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جمهوری  رئیس   
آخرین  در  آمریکا 
سخنرانی جنجالی و بی 
منطق  خود یکبار دیگر 
فردی  که  داد  نشان 
روحی  با  متعادل  نا 
مغزی  و  ناآرام  و  پلید 
سخنرانی  این  در  او  است.  معبوب  واقع  به 
سراسر توهین و تهدید علیه جاکمیت و مردم  
را فردی  ایران  تالش کرد که خود  عزتمند 
قدرتمند و آمریکا را ارباب جهان نشان دهد، 
اما حتی نوجوان های ایرانی با توئیت خود به 
ترامپ به این مو زرد ملول فهماندند که با چه 

ملتی غیور و در صحنه  طرف است. 
بخش مهمی از سیاست ترامپ در قبال ایران 
، مسئله تأثیرگذاری بر محیط داخلی و تأکید 
بر مردم ایران باهدف ایجاد اختالف و تفرقه، 
القای  در کشور،  دینی  مردم ساالری  تضعیف 
اختالف میان مسئوالن و مردم، زیرسوال بردن 
مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی نظام خواهد 
در  زیاد  جدیت  و  تمرکز  با  مسئله  این  بود. 

دولت ترامپ تعقیب خواهد شد.
به  ترامپ  دولت  رویکرد  کالِن  تحلیل  در 
جدیدی  ماهوی  امر  کرد  اشاره  باید  ایران، 
بلکه  داشت  نخواهد  وجود  سیاست  این  در 
ترامپ تالش می کند استراتژی مخصوص به 
خود را در قبال ایران ارائه کند. ابزار راهبردی 
افزایش  صرفًا  گذشته  مانند  آمریکا  دولت 
رفتار جمهوری  تغییر  باهدف  ، فشار  تحریم 
اسالمی و وادار کردن کشور به مذاکره درباره 
مسائل منطقه ای، مسائل دفاعی و متن برجام 
و اصالح آن با هدف محروم سازی کشور از 

آثار برجام است.
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انتصاب  شایسته جنابعالی به عنوان ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن را 
صمیمانه تبریک  عرض می کنیم، توفیقات حضرتعالی را در مسیر احیای صنعت استان  و ایجاد 

اشتغال موثر دراین بخش از خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای دکتـر فـرهاد دلقپـوش
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مجید محمدپور - نویسنده، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

رودسر  شهرستان  کاربردی   و  علمی  دانشگاه  ریاست  سمت  به  جنابعالی  انتصاب 
وابسته به جهاد دانشگاهی استان گیالن را  صمیمانه تبریک عرض می کنم. توفیقات  
حضرتعالی در مسیر تحول دانشگاه  و توسعه حوزه دانش کاربردی در این منطقه را از 

درگاه حق خواستارم.

انتصاب  شایسته شما خواهر گرانقدرم بعنوان مدیر محترم روابط عمومی شهرداری  شهر زیبای 
قزوین را صمیمانه تبریک  می گویم. توفیقات روز افزون شما را از درگاه احدیت خواستارم.

سرکار خانم عادله مهــرابی

مجید محمدپور - نویسنده، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

جــوانها را بـاورکنیـم ،

به زودی نشریه واکنش در استان قزوین
نشریه ی منطقه ای  واکنش به گستره ی فعالیت در  استان های قزوین ، گیالن و مازندران 
که از سال 1381 فعالیت رسمی خود را در این منطقه آغاز کرده است ، بعد از یک دوره 

وقفه حضور در استان تاریخی و زیبای قزوین یکبار دیگر در این استان گسترده می شود.  
منتظر نظرها، پیشنهادها و راهکارهای شایسته شما هستیم.
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 گوناگون

