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 1398 سال  نوروز  تا 
نمانده  باقی  زیادی  زمانی 
است و گیالن به خصوص 
شهر زیبای رشت مرکز این 
پذیرای  عید  درایام  استان 
از  مسافر  نفر  ها  میلیون 
بود.   خواهد  کشور  سراسر 
مناسب  مقدم   خیر  برای 
به انبوه گردشگران به یقین 
گلکاری چند میدان کوچک و لکه گیری برخی بلوارها و 
خیابان های اصلی شهر و رنگ آمیزی دقیقه نودی کناره 
نخواهد  کافی  اما هرگز  است،  بلوارها گرچه الزم  های 
بود. برای آنکه شهر رشت که همه استعدادهای بلقوه و 
شایسته یک شهر گردشگر پذیر را از منظر نعمت های 
خدادادی دارد، باید استین های همت در همین 29 روز 

باقیمانده با همدلی و همزبانی و جدیت باال زد.
الزم است در این مدت اندک استاندار، سازمان برنامه 
بودجه در تهران و گیالن ، فرماندار رشت و نمایندگان 
و  موثر  های  نشست  برگزاری  با  ملت  خانه  در  رشت 
به مدیریت شهری  با کمکهای مالی و فکری  کارآمد و 
کمک کنند، به خصوص آنکه شهر رشت هفت ماه است 
بدون شهردار مانده  و با سرپرست اداره می شود. شایسته 
روابط   ، شهرداری  اجتماعی  معاونت   ، بود  خواهد  تر 
همت  اندک  زمان  این  در  فرهنگی  مدیریت  و  عمومی 
به  پیشنهاد ها  نظر و  ارایه  نظر  از  را  کرده و شهروندان 
ارا و نظرات شهروندان  مدیریت شهری دعوت کنند و 

بهره بگیرند.
فراتر از همه این ها، بسیار شایسته است ، اعضای 11 
نفری شورای شهر رشت پس از ماه ها اختالف نظرها و 
شاید  فاصله گرفتن ها، در این ایام به خاطر مردم منطقه 
و مسافران  همت و همدلی شان را مضاعف کرده و برای 
زیبایی شهر هم خودشان وارد عرصه کار شده و هم آنکه 

به مدیریت شهر کمک کنند.
شورای شهر به ویژه رئیس شورا که فردی با کفایت 
به  تهران  با  مستمر  مذاکرات  با  است،  بومی  مدیر  و 
خصوص با دکتر نوبخت، وزارت کشور، سازمان همیاری 
شهرداری ها و .... به موازات جلب بودجه و توجه دادن 
بیش از پیش رئیس برنامه و بودجه گیالن و مدیران امور 
اقتصادی و دارایی استان در حوزه تخصیص در آمدهای 
معابر،  اسفالت  برای  را  الزم  های  سازی  زمینه  مالیاتی، 
زیبا سازی ها، ایجاد امکانات اولیه برای مسافران مانند 
سرویس های بهداشتی، نظافت شهر و چهره آرایی پیاده 
راه فرهنگی ، موزه ها و اثار باستانی فراهم کنند. انشاء اهلل

میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاونت  سرپرست   :24 گیالن 
فرهنگی گیالن، گفت: قاسم آباد گیالن به عنوان روستای ملی چادر 

شب بافی ثبت خواهد شد. 
پروین حالج رضایی گفت: در رشته های صنایع دستی نیز تالش 
برای مستندنگاری و تهیه پرونده ثبت فن و دانش بومی اقدام شده 
که تاکنون 14 رشته صنایع دستی گیالن در فهرست میراث فرهنگی 
به ثبت رسیده است. وی با بیان اینکه دو روستای فشتکه و قاسم 
دریافت  ثبت  گواهی  دستی  صنایع  ملی  روستاهای  عنوان  به  آباد 
کرده اند افزود: مراسم رونمایی از لوح ثبتی قاسم آباد، به عنوان 
می  برگزار  سالجاری  اسفندماه  نهم  بافی  چادرشب  ملی  روستای 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاونت  سرپرست  شود. 
استان گیالن ادامه داد: برای کارگاه های صنایع دستی نیز با بازرسی 
از کارگاه ها نسبت به درجه بندی و صدور گواهی کیفیت اقدام 
شده است که در سال گذشته 1۵ کارگاه گواهی دریافت کرده اند 
و امسال نیز از ۶۰ کارگاه بازرسی بعمل آمد. وی اضافه کرد: استان 

گیالن ، 2۵ هزار هنرمند در 8۰ رشته صنایع دستی استان فعالیت 
دارند که از این تعداد ۶ هزار نفر بیمه هستند و با توجه به تصویب 
قانون حمایت از هنرمندان و فعاالن صنایع دستی در بهمن 9۶ سال 
گذشته دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی قانون از سوی سازمان 
در دست تهیه است وبا ابالغ دستوالعمل ها حمایت های خوبی از 

هنرمندان صورت می گیرد. منبع : گیالن 24

 برادر گرانقدرم 
جناب آقای دکتر محسن جعفری

گیالن  پاسداران  سپاه  اجتماعی  معاون  بعنوان  جنابعالی  انتصاب 
عرض  تبریک   صمیمانه  را  شماست  های  شایستگی  نشانه  که 
کرده، توفیقات روز افزون آن برادر محترم را از درگاه حق تعالی 

خواستارم.

ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی 
شهرستان رودسر

 درگذشت خواهر بزرگوارتان موجب تالم و تاثر فراوان شد. از درگاه خداوند بزرگ 
برای آن مرحومه غفران واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و بردباری خواستارم.
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نویسنده، روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات

مجید محمدپور
نویسنده، روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات

برادر عزیزم جناب آقای مهندس مرادی 

قاسم آباد گیالن روستای ملی چادر شب بافی ثبت می شود

امام جمعه کالچای ؛ 



گیالن 24 و نشریه واکنش: 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گفت:  گیالن  استان  اسالمی 
جشنواره موسیقی فجر گیالن 
با  هم زمان  بار  اولین  برای 
سراسر کشور برگزار می شود.

دکتر فیروز فاضلی در آئین 
جشنواره  پوستر  از  رونمایی 
سالن  در  فجر  موسیقی 
و  فرهنگ  کل  اداره  جلسات 
گیالن  استان  اسالمی  ارشاد 
اینکه  بیان  با  رشت  در 
در  فجر  موسیقی  جشنواره 
تاریخ چهارم تا دهم اسفندماه 
کرد:  اظهار  می شود  برگزار 
جشنواره  برگزاری  متصدی 
و  انجمن ها  فجر،  موسیقی 

مؤسسات ما هستند. 
اینکه  به  اشاره  با  وی   
استان  هنر  و  فرهنگ  متولی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
اسالمی استان گیالن است و 
این جشنواره 4 تا 1۰ اسفند 
در  افزود:  شود،  می  برگزار 
شیوه  بهترین  به  تالشیم 
موسیقی  جشنواره  ممکن  

فجر برگزار شود.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
با  گیالن  استان  اسالمی 
گیالن  موسیقی  اینکه  بیان 
است  بی نظیر  خاورمیانه  در 
،گفت: گروه های مختلفی در 
ارائه  فجر  موسیقی  جشنواره 

برنامه می دهند. 
اینکه  به  اشاره  با  فاضلی 
جشنواره موسیقی فجر گیالن 
با  هم زمان  بار  اولین  برای 
برگزار خواهد  سراسر کشور 
پتانسیل  گیالن  افرود:  شد، 
از  باید  و  دارد  باالیی  هنری 
ظرفیت های موجود در گیالن 

استفاده شود.
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گوناگون

خبر

جوان خالق رودسری در ابتکاری جالب در حیاط خانه اش بر روی تنه 
درخت نارنج، 27 نوع مرکبات پیوند زده و تولید می کند.

