی  ، صنایع ، کشاورزی و گردشگری را پرداخت 
مطالبات   پرداخت  با  باید   : کرد  تاکید  گیالن  استاندار   . کنند 
کارکنان شریف دستگاههای مختلف شرایطی فراهم شود تا این 

عزیزان با حداقل مشکالت ایام پایانی سال را سپری کنند . 
 استاندار گیالن در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
امسال یارانه 1۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده توسط دولت 
در بخش چای با پیشنهاد استان به 1۴۵ میلیارد تومان افزایش یافت  
افزود : الحمدا... کل این مبلغ  قریب به 3 ماه گذشته  توسط دولت 
پرداخت شد.  وی با بیان اینکه در حدود ۴ تا ۵ درصد از چایکاران 
عزیز هنوز تمام مطالبات  خود را از تعداد محدودی کارخانجات 
چای  کارخانجات  و  چای  سازمان   : گفت  نکردند  دریافت  چای 
بر ضرورت  .  وی  کنند  پیدا  ورود  با جدیت  بخش  این  در  باید 
چای  کارخانجات  توسط  چایکاران  مطالبات  تمامی  پرداخت 
ریال  دولت حتی یک   : افزود  و  کرد  تاکید  پایان سال  از  پیش  تا 
کارخانه  از  محدودی  تعداد  تنها  و  نبوده  بدهکار  بخش  این  بابت 
مطالبات  سریعتر  چه  هر  باید  که  هستند  چایکاران  بدهکار  داران 
این عزیزان  را پرداخت کنند .  وی با قدردانی از همراهی خوب 
عزیزان  این  از  برخی   : داشت  اظهار  چای  کارخانجات  بیشتر 
و  کردند  پرداخت  را  چایکاران  مطالبات  موعد  از  زودتر  حتی 
تعداد محدودی از این کارخانجات مطالبات چایکار را پرداخت 

نکردند که باید هر چه سریعتر اقدام کنند .  

مطالبات چـايكاران سريع
 پرداخت شود

در  گیالن  استاندار  اقتصادی  معاون 
بیان  با  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کارگروه 
از  منصفانه  و  تعارف  بدون  باید  اینکه 
دولت حمایت کنیم گفت: گیالن از معدود 
استان هایی است که 1۰۰درصد سهم خود را 

در تسهیالت رونق تولید جذب کرد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 2۴ 
،  به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
گیالن محمدحسین اصغریان در این جلسه 
مجموعه  خدمات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
دستگاه های اشتغالزا و بانک های عامل استان 
تأکرد کرد : دولت قدم های بزرگ و موثری 
در تقویت بخش خصوصی و رونق تولید در 
این  نادیده گرفتن  و  است  برداشته  استان ها 
کردن  امید  نا  و  اغراض سیاسی  با  خدمات 
آحاد  و  نظام  به صالح  بلند مدت  در  مردم 
افراد  اینکه  بیان  با  اصغریان  نیست.   مردم 
توسعه  جهت  در  خالصانه  بسیاری  گمنام 
کرد:  اظهار  هستند  فعالیت  مشغول  کشور 
متاسفانه عده ایی با دیدگاه سیاسی خدمات 
دولتی را نادیده می انگارند و منافع حزبی را 

بر منافع عمومی ترجیح می دهند.
  وی تاکید کرد: کاستی و مشکالت وجود 
انجام شده  نیست خدمات  انصاف  اما  دارد 
نادیده انگاشته شود.   وی با تاکید اینکه باید 
حمایت  دولت  از  منصفانه  و  تعارف  بدون 
کنیم گفت: نباید بهانه به دست سودجویان 
و کسانی که به دنبال منافع سیاسی و حزبی 

خود هستند، بدهیم.
 محمد حسین اصغریان  با اشاره به این 
که در سال جاری براساس گزارش عملکرد 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه 
اجتماعی(  رفاه  و  کار  تعاون  کل  )اداره 
متمرکز  سامانه  در  شغل   2۰9۴7 مجموعًا 
شده  ثبت  ایجاد  استان  در  اشتغال  رصد 
نیز  تعداد  این  از  بیش  کمی   : افزود  است 
که  دارد  وجود  استان  در  نشده  ثبت  شغل 
باید در سامانه ثبت گردد.  معاون اقتصادی 
جزء  گیالن  استان  که  این  بیان  با  استاندار 
معدود استان هایی است که 1۰۰درصد  سهم 
خود را در تسهیالت رونق تولید جذب کرد 
افزود : عالوه بر ین تسهیالت در بخش های 
اشتغال  اشتغالی،  خود  تسهیالت  مختلف 
امداد،  کمیته  حمایتی  تسهیالت  خانگی، 
بهزیستی و صندوق کارآفرینی و امید نیز کل 

سهم استان جذب گردیده است.

 نشریه ی منطقه ای واکنش: رئیس جهاد 
میوه  کرد:  اعالم  گیالن  استان  کشاورزی 
ذخیره شده برای عید از کیفیت و مرغوبیت 
باالیی برخوردار است و عده ای از داللها و 
واسطه های تالش دارند با فضاسازی کیفیت 

میوه های امسال را پایین نشان دهند.
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
میوه شب عید شامل  متذکر شد:  ، وی   2۴
ذخیره شده  کافی  اندازه  به  پرتقال  و  سیب 
و درصورت مواجهه با کمبود از دیگر نقاط 

وارد می  کنیم.
 مهندس شعبان نژاد تصریح کرد« : توزیع 
میوه شب عید از چند روز آینده و احتماال 
از بیستم اسفند ماه در مراکز مشخصی که به 

اطالع مردم می رسد،  آغاز می شود.
مدیر  رنگیدن  مهندس  نیز  این  از  پیش   
عامل تعاون روستایی گیالن اعالم کرده بود، 
حدود  از  پرتقال  و  سیب   « عید  میوه شب 
مراکز  در  قبل  سالهای  همانند  اسفندماه   2۰

مشخصی توزیع می شود.
 وی میزان میوه ذخیره شده توزیعی برای 
عید امسال در استان گیالن را بیش از یک 
میلیون و 2۰۰ هزار تن اعالم و کیفیت میوه 
ها به خصوص پرتقال را عالی توصیف کرد.

مشاور  و  دستیار  جانشین   
توان  گفت:  قوا  کل  فرماندهی 
صنعت دفاعی ایران قبل از انقالب 
در حد صفر بود این در حالیست 
قدرت  چهارمین  ایران  اکنون  که 
دنیا  امروز  است.  جهان  موشکی 
تجاوز  و  حمله  تصور  نمی تواند 

باشد.  سردار سرتیپ علی شمشیری در  داشته  را  ما  به کشور 
یادواره سرداران، فرماندهان و 250شهید واالمقام شفت که در 
این شهرستان برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت  مسجد جامع 
حضرت فاطمه زهرا)س(، با بیان اینکه ذکر فضائل ائمه اطهار)ع( 
و شهدا باعث افزایش معرفت انسان می شود، اظهار کرد: استان 
گیالن جزء ده استان نخست کشور از نظر حضور در جبهه و 
تعداد شهدا نسبت به جمعیت خود است. وی به نقش اثرگذار و حضور 
فعاالنه گیالنی ها در عرصه نبرد حق علیه باطل اشاره کرد و افزود: تقدیم 
و...در شهرستان  فرماندهان  250شهید و 350جانباز و خانواده سه شهید، 
دفاع  دوران  در  شهرستان  و  استان  این  مردم  اثرگذار  نقش  بیانگر  شفت 
مقدس و انقالب است. سردار شمشیری با بیان اینکه شهرستان شفت دیار 
باقر شفتی است  علماء و شخصیت های بزرگی چون آیت اهلل سید محمد 
که عالوه بر سطح کشور در سطح جهان اسالم نیز موثر بوده  اند، 
در  ایستادگی  خواهان  که  کسانی  می شود  توصیه  کرد:  خاطرنشان 
کتاب  مجموعه  هستند  شدن  جهادی  و  انقالبی  اََبرقدرت ها،  برابر 
»منشور روحانیت« که توسط امام راحل نگاشته شده است چندین 
بار مطالعه کنند. وی به وضعیت خاص منطقه خاورمیانه اشاره کرد 
و گفت: تا سال 57کشور ایران مهره ای در دست اسرائیل و آمریکا 

بود. این در حالیست که امروز به قدرت منطقه تبدیل شده است.

 ادامه مطلب از صفحه اول ....
برای تحقق این هدف واال شایسته است که مسئوالن اجرایی ،  
سازمان میراث فرهنگی ،  سازمان ها و مراکز مهمان پذیر،  تشکل 
های غیر دولتی، هتل دارها،  مردم در شهر و روستا از طریق رسانه 
ملی،  خبرگزاری ها ، سایت ها و کانالهای تلگرامی  و مطبوعات  
به  که  فقط مسئوالن  نه   « در سطج مجریان  درمانی  مراکز  و حتی 
با  بلکه   - کنند«   اقدام  ناکارآمد  جلسات  و  ها  نشست  برگزاری 
برگزاری نشست های کارشناسی و ارایه راهکارهای عملی به مردم 
آموزش بدهند که چه رفتارهایی با مهمان و گردشگر داشته باشند.

توسعه  آینده  سال  برای  گیالن  برنامه  که  اکنون  راستی  به 
گردشگری است چنین اقدام هایی در دستور کار قرار گرفته است 
،  اگر پاسخ مثبت است ،  چرا ما به عنوان رسانه در گیالن 24 ، 
نشریه ی منطقه ای واکنش و کانال تلگرامی واکنشی ها از آن مطلع 
نیستیم.! بیائیم اگر قرار است کاری انجام بدهیم ،  آن را از شعار دور 
کرده و با شعور کار را عملیاتی و میدانی کنیم تا در مسیر بهره وری 

قرار گرفته و منافع اش را نصیب مردم خوب مان کنیم.
مردم باید برای توسعه گردشگری آموزش های متنوع و گوناگون 
این عرصه  در  ها  رسانه  و  مسئوالن حوزه گردشگری  و  ببینند  را 
وظایفی دارند که این وظایف باید تعریف ، تشریح و برنامه ریزی 
شود. نظرها و پیشنهادهای شما مردم گیالن و غرب مازندران در این 
راستا بسیار تعیین کننده است ، بنابراین وارد این بحث ها شوید و 
نگوئید » دیگران هستند و به ما مربوط نیست«  که یک ملت بیدار 

و هوشمند هرگز چنین تفکری نخواهد داشت .

