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 در گفته ها، نوشته 
نظرهای  اظهار  و  ها 
مدیران  عمومی  افکار 
و  با یک چشم  اغلب 
در قالب مدیران دولتی 
نهادها  » سازمان ها و 
خصوصی  بخش  و   «

تقسیم بندی می شوند. 
این در شرایطی است که مدیران در دسته 
تحلیل  و  تقسیم  قابل  گوناگون  های  بندی 
گیالن  استان  مدیران  نگارنده  نظر  به  هستند. 
نمایندگان  دولتی،  مدیران  از  اعم  کشور  و  
مدیران بخش  خانه ملت، مسئوالن قضایی و 
خصولتی و خصوصی در چهار دسته خاص 

قابل تقسیم و ارزیابی هستند. 
گروه اول، 

مدیرانی کارآمد، دلسوز، متعهد و به اصطالح 
افکارعمومی سرسفره پدر  و مادر شان بزرگ 
شده ، هستند که کم فروشی نمی کنند. سخت 
  ، نیستند  هیاهو  و  اهل شعار  و  کنند  کار می 
در عین حال با هوشمندی عملکردهای خوب 
خود را برای عزت و ابروی نظام و حاکمیت 

به هنگام منتشر می کنند.   
نسل این گروه از مدیران  شاید کم نباشد اما 

خیلی زیاد هم نیست.« 
جریان  و  دولت  چه  کند  نمی  هم  تفاوتی 
با  مدیران  از  دسته  این  باشد،  کار  سر  سیاسیی 
معامله ای که با خدای خود کرده اند بسیار با 
دور   ، بخش  امید  عملشان  و  حرکات   ، تدبیر 
اندیش و آینده نگر هستند و مردم در مالقات 
آنها به معنای واقعی  برای تداوم عزت و  با 
سربلندی اسالم ناب و نظام اسالمی مقتدر  به 
نداریم«  اسامی  انتشار  » قصد  بالند.  خود می 

بماند...

با اجازه !
مدیران 4 گروه هستند

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

خـــــبـرهای ویـژه

هرگز نتوانستیم لیوان قهوه ایرانیها
 را بیاندازیم    

           این روزهای دولت دوتالد ترامپ بر طبل نوعی جنگ علیه نظام اسالمی و 
اساسا بر اندازی حکومت دینی در ایران تاکید می کنند و از هر ابزار و نیرویی برای تحقق 

اهداف شوم خویش کمک می گیرند ...  
 صفحه 2

اخبار

در استـفاده از وسایل 
پرمصرف پرهیز شود

برداشت شروع شد، 
جلوی قاچاق را بگیرید

 چک های برگشتی 
324 همچنان رو به افزایش

به نام خـدای قـلم و اندیـشه
۱۷ مرداد روز خبرنگار بر همه 

تالشگران عزیز ، بی مدعا و عزتمند 
رسانه های گیالن و ایران مبارک 

باشد .
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این کتاب در پنج فصل » نقش مساجد در اطالع رسانی، تاریخ 
مطبوعات ایران، نظریه های ارتباط جمعی، اصول علمی خبر 
نویسی، اصول گزارش نویسی ، سیاست های خبری« به تحریر 
در آمده و در کتابفروشیهای  طاعتی، بدر ، وارسته در رشت  

در دسترس  است.

سازمان ها، چای 
مصرفی را از تولید 

داخل تامین کنند

ادامه مطلب صفحه 8

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

سرکار خانـم کاویـانی 

محمدپور - نویسنده، روزنامه نگار  
و مدرس دانشگاه

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی بعنوان مدیر رسانه ای 
دانشگاه علوم پزشکی  گیالن موجب مسرت فراوان 

است. 
ضمن تبریک و تهنیت به شما و اهمیت این 

جایگاه مهم توفیقات روزافزون برایتان آرزومندم.

پذیـرش بدون آزمون دوره 
کارشنـاسی ارشـد

رشته های دایر مقطع کارشناسی ارشد

پیرو بخشنامه »پذیرش بدون آزمون استعداد 
درخشان« سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسه 

آموزش عالی کوشیار از متقاضیان معدل برتر )دانش 
آموختگان مقطع کارشناسی ( برای سال تحصیلی 

9۷-۱396 در دوره کارشناسی ارشد رشته های زیربه 
صورت بدون آزمون ثبت نام می نماید . متقاضیان حائز 

شرایط می توانند از تاریخ ۱2/4/96 لغایت 3۱/5/96  با در دست داشتن 
معرفی نامه )از محل تحصیل مقطع کارشناسی ( به واحد تحصیالت تکمیلی 

مؤسسه آموزش عالی کوشیار مراجعه نمایند.

با شماره  33۱۱۷928 -0۱3  واحد تحصیالت  بیشتر  جهت کسب اطالعات 

تکمیلی تماس حاصل فرمایید
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• مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

• مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
• مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی

• مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین

وزیر جهاد کشاورزی ؛

         مدیرمسئول :  09125036810

تلفن تماس براي خرید    09۱250368۱0

انشاهلل مردم و مسئوالن ما بیش از پیش ارزش قلم 
و جایگاه خبرنگاران و عکاسان،طراحان و همه 

اصحاب رسانه را بدانند.
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رایزنی شهرداری رشت 
برای میزبانی شهر خالق 

خوراک یونسکو   
 در جلسه توسعه گردشگری با محوریت شهر خالق خوراکی ضمن تاکید بر برند 
سازی محصوالت شهر رشت در راستای رایزنی شهرداری برای میزبانی شهر خالق 

خوراک یونسکو بحث و بررسی شد...
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اقتصادی،گوناگون

حجم  واکنش:  نشریه   
گرفته  صورت  معامالت 
در بورس کاالی این منطقه 
سال  ابتدایی  ماه  چهار  در 
جاری 41 رشد داشته است.  
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
براین   ،  24 گیالن  خبری 
فروردین  ابتدای  از  اساس 
ماه سال 96 حجم معامالت 
انجام شده در بورس کاالی 
 7617 به  انزلی  آزاد  منطقه 
این در  یافته و  افزایش  تن 
میزان  این  که  است  حالی 
در مدت مشابه سال گذشته 

5393 تن بوده است. 
از سوی دیگر؛ در چهار 
ارزش  اول سال جاری  ماه 
کاالی  بورس  معامالت 
منطقه آزاد انزلی به 89665 
یافته  افزایش  ریال  میلیون 
 79000 با  مقایسه  در  که 
ماهه  چهار  ریال  میلیون 
بیانگر  نخست سال گذشته 
رشد 14 درصدی در ارزش 
صورت  معامالت  مالی 

گرفته است. 
مدیریت  گزارش  به 
بین  امور  و  عمومی  روابط 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
انزلی، تنوع کاالهای عرضه 
شده در بورس کاالی منطقه 
از 5 فقره در سال 94 به 7 
نوع کاال در چهار ماهه اول 
 11 نهایت  در  و   95 سال 
فقره در سال جاری افزایش 
رشد  دهنده  نشان  که  یافته 

57 درصدی است. 
شده  عرضه  کاالهای 
منطقه  کاالی  بورس  در 
بر  مشتمل  انزلی  آزاد 
زایلین  اوره،  استیک،  اسید 
منومر،  استایرین  مخلوط، 
منو  گالیکول،  اتیلن  دی 
ترفتالیک،  اسید  اتیلن، 
کریستال  آمین،  اتانول  دی 
 ، کاستیک  سود  مالمین، 
بنزن و سایر محصوالت از 
در  فعال  کارگزاران  سوی 
بوده  منطقه  کاالی  بورس 
که از سوی شرکت ها مورد 

معامله قرار گرفته است. 
رونق فضای کسب و کار 
در سطح منطقه، ارائه بسته 
تشویقی  و  حمایتی  های 
مندی  بهره  افزایش  جهت 
تولیدی  و  اقتصادی  فعالین 
مزیت  از  استان  و  منطقه 
بورس  در  معامله  های 
فعالسازی    ، منطقه  کاالی 
و  صنعتی  راکد  واحدهای 
اعمال مزایا و معافیت های 
دالیل  مهمترین  از  قانونی 
بورس  معامالت  افزایش 
انزلی  آزاد  منطقه  کاالی 

ارزیابی می شود. 
 

خبر

معامالت بورس کاال 
41 درصد افزایش 
یافت 

  وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد، دستگاه 
های اجرایی اعم از لشگری و کشوری چای مصرفی خود را از کارخانجات تولیدکننده 
داخلی تامین کنند.   مهندس محمود حجتی در نامه ای به دکتر جهانگیری با اشاره به این 
که چای ایرانی به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی، سالم ترین چای دنیا محسوب می 
شود،تصریح کرد: تداوم تولید این محصول که در سال های اخیر با حمایت دولت تدبیر 
و امید از رونق و افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است،ضمن حفظ اشتغال و تامین 

معیشت کشاورزان می تواند بخش مهمی از مصارف مردم عزیز کشور را تامین نماید.

وزیر جهاد کشاورزی به منظور رونق بیشتر صنعت چای کشور و همچنین کاهش نگرانی 
تولیدکنندگان داخلی از فروش به موقع محصوالت تولیدی، در این نامه از معاون اول رئیس 
جمهور درخواست کرده است تا کلیه دستگاه های اجرایی اعم از لشگری و کشوری چای 

مصرفی مورد نیاز خود را از کارخانجات تولیدکننده داخلی تامین کنند.
حجتی در ادامه،آمادگی سازمان چای کشور را برای همراهی و مشاوره در زمینه تامین 
چای مصرفی دستگاه های اجرایی از طریق سندیکای کارخانجات چای سازی اعالم کرده 

است.

وزیر جهاد کشاورزی ؛  سازمان ها، چای مصرفی را از تولید داخل تامین کنند

100 میلیون تومان اهدایی شهردای، تیم فوتسال بانوان می رشت تجلیل شدند 

زهرا رضائی

زهرا رضائی

واکنش

این روزهای دولت دوتالد ترامپ 
بر طبل نوعی جنگ علیه نظام اسالمی 
و اساسا بر اندازی حکومت دینی در 
ابزار  هر  از  و  کنند  می  تاکید  ایران 
شوم  اهداف  تحقق  برای  نیرویی  و 

خویش کمک می گیرند  .
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ، شخص ترامپ که فردی 
فاقد صالحت برای ریاست جمهوری 
آمریکا و اغلب نامتعادل است  برای 
که  بود  کم  متحده  ایاالت  حاکمیت 
کرده   دور خود جمع  به  را  ای  عده 
از  بدتر  مراتب  به  اطرافیانش  حال  و 

خود ترامپ است. 
ادامه این روند و فضایی که رسانه 
های این کشور علیه ایران ترسیم می 
کنند و ایران را با آزمایش موشک ها 
به خصوص آخرین موشک  تهدید و 
های  شرکت  و  نهادها  ها،  شخصیت 
ایران را تحریم کرده اند، نگاه مردم 
آمریکا علیه ایران را هر روز سیاه تر 

می کند.! 
های  ایالت  در   راستا  همین  در 
مختلف آمریکا نشست های تحلیلی 
ایران  علیه  که  زمینه  این   در  متعدد 
جنگ باشد یا راه های دیگر بررسی 
شود،  در حال برگزاری است. در این 
ایران   با  برخورد  موافق  های  نشست 
تالش می کنند تا ایران را یک تهدید 
جهانی نشان داده و افکار عمومی را 

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه 
محصول  برداشت   :24 گیالن  خبری 
برنج در مزارع شمال ایران شروع شده 
کشاورزان  نگرانیهای  از  یکی  و  است 
از  نگرانی  کننده،  تولید  کوش  سخت 
واردات بی رویه و اغلب قاچاق است.  
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ، استاندار گیالن اواخر هفته 
گذشته در آخرین روزهای تیر ماه در 
یک مزرعه به هنگام بازدید از برداشت 
دولت  گفت:  خبرنگاران  به  محصول 
برداشت  جریان  در  تا  است  مصمم 
محصول به هیچ عنوان برنج وارد کشور 
نکند. این حمایت بسیار عالیست ، اما 
نگرانی شالیکاران است،  آنچه موجب 
واردات قاچاق از اسکله های مجاز و 
غیر مجاز به خصوص شبانه و در ایام 

تعطیلی است .
که  دارد  آن  از  حکایت  ها  گزارش 
برنج  تن  هزار  صدها  ها  زمان  این  در 
از مرزهای آبی و خشکی وارد کشور 

بانوان  فوتسال  تیم  کادرفنی  و  بازیکنان  واکنش:از  نشریه 
می رشت سپیدرود با حضور سرپرست شهرداری رشت و 

اعضای شورا تجلیل شد  
از   نقل  به    ،  24 گیالن  تحلیلی خبری  گزارش شبکه  به 
شهرداری  الملل  اموربین  و  ارتباطات  خبرمدیریت  واحد 
رشت، فرامرز جمشیدپور با بیان اینکه شورای چهارم کمک 
های فراوانی به تیم فوتسال بانوان می رشت سپیدرود کرده 
های  تیم  تقویت  موجب  ها  کمک  این  اظهارکرد:  است 
ورزشی به ویژه تیم های داماش و سپیدرود شده است که 
همین مساله مسئولیت شورای پنجم را بیشترو دشوارتر می 
کند.  وی گفت : توقعات کمک ازشهرداری رشت زیاد است 

و شهرداری نیز درحد وسع خود به آنان کمک می کند. 
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به بودجه 100 میلیون 

برای هر  گونه مقابله آماده کنند.   
یک  ها  نشست  این   از  یکی  در 
و  مرد  آمریکا  کار  کهنه  کارشناس 
یک خانم با تجربه مخالف هر گونه 
برخورد با ایران  و مشکالتی اساسی 
وجود  به  جهان  و  آمریکا  برای  که 
می آید با اشاره به تجریه آمریکا در 
مدیر  رایدل  بورس  دولت   سقوط 
کینگز  برو  موسسه  اطالعاتی  پروه 
هم  بر  تبعات  تشریح  با  آمریکا  در 
با  برجام«   « ای  هسته  توافق  زدن 
اسرائیلی  واقع  در  گفت:  مستندات  
ها هم مخالفتی با موافقت هسته ای 
ایران ندارند و برای سعودی ها هم 
می  دلشان  و  است  فرع  یک  توافق 
خواهد که تا ابد این توافق ادامه یابد. 
افزود: ملک سلمان شاه جدید  او 
دیگر  از  تر  طلب  جنگ  بسیار 
می  و  است  سعود  آل  پادشاهان 

می شود و این واردات بازار عرضه و 
واردات  با  زند.   می  هم  به  را  تقاضا 
می  انجام  سال  هر  که  برنج  رویه  بی 
برنج سوداگران  قیمت  کاهش  و  شود 
با درک این شرایط وارد منطقه شمال 
شده و محصول را به نرخ های ارزان از 

کشاورزان خریداری می کنند.
زحمت  با  که  برنجی  داللها  این   
در  را  است  شده  تولید  فراوان  رنج  و 
برنج خارجی مشابه مخلوط  با  انبارها 
کرده و در فصل سرد سال به خصوص 
و  دید  که  عید  تعطیالت  استان  در 
بازدید ها افزایش می یابد به دو تا سه 

برابر قیمت می فروشند.
مصرف  که  است  ها  زمان  این  در   
اعتراض  ها  قیمت  به  نسبت  کنندگان 
دارند در حالی که سود افزایش قیمت 
و گران فروشی ها در جیب سوداگران 
این  از  نفعی  کننده  تولید  و  است 

معادالت نمی برد. 
شبکه  و  واکنش  نشریه  مدیریت 
خبری گیالن 24 به همه مردم خوب 
از  انتقاد  ضمن  کند،  می  توصیه  ایران 
واردات برنج خارجی و گزارش دهی 

تومانی مصوب شده شورای شهر برای کمک به این تیم بیان 
داشت: تصمیم بر این بود که این مبلغ درچند روزگذشته و 
قبل از برگزاری تجلیل پرداخت شود اما بنا به دالئلی این 

اتفاق میسر نشد.  
با وجود مشکالت  افزود: قول می دهیم که  جمشید پور 

مالی شهرداری، این مبلغ درچند روزآینده پرداخت شود.  
 همچنین دراین مراسم رئیس شورای شهرستان رشت نیز 
بانوان  فوتسال  تیم  از  مقتدرانه  چهارم  شورای  اینکه  بیان  با 
سپیدرود حمایت می کند اظهار داشت: این حمایت به شرط 

ادغام 2 تیم در یک تیم انجام می شود.  
مدال  فوتسالیست  دختران  برغیرت  پور  حاجی  اسماعیل 
آور درود فرستاد و گفت: مسئوالن حق به هدردادن زحمات 

این ورزشکاران را ندارند.