پور  نجفعلی  میالد  مرکبات  تولید  برای  رودسری  جوان  جالب  ابتکار 
جوان خالق رودسری در ابتکاری جالب در حیاط خانه اش در روستای 
حاجی آباد بر روی تنه یک درخت کهنسال نارنج ، 27 نوع مرکبات پیوند 

زده است. روی این درخت به طور همزمان 12 نوع مرکبات به بار نشسته 
است. این درخت پرمحصول برای گردشگران هم جذاب است بطوریکه 

مسافران با آن عکس یادگاری می گیرند.
وی در محوطه هزار متری خانه اش انواع نهال مرکبات را تولید و به 

بازار عرضه می کند.

موسیقی فجر گیالن واکنش
برگزار می شود

انتقال آب خـزر این 
دریاچه زیبا را نابود می کند 

27 نـوع مرکبـات بر روی یک درخـت !!

گیالن 24 و نشریه واکنش: بنیانگذار 
 : ایران  های  دردانشگاه  زیست  محیط 
جنگل  و  خشک  را  خزر  آب،  انتقال 

های شمال را نابود می کند . 
به  خزر  آب  وانتقال  سازی  شیرین 
کویر ایران، نه تنها اقتصادی نیست که 
اینکه  فرض  بر  است.  نابودکننده خزر 
لوله گذاری کردیم و آب را هم بردیم، 
اقیانونوس  مانند  خزر  آب  که  آنجا  از 
آبزیان  تمام  است،  شور  لب  و  نیست 
خزر از بین خواهند رفت و اکوسیستم 
شمال  های  جنگل  جمله  از  منطقه 
افراد  آیا  شد.  خواهند  نابود  ایران، 
می  کف  طرح  این  برای  که  ناآگاهی 
زنند در قبال این ثروت ملی و نابودی 
کنند؟«  نمی  مسوولیت  احساس  آن، 
بنیانگذار  یخکشی،  علی  پروفسور 
های  دانشگاه  در  زیست  محیط  دانش 
ایران، فوق دکترای سیاست و مدیریت 
منابع طبیعی از دانشگاه گوتینگن آلمان 
این  علمی  هیات  عضوبازنشسته  و 
قید  بی  و  صریح  مخالفت  با  دانشگاه 
وشرط با طرح “شیرین سازی وانتقال 
مرکزی”  کویر  به  خزر  دریاچه  آب 

ضمن بیان مطلب باال گفت:» تهیه آب 
از راه انتقال آب خزر به کویر، عالوه بر 
تخریب های فراوان و غیرقابل جبرانی 
و جنگل  مرکزی  کویر  برای خزر،  که 
های هیرکانی دارد، بسیار گران نیز تمام 

می شود.« 
او افزود:» اگر بخواهیم آب خزر را 
شوری  کنیم  شیرین  شمال  ساحل  در 
این  آبزیان  تمام  خزر،  در  جامانده  به 
دریاچه را از بین خواهد برد و اگر در 
مقصد شیرین کنیم، خاِک مقصد شورتر 
و کویری تر خواهد شد. عالوه بر آن، 
به  را  انتقال، جنگل های هیرکانی  این 
شدت در خطر تخریب و نابودی قرار 
می دهد؛ در حالی که دریاچه خزر، یک 
عتیقه جهانی و میراث بین المللی است 
زمین  اکوسیستم  برای  آن  حیات  که 
اهمیت دارد و نابودی آن بر کشورهای 
زیادی از جمله ایران، آثار بسیار جدی 

و ناگواری خواهد گذاشت.« 
تهیه  آب  لیتر  یک  کرد:»  تاکید  او 
شده از این راه در سمنان، گران تر از 
باید  لیتر نوشابه در می آید. حال  یک 
برای  که  کسانی  و  محترم  طراحان  از 

می  شادی  و  زنند  می  کف  طرح  این 
کنند پرسید به جز تبعات محیط زیستی 
طرح فوق، آیا این کار اساسا اقتصادی 

است؟« 
جهانی  جامعه  مدیره  هیات  عضو 
در  زیست  محیط  و  جنگل  محققان 
آب  بودن  گران  از  اما  گفت:»  ادامه 
برای  آن،  جدی  های  آسیب  تر،  مهم 
و  خزر  حاشیه  مردمان  و  اکوسیستم 
است.  جهان  حتی  و  ایران  تمام  حتی 
شیرین سازی وانتقال آب از خزر برای 
که  نیست  اقتصادی  تنها  نه  کویرایران، 
بر  است.  خزر  اکوسیستم  نابودکننده 
فرض اینکه لوله گذاری کردیم و آب 
آب خزر  که  آنجایی  از  بردیم،  هم  را 
شور  لب  و  نیست  اقیانونوس  مانند 
است، تمام آبزیان خزر از بین خواهند 
رفت و اکوسیستم منطقه نابود خواهد 

شد.« 
* نابودی مبدا و مقصد انتقال آب 

از  بیش  پروفسور یخکشی که مولف 
زیست  محیط  زمینه  در  کتاب  جلد   22
ومنابع طبیعی ایران به چند زبان مختلف 
گفت:»  اسکان  به  ادامه  در  است  جهان 
سوال دیگری را که باید بدان پاسخ دهیم 
این است که این آب شور را می خواهیم 
در  می خواهیم  آیا  کنیم؟  شیرین  کجا  در 
ساحل خزر آنرا شیرین کنیم؟ یعنی پسماند 

را دوباره به ساحل برگردانیم؟
به  آن  از  که  نمکی  یعنی  آن،  پسماند   
ساحل  در  خواهیم  می  را  ماند  می  جا 
خزر رها کنیم؟ چنین گزینه ای هم یعنی 
نامطلوب  آثار  درباره  او  خزر.«  نابودی 
اجرای این طرح بر سرزمین های مقصد 
در  را  آب  این  بخواهیم  اگر  گفت:»  نیز 
سمنان، شیرین کنیم هم بافت خاک آنجا 
را تغییر داده و شورتر می کند و باز بر 
اکوسیستم سمنان اثرات بسیار نامطلوبی 

خواهد گذاشت.« 

خبر

خبر

به  کتاب 4۰ سال تالش  نشریه واکنش:   گیالن 24 و 
مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در نشست 
خبری با حضور اصحاب رسانه در سازمان برنامه و بودجه 
استا ن گیالن رونمایی شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان گیالن امروز سه شنبه 23 بهمن ماه با حضور 
جانباز دکتر علی اکبرنیا با ایام اهلل فجر انقالب اعالم کرد: 
دشمنان اسالم و نظام از طریق رسانه های اجتماعی سعی 
بر تضعیف روحیه مردم و ایجاد اختالف بین دولت و ملت 
نظام   فروپاشی  در صدد  ایران  ملت  به  فشار  با  و  هستند 
هستند. دکتر کیوان محمدی تصریح کرد:  ملت هوشیار و 
همیشه در صحنه ایران اسالمی  یکبار دیگر با حضور در 
راهپیمایی 22بهمن در شرایط جوی نامناسب سرد و بارانی 

تمام نقشه هاي دشمن  را نقش بر آب کرد.  
دکتر علی  به جانباز گرانقدر  محمدی ضمن خیرمقدم 
اکبرنیا افزود: ملت ایران طی 8 سال دفاع مقدس با دست 
خالی در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و کشور را نجات 
دادند. وی با بیان اینکه ملت ما در برابر تهدیدات و تحریم 
ها مقاومت می کند، افزود: تدبیر و تعقل در این است که 

فشارهای وارده بر زندگی مردم را کمتر کینم. 