ادامه مطلب ...
استراتژی اعالمی ترامپ 
سخنانی  بیشتر  اگرچه 
همان  ادامه  و  تکراری 
کاخ  قبلی  های  سیاست 
سفید علیه ایران بود ولی در 
را  بطن خود چاشنی هایی 
تعبیه کرده است که ممکن 
است توافق هسته ای را به 
طور کلی بال وجه کند . آن 
ترامپ  است  مشخص  چه 
خود  دیروز  سخنرانی  با 
همان  تری  جدی  طور  به 
سیاست محروم کردن ایران 
از منافع اقتصادی برجام را 
ادامه داد و آینده مبهمی را 
برای برجام ترسیم کرد در 
این حال دولت ترامپ سعی 
خواهد کرد  آینده برجام را 
دارد  نگه  معلق  حالتی  در 
خارجی  گذاران  سرمایه  تا 
عرصه  به  ورود  جرئت 
نداشته  را  ایران  اقتصادی 
باشند و با انصراف سرمایه 
ورود  از  خارجی  گذاران 
بدون  ایران  عمال  ایران،  به 
عواقب حقوقی لغو رسمی 
سمت  به  آمریکا  برای 
سوق  برجام  از  خروج 
راهکار  کند.مهم ترین  پیدا 
آمریکا،  اقدامات  با  مقابله 
نیروها  همه  داخلی  اجماع 
و جناح های سیاسی کشور، 
عمومی،  افکار  آگاه سازی 
سرمایه  مؤلفه های  افزایش 
اجتماعی، افزایش کارآمدی 
و ارائه پاسخ محکم و قاطع 
آمریکا  زیاده خواهی  به 
است.  مدنظر  موارد  درباره 
ترسیم خطوط قرمز صریح 
مسائل  درباره  معتبر  و 
غیرهسته ای  و  هسته ای 
تقویت  و  همکاری  نیز  و 
مؤثر  اعضای  با  دیپلماسی 
می تواند  بین الملل  نظام 
نقش مؤثری در خنثی سازی 
اقدامات آمریکا و مدیریت 
داشته  کشور  این  رفتار 
ساعتی  در  ها  باشد.ایرانی 
بیمارگونه  بیانات  از  پس 
ترامپ ثابت کردند که اهل 
و  نیستند  تسلیم  و  سازش 
اختالف  برخی  وجود  با 
از سوی  اگر  داخلی  های 
خطر  احساس  دشمن 
کنند،  به فوریت دور هم 
گرد هم آمده و ید واحده 

می شوند.

ادامه سرمقاله

خبر

 » روحـی ناآرام و 
مغزی معبوب«

قیمت مسکن در 
تهران ارزان شد

 واکنشی ها: صندوق بین المللی اعالم کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به 
سال پیش از آن به ۱۲.۵۱۸ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۴۵۰ درصد افزایش و نرخ تورم به 
۹.۰۳ درصد کاهش یافته است.صندوق بین المللی پول ساعاتی پیش در جدیدترین گزارش 
چشم انداز اقتصادی جهان اعالم کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش 
از آن به ۱۲.۵۱۸ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۴۵۰ درصد افزایش و نرخ تورم به ۹.۰۳ درصد 
کاهش یافته است. جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول که 
ساعاتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را که کمتر از سه ماه تا پایان آن 

مانده است، ۳.۵ )۳.۴۵۹( درصد پیش بینی کرد.  در گزارش قبلی صندوق این رقم برای سال 
۲۰۱۷ برابر با ۳.۳ درصد عنوان شده بود. همچنین این نهاد بین المللی در گزارش پیشین خود 
میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۶.۶ درصد پیش بینی کرده بود اما در این گزارش آن 
را به ۱۲.۵)۱۲.۵۱۸( درصد تغییر داده و تصحیح کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری 
ایران در سال جاری میالدی به ۱۲.۴۱۷ درصد می رسد که نسبت به سال گذشته )۲۰۱۶( برابر 
با ۱۲.۴۵۰ درصد اندکی کمتر خواهد شد. اما رقم بیکاری سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ 

افزایش داشته است. رقم بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۱ درصد برآورد شده بود. 
 

