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شود زیرا بخشی از تبادالت ما با کشورهای اوراسیا از این 

مسیرها و با خط کشتیرانی انجام می شود...
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                                     رویال ،    

                                              برم موم ، 
                                                      گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون

صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

زیر نظر کارشناس ارشد زنبورداری و عضو پیوسته انجمن
 زنبور عسل کشور

صدرا

قاسم  حاج  سپهبد  سردار 
سلیمانی چهره ای فرا جناحی و 
فراملی شخصیتی بود که تحمل 
ها  آمریکایی  برای  حضورش 
دیگر  اش  ای  منطقه  نوکران  و 
به  دست  همه  و  نبود  ممکن 
به  ترامپ  دونالد  نابخردانه  فرمان  به  تا  دادند  دست 
منطقه ی  قلب ها در سراسر  برسد.  سردار  شهادت 
خاورمیانه و کشورهای ستمدیده و عقب نگه داشته 
شده به گواه سخنان مردم این مناطق چهره ای دوست 
و ضد  استثمار  و  استعمار  دشمن  و  مردمی  داشتنی، 

ضعیف کشی بود ، اما هرگز خودش مظلوم نبود. 
رئیس دولت آمریکا به دروغ مدعی است ، سردار 
تعدادی  نظامی  اقدام  یک  در  داشت  قصد  سلیمانی 
آمریکایی را بکشد و این اقدام مشخص بود اما هیچ 

سند و مدرک و حتی نشانه ای ارائه نکرد.! 
ترامپ می گوید: ما یعنی  آمریکایی ها » داعش را 
نابود کرده و البغدادی را کشتند!! در حالی نمی گوید، 
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
القاعده و داعش توسط  بارها تکرار کرد که  خودش 
دولت آمریکا و مشخصا به دست هیالری کلینتون و 
اوباما تاسیس و تقویت شدند » فیلم و مستندات این 
اظهارات در اینترنت موجود است. این فرد بی منطق 
با همه اظهارات و مواضع تند و قلدر مآبانه  با وجود 
این جنایت باز هم ایران را تهدید می کند و می گوید، 

آمریکا بزرگترین ارتش جهان را دارد. 
و ضد  گستاخ   ، منطق  بی  وزیر خارجه  و  ترامپ 
ایرانی اش  در مصاحبه های خود می گویند، قاسم 
سلیمانی تروریست بود و ما  چند سالی آنها را تحت 
نظر داشتیم و چون جان آمریکایی های را تهدید می 
کرد، او و همراهانش را کشتیم.!! اظهاراتی به سرعت 
از سوی کارشناس های سیاسی و نظامی رد شد  به 
دیگر  در خاک کشوری  عملیات  این  آنکه  خصوص 
که  دانستند  می  درستی  به  آنها  ندارد.  توجیه  هیچ 
سردار سپهبد سلیمانی سالهای پس از جنگ تحمیلی 
در منطقه گروه های مردم را تقویت و علیه تجاوز و 
زورگویی ها آماده می کرد و مهم تر آنکه دشمن صد 

درصد گروه های تروریست و جنایتکاران بود. 

یادداشتیادداشت

گرایش  که  مصری  نگار  روزنامه   : حسین  فهوی   *
ناسیونالیستی عربی دارد و اتفاقا مشی ضد ایرانی هم دارد 
مقام  در  االوسط  شرق  روزنامه  در  مفصل  مقاله  یک  در 

مقایسه مصر و ایران چنین مینویسد :*
*ما و ایرانی ها بیش از ۳۰ سال پیش در فضای بین 

الملی در یک سطح بودیم .*
*ایرانی ها راه مبارزه و مقاومت در برابر ابر قدرتها ، 
بخصوص آمریکا را انتخاب کردند و ما مسیر سازش را 

برگزیدیم .*
طرف  از  را  اعراب  به  مان  خیانت  مزد  سال  هر  *ما 
و  میگرفتیم  بالعوض  کمک  میلیارد   4 قالب  در  آمریکا 
ایرانی ها از همان اول فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم و 

جنگ داخلی و جنگ نابرابر را تجربه کردند ....*
به یک قدرت  ای  منطقه  از یک قدرت  ایران  *امروز 
و  منطقه  سطح  در  مشکلی  هیچ  که  شده  تبدیل  جهانی 

جهان بدون جلب نظر ایران قابل حل نیست.*
هر  بار   64 آمریکا  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  *و 
بکار  خود  تلوزیونی  مناظره  در  را  ایران  عبارت  کدام 

میبرند.*
*گویی حریفی جز ایران در سطح جهان ندارند ...*

*و دیگر اینکه ایرانی ها در تمام علوم استراتژیک، از 
هسته ای تا فضایی و تا نانو و شبیه سازی و پزشکی و ..*
*جز ده کشور برتر جهان میباشند و در صنایع موشکی 
چهارمین قدرت دنیا و از نظر دقت و سرعت موشکهایش 

شاید اولین کشور دنیاست.*
علیرغم  ما  و  است  ثبات  و  امن  منطقه جزیره  در  *و 
حمایت آمریکا و اخذ کمک های سالیانه دغدغه تهیه یک 

وعده قرص نان برای اکثر مردم مان داریم و .....!!!؟؟؟*
*وقتی در مملکتی رهبر درست وحسابی نباشد، خب! 

وضعیت میشود مصر«*
*وقتی در جامعه ای وحدت نباشد میشود عراق«*

باشد  نداشته  استواری  ی  فرمانده  کشوری  در  *وقتی 
میشود پاکستان*

رئیس  و  رهبر  مسلمان  ظاهر  به  درکشوری  *وقتی 
میشود  باشد  وغرب  شرق  به  فروخته  خود  مملکت،  آن 
ترکیه«* *اما وقتی در کشوری شیعه ، رهبر باج به زمین 
و زمان ندهد، با همه ی فشارها ، سلیقه ها ، تندرو ، کندرو 
، جنگ 8 ساله ، ۳۰ سال تحریم سیاسی و اقتصادی، جایی 

برای نفس کشیدن دشمن باقی نمی ماند.*
حصاری  میان  در  ایران،  شود  می  وقت  آن  *خوب 
پشت  زخمی  گرگهای  که  منطقه  های  جنگ  آتش  از 

مرزهایشان بی قرار زوزه می کشند ...*
*کسی جرات ندارد به خاکشان چپ نگاه کند...

تفاوت ایران اسالمی 
با دیگران
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در آستانه انتخابات مجلس،

مجید محمدپور -  مدیر مسئول 

رئیس   :24 گیالن  خبری  شبکه 
کرد:  تأکید  اسالمی  شورای  مجلس 
تشییع  مراسم  در  مردم  میلیونی  حضور 
برای  رفراندوم  سلیمانی  قاسم  شهید 

تداوم مسیر مقاومت تلقی شد. 
در  گفت:  الریجانی   علی  دکتر   
پدیده  با  جهانیان  همه  گذشته  روزهای 
عجیب و منحصر به فردی مواجه شدند، 

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه   
آمریکایی  خبری  رسانه  یک  واکنش: 
اخیر  تروریستی  اقدام  به  تهران  پاسخ 
رساندن  شهادت  به  در  واشنگتن 
فرمانده سپاه قدس را »بسیار خشن و 

سریع« ارزیابی کرده است. 
ادامه  در  آمریکایی  رسانه  این   
اینقدر  نوشت: توقع نداشتیم که ایران 
کاری  اما  دهد.  پاسخ  خشن  و  زود 

مراسم تشییع پیکر پاک شهید حاج قاسم 
سلیمانی  و همراهان فداکارش چه در 
کاظمین،  بغداد،  شهرهای  در  عراق، 
و  خوزستان  در  چه  و  نجف  و  کربال 
امروز در  تهران و قم و  مشهد مقدس، 
بیکران  اقیانوس  نبود جز  کرمان چیزی 
حضور مردم مسلمان که خشم خود را 
بروز  اینگونه  آمریکا  جنایت  مورد  در 
اسالمی  شورای  مجلس  دادند.رئیس 
اظهار داشت: این هنگامه حضور مردمی 
به طور  نیز  ایران  استان های  سایر  در 
سایر  در  و  گردید  ظاهر  حیرت آوری 
نیجریه،  پاکستان،  هند،  نظیر  کشورها 
کشورهای  برخی  و  ترکیه  یمن،  لبنان، 

در  سی ان بی سی  است.  شده  که  است 
ادامه به نقل از آلکس واتانکا تحلیلگر 
ارشد سیاسی موسسه خاورمیانه افزود: 
روش های  با  ایران  کنید،  توجه  ولی 
را  خود  سیاست  و  رویکرد  مختلف 
اعالم کرده است. ما انتظار اقدام تالفی 
جویانه ایران را داشتیم. ولی من تصور 
سریع  قدر  این  ایران  پاسخ  نمی کردم 
است  اتفاقی  این  ولی  باشد  خشن  و 

شاهد  آمریکا  خود  در  حتی  و  اروپایی 
بودیم.  آمریکا  سفاکانه  رفتار  از  انزجار 
این  پیام  آمریکایی ها چه  داد:  ادامه  وی 
به  را  خود  یا  بفهمند  را  ملی  خروش 
خواب بزنند تأثیری در واقعیت بیرونی 
ملت های  صدای  اگر  تنها  نمی گذارد، 
هزینه های  از  را  خود  بشنوند  را  منطقه 
یک  در  باید  اجماالً  رهانیده اند.  بیشتر 
عنوان کلی جلوه این حضور تکاندهنده 
در  آمریکا  دخالت  به  »نه  را  مردمی 
منطقه«، »نه به اقدامات تروریستی آنان«، 
»نه به چپاول منابع منطقه«، »نه به تحقیر 
ملت های مسلمان« و »نه به جنگ طلبی 

آمریکا« دانست. 

که افتاده است. سپاه پاسداران انقالب 
فروند  ده ها  چهارشنبه  بامداد  اسالمی 
پایگاه های  سوی  به  بالستیک  موشک 

آمریکا در عراق شلیک کرده است. 
وزارت دفاع آمریکا ضمن تایید این 
حمالت اعالم کرده است که در حال 
این  اولیه خسارات  بررسی  و  ارزیابی 

حمالت موشکی است.
منابع خبری در فضای مجازی اعالم 

 دکتر الریجانی تأکید کرد: تأسف  آور 
رئیس  با  فعلی  زمانه  در  که  است 
که  هستیم  مواجه  آمریکا  در  جمهوری 
نکند  درک  درست  را  واقعیات  است  عالقمند 
کند،  مخاطره  دچار  را  خود  ملت  توهمات  با  و 
حاج  باید  پیش  سال های  در  کرد  اعالم  بار  یک 
به  افتخار  آن  معنای  می کردیم  را حذف  قاسم 
بار  شغل تروریستی و تداوم آن است، یک 
اقدام  از  عراق  و  ایران  مردم  که  کرد  اعالم 
آمریکا خوشحالی کرده اند حاال آقای ترامپ 
و  می کنید  توئیت  بی ربط  چقدر  فهمیدید 
فاصله بین واقعیت و تحلیل ها و توهماتی 
زیاد  چقدر  شماست  اقدامات  پایه  که 

است؟ 

کرده اند، ایران 2۳ موشک دوربرد به 
در  آمریکا  نظامیان  پایگاه  دو  سمت 
کردستان  اربیل  و  آمریکا  االسد  عین 
شلیک کرده است. ایران از کشته شدن 
این  در  آمریکایی  نظامی   8۰ حداقل 
حمالت خبر داده  اما آمریکایی ها در 
این خصوص سکوت کرده و گفته اند 
در اطالعیه یا سخنرانی های رسمی در 

باره این حمالت صحبت می کنند..

حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، رفراندوم برای تداوم مسیر مقاومت 

پاسخ ایران به آمریکا »بسیار سریع و خشن« بود 

راه آهن تا پایان سال ۹۹ 
به بندر کاسپین متصل 

می شود
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مدیر مسئول 

با شهادت سردار سلیمانی، 

دکتر نوبخت معاون رییس جمهور ؛
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گوناگون

شبکه خبری گیالن 24: رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه با وجود تحریم ها روند توسعه و 
عمران کشور ادامه دارد، گفت : در الیحه بودجه سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی 
پیش بینی شده است. محمدباقر نوبخت عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از راه آهن رشت - انزلی افزود 
: برای ۹ ماه امسال نیز ۳۹ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی  کشور پرداخت شده است. 
وی گفت: خوشبختانه با وجود  تحریم های دشمنان  که قصد توقف توسعه و آبادانی کشور را داشتند، 
نه تنها این امر متوقف نشد بلکه با شتاب بیشتر همه طرح ها در حال انجام و تکمیل است و امیدواریم 
بتوانیم برای مردم رفاه را به ارمغان بیاوریم. وی با اشاره به در دست اجرا بودن دو پروژه مهم راه آهن 
قزوین- رشت به سمت کاسپین- بندر انزلی و احداث 8.2 کیلومتر آزادراه رشت- قزوین حد فاصل منجیل 
تا رودبار اظهار کرد: تالش می کنیم تا این دو طرح تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد.وی با بیان اینکه 

۷۰ درصد مسیر باقی مانده آزادراه رشت- قزوین ابنیه است، گفت:  این پروژه از دو سوی مسیر توسط دو 
پیمانکار در حال انجام است که باید  برای آن پل و تونل احداث شود که خود اقدام بسیار مهم و وسیعی 
است و عدم اجرای آن تا کنون موجب ترافیک سنگین در ایام تعطیل در محور قزوین - رشت شده و حتی 
گاه تا دهها کیلومتر موجب پس زدگی ترافیک و ایجاد مشکل و زحمت برای مردم می کند.نوبخت ادامه 
داد: از این رو؛ دولت تکمیل هشت کیلومتر باقی مانده آزاد راه رشت- قزوین را در اولویت قرار داده تا 
بتوانیم با سرمایه گذاری 4۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال آینده این قطعه را که دو پیمانکار همزمان در حال  
کار  بر روی آن هستند، به اتمام برسانیم. وی با اشاره به  برگزاری جلسه به همراه وزیر راه و شهرسازی و 
عوامل دست اندر کار در تکمیل باقی مانده پروژه آزادراه رشت- قزوین گفت: امیدواریم  بتوانیم  موانع را 

برطرف کنیم  و این مسیر  را بتوانیم   به اتمام برسانیم.
 

جنایتی کور، بی منطق و 
گستاخانه 

7٠ هزار میلیارد تومان، اعتبار عمرانی کشور در بودجه سال آینده

در باور هیج کس نمی گنجد که رئیس 
ایاالت  بزرگی  به  کشور  یک  دولت 
بی  فکر،  بی  گستاخ،  همه  این  متحده 
تشخیص و دروغگو باشد. ! قصد ما از 
این جمله توهین به فرد نیست بلکه در 
از  بسیاری  باور عمیق  این  زمان حاضر 

سیاسیون و مردم جهان است.!! 
از  بسیاری  صریح  اظهار  به  بنا 
دولتمردان  سیاسی،  نظران  صاحب 
در  نامدار  های  چهره  جهان،  سراسر 
حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی ، 
جامعه شناسی و اقتصادی و بسیاری از 
آن  داشتن  با  ترامپ  دونالد  دنیا   مردم 
سبک   ، رای  خود  فردی  ثروت،  همه 
دوران  تمام  در  که  است  لمپن  و  سر 
تصمیم  یک  هرگز  جمهوری  ریاست 
درستی در کارنامه اش  نداشته و  مایه 
و  مسئوالن  عصبانیت  و  شرمساری  ی 
او  است.  شده  آمریکا  مردم  از  بسیاری 
 « بند  خالی  مدعا،  پر  بسیار  ای   چهره 
دروغگو و دروغپرداز«  و در عین حال 
فوق العاده پر رو و جسور است و اساسا 
نا به جا و غلط  در تصمیم گیری های 

بسیار خودسر و عجول است. 
دولت  بدنه  همه  تقریبا  که  فرد  این 
نمایندگان  و  آمریکا  مردم  از  بسیاری   ،
گواه  به  را   متحده  ایاالت  مجلسین 
اخیر  سال  سه  طی   فراوان  مستندات 
به  نظیر   بی  روی  پر  و  جسارت  با 
در  حتی  را  کسی  هیچ  و  گرفته  سخره 
خودش  اندازه  و  حد  در  و  سفید  کاخ 
روز  کند،  نمی  حساب  آدم  قاطعیت  با 
جمعه در تصمیمی غیر انسانی، جنایت 
بار و نسنجیده  - انسانی واال، مردمی و 
تمام  به شهادت رساند که  را  صمیمی  
مانده  حیرت  در  جنابت  این  از  جهان 
این عمل  است،  کسی هم  نمی تواند 
کور را توجیه کرده و برای این جنایت 
دلیلی بیاورد. آنچه هم برای توجیه عمل  
قبیخانه اش بعد از جنایت مطرح کرده و 
وزیر خارجه سبک سر و گستاخ آمریکا  
مایک پمپئو در خصوص سردار رشید و 
شهید اسالم حاج قاسمی سلیمانی عنوان 
خودشان  شان  در  البته  که  کنند،   می 
است. آنها گفته اند که این ژنرال ایرانی  
با طرح ریزی  و نقشه ی حساب شده 
آمریکایی  نیروهای  علیه  داشت  قصد 

اقدام کند.! 
رئیس دولت آمریکا در اولین ساعات 
بامداد جمعه 1۳ دی ماه با دهها خطای 
و  نظیر  بی  سردار  یک  استراتژیک  
در  مظلومانه  شرایطی  در  را  یارانش 
رساند  شهادت  به  دیگر  کشوری  خاک 
و  عراق  کشور  مهمان  عنوان  به  او  که 
همه همراهان شجاعش  در صف مقدم 
مبارزه و قیام علیه ترویست و در صدر 
آنها داعشی ها بودند. داعشی که ترامپ  
در جریان رقابت های انتخاباتی  مکرر 
خطاب به هیالری کلینتون رقیب انتخابی 
اش می  گفت، امریکا و شخص هیالری 

در دوره وزارت خارجه داعش را برای 
نا امنی در خاور میانه پایه گذاری کرد. 

خطای راهبردی رئیس دولت آمریکا 
این بود که با هیچ کس مشورت نکرد و 
سردار حاج قاسم سلیمانی را نشناخت.  
او به عقل محدود  و ناقص خود رجوع 
و تصور کرد که این فرمانده ی واالمقام 
که  است  ایرانی  ژنرال  و  افسر  یک  هم 
به  و  دولت  حاکمیت،  دل  در  کشتنش 
وحشت  و  ترس  ایران  ملت  خصوص 
واکنش  سرعت  به  اما  کند  می  ایجاد 
ایران،  مقام های دولتی و  های ، رهبر 
نظامی و میلیون ها نفر از جمعیت ایران 

را مشاهده کرد. 
آدم  اساسا  که  ترامپ  اگر  تردید  بی 
در   ، نیست  نگری  دور  و  محاسباتی 
و  ایران  کنونی  شرایط  خود  محاسبات 
بی  کشتار  این  به  واکنش  در  را  جهان 
رحمانه پیش بینی می کرد، هرگز چنین 

غلط زیادی را مرتکب نمی شد. 
فریاد  و  طوفانی  و  میلیونی  خروش 
با  ایران  مردم  همه  انتقام  انتقام،  های 
فقط  و  سیاسی  غیر  و  سیاسی  نگاه  هر 
ایرانی ، خروش مسلمان  به عنوان یک 
ها اعم از شیعه و سنی ، کردها، ایزدی 
ها، عرب ها و مردم در دیگر کشورهای 
ضد  های  اعتراض   ، جهان  های  قاره 
جنگ و ضد آدم کشی در پایتخت های 
مجلس  تصمیم  اروپایی،   کشورهای 
نظامیان  همه  اخراج  بر  مبنی  عراق 
مقدس،  سرزمین  این  از  آمریکایی 
ایران  رزمندگان  حد  بی  عصبانیت 
اسالمی اعم از سپاهی و ارتشی و بسیج 
، عصبانیت شدید نیروهای مقاومت در 
که  است  شرایطی  در  ....تنها  و  منطقه 
اسالم   رشید  سردار  مطهر  پیکر  هنوز 

خاکسپاری نشده است. 
منطقه  این  اوضاع   حال  همین  در 
و  است  متشنج  شدت  به  جهان  از 
نهضت  و  مقاومت  های  گروه  همه 
و  خاورمیانه  در  بخش  آزادی  های 
انتقامی  خواستار  همجوار  کشورهای 
ترامپ  دونالد  کشتن  حتی  و  سخت 
هستند.  آمریکا  فکر  بی  دولت  رئیس 
آمریکایی ها به شدت وحشت کرده اند 
و با طریق سفارت سوئیس و مسئوالن 
کشورهای عربی  پیام می دهند که ایران 
انتقامی  تند  واکنش های  و طرفدارانش 

انجام ندهد.!؟ 
روز دوشنبه 16 دی ماه هم گفته شد 
که یک گروه  سیاسی غیر دولتی پیشنهاد 
5۰ میلیون دالری برای ترور ترامپ را 
بسیار  مبلغ  رقم  این  نظر  به  که  داده 

گزافی برای سر چنین فردی است. 
بهترین پیشنهاد این است که آمریکایی 
ها خودشان به سرعت یا این فرد را از 
دولت  عقالی  یا  کنند  محو  زمین  روی 
و مجلسین آمریکا به سرعت ترامپ را 

استیضاح کرده و او ساقط شود. 
شرایطی  در  آمریکا  دولت  رئیس 
شهید  و  پهبادی  حمله  مستقیم  دستور 
مهدی  ابو   ، سلیمانی  سردار  کردن 
کرد  صادر  را  همراهانشان  و  المهندس 

که براساس قوانین و مصوبات خودشان 
از جمله پنتاگون  پرواز پهبادی بر فراز 
سرزمین  سراسر  جمله  از  کشور   18
این  دیگر  سوی  از  بود.  ممنوع  عراق 
فرد گستاخ بدون اجازه مجلسین آمریکا 
مجلس  و  عراق  دولت  با  هماهنگی  و 
این کشور و حتی گفت و گو با سران 
نشاندگان  دست  که  منطقه   کشورهای 
هستند،  واشنگتن  سرخورده  و  خائف 

اقدام به این جنایت خونین داد.  
خون کسانی از جمله سردار سرفراز 
در  را  عمری  که  سلیمانی  قاسم  حاج 
راستای عزت اسالمی ، وحدت مسلمان 
که   ( مقاومت  های  گروه  تقویت   ، ها 
همین ویژگی موجب رشک و عصبانیت 
داد(،  قتل  به  دستور  و  شد  ترامپ 
متبرکه  اماکن  از  حفاظت  و  پاسداری 
البته  مسلمان ها در کشورهای منطقه و 
مبارزه به تروریست که در صدر آن ها 