ناديده گرفتـن خدمات 
دولت انصاف نيست 

داللها سعی دارند ميوه هاي 
شب عيد را بد جلوه دهند

ايـران چهـارمين قـدرت
 موشکی جهان 

گيالنی ها با همه  خوبی ها 
آموزش ببينند

نشریه ي واکنش: سواحل شمال 
دولتی  مدیران  برای  ویال  به  کشور 

تبدیل شده است
به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 2۴ ، نماینده مردم رشت در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
تصرف  کشور  شمال  سواحل  اکثر 
مجتمع هایی  و  ویال  به  و  شده 
شده  تبدیل  دولتی  مدیران  برای 
است،گفت: تشکیل سازمان عمران 
و  هرج  از  قطعا  ساحل  و  دریا 
سواحل  در  آمده  پیش  مرج های 
می کاهد. جبار کوچکی نژاد، نماینده 

مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در توضیح 
ساحل،  و  دریا  عمران  سازمان  تشکیل  وضعیت 
اظهار کرد: تشکیل این سازمان در مجلس نهم به 
بودجه  متاسفانه در ردیف های  اما  تصویب رسید 
و قانون برنامه ششم توجهی به این سازمان نشده 
علی رغم  این سازمان هم  است،متاسفانه ساختار 

مصوبه قانونی هنوز شکل نگرفته است .
وی با انتقاد از اینکه دولت توجهی به تشکیل 
ندارد،افزود:تشکیل  و ساحل  دریا  عمران  سازمان 
و  هرج  از  قطعا  ساحل  و  دریا  عمران  سازمان 
می کاهد،این  سواحل  در  آمده  پیش  مرج های 

شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  واکنش:  نشریه 
تصفیه  احداث  عملیات  انجام  از  گیالن  صنعتی 
خانه فاضالب صنعتی در ۵ شهرک و ناحیه صنعتی 
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  داد.  خبر 
شهرک  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   ،  2۴
با  احمدعلی شهیدی   ، استان گیالن  های صنعتی 
اشاره به تجهیز و اتصال 8 شهرک و ناحیه صنعتی 
تصریح  صنعتی  فاضالب  تصفیه  های  سیستم  به 
کرد: هم اکنون شهرک های صنعتی شفت، لوشان، 
حسن رود انزلی، صومعه سرا، الهیجان، سیاهکل، 
فاضالب  تصفیه  های  سیستم  به  رودسر  و  تالش 

صنعتی مجهز هستند.
 وی در ادامه از اجرا و احداث ۵ تصفیه خانه 
نواحی  و  شهرکها  سطح  در  صنعتی  فاضالب 
خانه  تصفیه  این  گفت:  و  داد  خبر  استان  صنعتی 
ها در شهرکهای صنعتی سفیدرود رشت، نقره ده 
فومن  لنگرود، کوچیچال  نالکیاشر  اشرفیه،  آستانه 
و ناحیه صنعتی سکام رضوانشهر در حال اجرا و 

ساخت و ساز هستند. 

رسمی  ماراتن  اولین  در  شدن  قبول  وجود  با 
زندگی اش یعنی کنکور، آن هم در رشته دکتری 
حرفه ای داروسازی در شهر قم، ماندن در شهر و 
دیار خود را به رفتن و تحصیل در رشته داروسازی 
ترجیح داد چرا که عالقمند به راه اندازی کسب و 

کار و اشتغالزایی در دیار خود بود . 
 ،  2۴ گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
به  کشاورزی  مهندسی  رشته  در  تحصیل  کنار  در 
فعالیت های اقتصادی روی آورد و در این مسیر 
به دست  ملی  هایی در سطح  رتبه  و  ها  موفقیت 
به  بتواند  که  است  این  او  آرزوی  اکنون   . آورد 
آینده  در  مردم  خدمتگذار  و  کند  خدمت  مردم 
های  توانایی  از  استفاده  با  خواهد  می  او  باشد، 
در حوزه  قوی  گذاران  از سرمایه  دعوت  و  خود 
اقتصادی، زمینه اشتغالزایی در شهرستان خود یعنی 
... مصاحبه زیر   آستانه اشرفیه را به وجود بیاورد 
گفت و گویی کوتاه و صمیمی با »سجاد اخوان « 
فعال حوزه اقتصادی و مشاور شرکت صادرکننده 
انصراف وی  از ماجرای  باشد که  برتر کشور می 
از دکتری داروسازی تا دلیل حضورش در عرصه 
این گفت و گو  برای مخاطبین  را  اقتصادی  های 

بازگو می کند .
* لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

آستانه  شهرستان  متولد  آستانه،  اخوان  سجاد   
مهندسی  التحصیل  فارغ  گیال،  استان  اشرفیه  
کشاورزی گرایش اصالح نباتات از دانشگاه آزاد 
شهرستان  ساکن  کودکی  از  و  باشم  می  الهیجان 
آستانه اشرفیه هستم و به آن عالقه فراوانی دارم .

 حدوداً 31 سال سن دارم و مشغول به کارهای 
اقتصادی در زمینه خودرو، قطعات و واردات می 
لند  هپی  شرکت  مشاور  حاضر  حال  در  باشم، 
با کمک  و  هستم  نیز   کشور(  برتر  کننده  )صادر 
خداوند به فعالیت های اقتصادی خود برای کسب 
روزی حالل و همچنین رونق اقتصاد شهرم ادامه 

سازمان به خصوص در سواحل شمال کشور که 
قرار  غیرقانونی  تعرض های  مورد  آن  از  بخشی 
گرفته است موثر خواهد بود . کوچکی نژاد گفت: 
اکثر سواحل شمال کشور تصرف شده و به ویال 
شده  تبدیل  دولتی  مدیران  برای  مجتمع هایی  و 
است، این اقدامات تصرف به پول بیت المال است 

بنابراین نیازمند ساماندهی خاص و موثر است .
نمایندگان  ملت، عضو مجمع  به گزارش خانه 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالن  استان 
عمران  سازمان  تشکیل  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه 
موجب  را  کشور  سواحل  تحول  ساحل  و  دریا 

زمین  واگذاری  به  اشاره  با  ادامه  در  شهیدی 
در سطح شهرک  گذاران  سرمایه  به  های صنعتی 
جایگاه  و  اهمیت  ویژه  به  صنعتی  نواحی  و  ها 
انزلی  آزاد  منطقه  در  رود  حسن  صنعتی  شهرک 
پرداخت و تصریح کرد: فازهای عملیاتی در سطح 
با  ۵۰ هکتاری این شهرک اجرایی شده است که 
واگذاری بخش بزرگی از سهم 3۴ هکتاری زمین 
شهرک  این  در  گذاران  سرمایه  به  صنعتی  های 
،181 واحد صنعتی با توانمندی های مختلف در 

خواهم داد .   * شما فارغ التحصیل دانشگاهی 
در رشته مهندسی کشاورزی هستید چه شد که 
وارد کار اقتصادی و آن هم صنعت خودرو شده 

اید ؟
 از کودکی عالقه خاصی به خودرو داشتم و در 
بودم  عالقمند  ها  خودرو  به  کودکی  از  رویاهایم 
و به این فکر می کردم که روزی یک وارد کننده 
انجام  در حوزه خودرو  کارهایی  و  باشم  خودرو 

دهم که خداوند کمک کرد به آرزویم رسیدم .
 * چگونه به آرزویتان رسیدید و به صورت 
جدی وارد این حوزه کاری و کارهای اقتصادی 

شدید؟ 
*در طی دوران تحصیلی خودم قبل از ورود به 
دانشگاه ، دانش آموز درس خوان و پرتالشی بودم 
و از آنجایی که در خانواده مذهبی نیز بزرگ شده 
اصلی خانواده و خودم  از هدف های  یکی  بودم 
رسیدن به مقام باالی تحصیلی و رسیدن به هدفی 
مشخص بود که در آن زمان تالش بسیار زیادی 
 18 سن  در  حتی  بودم  شده  موفق  که  کردم  می 
سالگی در اولین کنکور رسمی که داده بودم رشته 
داروسازی را در شهر قم قبول شوم،  در آن سال 
بسیار سخت  داروسازی  رشته  در  شدن  قبول  ها 
بود اما در نخستین حضور خود در کنکور  موفق 
شده بودم که در این رشته قبول شوم اما از آنجایی 
ایجاد  و  کار  و  کسب  به  زیادی  عالقه  خودم  که 
گیالن  در  داشتم  دیگران  و  خودم  برای  اشتغال 
دکترای  به  را  کشاورزی  مهندسی  رشته  و  ماندم 

داروسازی ترجیح دادم .
داروسازی«  »دکتری  از  آنکه   از  پس   *  
انصراف دادید و ماندن در دیار خود را به رفتن 

ترجیح دادید چه کردید؟
 پس از آن در دیار خود شروع به کار و فعالیت 
اقتصادی در کنار تحصیل کردم که کارهای  های 
دارای  و  ام  داده  انجام  خودرو  زمینه  در  متفاوتی 

می شود،گفت:مجمع نمایندگان استان 
گیالن این موضوع را پیگیری خواهد 
باید  قانونی مجلس  کرد زیرا مصوبه 

اجرا شود.
مردم  نماینده  سخن  نگاه رسانه: 
بسیار  سخني  مجلس  در  رشت 
این  اما    ، سنجیده و درست است 
دیروز  و  امروز  به  مربوط  شرایط 
نیست بلکه ریشه در 40 سال گذشته 
و حتي قبل از انقالب اسالمي دارد.  
البته در یك دهه اخیر با بروز فاصله 
مدیران  شدن  پولدارتر  و  طبفاتي 
شرایط  این  ها  پذیري  توصیه  و 
ادامه  کارها  این  دامنه  همچنان  و  یافته  گسترش 
استان  است که رسانه هاي  بسیار شایسته  دارد. 
هاي گیالن و مازندران در این خصوص واکنش 
همه  به  متعلق  آن  ساحل  و  دریا   بدهند.  نشان 
و  است  جهاني  گردشگران  حتي  و  ایران  مردم 
یا  اشخاص  چه  اي خاص  عده  تملك  در  نباید 
انقالب  ارگانها و سازمان هاي دولتي و  نهادها، 
اسالمي در آید. ساحل را براي همه مردم ایران و 

براي همه نسل ها باید حفظ کرد.
اگر نظري و انتقادي دارید ، بسم اهلل

حوزه صنایع غذایی، شیمیایی، سلولزی، فلزی، برق 
و الکترونیک، نساجی و کانی های غیرفلزی احداث 

شده و یا در حال ساخت و ساز  است.
گیالن  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
در ادامه با بیان بهره برداری از 86  واحد صنعتی 
با  نشان کرد:  این شهرک صنعتی خاطر  مستقر در 
تولیدی،  و  صنعتی  واحدهای  این  از  برداری  بهره 
برای یک هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم و 2هزار 
نفر اشتغال غیر مستقیم برابر با پروانه بهره برداری 

ایجاد شده است. 
اساسی  زیرساختهای  به  این شهرک  تجهیز  وی 
برق 2۰کیلوولت،  توزیع  مانند تصفیه خانه، شبکه 
آبهای  هدایت  و  آوری  جمع  روشنایی،  شبکه 
سازی  محوطه  معابر،  شبکه  آب،  تامین  سطحی، 
و  رسانی  گاز  مخابرات،  شبکه  سبز،  فضای  و 
را  نشانی  آتش  آشیانه  و  به خودرو  تجهیز شهرک 
رود  در شهرک صنعتی حسن  موجود  امکانات  از 

انزلی عنوان کرد.