رشد اقتصادی ایران 12/5 درصد اعالم شد واکنش

شور، مشاور و شورا از واژه های 
فوق العاده ارزشمند و نشاط انگیز در 
آئین حیات بخش اسالم به خصوص 

در مذهب مترقی شیعه است.
  در قرآن کریم آیات مبارکی در این 
از مشهورترین  یکی  که  داریم  حوزه 
شورا  امرهم  و   « ایرانیان  ما  بین  آن 
بینهم« که بر آرم و لوگوی تابلوها و 
مکاتبات اداری سازمان ها و نهادها یه 
ویژه شورای شهرو روستا به آن اشاره 

شده است.  
این  از  که  میزان  همان  به  کاش 
شعارها،  در  ارزشمند  و  مبارک  واژه 
مراودات و نوشته ها و تابلوها استفاده 
می کنیم، در عملی کردن کار شورا و 

مشورت هم همت داشتیم.! 
در یک دهه اخیر هم به کاردیگری 
مشاوران متعدد با تجربه و جوان در 
متداول  بسیار  نهادها  و  ها  سازمان 
مبارکی  و  خیر  امر  که  است   شده 
است ، اما به راستی چه کسانی مشاور 
هستند و نقش مشاوران در سازمان ها 

و نهادها چیست. 
در  خبری  سازمان  یک  در  زمانی 
نشستی  عامل  مدیر  دفتر  در  تهران 
خصوصی داشتیم که خانمی وارد شد 
یکی  همسر  را  ایشان  عامل  مدیر  و 
از وزیران و مشاور خود معرفی کرد. 
آقای مدیر عامل در پاسخ به اینکه این 
خانم نماینده مجلس، مدرس دانشگاه 

کارخانه  مدیرعامل  رحمانی  اکبر 
در  سبک  های  ماشین  لنت  تولید 
با  گفتگو  در  کشلی  صنعتی  شهرک 
کارخانه  گفت:این  واکنش  خبرنگار 
که بعنوان اولین و بزرگترین کارخانه 
ی تولید لنت ترمز خودروی سواری 
در استان گیالن شناخته می شود،هفته 
شهرک  در  گذشته  سال  دولت  ی 

صنعتی کشلی آغاز بکار کرد.
فعالیت  شروع  افزود:در  رحمانی 
این کارخانه با ۷ نفر نیروی کار و با 
تولید سه نوع لنت ترمز خودروهای 
از  بعد  اما  شد  کار  به  مشغول  سبک 
بانک  حمایت  با  یکسال  گذشت 
تجارت استان و شهرستان هم اکنون 
ترمز خودروی سواری  لنت  نوع   ۱۲
می  تولید  کارخانه  این  در  وانت  و 
گردد و در بحث اشتغال ۱۶ نفر بطور 

دارند  مجموعه عضویت  در چند  و 
شما  برای  مشاوره  کار  به  چگونه   ،
شفافیت  با  عامل  مدیر  و  رسند  می 
گفت: مشاوره ایشان یک ماهی یکبار 
آن هم برای صرف چای و شیرینی 
هزار   ۸۰۰ زمان  آن  ماهانه  و  است 
تومان«  میلیون   ۴ امروز   « تومان 
با  و  شود  می  واریز  حسابشان  به 
را  وزیر  هوای  باید  گفت:  تلخندی 

داشته باشیم.!! 
سال  گیالن  استانداری  همین  در 
اتاق مشاوران رفتم  به  گذشته وقتی 
که  وقتی سئوال شد  و  نبود  ، کسی 
آقای استاندار چند مشاور دارد، این 
این  پاسخ  و  هستند  کجا  بزرگواران 
استانداری حضور  در  اغلب  که  بود 
منظم  شان  دریافتی  البته  و  ندارند 

است.! 
خانم  سرکار  از  قبل  هفته  یک 
شورای  سخنگوی  و  عضو  شیرزاد 
شهر رشت هم دررسانه ها خواندم 

مستقیم و ۱۶۰نفر بطور غیر مستقیم 
در کارخانه ی مذکور مشغول به کار 

هستند.
سازی  لنت  کارخانه  مدیرعامل 
کنم  اعالم  که  داشت:مفتخرم  اذعان 
حال  در  ما  ی  کارخانه  تولیدات 
حاضر به ۸ استان کشور توزیع می 
لحاظ  از  گیالن  استان  در  و  شود 
کیفیت و تولید منحصر به فرد است.
وی گفت:با اطمینان اعالم میکنیم که 
اگرحمایت های استانداری محترم و 
فرمانداری محترم شهرستان را بهمراه 
داشته باشیم می توانیم صادرات این 
همسایه  کشورهای  به  را  محصول 
افزایش  با  مسلما  و  دهیم  صورت 
هم  را  اشتغال  میزان   افزایش  تولید 

بدنبال خواهیم داشت.