نابودی داعش تالش کرد. 
سردار  از  پمپئو  و  ترامپ  عصبانیت 
این  همراهانش  و  اسالم  سپاه  شجاع 
مبارزه  منطقه  در  تروریست  با  که  بود 
این  وجود  به  سفید  کاخ  و  کردند  می 

تروریست ها نیاز داشت. 
و وزیر خارجه  آمریکا  رئیس دولت 
گستاخ وی بعد از این عمل بی شرمانه 
فضای  و  ای  ماهواره  های  شبکه  در 
 ، کردند  اعالم  و  شده  ظاهر  مجازی 
یک  با  داشت  قصد  سلیمانی  سردار 
برنامه ریزی مدون گروهی از نیروهای 
آمریکایی را بکشد، سخنی که پیش از آن 
هرگز بر زبان نیاورده بودند. ! آنها  اکنون 
به کمک شبکه های ماهواره ای و فضای 
شهادت  جریان  تا  دارند  تالش  مجازی 
المهندس و  ابو مهدی  سردار سلیمانی، 
به  جهان  عمومی  افکار  در  را  همراهان 
ویژه آمریکایی منحرف کرده و عمل بی 
شرمانه و جنایت بار خود را توجیه کنند. 
با  بدانند  دوستانش  و  ترامپ  دونالد 
و  اتحاد  موجب  سو  یک  از  اقدام  این 
انسجام بسیاری در  داخل ایران،  جهان 
مقاومت  های  گروه  میان   در  و  اسالم 
شده اند و بدون تردید نه در کوتاه مدت 
که در برنامه  بلند مدت ضربات مهلکی 

را دریافت می کنند. 
هم  که  دانند  می  سفید  کاخ  ساکنان 
اکنون دهها هزار موشک  مجهز دور برد 
از زمین و دریا به سوی ناوهای آمریکا،  
سرزمین های اشغالی  و نظامیان آمریکا 
یی در خاورمیانه نشانه رفته اند و دست 
است  ممکن  چه  گر  کنند،  خطا  پا  از 
تلفاتی  و  خسارت  متحمل  هم  ایران 
بشود اما منطقه برای آمریکا و آمریکایی 
سوزان  جهنمی  قدس  اشغالگران  و 

خواهد شد. 
راه برون رفت از این شرایط سخت 
ترامپ  دونالد  گیری  کناره  یا  استیضاح 
از قدرت است و اگر مقام ها و برنامه 
از  یکی  باشند  هوشیار  آمریکایی  ریزان 

این اقدام را به سرعت انجام خواهند داد. 
و  سرکش  دولت  رئیس  برکناری  با  آنها 
آرامش  قطعا   ، متحده  ایاالت  منطق  بی 
این  باز می گردانند، پس در  به جهان  را 

خصوص درنگ نکنند
مردم آمریکا هم با این حرکات دیوانه 
وار و بی منطق دونالد ترامپ حداقل در 
و  کرده  رفتار  عاقالنه  رو  پیش  آنتخابات 
فرد گستاخ رای  این  از  به هر کسی غیر 

بدهند
و  چشم  در  خاری  مقاومت  *سردار 

استخوانی در گلوی ترامپ بود 
با گذشت چهار روز از شهادت سردار 
اکنون  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  دلها 
با قاطعیت  بسیاری از تحلیلگران سیاسی 
طریق  از  ترامپ  دونالد  اند،  کرده  اعالم 
برایان  ویژه  به  خود  ایرانی  ضد  اطرافیان 
کاخ  در  ایران  اقدام  گروه  رئیس  هوک 
سفید اطالعاتی مبنی بر این که این فرمانده 
آمریکایی  نظامیان  کشتن  برای  ایرانی 
آنکه  بدون   ، است  کرده  ریزی  برنامه 
گفته  او  به  چنین  هم  کنند.  مطرح  دلیلی 
اهداف  اجرای  مانع  سلیمانی  سردار  اند، 
از  است  شده  منطقه  در  آمریکا  بزرگ 
جمله آنکه همه تدابیر ایاالت متحده برای 
تجزیه عراق را ناکام گذاشت. تقویت بنیه 
های دفاعی مقاومت را بسیار ارتقاء داده 
است . داعش را که تولید دست کاخ سفید 
 6۰ به  خود  گونه  قارچ  رشد  با  و  بوده 
کیلومتری بغداد پایتخت عراق رسیده بود 
در زمانی کمتر از دو ماه نابود کرده و به 
عبارتی بخش عمده هفت  تریلیون دالری 
که آمریکا در منطقه هزینه کرده است را 
به هدر داده و اکنون نظامیان آمریکا باید 
دست خالی به خانه باز گردند. ترامپ که 
فردی احساسی و غیر منطقی و قلدر مآب 
دستور  ها  گزارش  این  شنیدن  با  است 
آمریکا    دولت  رئیس  دهد.   می  را  حمله 
سو   یک  از  وقتی  اش   خارجه  وزیر  و 
مقاومت  نیروهای  گسترده   های  واکنش 
و  مردم  محکومیت   چنین   هم  مردم  و 
و  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  مسئوالن 
جهان را مشاهده ، با مخالفت های جدی 
و  شدند  مواجه  آمریکا  مردم  و  مجلس 
اینکه بسیاری از مقام های سیاسی و چهره 
های مشهور جهانی این اقدام غیر انسانی 
را محکوم کردند، مدعی شدند  در جریان 
برنامه های سردار  حاج قاسم قرار گرفته 
و فرمان به کشتن او دادند که این سخن 
دولت  رئیس  است.  اساس  بی  بسیار  هم 
آمریکا و وزیر خارجه اش اگر مدارک و 
مستنداتی داشتند همزمان با این حمله و 
جنایت و یا بالفاصله بعد از  این جنایت 
می  ای  رسانه  گسترده  سطحی  در  را  آن 
رسانه  و  پمپنو  و  ترامپ  اکنون  کردند. 
های همسو با وی تالش دارند تا فضا با 
نفع خود برگردانده و از همه روش های 
حداقل  یا  کنند  می  استفاده  ناجوانمردانه 
میزان عصبانیت نیروهای مقاومت و مردم 

ایران و عراق را کاهش دهند.  

باید  ایران  انتقامی  اقدام 
صورت  جسارت  با  متناسب 

گرفته باشد
اسالمی  انجمن  دبیر 
است  معتقد  گیالن  مهندسان 
مناسبی  انتقامی  اقدام  اگر  که 
و  ترامپ  آمریکا،  شود،  انجام 
ایادی منطقه ای او جرأت انجام 
نخواهند  را  دیگری  حرکت 

داشت.
دبیر  رسایی،  جمشید 
انجمن  گیالن  تشکیالت 
در  ایران،  مهندسان  اسالمی 
ُروار،  خبرنگار  با  گفت وگو 
مجدد  تسلیت  عرض  ضمن 
خصوصا  منطقه،  ملت های  به 
مردم ایران برای ترور ددمنشانه 
سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار 
اشتباه  ترامپ  کرد:  اظهار 
خسارت  باید  و  کرده  بزرگی 

این اشتباه را بپردازد.
منطقه  ملت های  افزود:  وی 
و مردم ایران در این چند روز 
و  سخت  انتقامی  خواستار 
برخوردی کوبنده و عبرت آموز 
ترور  این  عامالن  و  آمران  با 

بزدالنه هستند.
اسالمی  انجمن  دبیر 
اشاره  با  گیالن  مهندسان 
باید  انتقامی  اقدام  این که  به 
صورت  جسارت  با  متناسب 
اقدام  اگر  گفت:  باشد،  گرفته 
شود،  انجام  مناسبی  انتقامی 
ایادی  و  ترامپ  و  آمریکا 
انجام  جرأت  او  منطقه ای 
نخواهند  را  دیگری  حرکت 
با  نهایی  تصمیم  اما  داشت, 
فرماندهی معزز کل قواست که 
اقدام چه زمانی و در چه  این 

شکل و ابعادی انجام شود.
وی گفت: آمریکا و ترامپ 
که  فهمیدند  روز  چند  این  در 
سلیمانی  شهید  شهادت  با 
قدرت  تنها  نه  یارانش،  و 
نشد  کم  شهدا  این  اثرگذاری 
قدرت  و  اثرگذاری  بلکه 
نفوذشان در منطقه گسترده تر و 
عمیق تر شده و انشااهلل در آینده 
نفوذ  این  لحاظ  به  نزدیک  ای 
آمریکا  طومار  تاثیرگذاری  و 
هم  در  زبونش  پیمانان  هم  و 

پیچیده خواهد شد.
رسایی تاکید کرد, مهمترین 
نکته در این مقطع زمانی توجه 
وی  است  وحدت  موضوع  به 
گفت همه جناح های سیاسی 
از  باید  مردم  مختلف  اقشار  و 
تحریک  نظر  اظهار  هرگونه 
کننده و تفرقه انگیز خودداری 
کنند و با پیروی از رهنمودهای 
رهبری اوج وحدت ملت را در 
نشان  کنونی  حساس  شرایط 

دهند . 
رسایی در پاسخ به پرسشی 
از  یکی  حذف  دالیل  پیرامون 
سوی  از  اینستاپست هایش 
مدیران شبکه اینستاگرام گفت: 
بیان،  آزادی  از  دفاع  مدعیان 
تاب تصویر سردار سلیمانی را 
هم ندارند؛ در حالی که ترامپ 
شبکه های  طریق  از  روز  هر 
اجتماعی نظیر توییتر، برخالف 
حقوق  موازین  و  عرف 
و  جدید  تهدیدات  بین الملل، 
و  آزاده  ملت های  علیه  جدی 
می کند،  مطرح  جهان  مستقل 
اینستاگرام  شبکه  گردانندگان 
مضمون  با  پست  یک  تحمل 
را  سلیمانی  شهید  گرامیداشت 
نبود،  اگر  که  چهره ای  ندارد؛ 
آمریکا  -که  داعش  امروز 
مقصر  و  موثر  آن  پیدایش  در 
بوده- آسایش آنها را هم سلب 

کرده بود.