باحضورخانواده   ، گیالن  شرق  نفس  جشن  نخستین 
تأتر  سینما،  بازیگر  رهنما  بهاره  عضو،  کننده  اهداء  های 
وتلویزیون ،سرپرست فرمانداری رودسر، سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان رودسر،رئیس سازمان تبلیغات رودسر 
وسایر مسئولین درسالن شهید آوینی اداره فرهنگ وارشاد 

اسالمی این شهربرگزارشد.
جشن نفس ، برای گرامیداشت، ازخودگذشتگی، ایثار، 
شهرستان  عضو  اهداءکننده  های  خانواده  و...  مهربانی 
رودسر » شایان)علی( _ سعید_ محمد ) شهرام (_ محمد 
تقی _آرمان _ اسحاق _ محسن _ مهدی _ رقیه _ یحیی 

_ سید احمد « برگزار شد./

کتاب 40 سال 
تالش رونمایی شد 

نخستین جشن نفس 
شرق گیالن در 

رودسر برگزار شد

هشدار، همزمان با نابودی جنگلهای شمال :

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی0105٣92855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0102507٣08000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  606٣7٣1021759122بانک مهر ایران

تلفن    01٣٣٣٣6٣5٣9        و         01٣٣٣٣6٣890

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     0100248108700٣ بانک صادرات       01000٣9455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   ٣٣٣٣1٣00 - 01٣    و   09111٣47477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

4 تا 10 اسفند به میزبانی 
ارشاد گیالن،

زهرا رضائی

مبارک  دهه  با  همزمان 
نوساز  ساختمان   ، فجر 
آباد  رحیم  علیای  بازنشین 
رودسر باحضور سرپرست 
 ، رودسر  فرمانداری 
رحیم  شهردار  و  بخشدار 
به  مسئولین  سایر  و  آباد 

بهره برداری رسید. 
بخشدار  شریفی  فرشاد 
مراسم  دراین  آباد  رحیم 
شامل  بازنشین   : کرد  بیان 
علیا  بازنشین  بخش  دو 

ساختمان  است.  سفلی  و 
بازنشین  دهیاری  نوساز 
اعتبار  با  سال  دو  علیا طی 
2۰۵ میلیون تومان و شامل 
یک واحد اداری 7۵ متری 
 8۵ مسکونی  واحد  دو  و 

متری احداث شده است. 
بازنشین  دهیار  سلیمی 
علیا نیز دراین مراسم گفت: 
 1۵۰ دارای  علیا  بازنشین 
حدودأ  جمعیت  و  خانوار 
۵۰۰ نفری برخوردار است. 

نوساز  ساختمان  احداث 
دهیاری بازنشین از سال 9۵ 
شروع شد و در سالجاری 
بهتر  خدمات  ارائه  جهت 

بهره  به  منطقه  مردم  به 
برداری رسید.وارسته بهدانی 
سرپرست فرمانداری رودسر 
ساختمان  افتتاح  در  نیز 
نوساز دهیاری بازنشین علیا 
بیان کرد: دولت تدبیر وامید 
مدیران  امورخارجه،  وزیر   ،
درصدد  قوا  سایر  و  داخلی 

رفع مشکالت مردم اند. 
با   : کرد  نشان  خاطر  وی 
بودن  گردشگری  به  توجه 
منطقه بازنشین علیا ، بر جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی 
در این منطقه تأکید و خواستار 
روندساخت  در  تسریع 
مهمانسرای بازنشین باقابلیت 

بومی _ محلی شد./

بخشـداری رحیـم آباد ؛ به میمنت دهه فجـر ؛ 

ساختـمان نوساز بازنشیـن علیا رحیـم آباد 
رودسـر افتتـاح شد

سمیه محمدی- رحیم آباد

طی مراسمی در برنامه و بودجه 
گیالن، 

ادامه مطلب در همین صفحه

آگهــی ثبتــی
 آگهی فقدان سند

برگ  دو  ارائه  با  تهران  دفتر 733   1390/05/27 – وکالتنامه 11494  برابر  احمدپناه  ابوالفضل  اقای سید 
استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 2 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 11118 و 11119 سنگ 
اصلی 77 بخش 4 رشت به شماره سریال 772797 الف 16/88که بنام خانم سکینه جواد زاده فومنی ذیل ثبت 
70246 صفحه 157 دفتر 4/594 ثبت و سند گردید ، بعلت جابجایی مفقود گردیده است، لذا مراتب طبق تبصره 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشاراین آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، 

در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی - ر م الف / 6332

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به » آقای حجت فتوحی فرزند اسمعیل ش . م 2594247146 و ش .ش 192 ابالغ می گردد تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
گیالن جهت وصول مطالبات خود بمبلغ 4/127/500/000 ریال اصل بدهی بانضمام خسارت تاخیر افزوده می گردد بانضمام حقوق دولتی 
موضوع سند رهنی شماره 10522 – 930/11/25 و غیره علیه شما مبادرت بصدور اجرائیه نموده که بکالسه 9600245 منجر گردید 
چون مامور پست قادر به شناسائی آدرس شما در متن سند به نشانی رشت ، پارک شهر خ سید ابوالقاسم بن بست ناظم پ 67 کد پستی 
4155835987 نبوده و ذینفع نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده است لذا حسب در خواست بستانکار موضوع اجرائیه یک نوبت در 
یکی از روزنامه های محلی منتشر خواهد شد، از تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرائی پیگری خواهد 

شد.  رئس اداره اجرای اسناد رسمی رشت – شهرام دریا - ر م الف / 6325

آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
آقای علیرضا ایمن آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 126 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 19455 مجزی شده از 5080 سنگ اصلی 55 بخش 4 رشت به شماره سریال 330307ج/91 بنام آقای علیرضا ایمن آبادی 
صادر و تسلیم گردیده بود، توسط مالک پرس شده است، لذا مراتب طبق تبصره مراتب طبق تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد مراتب را ظرف مدت 10 
روز از انتشاراین آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت از طرف تیال غالمی -  ر م الف / 6353

ادامه مطلب ... 
های  نابـودی جنـگل   *

هیرکانی 
در  که  یخکشی  پروفسور 
مبارزه  سراسر  زندگی  طی 
محیط  حفظ  برای  اش 
هکتار   ۶۰ از  بیش  زیست، 
است  کاشته  ایران  در  جنگل 
اکوسیستم  تاکید کرد:» خزر، 
طول  در  و  دارد  ای  شکننده 
قرار  که  کیلومتری  چندین 
است لوله گذاری شود قطعا 
بسیاری  های  تراشی  جنگل 
احداث  ها،  لوله  عبور  برای 
های  سیستم  و  موتورخانه 
فنی  دیگر خدمات  کنترل، و 