ام  شده  نیز  خودرو  زمینه  در  مختلف  های  رتبه 
در خروج  کشور  سوم  رتبه  دارنده  مثال  عنوان  به 
خودروهای فرسوده، واردات خودرو و ... می باشم 
. * به فکر پیشرفت بیشتر و توسعه در کارهایتان 

هستید ؟
خوبی  پیشرفت  خودم  نظر  به  کاری  لحاظ  از   
بدهم  ادامه  را طوری  راه خود  امیدوارم  ام،  داشته 
کنم،  مردم خدمت  برای  بیشتر  بتوانم  آینده  در  که 
اکنون آرزو دارم که خدمتگذار مردم در آینده باشم 

، همین .... ! 
التحصیالن  برای جوانان و فارغ  پیشنهادی   *

بیکار دارید ؟
ام   کار کرده  به  ابتدای جوانی شروع  از   خودم 
وکارها را به صورتی که بوده است انجام داده ام، 
هرگز کار را برای خود عار ندانستم و به جوانان هم 
پیشنهاد می کنم که فارغ التحصیل بودن به تنهایی 
به  نیست یک جوان تحصیل کرده خود هم  کافی 

تنهایی باید انرژی کار کردن داشته باشد .
* به عنوان یك شخص تحصیل کرده و موفق 
در حوزه اقتصادی چه برنامه ای برای شهر محل 

سکونت خود دارید و دنبال می کنید؟
به  قوی  آینده سرمایه گذاران  در  دارم  نظر  در   
شهر آستانه بیاورم تا بحث اشتغال شهر حل شود 
که در آینده از آن بیشتر سخن خواهم گفت و به 

امید آینده ای بهتر برای جوانان .

سواحل شمال در تصرف ویالهاي مدیران   

احداث تصفيه خانه فاضالب صنعتی در 5 شهرک

فعاليت اقتصادي را به دارو سازي ترجيح دادم

خبر

خبر

رئيس جهاد کشاورزي گيالن،

مشاور شرکت صادر کننده برتر کشور ؛
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توسعه گردشگري و الزامات آن،
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دوره آموزش » تيتر 
نويسي« در خانه مطبوعات 

گيالن برگزار شد

اولین دوره آموزش » تیترنویسی حرفه ای » با حضور اصحاب 
رسانه مركز گیالن در محل این خانه در رشت برگزار شد.

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، در این دوره آموزشی 
مجید محمدپور استاد روزنامه نگاری در دانشگاه و رئیس كارگروه 
موثر  نویسی  تیتر  اهمیت  در خصوص  مطبوعات   خانه  آموزشی 
و علمی در رسانه های مكتوب،  صدا و سیما و فضای مجازی،  
ویژگیهای تیتر خوب،  اجزای تیتر،  ساختار خبر،  قواعد تیتر نویسی  

و شیوه های تهیه یك تیتر مناسب توضیح داد.
  براساس برنامه های كارگروه » كمیته« آموزش خانه مطبوعات 

استان گیالن  از خرداد ماه سال آینده پس از تصویب هیات مدیره 
آموزشی  دوره  چند  عامل  مدیر  همكاری  و  با همت  و  خانه  این 
اصول علمی خبر نویسی ، شیوه های مصاحبه در مطیوعات،  ارتباط 
فناوری های نوین و  اطالع رسانی،  رسانه شناسی،   گزارش نویسی 
در مطیوعات،  اخالق رسانه ای،  حقوق در رسانه و .... برگزار می 
یك  و  رسانه  اصحاب  به  مربوط  های  دوره  این  از  بخشی  كند.  
نیز برای دانش آموزان سال آخر  از دوره های آموزشی  مجموعه 

دبیرستان و دانشجویان عالقه مند برگزار می شود

ای  منطقه  ی  نشریه   
گیالن  استاندار  واكنش: 
برای  گیالن  شدن  آماده  از 
پذیرایی از مسافران نوروزی 
خبر داد و گفت: برای میزبانی 
گردشگر  میلیون   7 از  بیش 

نوروزی آماده هستیم . 
   دکتر محمدعلی نجفیبا 
جمع  از  پس  اینکه  به  اشاره 
آوری برف اخیر طی ابالغی 
شهرداران  و  فرمانداران  به 
شهرها  زیباسازی  جهت  در 
منظور  به  معابر  آسفالت  و 
و  مسافران  ورود  آمادگی 

همین  در  افزود:  شد،  تأکید  نوروزی  گردشگران 
خدمات  اجرایی  ستاد  و  ترافیک  شورای  راستا 
سفر استان نیز برای برنامه ریزی و تمهید مقدمات 
از مسافران نوروزی تشکیل وکمیته های  میزبانی 

ده گانه آن فعال هستند .
متل و  دارای هزار و 496 هتل،  را  وی گیالن 
مسافرکاشانه عنوان و خاطرنشان کرد: این اقامتگاه 
درآمدی  طبقات  برای  مختلف  سطوح  در  که  ها 
متفاوت جامعه مشخص شده است  ظرفیت  25 
گیالن  در  دولت  عالی  نماینده  دارد.  تخت  هزار 

اظهار داشت: در ایام نوروز برای اقامت فرهنگیان 
با امکانات اولیه در نظر  نیز بیش از 380 مدرسه 
گرفته شده که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 95 نوروز  در  کرده  اقامت  مسافران  تعداد  وی 
در گیالن را بیش از  6 میلیون نفر عنوان کرد و 
گفت: با امکانات بیشتری که نسبت به سال گذشته 
در نظر گرفته شده برای اقامت بیش از 7 میلیون 

گردشگر آمادگی داریم.
دکتر نجفی  به زیبایی های خاص گیالن اشاره 
و  سحرانگیز  جنگل  و  دشت  دریا،  گفت:  و  کرد 

از  استان  سرسبز  های  کوه 
های  کوه  تا  آستارا  حیران 
تاریخی،  ماسوله  طوالش، 
رودبار و دیلمان با سواحل زیبا 
همچون  متنوع  محصوالت  و 
دستی  صنایع  و  برنج   ، چای 
برای  خوبی  مأمن  تواند  می 
خارجی  و  داخلی  مسافران 

باشد. 
این  بر  :عالوه  گفت  وی 
جاذبه های بی نظیر گیالن هزار 
و 43 اثر ثبت شده تاریخی دارد 
و موزه های استان نیز در کنار 
است.  فعال  بوستانها  و  پارکها 
استاندار گیالن دل مردم این خطه را سرشار از مهر 
، عطوفت و مهمان دوست دانست و افزود: غذاهای 
یونسکو  در  که  استان  رنگین  های  سفره  و  متنوع 
گیالن  های  جاذبه  از جمله ی  رسیده  ثبت  به  نیز 

محسوب می شود.
استاندار گیالن گفت : در نوروز جشنواره های 
بیشتر  آشنایی  برای  نیز  مختلف  محلی  و  بومی 

گردشگران با آداب ورسوم گیالن برپا می شود.
منبع» باشگاه خبرنگاران

مدرک گرايی ازآفت هاي 
جامعه امروز است

برگــزاري نمايشـگاه 
منطقـه اي طـرح

 جابربن حيان

سالمتــی باالتريـن 
موهبت الهی

ليال خدمت بين دانا 

مدرک  هامبورگ  اسالمی  مرکز  مدیر 
امروز  جامعه  آفت های  از  یکی  را  گرایی 
حفظ  را  علم  گفت:حرمت  و  دانست 
عنوان  به  باید  بخشی  آگاهی  زیرا  نکردند 
آیت اهلل  گرایی.  مدرک  نه  گیرد  قرار  اصل 
مرکز  مدیر  و  جمعه  رمضانی،امام  رضا 
اسالمی هامبورگ و نماینده مردم گیالن در 
مجلس خبرگان رهبری در مراسم سوگواره 
مدافعان والیت در جمع دانش آموزان هیأت 
انجمن های  اتحادیه  انصارالمهدی)عج( 
اشاره  با  گیالن  استان  دانش آموزان  اسالمی 
به ایام فاطمیه، شهادت این بانو بزرگوار را 
تسلیت گفت و اظهار کرد:با توجه به اینکه 
داشتند  کوتاهی  عمر  زهرا)س(  حضرت 
بود. وی  پربرکت  این عمر کوتاه بسیار  اما 
فراتر  شخصیت  یک  را  زهرا)س(  فاطمه 
افزود:حضرت  و  کرد  عنوان  خود  عصر  از 
تمام  برای  الگویی  الزهرا)س(  فاطمه 
اسالمی  مرکز  می باشد.مدیر  جهان  مردم 
و  توحیدی  دیدگاه  دو  به  اشاره  با  هامبورگ 
حضرت  دیدگاه  از  مشرکی،گفت:کوثرگرایی 
مقابل  در  که  می گیرد  سرچشمه  زهرا)س( 
گیالن  مردم  .نماینده  است  گرایی  کثرت 
جامعه  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
باشد و  بیدار  باید  برای رشد و توسعه خود 
در  آگاهی  و  علم  که  است  بیدار  جامعه ای 
دارای  که  جامعه ای   . باشد  داشته  وجود  آن 
کشورها  سایر  توسط  باشد  معنویت  و  علم 
بیان  با  رمضانی  آیت اهلل  نمی شود.  استعمار 
داشته  درستی  گیری  جهت  باید  علم  اینکه 
سلطنت  خود  همراه  کرد:علم  تصریح  باشد، 
مرکز  مدیر  و  جمعه  می آورد.امام  قدرت  و 
انسانی  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی هامبورگ 
که راه را پیدا نکند به کمال نمی رسد،افزود: 
انسان ها  به  راه  دادن  نشان  برای  پیامبران 

حضور داشتند.

