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مقام معظم رهبری  ؛

آمریکا تاوان تروریستی 
خواندن سپاه را خواهد 

پرداخت

گیالن 24 و نشریه واکنش: نماینده ولی فقیه در گیالن گفت: تمام ارتش های جهان نسبت به پدیده شومی که دولتمردان آمریکایی آغاز 
کردند برخورد می کنند و آمریکا تاوان آن را خواهد پرداخت.آیت اهلل رسول فالحتی در دیدار با فرمانده و معاونان آموزش تخصص های 
باقرالعلوم)ع( نیروی دریایی رشت  اظهار کرد: نیروی دریایی راهبردی ارتش با اقتدار در آب های بین المللی از منافع جمهوری اسالمی 
ایران حراست می کند. وی به انهدام سکوی البکر رژیم بعثی عراق توسط نیروی دریایی ارتش در ابتدای جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: 

در ابتدای دوران دفاع مقدس نیروی دریایی ارتش توانست مقتدرانه نیروی دریای عراق را زمینگیر کند.  

مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری کشورمان در آغاز سال 1398 براساس سنت هر ساله 
پیام های نوروزی خود را خطاب به ملت ایران ارائه کردند...
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6618285-2254441
مطب ، خ مطهری، کوچه مژدهی، 
ساختمان اهورا ،  
کلینیک ایرانیان، فلکه توشیبا«مصلی« 
روبروی هتل

در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

کشورهای حاشیه با جدیت و فوریت چاره اندیشی کنند،

قرار  آن  در  که  سالی 
سال  ،ادامه  ایم  گرفته 
هزاران  که  است   1397
افسوس از آغاز آن ارزش 
و  کرد  سقوط   ملی  پول 
خارجی   ارزهای  ارزش 
به خصوص دالر به عرش 
آن  در  که  سالی   ! رسید.؟ 
چه بخواهیم یا نخواهیم با 
بحران اقتصادی مواجه شدیم و برنامه ریزان اقتصادی 
نتوانسته اند هم چنان تا امروز شریان اقتصادی کشور را 
کنترل کنند. پیامد این شرایط سخت برای مردم به ویژه 
بیکاران،  البته  و  کارگر  و  بازنشسته  کارمند،  قشرهای 
نارضایتی  و  گرفت  باال  عمومی  های  اعتراض  میزان 
ها هم افزایش یافت و متاسفانه این روند تداوم دارد 
از سوی مدیران  انداز شفاف و روشنی  و هیچ چشم 
کشور در مجلس و دولت برای آینده ترسیم نمی شود. 

وفادارای ملت به نظام و ارمانهای انقالب
اسالمی و حضورشان در صحنه موضوع مقدس و 
کامال جداگانه است و مردم ما هرگز این دو را با هم 

ممزوج نمی کنند.
کردیم،  اعالم  هایی  تحلیل  در  گذشته  دوسال  طی 
اقایان توجه کنید که با گفتار درمانی نمی توان کشور 
را به توسعه و پیشرفت رساند و باید اقتصاد ایران را 
سالم و با شتابی عالمانه تقویت کرد و به تولید داخلی 

و سرمایه گذار بها داده شود.
رونق  سال  را  امسال  رهبری  معظم  مقام  الحمداهلل 
و  کشور  گانه  سه  قوای  که  معنا  بدان  نامیدند،  تولید 
بیشتر  تولید  برای  را  همت  آستین  خصوصی  بخش 
همه  تفسیری  و  تحلیل  بدون  بزنند.  باال  تر  کیفی  و 
ملت ایران می دانند که نجات کشور در زمان حاضر 
تحریم  در  آنکه  به  نظر  و  شود  می  طی  تولید  راه  از 
باید دست  داریم  قرار  انصافی  از  دور  و  های سخت 
در دست هم برای اشتغال، تولید ، صادرات، ارز آوری 
و تقویت زیرساخت های کشور همت کنیم. تعلل و 
نهاد و  از سوی هر سازمان و  این عرصه  کوتاهی در 
بود،  خواهد  کشنده  کشور  برای  و  نابخشودنی  فردی 
لذا سازمان های نظارتی با کسانی که در این راه سنگ 
اندازی یا سهل انگاری دارند با جدیت و بدون چشم 
و  روز  یک  از  باید  کار  این  و  کنند  برخورد  پوشی 

ساعت مشخصی شروع شود.

مهندس  حضور  با  کشور  چای  سازمان  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
جهانساز رئیس جدید این سازمان در حوزه مدیریتی خانه تکانی کرد. 

روابط  که  است  متنی  سازمان   این  مدیران  سطح  در  تغییرات  آخرین 
عمومی این سازمان روی پرتال سازمان قرار داده است.

همه خبر  روابط عمومی سازمان چای این است:
طی ابالغی از سوی مهندس حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور، 
انسانی  مهندس ضیاء فیض پور به سمت معاون توسعه و مدیریت منابع 
از زحمات آقای مهدی دلنواز در  سازمان چای کشور منصوب گردید و 

طول دوره خدمت تشکر و قدردانی شد.
امور  بعنوان مسئول هماهنگی  ،  احسان اهلل مشتاق  از فیض پور  پیش 
استان های  و  باز هم پیش تر از آن علی اکبر محمدپور به عنوان   مدیر 
امور اداری، رفاه و پشتیبانی این سازمان منصوب  و حکم رسمی مدیریت 

سازمان را دریافت کرده بودند.
گیالن  خبری  شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  منطقه  ی  نشریه  مدیریت 

24 این انتصاب های به جا 
را که انشاأ اهلل شایستگی ها 
خواهند  اثبات  به  را  خود 
گرفته   نیک  فال  به  رساند 
مهندس  شخص  آمدن  با  و 
چای  فرزند  که  جهانساز 
است انتظار تحوالت در این 

صنعت مهم را دارد..
هم چنین شایسته است  نماینده مردم  در مجلس، فرماندار، امام جمعه 
و مردم خوب الهیجان در گام نخست که این سازمان در این شهر زیبای 
واقع است، و البته استاندار گیالن ، مدیران وزارت جهاد کشاورزی از این 

مدیر با تجربه به نیکی حمایت کنند.
مدیران جدید افرادی هستند که پیش از این در وزارت جهاد کشاورزی 
منشاء تجربیات و خدماتی بوده اند. ما نیز کارها و خدمات این مهندسان 
را دنبال می کنیم و انتظارداریم اطالع رسانی درستی دراین خصوص انجام 

شود.  انشاء اهلل

سازمان چــای کشور خـانه تکانـی کرد 
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فروردین  سوم  امروز 
شهر  سمت  به  رشت  از  ماه 
در  گیالن  شرق  در  کالچای 
و  تنهایی  از  و  بودم  حرکت 
یک  دنبال  به  حوصلگی  بی 
مرد  ،ظاهر  که  صحبت  هم 
جلب  را  ام  توجه  میانسالی 

کرد. 
حدسم درست بود، او یک 
گیالن  شرق  اهل  فرهنگی  
سالگی  پنجاه  استانه  در  و 
از نشستن  بعد  قرار داشت و 
چاق  و  جلوی  صندلی  روی 
ما  ها  سنت  طیق  سالمتی، 
باز  را  صحبت  سر  ها  ایرانی 
از  کیلومتری  چند  هنوز  کرد. 
که  بودیم  نشده  دور  رشت 
باره  در  اش   آتشین  سخنان 
گرانی و تورم و بیکاری جوان 
ها و اینکه سال 1398 شرایط 
می شود  اقتصادی کشور چه 
را  و گفت: شما  کرد  قطع  را 
از  بعضی  بینید؟   می  به خدا 
های  سرنشین  و  ها  راننده 
خودروها چقدر بی شعورند.  
یک راننده جوان پژو آردی 
را  زباله  بسته  یک  لجنی  سبز 
وسط  به  خودرو  داخل  از 
حالی  در  و  انداخت  بزرگراه 
درحال  و  لب  بر  سیگار  که 
ما  از  همراه  تلفن  با  صحبت 
سقبت می گرفت،  با صدای 
اعتراض  به  دستی   ، من  بوق 
تکان داد و سرعتش را بیشتر 

کرد و رفت. 
بین  ای  منطقه  لیالستان  به 
رسیده  لنگرود  و  الهیجان 
همراه  این  هم  باز  که  بودیم 
فرهنگی ما صحبتش را ناتمام 
گذاشت و فریاد زد، این آقای 
را  سفید  موهای  اون  با  مسن 
بار  یک  ظرف  تا  دو   ، ببنید 
خوردن  از  پس  را  مصرف 
حاشیه  به  اش  محتویات 

بزرگراه پرت کرد.! 
علت  به  جلوتر  کمی 
تصادف یک دستگاه کامیونت 
و یک سواری پراید با راننده 
ای جوان ،راه بندان نیم ساعته 