که  دارد  مشاور  چندین  شورای  که 
شورا  محل  در  هرگز  آنها  از  تعداد 
هم  شورا  عضو  یک  ندارند.  حضور 
در  نشود  فاش  نامش  خواست  که 
باره توضیح داد: تقریبا مشاوران  این 
، مشورت خاصی نمی دهند و در ماه 
دریافتی  تومان  میلیون  دو  به  نزدیک 
به  را  رقم  این  شیرزاد  خانم  دارند. 
هزار   ۷۰۰ و  میلیون  یک  دقیق  طور 

تومان در ماه اعالم کرد.!! 
در حالی که کشور با مشکل منابع 
است   مواجه  شدید  نقدینگی  و  مالی 
هدایت  و  مدیریت  بحران  از  باید  و 
شود متاسفانه گفته می شود ، بسیاری 
از وزیران و مدیران عالی در قوای سه 
مشاوران  استانها  و  پایتخت  در  گانه 
که  سالمند  و  جوان  نسل  از  زیادی 
دارای  پیشتر  و  اند  شده  بازنشسته 
مسئولیت هایی بودند و اغلب از راه 
دارند  اختیار  در  کاری«   دور   « دور 
دوستان،  فامیل،  آنها  از  بسیاری  که 

حتی  و  جناحی  و  حزبی   ، سفارش 
های  حقوق  ماه  در  و  هستند  تعارفی 
چه  اینکه  اما  کنند  می  دریافت  خوبی 
خیلی  دارند،  مشاوره  کارآیی  میزان 

مشخص نیست. 
شایسته است اگر عده ای از مدیران 
در تهران و استانها به هر علت و عللی 
از  را  کشور  شرایط  تاسف   کمال  در 
نمی  به درستی درک  اقتصادی  لحاظ  
کنند، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه 
های  گرفتاری  چنانچه  نظارتی  های 
جانانه  و  مردانه  ندارند،   مشابهی 
که  ندهند  اجازه  و  شوند  عمل  وارد 
اینگونه هدر شود.  صالح  المال  بیت 
مملکت خویش خسروان دانند . از ما 
بعنوان یک رسانه و آیینه جامعه تذکر 

و شفاف سازی بود و بس. 
سراسر  در  ارجمند  مدیران  شما  به 
اگر   ، شود  می  توصیه  صادقانه  کشور 
قرار است مشاوری داشته باشید، افرادی 
را برگزینید که کفایت و شایستگی این 

مسئولیت را داشته باشند. 
جوان یا فرد با تجربه تفاوتی ندارند 
بلکه مهم توانایی، پر انرژی بودن، دور 
زمینه  در  الزم  دانش  داشتن   ، اندیشی 
مورد نیاز، حضور به هنگام در سازمان 
و نهاد مورد نظر، اهلیت داشتن ،  روز 
و  روی  میانه   ، کارآمدی   ، بودن  آمد 
های  مشاوره  دادن  و  انجام  و  اجرا 
مشاوران  ویژگیهای  از  باید  عقالیی 

باشد.

افتاده  پادشاه عربستان  برای  اتفاقی  نیست چه  معلوم 
است.معلوم نیست قرص هایش را پس و پیش خورده 
یا کتاب »ما چگونه ما شدیم« صادق زیباکالم را خوانده 
است! اما به هر حال عباس میالنی درون او بیدار و بسیار 
آینده  روز  سه  تا  دارد  امکان  که  طوری  به  شده  فعال 
عربستان آزادترین کشور جهان شود و با سیل مهاجران 