جشنواره  طرحهای  ای  منطقه  نمایشگاه 
از 1۰۰ پروژه علمی  بیش  با  جابربن حیان 
زینب  حضرت  هنرستان  در  آموزان  دانش 
ای  منطقه  نمایشگاه   . شد  برگزار  )س( 
بیش  با  حیان  جابربن  جشنواره  طرحهای 
زینب  حضرت  هنرستان  در  طرح   1۰۰ از 
)س( برپا شد . در این نمایشگاه که با بازدید 
، دانش آموزان  مسئولین آموزش وپرورش 
واولیاء همراه بود بیش از 1۰۰ پروژه علمی 
دانش آموزان به معرض نمایش گذاشته شد 
. این نمایشگاه که 3۵۰ دانش آموز با بیش 
از 18 مدرسه در آن شرکت  از 1۰۰ طرح 
دایر  بازدید   برای  روز   ۵ مدت  به  داشتند 
بوده و پس از داوری و تعیین سهمیه های 
اختصاص یافته ، آثار منتخب دانش آموزان 

به مرحله استانی راه خواهند یافت .

هیچ چیز باالتر از سالمتی نیست. زندگی 
انسانها می  به  را  موهبتی است که خدا آن 
اما گاهی اوقات به دالیل گوناگون  بخشد. 
نبود  و  عروقی  و  قلبی  بیماریهای  قبیل  از 
امکانات الزم برای درمان در بیمارستانهای 
دولتی مانند بیمارستان حشمت رشت، هزینه 
به مردم و خانواده ها تحمیل  های سنگین 
افتد.  می  خطر  به  مردم  سالمتی  و  می کند 
وزیر  از  هموطن،  یک  عنوان  به  اینجانب 
محترم بهداشت تقاضا می کنم تا با اجرای 
گذاشتن  امکان  سالمت،  نظام  تحول  طرح 
فنر یا استامپ در بیمارستان حشمت رشت 

را  فراهم آورد.

خبر 

خبر 

گيالن آماده پذيرا يي از 7 ميليون مسافر است

چقدر هيچ کس مثل او نبود

شوراي استانی ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت استان گيالن برگزار شد

او  مثل  کسی  هیچ  چقدر  گفتند  می 
فرصت  از  افراشت  بر  را  بادبانها  نبود، 
سینه  و  کرد  استفاده  احسن  نحو  به  ها 
تا  ناموافق  بادهای  مقابل  در  کرد  سپر 
کشتی سهمگین مجموعه سما در ساحل 
شبکه  گزارش  به   . بگیرد  پهلو  آسایش 
بار  این     ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی 

متفاوت بود، متفاوت تر از همیشه… جلسه تکریم و معارفه معاون 
امور سما دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان را می گویم، متفاوت 
تر از صدها جلسه تودیع و معارفه ای بود که به عنوان یک خبرنگار 
در آن حضور داشتم …  از لبخندها و ابراز رضایت های پیش از 
شروع مراسم تکریم و معارفه تا اشک ها و بغض هایی که پس از 
پایان جلسه تکریم به سراغ کارکنان مجموعه سمای الهیجان آمد، 

زن و مرد نداشت همه بغض گلویشان را فرا گرفته بود… 
همه چیز متفاوت تر بود، این بار همه تعریف می کردند، تشویق 
می کردند، از مهربانی ها می گفتند، از عملکرد ها، از خوبی های 
یک رییس و همچنین می گفتند از بی مهری و بی لطفی های برخی 

افراد به این رییس مهربان …  
عده ای نیز همچنان در کنار کارکنانی که اشک میریختند لبخند بر 
روی لبانشان جاری بود، می گفتند لبخندشان نشانه رضایت است، 
جایگاه  در  را  مهربانشان  رییس  که   دارند  ایمان  چون  خوشحالند 
هایی باالتر خواهند دید… لبخند می زدند و اشک می ریختند به 

یاد تمام خاطرات شیرین و تلخ …
 با خود فکر می کردم که به راستی چه چیزی باعث این می شود 
که اینچنین کارکنان یک مجموعه نسبت به رییس خود ابراز لطف 
و احساسات داشته باشند، جوابی جز صداقت، شرافت، مهربانی و 
عملکرد نیافتم… می گفتند رئیسمان بزرگترین پتانسیلی بود که فعل 

سخت خواستن را به توانستن تبدیل کرد .
 می گفتند،چقدر هیچ کسی مثل او نبود، بادبانها را بر افراشت از 
فرصتها به نحو احسن استفاده کرد و سینه سپر کرد در مقابل بادهای 
پهلو  آسایش  ساحل  در  سما  مجموعه  سهمگین  کشتی  تا  ناموافق 
بگیرد .  می گفتند حیرانیم که چرا این گونه خورشید بی مهری بر 
دلهای انسانهای دانایی می تابد که فقط دغدغه شان رشد و تعالی 

است و الغیر …
 به یاد آوردم چند سال پیش را… آن روز ها همه چیز خوب 
نبود، بحران مجموعه سما را فراگرفته بود… آرامش برهم خورده 
بود تا اینکه رییس مهربان آمد، کم کم همه چیز رو به راه شد، مدتی 
گذشت همه چیز تغییر کرد، تحوالت سما چشمگیر شده بود، دیگر 

سما آن سمای سابق نبود! سما شاهد تجربه اولین ها شده بود …
بر دل ها بود و نور  مدیریت ثمربخش رییس مهربان، مدیریت 
و امید را بر دل های کارکنان مجموعه سما تاباند، دیگر با جان و 
دل برای پیشرفت مجموعه تالش می کردند و سختی ها و مشقات 
ناشی از کار و تالش را با حالوت امید به آینده ای بهتر پذیرا می 
شدند .  بی شک خانواده سما هیچگاه خاطره تالشهای بی وقفه و 
پیگیری و سختکوشی های رییس مهربان را در ابعاد مختلف از یاد 
نخواهد برد و شور شیرین خاطرات تالشها همواره در این مجموعه 
ای که در جای جای آن اثر قدم ها و پشتکار و همت رییس مهربان 

بر آن موج می زند به یادگار خواهد ماند .
هر  بدانیم  که  است  آن  مهم  مندیم  رضایت  چقدر  نیست  مهم   
و  قدرت  قاصد  باید  کرده  عطا  ما  به  بزرگ  خدای  که  را  فرصتی 
تفکر و تعقل و دانایی باشیم و این گونه است که همه فاصله های 
اجرایی و علمی مان مبدل به یادگیری خواهد شد . باور دارم آنچیز 
که از انسان باقی خواهد ماند همین مهربانی ها، خاطرات و عملکرد 
هایی است که آیندگان از آن یاد خواهند کرد،ما امانتدار نسل بزرگ 
آیندگان هستیم، چه خوب است همگان تالش کنیم تا تاریخ روزی 
نا مهربانان و  به روزی که  ایمان دارم  یاد کند …   نیکی  به  ما  از 
مدعیان صداقت و اخالق که از هیچ دروغ و تهمتی برای تخریب 
رقیبان کم نگذاشتند، پاسخ اعمال ناشایستشان را از خداوند متعال و 

مردمان فهیم خواهند گرفت.

  نشست شورای استانی ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست 
محمد علی نجفی استاندار گیالن 

برگزار شد.
به گزارش ایثار گیالن ؛ عبداله 
شهیدوامور  بنیاد  مدیرکل  پاکاری 
این  در  گیالن  استان  ایثارگران 

ایثار و شهادت در  جلسه گفت : شورای ترویج و توسعه فرهنگ 
معظم  مقام  ابالغی  نظام   ابالغی  کلی  سیاست های  اجرای  راستای 
رهبری و در اجرای ماده 63 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  
تشکیل شده است. وی  افزود: ارتقای منزلت اجتماعی  خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران ، تجلیل و زنده  نگهداشتن نام و خاطره شهدا 
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهم ترین اهداف این شورا است.  
گیالن  استان  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  شورای  دبیر 
اظهار داشت : سیاست گذاری در راستای احیا،حفظ و ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت، بکارگیری ظرفیت های جامعه برای تحقق اهداف و 
استفاده از ظرفیت جامعه ایثارگران در ترویج فرهنگ ارزشی شهادت 
از مهم ترین رسالت های شورای عالی ترویج فرهنگ، ایثار و شهادت 
است. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن  با اشاره به 
فعالیت های مطلوب استان در حوزه ایثار وشهادت ، نگره بزرگداشت 
شهدای استان را تجلی همدلی همه مردم و مسئولین برای نکوداشت 
یادوخاطره شهدا عنوان نمود. استاندار گیالن نیز در این جلسه گفت:  
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در خصوص چگونگی هدایت، 
نظارت و نهادینه سازی این فرهنگ  باید تبادل نظر و تصمیم سازی 
ایثار و شهادت و  نباید اجازه داد جلسات  افزود:  باشد. وی  داشته 
اندیشه ها و جناح های  تقابل  به   ، مراسم های گرامیداشت شهدا 
ریاست  به  کشور  در  شورا  این  تشکیل  وی  شود.  تبدیل  مختلف 
این بخش عنوان کرد و  باالی  اهمیت  از  متاثر  را  رئیس جمهوری 
گفت: باید تالش شود در این مسیر، از حضور همه نیروهای اثرگذار 

در جامعه نهایت بهره را برد.

 نشست انتخابات، رسانه و مشارکت حداکثری 
فرماندار  رنجکش  یونس  با حضور  پنجشنبه شب 
اصحاب  و  مطبوعات  اهالی  از  جمعی  و  آستارا 
رسانه این شهرستان در فرمانداری شهرستان مرزی 

بندر آستارا برگزار شد.
فرماندار آستارا در این نشست گفت: گمرک و 
مهم  ظرفیت  دو  آستارا  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه 
هستند  آستارا  شهرستان  این  اقتصاد  پویایی  جهت 

و باید با فعالیت بخش خصوصی تقویت شوند.
یونس رنجکش افزود: خبرنگاران در انعکاس و 
انتقال توانمندی ها و ظرفیت های مربوط به توسعه 
باید  امر  این  دارند و  اساسی  به مردم نقش  آستارا 
صحت،  رکن  سه  رعایت  با  ای  رسانه  فضای  در 
معرفی  خواستار  وی  یابد.  تحقق  سرعت  و  دقت 
شد  مردم  به  ها  رسانه  توسط  دولت  دستاوردهای 
و بیان کرد: خدمات و دستاوردهای دولت باید به 
ها  رسانه  توسط  سیاسی  های  بندی  از جناح  دور 
منعکس شود و امید ایجاد شده در جامعه به واسطه 
اشاره  با  رنجکش  شود.  تبیین  دولتمردان،  تدبیر 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات  به 
به  مردم  مشارکت  در  خبرنگاران  گفت:  اسالمی، 
منظور حضور حداکثری در پای صندوق های رای 