ای شکل گرفته بود.  
بودیم  ایستاده  ترافیک  در 
سفید  پارس  پژو  یک  که 
اثار  که  تهران  پالک  قدیمی 
اش  بدنه  روی  تصادف  چند 
راست  سمت  از  بود  اشکار 
سبقت  دیگر  خودروهای 
 ، خاکی  شانه  از  و  گرفته 
عالوه بر گرد و خاک و آلوده 
کردن فضا، پرتاب سنگ ریزه 
به سوی دیگر خودروها و دو 
جوان که با نگاه  مهنی دارای 
خودروهای  ها  سرنشین  به 
خندیدند،  می  مانده   متوقف 
عبور  سرعت  با  کنارمان  از 

کرد.!! 
چند   هر  ها   این صحنه    
در مسافتی حدود 85 کیلومتر 
تکرار و تکرار شد - » شماره 
را  این خودروها  بیشتر  پالک 
یادداشت کرده ام«  -  هر بار 
فریاد  بلند  با صدای  همسفرم 
می زد و اعتراض می کرد که 
گاهی صدایش را راننده های 

متخلف می شنیدند، اما ....  
شد   متوجه  وقتی  او 
جدی   حامی  و  نگار  روزنامه 
محیط زیست هستم، در حالی 
که به شدت عصبی بود، گفت 
: تو را به خدا با همین ادبیات 
بنویس ، »بعضی از شهروندان 
های  سرنشین  و  ها  راننده  و 
تا  مسافران  و  خودروها 
)شما  شعورند«  بی  حد  چه 

بخوانید بی مالحظه اند(.
همان  که  دادم  قول  او  با 
بخدا  را  شما  بنویسیم.  طور 

ببخشید. 
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گوناگون

یادداشت روز، 

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن گفت: در ایام نوروز، 28 هزار و 659 خانوار به تعداد 309 هزار 
و 522 نفر روز از خدمات مدارس و مراکز رفاهی آموزش و پرورش بهره مند شدند.

به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن، نادر جهان 
آرای با اعالم این خبر گفت:  340مدرسه با ظرفیت 2 هزار و 737 کالس و همچنین 9 مرکز رفاهی دارای 
148 اتاق و سوئیت با ظرفیت 523 تخت، در تعطیالت نوروزی میزبان مسافران فرهنگی در نوروز 98 
بودند. وی در مورد نحوه ثبت نام مدارس تحت پوشش ستاد اسکان یادآور شد: از 340 مدرسه منتخب 
استان 90 مدرسه با 731 کالس از میهمانان به صورت اینترنتی پذیرش کردند و مهمانان نوروزی  تاریخ   
3 اسفند تا 24 اسفند 97   با مراجعه  به نشانی www.eskan.medu.ir:  نسبت به انتخاب مدارس 

محل اقامت خود اقدام کردند. مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن با اشاره به تنوع مهمانان نوروزی 
از استانهای مختلف گفت: بیشترین مسافران سال نو به ترتیب از:  استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، 
آذربایجان غربی، تهران و همدان بودند که در این میان آموزش و پرورش ناحیه دو رشت، الهیجان و آستارا 
بیشترین تعداد مسافر را میزبانی کردند. جهان آرای افزود: امسال با توجه به شرایط جوی دیگر استانها و 

تعطیالت بیشتر نوروز،  مدارس برگزیده استان تا 14 فرودین پذیرای مهمانان فرهنگی بودند.
     عید نوروز سال 1397 تعداد 36 هزار و 312 خانوار معادل 130 هزار و 724 نفر از خدمات مراکز 

زیرپوشش ستاد اسکان آموزش و پرورش استان گیالن بهره مند شدند.

واکنش
بعضی راننده ها 

چقدر بی شعورند؟! 

ممنوعیت تجاوز به ساحل 
خـزر ضرورت حیاتی است

 309 هزار مسافر نوروزی در مدارس و مراکز رفاهی  گیالن اسکان یافتند

 

مازندران«  یا  خزر   « کاسپین  دریاچه 
جهان                           دریاچه  بزرگترین  واقع  در  که 
) کوچکترین دریا در دنیا( به شمار می رود، 
به لحاظ اقلیم، موقعیت جغرافیایی ، ذخایر 
دارای ویژگی های بی بدیل و متنوعی است.

خزر در طول تاریخ دستخوش تغییرات 
این  در  تحوالت  اما  بوده،  تحوالتی  و 
با  اخیر  سالهای  در  دنیا  دریاچه  بزرگترین 
شتاب فراوان و به سمت تخریب،  تصرفات 

و آلودگی پیش می رود. 
اقیانوس  یک  *»کاسپین«باقیمانده   

است ! 
از  بخشی  خزر  یا  کاسپین  دریای  
اقیانوسی به نام »تتیس« بود. تتیس اقیانوسی 

در دوران باستان بود  
ابرقاره  از  بخشی  زمان،  گذشت  با  اما 
صفحه  بعدها  و  شد  جدا  آن  از  گوندوانا 
که  بخش  این  داد.  تشکیل  را  هند-استرالیا 
دایما در حرکت بوده در نهایت به اوراسیا 
نزدیک و نزدیک تر  شد تا آنکه برخورد آن 
پایان تتیس می انجامد و پدید  با اوراسیا به 

آمدن رشته کوه هیمالیا را رقم می زند. 
در حال حاضر، هند، پاکستان، اندونزی و 

اقیانوس هند جای تتیس را گرفته اند. 
* نام ها و عناوین گوناگونی دریا، 

ایران،  به  جنوب  از  که  خزر  دریای 
روسیه  به  غرب  از  روسیه،  به  شمال  از 
به  شرق  از  و  آذربایجان  جمهوری  و 
قزاقستان  و  ترکمنستان  جمهوری های 
در  مختلفی  عناوین  با  می شود،  محدود 
سراسر جهان یاد می شود؛ از جمله می توان 
دریاچه  »بزرگ ترین  کاسپین«،  »دریای  به 
»بزرگ ترین  دریای  »کوچک ترین  جهان«، 

پهنه آبی محصور در خشکی« اشاره کرد. 
* دریای خزر بهترین منبع برای کسب 

درآمد است 
و  نفت  ذخایر  از  سرشار  خزر  دریای 
شده  واقع  دریا  بستر  زیر  در  که  است  گاز 
است. پژوهش ها نشان می دهد حجم ذخایر 
خزر  دریای  در  نفتی  شده  زده  تخمین 
ذخایر  و  بشکه  میلیارد   50 با  برابر  حدوداً 
 257 با  برابر  هم  شده  تأیید  طبیعی  گاز 
که  بوده است؛  مکعب  فوت  میلیارد  هزار 
از ذخایر گاز و نفت دنیا را   ٪۴ ارقام  این 
تشکیل می دهد.  البته انواع ماهیان خاویاری 
بشمار  خزر  دریای  مهم  منابع  دیگر  از  هم 
مناسب  محیطی  مازندران  دریای  می رود. 
برای زندگی و رشد مرغوب ترین ماهی های 
خاویاری جهان بشمار می رود به   طوری که 
90 درصد صید ماهیان خاویاری مختص به 

این دریاست. 
کاسپین  دریای  آب  جریان  *جهت 

سبب آلودگی ساحل ایران می شود 
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده 
باشد که چرا سواحل دریای خزر در ایران 
تا این اندازه آلوده و کثیف است؟ نکته قابل 
این  ایرانی ها  برای  بار  تاسف  البته  تامل و 
است که عالوه بر رعایت نکردن خود مردم 
که ساحل را با سطل زباله اشتباه می گیرند یا 
فاضالب های خانگی و صنعتی که از طریق 
این حوضه ی  به  دریا  به  های جاری  رود 
آبی وارد می شود، باید بدانیم جهت جریان 
به  غربی  شمال  سمت  از  دریاچه  این  آب 
جریان  جهت  همین  است.  شرقی  جنوب 
منجر  ایران  سواحل  در  آب  زیاد  عمق  و 
این دریاچه در  انواع آلودگی های  به تجمع 
از کرانه های  بیشتر  میزانی  به  ایران  سواحل 

دیگر کشورها می شود. 
* آلودگی ناشی از عملیات اکتشاف و 

استخراج نفت خزر را تهدید می کند 
آلودگی معضلی جدی و خطرناک برای 
به  می رود،  بشمار  خزر  یا  کاسپین  دریای 
 طوری که با ورود سالیانه 122 هزار و 350 
دریا  این  حاشیه  کشورهای  از  آلودگی  تن 
اکتشاف  عملیات  از  ناشی  آلودگی  ویژه  به 
را  کاسپین  دریای  محیط  نفت،  استخراج  و 
این دریا را  آلوده کرده و گونه های زیستی 

در معرض خطر جدی قرار داده است. 
* نام » خزر« توهین به ایرانی ها است 
دریای  برای  خزر  نام  معتقدند  بسیاری 