خبرخبر

خبرخبر

آمریکایی ها 
تابوت هایشان را 

به خاورمیانه بفرستند 

لوکس نشینی 
و الکچری 

سواری مالیات دارد

قدس  سپاه  فرمانده  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
سلیمانی  سردار  شهادت  با  آمریکایی ها  گفت:  گیالن 

تابوت هایشان را به خاورمیانه بفرستند. 
سردار محمد عبداهلل پور  در جمع پاسداران سپاه قدس 
گیالن در حسینیه حضرت ابوالفضل )ع( رشت با تسلیت 
حاج  شهید  سردار  اسالم  سپاه  سرافراز  سردار  شهادت 
سپاه  سرافراز  سردار  شهادت  کرد:  اظهار  سلیمانی  قاسم 
را  اسالم  دنیای  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  اسالم 

تکان خواهد داد. 
 وی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی شیشه عطری بود 
که دشمنان با شکستنش عطرش را در جهان پخش کردند 
افزود: آمریکایی ها تابوت هایشان را به خاورمیانه بفرستند 
شاهد  زودی  به  و  رفت  نخواهند  در  سپاه  انتقام  از  زیرا 

انتقام سپاه از مستکبرین خواهیم بود. 
اینکه شهید سردار  بیان  با  فرمانده سپاه قدس گیالن   
سلیمانی با حضور در گیالن حدود 4 ساعت با خانواده 
خاصی  احترام  سلیمانی  سردار  گفت:  کرد  دیدار  شهدا 
برای مردم قائل بود و به همین دلیل مهرش از دل مردم 
نمی رود.  عبداهلل پور با بیان اینکه دشمنان انقالب مدت ها 
بود که به دنبال شهید کردن سردار سلیمانی بودند گفت: 
محافظان سردار سلیمانی امسال به او گفته بودند که نباید 
به مراسم تاسوعا عاشورا برود زیرا می خواهند شما را ترور 
کنند اما سردار گفت که عاشق شهادت در مراسم روضه 
امام حسین )ع( هستم و هر طور شده باید در روضه امام 

حسین )ع( حاضر شوم و هیچ ترسی از شهادت ندارم. 
شهدا  شهادت  لحظه  در  بی شک  اینکه  بیان  با  وی 
اخالص،  گفت:  رفتند  سلیمانی  سردار  استقبال  به 
والیت پذیری و عمل به دستورات الهی حاج قاسم را به 
این درجه رساند. فرمانده سپاه قدس گیالن گفت: سردار 
قاسم  حاج  شهید  سردار  اسالم  سپاه  محبوب  و  سرافراز 
هزار  هشت  کنگره  مراسم  که  می گفت  همیشه  سلیمانی 
شهید گیالن با تمامی مراسم ها فرق داشت. عبداهلل پور با 
اشاره به اینکه سردار سلیمانی همیشه پیگیر کارها بود بیان 
قاسم  اسالم شهید سردار حاج  سپاه  کرد: شهید سرافراز 

سلیمانی به شدت عاشق امام حسین )ع( بود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ گفت: 
بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، مساکن دارای ارزش 
باالی 1۰ میلیارد تومان و خودروهای دارای ارزش باالتر 

از یک میلیارد تومان باید مالیات پرداخت کنند. 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسفراین  مردم  نماینده 
داد: یکی از بندهای الحاقی به ماده واحده الیحه بودجه سال 
های  شرکت  تأسیسات  با  مرتبط  اموال  انتقال  موضوع   ،۹۹
آب و فاضالب شهری، روستایی و شرکت های آب منطقه 
ای بود، تاکنون آبرسانی توسط شرکت های آب و فاضالب 
منطقه ای صورت می گرفت، حال این وظیفه به شرکت آب 
و فاضالب شهری در مراکز استان ها محول شد، از این رو 
برای این انتقال نیازمند مصوبه قانونی بودیم که این امر در 

الیحه بودجه صورت گرفت.
*مصوبه مجلس برای افزایش شفافیت تراکنش های 

بانکی
وی گفت: یکی دیگر از بندهای الحاقی به ماده واحده 
الیحه بودجه سال ۹۹، درباره افزایش شفافیت تراکنش های 
بود  مالیاتی  فرار  از  و جلوگیری  پولشویی  با  مبارزه  بانکی، 
که مصوبه امروز کمیسیون هم به افزایش درآمدهای مالیاتی 
کمک کرده و هم فعالیت بانکی را در کشور شفاف می کند.

شهادت نگین مقاومت ایران و جهان، 

آگهــی های ثبتــیآگهــی های ثبتــی
 : شماره  پرونده   87 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی 

9801996
سیدرضا  و  رئیسی  سید  آسیه  سیده  به  بدینوسیله 
سید رئیسی و میر غنی سید رئیسی و سیده سارا سید 
سید  مرحوم  وراث  رئیسی  سید  یوسف  سید  و  رئیسی 
اجرا شناخته  مامور  گزارش  برابر  که  رئیسی  محمد سید 
نگردیده اید اعالم می گردد سهم االرث شما از پالک ثبتی 
4 فرعی از 565 اصلی بخش 2 ناحیه یک رشت و خودرو 

به شماره  انتظامی 773 ص 96 ایران 65 متعلق به مرحوم 
سید محمد سید رئیسی در قبال طلب خانم مهرانه منانی 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا مراتب 
از  انتقالی  و  نقل  گونه  هر  ضمنا  شود  می  اخطار  شما  به 
طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب 
اثر داده نمیشود. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت 
) شعبه دوم(-شهرام دریا  - ازطرف معاون، سیده زهرا 

ساداتجوی املشی  - ر م  الف / 4639

آگهی فقدان سند
خانم زهرا شریفی یوسفی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 218 رشت مدعی گردیده اند که سند مالکیت 
یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 3740 واقع در سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 96069216/ب که به 
شماره دفتر الکترونیکی 139720318603011840 به نام خانم زهرا شریفی یوسفی صادر و تسلیم  گردیده بود به علت 
اسباب کشی مفقود گردیده ، تقاضای صدورسند مالکیت المثنی را نموده 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 می باشد مراتب را 
ظرف مدت 10 روز از انتشارآگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت 
المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد./ حسین اسالمی کجیدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیال 

غالمی  - ر م الف / 4608

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9802062
بدینوسیله به خانم زهرا اسدالهی دهبنه فرزند علی بدهکار پرونده 
 98/9/21 گزارش  برابر  که   139804018581000520/1 کالسه 
مامور ابالغ اداره ثبت سنگر در آدرس نشانی متن سند شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی منقول 98/12/28-176103 
دفتر خانه اسناد رسمی 8 رشت بین شما و آقای حسین رحمتی مبلغ 
سریال   97  / الف  اقساطی  قبوض  باستناد  ریال   154/000/000
116673 الی 116682 بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه 
قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  خواست  در  بستانکار 

اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 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 محلی چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
از  تعقیب خواهد شد.  علیه شما  اجرائی طبق مقررات  عملیات  دیگری 
طرف، مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی رشت - شهرام دریا

ر م الف / 4643 

 آگهی فقدان سند
اقای محمد جعفری تینائی  با ارائه استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 108 رشت مدعی گردیده که اسناد مالکیت مشاعی 
ششدانگ پالک 371 سنگ اصلی 74 بخش 4 رشت به شماره سریال 15644 و 15645و15646 که بنام اقایان محمد رجب 
زاده پیربازاری و ابراهیم رجب زاده پیر بازاری و خانم طاهره رجب زاده پیربازاری ذیل ثبت 81297 و 81299و81305 
صفحات 234 و 237 و 246دفتر 4/679 صادر و تسلیم گردید و برابر سند قطعی 136937 – 1382/4/10 دفتر یک رشت 

به آقای محمد جعفری تینائی منتقل گردید، بعلت اثاث کشی مفقود گردیده است ، لذ ا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب 
را ظرف مدت 10 روز از انتشاراین آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیال غالمی - ر م الف / 4645

خبرخبر
 مدعیان دفاع 

از آزادی بیان،  
تاب تصویر 

سردارسلیمانی را 
هم ندارند

با شهادت سردار سلیمانی، 

مدیر مسئول 

واکنشواکنش
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گوناگون

شبکه خبری گیالن 24: معاون رئیس جمهوری اعالم کرد : باید تا پایان سال ۹۹ خط ریلی 
از همه بنادر جنوبی به بندر کاسپین متصل شود زیرا بخشی از تبادالت ما با کشورهای اوراسیا 
از این مسیرها و با خط کشتیرانی انجام می شود. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
انزلی و مدیران  آزاد  منطقه  ، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان  استاندار گیالن  کشور، 
دستگاه های اجرایی نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر پروژه راه آهن رشت، بندرکاسپین، 

انزلی در استانداری گیالن برگزار شد. 
و  انزلی   - آهن رشت  راه  به طرح خط  اشاره  با  نوبخت  باقر  دکتر محمد  این نشست  در 

رشت - آستارا از حضور الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در آینده ای نزدیک 
در گیالن خبر داد و گفت: این کشور شریک ایران در راه اندازی این خط ریلی است و با استفاده 
از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی می توان روابط تجاری با کشور های حاشیه خزر را تقویت کرد. 
اقتصادی  اتحادیه  با اعضای  به قراردادهای موجود کشورمان  با اشاره  معاون رییس جمهور 
تولیدی  کاالهای  همه  و  کرد  استفاده  نظیر  بی  فرصت  این  از  باید  کرد:  خاطرنشان  اوراسیا، 
کشورمان از سال آینده از بنادر کاسپین و انزلی که در محدوده منطقه آزاد قرار دارند به کشورهای 

اوراسیا انتقال یابد. 

دکتر نوبخت معاون رییس جمهور ؛راه آهن تا پایان سال ۹۹ به بندر کاسپین متصل می شود

اجرای طرح های بزرگ 
استارت خورد  

واکنشواکنش

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
 « روز  مراسم  واکنش:  ای  منطقه  ی 
مرکزی  تاالر  در  ماه  دی   12 رشت« 
شهردار  و  شد  برگزار  رشت  شهر 
در  بزرگ  اجرای چند طرح  از  رشت 
مرکز استان گیالن خبر داد.  در ابتدای 
این مراسم که مدیران شهری، اعضای 
کل   دبیر  ایوبی  دکتر  شهر،  شورای 
کمیسیون ملی یونسکو  ، تنی چند از 
جمعی   ، رسانه  خبرنگاران  و  مدیران 
وندان  رشت  نشان،  آتش  نیروهای  از 
حضور داشتند، همزاد میرزا خلیل رفیع 
اولین شهردار رشت که اولین شهردار 
ایران هم بود در باره تاریخ شهر رشت، 
زمان  و  زمان  آن  در  شهر  ویژگیهای 

حاضر مطالب مشروحی بیان کرد. 
پشت  وقتی  هم  رشت  شهردار 
تریبون قرار گرفت، با این جمله شروع 
کرد که همه توان و تجربه و علم خود 
را برای ارتقاء سطح کیفی شهر و رفاه 
مردم که شایسته خدمت هستند، البته با 
کمک شورای شهر به کار خواهد برد. 
نظر  به  که  محمدی  حاج  دکتر 
شهرداری  کار  اینجای  تا  نویسنده 
ابتدای  همان  از  و  داده  نشان  موفق 
چندین  گواه  به  ما  حمایت  مورد 
واکنش   نشریه  در  سرمقاله  و  تحلیل 
بزرگترین  احداث  از   ، بوده  گیالن  و 
لند«  گیل  کشور«  آبی  تفریحات  مرکز 
رودخانه  دوباره  بازسازی  تراموا،   ،
های زرجوب و گوهررود و پاکسازی 

این  کیلومتر  هفت  حدود  بهسازی  و 
زباله  تبدیل  مرکز  ایجاد  ها،  رودخانه 
پروژه  و  طرح  چندین  و  سراوان  در 

شهری به اختصار سخن گفت. 
روز  دی   12 ثبت  خواستار  وی 
همه  و  شد  کشور  تقویم  در  رشت 
سرشناسان و چهره های موثر خواست 
در این خصوص همدلی و کمک کنند. 
که  شهر  شورای  رئیس  پور  حاجی 
را  خود  بود،  رشت  فرماندار  زمانی 
تصریح  و  خواند  رشت  مردم  فدایی 
هر  و  هستم  مرد  گیله  یک  من  کرد: 
شهر   « استان  این  مرکز  برای  کاری 
با همکاری   ، باشد  نیاز  زیبای رشت« 
اعضای شورا و مدیران شهری  انجام 
خواهیم داد. وی این را هم اشاره کرد 
میان   در  نظرهایی  اختالف  شاید  که 
برای  اما  باشد،  شهر  شورای  اعضای 
این  خوب  مردم  رفاه  و  شهر  عمران 
نخواهیم  گذار  فرو  چیز  هیچ  از  خطه 
کرد. وی از دکتر نوبخت رئیس برنامه 
حقوق  خواست  هم  کشور  وبودجه 
عقب مانده مردم رشت را به این شهر 
رئیس  شیرزاد  فاطمه  دهد.  اختصاص 
اجتماعی شورای   ، کمیسیون فرهنگی 
شهر  بعنوان  رشت  باره  در  هم  شهر 
و  داد  توضیحاتی  خوراکیها  خالق 
در  خصوص  این  در  که  هایی  برنامه 