در  اپراتورها  ترابردپذیری  اولیه  مفاهیم  همایش 
کارشناسان و   مدیران و  از  مخابرات گیالن جمعی 
نمایندگان دفاتر ICT  روستایی و پیشخوان دولت 
همراه  اپراتور   ( سیار  ارتباطات  شرکت  نماینده  و 
اول ( برگزار شد ،. ترابردپذیری شماره تلفن همراه 
فرایندی     Mobile Number Portability
است که طی آن مشتری یک اپراتور با تمایل خود 
با حفظ  و  آزادانه  بصورت  را  اپراتور خود  میتواند 
اپراتورهای  از  به عبارتی دیگر   . تغییر دهد  شماره 
فعلی خود انصراف دهد و به عضویت یک اپراتور 

دیگر با حفظ شماره خود در بیاید .
مهندس رسول آموئی مدیر عامل جدید مخابرات 
نفع  به  کل  در  ترابردپذیری    : گفت  گیالن  منطقه 
رضایت  کسب  پروژه  این  هدف  و  است  مشتری 
طریق  از  شرکت  سرمایه  چون  است  مشتریان 

مشتریان تأمین می شود . 
وی افزود : ِعرق و عالقه من به مخابرات غیرقابل 
مسئولیت  دارم  تقاضا  شما  همه  از  و  است  وصف 
نحواحسن  به  اید  گرفته  عهده  به  که  را  هرکاری 
کنم  می  نوبه خود سعی  به  هم  بنده   . دهید  انجام 
مسئولیتی که به عنوان مدیر مخابرات منطقه گیالن 

و معرفی برنامه های نامزدها نقش موثری دارند.
شهری  مدیریت  چرخه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بچرخد،  تخصص  و  تعهد  مبنای  بر  باید  آستارا 
نیازمند  انتخابات،  بالندگی  و  پویایی  کرد:  تصریح 
در  تا  است  عرصه  این  به  جامعه  نخبگان  ورود 
فضای عادالنه برای پیشرفت این شهر تالش شود.

با  شهرستانی  کمتر  در  اینکه  بیان  با  رنجکش 
فعالیت  شاهد  آستارا  جمعیت  میزان  به  جمعیتی 
ظرفیت  این  باید  کرد:  اظهار  هستیم،  نشریه   1۰
رسانه ای ساماندهی شود و این امر نیازمند تشکیل 
سازمان های مردم نهاد و ایجاد خانه مطبوعات در 
فرمانداری  کرد:  تصریح  وی  است.  شهرستان  این 
نمایشگاه  برپایی  برای  الزم  آمادگی  از  آستارا 
برای  آموزشی  های  دوره  برگزاری  و  مطبوعات 
شناخته  و  شناساندن  است.  برخوردار  خبرنگاران 
نیازمند  رسانه  به  جامعه ای  هر  ظرفیت های  شدن 
است و رسانه ها اگر نقش خود را در جامعه به خوبی 
ایفا کنند باعث رشد و بالندگی آن جامعه خواهند 
اینکه ظرفیت های  به  اشاره  با  شد. فرماندار آستارا 
بالقوه این شهرستان در استان بی بدیل است افزود: 
از رسانه های فعال مجازی و مکتوب انتظار داریم 
تمام  با  شهرستان  این  ظرفیت های  برندسازی  در 

، بر عهده من گذاشته شده است  را به نحو احسن 
انجام دهم . پیشنهاد ما اصالح فرآیند و روند کار از 
طریق شما و پیگیری های الزم از طرف ما خواهد 
بود . در ادامه  مهندس غفار حسینی معاونت مالی 
و مشاور مدیر در امور کسب و کار مخابرات منطقه 
گیالن اظهار کرد: ذات وجودی ما متصل به وجود 

مشتری است .
 در این راستا ما موفق شدیم تکنولوژی نسل سوم 
تلفن همراه را در سطح استان به مشتریان عرضه کنیم 
. ان شاهلل تا چند روز آینده با ورود به نسل )۴G( و  
۴/۵ وارد فضای جدیدی از تکنولوژی شویم . در 
بحث ترابردی تلفن های همراه اول در استان گیالن 

توان خود به کمک دولت بیایند.
وی با تاکید بر اینکه رسانه های مکتوب و مجازی 
هستند  استان  در  تاثیرگذار  رسانه های  از  شهرستان 
داریم  انتظار  شهرستان  رسانه های  از  کرد:  تصریح 
که دولت تدبیر و امید را در توسعه همه جانبه در 

حوزه های مختلف یاری رسانند.
از  قانون  و  اخالق  رعایت  بر  تاکید  با  رنجکش 
شهرستان  این  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  سوی 
باز  آغوش  با  امید  و  تدبیر  دولت  کرد:  خاطرنشان 
بوده و خواهد  انتقادات منصفانه و سازنده  پذیرای 
حمایت  سازنده  انتقادات  از  وجود  تمام  با  و  بود 

خواهد کرد. 

، در حال حاضر خروجی های ما مناسب نیست و 
.  خانم  برسیم  ایده آل  نقطه  به  تا  باید تالش کنیم 
ارتباطات سیار و  مهندس زیبا کالم نماینده شرکت 
اپراتور  پذیری  ترابرد  خدمات  توسعه  اداره  رئیس 
همراه اول ؛ به عنوان مهمان ویژه این همایش اظهار 
داشتند : ما در ترابرد پذیری اندیشه مان این بود که 
مشترکین اپراتور تلفن همراه به سوی سایر اپراتورها  
مانند ایرانسل و رایتل مهاجرت کنند ولی در نتیجه 
اینگونه نشد و حتی در این فرایند ، سهم بیشتر ترابرد 
پذیری ، نصیب اپراتور همراه اول گردید . وی افزود 
گیالن  منطقه  مخابرات  در  پذیری  ترابرد  : وضعیت 
قرار  نامطلوبی  وضعیت  در  استانها  سایر  به  نسبت 
دارد که می بایست با تالش کارکنان ارتباطات سیار و 
نمایندگان دفاتر ICT و پیشخوان دولت این روند به 

سوی مطلوبتری گام بردارد .
مهندس  خانم  توسط  همایش  جلسه،  پایان  در   
زیباکالم و مهندس احمد رجائی رئیس محترم اداره 
گیالن  منطقه  مخابرات  همراه  تلفن  مشتریان  امور 
و  ابهامات  به  و  شد  برگزار  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
مشکالت اجرای طرح توسط نمایندگان دفاتر مطرح 

و پاسخ الزم ارائه شد .

رسانه ها در برندسازي آستارا به کمک دولت بيايند

همايش مفاهيم اوليه ترابردپذيري اپراتورها در مخابرات گيالن

عليرضا پرندوش  ليال خدمت بين دانا 

ليال خدمت بين دانا 

سيده مينو باقرزاده

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  ۶0۶3731021759122بانک مهر ايران

تلفن    01333363539        و         01333363890
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 شماره   19655 اسفند  1395پنج شنبه 

آموزش کوتاه و میان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي دولتي ،  بخش صنعت و 
موسسه هاي آموزشي فقط در شهر رشت - تماس 09125036810



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  جلسه  شانزدهمین  واکنش:  نشریه 
تحصیالت  و  آموزش  معاونین  حضور  با  گیالن  استان  اسالمی 
آزاد  دانشگاه  بنیان  دانش  اقتصاد  امور  و  ریزی  برنامه  و  تکمیلی 
اسالمی کشور برگزار شد. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
2۴ ، رئیس دانشگاه آزاد اسالمي گیالن  با برشمردن فعالیت های 
گیالن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  اخیر  ماهه  سه  شده  انجام 
ضد  های  دارو  پساب  تصفیه  پایلوت  سامانه  طرح  کرد:  اظهار 
سرطان، راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته میکروبی ، اخذ مجوز غذا 
و دارو برای آزمایشگاه میکروبی ، عضویت قطعی شبکه فناوری 

های راهبردی ریاست جمهوری ) جزء سه واحد کشور ( جملگی 
در واحد رشت از جمله فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی استان 
گیالن در سه ماهه اخیر است. دکتر امیرتیموری ادامه داد:  استخراج 
اسانس از گیاهان داروئی با استفاده از سیال فوق بحرانی ، المان 
آزمایشگاه  ی  دارو  و  غذا  مرجعیت  مجوز  اخذ  شهدا،  سخنگوی 
صنایع غذایی الهیجان و اخذ پایان کار ساختمان  جدید آموزشی 

واحد الهیجان از دیگر فعالیت های این استان است.
متبع: روابط عموني دانشگاه آزاد گیالن

9 طرح دانش بنیان 
دانشگاه تشریح شد

خبر

آرا  بدن  زهرا  واکنش:  نشریه 
های  کتابخانه  انجمن  جلسه  در 
از  فومن  شهرستان  عمومی 
اختصاص 1میلیارد و6۰۰میلیون 
ریال برای خرید تجهیز کتابخانه 
در  گیالن  استان  عمومی  های 
جاری  سال  پایانی  ماههای 
شبکه  گزارش  به  داد.  خبر 

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   ،  2۴ گیالن  خبری  تحلیلی 
کتابخانه های عمومی گیالن، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
زهرا  حضور  با  شنبه1۰اسفند(  گذشته)سه  روز  فومن  شهرستان 
گیالن،  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  آرا  بدن 
االسالم  حجت  فومن،  شهرستان  فرماندار  پور  اسماعیل  حسین 
والمسلمین سیدمحمدحسن صفوی امام جمعه فومن، فاطمه تقدس 
فومن، هوشنگ  کتابخانه های عمومی شهرستان  اداره  رئیس  نژاد 
نیز  و  ماسوله  شهردار  خلیلی  علی  فومن،  شهردار  زاده  عباسقلی 
شهرداران روستای گشت و زیده و اعضای این انجمن در کتابخانه 
عمومی شهید دستغیب فومن برگزار شد.در این جلسه سرپرست 
ایام  تسلیت  ضمن  گیالن  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
حضرت  از  اسالم  مکرم  نبی  دخت  مظلومانه  شهادت  و  فاطمیه 
فاطمه زهرا)س( بعنوان الگوی زن مسلمان یاد کرد. زهرا بدن آرا 
نگاه توسعه محور  از  فرماندار شهرستان فومن  انتصاب  تبریک  با 
حسین اسماعیل پور به مقوله کتاب در مدت حضور در شهرستان 
و  مثبت  نگاه  این  کرد  خوشبینی  اظهار  و  قدردانی  سرا  صومعه 
سازنده در فومن نیز تداوم یابد. بدن آرا در ادامه با اشاره به نیاز 
روز افزون کتابخانه های عمومی به بروز سازی امکانات کتابخانه 
ای جهت رفاه حال اعضا، تدوین برنامه کوتاه مدت برای بهسازی 
تجهیزات را از برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
ابتدای سال جاری برشمرد و اظهار کرد: با تدوین این برنامه  در 
کلیه کتابخانه های عمومی فاقد امکانات مناسب در سراسر استان 
شناسایی و نسبت به خرید و تامین تجهیزات این کتابخانه ها اقدام 
شد.وی همچنین از تامین اعتبار 1میلیارد و6۰۰میلیون ریالی برای 
خرید این تجهیزات خبرداد و خاطر نشان کرد: هزینه خرید این 
ویژه  بخش  تجهیزات  کتاب،  مخازن  های  قفسه  شامل  تجهیزات 
کودک، تجهیزات اداری و سیستم های کامپیوتری است که از محل 
اعتبارات استانی تامین و در اختیار کتابخانه های هدف قرار گرفت.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیالن در ادامه 
از  بخشی  تامین  و  احداث  در  کتاب  حامیان  و  خیرین  نقش  به 
تجهیزات کتابخانه های عمومی در استان نیز اشاره کرد و گفت: 
حضور خیرین گام بلندی در رفع کمبودها در حوزه کتابخانه هاست 
و امیدوار هستیم با جلب مشارکت دوستداران کتاب کتابخانه های 

موجود استان را به کیفیت مطلوب برسانیم.