شمال ایران، توهین به ایرانی هاست! برای 
دوران  در  که  بودند  قومی  خزرها،  اینکه 
تاختند.  می  ایران  به  تاریخ  مختلف  های 
خزرها به همراه دیگر اقوام بیابان گرد شمال 
به  بارها  و  بارها  زمان ساسانیان،  در  قفقاز، 
سرزمین ایران تاخت و تاز کرده  و پس از 
دست  به  معموالً  خود  مدت  کوتاه  حضور 
سپاه ساسانی از مرزهای ایران بیرون رانده 
می شدند. این قوم هم  واره با بیزانس بر ضد 
استحکامات  بنای  و  بودند  هم پیمان  ایران 
قفقاز  شمال  در  دربند  شهر  چون  بزرگی 
از  جلوگیری  برای  که  ساسانیان،  عهد  در 
پا  هنوز  گرفت،  صورت  خزران  حمالت 

برجاست. 
* چرا کاسپین؟ 

کاسپین نامی است که اروپائی ها و دیگر 
مردمان جهان برای دریای شمال ایران به کار 
می برند. فارسی زبانان نیز از جمله تاجیکان 
از  خود  کاسپین  می نامند.  »کاسپین«  را  آن 
گرفته  کاّسی(  )یا  کاسپی  آریایی  قوم  نام 
تا  غربی  کرانه های  در  ابتدا  که  است  شده  
جنوب غربی آن ساکن بوده اند و به تدریج 

تا کرانه های جنوبی آمدند. 
* ساحل دریا در معرض نابودی کامل 

است،  
ساحل  در  وسازها  ساخت  جلوی 

دریای کاسپین گرفته شود  
  ساخت و سازها در سواحل دریای خزر 
در سه استان گلستان، مازندران و گیالن با 
وجود هشدار ها و تهدید های قانونی، هم 
چنین توصیه های دلسوزان محیط زیست با 

شتاب ادامه دارد  
نا بخردانه و سودجویانه  اقدام های  این 
در شرایطی با شتاب ادامه دارد که در دهه 
1370 با آغاز مرحله ای دیگری از پیشروی 
و  نهاد  فرد،  هیچ  که  شد  مقرر  دریا  آب 
ارگانی حق ساخت و ساز در حریم دریا و 
حداقل در عمیق 60 متری را ندارد، اما ....!؟  
گر چه رسانه های سواحل حساسیت ها 
راستا  این  در  خوبی  نسبتا  های  واکنش  و 
سنگین  رسالت  به  توجه  با  اما   ، اند  داشته 
هر رسانه ای بدون تردید این میزان تحرک 
و واکنش نسبت به حجم تعرض به سواحل 

و الودگی ها کافی نیست.   
مرتبط  اجرایی  مدیران  است،  شایسته 
و  فرمانداران  و  استاندارها  خصوص  به 
ساحلی،  شهرهای  شهرداران   ، بخشدارها 
چهره  نظر،  صاحب  افراد  و  جمعه  امامان 
های سرشناس استان ها شمالی و کشوری 
و حتی جهانی  در این خصوص واکنش به 
هنگام داشته باشند که متاسفانه هرگز چنین 

نبوده و نیست!.!  
از  خود  که  نویسنده   ، نمونه  عنوان  به 
الیه شرق گیالن است، چندی  اهالی منتهی 
است که شاهد ساخت و ساز های متعدد و 
متنوعی اعم از ویال، برج ، نواحی صنعتی و 
اقتصادی و نظامی ،  شهرک های مسکونی 
دریا   حریم  در  البته  و  دریا  ساحل  ....در  و 
امالک  مشاوران  اظهارات  براساس  و  است 
سازی  شهرک  و  سازی  برج  منطقه  این 
بسازو  ثروتمند،  افراد  توسط  درساحل 
قانونی  های  مجوز  با  البته  و  ها  بفروش 
برای  فرماندارها  و  بخشدارها  و  شهردارها 
جناحی  روابط  یا  آمد  در  درصدی  کسب 
ادامه دارد و کسی هم  و فامیلی به سرعت 

پاسخگو نیست.!!؟.  
شهر  کیلومتر  در  نمونه  یک  عنوان  به 
رو  محدوده  در  رامسر  سمت  به  کالچای 
چایخانسر  و  سیاهکلرود  جاده  روی  به 
در  آنچه  مانند  عظیم  برج   یک  تازگی  به 
سواحل استان مازندران بسیار دیده می شود  
واحدهای  قبل  سال  دو  و  شده  احداث   ،
مسکونی آن را به صورت نقد و اقساط و با 
تبلیغ زیاد به افراد اغلب غیر بومی فروختند. 
یک  احداث  رامسر  طرف  به  باالتر  کمی 
چند  ویالیی  مسکونی  شهرک  یا  مجتمع 
سالی شروع شده بود که مسئوالن منطقه از 
ادامه ساخت جلوگیری کردند اما با رانت و  
سفارش و امثال آن به تازگی کار ساخت دو 

باره شروع شده است.!! 
گویند،  می  منطقه  امالک  مشاوران   
ردیف  سه  و  طبقه  یک  در  که  مجتمع  این 
است،  اقامتی  واحد   60 شامل  ساختمان 
متعلق به سازمان برنامه و بودجه  بوده که 

بودجه   و  برنامه  است  راستا خوب  این  در 
استان گیالن و کشور نسبت به چنین اقدامی 
شفاف سازی کنند .شفاف شود، اگر مجتمع 
حریم  در  چرا  است  سازمان  این  به  متعلق 

دریا شروع به ساخت و ساز کرده اند.   
نویسنده ، در سال 1376 کتابی با عنوان 
» تجاوز نکنید، خزر باز پیشروی می کند« 
، از اوایل دهه شصت دغدغه زیادی نسبت 
به ساخت و ساز در ساحل دریا را دارد و 
به طور مستمر در این خصوص هشدار می 
دهد، اما از همان زمان تا کنون هیچ گوشی 
همه  به  متعلق  که  ساحلی  نیست!  بدهکار 
گردشگری  برای  و حتی جهان  ایران  مردم 
اخیر  در چند سال  که   ، گردشگری  است 
رونق  و  زایی  اشتغال  برای  منبع  باالترین 

اقتصادی جهان محسوب می شود.  
در این کتاب براساس فاکتورهای علمی 
افراد  مشاهدات  و  تاریخی  سوابق  نیز  و 
سالمند در منطقه شمال ، دریای » مازندران 
سال   30 تا   25 هر   ،  « کاسپین  یا  خزر   ،
یک مرحله پیشروی و در همین مدت یک 

پسروی نسبی دارد. 
تصریح  خود  کتاب  در  محمدپور  مجید 
می کند، خزر باز هم پیشروی خواهد کرد 
و لذا افراد و سازمان ها هشیار باشند که اگر 
امروز به سمت ساحل تعدی و تجاوز داشته 
از  انتقامش را  باشند، در آینده نزدیک دریا 

متجاوزان خواهد گرفت. 
به  و  اخیر  سال  چند  طی  متاسفانه   
افراد  حضور    -  1394 سال  از  خصوص 
غیر بومی صاحب و اغلب هم از اصفهان و 
استان های مرکزی و تبریز در شرق گیالن  
اکنون  که  افراد  این  و  شده  رنگ  پر  بسیار 
دیگر برای مردم منطقه چهره هایی شناخته 
شده هستند، اراضی کشاورزی و ساحلی را 
واقعی  قیمت  از  پایین  اهالی  نیاز  علت  به 
آن  در  یا  فروخته  تر  گران  و  خریداری 

ساخت و ساز انجام می دهند.!! 
مشخص هم نیست که متولی این بخش 
است،  سازمانی  یا  ارگان  چه  ساحل  از  ها 
اراضی  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی  اما 
طبیعی  منابع  سازمان  احتیار  در  یا  ساحلی 
، ملک شخصی ، متعلق به نهادها و ارگان 
نیروهای  و  ها  یا شهرداری  و  انقالبی  های 

نظامی است.  
در واقع بخش عمده ساحل دریا را این 
محاصره  در  نهادها  و  افراد  و  ها  سازمان 
به  مرور  و  عبور  برای  مردم  و  اند  گرفته 
ساحل طی سالهای اخیر دچار مشکالت و 
در  اند،  شده  شماری  بی  هایی  محدودیت 
حالی که مسئوالن شهرهای ساحلی نسبت 

به این مهم حساسیتی ندارند!.  
و  ملک  یک  دریا  ساحل  اینکه  به  نظر 
ثروت م منابع  ملی است و دولت و مجلس 
باید به این موضوع بسیار مهم ورود کنند، 
کردن  وضع  با  مجلس  که  است  شایسته 
قوانین و دولت با اجرای درست و دقیق آن  
برای نسل های آینده چند متر ساحل باقی 
سرمایه  و  تفریح  امکان  آن  در  که  بگذارند 

گذاری باشد.  
در  دریا  ساحل  وضعیت  روی  هر  به 
شمال ایران که گفته می شود ساخت و ساز 
 « شده  تکمیل  مازندران  استان  سواحل  در 
، )افراد بساز و بفروش، واسطه ها و دالل 
ها متوجه شرق گیالن و سواحل شهرستان 
های رامسر ،  به خصوص رودسر و لنگرود 
نیازمند  و  است  وخیم  بسیار  اند،(  شده 
دستگاه  سوی  از  جدی  و  فوری  رسیدگی 