دست انجام است. 
ملی  کمیسیون  دبیر کل  ایوبی  دکتر 
یونسکو در ایران هم با تمجید از شهر 

رشت و مردمان فرهیخته و با فرهنگ 
آن اظهار کرد: رشت بعنوان شهر خالق 
خوراکی های نقش مهمی در سازمان 
برای  باید  و  دارد  جهان  فرهنگی 
کارهای  امتیاز  این  ماندگاری  و  تداوم 

بزرگتری انجام شود
یونسکو،  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
ایده های  شهر رشت را شهر خالق و 
درخشان دانست و افزود: شهر رشت 
در  بلکه  خوراک شناسی  در  نه تنها 
نظیر  دیگر  عرصه های  از  بسیاری 
آواهای  و  آشپزی  تجسمی،  هنرهای 
ایده های  از  و  است  خالق  نیز  محلی 

خالق در این شهر استقبال می شود 
به  که  گردشگرانی  گفت:  وی 
می کنند  سفر  مختلف  کشورهای 
آن  مردمان  روحیات  کشف  به دنبال 
شهرها و خالقیت آنان هستند و امروز 
روحیات  و  ایده ها  دارای  رشت  شهر 
از  گردشگران  طوری که  است  بی نظیر 
سفر به این شهر و استان لذت می برند. 
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  ایوبی 
جهانی  ثبت  امروز  گیالنی  غذاهای 
امروز  کرد:  خاطرنشان  است  شده 
از  بسیاری  در  گیالنی  قاسمی  میرزا 
و  می شود  سرو  جهان  رستوران های 
نیز چندین  رستوران های رشت  تعداد 
برابر شده است.دبیرکل کمیسیون ملی 

یونسکو یکی از ویژگی های مردمان این 
دیار را سخاوت دانست و تصریح کرد: 
برتر  شهر   246 امروز جزو  رشت  شهر 
کنیم  تالش  باید  و  است  جهان  خالق 
تا اولین های این شهر ثبت ملی شود و 
شود.هم  معرفی  جهان  به  اولین ها  این 
چنین امروز در روز بزرگداشت رشت، 
شهرداری  بین  همکاری  تفاهمنامه  سند 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  و  رشت 
استان گیالن همزمان با فرا رسیدن »روز 
رشت« به امضا رسید .به گزارش واحد 
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
به  همکاری  سند  این  رشت،  شهرداری 
امضای دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
رشت و نادر جهان آرای مدیر کل آموزش 
است.در  رسیده  گیالن  استان  پرورش  و 
اجرای این سند همکاری دو طرف به انجام 
طرح شهردار مدرسه ملزم می شوند. هدف 
اصلی اجرای طرح شهردار مدرسه نهادینه 
در  آموزان  دانش  جمعی  مشارکت  کردن 
ایجاد  همچنین  و  مدرسه  برای  همکاری 
در  همکاری  روحیه  و  مسوولیت  حس 
آنها است.  در اجرای این طرح می توان 
ظرفیتها  از  آموزان  دانش  همکاری  با 
در  نخبه  آموز  دانش  توانمندیهای  و 
های  برنامه  ترویج  مختلف  های  زمینه 
فرهنگی، علمی، عقیدتی و ...  در جهت 

بهبود وضعیت مدرسه اقدام شود. 

خبرخبر

خبرخبر

خبرخبر

ادامه سرمقالهادامه سرمقاله

آمریکا ناجوانمردانه شکارچی 
داعش را شهید کرد 

ادامه سرمقاله ... 
وقتی  دارد،  می  اظهار  خاطراتش  در  بازرانی  مسعود 
نیروهای انبوه داعشی به مرکز کردستان عراق رسیده و 
آمریکا،  از  تماس های  در  او  بود،  اربیل درحال سقوط 
فرانسه، آلمان،عربستان و دیگران در خواست کمک کرد 

اما همه آنها پاسخ رد دادند. 
کشورهایی که انبارهای بی شمار انواع سالح در اختیار 
داشته و دارند حتی حاضر نشدند به مردم کردستان کمک 
تسلیحاتی کنند. در این میان او با مقام های ایرانی تماس 

گرفت و گفتند با سردار سلیمانی صحبت کنید.
 بازرانی تصریح می کند: غروب روزی که اربیل در 
حال سقوط بود با سردار سلیمانی تماس گرفتم، به من 
گفت امشب شهر  را حفاظت کنید و فردا صبح با 5۰ 
برنامه  با  و  شده  کردستان  وارد  زبده  کارشناس  نیروی 
ریزی نیروهای کرد در کمتر از 24 ساعت داعشی های 

جنایتکار تالفی سنگین داده و عقب رانده شدند. 
پایانی  روزهای  در  قاسم  حاج  شهید  سبهبد  سردار 
تابستان شاید سه قبل در بخش شلمان شهرستان لنگرود 
استان گیالن در مراسم سالگرد شهادت حسین شلمانی 
مشهور به حسین قمی اعالم کرد: داعش در مدت کمتر 
از سه ماه از صحنه جهان محو می شود. دو ماه و چند 
روز نگذشته بود که این قول به مردم ایران و کشورهای 
منطقه به خصوص عراقی ها و سوری ها تحقق یافت و 

داعش نابود شد. 
سردار رشید اسالم که همیشه خود را سرباز والیت می 
، پدید آورندگان  خواند، خار چشم  دولتمردان آمریکا 
داعش بود و ترامپ تحمل مانور دادن سردار دلها قاسم 
سلیمانی در منطقه ی  انباشته از نفت را نداشت. رئیس 
سردار  که  داد  فرمان  سرانجام  آمریکا  تروریست  دولت 
سلیمانی ، ابومهدی مهندس و همراهانشان را درسرزمین 

عراق شهید کنند. 
بشر  حقوق  مدعی  که  جهانی  های  سازمان  اکنون 
هستند باید پاسخ دهند که چگونه دولت ادم کش آمریکا 
و در راس آن دوتالد ترامپ به خود اجازه می دهند با 
نقض حقوق سرزمینی وارد یک کشور دیگر شده و عده 

ای را  ترور کنند. 
این شرایط حق پاسخگویی منطقی   ایران اسالمی در 
و دفاع از حقوق حقه فرمانده شجاع خود را دارد و تدبیر 
هم همین است که زمان و مکان آن مشخص نباشد که 

کاخ سفید نشینان در سردرگمی به سر ببرند. 
چهره های ایرانی در داخل و خارج کجا هستند!؟ 

با شهادت سردار سلیمانی مرد قدرتمند و تاثیر گذار 
و شگفتی  کمال حیرت  در  منطقه  و  ایران  همه  ایرانی  
ازپاسخگویی و انتقام علیه آمریکایی ها سخن می گویند. 
مردم می گویند، این ترور ناجوانمردانه در خاک کشوری 
همه  در  که  است  این  واقعیت  ندارد.  توجیهی  دیگر 
کشورهای جهان وقتی یک سرباز کشته یا شهید می شود 
از وی  و  احترام است  قابل  مردم و حاکمان  برای همه 

دفاع می کنند. 
اکنون در کشورمان در حالی که مردم و مسئوالن در 
های  چهره  دهند،  می  سر  خونخواهی  فریاد  جبهه  یک 
با محافظه کاری و سکوتی بی   ..... هنری و ورزشی و 
معنا منتظرند ببیند در آینده چه خواهد شد. هنرپیشه ها، 
دیگر  های  چهره  و  مربیان  و  ورزشکاران  ها،  خواننده 
شده،  مجازی  فضای  وارد  کوچکی  چیز  هر  برای  که 
تاکنون خفه  دیروز  از  کنند،  می  اظهارنظر  و  خودنمایی 
خون گرفته اند و لب نمی گشایند. این افراد خنثی و نان 
به نرخ روز خور حتما در میان مردم این سرزمین منفور 

خواهند بود و باید از این سکوت شرم کنند. 
نقش شبکه های ماهواره ای در انحراف افکار عمومی 
ایران  به شهادت رساندن سردار رشید  بامداد روز  از 
از کاخ سفید  به نظر می رسد   و اسالم قاسم سلیمانی 
بخشنامه و دستور العملی صادر شده است که براساس 
آن شرکت کنندگان در مصاحبه ها تالش  کنند به موازات 
ایجاد ترس و وحشت در میان مردم ایران ، بگویند که 
نباید  اسالمی  جمهوری  و  است  قدرتمند  بسیار  آمریکا 

وارد جنگی تمام عیار شوند. 
این در حالی است که ایران می گوید، پاسخ این ترور 
بی منطق را درزمان و مکان مناسب می دهد و هرگز از 
وارد شدن در جنگی گسترده سخن نگفته به خصوص 
آنکه چنین پاسخی توسط گروه های مردمی کشورهای 

عراق و سوریه و لبنان و .... داده می شود. 
اینکه ترامپ و پمپنو در 1۰ ساعت اخیر به صورت 
مکرر اعالم می کنند، اگر ایران اقدامی کند ، نمی گوئیم 
چه مقابله ای درکجا خواهیم داشت ، نشانه ی ترس و 

وحشت آنها است. 
آمریکایی ها و اروپایی در 24 ساعت اخیر شهروندان 
خود را از کشورهای منطقه فرا خوانده اند ، ناتو به خاطر 
نیست عملیات  نیروهای خود  از  به حفاظت  قادر  آنکه 
تمرین  حتی  و  کرده  تعطیل  را  عراق  در  آموزشی خود 
آماده سازی تیم فوتبال آمریکا در قطر لغو و بازیکنان این 
تیم بر گردانده شدند که همه این ها نشان از ترس کاخ 

سفید از مواضع صریح و سریع ایران است.

بیش از 5/5 میلیون 
مگاوات برق در 
گیالن تولید شد 

سـردار سلیـمانی
 تبلور خـدمت

 بی منت بود 

آب شرب رشت 
کم فشار و کدر

می شود

و   24 گیالن  خبری  شبکه 
عامل  مدیر  واکنش:  نشریه 
اعالم  گیالن  ای  منطقه  برق 
هزار   56۰ و  میلیون  پنج  کرد: 
انرژی  ساعت  مگاوات   ۷2۰ و 
جاری  سال  ماهه   ۹ در  برق 
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  در 
مهندس  شد.»  تولید  گیالن 
عامل  مدیر  آبادی«  بلبل  عظیم 
گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت 
جاری  سال  ماهه   ۹ در  گفت: 
 ۷2۰ و  هزار   56۰ و  میلیون   5
مگاوات ساعت انرژی برق در 
گیالن  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
مقدار  افزود:  شد.وی  تولید 
نیروگاه  این  برق  انرژی  تولید 
 5۷۳ هزار   58۳ امسال  آذر  در 
بود.گفتنی  ساعت  مگاوات 
است که نیروگاه سیکل ترکیبی 
گیالن، بزرگترین نیروگاه منطقه 
گیالن با ظرفیت تولید 1۳۰۷,4 
گازی  واحد   6 دارای  مگاوات 
باشد.  می  بخار  واحد   ۳ و 
کیلومتری   15 در  نیروگاه  این 
رشت  شهرستان  جنوب شرقی 
صنعتی  شهر  مجاورت  در  و 

رشت قرار گرفته است.