خبر

1/6ميلياردريال براي تجهيز کتابخانه 
هاي گيالن تخصيص يافت

خبر 

خبر 

يادواره شهداي راهيان نور 
در دانشگاه آزاد گيالن

پنجمین  واكنش:  نشریه  فرهنگی  گروه 
آزاد  دانشگاه  نور  راهیان  شهدای  یادواره 

اسالمی واحد رشت برگزار شد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
،  در این مراسم حجت االسالم غالمحسن 
فقیه  ولی  نمایندگی  نهاد  مسئول  تسخیری 
سپاه گیالن در این مراسم با بیان اینکه رابطه 
عجیبی بین رزمندگان دوران دفاع مقدس و 
حضرت فاطمه)س( بود اظهار کرد: شهدای 
راهیان نور در جبهه فرهنگی بسیار پرخطر 
۸ سال دفاع مقدس حضور پیدا کردند و در 

این جبهه نیز شهید  شدند. 
وی افزود:  بعد از ارتحال پیامبر گرامی 
به  و  شد  پیدا  نفاق  چهره  ص(   اسالم) 

یکباره حضرت علی )ع( تنها شد. 
عده ای گفتند ما والیت را قبول نداریم 
وحتی در زمان پیامبر هم قبول نداشتیم اما 

جرات ابراز آن را نداشتیم . 
کرد:  تصریح  تسخیری  االسالم  حجت 
درست مثل فتنه ۸۸ که در آن زمان برخی 
بر اصل والیت  بی بصیرت ها شعار مرگ 
به  کشور  داخل  از  دادند  می  سر  فقیه 
سردمداران آمریکایی اعالم می شد که شما 
به وضوح اعالم موضع نکنید تا مردم بر این 
باور نرسند که غرب این موقعیت را فراهم 

آورده است. منبع: روابط عمومی دانشگاه

آزاد  دانشگاه  واكنش:  ای  منطقه  ی  نشریه   
پژوهشی  كیفیت  ارزیابی  در  گیالن  استان  اسالمی 

كشور مقام پنجم را به دست آورد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، در 
شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
رودپشتی  رهنمای  فریدون  دکتر  گیالن،   استان 
بنیان  دانش  اقتصاد  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
دانشگاه آزاد اسالمی با ارزیابی و تقدیر از فعالیت 

های دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن بیان داشت: 
با توجه به سیاست های جدید دانشگاه آزاد اسالمی 
ارتقای کیفیت دانشگاه  و  بر  در خصوص تمرکز 
سهم  افزایش  بر  والیتی  دکتر  آقای  جناب  تاکید 
بودجه پژوهشی در دانشگاه بتوان در جهت ارتقای 

کیفیت دانشگاه تالش کرد.
وی ضمن تقدیر از تالش تیم مدیریتی دانشگاه 
آزاد اسالمی استان گیالن خاطر نشان کرد: دانشگاه 

آزاد اسالمی استان گیالن جهت گیری مناسبی  را در 
این راستا داشته و با پیش بینی انجام شده در بودجه 
سال 1396 ،  16/55 % به شکل مستقیم در بخش 
هزینه  منابع  داشتن  به شرط  پژوهش  و  زیرساختی 
خواهد کرد و این نشان از آن دارد که دانشگاه توجه 
سرمایه  این  نتیجه  و  دارد  امرپژوهش  به  ای  ویژه 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جایگاه  شناسایی  گذاری، 

رتبه بندی های علمی است .

دانشگاه آزاد گيالن رتبه پنجم را كسب كرد

واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
رئیس   :24 گیالن  خبری  شبکه  و 
آماده  ایران:  هوافضای  پژوهشگاه 
همکاری مشترک با دانشگاه گیالن 
هستیم .  به گزارش شبکه تحلیلی 
خبری گیالن 24 ، رئیس دانشگاه 
از اعضای  به همراه جمعی  گیالن 
هیأت امنای دانشگاه ضمن بازدید 
از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه 
با دکتر  ایران در تهران،  هوافضای 
فتح اهلل امی رئیس این پژوهشگاه و 
معاونین وی دیدار و طی نشستی 
همکاری  های  زمینه  با  ارتباط  در 

مشترک به گفتگو پرداختند.  دکتر احمد رضی در 
که  های  پژوهش  نتایج  اینکه  بیان  با  نشست  این 
در هوافضا اتفاق می افتد با احساسات عامه مردم 
قبیل  از  این سازمان  گره خورده است و خبرهای 
خبر پرتاب کاوشگر به فضا باعث احساس هویت 
اقتدار و غرور می شود.  رئیس دانشگاه گیالن  و 
در ادامه با اشاره به پتانسیل های دانشگاه گیالن و 

هوافضا  رشته  برای  علمی  هیأت  جذب سه عضو 
هوافضا  با  مرتبط  های  رشته  وجود  همچنین  و 
دانشگاه  این  در  شد  یادآور  فنی،  دانشکده  در 
است  شده  مصوب  های  رشته  جز  هوافضا  رشته 
که بزودی دایر خواهد شد. وی همچنین خواهان 
انجام مطالعات و تحقیقات مشترک ما بین دانشگاه 
گیالن و پژوهشگاه هوافضا شد.  دکتر فتح اهلل امی 

ایران  هوافضای  پژوهشگاه  رئیس 
این  گفت:  نشست  این  در  هم 
علمی  هیأت  عضو   ۲۵ پژوهشگاه 
دارد که در چهار گرایش هوا فضا 
پژوهشی  و  علمی  فعالیت  مشغول 
همکاری  آمادگی  از  و  هستند 
حوزه  در  گیالن  دانشگاه  با  متقابل 
دانشجوی  گرفتن  و  پژوهشی  های 
این  در   داد.   خبر  مشترک  دکتری 
همکاری  نامه  تفاهم  نیز  نشست 
گیالن  دانشگاه  رئیس  میان  مشترک 
ایران  هوافضای  پژوهشگاه  رئیس  و 
مبادله شد. پژوهشگاه هوافضای ایران 
هوافضا  زمینه  در  پژوهش  گسترش  و  توسعه  هدف  با 
منافع ملی، زمینه سازی  و هدایت پژوهش ها در راستای 
مرتبط،  پژوهشی  فعالیت های  ارتقای  برای  مناسب 
توسعه علمی و پژوهشی برای بقاء و پیشرفت در عصر 
اطالعات، دانش و سفرهای فضایی و بسترسازی و ایجاد 
و  پژوهشی  فعالیت های  ارتقاء  برای  مناسب  زمینه 

کارآفرینی در زمینه هوافضا شکل گرفته است.

پژوهشگاه هوافضا در دانشگاه گیالن 

سرپرست اداره کل کتابخانه هاي عمومی استان گيالن :

 اگر تخم مرغ بــا نیروی بیرونی 
شکسته شود, پایان زندگیست.

نیروی داخلی بشکند،  با  اگر  ولی 
آغاز یک زندگیست...

بهترین تغییرات همیشــه از درون 
vakoneshiha@                                   ..رخ می دهد

 بهتریــن روش درمان کمردرد راه رفتن 
در آب اســت! چراکه انسان درحال بی 
وزنی قرار میگیرد و فشار ازروی مهره ها 

vakoneshiha@     !برداشته میشود

دارچین به عنوان مســکنی عالی برای 
میگرن شناخته شده است و از افزایش 

دردهای پیگرنی جلوگیری میکند
-اگر به میگرن مبتال هســتید، مقداری 
دارچین به رژیــم غذایی روزانه خود 

vakoneshiha@                                       اضافه کنید

دود کردن ُکندر و اسپند گرم کنندۀ 
مغز ، تقویت حافظه و ضدآلزایمر 
، نشــاط آور ، ضدعفونی کنندۀ 

محیط و پاک  کننده هوا است ! 
                        

vakoneshiha@   

تغييرات از درون 

 جـالبه بدونيـــــد

معجزه دارچين ....

آبگوشت گوسفندي به درمان دود اسپند
کم خونی کمک می کند

توانايی تان را افزايش 
دهيد

نشانه هاي کمبود 
ويتامين ها

خاصيت دوش گرفتن 
با آب سرد

مدیران  میلیونی   ۲۴ حقــوق  تصویب 
كشــور یعنی یک کارگر ماهیانه ۸۰۰ 

هــزار تومان حقوق می گیرد و یک مدیر 
vakoneshiha@                     !روزی ۸۰۰ هزار تومان

 ویتامین A: مشــکل بینایی – با شب 
کوری شــروع می شــود  و کاهش 

عملکرد سیستم ایمنی.
 ویتامیــن C: بی حالی، درد عضالنی، 

این افراد به سادگی کبود می شوند و از لثه هایشان خون می آید.
 ویتامین D: می تواند سرعت ابتال به نرمی استخوان را افزیش دهد 

) قوس برداشتن استخوان های پا ( 
 همچنین کمبود ویتامین D می تواند باعث ضعیف شــدن ساختار 

استخوان و شکنندگی آن شود ) پوکی استخوان (
 ویتامین E: کم خونی و آسیب رسیدن به سلول های عصبی

تحریك سیستم ایمنی بدن
افزایش هوشیاری بدن

جلوگیری از سرما خوردگی
تحریك هورمون ضد افسردگی

افزایش سوخت و ساز بدن
آرامش ذهن

سفت كردن پوست
كاهش ریزش مو 

vakoneshiha@

   آبگوشت گوســفندی خون ساز بسیار 
خوبی اســت اگه در هفتــه دوبار از آن 
مصرف شــود به درمان کم خونی کمک 

vakoneshiha@ ! میکند

کانال تلگرامی » واکنشی ها «

آمادگی اعالم شد،

در حوزه کيفيت پژوهش کشور،

شانزدهمين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد:

علت خواب رفتن دست
* غلظت خون * کم خونی

* فشار روی اعصاب که میتواند به علت 
جابجایی مهره ها باشد

* درمان * ترکیب شوید پخته و عسل* بمدت سه روز
vakoneshiha@

 * تـهوع   * درد شـکم
* بـی اشـتهایی  *  سـنگینی شـکم

*  اسـتفراغ خـونی
* گـرسنگی غـیر قـابل تـوضیح 

vakoneshiha@

1. در حالی که با نی از لیوان آب مینوشید سوراخ های دو گوش را با انگشت ببندید!  2. لیوان آب را روی میز گذاشته و سعی کنید از آن آب بنوشید!