به هر  ایران   علیه  ها  خواهد تحریم 
شکلی برگردد و ایران در جهان منفور 

شناخته شود. 
کرد:  اظهار  اطالعاتی  مدیر  این 
ژانرال های آمریکایی مستقر در ایران 
صورت  در  دانند  می  افغانستان  و 
دانند  می  ایران  علیه  جنگ  بروز 
تواند،  می  چقدر  ایران  العمل  عکس 

خطرناک باشد
رایدل با بیان نمونه ای برای ارتباط  
آنها گفت: در  ایرانی ها و زیرکی  با 
همه  اوباما  جمهوری  ریاست  دوره 
های  مقام  با  که  بود  این  تالشمان 
داشته  چهره  به  چهره  ارتباط  ایرانی 
باشیم و حتی دریک ضیافت که آقای 
سازمان  در  سخنرانی  برای  خاتمی 
شد  قرار   ، بود  آمده  آمریکا  به  ملل 
رئیس  قهوه  لیوان  مهمانی  تا در یک 
اوباما  و  شود  ریخته  ایران  جمهوری 

هر  توسط  مرزی  نقطه  هر  از  واردات 
فرد و سازمان و نهادی  برای حمایت 
از کشاورز ایرانی ، در ماه های مرداد 
و تا نیمه شهریور ماه برای خرید برنج 
به  مناسب  قیمت  با  معطر   ، مرغوب 

گیالن و مازندران سفر کنند. 
برنج  بهترین  قیمت  اکنون  هم 
 11 کیلویی  گیالن  بازار  در  هاشمی 
گونه  هیچ  و  است  تومان  هزار   12 تا 
مخلوط   با  برنج  همین   . ندارد  دخلی 
در  و   15 تهران  در  مشابه  های  برنج 

رشت  شهر  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
نیز قدردانی از ورزشکاران  را یک وظیفه اخالقی همگانی 
مالی،  کمبودهای  تمام  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد 
اما ترجیح داده شد تاقدم های مربوط به پیشرفت دختران 
سیدرضا  شود.   برداشته  دیگری  از  پس  یکی  فوتسالیست 
موسوی روزان برلزوم تقویت و حمایت از تیم داماش تاکید 
و تصریح کرد: دستگاه های حمایتی باید در امورات ورزشی 
جنب و جوش و مشارکت بیشتری داشته باشند. وی افزود: 
هرچند حمایت های زبانی پسندیده است اما این حمایت ها 

باید درعمل نیز نمود داشته باشند. 
بابیان  ادامه  در  نیز  کالنشهررشت  شورای  سخنگوی   
اینکه در راستای تقویت و توسعه ورزش بانوان باید جدیت 
است  گذشته  دادن  شعار  زمان   : داشت  بیان  شود  بیشتری 

آن را بردارد ، اما آنها زرنگ تر بودند 
که  با برنامه های دیکته شده ما پیش 

بروند.. 
مدیر یک دیگر اطالعاتی  آمریکا در 
این نشست  تصریح کرد: مطالعات و 
بررسی ها نشان می دهد که ایرانی ها 
واقعا می توانند به  آمریکا در سوریه ، 
اگر  و  بزنند  آسیب  افغانستان  و  عراق 
اسانی  ی  لقمه  ایران  که  تصورکنیم  

است  ، سخت در اشتباه هستند. 
آمریکایی  اطالعاتی  مدیر  این 
تفاوت  به  اشاره   با  نشست   این  در 
دکتر  دوره   با   ایران   کنونی  شرایط 
بدانیم  باید  گفت:  صراحت  به  مصدق 
آمریکا،   و  ایران  میان  ارتباطات  که 
آمریکایی ها  پوکر و ایران های شطرنج 
بازی می کنند یعنی یک بازی با فکر و 
تفکر  نباید  و  ماهرانه   و  بلند  اندیشه 

عملکرد آنها دست کم گرفته شود. 
مدیران  و  ها  کارشناس  که   اکنون 
آمریکایی  تحقیقی  و  اطالعاتی  مراکز 
به این نتیجه رسیده اند ، ما در داخل 
زبانی  یک  و  همدلی   با  باید  کشور 

دراین فضا کارکنیم .
همه  در  مسئوالن  وحدت  با  باید   
عرصه ها، افزایش  فعالیت های رسانه 
و  مستمر  های  حمایت   ، کشور  های 
مضاعف مردم  همه در کنار هم برای 
نگاه  با  و  بکوشیم  سرزمین  این  عزت 
،  کشور  را برای  آینده ای روشن  به 
سازیم.     مهیا  شایستگی  به  فرزندانمان  

انشاء اهلل       

شمال شهر تا 18 هزار تومان با نام برنج 
عین  در  می شود.  فروخته  گیالن  معطر 
جهاد  مسئوالن  که  است  شایسته  حال 
نیز مقام  کشاورزی ، صنعت و معدن و 
نیز  و  شمالی  های  استان  اجرایی  های 
برنج  واردات  با  برخورد  برای  کشوری 
پیگیری ها  کنندگان  تولید  از  و حمایت 
ی جدی تری داشته باشند. اطالع رسانی 
ازسوی مسئوالن در این خصوص بسیار 
پسندیده و نشانگر حمایت از کشاورزان 

و  مصرف کنندگان است. 

جدی  عزم  باید  امروز  دیروز،  های  قول  کردن  عملی  برای  و 
تری داشت. فاطمه شیرزاد گفت: ورزش بانوان درگیالن بسیار 
مظلوم واقع شده است و نمونه بارز آن تیم فوتبال بانوان ملوان 
بود که به دلیل مشکالت مالی ازحضور درعرصه های رقابتی 
بین المللی بازماند و باید جلوی اتفاقات اینچنینی گرفته شود. 
وی با اعالم اینکه 2 تیم فوتسال در شهرداری رشت وجود دارد 
تاکید کرد: تکلیف این 2 تیم باید هرچه زودتر مشخص شود. 

 سخنگوی شورای اسالمی کالنشهر رشت با اعتقاد براینکه با 
وجود تالش های فراوان، در حق تیم فوتسال بانوان می رشت 
سپیدرود بی انصافی شده است گفت: مشکالت مالی این تیم 

باید به زودی برطرف شود. 
دراولویت  باید  بانوان  ورزش  تقویت  کرد:  تاکید  شیرزاد 

قراربگیرد .

با  گردشگری  توسعه  جلسه  در  واکنش:  نشریه 
برند  بر  تاکید  خوراکی ضمن  شهر خالق  محوریت 
رایزنی  راستای  در  رشت  شهر  محصوالت  سازی 
شهرداری برای میزبانی شهر خالق خوراک یونسکو 

بحث و بررسی شد.
، در  تحلیلی خبری گیالن 24  به گزارش شبکه   
ابتدای جلسه مهندس جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه 
گذرد،  می  گردشگری  فراکسیون  عمر  از  سال  یک 
فراکسیون  عضو  نماینده  صد  حدود  داشت:  اظهار 

گردشگری مجلس هستند. 
 نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس  با اشاره 
به برگزاری جلسات متعدد جهت هماهنگی در حوزه 
گردشگری افزود: این جلسات به صورت ماهیانه بین 
نهادهایی که در حوزه گردشگری فعال هستند  همه 

برگزار می شود
. رئیس فراکسیون گردشگری مجلس ، وزارت امور 
تامین  بازرگانی،  اتاق  گردشگری،  سازمان  خارجه، 
اجتماعی، سازمان بازنشستگی، جامعه هتل گردانان و 
بسیاری از نهادهای دیگر را به عنوان اعضای تشکیل 
دهنده جلسه فوق معرفی کرد و گفت: جلسه مذکور 
جهت هماهنگی دستگاه ها به میزبانی یکی از نهادها 
در تهران برگزار می شود. وی یکی از نتایج برگزاری 
جلسات در تهران را پیشنهاد مطروحه در خصوص 
تشکیل وزارتخانه گردشگری عنوان کرد و گفت: این 
پیشنهاد با یک فوریت رای آورد و تشکیل وزارتخانه 

به تصویب نمایندگان رسیده است.
  کوچکی نژاد با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری 
با  امیدواریم  کرد:  تصریح  دارد  وجود  هایی  ضعف 
وجود  بخش  این  در  که   افتی  وزارتخانه  تشکیل 
دارد رفع شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه 
فراکسیون گردشگری در برنامه ششم توسعه تالش 
کرده است تا سه ماده مهم 98 تا 100 قانون، را مصوب 
سازد، خاطرنشان کرد: یکی از این مواد مصوب این 
است که زین پس هر گونه طرح دولتی و غیر دولتی 
قبل از اجرا مستلزم پیوست گردشگری هستند.رئیس 
فراکسیون گردشگری مجلس عنوان کرد: پیش از این 
در حوزه محیط زیست بحث پیوست زیست محیطی 
وجود داشت که هر سرمایه گذار در بخش خصوصی 
داشت  را  بخشی  در  کار  قصد  چنانچه  دولتی  یا  و 
باید پیوست محیط زیست می داشت و در غیر این 

صورت آن طرح قابل اجرا نبود.
به یک صنعت  نیز  اینکه گردشگری  بیان  با   وی 
پیوست  توسعه  برنامه ششم  در  کرد:  تصریح  است، 
گردشگری جزو الزامات همه بخش های خصوصی، 
گذشته  در  گفت:  کوچکی نژاد  است.  دولتی  و  تعاونی 
گردشگری صنفی بود اما هم اکنون یک صنعت است و با 
اجرای قانون مصوب مجلس، بخش وسیعی از مشکالت 
شهرستان  مردم  نماینده  شد.   خواهد  حل  گردشگری 
رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه یکی از 
بزرگترین مشکالت مسلمانان در مسافرت ها غذای حالل 
است اظهار داشت: ترک ها در ارائه غذای حالل به 

مشتری در دنیا اول هستند. 

خبر

رایزنی شهرداری برای 
میزبانی شهر خالق خوراک 

یونسکو 

منطقه آزاد انزلی 
خبر داد، 

برداشت شروع شد، جلوی قاچاق را بگیرید 

مجید محمدپور-مدیر مسئول 

مجید محمدپور-مدیر مسئول 

هرگز نتوانستیم لیوان قهوه ایرانیها را بیاندازیم 
بورس رایدل مدیر پروه اطالعاتی موسسه برو کینگز در آمریکا ،

تأکید بر برند سازی محصوالت شهر رشت
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اقتصادی،گوناگون

های  خوردنی  از  گز 
اگر  است،  ام  عالقه  مورد 
پرهیز  شکرزیاد  خاطر  به  چه 
یک  به  گذشته  هفته  اما  دارم 
»هایپر  بزرگ  خیلی  فروشگاه 
یک  و  زده  مارکت....«سری 
به  خریدم.   اصفهان  گز  کیلو 
تحلیلی خبری  شبکه  گزارش 
گیالن 24 ، فعال قصد افشای 
چرا  ندارم  را  فروشگاه  نام 
اصفهان  گز  عرصه  مکان  که 
اجاره  شرکت  یک  نماینده  به 
از  است«.تعدادی  شده  داده 
گز خریداری شده را با اشتیاق 
زیادی میل کردیم و اهل منزل 
که یک گز را باز کردند تا ببینند 
در داخل آن چه ریخته اند،  با 
حیرت تعدادی کرم مشاهده شد 
که ظاهرا بادام و پسته داخل گز 
کهنه و کرم زده بود. حالمان به 
هم ریخت و مانده بودم باید 
اعتراض کنم که  به چه کسی 
درسطل  را  گز  عصبانیت  با 
ما  توصیه  . حاال  ریختم  زباله 
این است که اگر در فصل گرم 
و سرد سال گز خریداری می 
و  کنید  باز  را  دانه  یک  کنید 
داخل آن را کنترل کنید. همین  

سازمان  عملیات  معاون 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 
رشت امروز گفت : در 15 روز 
گذشته 170 مورد آتش سوزی 
داد  رخ  رشت  علفزارهای  در 
مدت  از  بیشتر  درصد   136 که 

مشابه پارسال است.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، شهرام مومنی 
با بیان اینکه برای مهار این آتش 
با  نشان  آتش  ها  600  سوزی 
خودروی   225 از  استفاده 
ساعت   248 حریق  اطفای 
تالش کردند افزود: اطفای این 
تعداد از آتش سوزی علفزارها ، 
توان عملیاتی و سرعت نیروی 
برای  را  نشانی  آتش  های 
اماکن  های  سوزی  آتش  مهار 
تجاری، مسکونی را کاهش می 
دهد و موجب کاهش خدمات 
مواقع  در  شهروندان  به  رسانی 

بروز حوادث می شود.  
شهروندان  اینکه  بیان  با  وی 
را  خود  منازل  کنار  علفزارهای 
هرس می کنند  و آتش  می زنند 
گفت : آتش سوزی علفزارها باعث 
آلودگی هوا و آسیب های جسمی 
می  هم  سالمندان  و  کودکان  برای 
شود. معاون عملیات سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی رشت از 
با خودداری  شهروندان خواست 
این  به  علفزارها  سوزی  آتش  از 
خدمات  در  رسان  امداد  نهاد 
شهروندان  به  موقع  به  رسانی 
کمک کنند. به آتش کشیدن علف 
زارها  در مزکز استان گیالن در 
که  است  افزایش  به  رو  حالی 
گیالن  در  برنج  برداشت  فصل 
از یک هفته قبل آغاز شده است 
و تعدادی از برنجکاران به تصور 
از بین بردن افت گیاهی هر ساله 
کاه  ماقیمان  برداشت  از  پس 
آتش  به  محل  در  را  کلوش   و 
می کشند. این آتس زدن ها گاه 
را  رشت  مانند  شهری  مناطق 
ای  هاله  در  عصر  ساعات  در 
برای  که  برد  می  فرو  دود  از 
مضر  بسیار  شهروندان  سالمت 
است.براساس مصوبان و قوانین از 
با شالیکارانی که  اوایل دهه 1390 
برخورد   ، کنند  کار  این  به  م  اقدا 
راستا  این  در  متخلفات  شود.  می 
جریمه نقدی و حتی به زندان محکوم 
تعداد  گرچه  حال  این  با  شوند  می 
کشاورزانی که اقدام به آتش زدن بوته 
های برنج باقیمانده پس از برداشت می 
کنند کم شده اما هنوز عده ای  به 

آن مبادرت می ورزند.

خبر

خبر

کرمهایی که در 
داخل گز اصفهان 

لول می خورند 

آتش کشیدن 
علفزارهای گیالن 
رو به افزایش است

نشریه واکنش: شهرستان رفسنجان در 
بهداشت  سازمان  سوی  از  کرمان  استان 
قلیان  بدون  شهری  عنوان  به  جهانی 
شبکه  گزارش  است.به  شده  معرفی 
براساس   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی 
هر  مصرف  سازمان  همین  های  بررسی 
با  برابر  و  العاده خطرناک  فوق  بارقلیان 
این  با  است.!  سیگار  نسخ   80 کشیدن 
وجود بسیاری از مردم ایران به خصوص 

افزایش 10  بر  تاکید  با  برق گیالن  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت  نشریه واکنش: 
درصدی گفت:   احتمال خاموشی برق در برخی مناطق  گیالن وجود دارد.  

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  جمشید طالبی  با اشاره به اینکه به دلیل 
افزایش دمای هوا، مصرف برق در استان گیالن 10 درصد افزایش یافته است اظهار 
داشت: در صورت عدم صرفه جویی از سوی مشترکان، احتمال خاموشی برق در برخی 
مناطق استان گیالن وجود دارد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن با بیان 
اینکه هفته گذشته میزان مصرف برق در استان گیالن از حد مجاز خود فراتر رفته است 

 نشریه واکنش: استاندار گیالن درآستارا گفت : با هیچ مدیری در جهت خدمت به مردم و تالش برای توسعه استان تعارف 
نداریم.به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن دکتر محمدعلی نجفی در 
آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین سد الستیکی کشور در روستای خانه های آسیاب شهرستان آستارا با بیان اینکه خداوند 
متعال را شاکرم که مجددًا توفیق حضور در جمع مردمان خوب و شریف آستارا را نصیب بنده کرد افزود : مردم عزیز و با 
فرهنگ، متدین و شریف شهرستان آستارا همیشه با حضور آگاهانه خود در مواقع مورد نیاز از نظام و انقالب پشتبانی و حمایت 
می کنند.  وی اظهار داشت : مردم خوب آستارا با حضور در پای صندوق های رأی نیز  به عملکرد دولت در 4 سال گذشته رأی اعتماد دادند. 
دکتر نجفی با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری در بخش مدیریت آب استان با کمترین تنش و مشکل مواجه بودیم افزود : با مدیریت 
خوب صورت گرفته در آب ورودی به سد سفیدرود و همچنین پایین دست سد و همکاری خوب مدیران منابع آب و بخش عمرانی استان 
در بخش تأمین منابع آب استان در سال جاری با کمترین مشکل و تنش مواجه بودیم. وی با اشاره به هماهنگی خوب بخش عمرانی در پیشرفت امور استان اظهار داشت : الحمدا... 