قضایی و مجریان و متولیان امر است.  
دارند،  عقیده  مسافران  و  منطقه  مردم 
حفظ  خصوص  در  متولی  های  دستگاه 
گذشته  دهه  چهار  در  شمال  های  جنگل 
کردند  توجهی  بی  و  انگاری  آنقدرسهل 
هیرکانی  های  جنگل  از  عظیمی  بخش  که 
متعلق به دوره های پیشین زمین شناسی به 
جایگزینی  امکان  دیگر  و  شد  نابود  آسانی 
در  بار  تاسف  تراژدی  همان  اکنون  ندارد. 
بی  چنین  و  شود  می  تکرار  سواحل   باره 
تفاوتی و کم کاری روا نیست، ضمن آنکه 
ساحل نشین ها باید بیش از دیگران در این 

خصوص و برای حفظ زمین های  و ساحل 
بعنوان  باشند  حساس  خود  آینده  نسل  برای 
رسانه  شود،   می  پیشنهاد  نشین  ساحل  یک 
و  ها  افشاگری  با  راستا  این  در  منطقه  ها ی 
اعالم  نمونه های کامل اطالع رسانی کنند تا 
مسئوالن متوجه شوند، چه  فاجعه ی عظیمی 

درساحل دریا در حال رخ دادن است.  
بان های  ، مدیران و محیط  شایسته است 
مجموعه های محیط زیست گیالن، مازندران 
با  محیطی  زیست  های  تشکل  و  گلستان  و 
جدیتی فعاالنه در این باره واکنش نشان دهند 
و بی تفاوتی در این خصوص خیانت به نسل 

کنونی و نسل های آینده است.  
مصیبت  و  گرفتار  همه  این  کشاکش  در 
خواسته یا گاه ناخواسته برای دریای کاسپین یا 
دریای شمال ایران ، طرح انتقال آب به استان 
 « یعنی  دولت  رئیس  دو  دوره  در  که  سمنان 
محمود احمدی نژاد »  و  » حسن روحانی »  
و به موازات آن طرح اتصال این دریا به خلیج 
کرمان  استان  مسیر  از  عمان  دریای  و  فارس 
به خودی خود یک فاجعه زیست محیطی و 

جغرافیایی دیگری است. 
موضوع اتصال آب دریای کاسپین به خلیج 
هاشمی  جمهوری  ریاست  دوره  در  فارس 
و  ایران  های  رسانه  در  و  مطرح  رفسنجانی 
منطقه بازتاب داشت. در آن زمان اعالم شد که 
احداث یک کانال بزرگ برای اتصال کاسپین 
به خلیج همیشه فارس بودجه زیادی نیاز دارد 
تر  آباد  کرمان  کویر  است  ممکن  چه  اگر  و 
به  ایران  شمال  دریای  ویژه  شرایط  اما  شود 
کلی تغییر کرده و زیست جانداران این دریا به 

مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. 
سپس  و  نژاد  احمدی  محمود  آن  از  بعد 
سمنان  اهل  جمهور  رئیسان  روحانی  حسن 
خط  طریق  از  دریا  این  آب  انتقال  خواستار 
لوله  یا کانال به استان خود شدند که به وجود 
مخالفت شدید کارشناس های محیط زیست 
و طرفداران محیط زیست درایران و جهان ، 
دولت دوازدهم و مجلس ایران بر اجرای این 

طرح تاکید دارند. 
توجه  قابل  جمعیت  علت  به  درمجلس 
انتقال  طرح   ، ایران  مرکزی  حوزه  نمایندگان 
آب به سمنان و احتماال به استان های دیگر 
که  حالی  در  و  آورد  رای  مرکزی  بخش 
در  فعال  بسیار  مازندران  استان  نمایندگان 
نماینده  اغلب  شدند،  وارد  طرح  با  مخالفت 
های مردم گیالن و گلستان حساسیت کمتری 
و  سخنرانی  یا  و  بیانیه  یک  با  و  داده  نشان 
را  سکوت  دولت  از  حمایت  نگاه  به  اغلب 

ترجیح دادند. 
کالم آخر آنکه - دریای کاسپین یا دریای 
شمال ایران اکنون به موازات طرح های انتقال 
طرح   ، کویری  و  مرکزی  مناطق  به  آن  آب 
های  آلودگی   ، فارس  خلیج  به  دریا  اتصال 
فاضالب  ناحیه  از  محیطی شدید چه  زیست 
های صنعتی و شهری از سوی همه کشورهای 
نابودی  جدی  و  اساسی  مشکل  با  حاشیه  

سواحل مواجه است.   
به عقیده نویسنده شاید بتوان جلوی انتقال 
وجود  با  ایران   دیگر  نقاط  به  را  دریا  آب 
با  آنکه  یا  گرفت  نواحی  آن  در  ها   آبی  کم 
خانگی  شدید  االیندگی  های  سرچشم  بستن 
و صنعتی آب دریا را نسبتا سالم و پاک نگه 
داشت، اما به نظر می رسد با تخریب ، تجاوز، 
اراضی  در  وسیع  ساز  و  ساخت  و  تملک 
سواحل دریا به خصوص در دور تا دور این 
حوضچه ی آبی عظیم و طی سالهای اخیر در 
سواحل ایران نتوان در آینده هم برای آن چاره 
درخواست  پیشنهاد،  رو  این  از  کرد.  اندیشی 
به  ایرانی  مسئوالن  همه  شود  می  تقاضا  و 
مدیران  و  زیست  محیط  سازمان  خصوص 
نیز مسئوالن  و  دریاچه  این  بر  نظارت  بخش 
کشورهای حاشیه دریا نسبت به امضای یک 
تفاهم و توافق نامه برای جلوگیری از تعرض 
به سواحل  و عدم ساخت و ساز در آن اقدام 
جدی کنند. اجرای این امر حتی برای امروز 
هم خیلی دیر است چه رسد به سالهای بعد 
دریای  سواحل  سر  بر  چه  نیست  معلوم  که 

کاسپین خواهد آمد. متشکرم 

خبر

 گیالن 24 و نشریه واکنش: رییس دفتر رییس جمهور 
در بازدید از زیر ساخت های منطقه آزاد انزلی تایید کرد که 
تحوالت ارزشمندی طی بازه زمانی کوتاه درتمامی زمینه ها 

در منطقه آزاد انزلی ایجاد شده است .
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
منطقه آزاد انزلی: دکتر محمود واعظی رییس دفتر ریاست 
هیات  رییس  مسرور  رضا  دکتر  همراه  به  جمهور  محترم 
اعضای  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  و  مدیره 
هیات مدیره، مدیران و معاونین سازمان از زیر ساخت های 
بازدید  منطقه  این  گردشگری  و  تجاری  عمرانی،  بندری، 

بعمل آوردند. 
تحوالت  اینکه  بیان  با  بازدید  جریان  در  واعظی  دکتر 
است  شده  ایجاد  منطقه  این  در  کوتاهی  مدت  در  زیادی 
وزیر  همراه  به  پیش  سال  سه  بار،  آخرین  داشت:  اظهار 
اقتصاد آذربایجان از زیر ساختهای منطقه آزاد انزلی بازدید 
کردیم و اکنون طی بازدید مجدد از زیرساختهایی که در این 
مدت ایجاد شده شاهدیم، گام های بزرگی در زمینه توسعه 
و  تولیدی  گردشگری،  بندری،  مختلف  های  زیرساخت 
صنعتی با سرعت باالیی در این منطقه برداشته شده است و 
با ایجاد زیرساخت های بندری، به ویژه بندرکاسپین و راه 
ایران، اقدامات مثبتی  اندازی کریدور چین _ قزاقستان _ 
در راستای توسعه مراودات با کشور های حاشیه ی خزر و 

کشور چین صورت گرفته است. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه طراحی و برنامه ریزی این 
کریدور و جابجایی کاال میان ایران و چین از این طریق با 
توجه به شرایط کنونی کشور و وجود تحریم ها، اقدامی 
حائز اهمیت است که جای تقدیر و تشکر دارد، تصریح 
کرد: نمایندگانی از سوی دو کشور ایران و چین، از مسیر 
کریدور و بنادر کاسپین و نینگبو بازدید کردند و از سوی 
دیگر شاهد ایجاد زیرساخت های مختلف از جمله سیلو، 
مخازن سوخت و روغن در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین 
هستیم که تکمیل کننده زنجیره واردات کاالهای ضروری و 
مواد اولیه است و امروز از نزدیک شاهد پهلوگیری کشتی 

روغن و انتقال روغن خام به مخازن بودم. 
رییس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه فعالیت های 
صادرات  و  تولید  زمینه  در  انزلی  آزاد  منطقه  شده  انجام 
محصوالت بسیار مهم و مورد توجه در سطح کشور است 
افزود:  روندی که این منطقه  آغاز کرده می تواند اتفاقات 
آزاد  منطقه  باید  و  بزند  رقم  را   اقتصاد کشور  در  بزرگی 
شود  متصل  سراسری  آهن  راه  به  سریعتر  هرچه  انزلی 
که وزارت راه در رابطه با این مسئله اهتمام ویژه دارد و 
دستور  گیالن  استان  به  سفر خود  در  نیز  ریاست جمهور 
این کار را دادند و از همه مهمتر، این منطقه آزاد با فراهم 
آهن  راه  سراسری  شبکه  به  اتصال  برای  مقدمات،  کردن 