بهبود متابولیسم
احساس سالمتی و شادابی

کاهش وزن
 زیبایی پوست و مو -  توقف عفونت دستگاه ادراری -

vakoneshiha@                           کاهش دوره بیماری 

علت خــواب رفتن
 دست ها  !!!

نـشانه هاي زخم مـعده:

دو روش فوق العاده براي از بين بردن سکسکه  

نوشيدن آب با معده خالی 
چه مزايايی دارد؟

10 جمادی الثانی  1438
 شماره   19655 اسفند  1395پنج شنبه 

سالمه شيرزادی

زهرا رضائی 
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خبری  شبکه  و  واکنش  نشریه 
بازرسی  معاون   :2۴ گیالن 
نماینده  و  خارجه  امور  وزارت 
با  گیالن  دراستان  وزارتخانه  این 

شهردار رشت دیدار کردند. .
به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 2۴ ، دکتر سید محمد علی 
این  در  رشت  قدم،شهردار  ثابت 
فرهنگی  پیشینه  به  اشاره  با  جلسه 
  : داشت  اظهار  رشت  شهر  باالیی 
رشت پس از تهران پرتراکم ترین 

شهر کشور محسوب می شود .
  دکتر ثابت قدم شهر رشت  با اشاره به اینکه 
اولین کتابخانه،اولین داروخانه، اولین تئاترخانه 
و ... در رشت وجود داشته است رشت را جزو  
اولین ها ی مدنیت در کشور دانست و بیان کرد: 
برنامه ریزی شهرداری رشت  افق  در سال 9۴ 
طراحی  کشور  انداز  چشم  سند  با  متناسب  را 
و  برندسازی  ما  انداز  چشم  مبنای  و  کردیم 
سرمایه گذاری است . وی با بیان اینکه به دنبال 
ایجاد اعتماد محلی در رشت هستیم مطرح کرد: 
تالش می کنیم ارائه خدمات را در مناطق پنج 
عادالنه  به طور  گانه رشت  نواحی 1۵  و  گانه 

خبری  شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه   
گیالن 2۴: اولین موسسه حقوقی و داوری وابسته 
و  عدل  پیک  دادوران   « عنوان  تحت  اصناف  به 
گسترش عدالت » با حضور معاون امور اجتماعی 
استان گیالن  از جرم دادگستری کل  پیشگیری  و 

در فاز 2 بلوارمعلم رشت افتتاح شد. 
این موسسه با مجوز و تحت نظارت معاونت 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
استان به ریاست آقای جالل الدین محمد شکریه 
نایب رئیس  اصناف مرکز گیالن و  اتاق  » رئیس 
اول اتاق اصناف کشور،  نایب رئیسی اقای علی 
حامی احمدی و » رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
شهرستان رشت و حومه و عضو هیات مدیره اتاق 
اصناف گیالن و مدیر عاملی آقای محمد رضا ره 
مشاوران  اتحادیه  رئیس  نایب   « شاهسون  پیک 
امالک مرکز استان ، فعالیت رسمی خود را از نیمه 

دوم اسفند ماه 139۵ آغاز کرد. 
اصناف  اتاق  اجرایی  مدیر  محمدرضا شهبازی 

موسسه هستند  منصوری عضو  رئیس  دادگستری و حسن  وکیل  و 
که از این به بعد به دعاوی مردم در حوزه وظایف محوله براساس 
جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون  کنند.   می  عمل  قانون 
دادگستری استان گیالن  در مراسم افتتاح  با اشاره با اثار و برکات 
داوری در دعاوی در دین مبین اسالم و ریشه دار بودن این فعالیت ها 
درتاریخ  ایران اظهار کرد: در موسسه هایی مانند این موسسه دعاوی 
و مشکالت مردم به صورت ریشه حل می شود و حکم قطعیت کامل 
دارد .  دکتر آقایی  اعالم کرد: د ر دستگاه قضایی با آن همه حجم 
پرونده فرصت آنچنانی برای حل ریشه ای دعاوی وجود ندارد و با 
این هدف به موسسه هایی مانند این موسسه روی آورده شد که کار 
مردم توسط خود مردم حل شود.  وی  تصریح کرد: در گیالن این 
منظر  از  مردم چه  به  برای کمک  که  داوری است  ششمین موسسه 
صرفه جویی وقت و چه کاهش هزینه های دادرسی تاسیس شده  و 

تالش هم این است که اختالف ها ریشه های حل شوند. 
آقایی گفت: در دادگاه  ها چه بسا خصومت هایی دربرخی پرونده 
برای  فرصتی  این موسسات  اما  نداریم  اطالعی  ما  که  کند  بروز  ها 
دستگاه قضایی است ، ضمن آنکه احکام این موسسه و نظیر آن به 
علت توافق طرفین قطعی ، نافذ و غیر قابل تجدید نظر است، عالوه 

داشته باشیم . ثابت قدم افتتاح پیاده راه فرهنگی 
شهرداری رشت،احداث ده سرای محله،تاسیس 
عمومی  فضاهای  گری،افزایش  تسهیل  دفتر   6
شهری را از جمله اقدامات شهرداری در سال 
9۵ برشمرد . وی با اشاره به معرفی شدن شهر 
رشت به عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو 
اظهار کرد: مبحث خوراک می تواند عالوه بر 
و  زایی  اشتغال  به  منجر  بومی  فرهنگ  معرفی 
رسیدن به توسعه پایدار باشد . شهردار رشت 
در  گردشگری  راهنمایان  افزود: حضورانجمن 
شهری  درون  ارتباطات  که  شد  مبنایی  رشت 

بر آنکه مردم از پرداخت هزینه های سنگین در دادگاه ها معاف می 
از جرم دادگستری گیالن  پیشگیری  اجتماعی و  امور  شوند. معاون 
با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی و تبلیغ برای فعالیت  این موسسه 
دادگاه  در  دادرسی  اطاله  از  بر جلوگیری  تواند  می  که  آثاری  و  ها 
ها داشته باشد و مردم متحمل هزینه های زیاد نمی شوند،  افزود: 
انتظار این است با حضور آقای شکریه که از صاحبان نفوذ در استان 
و کشور از چهره های ملی و غنیمت برای گیالن به شمار می رود، 

خود را با سایر سازمان های کشور 
و استان هم سو کنیم . وی تصریح 
این  به  مطالعه  با  ما  همکاران  کرد: 
شهر  در  مراکزی  اند  رسیده  نتیجه 
رشت ایجاد شود که در زمینه های 
داشته  گفتن  برای  حرفی  کالبدی 
باشیم. فاطمه قدیمی،مدیر ارتباطات 
رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
در این جلسه بیان کرد: شهر رشت 
ثابت  دکتر  های  حمایت  با  امروزه 
بین  روابط  توسعه  حوزه  در  قدم 
الملل فعال شده است و در راستای 
کشور    خارجی  روابط  توسعه  های  سیاست 
توسعه  مسیر  به  اشاره  با  وی   . دارد  برمی  گام 
اظهار  مختلف  های  حوزه  در  رشت  تحول  و 
کرد: شهرداری رشت با ورود خود در راستای 
برند کردن رشت در حوزه های بین الملی گام 
برداشته است .دکتر باقرپور،نماینده وزارت امور 
اظهار  جلسه  این  در  گیالن  استان  در  خارجه 
داشت: شهر رشت به عنوان مرکز ثقل فرهنگی و 
میراثی کشور محسوب می شود و در ایام نوروز 

نیز پذیرای بیش از دو میلیون گردشگر است .

این موسسه  فعالیت های خوبی ا ز خود نشان دهد 
این  باشند. وی  اثار آن را مردم و مسئوالن شاهد  و 
نکته را نیز متذکر شد که از موسسه حقوقی و داوری 
خاطر  به  عدالت   گسترش  و  عدل  پیک  دادوران   ،
نفوذ  با  و  تجربه  با  و  موثر  های  شخصیت  حضور 
ی  سایه  در  و  الهی  لطف  با  و  داریم  زیادی  انتظار 
قانون و اخالق آنچه درتوان شما برای حل مشکالت 
افتتاح  مراسم  در  ببندید  کار  به  دارد،   وجود  مردم 
پور  حسین  والمسلمین  االسالم  حجت  موسسه  این 
گیالن  دادگستری  اجتماعی  معاونت  حقوقی  مسئول 
اعالم کرد: تا کنون 1۰ موسسه داوری در حوزه های 
مختلف در استان افتتاح و 2۵ موسسه نیز در شرف 
دادوران   « موسسه  کرد:  تصریح  وی  هستند.  افتتاح 
جایگاه  به  توجه  با   « عدالت  گسترش  و  عدل  پیک 
دعاوی  در  تواند  می  آن  موسسان  و حقوقی  حقیقی 

مراجعه کنندگان بسیار موثر و مفید عمل کند. 
حسین پور، هدف از تاسیس این موسسه و نظایر 
آن را سهولت رسیدگی به دعاوی و اختالفات مردم و 
حکمیت براساس قانون توصیف کرد و متذکر شد: در این موسسه در 
وقت و هزینه های مردم برای حل دعاوی بسیارصرفه جویی خواهد 
شد.  مسئول حقوقی معاونت اجتماعی دادگستری گیالن گفت: این 
قانون منع  به جز مواردی که  امور مدنی و حقوقی  تمام  موسسه در 
کرده است ، ورود می کند و حکم موسسه نیز نافذ و احکام غیر قابل 
تجدید نظر خواهد بود.  رئیس این موسسه هم در مراسم افتتاح اظهار 
کرد: سالهای زیادی است که به کمک همکاران از جمله آقای حامی 
نایب رئیس موسسه به دعاوی اصناف و مردم رسیدگی می کنیم و در  