هماهنگی و صمیمیت خوب در بخش عمرانی استان در جهت خدمت رسانی به مردم وجود دارد. 
وی توفیقات حاصل شده در بخش عمرانی استان را حاکی از پشتکار و جدیت دست اندرکاران آن دانست و افزود : باید با همت، تالش، پاک دستی ، اخالق نیک ، مردم داری و 
حفظ احترام در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم تالش کنیم. وی با اشاره به صمیمیت موجود در بخش های مختلف استان برای خدمت به مردم افزود: تحمل کم کاری مدیران 
را نداشته و با هیچ مدیری در جهت خدمت به مردم و تالش برای توسعه استان تعارف نداریم. وی با اشاره به بارش 1200 تا 1400 میلی متری در استان و وجود منابع آبی سرشار در 
گیالن گفت : میزان بارش باالی استان گیالن موجب شده تا برخی مسئوالن کشوری دچار اشتباه محاسباتی شوند که این استان از لحاظ آب مشکلی ندارد در حالیکه با مطالعات انجام 
شده طی برخی سال ها در تامین آب زراعی مشکل داشته و با خشکسالی روبرو بودیم. دکتر نجفی با بیان اینکه در طی 4 سال گذشته خوشبختانه با مدیریت خوب صورت 

گرفته در منابع آب با مشکل در این بخش مواجه نبدویم افزود : هرگزاز مدیریت منابع آبی غافل نشدیم. 
 دکتر نجفی با یادآوری در دستور کار قرار گرفتن ساخت سدهای پلرود و شفارود در سال های 71 تا 76 و در دوره معاونت استانداری خود اظهار داشت : در آن 

زمان برنامه ریزی و پیگیری الزم درخصوص احداث این 2 سد در کنار سایر مسئولین و مدیران ذیربط صورت گرفته بود و یکی از نگرانی های جدی ما بود. 

در روستاها و اغلب در جنوب و مناطق 
تهران  مانند  بزرگ  شهرهای  تر  محروم 
از قلیان استقبال بسیاری می شود. سالها 
قبل یک امام جمعه ای  در نماز جمعه 
در  گفت:  حاضران  به  پندآموزی  بعنوان 
همین شهر بوشهر زمانی 10 نفر به یک 
سفر رفتند و پس از بازگشت گفتند که 
کاش  فقط  و  بود  سفر خوب  چیز  همه 
به جای 9 قلیان 10 قلیان داشتیم.!! این 
مثال یا واقعیت نشان از استقبال جنوبی 
ها به این ماده مخدر خطرناک دارد. در 

خاطرنشان کرد: آمپراژ مصرف برق استان گیالن در هفته گذشته هزار و 245 مگاوات 
افزایش یافت.  طالبی با تاکید بر اینکه با این میزان مصرف برق از سوی مشترکان، امکان 
خاموشی در برخی از مناطق استان گیالن افزایش می یابد تصریح کرد: توصیه می شود 
مشترکان برق در صرفه جویی مصرف برق، شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن را یاری کرده 
و به پایداری برق کمک کنند. وی اوج مصرف برق در استان گیالن را در ساعات 12 تا 16 و 20 
تا 24 عنوان و تاکید کرد: توصیه می شود مشترکان در این بازه زمانی 4 ساعته از استفاده 

لوازم پر مصرف برقی خودداری کرده و به پایداری برق کمک کنند. 

چند سال اخیر متاسفانه به این تبلیغات 
می  را  قلیان  کشیدن  مرطوب  هوای  که 
از  قلیان  کشیدن  سوی  و  سمت  طلبد، 
به  مانند کرمان  جنوب و مناطق مرکزی 
های  استان  بیشتر  و  ایران  شمال  سمت 
گیالن و غرب مازندران جهت پیدا کرده 
است. ترم گذشته چند تن از دانشجویان 
می گفتند، در جاده منتهی به مرکز شهر 
لیال  چمخاله،  های  جاده  مانند  لنگرود 
بر  ماه  هر  شاید  و  سال  هر  کوه،اظاقور 

تعدااد قلیان سراها افزوده می شود. 
این  در  کردند،  می  ابراز  دانشجوها 
و  رودسر  لنگرود،  از  ها  جوان  ناحیه 
الهیجان و حتی شهر رشت اعم از پسرها 
و حتی دخترها عصرها و شب ها به این 
و  کرده  چاق  قلیان  تا  آیند  می  نواحی 
دم و دودی بگیرند.!  امیدواریم که این 
مطلب درست نباشد ، اما درشهر رشت 
تعداد قلیان سراها در چند سال اخیر رو 
به افزایش است و نگارنده شخصا شاهد 
این مراکز است که اغلب هم در مناطق 

خلوت تر و کم تردد دایر می شوند. 
شهرستانی  که  است  درشرایطی  این 

مانند رفسنجان که به نوعی یکی از مراکز 
قلیان ایران بودند از سوی سازمان بهداشت 
معرفی  قلیان  بدون  شهر  عنوان  به  جهانی 
است  گفته  شهر  این  فرماندار  است.  شده 
تربیت  مرکز   32 اقدام  این  جبران  برای   ،
دایر  شهرستان  در  سواری  اسب  و  اسب 
ورزش  این  متوجه  را  ها  جوان  و  کرده 
مسئوالن  نوبت  حاال  ایم.  کرده  خوب 
به خصوص رشت  گیالن  های  شهرستان 
به جمع کردن  لنگرود است که نسبت  و 
قلیان سراها اقدام کنند، مشروط بر آنکه در حوزه 
های ورزشی ، فرهنگی و اشتغالزایی برنامه ریزی 
بیشتری صورت  تالشهای  و  الزم   های  اقدام  و 
به  مجموعه  و  سازمان  چند  راستا  این  در  گیرد. 
مستولیت  که  پزشکی  علوم  دانشگاه  خصوص 
برخورد با قلیان سراها را دارد، ستاد مبارزه با مواد 
قلیان سراها گزارش  این  از  بعضی  مخدر که در 
ها  فرمانداری  شود،  می  دریافت  مشکوکی  های 
و بخشداری ها و ورزش و جوانان نقش بیشتری 
هم  مسئوالن  و  خوب   مردم  شما  دارند. 
چنانچه دراین باره نظر، انتقاد و پیشنهادی 
دارید، با ما در میان بگذارید تا به آگاهی 

مردم برسد. آدرس ما  از طریق تلگرام
 vakoneshiha@  

مردم صرفه جویی کنند، احتمال قطع برق خانگی در گیالن 

برای توسعه گیالن با هیج کسی تعارف نداریم

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: بحران آب 
که  است  شهرستان  این  در  جدی  تهدیدات  از  آینده  در 
باید با اقدامات زیر ساختی و ضربتی پیشگیری شود. به 
گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، یونس رنجکش 
بازدید  و  گیالن  ای  منطقه  آب  عامل  مدیر  با  دیدار  در 
میدانی از امکانات و تاسیسات زیر بنایی آب در آستارا 
افزود : متاسفانه در گذشته برغم وجود منابع مختلف در 
منابع  از  صیانت  زمینه  در  اقداماتی  ساختی،  زیر  حوزه 
آستارا  داشت:  اظهار  وی  است.  نشده  شهرستان  آبی 
مصرف  و  شناور  جمعیت  با  پذیر  گردشگر  شهرستانی 
باالی آب است که با توجه به کاستی های تامین آب و 
مناسب در جمع آوری آب های سطحی  امکانات  نبود 
رنج  زمینه  این  در  بسیاری  کمبودهای  و  مشکالت  از 
می برد. وی ادامه داد: قطع مکرر آب در مناطق شهری 
از  زراعی  آب  کمبود  مشکالت  همچنین  و  روستایی  و 
دغدغه های جدی این شهرستان است که در آینده نزدیک 
در صورت عدم برنامه ریزی اصولی آستارا با چالش های 

جدی روبرو خواهد شد. 

سابقه  بی  افزایش  به  توجه  با  واکنش:  نشریه   
گرمای استان گیالن و افزایش مصرف برق در استان، 
مشترکین محترم از وسایل برقی پرمصرف در ساعات 

اوج مصرف استفاده نکنند.
 مهندس بلبل آبادی در خصوص تامین برق پایدار برای 
مشترکین،اظهار کرد:تمامی پرسنل و اکیپ های عملیاتی به 
همراه پیمانکاران در حالت آماده باش بوده و برای تامین 
استانی های  هم  و  عزیز  مشترکین  پایدار  و  مطمئن  برق 
نخواهند کرد.وی  از هیچ تالش و کوششی دریغ  ارجمند 
افزود:راهکارهای متفاوتی برای تامین برق پایدار مشترکین 
اتخاذ شده است از جمله این راهکارها،طرح ذخیره عملیاتی، 
استان  صنایع  برای  تابستانی  تعمیرات  و  تعطیالت  طرح 
می باشد.  برق  از  بهینه  استفاده  زمینه  در  سازی  فرهنگ  و 
رایزنی های  گیالن  منطقه ای  برق  سهامی  شرکت  همچنین 
مختلفی را با استاندار محترم استان در راستای استفاده بهینه 
با  انجام داده است که  برق  از قطعی  از برق و جلوگیری 
ادارات  کار  ساعات  گیالن  استان  محترم  استاندار  دستور 
استان تغییر یافت.  مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
هواشناسی  سازمان  بینی  پیش  طبق  اینکه  بیان  با  گیالن 
امسال  کشور، گرمای هوای کشور در هفته دوم مردادماه 
افزایش پیدا خواهد کرد،گفت : با عنایت به گرمای شدید، 
به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و حفظ پایداری شبکه 
از  احتمالی،  خاموشی های  و  ولتاژ  افت  از  جلوگیری  و 
مشترکین عزیز و هم استانی های محترم درخواست می کنیم 
از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف)12 الی 

17 و 20 الی 24( استفاده نکنند. 

رفسنجان شهر بدون قلیان، لنگرود درمسیر قلیان! 

100 میلیون تومان اهدایی شهردای، تیم فوتسال بانوان می رشت تجلیل شدند 
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تهدیدات جدی 
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وسایل پرمصرف 
پرهیز شود

واکنش
در یک هایپر » فروشگاه 

بزرگ رشت« 

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح ذیل ابالغ می گردد.

مالیات)ریال(نام شرکت نوع فعالیت ردیف 

مریم آرا کرج
مریم آرا کرج

مبین صنعت گیل
مبین صنعت گیل

رشت میدان فرهنگ
رشت میدان فرهنگ
رشت میدان فرهنگ
رشت میدان فرهنگ

جریمه ماده 169
برگ تشخیص عملکرد

جریمه ماده 169
رای هیات عملکرد

36007507
36007448
35817486
39543

14047800
13650000
69467612
235000000

1391
1391
1391
1393

خدماتی
خدماتی
خدماتی
خدماتی

1
2
3
4

مبین صنعت گیل
مبین صنعت گیل
مبین صنعت گیل
مبین صنعت گیل
مبین صنعت گیل

نیرو نماد خزر
نیرو نماد خزر
نیرو نماد خزر

نام آوران گیالن زمین

مبنا فن آور نوین

مبنا فن آور نوین
مبنا فن آور نوین
مهبانک سازه خزر

مهد پردازان پژوهان
مهندسی زمین رایانه آریا برنا

نیرو پاییزان برق شمال
نیرو پاییزان برق شمال

مهار گستران اطفاء

مجتمع آموزشی رفاهی زیباکنار

مجتمع آموزشی رفاهی زیباکنار

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ
رشت میدان فرهنگ
رشت میدان فرهنگ
رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رشت میدان فرهنگ

رای هیات تکلیفی
رای هیات عملکرد

برگ تشخیص حقوق
برگ تشخیص عملکرد

جریمه ماده 169
رای هیات عملکرد

برگ تشخیص عملکرد
جریمه ماده 169

برگ تشخیص عملکرد

برگ تشخیص عملکرد

برگ تشخیص عملکرد
برگ تشخیص عملکرد
برگ تشخیص عملکرد
برگ تشخیص عملکرد
برگ تشخیص حقوق
برگ تشخیص عملکرد

جریمه ماده 169
جریمه ماده 169

برگ تشخیص عملکرد
برگ تشخیص حقوق

39543
26913
35219823
35220384
35220279
39544
35325771
36005858
34204035

34534911

34534913
34534918
30196167
34203042
33399127
35927642
35928079
35499448

33186018
33398033

46170000
157250000
28854589
635000000
4681727006
123500000
5250000
3640000
2500000

6250000

9375000
12500000
8750000
1100000
2378923
350000
360200
531000

5000000
1380000

1393
1392
1394
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نوع اوراق عملکرد 
       شماره برگ تشخیص - برگ قطعی  

شماره برگ دعوت هیات حل
 اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: حسن پوراحمدی نیاکی  -   واحد مالیاتی 555026    -   علی کوچک نیا   -   سرپرست گروه حسابرسی 555020

فرماندار :

مدیرعامل برق منطقه ای 
گیالن،

مجید محمدپور-مدیر مسئول 

استانــدار ،

 رئیس دانشگاه گیالن از ارائه تسهیالت به دارندگان رتبه 
های برتر کنکور 96 خبر داد.

ممتاز  داوطلبان  برای  داشت:  بیان  رضی  احمد  سید   
تحصیل  برای  را  گیالن  دانشگاه  که  جاری  سال  کنکور 
انتخاب کنند، تسهیالت ویژه ای از سوی این دانشگاه در 

نظر گرفته شده است.
رتبه  حائز  شدگان  پذیرفته  تمامی  به  کرد:  اظهار  وی 
از آن  کشوری شامل دارندگان رتبه کشوری 500 و کمتر 
در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، دارندگان رتبه کشوری 
از آن در گروه علوم تجربی، رتبه کشوری  1500 و کمتر 
250 و کمتر از آن در گروه علوم انسانی، رتبه کشوری 5 
و کمتر از آن در گروه هنر و دارندگان رتبه کشوری 100 
برای مدت شش ترم  از آن در گروه زبان خارجه  و کمتر 
تحصیلی، ماهیانه چهار میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی 
پرداخت می شود. رئیس دانشگاه گیالن اظهار کرد: تمامی 
پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری کمتر از هزار با رعایت 
مقررات در اولویت استفاده از خوابگاه قرار می گیرند و به 
نیز  هزار  از  کمتر  رتبه کشوری  پذیرفته شدگان حائز  کلیه 

امکان استفاده نامحدود از کتابخانه داده می شود.

خبر

تسهیالت 
دانشگاه گیالن 

برای دارندگان 
رتبه های برتر

زهرا رضائی

سالمه شیرزادی سالمه شیرزادی
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اقتصادی،گوناگون

کمبود  و  معامالت  بازار  رکود 
و  سو  یک  از  محسوس  نقدینگی 
از  زیادی  تعداد  بجای  نا  تعهدات 
تا  است  شده  موجب  چک  صاحبان 
آمار چک های برگشتی افزایش یابد.  
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
بانکی و  ، کارشناس های  گیالن 24 
یکی  چنین  هم  دارند،   اعتقاد  پولی 
های  چک  تزایدی  روند  دالیل  از 
از  چک  دریافت  سهولت  برگشتی 
این  برای  باید  و  است  بانکی  منابع 
نظر  در  تری  محکم  راهکارهای  امر 

گرفته شود. 
در  است،  گفته   بانگی  مقام  یک 
یکی ، دوسال اخیر میزان چک های 

درصد   23 به  درصد   4 از  برگشتی 
ادامه دارد  یافته و این روند  افزایش 
که باید برای این معضل چاره اندیشی 

شود. 
فاش  نامش  که خواست  مقام  این 
نشود، تصریح کرد: هم اکنون ارزش 
چک های برگشتی افزون بر 13 هزار 
این  نوعی  به  تومان است که  میلیارد 
سلب  باعث  برگشتی  چک  حجم 

اعتماد عمومی شده است. 
بررسی های نشریه واکنش و شبکه 
خبری گیالن 24 نشان می دهد که در 
دو دهه اخیر روند چک های برگشتی 
صعودی  اما  کند  روندی  کشور  در 
این  اخیر  سالهای  در  گویا  و  است 

روند شتاب گرفته است.! 
از  حاضر  حال  در  معامالت  بازار 

 نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت : عملکرد خوب هالل احمر 
استان در یکسال گذشته باعث ترغیب مسئولین و نمایندگان برای تجهیز و همراهی 
بیشتر به این نهاد مردمی شده است . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  به 
گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان گیالن مهندس غالمعلی  جعفر زاده 
افزود :  هالل احمر نهادی است که شاید در شرایط عادی از سوی مسئولین کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد و در شرایط اضطرار و حوادث توقع و چشم امید همه به این نهاد 
می باشد که باید سعی کنیم نهادی توانمند تر از گذشته برای پاسخگویی در حوادث 

از  نکردن  ، حمایت  نقدینگی  کمبود 
تولید ، دولتی بودن فعالیت ها و بی 
به بخش خصوصی گله مند  توجهی 
زمینه  این  اصالح  خواستار  و  است 

هاست. 
اقتصادی  های  کارشناس  از  یکی 

داشته باشیم . وی با اشاره به اینکه داشته های زیادی از قبل در هالل احمر بوده که از آن 
سلب شده افزود : یکی از الویت های نمایندگان به ویژه در کمیسیون تلفیق و بودجه زنده کردن 
اموال و دارایهای هالل احمر برای توانمند سازی و قوی بودن این نهاد خیریه و مورد اعتمادمردم است . 
  جمعیت هالل احمر ایران سومین جمعیت برتر  از لحاظ تعداد  اعضای داوطلب 
  مهندس الهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی در این جلسه افزود 
: جمعیت هالل احمر یکی از 5 جمعیت برتر دنیا و سومین جمعیت از لحاظ داشتن 

اعضای داوطلب بوده  که نشانگر عالقه مردم به این سازمان  می باشد . 
 