اتفاق می افتد.« 
“هوم  علمی  جایزه  برنده 
افزود:»  ادامه  آلمان در  بولد” 
این در حالی است که دریاچه 
و  جهانی”  “عتیقه  یک  خزر 
است  المللی”  بین  “میراث 
که حیات آن برای اکوسیستم 
و  دارد  زیادی  اهمیت  زمین 
کشورهای  بر  آن،  نابودی 
آثار  ایران  جمله  از  زیادی 
ناگواری  و  جدی  بسیار 

خواهد گذاشت.« 
* ناآگاهی طراحان”پروژه 

انتقال خزر” 
تاکید  یخکشی  پروفسور   
می  فکر  که  آقایانی  کرد:» 

خزر،  آب  انتقال  برای  کنند 
دهند  می  عبور  لوله  یک 
افتاد  نخواهد  نیز  اتفاقی  و 
می  چه  دانند  نمی  احتماال 

خواهند بکنند.
باید  ها  صخره  و  ها  کوه 
باید  ها  بریده شود و جنگل 
طرح  این  تا  شود  پاکتراشی 

اجرا شود. 
ها  لوله  از  حفاظت  برای 

باید جاده کشی شود. 
ها  موتورخانه  تاسیسات 
و  محافظان  و  نیرو  به  نیاز 
کارگران بسیاری دارد که باید 
نظارت  و  پایش  انجام  برای 
24 ساعته و دائمی در همان 

حوالی ساکن شوند. 
و  تلفن  و  برق  سیم 
و  ابزار  و  مساله  ویک  هزار 
مایحتاج دیگر می خواهد. در 
یک کالم، نتیجه “طرح انتقال 
برهم  سمنان”  به  خزر  آب 
تغییر  اکوسیستم،  خوردن 
تغییر  زیرزمینی،  آب  سطح 
نتیجه  در  و  گیاهان  پوشش 

خشکی خزر است. 
چرا که تعادل حیاتی که در 
داریم  انتظار  اکوسیستم  یک 
دیگر وجود نخواهد داشت.« 
از  الگوبرداری   *  

خارجی ها 
محیط  دانش  بنیانگذار 

های  دانشگاه  در  زیست 
که  کسانی  به  خطاب  ایران 
آب  ها  “خارجی  گویند  می 
های شور را شیرین می کنند؛ 
پس ما هم می توانیم این کار 
اگر  گفت:»  دهیم”  انجام  را 
ما  کنند  می  اشتباه  دیگران 
و  باشیم  آنها  رو  دنباله  نباید 

اشتباه آنان را تکرار کنیم.« 
در  کشی  یخ  پروفسور 
ادامه افزود:» ترامپ می گوید 
وهوایی  آب  دگرگونی  که 
نیز  اشکالی  و  است  طبیعی 

ندارد. 
آیا چون او این را می گوید 
و تمام سیاست های اجرایی 
ایاالت متحد را بر این اساس 
جهت می دهد و انتخاب می 
کند، ما نیز باید قبول کرده و 

به راه او برویم؟« 
فرهنگ  کرد:»  تاکید  او 
سال  هزار   3 از  ها  ایرانی  ما 
از  حفاظت  گذار  پایه  پیش، 
است؛  بوده  زیست  محیط 
کشورهای  از  باید  ما  آنوقت 
کنیم؟  تقلید  نوکیسه  و  نوپا 
کشور  در  خزر  سواحل  االن 
آیا  واویالست؛  آذربایجان 
آنها الگوی ما هستند و ما هم 
تخریب  مسابقه  آنها  با  باید 

بگذاریم؟!« 
افزود:»  پروفسور یخکشی 

چرا از کارهای دیگر آنها الگو 
نمی گیریم؟

و  ها  کنفرانس  همه  این   
حفاظتی  و  پژوهشی  کارهای 
در حوزه محیط زیست که در 
برخی کشورها از جمله آلمان 
برپاست و این همه سختگیری 
که در این راه با متخلفان دارند؛ 
چرا این ها را الگو نمی کنیم؟« 
زیست  محیط  دانش  بنیانگذار 
ایران در انتها با اشاره به پروژه 
شاید   « گفت:  جایگزین  های 
بهتر باشد به جای پروژه هایی 
که معلوم نیست از نظر زیست 
تا  اقتصادی،  حتی  و  محیطی 
منفعت  مردم  برای  حد  چه 
دارد و یا امکان پذیر است، از 
های  و آب  آب های سطحی 
درست  کشورمان،  زیرزمینی 
نزوالت  و  کرده  برداری  بهره 
 4۰۰ که  را  ما  ساالنه  آسمانی 
بهتر  است  مترمکعب   ۵۰۰ تا 

مدیریت کنیم. 
از این آب ها، بر مبنای اصل 
برداری  بهره  پایدار  توسعه 
اصولی کرده و در کنار فرهنگ 
از  برخی  کشت  از  سازی، 
محصوالت کشاورزی و باغی، 
دارند  آب  باالی  مصرف  که 
صرف نظر کنیم تا بتوانیم آب 
را  آب  کمبود  و  مدیریت  را 

برطرف کنیم.« 

انتقال آب خــزر این دریاچه زیبا را نابــود می کند 
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گوناگون

مسئوالن  با   :24 گیالن 
 8۰ ازدواج  جشن  دانشگاه 
دانشگاه  در  دانشجو  زوج 
رشت  واحد  اسالمی  آزاد 
برگزار شد. به گزارش روابط 
رسانی  اطالع  و  عمومی 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سید  االسالم  حجت  گیالن،  
مسئول  صفوی  حسین  محمد 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه  آزاد استان 
اظهار  مراسم  این  در  گیالن 
داشت: اکثر زوجین با روحیه 
فردیت گرایی به سراغ زندگی 
مشترک می روند در حالی  که 
شریعت اسالم در همه مسائل، 
در  بودن  و  زوجیت  به  را  ما 

جمع دعوت می کند. 
داشتن  برای  افزود:  وی    
باید عالوه  موفق  زندگی  یک 
روانی  بنیان های  شناخت  بر 
جنس  روانی  بنیان های  خود، 
نیز  را  خود  زندگی  مکمل 
بشناسیم. این مراسم به همت 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
دانشگاه  در  رهبری  معظم 
آزاد اسالمی استان گیالن و به 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  میزبانی 
پخش  شامل   رشت  واحد 
مسابقه  اجرای  کلیپ،  چند 
برنامه  چند  اجرای  و  حضوری 
فرهنگی هنری بود که در سالن 
اجتماعات این واحد دانشگاهی 
زوج  ادامه  در  و  شد  برگزار 
در  کننده  دانشجو شرکت  های 
با  بهشت«  تا  »همسفر  طرح 
مشهد  به  اتوبوس  دستگاه   4

مقدس اعزام شدند.
منبع : گیالن 24

 گیالن 24 و نشریه واکنش: با همت مدیریت روابط عمومی شورای اسالمی شهر رشت اولین جشنواره 
رسانه و مدیریت شهری برگزار می شود.