و پناهندگان از اروپا و آمریکا مواجه شود.
اول زنان وارد استادیوم شدند.بعد رانندگی برای زنان 
کردند.پس  پیدا  فتوا  ُمفتی های زن حق  آزاد شد.سپس 
با تعرض جنسی  مبارزه  قانون  داد  پادشاه دستور  از آن 
تلویزیون  هم  شود.دیروز  تدوین  روز   ۶۰ طی  زنان  به 
عربستان تصاویری از کنسرت موسیقی خواننده مشهور 
تصویر  و  ممنوعیت پخش صدا  سالها  از  پس  را  عربی 

خوانندگان زن، پخش کرد.
میدان  در  عربستان  پادشاه  آینده  روزهای  در  احتماالً 
نشیند و مردم  انقالب شهر جده روی یک صندلی می 
صف می کشند تا به نوبت بزنند توی گوش پادشاه شان.
بعد از این مراسم هم انتخابات آزاد برگزار می شود و 
موگرینی  فدریکا  حد  در  کماالتی  و  فهم  با  خانم  یک 

رییس جمهور می شود.
اتفاقی  چه  دقیقًا  که  شوید  متوجه  خواهید  می  اگر   
کنید  تصور  خود  ذهن  در  کافیست  افتاده  عربستان  در 
شبکه  بینید  می  و  شوید  می  بیدار  خواب  از  روز  یک 
اجرای  و  ایران  بخیر  صبح  برنامه  از  بعد  سیما  اول  ی 
کنسرت  واحدی،  اقبال  و  اسالمی  نظام  آقای  مشترک 
خانم گ.وگ.و.ش را پخش کند! چه حالی به شما دست 
می دهد؟ یا اینکه مثاًل روز بازی استقالل و پرسپولیس، 
گشت ارشاد زن ها را به زور سوار َون کند و ببرد داخل 
استادیوم آزادی پیاده کند تا بازی را تماشا کنند بعد هم 
نیروی انتظامی نهاد ریاست جمهوری را محاصره کند و 
آقای روحانی را مجبور کند تا سه زن را به عنوان وزیر 
می  که  کشوری  تنها  به  دیروز  تا  که  مایی  کند.  معرفی 
توانستیم فخر بفروشیم عربستان بود، وقت آن فرا رسیده 
تا آنها را نگاه کنیم، حسرت بخوریم، رشک بورزیم و 
اشک بریزیم.تازه پادشاه شان در یک نطق عمومی گفته: 
این  در  که  چیزی  تنها  کنید.  نقد  را  من  توانید  می  تا 
نزدیک  عربستان  که  است  این  کند  می  آرامم  لحظات 
است و با قایق موتوری یا نهایتًا شنا کردن می شود خود 

را به آنجا رساند!

نشریه واکنش: شهردار رشت اعالم کرد ،برای صنعت 
بین  گذار  سرمایه  جذب  برای  پروژه   ۱۷ گردشگری 

المللی داریم.
و  المللی  بین  اجالس  پنجمین  در  نصرتی  مسعود 
و  علم  های  پارک  شبکه  المللی  بین  آموزشی  کارگاه 
فناوری کشورهای اسالمی در رشت با بیان اینکه باید در 
حوزه جهانی شدن زیرساخت های شهری را به گونه ای 
فراهم کنیم تا خواهر خوانده هایی با ویژگی های رشت 
در کشور های اسالمی داشته باشیم، اظهار کرد: از ویژگی 
های پارک علم و فناوری، منطقه آزاد و شهر رشت می 

توان به عنوان زیر ساخت ارتباطی راه ابریشم نام برد. 
  وی با بیان اینکه مجمع جهانی جاده ابریشم از سوی 
دبیر خانه  از  ایران سپارده شده و یکی  به  ملل  سازمان 
های آن در شهر رشت ایجاد می شود، گفت: در حوزه 
مدیریت شهری شبکه ای راه حل های جهانی با ۲۷ هزار 
ایران  در  آوری شده  از سال ۹۶ جمع  که  تجربه موفق 
تجاربش ذخیره شده و می توانیم در کشور های اسالمی 

به اشتراک بگذاریم. 
و  علم  پارک  پرداختن  به  اشاره  با  رشت  شهردار    
فناوری به موضوع گردشگری در مجمع جهانی افزود: 
نعمتی  یک  از  سال  در  رشت  شهر  و  گیالن  استان 
برخوردار است که میلیون ها نفر برای گردشگری وارد 