و  سو  یک  از  ها  تحریم  دارد،  اعتقاد 
موجب  که  دولت  پولی  مشکالت 
به  بازار  در  پول  چرخش  تا  شود  می 
شدت کاهش یابد و ناتوان بودن بخش 
این  دالیل   از  کشور  در  خصوصی 

شرایط است. 
 

 نشریه واکنش: مدیر عامل منطقه آزاد انزلی با برگزاری جشنواره ملی مطبوعات در این منطقه موافقت کرد.  
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دکتر رضا مسرور روز چهارشنبه در دیدار اعصای هیات مدیره خانه 
انزلی  آزاد  منطقه  مطبوعات کشور در  اولین جشنواره سراسری  برگزاری  پیشنهاد  ایشان تصریح کرد:  با  مطبوعات 
اقدامی شایسته است و منطقه آزاد از هر نظر از این حرکت حمایت می کند. وی با تشریح فعالیت های منطقه آزاد 
انزلی و چشم انداز گسترده ای که این منطقه در اقتصاد استان و کشور داشته و بیش از آن در آینده خواهد داشت، 
عنوان کرد: در راستای برگزاری جشنواره   مکاتبات و هماهنگی های الزم با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
انجام می شود . رئیس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد تجاری  انزلی هم چنین با پیشنهاد یکی از اعضای هیات 
مدیره خانه مطبوعات مبنی بر تاسیس شورای راهبردی رسانه ای استان در منطقه آزاد انزلی موافقت و به مدیر روابط 
عمومی ماموریت داد تا این مهم را دنبال را  و نتایج آن گزارش شود. در این نشست رئیس هیات و مدیر عامل خانه 

مطبوعات گیالن  در خصوص  فضای رسانه ای استان، تعامل دو سویه با منطقه آزاد انزلی ، ضرورت گسترده تر شدن این همکاری ها، همکاری و همدلی برای توسعه 
اقتصادی هم چنین فعالیت های  فرهنگی و رسانه ای مطالبی عنوان و از تالش ها و تعامل خوب مدیرروابط عمومی منطقه آزاد بندر انزلی  تجلیل کردند .

نماینده مردم رشت، هالل احمر گیالن عملکرد خوبی دارد 

ملی  پروژه   : گفت  گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه 
در دست ساخت تاالر مرکزی رشت نیازمند پیگیری 

بیشتر وزارت ارشاد برای تکمیل پروژه است. 
به   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به   
دکتر  گیالن  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش 
محمدعلی نجفی بدر جریان بازدید از این تاالر  مهم  
میلیارد   400 پروژه،  این  ساخت  برای  اینکه  بیان  با 
یکصد  نیز،  نهایی  تکمیل  برای  و  شده  هزینه  ریال 
میلیارد ریال دیگر نیاز است، گفت: منابع مالی پروژه 
تأمین است و مشکالت فنی برای سالن اصلی وجود 
با  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  شد  مقرر  که  دارد 
دعوت از معاونین وزیر ارشاد در جلسه ای مشکالت 
فضاهای  مساحت  گزارش؛  این  بر  بنا  کنند.  حل  را 
متر  استان گیالن، 34 هزار و 942  فرهنگی - هنری 
مربع است که با افتتاح طرح ملی تاالر مرکزی رشت، 
12 هزار متر مربع به فضای فرهنگی استان افزوده می 
شود. پروژه تاالر مرکزی رشت، یکی از هشت تاالر 
که  است  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظر  زیر 
در فضایی به مساحت 12 هزار مترمربع شامل سالن 
کنسرت هال موسیقی با ظرفیت 980 نفر، سالن تئاتر 
با ظرفیت 540 نفر، سالن تمرین تئاتر با ظرفیت 70 
نفر، سالن موسیقی سنتی با ظرفیت 120 نفر است که 
ظرفیت  از  توانند  می  نفر   1710 همزمان  به صورت 

سالن ها استفاده کنند. 
دو  گالری،  دو  پالتو،  سالن  دو  دارای  پروژه  این 
کارگاه آموزشی، نمازخانه به ظرفیت 60 نفر و 420 
خردادماه  از  آن  ساخت  که  است  اداری  فضای  متر 
سال 1386 آغاز شده و هم اکنون بالغ بر 90 درصد 
و  شرقی   درضلع  تاالر  دارد.این  فیزیکی  پیشرفت 
دیوار به دیوار پارک ملت  و از غرب در همسایگی 

ساختمان فرمانداری رشت واقع است.. 

افزایش  شاهد  تالش:امسال  کشاورزی  جهاد  مدیر 
10 درصدی  محصول باغات فندق در سطح شهرستان 

تالش هستیم.
 سید علی موسوی رییس جهاد کشاورزی شهرستان 
تالش گفت:خوشبختانه با توجه به افزایش 10درصدی 
محصول فندق امسال نسبت به سال گذشته  پیش بینی 
اقتصادی  ارزش  به  محصول  148تن  مقدار  شود  می 
حدود 15 میلیارد ریال میزان تولید امسال باغات فندق 

شهرستان باشد.
وی  افزود: در حال حاضر در سطح 135هکتار از 
باغات بارور شهرستان تالش، شاهد برداشت محصول 

فندق توسط 300 نفر بهره بردار هستیم.

خبر

خبر

تکمیل تاالر 
مرکزی 12هزار 

متری رشت 
تسریع شود 

تولید 148تن 
فندق در 

تالش 

با موافقت رئیس مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد، 

ایجاد اشتغال تا 2 هزار نفر،

     

سیمای مرکز گیالن برنامه »یه 
باغچه گل« را ویژه خردسال و 
کودک ،تهیه و پخش می کند.

اهمیت  و  ضرورت  به  باتوجه 
کودک  درحوزه  سازی  برنامه 
،در  باران  شبکه   ، خردسال  و 
ملی  رسانه  اهداف  راستای 
درحوزه کودک ازقبیل آموزش 
از  گروه  این  برای  سرگرمی  و 
متنوعی  های  برنامه  مخاطبان 
است.برنامه         دیده  تهیه  تاکنون 
دکوری  با  گل«  باغچه  »یه 
شده  طراحی  جذاب  و  جدید 
سعی دارد فضایی شاد و مفرح 
کند.  ایجاد  برای مخاطب خود 
نمایشی،آموزشی)هنر بخشهای 
ی،مهارت،دینی،ورزش،سرود(،

گزارش و بازی،دعا و مناجات 
و  عروسکی  ،نمایش  پایانی 
قصه های این خونه از بخشهای 
مختلف این برنامه می باشد. »یه 
باغچه گل« از شنبه تا چهارشنبه 
هر هفته از ساعت 9  به مدت 
40 دقیقه از شبکه باران پخش 
روز  همان   17:35 از ساعت  و 

بازپخش می شود. 
عوامل برنامه:

تهیه کننده:سید علی 
اشرفی - نویسنده:مریم 

یوسفی،مهدویان
طراح:مریم یوسفی،امیر 
ثابت- کارگردان:امیر ثابت

تصویر بردار:مسعود 
روان مهر - گزارشگر:افسون 

غمگسار- مجری:سارا 
خیرخواه،جباری

تدوینگر:رضا عزیزی
بازیگران:میالد افتخاری،رضا 

- جعفری،علیرضا خوش 
قلب،منوچهر حقیقی

خبر
پخش برنامه 
»یه باغچه گل« از 
شبکه باران واکنش

جشنواره ملی مطبوعات در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود 

استاندار گیالن تاکید کرد،

یادداشت مدیرمسئول 

 آیا می دانید ایران جزء ۱0 کشور اول مصرف کننده پالستیک است ؟ امام علي )ع( : باالترین انسانیت ، تسلط داشتن بر خشم است و میراندن خواهش نفس .

 نشریه واکنش: ایسنای گیالن در جشنواره ملی جلوه های 
فرهنگ رضوی در رسانه ها تجلیل شد.  

آیین  در    ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
اختتامیه هفتمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه 
از خبرگزاری  برگزار شد،  اشرفیه  آستانه  در  که  کشور  های 

ایسنای گیالن به پاس انعکاس اخبار جشنواره تجلیل شد. 
 هفتمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه های 
بین المللی  جشنواره  پانزدهمین  برنامه های  سری  از  کشور، 
معرفی  با  امروز  عصر  گیالن  استان  میزبانی  به  امام  رضا)ع( 

برگزیدگان به کار خود پایان داد. 

های  پایگاه  مطبوعات،  از  اثر   411 و  هزار  یک  از  بیش   
خبری و خبرگزاری ها به دبیرخانه این جشنواره رسال شد. 
همچنین در بخش آثار رادیویی و تلویزیونی این جشنواره 8 
اثر و در بخش شعر رضوی نیز 294 اثر به دبیرخانه جشنواره 
محوریت  با  اثر   7 میزبان  نیز  جشنواره  ویژه  بخش  و  رسید 

»کرامت انسانی در آموزه های رضوی« بود. 
فرهنگ  های  جلوه  جشنواره  هفتمین  اختتامیه  آیین  در   
رضوی در رسانه های کشور که در حرم مطهر سید جالل 
الدین اشرف)ع(، برادر امام رضا)ع( در آستانه اشرفیه برگزار 
اخبار  انعکاس  پاس  به  گیالن  ایسنای  خبرگزاری  از  شد، 

جشنواره تقدیر شد. 
 در لوح تقدیر خبرگزاری ایسنا آمده است: 

 مدیر خبرگزاری ایسنا در استان گیالن 
 جشنواره بین المللی امام رضا)ع( که به صورت ساالنه به 
مناسبت میالد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد)ص( 
بیت  اهل  کریمه  و  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  امام  حضرت 
می  برگزار  کرامت  دهه  در  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
ساله  که همه  یابد  می  اهمیت مضاعف  این جهت  از  گردد 

با  رضوی  فاخر  آثار  پدیدآورندگان  و  هنرمندان  پژوهشگران، 
خلق آثار ارزنده زمینه ترویج فرهنگی، سیره و معارف رضوی 
در سطح کشور را فراهم می سازند. به شکرانه این نعمت بزرگ 
و با هدف بزرگداشت دهه کرامت و ترویج روزافزون فرهنگ 
رضوی جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها 
ارزشمند علمی و  از یک سو دستاوردهای  تا  پایه گذاری شد 
آثار  دیگر  سوی  از  و  دانشگاهی  و  حوزوی  مراکز  پژوهشی 
سرشار  که  رسانه  و  فرهنگ  اصحاب  و  هنرمند  هزاران  هنری 
به  است  امام رضا)ع(  مقدس حضرت  به ساحت  ارادتمندی  از 

جامعه عرضه شود. 
 ضمن آرزوی تداوم فعالیت های موثر شما در این عرصه از 
امام رضا)ع( تشکر می  تان در درج مطالب  همراهی صمیمانه 
کنم. بی شک تالش برای تعالی و رشد باورهای دینی و خدمت 
به فرهنگ غنی اسالمی نعمت بزرگ حضرت پروردگار است که 

آن را به بندگان صالح خویش عطا می فرماید. 
در  فرهنگ رضوی  های  جلوه  ملی  هفتمین جشنواره  دبیر   

رسانه ها 

در جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها ، ایسنـای گیالن تجلیـل شد 

چک های برگشتی همچنان رو به افزایش 

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تجارت استان گیالن با اشاره به اینکه 
رشت«  »سیتادیوم  از  بهره برداری  با 
تا  و  مستقیم  به صورت  نفر  برای 500 
دو هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل 
ایجاد می شود گفت: 80 درصد پرسنل 
پروژه »سیتادیوم رشت« از افراد محلی 

خواهند بود.
  به گزارش روابط عمومی سازمان 
علی  گیالن،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
زنی  کلنگ  مراسم  در  امروز  منتظری 
شهر  سیتادیوم  تجاری  تفریحی  پروژه 
رشت، با اشاره به اینکه پروژه سیتادیوم 
با  پنج هکتار و  به مساحت  زمینی  در 
مترمربع  هزار   84 حدود  زیربنای 
طراحی  کرد:  اظهار  است  طراحی شده 
این پروژه به عهده گروه طراح و معمار 

YAP، از معروف ترین طراحان تجاری 
اروپایی بوده است.

برداری  بهره  برای  اینکه  بابیان  وی 
از مجتمع تجاری و تفریحی سیتادیوم، 
 300 تا   250 بر  بالغ  سرمایه گذاری 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 
اساس  بر  نیز  سیتادیوم  طراحی  گفت: 
جهانی  سازی  مال  متدهای  آخرین 
آخرین  طبق  و  تجاری(   )مجتمع های 
گرفته  دنیا صورت  روز  استانداردهای 
برای  الزم  استانداردهای  به طوری که 
خرده فروشان )برندها( معتبر را توانسته 

تأمین کند.
و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس   
در  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  تجارت 
تجاری  مجتمع های  اکثر   حاضر  حال 
در  ساخت  حال  در  یا  و  ساخته شده 

ورود  برای  الزم  استانداردهای  کشور، 
را  بین المللی  برندهای  استقرار  و 
طراحی  راستا،  همین  در  افزود:  ندارد 
سیتادیوم جهت رفع این ضعف بزرگ 

در صنعت تجاری سازی بوده است.
منتظری بابیان اینکه هر طبقه از این 
 21 حدود  تفریحی؛  تجاری-  مجتمع 
تجاری  ناخالص  فضای  مترمربع  هزار 
استفاده  برای  مجتمع  این  گفت:  دارد 
مخاطبین در کمال فراغ بال و آسایش 
طراحی شده است و در هر طبقه، چهار 
رستوران و کافی شاپ جهت رفاه حال 
سرزندگی  افزایش  و  استفاده کنندگان 
برای  مقصدی  به  تبدیل شدن  و  محیط 

گردشگری طراحی شده است.
معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
طبقه  در  افزود:  گیالن  تجارت  و 

به صورت  کودکان  بازی  فضای  آخر، 
و  کافی  مساحت  داشتن  با  و  استاندارد 
جدید  کانسپتی  با  کتاب فروشی  مناسب، 
مطالعه  برای  الزم  فضای  داشتن  با  و 
تمامی  رعایت  با  فودکورت  فضای  و 
مدرن  فضای  یک  ساخت  استانداردهای 

طراحی شده است.

80 درصد پرسنل » سیتادیوم رشت« بومی خواهند بود

زهرا رضائی حمیده کرمی-تالش

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

گرامیداشت  مناسبت  به 
 500 ساخت  کرامت  دهه ی 
مددجویان  مسکونی  واحد 
همزمان  طور  به  امداد  کمیته 
در  گیالن  استاندار  حضور  با 

بخش دیلمان آغاز شد.  
به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
دکتر  سفر  جریان  در   ،  24 گیالن 
در  سیاهکل  شهرستان  به  نجفی 
به  دیلمان  بخش  نیاول  روستای 
واحد   500 ساخت  همزمان  طور 
واحد   1500 بازسازی  و  تعمیر  و 
امداد  کمیته  مددجویان  مسکونی 
برای  شد.  آغاز  استان  سراسر  در 
دهه ی  تا  که  طرح ها  این  اجرای 
 130 می شود  آماده  فجر  مبارک 
این  می شود.از  هزینه  ریال  میلیارد 
تعداد واحد مسکونی 40 واحد در 
سیاهکل ساخته و 140 واحد نیز 

تعمیر و بازسازی خواهد شد.