مصمم است. 
اقتصاد  در  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  واعظی  دکتر 
است  الزم  و  دارد  مهمی  بسیار  نقش  کشور  ترانزیت  و 
مورد حمایت دولت قرار گیرد،خاطرنشان کرد: برنامه های 
بسیار گسترده ای در بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی در حال 
اجراست که با اجرای آنها ارتباطات ما با روسیه، قزاقستان، 
سوی  از  و  شود  می  تر  گسترده  آذربایجان  و  ترکمنستان 
دیگر ارتباطی که در حال حاضر کریدور چین – قزاقستان 
– ایران دارد، با این مزیت ها می تواند به کشور های دیگر 
همچون عراق و کشور های حوزه خلیج فارس صادرات 
داشته باشد و از دیگر مزیت های این منطقه و بندر کاسپین 

ایجاد اسکله رو رو است.
رییس دفتر رییس جمهور با اظهار اینکه در منطقه آزاد 
ای  ویژه  توجه  خصوصی  بخش  به  عمل  ابتکار  با  انزلی 
برای  خصوصی  بخش  رقبت  تعامل،  برقراری  با  و  شده 
قابل  منطقه  این  مختلف  های  بخش  در  گذاری  سرمایه 
»حمایت  کرد: سال گذشته، سال  تاکید  است،  بوده  توجه 
از کاالی ایرانی« بود و این یعنی توجه به تولید داخلی و 
انقالب اسالمی سال »رونق  نیز توسط رهبر معظم  امسال 
تولید« نام گذاری شده و شاهدیم در راستای تحقق منویات 
رهبری، در این منطقه واحد هایی که در گذشته وارد کننده 
محصوالت از کشور های مختلف بودند با حمایت سازمان 
منطقه آزاد انزلی به واحد های تولید کننده تبدیل شده اند 
که عالوه بر ایجاد فرصت شغلی مناسب در تامین و تولید 
می  تالش  مناسب  کیفیت  با  کشور  نیاز  مورد  محصوالت 
کنند و ضروری است همه ی بخش ها به این مسئله توجه 

ویژه داشته باشند.

تحوالت ارزشمندی 
در منطقه آزاد انزلی 

ایجاد شده است 

کشورهای حاشیه با جدیت و فوریت چاره اندیشی کنند

آموزش و پرورش اعالم کرد،

زهرا رضائی

رئیس دفتر رئیس جمهور: 

مجید محمدپور، نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات

لیال خدمت بین دانا

آگهــی ثبتــی

آگهــی ثبتــی

 اگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین راست بود با ارایه وکالت نامه 19561 مورخ 1397/11/15 دفتر 248 رشت با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 248 رشت مدعی شده است سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی به شماره 770 و 769 واقع در 
بخش یک رشت که به نام اقا سید مجتبی سادات درکه صادر و تسلیم شده بود به علت جا بجائی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات 

اقدام خواهند شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت -  محسن ابراهیم زاده - ر م الف/43

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9703118
رضا  حمید  مدیریت  با  پاسارگاد  پیشرو  الکترو  شرکت  به  بدنیوسیله 
سیگاری دمارکش بدهکار پرونده کالسه 9703118 که برابر گزارش مامور 
ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بین شما و اقای مرتضی بخشی 
که  باشید  می  بدهکار  ریال  میلیون   127/000/000/ مبلغ  گوندوغدوئی 
از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  براثر 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه  اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و  در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم( - شهرام دریا

ر م الف/ 44



3
سه شنبه 20 فروردین  1398/ شماره 706

گوناگون ادامه مطلب ...
خوراک،  بخش  در  تولید 
درمان،  و  دارو  پوشاک، 
خدمات و نظایر آن کشور را از 
به دیگران رها می کند  اتکای 
و استقالل ایران در همه بخش 
خواهد  حراست  و  حفظ  ها 
شد، ضمن آنکه بیکاری را در 
سرزمینی که نیروی های جوان 
مستعد و فراوان دارد، نا مفهوم  

می نماید.
که  اقتصاد  بخش  در 
مشکل  و  معضل  بزرگترین 
و  دولت  است،  نظام  کنونی 
برنامه ریزان با توجه به شرایط 
و  واقعی  معنای  به  موجود 
عملی و با وجود تحریم های 
برنامه  دشمنان  فشارهای  و 
که  معنا  این  به  باشند،  داشته 
عدالت  اجرای  راستای  در 
کارخانه  واگذاری  اجتماعی- 
ها صحیح  باشد، سیستم بانکی 
داخلی  کننده  تولید  فریاد  به 
را  ها  نقدینگی  مردم  برسد، 
به سمت کار و تالش هدایت 
و  نجومی  های  حقوق  کنند، 
اساسا بیش از 10 میلیون تومان 
حتی برای وزار و امرا و مقام 
مشکالت  حل  تا  عالی  های 
رانت  که  کسانی  باشد،  ممنوع 
به  پولها  اند،  کرده  خواری 
خزانه برگردانده شود و رشوه 
خواران به بدترین مجازات ها 
شرایط  این  در  شوند.  محکوم 
کم  و  فروشی  گران  کسی  هر 
ها  رسانه  در  کرد  فروشی 
وی  دارایی  از  بخشی  و  رسوا 
همان روز به نفع ملت مصادره 
شود.  اگر چنین نشود و همین 
روند ادامه یابد بی تردید باید 
تر  سخت  روزهای  انتظار  در 
حداقل  بود.  تر  خاکستری  و 
به خودمان  یکبار هم که شده 

صادق باشیم.!

از آغاز طرح ایمنی ودسالمت در 43 ایستگاه ایمنی وسالمت روزانه بیش از 2 هزار نفر از 
خدمات متعدد این طرح در استان بهره مند شدند .

نو  آغاز سال  از  قبل  استان گیالن هر ساله  احمر  به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
جوانان داوطلب و نجاتگر گیالن در ماه پایانی سال با دریافت آموزشهای الزم جهت حضور 
موثر در پایگاههای امداد وونجات و ایستگاههای سالمت و ایمنی خود را آماده ارایه خدمت به 
مردم می کنند . نجاتگران با باز آموزی و به روز کردن دانش امدادی در نحوه برخورد با حادثه 
دیده گان و جوانان داوطلب نیز آموزشهای الزم ارایه خدمات ایمنی و سالمت همچنین تیم های 
پیمان جمعیت هالل احمر »اموزش نحوه پیشگیری از اعتیاد » تمام تالش خود را جهت خدمت 

به مسافرین می کنند . قریب به 24 هزار از خدمات ایمنی وسالمت هالل احمر بهره مند شدند 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر گفت :بیش از 16 هزار نفراز خدمات ایمنی و سالمت که 

شامل تست قند و فشار خون ، ارایه نقشه و بروشور اموزشی بهره مند شدند .
بیش از 6 هزار نفر به کمپین بهبود رفتارهای ترافیکی جمعیت هالل احمر پیوستند 

امید عظیمیان معاون جوانان هالل احمر گیالن گفت : کمپین بهبود رفتارهای ترافیکی جهت 
کمپین  این  به  پیوستن  ضمن  جمعیت  جوانان  که  است  ای  جاده  حوادث  و  تصادف  کاهش 

مسافرین و مردم را تشویق به پیوستن به این کمپین می کنند .

 ۲ هزار مسافر از ایستگاههای سالمت  هالل احمر گیالن بهره مند شدند

رونق تولید – جنگ اقتصادی 

واکنش

مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری 
کشورمان در آغاز سال 1398 براساس 
سنت هر ساله پیام های نوروزی خود 

را خطاب به ملت ایران ارائه کردند. 
در این دو پیام مهم نکاتی بسیار حائز 
اهمیتی وجود دارد، اما از نگاه نگارنده 
ها  پیام  این  محتوا  تحلیل  هدف  با  و 
راه  و  مهم  العاده  فوق  نکته  دو  دارای 

گشاست. 
نخست آنکه در پیام رهبری ، امسال 
به نام سال« رونق تولید« نامگذاری شد، 
اما به راستی رونق تولید چگونه و در 
آیا  و  شد  خواهد  ممکن  شرایطی  چه 
اساسا زیر ساخت ها برای این امر مهم 

فراهم است.؟ 
انقالب  معظم  رهبر  به حق  خواسته 
این است که رهایی کشور از مشکالت  
کنونی حداقل برای یک سال پیش رو 
از مسیر رونق تولید و توجه و حمایت 
از تولید می گذرد، از این رو باید همه 
دست اندر کاران حوزه کار و تولید با 
به  اتکای  با  از شعار  به دور  جدیت و 
تالش و شعور کار و تولید، این فضا و 