شهر رشت می شوند. 
در  درصد   ۹.۳ چین  از  اینکه  به  اشاره  با  نصرتی    
شود،  می  تامین  گردشگری  حوزه  از  ملی  ناخالص  تولید 
یک  ابریشم  راه  به  اتصال  برای  شرایط شهر رشت  گفت: 
حوزه  در  باید  و  شود  می  شناخته  اساسی  ساخت  زیر 
فناوری بیشتر به آن توجه شود.شهردار رشت با بیان اینکه 
زیرساخت های توسعه و زیرساختی کشور های اسالمی 
در حد توان در شهر رشت ایجاد میشود، گفت: ما برای 
صنعت گردشگری ۱۷ پروژه برای جذب سرمایه گذار 

بین المللی داریم. 

خبر

خبر

آزادی چیزهای 
غیرمجاز در 

حجاز!

17پروژه بین 
المللی برای 
گردشگری 

رشت

مشاوران مدیران - فرصت هایی ناب

»ایستا«،اولین، تنها ترین و بزرگترین کارخانه ی تولید 
 لنت ترمز استان گیالن در تالش

یادداشت مدیرمسئول 

تالش-حمیده کرمی

میزان  خزاعی  محمد  ها:  واکنشی 
سرمایه خارجی جذب شده در دولت 
کرد  اعالم  دالر  میلیارد   ۱۴ را  یازدهم 
صورت  به  دالر  میلیارد   ۱۲ گفت:  و 
دیگر  و   FDI مستقیم  سرمایه گذاری 

روش ها بوده است.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و 
از  کرد:  بیان  اقتصادی  فنی  کمک های 
بیش  کنون  تا  یازدهم  دولت  ابتدای 
دالر  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد   ۲۱ از 

سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت 
یازدهم تصویب شده است. 

محمد خزاعی میزان سرمایه خارجی 
دالر  میلیارد   ۱۴ نیز  را  شده  جذب 
دالر  میلیارد   ۱۲ گفت:  و  کرد  اعالم 
مستقیم  سرمایه گذاری  صورت  به 
است.   بوده  روش ها  دیگر  و   FDI
از  این که  بیان  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
بعد  که  خارجی  هیات های  همه  میان 
برخی  آمدند،  کشورمان  به  برجام  از 
مذاکره ها به انعقاد قراردادهای نهایی یا 
سرمایه گذاری و موافقت نامه های مالی 
دستگاه های  مذاکره  در  که  شد  منجر 
نهایی  خارجی،  بانک های  و  اجرایی 
شده است افزود: این طرح ها در هیات 
مرکزی،  )بانک  سرمایه گذاری  عالی 
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان 
فنی اقتصادی ایران، اتاق های بازرگانی 
و تعاون( به تصویب رسیده و مجوز یا 

ضمانت نامه هم صادر شده است. 

مدت ها  از  پس  کرد:  اظهار  وی 
نهایی  مالی  موافقت نامه  چند  مذاکر 
عامل کشور  بانک های  امضا  به  و  شد 
اعتباری  خط  آن  نخستین  که  رسید 
که  بود  کره جنوبی  یورویی  میلیارد   ۸
می تواند در طرح های بخش خصوصی 
به  خزاعی  شود.  استفاده  دولتی  و 
 ۱۰ موافقت نامه سرمایه گذاری  امضای 
میلیارد دالری خط اعتباری با موسسه 
ویادآور  کرد  اشاره  چین  سیتیک  مالی 
میلیارد  یک  اعتباری  قرارداد  شد: 
یورویی در سه هفته اخیر با بزرگ ترین 
بانک اتریش ) اوبر بانک( نهایی شد و 
آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید 
و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به 

ارزش ۵۰۰ میلیون یورو است. 
سرمایه گذاری  سازمان  کل  رئیس   
امضا  به  اقتصادی  فنی  کمک های  و 
بخشی  که  روسیه  با  مالی  موافقت نامه 
بزرگ  پروژه  اعتبار  تامین کننده  آن  از 