ارشاد  اداره کل فرهنگ و  با همکاری روابط عمومی شهرداری رشت،  این جشنواره که   محورهای 
اخبار شورا و شهر،  تحلیل  زمینه های  در  برگزار خواهد شد  مطبوعات گیالن  اسالمی و موسسه خانه 
عکس های خبری ، محیط زیست،فرهنگ عمومی ،دیپلماسی و توسعه شهری ، عمران و اقتصادی شهری 
و ترافیک شهری است. خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان می توانند براساس محورهای فوق حداکثر 
سه اثر خود را تا پایان بهمن ماه به دبیرخانه جشنواره یا ایمیل ارسال کنند. اثار ارسالی باید در سال 1397 

در یکی از رسانه های دارای مجوز از سوی ارشاد اسالمی منتشر شده باشد. 
آثار اول تا دهم اسفند ماه ارزیابی و پنج شنبه 1۶ اسفند ماه مراسم اختتامیه و تجلیل از اثرهای برگزیده 

برگزار می شود. اهداف جشواره » ارتقا و اشتراک دانش رسانه ای درارتباط با مدیریت شورای اسالمی و 
شهر رشت، بازتاب فرصت ها و تهدیدهای مدیریت شهری، ایجاد رقابت مثبت و ایجاد انگیزه رسانه ای 

هم چنین افزایش فضای حرفه ای  واخالق رسانه ای در شهر تعریف شده است. 
رسانه ها می توانند در بخش های » مقاله و سرمقاله و یادداشت- خبر و گزارش خبری – گزارش 
تحقیقی و تحلیلی – عکس خبری  و گزارش تصویری – بخش ویژه  شامل آثار منتشره در شبکه های 
اجتماعی و مجازی شرکت کنند. آثار ارسالی در بخش عکس حداکثر 1۰ عکس در سایر 2۰ در 3۰ به 
صورت فایل تا 3۰ بهمن ماه  به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان سعدی » روابط عمومی شورای شهر 

تحویل شود. شماره تماس دبیرخانه جشنواره هم ۰1333229۰72 اعالم شده است. 
ایمیل gmail.com@rashtshora5  - منبع : گیالن 24

به همت روابط عمومی شورای شهر رشت، جشنواره رسانه و مدیریت شهری برگزار می شود

نشریات استانی حمایت 
نشوند، نابود خـواهند شد

واکنش

گیالن 24: اوایل بهمن ماه جاری 
نشست  در  گیالن  استاندار  که  بود 
رسانه  اصحاب  با  فجر  ایام  ویژه 
طرحی را اعالم کرد که براساس آن 
از این پس باید از نشریات استانی 

و محلی »بیشتر« حمایت شود.
از  ای  عده  نشست  همان  در   
نشریات  متولی  ای  رسانه  دوستان 
سراسری بالفاصله موضع گیریهای 
ارشاد  کل  مدیر  و  داشتند  تندی 

رسانه  مدیران  شرکت  با  اسالمی 
سرپرستان  و  استان  مکتوب  های 
بعد  روز  چند  سراسری  نشریات 
جلسه ای برگزار کرد که دوستانی 
بسیار  سخنان  تمام  ساعت  دو 

مشروح ایراد کردند.
 دکتر فاضلی در این جلسه گفت: 
اعالم  ارشاد  وزارت  از  طرح  این 
آن  معنای  و  است  شده  ابالغ  و 
محلی  مطبوعات  از  بیشتر  حمایت 

در هر استان و در تهران از نشریات 
اکنون  شود.  می  حمایت  سراسری 
با گذشت سه هفته مشخص نیست 
که این طرح در چه مرحله ای قرار 
دارد، اما مدیران رسانه های استانی 
سرپرستان  نیز  و  شهرستانی  و 
البته به  نشریات سراسری بدانند و 
نشریات  از  آگر  دانند،  می  خوبی 
نامه  از روزنامه و هفته  اعم  محلی 
و مجله حمایت نشود این گروه از 
نشریات به کلی نابود و تعطیل  و 

کارکنان آن بیکار می شوند.
خوردن  نان  و  زایی  درآمد  با   
هم  بسیار  نشریات  سرپرستان 
موافقیم اما استاندار گیالن، مدیرکل 
می  تایید  رسانه  اصحاب  و  ارشاد 

کنند که میان نابودی کامل و تعطیلی 
زیادی  تفاوت  بیشتر  درآمدزایی  تا 
است. همه باید ازاین مسیر درآمدی 
به  اما   ، کنند  کسب  اندک  چند  هر 
توجه  بیشتری  محلی  های  رسانه 
بیشتری  و سخن  بحت  همین  شود. 
رسانه-  مدیر  مستدام-  عزت  ندارم. 
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تلفن    01٣٣٣٣6٣5٣9        و         01٣٣٣٣6٣890

خبر

جشن ازدواج 80 
زوج برگزار شد 

خبر

97 درصد 
منابع سازمان 

تامین اجتماعی 
از محل حق بیمه ها است

سازمان  ریزی  برنامه  و  اقتصادی  معاونت   سرپرست 
تامین  جدید  ساختمان  افتتاح  آئین  در  اجتماعی  تامین 
اساسی  مباحث  برخی  به  اشاره  با  انزلی  بندر  اجتماعی 
بیمه  های  برای مجموعه  بحرانها  از  رفت  برون  بمنظور 
پایداری  دوراهبرد   : داشت  اظهار  سخنانی  طی  گر، 
صندوق و به تعویق انداختن دوره بحرانی آن اصلی ترین 

رویکردهای حوزه معاونت اقتصادی را تشکیل میدهد .
متوسط  عمر  اینکه  بیان  با  گنجه  امیری  حسین  دکتر 
از  بازسازی و عبور  به  نیاز  بیمه ای بمنظور  صندوقهای 
متاسفانه  که  است  دنیا حدود 3۵ سال  در  بحرانها  دوره 
علیرغم گذشت بیش از ۶۰ سال از فعالیت تامین اجتماعی 
در کشور ، هنوز این بازپروری برای آن ساماندهی نشده 
ترازهای  با  سازمان  اقتصادی  درعرصه   : داشت  اظهار   ،
اصلی روبرو میباشیم که هر یک در فرایند کار و فعالیت 

سازمان سهم و تاثیری بسزا دارد .
بلندمدت وتراز مالی برای  افق  با  وی ترازهای تعهدات 
برابری منابع و مصارف را نقش آفرین در میدان اقتصادی 
تامین اجتماعی دانسته و افزود : در این میان نقش مدیریت 
برعهده  باال  با درصدی  نیز  در جامعه  اجتماعی  های  تنش 

تامین اجتماعی است .
منابع  درصد   97 حدود  اینکه  به  اشاره  با  گنجه  امیری 
ماهانه حدود   : افزود  میباشد  بیمه ها  از محل حق  سازمان 
۶4۰۰ میلیارد تومان در این بخش آورده مالی داریم درحالی 
که افزون بر 82۰۰ میلیارد تومان تعهدات پرداخت ماست و 
برای جبران شکاف موجود دو راهکار استقراض و استفاده 
از ذخایر را پیش رو داریم که تمام تالش ما صیانت از 
ذخایر موجود بعنوان سرمایه و دستاورد سالهای کوشش 
برنامه  و  اقتصادی  معاونت  است.سرپرست  پردازان  بیمه 
مردم  برای  همگانی  حقی  را  اجتماعی  تامین   ، سازمان  ریزی 
و تکلیفی برای دولتها برشمرده و اذعان داشت : ارائه تعهدات 
قانونی یک رویکرد و هدف سازمانی است که در کنارمشتری 
انتخاب  یک  نه  و  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  بمنزله  مداری 

تکلیف تامین اجتماعی است .