خبر

ساخت و تعمیر 
2 هزار واحد 
مسکونی مددجویان 

به مناسبت دهه ی کرامت:

سالمه شیرزادی
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 گوناگون

مهدوی  عیسی  سید 
شهرستان  فرماندار 
نشست  در  امروز   تالش  
هماهنگی راه اندازی اداره 
ثبت و احوال حویق گفت 
روستاییان  بویژه  مردم   :
و  هستند  ما  نعمت  ولی 
همه وظیفه داریم خدمات 
بی منت به مردم ارائه دهیم 
. به گزارش روابط عمومی 
 : افزود  وی  فرمانداری 
فاصله  اینکه  به  توجه  با 
بخش حویق تا مرکز شهر 
نسبتا طوالنی است,  تالش 
بویژه  ادارات  استقرار 
در  احوال  ثبت  استقرار  
می  ضروری  بخش  این 
باشد . روحانی فر مدیرکل 
ثبت و احوال استان گیالن  
گفت : برای سهولت انجام 
وقایع  ثبت  و  امور سجلی 
حیاطی این اداره در بخش 

حویق تاسیس می شود .
مردم  نماینده  شکری 
 ، تالش  های  شهرستان 
با  ماسال  و  رضوانشهر 
ایجاد  ضرورت  بر  تاکید 
های  بخش  در  ادارات 
گفت  شهرستان  این  تابعه 
توجه  با  کنیم  می  تالش   :
به نیاز مردم و انجام سریع 
در  مختلف  ادارات  امور 

بخش ها راه اندازی شد.

خبر
به زودی اداره 
ثبت و احوال 

در بخش حویق 
تالش

نقش  آمریکا  از  که  الکسا  سایت 
در  خبری  پایگاه  و  ها  سایت  رصد 
سراسر جهان را به زعم خود بر عهده 
فعالیت  از  یکی  عمل  این  و  دارد 
های آن محسوب می شود به اظهار 
فضای  های  کارشناس  از  بسیاری 
مجازی ، خبرگزاری ها و سایت ها 

اعتبار الزم را ندارد.  
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبره  های  کارشناس   ،  24 گیالن 
فضای مجازی براساس بررسی های 
و  ماهانه  و  هفتگی  روزنامه،  مکرر 
حتی ساالنه اعالم می کنند: الکسا از  
همه صاحبان » ادمین ها« سایت ها، 
و  پایگاه های خبری  ها،  خبرگزاری 
غیر خبری که به صورت ماهانه دالر 
حساسیت  کنند،  واریز  حسابش  به 
بیشتری داشته و رندم یا رنکینگ یا 
جایگاه  آنها را باالتر محاسبه و اعالم 

می کند.
 هم چنین در این سایت » بر عکس 
ها  کاری  دست  یکسری  با  گوگل« 
و  خودکار  ساختگی  ها  دخالت  و 
بازدید  تعداد  افزایش  امکان  دستی 

کننده ها به شدت وجود دارد. 
در  خبری  های  سایت  از  بسیاری 
تهران و شهرستان ها در سالهای اخیر 
با آگاهی از این ویژگی  الکسا بر روی 
توجه  برای  و  خود  های  خروجی 
دادن بازدید کننده » موتور جستجو« 
قرار داده و شمار بازدید کنندگان به 

شهید بهشتی جمله معرفی دارد، مبنی بر اینکه« بگذارید آمریکا از دست ما عصبانی 
باشد و از این عصبانیت بمیرد.به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،با وجود همه 
سر و صداهای آمریکایی ها به خصوص دولت باهارت و پورت » دونالد ترامپ«  مبنی 
بر بایکوت ایران  یا تالش برای بر اندازی نظام اسالمی و انتظار کاخ سفید نشین ها از 
اروپا برای همراهی  در این عرصه ها، خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
رئیس جمهوری  تحلیف  مراسم  برای  شنبه  فردا  نمایندگی  این  از  نمایندگی  به  اروپا 
اسالمی ایران وارد تهران می شود.تاکنون چندین هیات از مقام های جهانی وارد تهران 

طور غیر واقعی » ساختگی« افزایش 
داده اند. 

برخی  که  بودم  شاهد  شخصا 
همکاران رسانه ای و غیر رسانه های 
در حوزه اقتصادی و فروش کاال  در 
و  سایت   تعدادی  هم  دارنده  تهران 
اخیر  سال  چند  در  خبری  پایگاه 
با  و  کنند  می  و  کرده  عمل  چنین 
واریز ساالنه مقداری  دالر به حساب 
الکسا و قرار دادن موتور جستجو در 
بازدید کننده  مسیر خروجی اخبار و 
ها و هم افزایش دستی بازدید کننده 
های  بخش  ها،  بانک  مدیران  به   ،
سازمان  نیز  و  پولی  منابع  و  صنعت 
های دولتی و نهادها به ویژه مسوالن 
و  کرده  گمراه  را  ها  عمومی  روابط 
درآمدهای نجومی کسب کرده اند و 
این روند بدون بررسی و نظارتی هم 

چنان ادامه دارد.
وقتی  دارند،  اعتقاد  دوستان  این   .
کند  نمی  تحقیق  کننده  پرداخت  که 
بپردازد،  پول  باید  منظور  چه  برای 

چرا ما نگیریم.!! 
در  تازگی  به  روند  این  متاسفانه 
استان ها و شهرستان های کشور هم 
رواج پیدا کرده و افرادی که از تهران 
اند  مراجعه کرده و شیوه را آموخته 
در  و  گرفته  قرار  مسیر  همین  در 

آمدهایی میلیونی خوبی دارند.! 
در  مجازی  فضای  کارشناس  یک 
روابط  به  باره  این  در  ایران  شمال 

شده اند و این حضور نشانگر  آن است که هم جهان خواستار تعامل با ایران مستقل و 
ضد استکباری است و هم آنکه ایران در عمل و اقدام به دنبال ارتباط به جهان است. 

بی تردید این حضور به میزبانی دولت دوازدهم عصبانیت کاخ سفید و نخست وزیر 
رژیم صهیونیست را دو چندان خواهد کرد که به قول شهید بهشتی » بگذارید آمریکا  
از دست ما عصبانی باشند و در این عصبانیت بمیرند. ایران اسالمی با رهبری آگاه و 
دولتی قدرتمند در چهارسال آینده بیش از دیگر زمان ها  به جهان نشان خواهد داد که 

کشوری مستقل ، ضد استکباری و تعامل پذیر بوده و خواهد بود.

بخش   ، دولتی  مدیران   ، ها  عمومی 
بانکی  سیستم  و  صنعت  و  دولت 
توصیه کرد، برای معیار سنجی تعداد 
کنندگان و جایگاه هر سایت  بازدید 
و پایگاهی گوگل را مالک قرار دهند 
که در حال حاضر بهترین مرکز رصد 

محسوب می شود. 
به گفته وی، گوگل شرایطی فراهم 
تعداد  در  توانند  نمی  افراد  که  کرده 
و  ها  سایت  رتبه  و  کنندگان  بازدید 
خبری  غیر  و  خبری  های  پایگاه 
و  رتبه ها در داخل  کنند و  دخالت 
خارج از کشور تا 95 درصد واقعی 
هم  هم  را  درصد  پنج  آن  و  است 
را  اشتباه  احتیاط  گوگل  مسئوالن 

و  ها  سایت  و  پایگاه  حجم  وجود  با 
خبرگزاری ها اعالم می کنند. 

درستگار  دوستان  که  است  شایسته 
در عرصه رسانه و حوزه های اقتصادی 
داشته  توجه  فوق  موارد  به  کشور  در 
باشند و این مطلب و متن را در اختیار 

دیگران قرار دهند.
 مدیران روابط عمومی هم  به عنوان 
خودشان  اول  گام  در  ها  کارشناس 
و  نظارت  را  ها  پایگاه  و  ها  سایت 
تا  دهند  قرار  سنجش  معیار  را  گوگل 
ها  شبکه  ایران  در  آینده  در  اهلل  انشاأ 
دقیق  و  درست  رصد  برای  فضایی  و 

ایجاد شود. انشااهلل 
 

 دشمـن ما از عصبانیــت بمیـرد

مدیران و روابط عمومی ها خوب بخوانند، 

» الکسا« معتبر نیست، گوگل مالک باشد

بیست و پنجمین جشنواره فرهنگی و بازیهای محلی ییالق زندانه و سنگده )صالح ( رضوانشهر
جشنواره   دو  برپایی  با  ساله   هر  رضوانشهر  شهرستان  
بزرگ بازی های  بومی ومحلی  در ارتفاعات  نقش  مهمی 
را در احیاء و حفظ ، سنن، اداب و فرهنگ  پیشینیان  تالش  

ایفاء  میکند.
بیست و پنجمین  جشنواره  فرهنگی ، هنری  و بازیهای  
بومی و محلی در ییالق  زندانه و سنگده )صالح ( بخش پره 
سر در شهرستان  رضوانشهر با حضور همیشگی  مسئولین، 
ضمن  همراهی  و همکاری  پررنگ  مردم منطقه ، حضور 
میهمانان و مسافران از راه های دور و نزدیک، با هدف  اشاعه 
ی  فرهنگ  پیشینیان  تالش  و اجرای  بازی های  بومی و 

محلی  منطقه هرچه بهتر و مفرح تر برگزار شد.
روستای  کوهستانی  زندانه  و سنگده ) صالح (  با بهرمندی  
از این  جشنواره  ضمن  اجرای  برنامه های  فرهنگی و بازی 
آواز   ، موسیقی سنتی  اجرای  قبیل   از  بومی و محلی  های  
تالشی ، نی نوازی ، ساز سورنا ، اجرای مسابقاتی  از قبیل 
والیبال ، دو  کوهستان  برای  کودکان  و نوجوانان  دختر  و 
پسر ، سوار کاری به اصطالح  محلی ) اسبه  تاجنه = اسب 

وج  با  کشتی  یا    ) کیشتین  )وجه    ، دوانی( 
تالشی  که  بیشتر آن را با همان کشتی  گیل 
به  بازی   ، قیش  برد  نام  مردی  می شناسند، 
)الفند  کشی  تناب   مزا(،  داله   ( محلی  زبان 
و  مسابقات   ، بزرگساالن  و  نونهاالن   بازی(  
خوردن  همچون   دیگری   های   سرگرمی 
هندوانه  و  ماست  بدون  کمک  دستها ، بار 
و سنن   آیینها  از  بخشی  معرفی   برای   دیگر 
کهن مردم  تالش به زیبایی تمام  برای  عموم  

به نمایش  بگذارد. 
از  بخش  این  دهیار  پوروردی   پدرام  

همایون  آقایان   فعلی   شوراهای   اعضای   اتفاق  به  روستا 
بهرامی ، پیمان  پوروردی و همت دولتی ، در کنار شورای  

و   کامل   احمد   ، آقایان  سلمعلی  جوانرو  منتخب  جدید  
به  مقدم  خیر  این جشنواره ضمن   حاشیه  در  کامل   فیروز 

میهمانان ، مسئولین  حاضر  و عرض  خدا قوت  به  تالشها 
و همکاریهای   دست اندر کاران  برپایی این جشنواره  اعم 

از  شرکت کنندگان  و برگزار کنندگان ، خاطر نشان  نمودن  
این  روستا  عالوه  بر تمام  زیبایی ها  و جاذبه های  خدادادی  
ضمن  داشتن  آب و هوای  کوهستانی  متاسفانه هنوز از  داشتن  
برخی  امکانات بسیار  ضروری  و مهم  همچون  تکنولوژی  
برق  برخوردار  نیست  نیاز  ساکنین  این  روستا  به  برق  که  
نیاز  اصلی  روزانه  هر  خانوار  محسوب  میشود  در این روستا  

مشکالنی  را  برای  ساکنان  آن  به  همراه  دارد. 
ییالق زندانه و سنگده ) صالح ( با مردمانی  خون گرم ، مکان 
مناسبی  برای  توقف  مسافران  و گردشگران است  و می تواند  
لحظاتی  آرام و  خاطره  انگیزی  را برای  آنها  فراهم  آورد  
برای  دستیابی  به  این  روستای  کوهستانی  ابتدا  از  رضوانشهر 
و سپس  به سمت پونل  با  ادامه  راه در جاده ی  کوهستانی  
پونل به خلخال در حدود 45 کیلومتر در دل  کوه های  زیبای 

جنوب غرب  گیالن طی  خواهید  کرد. 
اتفاقات و اجرای  برنامه های  زیبا  در این   جدای از تمام 
جشنواره  و دیگر  جشنواره های بومی و محلی ، باید به نکاتی 

توجه  داشت و اشاره  کرد .
داشتن   برعهده   با  یک  هر  که  بزرگوارانی    
بخشهایی از جشنواره  تمام  توان خود را به کار 
می بندند  تا آن چه  را که از پدران خود آموخته اند  

برای  نسل  امروز به  نمایش  در آورند.
زندانه  ییالق  محلی  و  بومی  پایی جشنواره   بر 
وسنگده ) صالح ( حاصل  تالش  و توجه  زحمات  
فرمانداری ، بخشداری  ، دهیار و  اعضای شورای  
روستایی  و صد البته   شرکت  و همراهی  مردم  
گذاشته    اجرا   به   ورزشکار   جوانان   و  روستا 
شد،  در مقابل امید واریم  مسئولین برگزار کننده 
و  بزرگوار  شهرستان و زحمتکشان استانی گوش 
داشته  محلی  و  بومی  های  ورزش  داران  میراث  به   چشمی 

باشند.

واکنش

در  رشت  شهرستان  مردم  نماینده  جعفرزاده   
مجلس شورای اسالمی گفت : صنایع کوچک عامل 

جذب ، اشتغال و آموزش نیروي کار ماهر هستند . 
های  شهرک  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
صنعتی استان گیالن ، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی 
شورای  مجلس  در  رشت  شهرستان  مردم  نماینده 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  در  باحضور  اسالمی 
با مدیرعامل ، معاونین و مدیران این مجموعه  استان 

دیدار و گفتگو کرد .  
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای 
بیان  کوچک  صنایع  اهمیت  خصوص  در  اسالمی 
در  متوسط  و  کوچک  اقتصادي  بنگاههاي   : داشت 
افزایش  و  نوآوري  براي  مناسب  بستر  کردن  فراهم 
صادرات نقش مهمي دارند و عامل جذب ، اشتغال و 

آموزش نیروي کار ماهر هستند .
وی در ادامه افزود : فراهم کردن بسترهای مناسب 
هدایت  و  جذب  در  نوآوری  و  آفرینی  کار  برای 
سرمایه ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور می بایست 

مورد توجه جدی قرار گیرد .
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن ضمن 
تشکر از نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت 
وضعیت  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شهرک صنعتی سفیدرود گفت : این شهرک در آینده 
بزرگترین مجموعه صنعتی شمال کشور خواهد بود و 
ظرفیت های فراوانی برای راه اندازی صنایع بزرگ و 
کوچک دارد. شهیدی افزود :این شهرک می تواند در 
هدف گذاری های دراز مدت جهت استقرار صنایع 

قوی و توانمند در استان بسیار حائز اهمیت باشد.