زیر ساخت ها را فراهم آورند. 
این  تولید  رونق  برای  گام  اولین 
ها  ارگان  و  ها  سازمان  همه  که  است 
و در صدر آنها نهاد ریاست جمهوری 
بعنوان دستگاه اجرایی کشور و پس از 
کننده  تامین  بعنوان  قضایی  دستگاه  آن 
امنیت سرمایه گذاری و نیز مجلس که 
می  وضع  گیر  پا  و  دست  غیر  قوانین 
کند، در کنار هم و با همپوشانی عمیق 
و مفهومی به تولید کننده یاری برسانند. 
به یقین در این عرصه سیستم بانکی 
کشور یک عامل فوق العاده مهم است 
که باید به جای بنگاه داری و داللی و 
خرید و فروش ملک و افزایش شعب 

و  عمل  در   ، این دست  از  کارهایی  و 
این  و  کنند  تولید کمک  به  در سادگی 
کمک تنها از طریق پرداخت تسهیالت  
با بهره کم یا حتی بدون بهره به تولید 

کننده است.  
خصوص  به  اقتصادی  های  دستگاه 
وزارت دارایی، صنعت و معدن، جهاد 
سازمان  آنها  راس  در  و  کشاورزی  
مدیریت و برنامه ریزی هم  باید مسیر 
و حمایت  نقدینگی  تامین  مجوز،  اخذ 
های اداری  را با حذف  بخشنامه های 
تسهیل  کننده  کالفه  و  پاگیر  و  دست 
باشند،  کننده  تولید  کنار  در  و  کرده 
این  با  تعارف  بی  این صورت  غیر  در 
شرایطی که بر کشور حاکم است هرگز 

به رونق تولید نخواهیم رسید. 
ایرانی برای  وقتی یک سرمایه گذار 
از  بیش  تولیدی  واحد  یک  تاسیس 
خم  و  پیچ  گرفتار  ایران  در  سال  دو 
بعضا  و  ها  بازی  کاغذ  و  اداری  های 
ها  و حساب  و حق  درصدها  دریافت 
می شود و همین فرد در کشوری مانند 
را  مسیر  این  همه  ماهه  یک  عربستان 
طی و کارخانه را  ایجاد می کند، خیلی 
بست.  امید  تولید  رونق  به  توان  نمی 
دستگاه   ، اصالح  موجود  قوانین  باید 
قضایی حمایت و دولت با جان و دل 
تولید  از  مستمردر صحنه  با حضور  و 
حمایت  و عمال استقبال کند. قوای سه 
گانه نگاه کنند  در کشورهای پیشرفته 
و حتی برخی کشورهای همسایه برای 
شود،  می  داده  امتیازهایی  چه  تولید 
نظر  به  و  کنند  طی  را  مسیر  همان 
این سیاست گذاری کار  نمی رسد که 

دشواری باشد. 
» جنگ اقتصادی » 

سال  پیام  در  هم  جمهوری  رئیس 

مشکل  و  مدیریت  ضعف  به  خود  نو 
معیشت مردم اشاره کرد و اظهار کرد: 
مشکالت از بدخواهان، عهد شکنان و 
واشنگتن  در  ها  رسیده  دوران  به  تازه 
آغاز شد اما حل آن در دست ما است و 
هر قدر ملت متحدتر  باشد، تحریم ها 

به نقطه پایان می رسد. 
وی بر اشتغال و تولید در سال جدید 
تاکید کرد و افزود: هدف ما این است 
که کاالی اساسی کافی در اختیار مردم 
تنگنا  در  کمتر  بگیران  حقوق  و  بوده 
بوده  و رانت و فساد در کشور برچیده 
شده و مدیران نسبت به زیر دستان خود 
هدف  این  و  بکنند  بیشتری  مراقبت 

غایی ما است.
واقعیت این است که جنگ اقتصادی 
پیروزی  ابتدای  همان  از  ایران  در 
انقالب شروع شد و البته با پاره کردن  
کاخ  رئیس  توسط  ای  هسته  توافق 
پیامد آن تشدید تحریم های  سفید که 

ناجوانمردانه بود، شدت گرفت. 
و  اسالمی  انقالب  که  است  درست 
سرزمین ایران در چنبره جنگ اقتصادی 
و  مسئوالن  آحاد  همه  و  شده  گرفتار 
مردم در این جنگ سرنوشت ساز نقش 
اجرایی  مدیران  که  زمانی  تا  اما  دارند، 
حاصل  گشایشی  نکنند،  آغاز  خود  از 

نخواهد شد. 
پیروزی  به  زمانی   اقتصادی  جنگ 
می رسد که رونق تولید و اشتغال و به 
دنبال آن حفظ ارزش پول ملی را داشته 
شعاری  مواضع  این  همه  وگرنه  باشیم 

بیش نیست. 
مدیران  درسطح  باید  جنگ  این  در 
پایین  تا مراحل  از هیات دولت  کشور 
تر، حتی در سطح دهستان ها تغییرات 
و  دلسوزتر  مدیرانی  و  گیرد  صورت 
الیق تر به عرصه آمده و  به مسئولیت 
های موثر گمارده شوند. در پیام رهبری 
مشکالت  که  است  آمده  هم  انقالب 

در  مدیران  ضعف  از  ناشی  اقتصادی 
این  باید  لذا  و  هاست  بخش  بعضی 

معضل حل شود.. 
طبیعی است تا زمانی که سخن از باند 
و جناح و اینکه چه کسانی در ستاد امر 
و زید فعالیت داشته اند و باید مسئولیت 
الزم  انرژی  و  توان   هم  آنها  و  بگیرند 
برای خدمت به کشور و مردم را نداشته 
و ندارند، آش همان آش و کاسه ، همان 

کاسه است. 
ابتدا با خودمان رو راست باشیم  باید 
این  غیر  در  چندیم    ، چند  که  ببینیم  و 
صورت اگر در پشت تریبون های حرف 
های شعاری بزنیم و کام عده ای را تلخ 
و زمینه های جناح بندی را تشدید کنیم،  
این جنگ به سامان نمی رسد و شکست 

در آن قطعی است. 
جنگ اقتصادی به یک توان سراسری 
شعار  با  و  دارد  نیاز  نفری  میلیون   82
رئیس  گفته  به   . رسد  نمی  توفیق  به 
با  باید همه در کنار هم  دولت دوازدهم 
همپوشانی و هم افزایی  با درک شرایط  
نابرابر  جنگ  این  صحنه  در  یکپارچه  و 
دیگر  یکبار  و  یافته  حضور  ظالمانه  و 
آن   صدر  در  و  اسالمی  انقالب  دشمنان 

کاخ سفید را مایوس کنیم. 
برای تحقق این مهم باید همه سخنران 
و صاحب  ها  رسانه   ، ها  تریبون  در  ها 
نظران و مسئوالن همدل و همزبان کمک 

کنند.  انشاء اهلل  

ادامه سرمقاله

خبر

پیش بینی سال جدید

خبر

روستاییان 
گیالنی یک 
متر زمین را 

هم غنیمت می شمارند 

خانواده های شهدا 
ولی نعمتان جامعه 

اسالمی هستند

که  است  این  واقعیت  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
افزایش قیمت خوراکی ها و تداوم گرانی در بازار عرضه 
و تقاضا این روزها فقط بار منفی به همراه ندارد و جنبه 

های مثبت آن به نوبه خود متعدد است. 
در حقیقت وقتی تحریم های ظالمانه از ابتدای پیروزی 
انقالب و به خصوص در سالهای اخیر علیه کشورمان از 
سوی استکبار شدت گرفت، یکی از مقوله ها برای ملت 
ایران تبدیل تهدیدها به فرصت شد که امری بدیهی است.. 
در این راستا دانشمندان ایرانی در بسیاری از زمینه ها 
مانند دانش هسته ای ، دفاعی، سالمت و  حوزه » آی تی 
» و  فضای دانش بنیان به خصوص در بخش اختراعات 
و اکتشافات پیشرفت های چشمیگری داشته و این روند 
ادامه دارد و جالب آنکه این خصوصیت در بین مردم شهر 

و روستا هم بسیار دیده می شود. 
فشار  و  اقتصادی  جنگ  فضای  ویژگیها   این  از  یکی 
که  است  این  ایران  علیه  همپیمانانش  و  آمریکا  ها  تحریم 
از مردم  حداقل طی دو سال اخیر در خطه شمال بسیاری 
قابل کشت  متر مربع زمین  کشاورزی و  از یک  روستایی 
از چند  که  اخیر  روزهای  در  اند.   نشده  غافل  هم  زرع  و 
روستا از جمله روستای پدری مان  در شرق گیالن دیدن 
داشتم، روستائیان ضمن تبدیل فعالیت های تولیدی بخشی 
کشاورزی از یک محصول به چند محصول ، حتی چند متر 
زمین کنار باغ و زمین خود در حاشیه جاده اصلی روستایی 

و شهری را خالی نگذاشته اند!!. 
کاشت باقلی محلی و سیر و فلفل سیز و ..... از جمله 
اقدام هایی است که زن و مردم روستایی با توجه به قیمت 
گران این اجناس مورد نیاز  در بازار عرضه و تقاضا ، به 