دکتر حسین امیری گنجه،

خدمت بین دانا  پروین محمدپور

با حضور مسئولین دانشگاه 
آزاد درایام اهلل فجر: 

استاندار و مدیر کل ارشاد توجه کنند،

خدمت بین دانا

رودسر  بهزیستی  رئیس 
دهه  از  روز  هفتمین  در 
مبارک فجراظهارکرد: هفتمین 
موسسه خیریه ویژه بهزیستی 
منطقه  در  رودسر  شهرستان 
قاسم آباد علیا چابکسر افتتاح 

شد. 
رئیس  قنبری  مهدی 
رودسر  شهرستان  بهزیستی 
هفتمین  با  همزمان  کرد:  بیان 
فجر،  مبارک  دهه  از  روز 
اولین مؤسسه خیریه چابکسر 
این بخش  علیا  آباد  قاسم  در 
باحضور سرپرست فرمانداری 
و  بخشدارچابکسر  رودسر، 
از مسئولین شهرستان  جمعی 

بهره برداری شد. 
کرد:  تصریح  قنبری 
موسسه خیریه » فرابین سفیر 
مؤسسه  هفتمین   » رحمت 
خیریه شهرستان رودسر است 
که به همت خیرین و با اعتبار 

بخش  تومان  میلیون   2۰۰
خصوصی راه اندازی شد. 

افزود:  ادامه  در  وی 
گامی  خیریه  مؤسسات 
ارزشمند در راستای خدمات 
آسیب  اقشار  به  بهینه  رسانی 

پذیر جامعه است و امیدواریم 
خدمات  نیز  مؤسسه  این 
منطقه  مردم  به  ای  شایسته 
قنبری  مهدی  نماید.  ارائه 
شهرستان  بهزیستی  رئیس 
مناسبت  به   : گفت  رودسر 

دهه فجر ، پروژه گل و گیاه در 
این  مرکزی  بخش  کلکاسرای 
سه  اشتغال  زمینه  با  شهرستان 
تومان  میلیون  اعتبار 2۰  و  نفر 

نیز به بهره برداری رسید./

فاز 7 حوزه ارتباطات سیار در رحیم آباد افتتاح شد
رئیس مخـابرات رودسـر ؛ به مناسبت دهه فجــر

رودسر  مخابرات  رئیس 
افتتاح  فجراز  دهه  با  همزمان 
سیاراین  ارتباطات  حوزه   7 فاز 
آباد  رحیم  بخش  در  شهرستان 
دکل  پروژه  گفت:  و  داد  خبر 
همراه اول نسل 4 رحیم آباد ، با 
اعتبار 8۰۰ میلیون ریال نصب و 

راه اندازی شده است. 
حسین رنجی رئیس مخابرات 
فجردر  دهه  با  همزمان  رودسر 
آئین افتتاح فاز 7 حوزه ارتباطات 
سیار)دکل همراه اول نسل 4( در 
پروژه   : گفت  رودسر  آباد  رحیم 
رحیم   4 نسل  اول  همراه  دکل 
آباد ، از فندانسیون شروع شده ، 
 8۰۰ اعتبار  وبا  متر   3۶ طول  به 
اندازی  راه  و  ریال نصب  میلیون 

شده است. 
حسین رنجی درادامه بیان کرد : 
در حال حاضر ارتباط آن از طریق 
رادیو با مرکز رحیم آباد است و 
پشتیبانی  در حال  رادیو  همین  با 
آن  ارتقاء  برنامه  اینترنت است و 
از رادیو به فیبر در مرحله توسعه 

قرار خواهد گرفت. 
شهرستان  مخابرات  رئیس 
سال  در  کرد:  اعالم  رودسر 
در  نوع  این  از  دکل  چهار   ،  97
که  شده  اجرا  رودسر  شهرستان 

بوده  عدد  یک  آباد  رحیم  سهم 
تجهیزات  تأمین  صورت  در  و 
دیگری  دکل  نصب  صدد  در 
بازنشین  گردشگری  منطقه  در 

هستیم. 
فرمانداری  سرپرست  وارسته 
گفت:  مراسم  این  در  رودسر 
و  تدبیر  دولت  امتیازات  از  یکی 
 ، سالمت  حوزه  بر  عالوه  امید 
پایداری   ، پافشاری  و  استقامت 
آوری  فن  حوزه»  از  حمایت  و 
درادامه  وی  است.  اطالعات« 
گفت : درحوزه کسب و کارهای 
الکترونیکی خیلی می توان برنامه 

ریزی و بسترسازی کرد. 
رودسر  فرمانداری  سرپرست 
دولت  حمایت  کرد:  تصریح 
ارتباطات  وزیر  و  امید  و  تدبیر 
از زیرساخت های حوزه اینترنت 
درمفهوم  اطالعات  آوری  فن  و 
عام ، سبب نائل شدن به اهداف 
کارهای  و  کسب  در  مدنظر 

الترونیکی است. 
وارسته خاطرنشان کرد: آسیب 
های ناشی ازاینترنت و فن آوری 
نیست  انکار  قابل  اطالعات 
و  صددکاهش  در  باید  ولیکن 
اقدام الزم  اهتمام و  مدیریت آن 

صورت گیرد.

رحیم  مخابرات  مرکز  مسئول 
همراه  دکل  »پروژه  درافتتاح  آباد 
مرکز گفت  این  اول نسل چهار« 
: ملت ایران درعرصه های علمی 
، پیروز و سرافراز  ازانقالب  پس 
نام   ، این سرافرازی  شدو درکنار 
عرصه  از  دربسیاری  بلندایران 
کشورهای  درمیان  علمی  های 
علوم  قرارگرفت.  پیشرفته 
سال  چهل  دراین  هم  ارتباطات 
اداره  تحول  و  درخشیده  کماکان 
آباد دراین مدت  مخابرات رحیم 

چشم گیراست. 
مرکز  مسئول  حمیدپناه  مریم 
مخابرات رحیم آباد دراین مراسم 
که باحضور سرپرست فرمانداری 
این  بخشدار  و  ، شهردار  رودسر 
در  کرد:  بیان  شد،  برگزار  شهر 

عملیاتی  پروژه  یازده   ،  97 سال 
به مبلغ 1۰ میلیارد و 3۰۰ میلیون 
ریال در بخش رحیم آباد صورت 

گرفته است.
اظهارکرد:  درادامه  پناه  حمید 
هزار   ۶ دارای  آباد  رحیم  منطقه 
بوده  ثابت  تلفن  مشترک   ۵۰۰ و 
آن  که یک هزار و 7۰۰ مشترک 
نوع  از  اینترنت  سرویس  دارای 

استیبل مخابرات می باشند . 
هزار   ۶  : گفت  ادامه  در  وی 
و ۵۰۰ مشترک همراه اول رحیم 
مند  بهره   4 نسل  اینترنت  از  آباد 
و مناطق اشکورات آن با 4 هزار 
تحت   ، بیسیم  مشترک   ۵۰۰ و 
و  بوده  دو  نسل  اینترنت  پوشش 
نیز  سه  نسل  اینترنت  از  بزودی 

برخوردار خواهندشد. 
رحیم  مخابرات  مرکز  مسئول 
نفوذ  ضریب   : کرد  تصریح  آباد 
تلفن ثابت در این بخش نسبت به 
سال ۵7 تا پایان سال 9۶ ، 33/47 
از   STB نفوذ  ضریب  و  درصد 
 77/19 به   ،  ۵7 سال  در  صفر 
 9/44 نیز  همراه  تلفن  و  درصد 

درصد رشد داشته است. 
مریم حمیدپناه افزود : تاسیس 
های  سامانه   ، پیشخوان  دفاتر 
اینترنتی جهت ثبت نام و پرداخت 
قبوض و IcT های روستائی و ... 
از تحوالت مثبت ارتباطات است. 