خبر

همت ماایجاد 
اشتغال و رفع 
معضل بیکاری 

است

رضوانشهر- لیال خالقی

در شهرکهای صنعتی 
مطرح شد،

حمیده کرمی-تالش
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 گوناگون

نگاری  »روزنامه  کتاب 
نوشته  کاربردی«  و  علمی 
محمدپور،روزنامه  مجید 
نگار و مدرس دانشگاه برای 

دومین بار منتشر شد.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، به گزارش 
گیالن،کتاب  منطقه  ایسنا 
علمی  نگاری  »روزنامه 
مجید  نوشته  کاربردی«  و 
و  نگار  محمدپور،روزنامه 
سوی  از  دانشگاه  مدرس 
جهاددانشگاهی  انتشارات 
استان گیالن برای دومین بار 

منتشر شد. 
در  محمدپور  مجید 
منطقه  ایسنا  با  گفت وگو 
عصر  اینکه  بیان  گیالن،با 
حاضر را به لحاظ توسعه و 
و شگفت  پرشتاب  گسترش 
های  فناوری  و  علوم  انگیز 
و  ارتباطات  عصر  نوین 
اند،اظهار  نامیده  اطالعات 
با  جدید  قرن  گمان  کرد:بی 
آن،  انگیز  حیرت  تحوالت 
جامع«  کیفیت  »فرهنگ  قرن 
می  کشورهایی  و  است 
توانند با سربلندی و موفقیت 
وارد این قرن شوند که مجهز 

به این فرهنگ ناب باشند. 
»روزنامه  کتاب  مولف 
کاربردی«  و  علمی  نگاری 
اصلی  و  مهمترین  را  انسان 
فرهنگی  کننده  عمل  ترین 
دانست  جامع  کیفیت  کنترل 
و گفت:در قرن جدید انسان 
متعهد   ، خالق   ، هوشمند 
پیشتاز  انسان  اندیشمند  و 
در  اینها  همه  و  بود  خواهد 
سایه علم و آگاهی و مجهز 
و  دقیق  اطالعات  به  بودن 
است.وی  وابسته  پرسرعت 
که  عصری  کرد:در  اضافه 
پیشرفت حیرت آور فناوری 
جهان را در عمل نه به عنوان 
ویالیی  به  بلکه   ، دهکده 
پیام  و  ساخته  مبدل  کوچک 
ها و اطالعات از نقطه ای به 
نقطه دیگر جهان به سرعت 
اهمیت   ، یابد  می  انتقال 
رسانی  اطالع  و  خبر،پیام 
خودنمایی  پیش  از  بیش 
دانشگاه  مدرس  کند.  می 
دریافت  اینکه  بیان  با 
روزآمد  دقیق،  اطالعات 
توجه  مورد  بیشتر  موثر  و 
و  ها  محققان،شخصیت 
عالمان قرار دارد، گفت:یکی 
از شخصیت ها معتقد است، 
اطالع  جایگاه  و  اهمیت 
در  ها  پیام  انتقال  و  رسانی 
همه اعصار به حدی است که 
حتی برای آغاز یک عملیات 
نظامی ابتدا باید جنگ روانی 

به راه انداخت. 
 محمدپور ادامه داد:انسان 
در این عصر باید بیاموزد و 
تحقیقات  و  ها  آگاهی  در 
تحول  خود  عملی  و  علمی 
هر  امروز  لذا  کند  ایجاد 
و  هوش  از  سرشاز  ایرانی 
شدن  مجهز  با  باید  استعداد 
فناوری  و  مختلف  علوم  به 
خاص  توجه  و  نوین  های 
کیفیت  »فرهنگ  مقوله  به 
جامع« موجب تحسین سایر 

ملل باشد.

خبر

کتاب »روزنامه نگاری 
علمی و کاربردی« 
باز نشر شد

دوازدهمین رییس جمهوری اسالمی 
وظایف  گرفتن  برعهده  برای  ایران  
خود در پیشگاه مردم، قانون اساسی و 
رهبر انقالب سوگند یاد کرد؛ سوگندی 
به  تعهد  بلکه  امروز  برای  فقط  نه  که 
ساختن فردای کشور و ادای مسوولیتی 

تاریخی است.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه  و  گیالن 
دوازدهمین  روحانی«  »حسن   ، دکتر 
ریاست  برای  ایران  ملت  منتخب 
جمهوری، در مجلس شورای اسالمی 
و در جمع بسیاری از حضار سوگند یاد 
قانون  و  مذهب رسمی  پاسدار  تا  کرد 
اساسی کشور باشد و همه توان خود را 
برای خدمت به مردم و اعتالی کشور، 
ترویج دین و اخالق، پشتیبانی از حق، 
و  اشخاص  حرمت  و  آزادی  عدالت، 

حقوق قانونی آنان به کار بندد. 
با  روحانی  دکتر  تحلیف  مراسم 
و  شد  برگزار  گوناگونی  های  ویژگی 
بررسی  قابل  منظر  چند  از  رو،  این  از 

است؛ 
 1- ادای سوگند روسای جمهوری 
های  دهه  عرف  بنابر  ایران  اسالمی 
گذشته در میانه های مردادماه برگزار 
می شود و امسال نیز تحلیف روحانی 
صدور  سالگرد  یازدهمین  و  یکصد  با 
یافته  دقیق  تقارنی  مشروطه  فرمان 
است؛ موضوعی که افزون بر مسوولیت 
فردای رییس جمهوری  امروز و  های 
و  اساسی  قانون  ملت،  پیشگاه  در 

یادآوری  را  تاریخی  رسالتی  رهبری 
می کند.  روحانی از امروز برای دومین 
در  را  کشور  اجرایی  اداره  سکان  بار 
نخستین  از  یکی  که  گیرد  می  دست 
تجربه های تالش برای نهادینه سازی 
حکومت قانون و اعتبار رای ملت را در 
شرق عالم از سرگذرانده و از پِس سال 
های مشروطه، مبارزات ضد استبدادی 
سی  دهه  اوایل  ضداستعماری  و 
انقالب  به  منتهی  خورشیدی و نهضت 
و  جانفشانی  هزاران  شاهد  اسالمی 
تحمل شداید آزادیخواهانه بوده است. 
بر  افزون  دوازدهم  دولت  رییس 
مسوولیت تاریخی در برابر همه تالش 
و جانفشانی های مسیر مردم ساالری، 
فضای  در  که  است  مردمی  منتخب 
فرهنگی اسالمی- ایرانی رشد یافته اند 
و چشم به اعتالی این مرز و بوم زیر 
دوخته  ساله  هزار  چند  فرهنگی  سایه 
اند. از این رو سوگند روحانی را باید 
از سوی  تاریخی  دینی  ادای  به چشم 

منتخب کنونی ملت ایران نگریست. 
  2- حضور بیش از یکصد مقام و 
هیات خارجی در مراسم تحلیف رییس 
دولت دوازدهم گویای افزایش اهمیت 
جهانیان  برای  آن  رخدادهای  و  ایران 
و دولت های عرصه بین الملل است. 
روحانی هر چند در مراسم تنفیذ حکم 
سازنده  تعامل  انقالب،  رهبر  سوی  از 
دولت  برای  مهم  اولویتی  را  جهان  با 
دوازدهم برشمرد اما حضور بی سابقه 
هیات های خارجی در ایران نشان می 
دهد رییس جمهوری منتخب در دوره 

کارگروه نظارت بر نشر کتاب گیالن با حضور مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شد.  

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
با اعالم این خبر افزود: مطابق ماده 8 مصوبه  و ارشاد اسالمی گیالن، فیروز فاضلی 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  مصوب  کتاب،  نشر  ضوایط  و  ها  سیاست  اصالحی 
جلسه واگذاری نظارت بر نشر گیالن، چهارشنبه گذشته در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان برگزار شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن افزود: این جلسه با 

جمهوری  ریاست  نخست  ساله  چهار 
درخشانی  کارنامه  توانسته  نیز  خود 
به  جهانیان  نگرش  در  تحول  برای 
ایران و شکست همه توطئه های ایران 
هراسانه و ایران ستیزانه برجای گذارد 
از یک دهه تحریم،  به شکلی که پس 
بین  توجه  کانون  در  کشورمان  امروز 

المللی قرار گرفته است. 
رهبر  های  توصیه  در  تدقیق   -3
در  جمهوری  رییس  به  انقالب 
نهم  و  بیست  روز  که  مطالباتی  کنار 
به  نزدیک  امسال  ماه  اردیبهشت 
به  روحانی  نام  به  را  رای  میلیون   24
سنگینی  انداخت،  رای  های  صندوق 
بار مسوولیت روحانی را بیش از پیش 

نمایان می سازد. 
توصیه های رهبری حول محورهایی 
چون امانت داری در مسوولیت، تالش 
فساد، سیاست  و  فقر  کنی  ریشه  برای 
گذاری بر مبنای برنامه های باالدستی 
سالیق  و  نظرات  به  احترام  کشور، 

هدف راه اندازی و تشکیل کارگروه نظارت بر نشر در استان و با حضور مدیرکل دفتر 
توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و هیأت همراه و سرگروه 
های نظارت بر نشر کتاب استان برگزار شد. وی با بیان این که در سال 1395 تعداد 760 
عنوان کتاب در حوزه های مختلف در گیالن منتشر شده است، اضافه کرد: در سه ماهه 

اول سال جاری نیز تعداد 162 عنوان کتاب در استان به چاپ رسیده است. 
 فاضلی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تشکیل کارگروه نظارت بر نشر در گیالن، 

سرعت چاپ کتاب ها در استان با دقت و سرعت بیشتر انجام شود.

گوناگون و حفظ انسجام و همدلی ملی 
خواسته  از  بسیاری  انعکاس  نوعی  به 
چون  انتظاراتی  با  که  است  مردم  های 
های  آزادی  و  حقوق  سازی  نهادینه 
شهروندی، توسعه سیاسی و اقتصادی کشور، 
رفع معضالت مدنی، حرکت به سوی تعالی 
فرهنگی و نیز تامین امنیت رفاهی و وجودی 
مردم، مسیر پیش روی مسووالن اجرایی و 
در راس آنان رییس جمهوری را ترسیم کرده 
است. تا پیش از این، شاهد انگیزه و تالش 
های چشمگیر روسای جمهوری و مسووالن 
اجرایی در دوره های نخست به نسبت دوره 
های دوم اجرایی بوده ایم به نحوی که دولت 
های دوم رییسان جمهوری بیشتر روی ریل 
نخست  ساله  چهار  پرزحمت  گذاری 
طی طریق کرده است اما در این دوره، 
روحانی پس از آواربرداری چالش های 
برای  را  دشوار  ماموریتی  کشور  پیشین 
اقدامات زیرساختی دوره  از  میوه چینی 
نخست و مسوولیتی بزرگ را برای پاسخ 
به مطالبات گسترده موجود فراروی خود 

و همراهانش می بیند.

تجــدید پیـمانی تاریـخی

دولت سازندگی که پا گرفت و روزهای ساخت و 
ابادانی ایران فرا رسید اینبار در کنار آیت اهلل هاشمی 
نیرو  وزارت  روی صندلی  از  هم  باز  تا  گرفت  قرار 

ایت اهلل را همراهی کند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، آنقدر 
زیرو بم کار اجرایی را خوب فراگرفته بود که دولت 
اصالحات هم دلش نیاید او را کنار بگذارد. خاتمی اما 
اینبار او را راهی صندلی مهمترین وزارتخانه اقتصادی 
خیابان  بلند  ساختمان  نفت.  وزارت  کرد.  دولتش 
دید.  خود  به  وزیر  قامت  در  را  او  سال   8 طالقانی 
بسیاری  مثل  هم  او  برای  نژاد  احمدی  دولت  دوران 
انزوا  از سیاسیون و چهره های شاخص دوران  دیگر 
بود و کنار رفتن. او در همه آن سالها اما بر یکی از 

کرسی های مجمع تشخیص تکیه زده بود.  
می داد.  آواربرداری  به  تن  باید  آمد  که  روحانی 
برده  ارث  به  را  نژاد  احمدی  شده  ویران  اقتصاد  او 
بود. آواربرداری از اقتصاد تنها مردان کارکشته را می 
مثابه هاشمی و خاتمی  به  اینبار هم  طلبید. روحانی 
دستش را به سمت بیژن نامدار زنگنه دراز کرد. تا او 
کند.آنهم در شرایطی سخت.  دولتش  نفتی  ژنرال  را 
روزهای سقوط قیمت نفت و تحریم بازار نفتی ایران. 

روزهای دشوار زنگنه تازه آغاز شده بود. 
 بازگشت به وزارت نفت بعد از 8 سال 

به  را  وزرایش  لیست  روحانی  حسن  که  روزی   
مجلس ارائه کرد، نام بیژن نامدار زنگنه نام نامانوس 
برای  آنقدر سابقه  نبود،  نمایندگان  برای  ای  و غریبه 
را  او  نهم  مجلس  نمایندگان  که  بود  اندوخته  خود 
سرسختانه  دفاع  بدانند.  وزارت  ردای  پوشیدن  الیق 
روحانی از او در جلسه رای اعتماد یک روز متفاوت 

را برای زنگنه رقم زد.
از  زیادی  شمار  می رفت،  انتظار  که  گونه  همان   
هرچند  کردند،  حمایت  او  از  مجلس  نمایندگان 
بودند برخی تندروهای دلواپس که تالش داشتند با 
حاشیه سازی او را درگیر برخی پرونده های گذشته 
از خود  ایستاد و  قاطعانه  کنند. زنگنه  چون کرسنت 
دفاع کرد و رای گرفت. رای اعتمادی که از او شیخ 

الوزرای کابینه ساخت. 

خبر

مـردهای بـزرگ بی دلیـل 
بزرگ نشده اند

نشریه واکنش: سرپرست شهرداری رشت اعالم 
آبهای سطیح در مرکز  انجام پروژه  کردک اجرا و 

استان با جدیتی پیگیرانه ادامه دارد.
به   ، تحلیلی خبری گیالن 24  به گزارش شبکه 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش 
الملل شهرداری رشت مهندس فرامرز جمشید پور 
هدایت  پروژه  گفت:  کرامت  دهه  گرامیداشت  با 
آبهای سطحی به صورت عمده از سال 88 ابتدا با 
لوله گذاری آغاز شد.سرپرست شهرداری رشت با 

از  آبهای سطحی  هدایت  مناقصات  انجام  بر  تاکید 
پروژه   94 از سال  کرد:  تصریح  تا 93   90 سالهای 
مسئولین  همه  توجه  مورد  سطحی  آبهای  هدایت 
قرار گرفت به گونه ای که تا سال 94 بیش از 31 

کیلومتر کار انجام شد. 
پروژه  اجرای  گذاشتن  مناقصه  با  افزود:  وی 
هدایت آبهای سطحی برای 11 خیابان در سال 94 
بیش از 16 کیلومتر کار باید انجام می شد, اما در آن 
سال به دلیل اجرای پروژه های بزرگی چون پیاده 

راه, اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی با ممانعت 
از سوی پلیس راهور مواجه شدیم. 

  جمشیدپور با تاکید بر افزایش 20 مسیر در سال 
شد:  یادآور  آبهای سطحی  هدایت  راستای  در   95
به غیر از 11 خیابان در سال نود و چهار 24خیابان 

دیگر در سال 95 به مناقصه گذاشته شد.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه پروژه 
هدایت آبهای سطحی بلوار شهید افتخاری و خیابان 
نبوده,   شهر  شورای  مصوبات  جز  خرسندی  شهید 
اینکه بهره مندی  مناطق محروم  با توجه به  گفت: 
کار  الویت  در  از خدمات شهری  برخوردار  و کم 
محله  شهروندان  پیگیری  با  دارد,   قرار  شهرداری 
شهید خرسندی و اعضای شورای شهر لوله گذاری 
انجام  افتخاری  شهید  بلوار  در  متر   5300 متراژ  به 
توسط  تومانی  14میلیارد  کرد  هزینه  از  وی  شد. 
بلوار  آبهای سطحی  برای پروژه هدایت  شهرداری 
کرد: شروع  و خاطرنشان  داد  خبر  افتخاری  شهید 
شهید  بلوار  خرسندی  شهید  خیابان  از  پروژه  این 
افتخاری به دخانیات و ابتدای آتشگاه ختم می شود 
و  خروجی آن نیز  به کانال زه کش طراز کوه خواهد 
رسید. جمشیدپور در خصوص فاز اول پروژه فوق 
گفت: فاز اول که شامل خیابان اصلی است بیش از 
2400 متر بوده که بیش از 8 میلیارد هزینه داشته 

فازدوم  اتمام  از  رشت  شهرداری  سرپرست  است. 
پروژه هدایت آبهای سطحی در بلوار شهید افتخاری 
طی دو ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: هدایت آبهای 
سطحی محله پستک و قلعه سرا دو پروژه دیگری است 
کار شهرداری  الویت  در  بودن  مناطق محروم  بواسطه  که 
قرار دارد. به گونه ای که لوله گذاری در قلعه سرا انجام 
شده و در حال آسفالت خیابان ها می باشیم. وی با تاکید 
بر وضعیت نامطلوب مالی شهرداری یادآور شد: با تالش 
از  مدیریت شهری طلب بخشی  اعضای شورا و مجموعه 
پیمانکاران, حقوق معوقه رفتگران و بازرسان تا پایان تیرماه 
بواسطه تزریق اسناد خزانه شهرداری از سوی سازمانها و 

نهادهای دولتی   پرداخت شد.   
شهرداری  وظیفه  برخوردار  کم  مناطق  به  توجه 

و شورا است 
تالش  از  قدردانی  ضمن  روزان  موسوی  سیدرضا 
بی شائبه مهندس جمشیدپور اذعان داشت: حضور من 
به عنوان عضو شورای چهارم شهر در مراسم افتتاح  
این پروژه به این جهت است که ما تازمانی که هستیم 
به عنوان خدمتگزار مردم در کنار شهرداری و مردم 
خواهیم بود.رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر توجه به مناطق کم برخوردار را وظیفه شهرداری 
و شورا خواند و اذعان داشت: هرچند شهرداری باید 
به عدالت  را  تسهیالت شهری   امکانات و  خدمات, 
به مناطق  اما رسیدگی و توجه  بین مردم توزیع کند 

کم برخوردار باید در الویت قرار گیرد. 