و   24 گیالن  خبری  شبکه 
بهمنیار  سارا  واکنش:  نشریه 
گفت  جهان  کار  رزمی  قهرمان 
جزء  هدفی  سلیمانی  سردار   :
پیوستن به حق تعالی و خدمت 

بی منت به مردم نداشت. 
گیالنی  عضو  بهمنیار  سارا 
تیم ملی و قهرمان کاراته جهان 
فلسفه وجودی انسان را زندگی 
عدالت  راستای  در  و  هدفمند 
انسان   : گفت  و  دانست  گری 
هایی که هدف و آرمانی مقدس 
دارند ، هرگز در راه نمی مانند 
و  پیروزی  مسیر  همواره  و 
گشوده  آنان  برای  بهروزی 
خواهد بود .وی افزود : سردار 
سلیمانی هدفی جزء پیوستن به 
منت  بی  خدمت  و  تعالی  حق 
به مردم نداشت. عضو گیالنی تیم 
ملی و قهرمان کاراته جهان با اشاره 
جهانی  استکبار  خواهی  تمامیت  به 
سردارحاج  چون  شهدایی   : گفت 
قاسم سلیمانی که آرمانی مقدس را 
 ، اند  داده  قرار  خود  زندگی  هدف 
هیچگاه اجازه نخواهند داد ظلم 

و بیدادگری عالم گیر شود.

 :24 گیالن  خبری  شبکه 
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت 
گیالن اعالم کرد : آب آشامیدنی 
افت  با  روز   ۷ مدت  به  رشت 
فشار مواجه خواهد شد. شرکت 
گیالن  شهری  فاضالب  و  آب 
امروز اعالم کرد : به دلیل عملیات 
انتقال آب  از خط  بازسازی بخشی 
مدرس  شهید  بلوار  در  رشت  شهر 
شرقی  مناطق  آب  کننده  تامین  که 
 22 تا  امروز  از  است  رشت  شهر 
با  مناطق  برخی  مشترکان  دی 
کاهش فشار آب و همچنین در 24 
با کدر و رنگی شدن  آینده  ساعت 
آب مواجه خواهند شد. شرکت و 
گیالن  شهری  فاضالب  و  آب 
صرفه  با  خواست  مشترکان  از 
جویی و مدیریت مصرف با این 

شرکت همکاری کنند.

شهردار رشت ؛

زهرا رضائی

مدیر عامل خبر داد،

بانوی قهرمان کاراته جهان، 

برای هفت روز، 

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  واکنش: 
نرخی  تک  پیشنهاد  از  اسالمی  شورای 
تومان خبر  قیمت 18۰۰  با  بنزین  شدن 
داد و گفت: مردم حتی راضی به بنزین 

دو هزار تومانی تک نرخی هم هستند. 
احمد صفری با اشاره به دو پیشنهادی 
که برای اصالح قیمت بنزین در مجلس 
شورای اسالمی مطرح شده، اظهار کرد: 
شدن  برابر  دو  دادم  من  که  پیشنهادی 
 12۰ به  شخصی  خودروهای  سهمیه 
-بنزین  فعلی  قیمت های  با  ماه  در  لیتر 
سهمیه ای لیتری 15۰۰ و آزاد لیتری سه 

هزار تومان- است. 
 وی ادامه داد: پیشنهاد یکی دیگر از 
نرخی  دو  بنزین  حذف  نیز  نمایندگان 
لیتری  قیمت  با  آن  نرخی شدن  تک  و 

18۰۰ تومان بود که هر دو طرح در حال 
برای  نیز  امضا  بررسی است و تعدادی 

آن ها جمع شده است. 
مجلس شورای  در  کرمانشاه  نماینده 
به  طرح ها  این  اینکه  بیان  با  اسالمی 
عنوان  شده،  ارائه  مجلس  رئیسه  هیات 
کرد: هرکدام از این دو طرح به تصویب 

برسد، اجرایی خواهد شد. 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  صفری 
رای  برای  بیشتری  احتمال  طرح  کدام 
تک  بنزین  کرد:  عنوان  دارد،  آوردن 
دو  زیرا  است،  بهتری  طرح  نرخی 

و  فساد  ایجاد  باعث  بنزین  بودن  نرخی 
دیگر  سوی  از  شد.  خواهد  سوءاستفاده 
با بررسی که کردیم مردم حتی به بنزین 
هم  نرخی  تک  تومان  هزار  دو  لیتری 

راضی هستند. 
سهمیه بندی  آیا  اینکه  درباره  صفری 
داشته  مصرف  کاهش  در  تاثیری  بنزین 
مسئولین  آنچه  اساس  بر  کرد:  عنوان  نیز 
کاهش  به  منجر  این طرح  کرده اند  اعالم 
مصرف بنزین شده، اما ما خیلی در جریان 

جزییات آن نیستیم.

طرح پیشنهاد بنزین تک نرخی در مجلس 

آگهی ابالغ مالیاتی

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: پیمان خاموشی بازکیائی

نام و نام خانوادگی حسابرس ارشد مالیاتی: هاجر باقرنژاد- حسابرس ارشد واحد مالیاتی 551222 شهرستان فومن

در اجرای ماده ٢٠8 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.

 آگهی ابالغ مالیاتی
 وسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.قانون مالیاتهای مستقیم بدین 208در اجرای ماده 
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 شهرستان فومن 551222حسابرس ارشد واحد مالیاتی  -نام و نام خانوادگی حسابرس ارشد مالیاتی: هاجر باقرنژاد

ف
ردی

 اداره امور مالیاتینشانی  برگ قطعی -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد  نوع شغل نام و نام خانوادگی 

شماره برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی 
 مالیات و عوارض ارزش افزوده

)دوره سوم و  88 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 1
 چهارم(

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و 
 مدارک و ...ارزش افزوده

 امام خمینی )ره(خ  -الهیجان 1801980055914731

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 89 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 2
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914745

دفاتر، اسناد و دعوتنامه ارائه  )چهار دوره( 90 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 3
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914750

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 91 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 4
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914752

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 92 پیمانکاری ساختمان و ... فرا صنعتشرکت مدیا  5
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914755

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 93 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 6
 ...ارزش افزودهمدارک و 

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914760

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 94 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 7
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055637989

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 95 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 8
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914776

ف
ردی

 نشانی اداره امور مالیاتی اختالف مالیاتیتاریخ و ساعت هیأت حل  شماره برگ تشخیص/ برگ قطعی نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی 

 شماره برگ دعوت هیأت حل اختالف مالیاتی

هیأت برگ دعوت  1392 2997000 جوشکار رمضان ضیاء ناصرانی 1
 حل اختالف مالیات

 اداره امور مالیاتی -خیابان شهدا -فومن 5/12/98مورخ  13:15ساعت  10/10/98 -34470
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دفاتر، اسناد و دعوتنامه ارائه  )چهار دوره( 90 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 3
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914750

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 91 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 4
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914752

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 92 پیمانکاری ساختمان و ... فرا صنعتشرکت مدیا  5
 مدارک و ...ارزش افزوده

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914755

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 93 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 6
 ...ارزش افزودهمدارک و 

 خ امام خمینی )ره( -الهیجان 1801980055914760

دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و  )چهار دوره( 94 پیمانکاری ساختمان و ... شرکت مدیا فرا صنعت 7
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 نشانی اداره امور مالیاتی اختالف مالیاتیتاریخ و ساعت هیأت حل  شماره برگ تشخیص/ برگ قطعی نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی 
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 اداره امور مالیاتی -خیابان شهدا -فومن 5/12/98مورخ  13:15ساعت  10/10/98 -34470

آگهــی های ثبتــیآگهــی های ثبتــی
آگهی ابالغ اجرائیه مطابق ماده 18 آئین نامه اجرا

بدینوسیله به اقای داریوش کمالی دو گوری فرزند اسماعیل به شماره ملی 2669449794 به نشانی: رشت ، پسیخان راسته کنار منزل کمالی ) متن سند( ابالغ می گردد که خانم عفت جباری 
به استناد سند نکاحیه 3295 مورخ 69/3/13 جهت وصول 329/508/197 ریال اصل طلب به انضمام هزینه اجرایی علیه شما اقدام به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرائی 
به کالسه 139704029115000775/1 ) بایگانی 9700855(  اوراق اجراییه جهت ابالغ تسلیم مامور پست گردید در نهایت برابر گزارش مامور ابالغ در تاریخ 97/11/16 جهت ابالغ اوراق 
اجراییه به محل مراجعه که به علت نقص ) عدم شناسایی( ابالغ اجراییه میسور نگردیده لذا با توجه به درخواست بستانکار مفاد اجرائیه بکیاردر یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و ظرف مدت 

10 روز از تاریخ انتشار آگاهی عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.  مسئول اجرای اسناد رسمی شاهرود، محمد مهدی خلیلی   -   ر م الف/ 4680  



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  سوره         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور
جانشین :     زهرا رضائی

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

پنجشنبه 19 دی 1398، 13 جمادی االول 1441 ، 9 ژانویه 2020 ، شماره 728

دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنشواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

نشریه واکنش  هر هفته بیش از 5٠ هزار بیننده در فضای مجازی دارد

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
حــــوزه  برای  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  از  کتاب 

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 ، کتاب مرجع در حوزه اطالع رسانی برای رسانه ها و روابط عمومی ها

        

به زودی چاپ پنجم به 

بازار نشر می آید

مریم اکبری نوشاد- پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

اظهارات عبدالمهدی درباره اظهارات عبدالمهدی درباره 
اخرین ماموریت حاج قاسماخرین ماموریت حاج قاسم

عادل عبدالمهدی در جلسۀ پارلمان عراق 
قاسم  حاج  شهید  سردار  هدف  کرد,  فاش 
سلیمانی از سفر به بغداد ارائۀ پاسخ ایران به 
نامه ای از سوی عربستان سعودی بوده است.