اولیـن موسـسه خیریه چابـکسر ، افتتـاح شد
بهـزیستــی رودسـر ؛ 

سمیه محمدی - رودسر

سمیه محمدی - رودسر

مناسبت  به  کالچای  بخشدار 
دهه فجر اعالم کرد: ۵۰ پروژه 
اعتبار  با  المنفعه  عام  عمرانی و 
بالغ بر 9 میلیارد تومان در بخش 
برداری  بهره  رودسر  کالچای 
بخشدار  خلقی  شد.مهدی 
مبارک  دهه  میمنت  به  کالچای 
دستاوردهای  کرد:  اظهار  فجر 
ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
در زمینه های مختلف عمرانی ، 

عام المنفعه و ... چشم گیر بوده 
است. 

در  کرد:  تصریح  خلقی 
و  عمرانی  پروژه   ۵۰ سالجاری 
 9 بر  بالغ  اعتبار  با  المنفعه  عام 
میلیارد تومان در بخش کالچای 
ادامه  در  برداری شد. وی  بهره 
پروژه  این  اعظم  بخش   : افزود 
بوده  ساخت  زیر  حوزه  در  ها 
آسفالت  و  زیرسازی  شامل  و 

 ، روستائی  و  شهری  راههای 
محرومین  مسکن   ، برق  حوزه 
ساز  خیر  عمومی  کتابخانه  و 

واجارگاه است.
مهدی خلقی بخشدار کالچای 
خاطرنشان کرد: حضورحداکثری 
مردم و همه گروهها و جریانات 
بهمن   22 راهپیمائی  در  سیاسی 

ضامن استحکام نظام است./ 

50 پروژه عمــرانی و عام المنفعه با اعتبـار بالغ بر90 میلیـارد 
ریال به بهره بــرداری رسید

بخشــدارکالچـای ؛ 

سمیه محمدی - کالچای

استفاده از شیرهاي ترموستاتیک براي رادیاتور موجب صرفه جویي 

در مصرف سوخت موجب کاهش تولید و انتشار آالینده هاي زیست 

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالنمحیطي مي گردد .
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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 

طی  فجر،  دهه  با  همزمان 
آئینی» پرواربندی بره دوستان «به 
باحضور  نسب  مناف  مدیریت 
رودسر  فرمانداری  سرپرست 
رئیس   ، چابکسر  بخشدار   ،
سایر  رودسرو  کشاورزی  جهاد 
اوشیان  در  شهرستانی  مسئولین 

چابکسر افتتاح شد. 
رودسر  جهادکشاورزی  رئیس 
به  توجه  با  مراسم گفت:  دراین 
نیاز کشور به گوشت قرمز یکی 
کشاورزی  وزارت  ازاهداف 

ایجاد پرواربندی بره است. 
بره  »پرواربندی  راستا  دراین 
دوستان «به مدیریت مناف نسب 

حجت االسالم و المسلمین صدیقی امام جمعه کالچای 
اسالم  کرد:  بیان  شهر  این   97 بهمن   22 راهپیمائی  در 
می  اجتماع  افیون  را  دین  که  ایران حاکم شد  در  زمانی 
دانستند و شعار اسالم پوشیده را سر می دادندو درصدد 
درصدد  )ره(  امام  اما  بودند.  ایران  از  استقالل  دوری 

در  تومان  میلیون   ۶7۵ مبلغ  با 
برداری  بهره  چابکسر  اوشیان 

شد.
به   » دوستان  بره  »پرواربندی 
بهره  با  نسب  مناف  مدیریت 

اظهار  برآمد.وی   استقالل  و  اسالمی  حکومت  استقرار 
کرد: دراین چهل سال همه توطئه ها به این دلیل بود که 
و  مملکت  این  از  را  استقالل  و  اسالمی  اخالق   ، اسالم 
مردم دورکنند اما چهل سال ملت ایستاد و پای باورهای 
خود ماند. از جمله دستاوردهای انقالب اسالمی ایران ، 

کادری  و  دامپزشکان  از  جستن 
مغان  دشت  بره  نژاد  و  مجرب 
اردبیل درزمینی به مساحت یک 
هزار و 4۰۰ مترو 3 کارگر دائم 
، با 23۰ رأس بره نر افتتاح شد.

السالم  انعقاد حکومت اسالمی و استقالل است. حجت 
والمسلمین صدیقی اعالم کرد : اسالم ، رهبریت و والیت 
اصلی  شعار   ، ایران  ملت  همبستگی  و  وحدت   ، فقیه 
پیروزی انقالب اسالمی است.  صدیقی دربخش دیگری 
ازسخنان خود گفت : همه تهاجمات این سالهای بعد از 
های دشمنان خارجی  توطئه  و  واین چهل سال  انقالب 
جریانات   ، مخملی  ،جریانات  فتنه  وجریانات  داخلی  و 
زانو  به  را  انقالب  بود  کافی  بعدازدیگری  یکی  انحراف، 
این  تمام  فقیه  والیت  و  رهبر  درکنار  ملت  اما  درآورد 

مناف  آقای  مراسم  دراین 
بر  پروژه  این  نسب سرمایه گذار 
سوی  از  الزم  اعتبار  تخصیص 
جهاد کشاورزی شهرستان جهت 
و  جدید  سوله  تجهیز  و  تکمیل 
در حال احداث پرواربندی تاکید 
نمود. وی در ادامه افزود: با تکمیل 
به  و  دردوطبقه  که  جدید  سوله 
ساخت  درحال  ۶۰۰متر  مساحت 
مصنوعی  تلقیح  زمینه  است 
رومانف  نژاد  از  مولد  گوسفند 
اشتغال  وباعث  فراهم  کانادائی 

نیروی کار بیشتری خواهدشد./

توطئه ها را خنثی کرد.
دولت  کنار  ملت   : افزود  وی 
صدا  هم   ، ملت  کنار  دولت  و 
پشتیبان   ، جهت  هم  و  یکدل   ،
وحدت  با  و  باشند  فقیه  والیت 
و انسجام درصدد رفع مشکالت 
صاحب  به  را  تاانقالب  بکوشیم 
اصلی آن امام عصر )ع( برسانیم 

این  همراه  کنیم  خودسازی  است.اگر  خودسازی   ، آن  شرط  و 
انقالب ، نظام وارزشها هستیم.