پروژه آبهای سطحی رشت با سرعت در حال اجراست

زهرا رضائی  

کار گـروه نظارت بر نشـر گیالن تشکیـل شد

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ۱400 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     0۱00248۱08۷003 بانک صادرات       0۱00039455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   3333۱300 - 0۱3    و   09۱۱۱34۷4۷۷   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

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

شماره حساب بانک ملی0۱05392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0۱0250۷308000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  6063۷3۱02۱۷59۱22بانک مهر ایران

تلفن    0۱333363539        و         0۱333363890

بزرگ وزیران دولت،

از سوی جهاددانشگاهی 
گیالن؛

سرپرست شهرداری رشت،

  مدیرمسئول 

 9 بخش   4/167 پالک  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
رشت

    آقای هادی نظافت طبالوندانی برابر استشهادیه 
 0 دفترخانه   96/05/15  -109/96/8375 شماره 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  شده  مدعی  رشت 
پالک 4/167 رشت ذیل ثبت 2317 صفحه 216 دفتر 
جابجایی  علت  به   325266 سریال  شماره  به   9/21
مفقود شده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
آیین   120 ماده  ذیل  طبق  مراتب  لذا  اند،  نموده  را 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
نزد  مالکیت  وجود سند  یا  و  معامله  انجام  مدعی  کسی 
خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار 
آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید درغیر 
این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق 
مقررات اقدام خواهد شد.  رییس اداره ثبت ناحیه یک 

رشت  
  محسن ابراهیم زاده -3016 رم الف

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبت آگهی

با  ایمن گستر پرشین شرکت  تغییرات شرکت  آگهی      
ملی  شناسه  و   10874 ثبت  شماره  به  محدود  مسوولیت 

 10720238301
    به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1396/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1-آقای حمیدرضا اکبرزاده از عضویت هیات مدیره خارج 
گردید و تعداد اعضای هیات مدیره به 2 نفر کاهش یافت 
در نتیجه ماده 14 اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این سند 
تعداد  )کاهش/افزایش  اساسنامه  ماده  اصالح  تصمیمات 
در سوابق  متقاضی  توسط  انتخاب شده  اعضا هیات مدیره( 
آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
3009  رم الف 

آگهی فقدان سند
شده  گواهی  استشهادیه  برگ  شش  ارایه  با  بیجرودکلی  احمدی  حسین  آقای 
پالک  ششدانگ  مشاعی  مالکیت  اسناد  که  گردیده  مدعی  رشت   84 دفترخانه 
مسلسل  شماره  تحت  رشت   4 بخش   63 اصلی  سنگ  بیجارخاله  در  واقع   63/3
های 315807  و 315808 و 315809 که ذیل ثبت 139632 و 139634 و 
139636 و صفحات 327 و 330 و 333 دفتر 4/1124 به نام سید محمدباقر 
دیباجی و سیاوش قنبری کفترودی و عبدالحسین صیادی پیربازاری صادر و تسلیم 
گردیده بود و برابر اسناد قطعی شماره های 5698-1386/12/16 و 4342-

1386/08/07 دفترخانه 159 رشت به آقای حسین احمدی بیجرودکلی انتقال 
یافت و چندین فقره بازداشت دارد به علت جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور 
نامه  آیین  ماده 120  تبصره ذیل  طبق  مراتب  لذا  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند 
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 انتشار آگهی به این 
اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت  

 حسین اسالمی  - 3007 رم الف
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به تازگی چراغ خوابــی به نام Aumi Mini روانه 
بازار شــده که با فناوری بلوتوث سازگار است و 
کاربــران را از دریافت پاســخ ایمیل یا جواب در 

شبکه های اجتماعی مطلع می کند.
 vakoneshiha@                                  

اشتباه پزشک،زیرخاک دفن میشود 
اشتباه یک مهندس،روی خاک سقوط میکند 

اشتباه یک معلم ،روی خاک راه میرود 
و جهانی را به فنا میکشد. 

vakoneshiha@                                    

گوشی های هوشمند کودک شمارا خنگ میکند.محققان 
میگویند گوشیهای هوشمند توانایی کودک را برای تفکر 
و تمرکز کاهش میدهند. هر چه گوشی به کودک نزدیکتر 
باشد توانایی تمرکز و تفکر کمترست!                                           
vakoneshiha@                                     

                     چراغ خوب با 
کارکرد بلوتوث

                     برای کفش پاشنه 
بلند ، انگشت  قطع می کنند!

                    ضرب المثل انگلیسی

                     گوشی هایی که 
کودک را خنگ می کند!!

با توجه به آمار منتشر شده از مراکز درمانی آمریکا، 
نرخ خانم هایی که برای راحت تر پوشــیدن کفش 
پاشــنه بلند یک یا دو تا از انگشتان پای خود را با 

جراحی حذف می کنند رو به افزایش است.
vakoneshiha@                                  

عضله سازی میکند
*سرشار از امگا3 است *چربی خون را کاهش می 

دهد *ضد استرس و ریزش مو است
*از سرطان سینه پیشگیری میکند *کمک بزرگی به 
vakoneshiha@               .کاهش وزن میکند

هر قاشق آن حاوی 10 گرم چربی است = خودکشی 
تدریجی

*افزایش شدید فشار خون *هنگام مصرف آن را با 
ماست رقیق تر و از لیموترش استفاده کنید

vakoneshiha@                                      

 خیار 96%    * گوجه %94
آناناس 87%  * کدو سبز %95

* هندوانه 92%  * توت فرنگی %92                                    
vakoneshiha@                                        

هرگز چای را فوت نکنید ! ترکیب اســیدی حاصل 
از واکنش Co2 بازدم شما با چای داغ باعث پوکی 
استخوان ضعف عضالنی کاهش حافظه و ایجاد سنگ 

کلیه شده وروی باروری مردان تاثیر سوء میگذارد!
vakoneshiha@                                      

1 - کســب ثروت بدون تالش 2 - لذت و خوشی 
بدون وجدان 3 - دانش بدون منش

4 - تجارت بدون اخالق 5 - علم بدون انسانیت
6 - سیاست بدون اصول 

vakoneshiha@                                      

ریحان بنفش خواص بیشــتری نسبت به ریحان سبز 
دارد. ریحــان منبع غنی از ویتامین C اســت. تخم 
ریحان همان تخم شــربتی اســت که منبعی غنی 
از کلســیم اســت. ریحان و برگ خشک شده آن 
vakoneshiha@                     اشتهاآورست

هندونه هایی که داخلش حفره و شــکاف زیاد داره 
نخورین چون با دادن مواد شیمایی کاری کردن زودتر 
بدخیم،مشکالت  تومورهای  باعث رشــد  و  برسن 

گوارشی و تهوع میشه.
vakoneshiha@                                      

مصرف غذاهای شــور ســبب ورود مقدار زیادی 
سدیم به بدن می شود، به دنبال آن بدن مقدار زیادی 
آب جذب می کند تا بتواند سدیم اضافی را از خود 
خارج کند.این مســئله باعث افزایش فشــار خون 

vakoneshiha@                          .میشود

                   6 میوه ای که آبرسان 
قوی برای پوست هستند

                         فوایــد ریحــان                 چای را فوت نکنید!
تازه و خشک...

                  6 گناه اجتماعی از 
دید گاندی 

                     هندوانه حفره دار 
نخورید

                     ارتباط مستقیم 
غذای شور و فشار خون

                 صبحانه تخم مرغ 
آب پز بخورید

                    سس مایونز دشمن 
شماره یک تمام رژیم های غذایی
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گوناگون و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
 2 گفت:  گیالن  آبخیزداری 
مورد حریق در سطح جنگل 
حوزه  کاشت  دست  های 
توسط  رشت  شهرستان 
یگان  تالش  پر  نیروهای 
و  طبیعی  منابع  حفاظت 

آبخیزداری استان اطفا شد.
با   ، پور   محسن یوسف 
هوا  شدید  گرمای  به  اشاره 
در  حریق  وقوع  احتمال  و 
اظهار  گیالن،  های  جنگل 
در  حریق  مورد   2 کرد: 
دست  های  جنگل  سطح 
شهرستان  حوزه  کاشت 
پر  نیروهای  توسط  رشت 
منابع  حفاظت  یگان  تالش 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
اطفا شد.مدیرکل منابع طبیعی 
با  افزود:  گیالن  آبخیزداری  و 
و  هوا  شدید  گرمای  به  توجه 
مناطق  در  حریق  وقوع  احتمال 
منابع  نیروهای  تمامی  جنگلی 
آماده  در  آبخیزداری  و  طبیعی 
باش بسر می برند و این آمادگی 
آتش  فقره   2 تا  شد  موجب 
دست  های  جنگل  در  سوزی 
منطقه  در  برگ  سوزنی  کاشت 
به  که  الکان و سراوان رشت 
افتاده  اتفاق  همزمان  طور 
زمان  ترین  کوتاه  در  بود 
ممکن اطفا گردد. وی با بیان 
منطقه  در  اینکه حریق الکان 
جنگلی عزیزکیان با مساحتی 
 6 از  پس  هکتار   2 حدود 
ساعت جدال بی امان با آتش 
در ساعت 5 صبح خاموش شد، 
گفت: همچنین آتش سوزی منطقه 
جنگلی  عرصه  در  که  سراوان 
باالدستی روبروی پلیس راه رشت 
به تهران حادث شده بود و حدود 
یک هزار متر مربع را در بر گرفته 
نفس  تالش  ساعت   3 با  نیز  بود 
گیر حافظان انفال الهی در ساعات 
یوسف  شد.  اطفا  صبح  اولیه 
به  حضور  کرد:  پوراضافه 
تا  باعث شد  ماموران  موقع 
از گسترش آتش جلوگیری 
شود و ماموران توانستند در 
حریق  نمودن  مهار  با  ابتدا 
بزرگ  فاجعه  یک  وقوع  از 
پیشگیری  شدید  تخریب  و 

نمایند.

خبر

جنوب  یا  سیستان  روستاهای  اینجا 
کشور یا کرمان و یزد نیست که مردم 
دچار بی ابی شده اند. اینجا منطقه ای 
زیبا از نظر سرسبزی  در شمال ایران 
است. روستای اسالم اباد بین دهستان 
بیباالن و سالکجان در بخش کالچای 
فقط  هم  ابی  بی  رودسر.  شهرستان 

برای فصل گرم سال نیست.
 مرکز دهستان بیباالن هم کم و بیش 
چنین مشکالت دارد با این تفاوت که 
بهداشتی  شود  می  گفته  ان  شرب  اب 

نیست.
رودسر  بخشدار  و  فرماندار  اقای   
داشته  بیشتری  همت  و  اهتمام  انشاهلل 
به  در همه سال  ندهند  اجازه  و  باشند 

مشکل  این  با  ها  تابستان  خصوص 
فناوری  قرن  در  باشند.  مواجه  اساسی 
و تکنولوژی و در شرایطی که با حفر 
مردم  به  را  ارامش  میتوان  عمیق  چاه 
نباید  روستایی  کرد,  هدیه  مان  خوب 

عذاب بکشد.
 اگر این روستاییان به شهر مراجعه 
مدیران  عهده  بر  مسوولیت  کنند 
رحیم  و  کالچای  بخش  و  شهرستان 

اباد است.
اب زالل منطقه سفید اب که رحیم 
زمین  از  است  مند  بهره  ان  از  اباد 
کرده  عبور  اباد  اسالم  و  بیباالن  های 
فاصله ی دورتری در  به رودسر و  و 
و  بیباالن  مردم  اما  میرسد,  چابکسر 

حومه یا اب شرب نداشته, یا کم فشار 
بوده و یا الودگی دارد, واقعا این رویه 

انصاف است. 
بدهند,  مکرر  گزارش  منطقه  مردم 
همت  وظیفه  حسب  به  هم  مسووالن 

گزارش  و  مرتفع  را  مشکالت  کرده، 
بدهند. 

مدیر مسوول شبکه خبری گیالن 24- پایگاه 
خبری واکنشی ها و نشریه ی منطقه ای واکنش 

تصاویر گویای سخن ما است.

کاربردی   - علمی  آموزش  مرکز  واکنش:  نشریه 
فرهنگ و هنر گیالن، بدون برگزاری آزمون برای سال 
تحصیلی 96 - 97 دانشجوی کاردانی و کارشناسی 
می پذیرد. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  
سعید طاهری، رییس مرکز آموزش علمی - کاربردی 
فرهنگ و هنر گیالن طی گفت و گویی اظهار داشت: 
ثبت نام دوره های کاردانی بدون کنکور مهر ماه 1396 
مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر گیالن 
کشور  سراسر  در  سنجش  سازمان  اعالم  با  همزمان 
آغاز گردید. وی افزود:  ثبت نام  این دوره در مقطع 
کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی برای مهر ماه 
96 از روز دوشنبه دوم مردادماه جاری آغاز و تا نهم 
مرداد ادامه دارد. لذا کلیه متقاضیان و عالقمندان، می 
سنجش  سازمان  سایت  به  مراجعه  با  صرفًا  بایست 
مهلت  در   www.sanjesh.org نشانی  به  کشور 
مقرر و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و نیز فراهم 
نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، نسبت به ثبت 

نام خود اقدام نمایند. 
رییس مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و 
هنر گیالن تصریح کرد که ثبت نام برای پذیرش بدون 
کنکور در مقطع کارشناسی نیز از هفته آینده با اعالم 

سازمان سنجش کشور آغاز خواهد گردید.
کسب  جهت  عالقمندان  گفت:  پایان  در  طاهری 
سنجش  سازمان  سایت  به  می توانند  بیشتر  اطالعات 
علمی-  آموزش  مرکز  به  حضوری  صورت  به  یا  و 
کاربردی فرهنگ و هنر گیالن واقع در رشت، میدان 
فرهنگی  مجتمع  سعدی،  خیابان  ابتدای  شهرداری، 
با  یا  و  مراجعه  اول  طبقه  )ص(،  االنبیا  خاتم  هنری 
با   41 الی   33235840 مرکز  این  تماس های  شماره 

پیش شماره 013 تماس بگیرند. 

ایکاش وفا داری اجباری بود...
شرف اجباری بود...

راستی و درستی اجباری بود...
کاش داشتن معرفت و وجدان اجباری بود...!!

ای کاش....!!

خبر

خبر

مرکز آموزش 
فرهنگ و هنر 

رشت فراخوان داد 

تشخیص زعفران تقلبی...!

حیـرت انگیـز است !!! 

با حضورمهندس   » برنامه های صدا و سیمای مرکز گیالن در سال 1396  »تبیین سیاستها و  نشست 
ظهیری  مدیرکل ،معاونان ،مدیران و کارکنان مرکز برگزار شد.

در این نشست مدیرکل صدا و سیمای گیالن با اشاره به تاریخچه غنی فرهنگی استان گیالن و اهمیت 
صدا و سیما ،گفت:  استان گیالن ظرفیتهای فراوانی در همه بخشها دارد که در برنامه سازی باید به آنها 
توجه شود.  وی با اشاره به موهبتهای خداوندی و حضور هنرمندان خوش ذوق و شهیر گیالنی در تولید 
تله فیلم و سریال ،افزود: صدا و سیمای مرکز گیالن ،همواره قطب تولید فیلم و سریال در کشور بوده 
است و کارهای بسیار فاخری در کارنامه خود داردو همواره در بخشهای مختلف: صدا و سیما،بخشهای 
فنی،خبری،فضای مجازی و کسب افتخارات در جشنواره ها ی متعدد پیشگام  بوده و این پتانسیل بسیار 

به هجمه  اشاره  با  . مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن  یابد  از پیش پرورش  بیش  باید  خوبی است که 
فرهنگی شبکه های فارسی زبان بیگانه، بر وظیفه سنگین رسانه ملی در عرصه مهم فرهنگی کشور تاکید و 
کمبود اعتبار را از آسیبها و چالشهای این رسانه فرهنگی برشمرد و با تبیین سیاستها و و برنامه های صدا و 
سیمای مرکز گیالن در سال1396، مهمترین برنامه های این مرکزرا ، افزایش ضمن طرح مسایل و مشکالت 
بر تالش و هم  و  نمود  آسیب شناسی  را  آنها  فنی  و  انسانی  مالی،نیروی  زمینه مسایل  در  مرکز  مختلف 
افزایی بیشتر کارکنان تا رسیدن به وضع مطلوب و بهینه تاکید نمود. در پایان ،کارکنان مرکز سواالت خود 
را در خصوص مسایل و مشکالت مالی، ساماندهی نیروهای غیر رسمی،وضعیت مسکن و رفاه،تولیدات 

کیفی،جذب مشارکتها و پژوهش مطرح و مدیرکل به هریک از آنها پاسخ داد.