از  پیش  سعودی ها  عبدالمهدی،  گفتۀ  به 
آن، از طریق عراق نامه ای با مضمون کاهش 
تشنج بین ریاض و تهران به ایران منتقل کرده 
بودند و قرار بوده است سردار سلیمانی پاسخ 
جمهوری اسالمی را به آن نامه در اختیار وی 

قرار دهد.
در  باشد،  دقیق  عبدالمهدی  سخنان  اگر 
عراق  دولت  تالش  هنگامۀ  در  درست  واقع 
برای میانجیگری بین ایران و عربستان، قاسم 
قرار  آمریکا  ارتش  موشک  هدف  سلیمانی 

گرفته است.
سلیمانی  ترور  عبدالمهدی  حقیقت،  در 
خنثی سازی  جهت  در  عمدی  اقدامی  را 
فعالیت های میانجیگرانۀ دولت عراق ارزیابی 

کرده است.
به نظرم بهتر است مقام های ایرانی در این 
داستان  اگر  کنند.  بیشتری  روشنگری  زمینه 
عبدالمهدی  که  افتاده  اتفاق  ترتیبی  همان  به 
می گوید؛ ترور سردار سلیمانی اساسًا معنا و 

مفهوم متفاوتی پیدا می کند.
طبعًا از آنچه عبدالمهدی در بارۀ آن سخن 
است.  نبوده  بی خبر  آمریکا  دولت  گفته، 
بنابراین این پرسش قابل طرح است که چرا 
اهداف سفر  از  متفاوتی  با طرح روایت  آنان 

سردار سلیمانی به بغداد و ترور او، عماًل راه 
تشنج زدایی در روابط تهران - ریاض را سد 

کرده اند؟
به واقع، تنها طرفی که در خاورمیانه از ادامۀ 
می جوید،  سود  عربستان  و  ایران  بین  تنش 
نتانیاهو  بنیامین  افراطی  راست  انتقالِی  دولت 
هم  تنش  این  از  نتانیاهو  است.  اسرائیل  در 
برای نجات شخص خود از پروندۀ فسادی که 
در آن گرفتار آمده است سود می جوید و هم 
حساس  بخش های  می خواهد  طریق  این  از 
کرانۀ باختری را بدون پرداخت هزینۀ سنگینی 

به اسرائیل ضمیمه کند.
دولت  چرا  که  است  این  پرسش  حال 
ترامپ با سیاست نتانیاهو در این زمینه همراه 
کاخ  در  نتانیاهو  هوادار  باند  آیا  است؟  شده 
کلی  به  ترامپ  دولت  گیری  بر جهت  سفید 
امنیتی  اینکه دستگاه های  یا  و  مسلط شده اند 

اسرائیل، ترامپ را اغوا و گمراه کرده اند؟
خطرناکی  بسیار  تحول  باشد  که  کدام  هر 
راست  جناح  که  است  این  واقعیت  است. 
کرانۀ  اشغال  ادامۀ  با  را  خود  منافع  اسرائیل 
باختری، اختالف اندازی بین کشورهای منطقه، 
برای  افروزی و حتی تالش  به جنگ  کمک 
است  زده  گره  خاورمیانه  کشورهای  تجزیۀ 
دولت های  هشیاری  بدون  موارد  این  همه  و 
منطقه می تواند منجر به فجایعی گسترده تر از 
نظرم  به  برای خاورمیانه شود.  وضع موجود 
دولت ایران می تواند با بهره گیری از همگرایی 

خاصی که بین جناح های مختلف حکومت و 
برخی از منتقدان میانه رو آن در جریان تشییع 
جنازۀ پیکر سردار سلیمانی پدیدار شده است، 
سیاست  در  خود  سابق  کنش های  برخی  به 
داخلی پایان دهد و از همین طریق راهی نیز 
برای تغییر معادلۀ خاورمیانه از راه تشنج زدایی 
با کشورهای عربی به سمت جلو بگشاید تا 
و  اسرائیل  بر  حاکم  افراطی  جناح  نقشه های 

باند حامی آنها در کاخ سفید را خنثی کند.
فرصت های  مانند  هم  فرصت  این  اگر 
باد  به  بخصوصی  محافل  کوشش  با  پیشین 
از  بیش  ما  کشور  و  خاورمیانه  وضع  رود، 
آنچه که تصور می شود، رو به وخامت خواهد 

گذاشت.
احمد زیدآبادی

خود  گزارش  در  اقتصاد  جهانی  مجمع 
برای  الزم  کلیدی  مهارت  ده  فهرست 
موفقیت در سال 2۰2۰ را منتشر کرده است: 
1. »مهارت حل مسائل پیچیده« در سال 
رتبه  در  همچنان   2۰15 سال  مانند   2۰2۰
مهمترین  کماکان  و  ماند  خواهد  باقی  اول 
امروز  پیچیده  دنیای  در  فرد  یک  مهارت 

محسوب مي شود. 
 2 رتبه  به   4 رتبه  از  نقادانه«  »تفکر   .2

آنگاه که قدم بر میداری در خیابانهای شهر 
... و تا زانو در چاله فرو میروی

,باید از خودت سلفی بگیری..
آنگاه که باران می بارد و سیل روانه کوچه 

و خیابان میشود....
و مجبوری ادامه مسیر را با قایق طی کنی

/باز هم باید از خود سلفی بگیری/��
به  رشت  قطار  ایستگاه  پی  در  که  آنگاه 

تهران سرگردانی و...
هیچ تابلویی در سطح شهر به سوی ایستگاه 
نمی بینی ..... خوب معلومه به قطار نمیرسی

/پس سرگردان باید از آوارگی ات باز
سلفی بگیری/

آنگاه که میدان شهر را با زخمه ی ساز و 
سر انگشتان هنرمندت به وجد در می آوری 

ادامه مطلب ... 
رئیس قوه مقننه گفت: اخیراً حرف نسنجیده 
دیگری زده است که 5۰ نقطه فرهنگی ایران را 
چرا  شدند  جویا  وی  از  وقتی  می کند،  بمباران 
فضاحت بارتر  کردید  انتخاب  را  فرهنگ  بخش 
میراث  که  فرهنگی  بخش های  که  داد  پاسخ 
تیررس  در  می شود  محسوب  ایران  تمدنی 
وزیر  چه  هر  و  می دهد  قرار  خود  نظامیان 
خارجه بی خرد او تالش کرد سخنان بی معنای 
ترامپ  مجدداً  و  نشد  موفق  کند،  رتوش  را  او 

همان عبارت مبتذل را بیان کرد. 
وی افزود: فرض کنیم چنین غلطی را کردی 
مثال  می دهد؟  رخ  حادثه ای  چه  نمی توانی،  که 
ایرانیان بی تمدن می شوند؟ به نظر می رسد ایشان 
بین نمادهای تمدنی و قمارخانه ها و کازینوهای 
خود چندان فرقی قائل نیستند. نمادهای تمدنی 
نماد هویت  پیداست  آنها  اسم  از  که  همانگونه 
زدن  با  هستند،  دارا  ایرانیان  که  است  معنوی  

که  است  معني  بدان  این  کند.  مي  صعود 
دنیای جدید در ارتباط با وضع موجود نیاز 

بیشتری به تحلیل نقادانه خواهد داشت.
۳. »خالقیت« از رتبه 1۰ به رتبه ۳ صعود 
مي کند.این آیتم باالترین رتبه صعود را در 
جدول دارد و البته این صعود کاماًل طبیعی 
به نظر مي رسد. با پیچیدگی های روزافزون 
نیاز  مسئله،  حل  توانایی  امروز،  دنیای  در 

روزافزونی به خالقیت خواهد داشت.
4. »مهارت مدیریت انسان ها« علی رغم 
سقوط از رتبه ۳ به رتبه 4 اما همچنان در 
برتر قرار خواهد داشت.  بین مهارت های 
این نشان می دهد که این مهارت، در دنیای 
آینده نیز از اهمیت باالیي برخوردار خواهد 

بود.
5. » هماهنگی و سازگاری اجتماعی« از 
هم  باز  اما  است.  منتقل شده   5 به   2 رتبه 

جزء پنج مهارت برتر قرار دارد.

تا دل مردم را شاد کنی... 
ناکجا  به  دستبند  با  را  تو  مامورها  ناگاه  و 

می برند.... 
/حتما باید از خو سلفی بگیری..../

چرا که اینجا 
نه صدای تو را کسی میشنود...

نه تصویرت و علت انرا را کسی میبیند...
البته هرگاه در چاله می افتی، کسی از پشت 

شیشه بنگاه معامالت ملکی به تو میخندد.
به دنبال آدرس هستی، بی شک  یا هرگاه 
بنگاهی هست که چند نفر در آن به تو آدرس 

بدهند.
گفتم بنگاه!

بنگاه معامالت ملکی!!!
یا بنگاه ماشینهای زپرتی !!!

نمادهای فرهنگی ماهیت واقعیت دارایی تمدنی 
ایرانیان زدوده نمی شود.  رئیس مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: در ضمن این فهم را ندارد 
که این نمادها میراث معنوی کل بشریت است، 
برای  ناشیانه  رفتارهای  در  تصمیمات  همین 
مردم منطقه یک راه جز مقاومت باقی نگذاشته 
است و در واقع حرکت عجیب روزهای اخیر 

یک رفراندوم برای مسیر مقاومت تلقی شد. 
جدید  امنیتی  سیاسی-  صحنه  اصلی  مولفه 
منطقه زندگی با هم و بدون آمریکا است .وی 
این است که حادثه اخیر که  گفت: نکته دیگر 
کرد،  عیان  کامال  را  منطقه  خواسته های  بطن 
متن  وارد  را  منطقه  امنیتی  و  سیاسی  صحنه 
نمی تواند  منطقه  شرایط  دیگر  و  کرد  جدیدی 
به گذشته بازگردد، مولفه اصلی صحنه سیاسی- 
امنیتی جدید منطقه زندگی با هم و بدون آمریکا 
است. مشاهده کردید ترور حاج قاسم که یک 
ملت های  سایر  چگونه  است  ایرانی  مسلمان 

6. »هوش احساسی/عاطفی« یک مهارت 
کاماًل جدید در 1۰ مهارت برتر است! که با 
توجه به مفهوم آن طبیعی است که در بین 

1۰ مهارت قرار گرفته باشد. 
با  فرد  برخورد  شیوه  عاطفی،  هوش 
نشان  را  زندگی  نشیب های  فراز  و  مسائل 
می دهد و می تواند موجب شود که ارتباط 
نتیجه  در  و  کند  برقرار  اطرافیان  با  بهتری 
قدرت سازش بیشتری با مشکالت عاطفی 
و هیجانی داشته باشد. این افراد مسئولیت 
خود  مورد  در  و  دارند  بیشتری  پذیری 

برداشت و نگرش مثبتی دارند. 
با  گیری«  »تصمیم  و  »قضاوت«   .8 و   ۷
به  عاطفی  هوش  و  خالقیت  ورود  وجود 
مکان های باالتر جدول, با کمی جابجایی 
زیرا  داشت.  خواهند  قرار   8 و   ۷ رتبه  در 
اتفاقات  و  مسائل  کردن  قضاوت  مهارت 
برای  گیری،  تصمیم  مهارت  و  پیرامون 

عجب! ........ بنگاه! 
- پس سوژه همین است؛

بنگاه رسانه
همین سبب شدکه؛ 

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دود و درد ملولم و رسانه ام آرزوست.

بله... براستی کاش بنگاه هایی در شهر، در 
کف خیابان باشند و از نزدیک درد این شهر 
ببینند...)یک بنگاه  و درد مردمانش را واضح 

رسانه(
بله... رسانه ها از مردم خیلی دورند.