اوشیان چابکسر ؛ 

شهردار چاف و چمخاله 
به  کرد:  لنگروداعالم 
سالگرد  چهلمین  مناسبت 
اسالمی  انقالب  پیروزی 
 ، مبارک فجر  ایران و دهه 
1۵ پروژه عمرانی با اعتبار 
1۵ میلیارد تومان در چاف 
برداری  بهره  به  و چمخاله 
رسید. فاز اول پارک توسکا 
بهره  به  آینده  ماه   2 طی 

برداری خواهد رسید.
شهردار  الهوتی  کمیل 
کرد  بیان  و چمخاله  چاف 
مبارک  دهه  با  همزمان   :
سالروز  چهلمین  و  فجر 
اسالمی  انقالب  پیروزی 
همایشی  و  کارناوال  ایران 
و  مردم  شامل  قایقرانان  از 
از سرپرست  اعم  مسئولین 
 ، لنگرود  فرمانداری 

شهرداران  و  بخشداران 
مسئولین  از  وجمعی 
جزیره  محل  از  شهرستان 
تا  چمخاله  و  چاف  ارشیا 
دریای این شهر برگزار شد. 
و  کارناوال   : افزود  وی 
چاف  قایقرانان  همایش 
شهرستان  چمخاله  و 
تا  پانصد  باحضور  لنگرود 
هزارنفری مردم و مسئولین 

الهوتی  شد.کمیل  برگزار 
چمخاله  و  چاف  شهردار 
لنگرود گفت : در دهه فجر 
، 1۵ پروژه عمرانی با اعتبار 
1۵ میلیارد تومان دراین شهر 

بهره برداری شد. 
احداث  از  الهوتی  کمیل 
و  چاف  در  توسکا  پارک 
و  داد  خبر  لنگرود  چمخاله 
افزود : پارک توسکا یکی از 
پارکهای  بهترین و زیباترین 
و  است  گیالن  استان  سطح 
در دو فاز احداث می شود. 
توسکای  پارک  اول  فاز 
سرمایه  با  چمخاله  و  چاف 
و  تومانی  میلیارد   7 گذاری 
 1۰۰ تا   ۵۰ اشتغال  زمینه  با 
نفر ، طی 2 ماه آینده ساخته 
و فاز دوم در مرحله طراحی 

و برآورد است./ 

شهردار چاف و چمخاله لنگرود ؛ به مناسبت دهه فجر

امام جمعه کالچای ؛ 

» پرواربندی بره دوستان « به مدیریت » مناف نسب « افتتاح شد

15 پروژه عمـرانی با اعتبار 150 میلیـارد ریال
 بهره بــرداری شد

سمیه محمدی- لنگرود

سمیه محمدی - چابکسر

سمیه محمدی-کالچای

نشریه واکنش  هر هفته بیش از 50 هزار بیننده در فضای مجازی دارد

گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس سازمان 
رفع  گفت:  کشور  زیست  محیط  حفاظت 
در  دولت  اصلی  موضوع  پسماند،  معضل 

شمال کشور است.
اولین  افتتاح  آیین  در  کالنتری  عیسی 
مرکز بازدیدکنندگان اکو پارک حیات وحش 
اظهار  آستارا،  مرزی  بندر  در  کشور  شمال 
کرد: در آستارا خداوند نعمات خود را در طبیعت تمام کرده است، ولی ما قدر این زیبایی 
را نمی دانیم.  وی با بیان اینکه پسماند، معضل بزرگ استان های شمالی کشور برای 
توسعه صنعت توریسم و گردشگری است، ادامه داد: دولت سال گذشته 1.3 میلیارد دالر 
برای این منظور اختصاص داد که متأسفانه در مجلس مصوب نشد.  وی با اشاره به اینکه 
وظیفه دولت و مردم است که وضعیت پسماند شمال کشور را حل کنند، افزود: نمی 
شود منطقه زیبای شمال را غرق در پسماند بگذاریم و انتظار داشته باشیم که گردشگر 
با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست طبیعی و انسانی وظیفه  بیاید.  کالنتری  خارجی 
عمومی و همگانی است، تصریح کرد: سازمان محیط زیست با حدود 7 هزار نفر پرسنل 
فقط می تواند مروج محیط زیست باشد و اگر انتظار داشته باشیم که نگهدارنده محیط 
زیست فقط سازمان باشد، قطعا آن را از دست خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه برای 
شراکت مردم در حفظ محیط زیست، ضعیف عمل کرده ایم، گفت: سیاست ها را باید 
دگرگون کنیم و ضمن پاسداری از محیط زیست، مردم را با آن آشتی دهیم و نگهداری 
را بر عهده مردم بگذاریم.  معاون رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه 
سرمایه گذاری و بخش خصوصی می تواند نقش بسزایی را در حفظ محیط زیست داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: اگر وفاقی صورت نگیرد، به طور یقین محیط زیستی باقی نمی 
ماند.وی موضوع پسماند را اولویت اصلی دولت در شمال کشور برشمرد و اضافه کرد: 
امیدواریم با تصویب بودجه پیشنهادی در مجلس، بتوانیم شمال را ظرف دو سه سال 

آینده از پسماند نجات دهیم. منبع : گیالن 24

رفع معضل پسماند دغدغه دولت 
در شمال ایران است

زهرا رضائی

خـودسـازی رمز بقـاء انقالب است 

مسکن   بنیاد  رئیس   
همزمان  رودسر  شهرستان 
با دهه مبارک فجر در آئین 
افتتاح راه روستائی باال محله 
قاسم آباد علیا چابکسر بیان 
 23 سالجاری  در   : کرد 
رودسر  شهرستان  روستای 

با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد 
از  تومان  میلیون   1۰۰ و 
شهرستانی  اعتبارات  محل 

آسفالت شده است. 
بنیاد مسکن  حبیی رئیس 
دهه  مناسبت  به  رودسر 
راه  افتتاح  آئین  در  و  فجر 

قاسم  محله  باال  روستائی 
با  که  چابکسر  علیا  آباد 
سرپرست  وارسته  حضور 
فرمانداری شهرستان ، مباشر 
و  چابکسر  بخشدار  امینی 
برگزارشد،  مسئولین  سایر 
مسکن  بنیاد   : کرد  اعالم 

اجرای  جهت  در  اقداماتی 
تهیه  طرح هادی روستائی و 
طرح هادی در روستاها انجام 

داده است. 
رودسر  بنیادمسکن  رئیس 
هادی  طرح  تهیه  شاخص 
در روستاها را 1۰۰ درصد و 
اجرای طرح هادی روستائی 

را 41 درصد ذکر کرد. 
تصریح  ادامه  در  حبیبی 
 23 سالجاری  در   : کرد 
روستای شهرستان رودسر با 
و  میلیارد   ۶ بر  بالغ  اعتباری 
میزان  به  تومان و  میلیون   1۰۰
در  آن  آسفالت  کیلومتر   2۰
افزود  وی  است.  اقدام  دست 
قاسم  محله  باال  روستای  در   :
، سه محور  علیا چابکسر  آباد 
 4 بر  بالغ  و  متر  به طول 8۰۰ 
بالغ  اعتباری  و  مربع  متر  هزار 
طرح  تومان  میلیون   1۶۰ بر 
شده  اجرا  روستائی  هادی 

است ./ 

23 راه روستـائی با اعتبار بالغ بر 600 میلیـارد 
ریال آسفـالت شد

بنیاد مسکن رودسر ؛ به مناسبت دهه فجر 

سمیه محمدی - رودسر



اوشیان چابکسر ؛ 

سمیه محمدی-کالچای