واکنشتبیین سیاستها و برنامه های صدا و سیمای مرکز گیالن در سال ۱396 اطفای 2 مورد حریق 
ناشی از گرمای هوا 
در سطح جنگل های 

دست کاشت

تلفن    0۱333363539        و         0۱333363890

اجتماعی  امور  و  فرهنگی  معاونت 
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
ایثار  فرهنگ  ترویج  منظور  به  گیالن 
عرضه  در  رقابت  ایجاد  و  شهادت  و 
ایثار،  حوزه  در  هنری  های  خالقیت 
وایجاد  هنرمندان  شناسایي  هدف  با  و 
مشتاق  هنرمندان  با  همکاری  فضای 

استان  دندانپزشکان  صنفی  انجمن 
دوستانه  انسان  اقدام  یک  در  گیالن 
تیر  ماههای  طول  در  وخیرخواهانه 
دندان  خدمات  جاری  سال  مرداد  و 
آموزان  دانش  نیاز  مورد  پزشکی 
استثنایی را بصورت رایگان انجام می 

دهند. 
دندانپزشکان  صنفی  انجمن 

این عرصه در رشته های شعر، نقاشی، 
عکاسی و خوشنویسی اولین جشنواره 
استانی ادبی، هنری  را برگزار می کند. 
هنری  جشنواره  اولین  فراخوان    

شاهد و ایثار در استان گیالن
آثار  خلق   : جشنواره  اهداف       
و  ایثار  عرصه  در  مطلوب  هنری 
شهادت - شناسایی هنرمندان عالقمند 
ایجاد   - شهادت  و  ایثار  حوزه  در 
عرصه  هنرمندان  با  همکاری  فضای 

ایثار و شهادت
 رشته های هنری جشنواره:

1- عکاسی : با موضوعات منتظرت 
بودم : تصاویر مربوط به ورود آزادگان

آقای  جناب  ریاست  به  گیالن  استان 
تعدادی  اتفاق  به  ابراهیمی  دکتر 
نیکوکار  و  مجرب  دندانپزشکان  از 
آموزش  اداره  همکاری  با  استان 
از  استفاده  با  و  استثنایی  وپرورش 
کلیه  به  مجهز  ماشین  یکدستگاه 
اقدام  یک  در  دندانپزشکی  تجهیزات 
طی  خیرخواهانه  و  فرد  به  منحصر 

عشق تا بی نهایت : تصاویر پرستاری 
از جانبازان در منزل ، آسایشگاه و ...

تصاویر  ویژه   : کنم  نمی  فراموشت 
از والدین معظم شاهد -  شعار  دیدار 

سال : جانبازان ، اشتغال و تولید 
2- خوشنویسی : برگرفته از وصایای 

شهدا - اشعار شهدا - مناجات شهدا 
و  سپاس  مضمون  با  ادبی  جمله 

تقدیر از همسران شاهد و ایثارگر  
شهدای  موضوعات  با   : شعر   -3

مدافع حرم - شهدای منا
ایثار -   : با موضوعات   : نقاشی   -4

عاشورا - توسل 
 ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره: از 

به  اقدام   1396 مرداد  و  تیر  ماههای 
انجام  و  استثنایی  مدارس  در  حضور 
نیاز  مورد  دندانپزشکی  خدمات  کلیه 
:معاینه،  جمله  از  آموزان  دانش  این 
کشیدن دندان، عصب کشی، ترمیم و 
...بصورت کامال رایگان نموده است.

پیش بینی می شود بیش از هزار نفر 
از دانش آموزان استثنایی سطح استان 

1مرداد تا 1آبان 1396
برگزاری نمایشگاه از آثار داوری شده: 

از تاریخ 19/12/1396لغایت 23/12/1396
 اختتامیه جشنواره: چهارشنبه23 اسفند - 
مکان نمایشگاه و اختتامیه : مجتمع فرهنگی 

خاتم االنبیاء )ص(
الکترونیکی پست  به صورت  آثار  ارسال 
به    gmail.com@isaargilan1396
دبیرخانه مسابقه ارسال گردد. برای اطالعات 
www.navideshahed. سایت  به  بیشتر 
تماس  شماره  یا  و   com/fa/gilan

09360367719 مراجعه فرمایید.

از این خدمات استقاده نمایند.

فراخوان اولین جشنواره هنری شاهد و ایثار در استان گیالن

طرح خدمات دندانپزشکی مدارس استثنایی گیالن شروع شد

مدیرکل منابع طبیعی 
گیالن خبر داد:

پذیرش دانشجو بدون 
کنکور،

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا سالمه شیرزادی



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 
         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :            سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی
سه شنبه  17  مرداد  1396 ، 15 ذی القعده  1438 ، 8 آگوست  2017 ، شماره 666

 دفتر رشت:   خیابان سعدي،  بازار روز،  الین سوم

دفتر منطقه اي :  رشت ،  خ نامجو،  روبه روي سه راه منظریه، ابتداي کوچه صالحکار، ط سوم

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـر  ویـژه

خبر

خبر

فعالیت پارکبان ها 
در رشت غیر قانونی 

است 

نمایشگاه تخصصی 
مشترک ایران و 

استرالیا در منطقه 
آزاد انزلی

تحلیل سیاسی روز ،

 با اجـازه ! 
مدیران 4 گـروه هستند

ادامه سرمقاله ...
گروه دوم، 

 ، نهادها   ، دولتی  مدیران 
خصولتی ها و خصوصی ها  که 
یک  اگر  و  هستند  هیاهو  اهل 
بوق  در  دهند  انجام  کوچک  کار 
کنندو گوش فلک کر  کرنا می  و 
می شود. مانند مرغی که یک تخم 
فریاد  ها  ساعت  اما   ، گذارد  می 
گذاشتم.!  تخم  من  که  زند  می 
خودشان  از  هم  بسیار  گروه  این 
متشکر بوده و شبانه روز در هر 
نشستی برای خود نوشابه باز می 

کنند!!
گروه سوم، 

کاری  هیچ  تقریبا  که  مدیرانی  
انجام نمی دهند و به جای خدمت 
به نظام و مردم و جانفشانی برای 
این ملت بیدار و آگاه بیشتر حرف 
کنند.   می  سخنرانی  و  زنند  می 
متاسفانه نسل این گروه از مدیران 
کم  نیست و اغلب هم مورد توجه 
و جلوی چشم همگان قرار دارند 
دید  معرض  در  را  خودشان  یا 
قرار می دهند تا دیده شوند. این 
مدیران بیشتر فرافکنی کرده و کار 
را به گردن دیگران می اندازند که 
به نظر نگارنده اینها با افراد برانداز 
هیچ تفاوتی ندارند  و فقط  شکل 
عملشان تفاوت دارد!، اما در هر 

دولتی و سازمانی و نهادی هستند. 
اگر  در این مورد تردید دارید از 
مردم بپرسید تا نام این مدیران را  
در پایتخت و استان ها  به تعداد 
و به اسم و آدرس برایتان تعریف 

کنند
گروه چهارم، 

مدیرانی که  به اصطالح  از  بد 
حادثه در مراحل مدیریتی » عالی 
، میانی و پایه«  قرار گرفته اند  و 
این گروه یا آقا زاده و خانم زاده 
و یا از مسیر جریان های سیاسی 
، توصیه ها ی نمایندگان مجلس 
فامیلی  و  رابطه  آنها،  پافشاری  و 
شاید  و  دستی   باال  مدیران  با 
شان  اقبالی  خوش  گفت،  بتوان 
مدیر شده اند . این ها هیچ انگیزه 
و  ندارند  خدمت  برای  خاصی 
اگر توانی و علمی و دور اندیشی 

می  ارائه  خدمتی  باشند،  داشته 
دهند درغیر اینصورت با گماردن 
می  تالش  مشاوران  و  معاونان 
پنهان   را  خود  های  ضعف  کنند 
افکار  به  موفق  مدیری  را  و خود 

عمومی معرفی کنند
مدیران الیق و به واقع شایسته 

انتخاب کنید
اکنون در آستانه انتخاب هیات 
دومینو  اجرهای  مانند  که  وزیران 
با انتخاب آنها مدیران در تهران و 
کنند، شایسته  می  تغییر  ها  استان 
است که همه مدیران باالدست به 
موارد فوق دقت و وسواس داشته 
و افرادی را انتخاب کنند که الیق 
همه  در  که  نماند  باشند.ناگفته 
و هر کشور  ایران  در  ها  دولت  
دیگری دو گروه دیگری ازمدیران 
آنهایی که   ، هستند که گروه اول 

خودشان می خورند و  بی توجه  
به اقشار آسیب پذیر  به اطرافیان 
او ز  نند«  خود حسابی می خورا 
دارایی و امالک خودشان و فامیل 
مشخص است » .. افکار عمومی 
دسته  این  که  دارند  اعتقاد  بعضا 
از مدیران خوبند چرا که خسیس 
نیستند. گروه دوم آنهایی که بسیار 
فقط  و  اند  خسیس   و  خطرناک 
می  شان  بستگان  و  خودشان 
خورند که این ویژگی قابل تحمل 
این   هم  عمومی  افکار  و  نیست 

دسته را تحمل نمی کنند.
نقش ما چیست ؟ 

نقش  و رسالت ما رسانه ها  این 
است که با شناسایی مدیران کارآمد 
و  متعهد   ، انقالبی  شناس،  وظیفه   ،
شناسایی  را  نگر  آینده  و  دلسوز 
با  آن  موازات  به  و  کنیم  معرفی  و 
معرفی مدیران ناکارآمد ، جا را برای 
جوانان برومند و الیق این سرزمین 
آنکه خودمان  بر  باز کنیم، مشروط 
چهارم  تا  دوم  دسته  سه  در  هم 
مدیران  قرار نگیریم و اطالع رسانی 
رفاه  و  نظام  تعالی  و  رشد  برای  را 
مردم و همدلی و همزبانی با مدیران 
انجام دهیم. باید شجاعانه  قلم و 
اختیار  دوربین و رسانه ها ما در 
باشد  کارآمد  و  شایسته  مدیران 
نا  و  فریبکار  مدیران  بی جهت  و 
الیق را برجسته نسازیم.   امیدوارم 
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شهر  شورای  عضو 
قانونی  غیر  فعالیت  به 
پارکبان ها انتقاد کرد و گفت: 
قرارداد  دو سال گذشته  طی 
پارکبان ها به اتمام رسیده که 
معضالت  و  مشکالت  این 
شهر  سطح  در  را  بسیاری 
به  است.  کرده  فراهم 
گزارش شبکه تحلیلی خبری 
شاکری  اقبال   ،  24 گیالن 
سیصدوشصت وپنجمین  در 
اسالمی  شورای  علنی  جلسه 
شهر تهران درباره  ساماندهی 
تهران  شهر  حاشیه ای  پارک 
از  بهره گیری  همچنین  و 
بخش خصوصی درخصوص 
کالنشهر  این  پارکینگ های 
اظهار داشت: در حال حاضر 
پارکینگ  فضای  هزار   100
شهر  سطح  در  حاشیه ای 
است  شده  شناسایی  تهران 
فضا   3000 حال  به  تا  که 
کنترل  مکانیزه  صورت  به 
می شود و به زودی 12 هزار 
کنترل  به  نیز  دیگر  فضای 

مکانیزه مجهز خواهند شد. 
غیر  ها  پارکبان  فعالیت 
ادامه  در  وی   . است  قانونی 
حال  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با 
حاشیه ای  پارک  فضای  حاضر 
به  تهران  شهر  سطح  در 
پارکینگ های اختصاصی مغازه ها 
دولتی  سازمان های  و  نهادها  و 
به  نیز  پارکبان ها  و  شده  تبدیل 
صورت غیرقانونی است، گفت: 
طی دو سال گذشته قرارداد آنها 
تهران  در  و  رسیده   اتمام  به 
این  که  هستند  فعالیت  مشغول 
مشکالت و معضالت بسیاری را 
در سطح شهر فراهم کرده است. 
ها  پارکبان  به  شهروندان 

وجهی پرداخت نکنند 
اسالمی  شورای  عضو   
به  خطاب  تهران  شهر 
شهروندان تهرانی درخواست 
به  عنوان  هیچ  به  کرد 
پرداخت  وجهی  پارکبان ها 
این  فعالیت  چراکه  نکنند 
و  است  غیرقانونی  افراد 
این  جمع آوری  درخصوص 
افراد باید پلیس راهور اهتمام 
بیشتری از خود نشان دهد تا 
حذف  غیرقانونی  پدیده  این 

شود.. رشت پرس. 

تخصصی  نمایشگاه 
استرالیا  و  ایران  مشترک 
برگزار  انزلی  آزاد  منطقه  در 

می شود.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ،   به گزارش 
عمومی  روابط  مدیریت 
سازمان  الملل  بین  امور  و 
منطقه آزاد انزلی معاون سفیر 
استرالیا در ایران از این منطقه 
با  دیدار   در  و  کرده  بازدید 
مهندس مسرور رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان در 
خصوص راهکارهای توسعه 
بر  تکیه  با  جانبه  دو  روابط 
ظرفیت های موجود به بحث 

و تبادل نظر پرداختند. 

شیخی تو جمعی گفت : 

پیري میگفت:                                

قلب چاق » مساوی با« سکته تمام!!

    بهترین سالهاي عمرم را درآغوش زني گذراندم که همسرم نبود !
 آقایون حاضر در مسجد همه تعجب کردند

و شروع کردند به پچ پچ کردن ... حاج آقا در ادامه گفت : بله ، در آغوش 
مادرم تربیت شدم ! 

همه صلوات فرستادند و توي چشم خیلی ها
اشک جمع شد ...یکي از حاضرین در مجلس همان شب رفت خونه , دید 

عیالشتو آشپز خونه داره غذا درست میکنه ، بهش گفت : عیال !
 میدوني من بهترین سالهاي عمرم رو توي آغوش زني بودم که همسرم نبود 
! و مرد قبل ازاینکه حرفشو کامل کنه از هوش رفت و هنوز به خاطر قابلمه 

ايکه تو سرش خورد به هوش نیومده ! 
لطفًا برای سالمتیش دعا کنین !  نتیجه اخالقي : در صحبت با خانوما اول ، 

آخر قضیه رو بگین ...! اعصاب ندارند....!!!

    زندگي مثل آب توي لیوانه ترک خورده میمونه
بخوري تموم میشه

نخوري حروم میشه
از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه . . .

از لحظه لحظه زندگیت لذت ببر.
به قول فامیل دور که میگفت : آقای مجری  بهت یه نصیحت برادرانه میکنم

اگه زندگیت ته کشید
بشین با ته دیگش حال کن ! هی نگو به آخرش رسیدم.......

    عکس قلب شخص چاق فوت شده در اثر سکته قلبی. چربی دور قلب 
رو ببینید!

نشید  رد  ازش  ساده  و  نگیرید  شوخی   رو  وزن  اضافه  و  چاقی  دوستان، 
)رعایت رژیم غذایی و ورزش (

میدونی چرا هر چي نسل میگذره بچه ها پررو تر میشن؟
 چون قنداق نميشن!    بچه که قنداق بشه و دستو پاش بسته باشه از همون اول معنی اطاعت رو ميفهمه مارو ميكردن تو 2 متر پارچه چنان   

ميپيچيدن که انگار ميخوان پستمون کنن هاوایی... واال   - االن بچه شيش ماهه تخت دو نفره داره 
 واسش موزیک الیت ميذارن با نور کم تا بخوابه           -  اونوقت زمان ما ميذاشتنمون رو پاهاشون به حالت سانترفيوژ.... 

 انقد تكونمون ميدادن تا پالسمای خونمون جدا ميشد ميرفتيم تو کما .. بعد ميگفتن چه معصومانه خوابيده!!!

www. gilan    .ir    24شبکه خبری » گیالن 24« را لطفا بخوانید، به آدرس
مهم ترین اخبار روز استان گیالن ، رسانه ای برای شما  با حداقل  90 درصد مطالب تولیدی

آماده انعکاس اخبار علمی ، تحقیقی دانشگاه های استان، بخش بهداشت و درمان، محیط زیست  با اولویت اخبار جوانان 

شهروندان توجه کنند،

چند نکته از این معنا