کاشت و برداشت آن روی آورده اند. 
این روزها، روزهای مصرف باقال مناطق جنوب کشور 
به خصوص از استان خوزستان و سیر این مناطق و حتی 
در  ویژه  به  شمال  در  محصوالت  این  ای  گلخانه  عرضه 
مرکز استان گیالن است . باقال کیلویی 6 هزار تومان و سیر 

تازه هم 5 تا 8 هزار تومان عرضه می شود. 
اند  رسیده  نتیجه  این  به  شمال   روستائیان  دیگر  حاال 
که باید تهدید های اقتصادی را به فرصت تبدیل کنند و 

با کاشت این محصوالت به اقتصاد خانواده کمک کنند. 
با کاشت و تولید بیشتر این محصوالت به یقین قیمت 

آن هم در بازار عرضه متعادل خواهد شد. 
این یادداشت روز آن  انتشار  با  تردیدی هم نیست که 
بخش از کشاورزان و روستائیان که زمینی در اختیار دارند 
و تا کنون اقدامی نکرده اند، وارد عرصه کشت و عرضه 

می شوند.
تولید گل و گیاه هم در بخش های  در چند سال اخیر 
وسیعی از غرب مازندران و شرق گیالن به موازات توسعه 
اراضی زیر کشت کیوی زیاد شده است و براساس اطالعات 
که  تقاضاهای  دلیل  به  گیاه  و  گل  پرورش  نویسنده  دقیق 
است.برخی  شده  استقبال  جوانان  سوی  از  دارد،   وجود 
 ، کالچای  چابکسر،  رامسر،  منطقه  در  حتی  ها  جوان  از 
واجارگاه، رحیم آباد، املش و .... یک هزار متر مربع زمین 
اند.  آورده  گیاه روی  و  پرورش گل  تولیدو  به  و  اجاره  را 
زنان خانوارها در این منطقه هم به تبعیت از جوان ها اوقات 
فراغت خود را به کشت و پرورش گل اختصاص داده و در 

آمد ها  رو به افزایش است. 
شایسته است که جهاد کشاورزی استان های گیالن و 
مازندران با اعرام کارشناس هایی از این اقدام های خوب 
تسهیالت و حمایت های  با کمک های  و  کرده  استقبال 
علمی و ترویجی  در راستای ایجاد اشتغال مولد به جوان 

ها و زنان خانوار کمک جانان کند. امیدوارم 
منبع : گیالن 24 

بنیاد شهید و امور  مدیر کل 
شهدا  گفت:  گیالن   ایثارگران 
خودشان  رسالت  ایثارگران  و 
انقالب  رسیدن  ثمر  به  در  را 
رساندند  انجام  به  اسالمی 
حفظ  نظرگاه  از  همواره  و 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
در یاد و خاطره ملت ایران می 
مانند. وی  با بیان اینکه آرامش 
حاکم بر کشور از برکت خون 
شهیدان انقالب و جان بر کفان 
راه  افزود:  است،  دوران  آن 
و  است  باز  همچنان  شهادت 
پاک  جوانان  که  می بینیم  هنوز 
این میهن برای حفظ این کشور 

جان خود را فدا می کنند.
گیالن،  ایثار  گزارش  به 
و  قدردانی  و  سپاس  پاکاری 
تجلیل و تکریم از خانواده های 
را  ایثارگران  و  شهدا  معظم 
و  دانست  ارزش ها  از  تجلیل 
تصریح کرد: خانواده های شهدا 
اسالمی  جامعه  ولی نعمتان 
هستند و دیدار با آنها و حمایت 
ایثار  و  صبر  دیدن  و  ایشان 
مسئوالن  دلگرمی  مایه  ایشان 
است.وی دیدار با خانواده های 
شهدا را موجب ترویج فرهنگ 
نگه  زنده  و  شهادت  و  ایثار 
دانست  راه شهدا  و  یاد  داشتن 
والدین  با  دیدار  کرد:  عنوان  و 
شهدا، همسران و فرزندان شهدا 
و  صبر  از  تجلیل  ایثارگران  و 
ایثار ملتی قهرمان و ایستاده در 
پای ارزش های انقالب اسالمی 

است.
مدیرکل بنیاد گیالن همچنین 
فرمانده سپاه قدس  با همراهی 
شهرستان  در  حضور  با  گیالن 
صومعه سرا با خانواده شهیدان 
محمدرضا  و  »محمود  واالمقام 

خانواده« دیدار کرد.

تهدید ها به فرصت 
تبدیل شده است ... 

خدمت بین دانا 

لیال خدمت بین دانا

به قلم مجید محمدپور

رئیس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن 
به  و  شمال  شالیکاران  استفاده  خواستار 
اصالح  بذرهای  از  گیالن   خصوص  
کرد،  اعالم  و  شد  کیفیت  با  و  شده 
در  باکیفیت  بذور  اثرگذاری  به  توجه 
تولید  و  بوده  موثر  بسیار  تولید  افزایش 
را بسیار افزایش می دهد.   علی درجانی 

خرید  جدید  نرخ  کشور  چای  سازمان 
تضمینی برگ سبز چای توسط شورای 
افزایش  و  سنوات  براساس  را  اقتصاد 

بهای محصول اعالم کرد.
 حبیب جهانساز گفت: طبق مصوبه 
جدید شورای اقتصاد امسال نرخ خرید 
چای  سبز  برگ  کیلوگرم  هر  تضمینی 
درجه یک 20 درصد و درجه دوم هم 
گذشته  سال  با  مقایسه  در  درصد   21

انجام شده و  برنامه ریزی  براساس  گفت: 
در سال گذشته  گرفته  اقدامات صورت 
گواهی  بذور  انواع  تن   1100 بر  بالغ 
بین  در  برنج  پرمحصول  و  بومی  شده 

کشاورزان استان گیالن توزیع شد. 
وی افزود: ارزش اقتصادی این بذور 
برای  و  است  ریال  102میلیارد  معادل 

چای  سازمان  رئیس  دارد.  افزایش 
اقتصاد  شورای  شده  تعیین  نرخ  کشور 
چای  سبز  برگ  تضمینی  خرید  برای 
تصمیم  طبق  کرد:  عنوان  و  برشمرد  را 
شورای اقتصاد امسال نرخ هر کیلوگرم 
و  هزار   32 یک  درجه  سبز چای  برگ 
هر  تضمینی  خرید  نرخ  و  ریال   750
 18 هم  دو  درجه  سبز  برگ  کیلوگرم 

هزار و 492 ریال تعیین شد. 

کاهش قیمت به آن یارانه اختصاص داده 
شده است. درجانی اظهار کرد: با توجه 
افزایش  در  باکیفیت  بذور  اثرگذاری  به 
در  معادل  تولیدی  افزایش  شاهد  تولید، 
گواهی  بذور  از  استفاده  دلیل  به  استان 
تصریح  بود.وی  خواهیم  مذکور  شده 
کرد: از مزایای استفاده بذور گواهی شده 

 مهندس جهانساز با بیان اینکه نرخ های 
اعالم شده خرید برگ سبز چای نرخ پایه 
بوده و قیمت واقعی چای نیست تصریح 
انتظار داریم کارخانجات چایسازی  کرد:  
این رابطه  نیز در  و فرآوری چای شمال 
به  نسبت  و  باشند  داشته  بیشتری  تالش 
با  کشاورزان  از  سبز  برگ  خریداری 
شورای  نرخ های  از  باالتر  قیمت های 

اقتصاد اقدام کنند.

مزارع،  در  یکنواختی محصول  به  می توان 
از جمله  مصرفی  نهاده های  بهتر  مدیریت 
انواع کودها، افزایش تولید در واحد سطح 
در  تبدیل  مرحله  در  آن  اثر  همچنین  و 
کارخانجات شالیکوبی و تولید برنج سفید 

باکیفیت اشاره کرد.

بهـای برگ سبــز چــــــــای اعالم شد

بذر خوب درتولید محصول  شما نقش زیادی دارد
برنجکاران شمال دقت کنند،

گیالن 24 و نشریه واکنش: نزدیک به 
37 تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی 
کشف  گیالن  در  نوروزی  تعطیالت  در 
سالمت  طرح  اجرای  با  شد.  نابود  و 
بهداشتی  بازرسان   ، گیالن  در  نوروزی 

دانشگاه علوم پزشکی استان از 39 هزار 
مواد غذایی   توزیع  و  تهیه  مرکز  و 704 
و اقامتگاه های بین راهی  بازدید کردند 
که 36 هزار و 908 کیلوگرم مواد غذایی 
از چرخه مصرف  بهداشتی  فاسد و غیر 
 131 راستا  این   در  شد  نابود  و  خارج 
تعطیل  موقت  صورت  به  صنعتی  واحد 
شد طرح سالمت نوروزی از 20 اسفند 
97 آغاز شد و تا 20 فروردین 98 ادامه 

دارد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
که این خبر را منتشر کرده ، اعالم نکرد 
در  بوده،  نوع  چه  از  غذایی  مواد  این 
کدام مناطق از استان کشف و توسط چه 

دستگاه ضبط و نابود شده است.
شایسته است روابط عمومی در  این 
کامل  و  ای  حرفه  رسانی  اطالع  راستا 

عمومی  افکار  خواست  که  باشند  داشته 
و رسانه ها است.