این باب تجربیات ارزشمندی اندوخته شده است. 
جالل الدین محمد شکریه یاد آور شد: صدها و هزارها پرونده در 
اتاق اصناف با داوری به صلح و سازش منتهی شده است و اکنون در 
قالب این موسسه اقدام هایی در حال انجام بوده و  زیر نظر معاونت 
می  دنبال  قضایی  قانون  براساس  و  استان  دادگستری  اجتماعی  امور 
شود. علی حامی احمدی نایب رئیس دادوران  پیک عدل و  گسترش 
عدالت با تاکید بر اینکه در سالهای قبل کار دادوری و حل مشکالت 
مردم از طریق کدخدا منشی حل و فصل می شد، تاسیس این موسسه 
و نظیر آن را به فال نیک گرفت و اظهار کرد:  دستگاه قضایی با این 
اقدام شایسته  عالوه بر کم کردن از هزینه های دعاوی و صرفه جویی 

در وقت مردم ، کار را برای مردم ساده تر و سریع تر کرده است.
وی با  اشاره به نمونه هایی از حل دعاوی حقوقی  مراجعه کنندگان 
عنوان کرد: هدف همه ما خدمت به مردم است و این موسسه می تواند 
به نحو شایسته تری مشکالت مردم را در درون خودشان حل و فصل 
کند..  محمد رضا ره پیک شاهسون مدیر عامل موسسه هم در این 
نشست در باره روند شکل گیری و استقرار و کارهای قانونی فعالیت 

این موسسه گزارش کوتاهی را ارایه کرد. 
 مدیر عامل این موسسه یاد آور شد: همه تالش ما این خواهد بود 
تا اعتماد صد در صد مراجعه کنندگان تامین شود و در  این راه از هیچ 

کوششی دریغ نخواهیم کرد.

خبر .. خبر ...

خبر ...

خبر ...

خبر ...

رودبـار مرکـز صـادرات و
 واردات می شود 

اعطاي گرانت به پژوهشگران 
جوان دانشکده داروسازي گيالن

 ديه سال آينده ۲10 ميليون 
تومان شد

پرواز رشت به ارمنستان از 
فرودگاه سردارجنگل رشت

4 هزار قاضی جذب شدند

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
گیالن گفت: با راه افتادن راه آهن 
قزوین – رشت، شهرستان رودبار 
خروج  و  ورود  مبدا  و  مدخل 
از کشورها  بسیاری  مسافر  و  کاال 
رونق  ما  تجارت  و  شد  خواهد 
گیالن  گزارش  به  یافت.  خواهد 

برنامه  کمیته  در  محمدی  کیوان  دکتر  واکنش،  ی  نشریه  و   24
رودبار  به  که  زمان  هر  من  کرد:  اظهار  رودبار  شهرستان  ریزی 
شریف  مردم  نماینده  و  فرماندار  وجود  بخاطر  کنم،  می  سفر 
چون  دارم  زیادی  آرامش  احساس  مجلس  در  رودبار  شهرستان 
هر دو بزرگوار انسان هایی نجیب، موقر، متین و کارآمد هستند 
و از این بابت باید به مردم این شهرستان تبریک بگویم. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گیالن با اشاره به نجابت، اصالت و ریشه 
دار بودن فرهنگ و تمدن مردم رودبار، افزود: مردم از ما انتظار 
با  بایستی  لذا  دهیم  انجام  کاری  برای حل مشکالتشان  تا  دارند 
دید واقع بینانه مشکالت آنها را بررسی کنیم و در صدد حل آن 
نهایت تالش خود را به کار ببندیم. ما می توانیم آرزوهای خود را 
بگوییم ولی یک مدیر نمی تواند صرفا به گفتن آرزوهای خود بسنده 
کند. ما نباید از حل مسائل و مشکالت شهر و استان شانه خال کنیم و این 
مشکالت را به یکدیگر حواله دهیم زیرا این چرخه برای مردم امتیازی 

فراهم نمی کند بلکه بر مشکالتشان می افزاید.

جلسه  طی  واکنش:  نشریه 
به پژوهشگران جوان دانشکده 
علوم  دانشگاه  داروسازی 
محل  در  گیالن،  پزشکی 
گرانت  داروسازی،  دانشکده 
شبکه  گزارش  به  شد.  اعطا 
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی 
تحقیقات  معاون  نعمتی   شادمان  دکتر  داروسازی  گرنت  جلسه 
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این نشست با اشاره 
انجام  در جهت  داروسازی  دانشکده  پتانسیل  که  مطلب  این  به 
فعالیت های پژوهشی باال است،  بحث همدلی در دانشکده  را 
موهبت بسیار باالیی دانست  که از آن می توان در جهت بهبود 
کیفیت فعالیت های پژوهشی استفاده کرد. دکتر نعمتی  در ادامه 
پژوهش را یک ارزش ذاتی خواند و افزود: پژوهش زیرساخت 
ترقی جامعه می باشد و همه اساتید باید بتوانند این مقوله را به 
تواند  می  پژوهش  که  این  بیان  با  وی  کنند.  منتقل  دانشجویان 
و  جوانی  نیروی  به  توجه  با  اظهارکرد:  نماید،  برند  را  دانشگاه 
پتانسیل های که جوانان دارند، امید دانشگاه به اساتید جوان است 
 problem( و از این رو رویکرد دانشگاه به سمت حل مشکالت

solving( جهت داشتن تاثیر )impact( می باشد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  در پایان  یادآور شد: هر 
عضو علمی، یک دانش بنیان است. دکتر میرسعید عطارچی- مدیر 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز  با تاکید بر 
این که مدیران گروه باید برنامه های ارتقای فردی اعضای هیات 
علمی و گروه را مکتوب نمایند، اظهار کرد: طرح های بین رشته 
نشست،  این  ادامه  در  دارند.   تری  باکیفیت  های  خروجی  ای 
زمینه های تحقیقاتی و عالیق اعضای هیات علمی و گروه های 
آموزشی در دانشکده داروسازی بررسی و پیشنهادات تحقیقاتی 

در زمینه های مورد عالقه اعضای هیات علمی مطرح شد.

انجام  بررسی های  از  قوه قضاییه و پس  نظر رئیس  براساس 
شده رقم دیه سال 96 در ماه های غیرحرام به میزان 21۰ میلیون 

تومان تعیین شده است.

سردارجنگل  المللی  بین  فرودگاه  واکنش:  مدیرکل  نشریه 
رشت از راه اندازی خط پرواز رشت به ارمنستان در ایام نوروز 
96 خبر داد . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 2۴ ، مهندس 
غالمرضا کریم آقایي به راه اندازي پروازهاي خارجي از فرودگاه 
سردار جنگل رشت در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: اولین پرواز 
ایروان به شماره 73۰NGTتوسط شرکت هواپیمایی   به  رشت 
ارمنستان روز یکشنبه 29 اسفند ساعت 8 و سي و پنج دقیقه،از 
انجام خواهد  ارمنستان  مقصد  به  سردار جنگل رشت  فرودگاه 
شد. وی از آمادگی فرودگاه  سردار جنگل رشت برای پذیرش 
پروازهاي فوق العاده نوروزي خبر داد و افزود: پرواز رشت به 
ایروان در روزهاي ۵ و 11 فروردین نیز در ساعت 9 و سي و 
پنج دقیقه، این فرودگاه را به مقصد ایروان ارمنستان ترک خواهد 
کرد. مدیر کل فرودگاه گیالن همچنین اضافه کرد: با اضافه شدن 
داخلی و چهار  پرواز  تعداد 96 سورتی  ایروان  به  مسیر رشت 
سورتی پرواز خارجی در هفته از فرودگاه سردارجنگل رشت به 
مقاصد تهران، مشهد،اصفهان، شیراز، کیش، بندرعباس، عسلویه، 

اهواز، نجف اشرف و ایروان انجام می شود. 

واکنش:   ای  منطقه  ی  نشریه 
که  این  بیان  با  دادگستری  وزیر 
یکی  قضات  جذب  و  افزایش 
اطاله  کاهش  برای  اقدامات  از 
پنج  در  گفت:  است،  دادرسی 
قاضی  هزار  چهار  گذشته  سال 
جذب شدند و برای پنج سال آینده نیز شمار دیگری قاضی و 
کارمند جذب می شوند.  جذب چهار هزار قاضی در پنج سال 
به گزارش  ادامه دارد  آینده  گذشته/ جذب قضات در پنج سال 
در  پورمحمدی  مصطفی  المسلمین  و  االسالم  حجت  خبرنگار 
جمع خبرنگاران درباره تعامل دولت و قوه قضاییه برای کاهش 
اطاله دادرسی افزود: این مساله، دغدغه قوه قضاییه است که ما 

برای کاهش تعداد دادرسی چند کار انجام می دهیم.
وزیر دادگستری افزود: نخستین کار افزایش و جذب قضات 
است که در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شده و برای 
پنج سال بعدی نیز جذب قاضی و جذب کارمند در نظر گرفته 
اطاله دادرسی  افزود: مهم ترین کار در  شده است. پورمحمدی 
افزایش قضات است که روند آن از گذشته شروع شده و ادامه 

پیدا می کند.

شهردار رشت در ديدار با معاون وزير خارجه،

با حضور معاون امور اجتماعی دادگستري گيالن،

در کريدور جهانی شمال ، جنوب،

به زودي اجرايی می شود،

نکته  ...

چند نکته از این معنا.....
توانایی تان را افزایش دهید

زنی به مشاور خانواده گفت: من و همسرم زندگی کم نظيري داريم ؛ همه حسرت زندگی ما رو ميخورند.
سراسر محّبت, شادي, توّجه, گذشت و هماهنگی. اّما سؤالی از شوهرم پرسيدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است. پرسيدم 
اگر من و مادرت در دريا همزمان در حال غرق شدن باشيم, چه کسی را نجات خواهی داد؟ و او بيدرنگ جواب داد: معلوم است, 

مادرم را ؛ چون مرا زاييده و بزرگ کرده و زحمتهاي زيادي برايم کشيده!
از آن روز تا حاال خيلی عصبی و ناراحتم به من بگوييد چکار کنم؟ مشاور جواب داد:  ��شنا ياد بگيريد! هميشه در زندگی روي پاي 

  مدير مسئول خود بايستيد حتی با داشتن همسر خوب...... به جاي باال بردن انتظار خود از ديگران ،توانايی خود را افزايش دهيد.

برند سازی و سرمایه گذاری چشم انداز ما است  

اولين موسسه داوري وابسته به اصناف در رشت افتتاح شد

زهرا رضائی  زهرا رضائی 