آنقدری که از انجمن های خیریه در سطح 
شهر میبینیم که از مردم کمکهای مالی جمع 
برای رضای   , ندارد  اشمالی هم  و  کنند  می 
خدا یک خبرنگار نمیبینیم که اخبار مشکالت 

در  همه  اتفاقا  و  کشاند  همراهی  به  را  منطقه 
دکتر  کردند.   موضع گیری  آمریکا  اقدام  مقابل 
الریجانی تأکید کرد: یک وجه این حرکت او را 
در اقدام مجلس ملی عراق مشاهده کردیم که با 
درک عمیق تصمیم به لغو معاهده امنیتی گرفته 
و حکم به اخراج آمریکا داده اند، این امور طلیعه 
ایستادگی  بود،  خواهد  منطقه  جدید  تحوالت 
آمریکا در مقابل این جریان و عکس العمل های 
احمقانه نظیر آنچه که در پاسخ پارلمان عراق داد 
که پول پادگان های خود را طلبید یا تحریم های 
اقتصادی که واقعا تأسف آور است که کشوری 
که مدعی مدیریت جهانی است صراحتا اعالم 
می کند یا باید اجازه پایگاه های متعدد نظامی و 
کنترل فضای کشور به آن بدهند و اجازه دهند 
یا  کنند  ترور  و  بکشند  خواستند  را  کسی  هر 
شما را به بدترین شیوه تحریم می کنند. رئیس 
آمریکا  جمهور  رئیس  به  خطاب  مقننه  قوه 
اخراج  باعث  منطق ها  این  ترامپ  آقای  گفت: 

ساختن دنیای جدید نقشی حیاتی دارد.
قرار  نهم  رتبه  در  »مذاکره«  مهارت   .۹

خواهد داشت. 
یک  نیز  ادراکی«  پذیری  »انعطاف   .1۰
مهارت جدید است و حکایت از آن دارد 
خود  ادراکی  رویکرد  و  شیوه  در  باید  که 

انعطاف پذیرتر باشیم.
پیام  سه  فهرست  این  به  عمیق  نگاهی 

کلیدی برای ما دارد: 
مهارت های مرتبط با »اندیشیدن« در این 
لیست غوغا می کند. از حل مسایل پیچیده 

تا انعطاف پذیری ادراکی.
نتیجه گیری:

مسائل هر روز پیچیده تر میشوند و حل 
آنها با استفاده از تفکر نقادانه)توسط دیگران 
بر مبنای مسئولیت اجتماعی( و خالقیت از 

ضرورتهاست.
آینده هم اکنون است

و  معامالتی  بنگاه  که  آنقدر  کند!  جمع  را 
یک  بینیم،  می  شهر  در  رستوران  و  بوتیک 
در  مگر  بینیم!  نمی  رویت  قابل  رسانه  بنگاه 
پس کوچه ها یا پاساژها البالی مغازه ها کور 

سویی بزنند.!!
عجیب نیست آیا ؟ هیچ کس درد مردم را 
بیاورند  هجوم  ها  رسانه  کاش  بیند..؟؟  نمی 
در میان مردم، در پیاده روها، دفتری و دکانی 
این  از  پیش  هرچه  نیز  مردم  و  باشند  داشته 

سلفی گرفته اند را به رسانه ها بدهند.
کافه  در  نشستن  جای  به  کمی  کاش 
ها  ای  رسانه  با  ها،  چایخانه  و  ها  رستوران 
هم  دست  در  دست  و  شویم  هم جمع  دور 

مطالبه گر باشیم. 
مطالبه گر باشیم.

شما از منطقه می شود، مقاومت بی جا نکنید که 
تدارک  آمریکا  ملت  برای  را  زیادی  هزینه های 
ندای  شما  امروز  داشت:  بیان  وی  می کنیم. 
زندگی با هم و بدون آمریکا را در یمن، لبنان، 
که  و حتی کشورهایی  فلسطین، سوریه  عراق، 
مسلمان نیستند، می شنوید و جالب تر اینکه برخی 
کشورهای منطقه که آمریکا آنها را جزء متحدین خود 
کررا  اسالمی  جمهوری  با  مذاکرات  در  برمی شمارد 

گفته اند که نمی توانند به آمریکا تکیه کنند. 
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
حضور  حادثه  ارزش  ملت  محترم  نمایندگان 
معجزه گونه مردم را باید در حد و مقدار عظیم آن در 
نظر گرفت و پیش از هر چیز سجده شکر و سپاس 
به ساحت اقدس ربوبی سایید که تحولی در قلوب 
همگان رقم زد که به یکدیگر همبسته تر شوند و با 
صدای واحد مقابل آمریکا بایستند، این همبستگی و 
وحدت دل ها جز با عنایت خداوند محقق نمی  شد. 

خشم مقدس ناشی از داغ حاج قاسم، بزودی 
با بمباران رسانه ای دشمن، جایش را به ابهامات 

و نگرانی های دیگری خواهد داد.
فضای  مزدوران  و  ای  ماهواره  های  شبکه   
مجازی، این کار را شروع کرده اند، منفعل نمانیم.

دارید  دوست  که  اسمی  هر  با  را  متن  »این 
منتشر کنید، مهم آگاه سازی است«

ایران در سوگ حاج قاسم عزیز است و»انتقام سخت« خواست قاطبه مردم است 
و این خشم ملی، خواب را از چشم دشمنان ما ربوده است.  وحشت دشمن را 
می توان از آماده باش بی نظیر آمریکا و همه متحدانش نه در سطح منطقه بلکه 
تقریبا درهمه عالم دید. اما دشمن می نشیند تا ما انتقام بگیریم!؟ قطعا پاسخ منفی 
است وآنها می کوشند پیش و بیش از بازدارندگی نظامی، تیغ انتقام را در میدان افکار 
عمومی ُکند کنند. اما چگونه!؟ دو گانه های»جنگ و صلح«»دو قطبی اقتصادی« و» 

وزن کشی اقدامات طرفین«
 راهکارهای موثر دشمن برای انحراف افکار عمومی است.

در دوگانه نخست، آنها می کوشند مردم را از یک جنگ فراگیر بترسانند و اینگونه 
وانمود کنند که اگر ایران اقدامی بکند، درگیر جنگی وسیع و همه جانبه  با آمریکا 
خواهد شد .  در دوگانه دوم، آنها می کوشند مردم را از یک شکست اقتصادی بزرگ 
بترسانند و اینگونه وانمود کننند که اگر ایران اقدامی بکند، دالر و سهام چنین و چنان 
خواهد شد و برای زمینه سازی، نوکران و عمالشان را به موج سازی در بازاراقتصادی 
وادار خواهند کرد. و سرانجام در موضوع سوم، آنها می کوشند در یک محاسبه ظاهرا 
منطقی، این دوگانه را ایجاد کنند که جان یک فرد)حتی اگر قاسم سلیمانی باشد( در 
مقابل جان یک ملت ارزشی ندارد و نباید بخاطر انتقام خون او، یک ملت را به کشتن 
داد!  می بینید که پایه و مایه همه این سه استدالل، القاء ترس و وحشت است و تاکید 

بر اینکه ما در برابر آنها هیچیم!
اما حقیقت این است که هیچ یک از این اتفاقات نخواهد افتاد. 

آمریکا به هیچ وجه توان و جرات ورود به یک جنگ فراگیر با ایران را ندارد.
نظامی،  عملیات  و  است  معنی  بی  ناو  روی  از  جنگ  است،  واضح  هم  علت 
مختصات خاص خود را دارد. یکی از مهمترین آنها، عقبه زمینی برای یک جنگ 
تمام عیار است. هرچند آمریکا در کشورهای اطراف ما پایگاه هایی دارد، اما کدام 
کشور حاضر است پله حمله به ایران شود و دیگر بار تجربه صدام را برخود هموار 
کند!؟  آنها که وحشت جنگ گسترده را تزریق می کنند، عامدانه می کوشند توان 
را  مهم  این  و  کنند  نمایی  بزرگ  را  دشمن  توان   ، مقابل  ودر  بگیرند  نادیده  را  ایران  نظامی 
فراموش کنند که هزاران سرباز آمریکایی در منطقه و کنار گوش محور مقاومت حضور دارند 
و این یعنی دوست داران ایران می توانند به جای اقدام در یک نقطه خاص، شبح وحشت 
 ... و  متحده عربی  ،امارات  قزاقستان  افغانستان،  عراق،  هند،  پاکستان،  در  را  کابوس مرگ  و 
بگسترانند و ضرب شست خود را غافلگیرانه به آنها نشان دهند. در چنین شرایطی، آمریکا 
جرات ورود به یک نبرد بی پایان را ندارد. نگاهی به منازعات داخلی آمریکا هم موید این 

موضوع است(
فراموش نکنید که همه این الف ها درباره اسرائیل هم گفته می شد اما دیدیم که علیرغم 
با  ارتشش، در آخرین رویارویی  ناپذیری  ادعای شکست  آمریکا و  حمایت همه جانبه 
فرستاد.در  واسطه  بس  آتش  برای  ذلیالنه  بعد،  و  آورد  تاب  روز  یازده  تنها  اهلل،  حزب 
محاسبه اقتصادی هم اگر دولتمردان اندکی تحرک و هوشیاری داشته باشند، نه تنها اتفاقی 
نخواهد افتاد بلکه برعکس، با حفظ اقتدار ملی، ارزش پول ایران و و ارزش دارایی مردم 
بیشتر هم خواهد شد. و اما درباره مقایسه جان حاج قاسم با یک ملت! این محاسبه از 
اساس غلط است. هرچند حاج قاسم واقعا یک ملت بود، اما او به معنی واقعی قهرمان 
امت اسالم و بلکه قهرمان مستضعفان بود. اینجا اساسا بحث انتقام گیری شخصی نیست 
) که شخص او هم برای ما از جان عزیزتر بود( بلکه ضربه آنها به نماد غرور و عزت امت 
ما بود. اینجا دوراهی بزرگی است. یا باید خفت و خواری را بپذیریم که در این صورت باید 
پی در پی منتظر گستاخی های بیشتر آنها در ترور بزرگان و قهرمانانمان باشیم، یا 
غیورانه از عزت نفس و کیان خود دفاع کنیم و ثابت کنیم که بیشه از شیران شرزه 

خالی نیست. انتقام سخت
کریم حفی .....................

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه واکنش: نماینده ولی فقیه در استان گیالن گفت: 
اندیشه های همه  افکار و  به  بی توجهی  به دلیل  استان گیالن  از مشکالت  بسیاری 
صاحب نظران است. آیت اهلل رسول فالحتی در چهارمین همایش ائمه جمعه استان 
در سال ۹8 در دانشگاه گیالن با بیان اینکه اگر کسی خداوند را خالصانه عبادت کند بهترین 
مصلحت ها برای او درنظر گرفته می شود اظهار داشت: پیشرفت و رفع محرومیت در مناطق 
مختلف با تبادل اندیشه و همکاری متقابل حوزویان و دانشگاهیان امکان پذیر است. نماینده 
داشتن  به شرط  را  دانشگاه  و  حوزه  اهالی  میان  نشست  برگزاری  گیالن  استان  در  ولی فقیه 
خروجی مناسب مفید دانست و گفت: مدیران اجرایی باید برای در پیاده کردن برنامه های خود 
به مشورت و نظرات اهالی علم و دانشگاهیان و حوزویان اهمیت دهند و از آنها بهره گیرند. 

وی با اشاره به اینکه اهالی حوزه، دانشگاه و ائمه جماعات می توانند در حل 
مسائل زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی مؤثر باشند و راهکار ارائه دهند تصریح 
کرد: یکی از آثار منفی در برنامه های اجرایی کشور تک روی است و طبق بررسی ها 
نبودن  متحد  و  به علت تک روی  استان گیالن  از مشکالت  مورد  که ۳۰  دریافتیم 

مسئوالن است. 

مدیریت افکار عمومی در این مقطع 
خاص بسیار مهم است

صاحبنظران در حل مشکالت 
مشارکت داده شوند 

ده شایستگی کلیدی الزم در سال ٢٠٢٠ میالدی

پس رسانه ها کجایند!؟

رفراندوم برای تداوم مسیر مقاومت نماینده ولی فقیه در گیالن، 



اظهارات عبدالمهدی درباره اظهارات عبدالمهدی درباره 
اخرین ماموریت حاج قاسماخرین ماموریت حاج قاسم