و  مربوط  های  دستگاه  مسئوالن   
بعنوان  گیالن  استانداری  عمومی  روابط 
دستگاه عالی استان نیز باید به این امور 

دقت  و نظارت داشته باشند.
در  اخبار   از  بسیاری  آنکه  ضمن   
همین حوزه سالمت استان اساسا منتشر 
عمومی  افکار  و  شود  نمی  تولید  یا  و 
نمی  قرار  آن  جریان  در  که  سالهاست 

گیرند.
 اینکه که فرد ی مسئول روابط عمومی 
مهم  بلکه  نیست  نخست  اولویت  است 
آن است اخبار منتشره از سوی سازمان 
ها و دستگاه ها دولتی و خصولتی کامل 

، جامع و راه گشا باشند.
 اخبار ناقص بهتر آنکه منتشر نشود. 

کارناقص  انجام  و  اجرا  از  بهتر  کارنکرده 
است. مانند آنکه بیماری را نادرست عمل 
شوید  مرگش  موجب  و  کرده  جراحی 
درحالی که اگر عملی نمی شد شاید مدت 

زمان بیشتری زنده می ماند. 
مساله  این  باید  بار  چند  نیست  معلوم 
را به استانداران گیالن، روابط عمومی ها 
و .... یاد آور شویم. این خواست مدیران 
در  علمی  و  ای  حرفه  های  رسانه  همه 

استان و کشور است. 
دوره  در  کنید.  دقت  خدا  به  را  شما   
مدیریت دکتر یوسف زاده چابک دو یا سه  
بار در دو سال گذشته آنهم به دلیل اهمیت 
و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی از طریق 
باره  این  در  تا  دادم  پیام  نشریه  همکاران 
مذاکرات و هم اندیشی داشته باشیم ، اما 

ترتیب اثری داده نشد.!؟؟.

30 تن مـواد غذایـــــی فاسـد در گیالن 
طرح سالمت نوروزی،+ نظر مدیر رسانه 

م، محمدپور  مدیر مسئول  
نویسنده، روزنامه نگار و استاد 

علوم  ارتباطات

آگهــی ثبتــی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9703550

بدینوسیله به شرکت تجارت گستر با مدیریت جاهد با نمایندگی حسن جاهدی 
دلیوند فرزند محمد عیسی دارای کد ملی 2593334738 بدهکار پرونده کالسه 
نگردیده  شناخته  ابالغ  جهت  پست  اداره  مامور  گزارش   برابر  که   9703550
اید ابالغ می گردد که بین شما و آقای دلبر تیموری مبلغ 10/980/000/000 
میلیون ریال بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   18/19 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجرا  این 
اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  گردد  می  ابالغ  بشما  رسمی 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم( - شهرام دریا
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9703387
شهیدی  میر  امیر  و  شهیدی  میر  الهام  و  شهیدی  میر  اعظم  به  بدینوسیله 
ورثه مرحوم محمد رضا میرشهیدی بدهکار پرونده کالسه 9703387 که برابر 
گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بین شما خانم طاهره 
عباس نژاد کارسیدانی مبلغ 213/806/000 ریال بدهکار می باشد که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج 
و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این  غیر 
شما تعقیب خواهد شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم( - 

شهرام دریا  -  ر م الف / 69 لیال خدمت بین دانا
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
کتاب تالیـفی برای حــوزه رسانـه های کشـور و روابط عمــومی ها

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 
ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 

تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

نشریه واکنش  هر هفته بیش از ۵0 هزار بیننده در فضای مجازی دارد

 

سرمایه گذار مجتمع پذیرایی اسرا گفت : امکانات و خدمات 
این مجتمع مدرن و مجلل در استان گیالن بی همتاست.

حسین شگرفی سرمایه گذار بخش خصوصی مجتمع پذیرایی 
واکنش  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در  دوشنبه  روز  اسرا 
: به دلیل عشق و عالقه فراوانی که به آستارا دارم ،  اظهار کرد 
خدمت هر چه بیشتر به همشهریانم و اشتغال زایی جوانان منطقه با 
افتخار مجتمع پذیرایی اسرا را در این شهرستان احداث کردم و 
انتظار دارم مسئوالن و مردم با حمایت و حضور در این مجموعه 

از امکانات بی نظیر آن لذت ببرند.
وی بیان داشت : در کنار مواهب طبیعی و امکاناتی همچون 
اقتصادی و  ، راه آهن و منطقه ویژه  ، مرز  بندر   ، دریا ، جنگل 
استیل  تاالب   ، آسیاب  های  خانه   ، مشند   ، حیران  گردشگری 
ویرمونی و عباس آباد و...در شهرستان آستارا به عنوان پیشانی نظام 
ایران ، احداث چنین مجتمع پذیرایی  مقدس جمهوری اسالمی 
گردشگران  و  شهروندان  مندی  بهره  و  استفاده  برای  مدرنی 
داخلی و خارجی ضروری بود. وی اضافه کرد :  با احداث   مجتمع      
هایی پذیرایی نظیر اسرا  می توان   شرایط  خوبی  برای  تفریح   جوانان    و 

خانواده ها   ایجاد  و از  رفتن   آنها   به خارج  کشور جلوگیری کرد.
وی افزود : این مجتمع به مساحت چهار هزار متر مربع ، در سه 
طبقه ، ظرف مدت چهار سال و با سرمایه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد 
ریال احداث و اشتغال زایی برای ۲۵ نفر به صورت مستقیم شغل 

ایجاد شده است. 
وی همچنین گفت : این مجتمع مدرن دارای امکاناتی مجللی 

زیبایی  بسیار  پذیرایی  تاالر  و  شاپ  کافی   ، رستوران  همچون 
است.

بدلیل  آستارایی  شهروندان  متاسفانه   : کرد  تصریح  شگرفی 
های  مسافت  کردن  طی  ...با  و  استخر  همچون  امکاناتی  فقدان 
طوالنی متحمل وقت و هزینه شده و در شهرهای دورتر از این 
: در صورت حمایت و  افزود  برند. وی  بهره می  امکانات  قبیل 
اسرا  پذیرایی  مجتمع  دوم  فاز  در  شهرستان  مسئوالن  همکاری 
بزرگ  بسیار  مارکت  و سوپر  سنتی  های  خانه   ، استخر  احداث 
را در برنامه کاری خود دارم تا همشهریانم بتوانند در شهر زیبای 

آستارا از این امکانات بهره مند شوند.
از  دیگری  بخش  در  نیز  آستارا  شهرستان  شورای  رئیس 
در  پذیرایی  های  مجتمع  چنین  احداث   : افزود  گفتگو  این 

از گردشگران و  پذیرایی  اقامت و  برای  اردبیل  محور آستارا - 
شهروندان بسیار ضروری بود.

از  آستارا  شهرستان  مسئوالن  و  مردم  حمایت  سماپور  پاشا 
و  دانست  ضروری  بسیار  را  اسرا  پذیرایی  مجتمع  گذار  سرمایه 
گفت : در صورت اجرای فاز دوم این مجتمع ۲۵ نفر دیگر نیز 
به صورت مستقیم اشغال زایی خواهد داشت. وی بیان داشت : 
تا در مناطق گردشگری  این آمادگی را دارد  این سرمایه گذار 
دیگری همچون تاالب استیل ویرمونی و عباس آباد پروژه های 

اقامتی و تفریحی با شرایط ویژه ای اجرا کند.
باید  مسئوالن   : کرد  تصریح  آستارا  شهرستان  شورای  رئیس 
با رفع موانع موجود و  فرصت های موجود را غنیمت شمرده و 
اجرای  برای  را  شرایط  بومی  گذاران  سرمایه  چنین  از  حمایت 

طرحهای اقتصادی آنها فراهم کنند. وی سپس به خدمات ، نرخ 
ها و تخفیفات مناسب مجتمع پذیرای اسرا نسبت به شرایط سخت 
اقتصادی مردم و افراد بی بضاعت اشاره کرد و گفت : به خانواده 
های معظم شهدا ، اداراتی مانند کمیته امداد ، بهزیستی و ... خدمات 

و تخفیفات ویژه ای در مجتمع پذیرایی اسرا ارائه می شود. 
سماپور در پایان از همکاری و مساعدت نماینده مردم آستارا 
بخشداری   ، امام جمعه   ، فرماندار   ، اسالمی  در مجلس شورای 
میراث  ادارات  همچنین  و  عنبران  روستای  دهیاری  و  مرکزی 
نیروی  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   ، گردشگری  و  فرهنگی 
انتظامی شهرستان آستارا در جهت حمایت از سرمایه گذاری و 
رفع موانع موجود در اجرا و بهره برداری از مجتمع پذیرایی اسرا 

تشکر و قدردانی کرد.

امکانات و خدمات مجتـمع پذیرایـی اسرا در گیالن بی همتاست
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