است  در جنوب کشور  نیروگاه  احداث 
اشاره کرد و گفت: خط اعتباری دیگری 
اختصاص  چابهار  توسعه  برای  هند  هم 
این ها  بر  گفته خزاعی عالوه  است.به  داده 
موارد دیگری هم بین بانک مرکزی با دو تا 
سه کشور اروپایی و آسیایی در حال مذاکره 
است که امید می رود بر میزان سرمایه گذاری 

خارجی کشور بیافزاید. 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون 
که  پروژه هایی  برای  مالی  منابع  داد:  ادامه 
خصوصی  بخش های  را  آن  مذاکره های 
سرمایه گذاران  و  داده اند  انجام  دولتی  و 
تدریج  به  کرده اند  آمادگی  اعالم  خارجی 
تامین می شود. وی افزود: اگر بروکراسی های 
کار  و  فضای کسب  و  کاهش  اداری کشور 
مالی  منابع  این  از  استفاده  روند  یابد،  بهبود 
بخش  کرد:  تاکید  خزاعی  می گیرد.  سرعت 
تا  خارجی  بانک های  با  توافق  و  فاینانس ها 
زمانی که منابع برای پروژه ای درخواست 
نشود، هیچ گونه بدهی برای کشور ایجاد 

نمی کند.

1۴ میلیارد دالر سرمایه خارجی، دستاورد دولت یازدهم

محمدرضا ستوده/طنزنویس

مسئوالن  که  شرایطی  در 
بازار  کاران  اندر  دست  و 
رونق  وضعیت  ادامه  مسکن 
پیش  های  ماه  در  بازار  این 
بینی می کردند،  رو را پیش 
ارز  نرخ  ناگهانی  نوسان 
را  مسکن  بازار  معادالت 

دگرگون کرده و سبب
مختلف  های  محله  از 
دهد  می  نشان  پایتخت 
باره  یک  کاهش  با  همزمان 
در  مسکن  معامالت  حجم 
شهرها،  دیگر  و  پایتخت 
قیمت ها نیز به طور ناگهانی 

فروکش  کرده است. 
این در حالی است که در 
ماه های تیر و مرداد تابستان 
 ۱۵ افزایش  شاهد  امسال 
معامالت  درصدی   ۲۵ تا 
مسکن نسبت به مدت مشابه 
ولی  ؛   بودیم  گذشته  سال 
در  معامالت  کاهش  روند 
در  و  شد  آغاز  ماه  شهریور 
روزهای اخیر با تشدید روند 
مسکن،  معامالت  کاهش 
قیمت ها مجددا سیر نزولی 

در پیش گرفته است.  زهرا رضائی
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گوناگون
مدیر   : واکنش  نشریه 
و  ساخت  شرکت  عامل 
حمل   زیربناهای  توسعه 
هم اکنون  گفت:  نقل  و 
کیلومتر   ۱۳۵ ریل  گذاری 
قزوین-رشت  آهن  خط 
اتمام عملیات  انجام شده و 
تکمیلی این پروژه ۳ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز 

دارد.
 خیراهلل خادمی در بازدید 
قزوین-رشت  خط  آهن  از 
فیزیکی  پیشرفت  افزود:   
رشت   - قزوین  آهن  خط 
درصد   ۷۹٫۶ به  هم اکنون 
رسیده در حالی که این رقم 
 ،۱۳۹۲ سال  ماه  شهریور  تا 

۴۵ درصد بوده است.
خصوص  در  وی   
اعتبارات طرح افزود: تاکنون 
۱۳ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال 
پروژه هزینه شده  این  برای 
تکمیل  منظور  به  و  است 
هزار   ۳ اجرایی،  عملیات 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۵۰۰ و 
دیگر نیاز است. معاون وزیر 
اتمام  از  شهرسازی  و  راه 
کیلومتر   ۱۳۵ ریل گذاری 
اظهار  و  داد  خبر  مسیر  از 
تکمیلی  عملیات  داشت: 
در  اصلی  مسیر  خط  نصب 
اتمام  با  و  است  انجام  حال 
کیلومتر   ۳۰ ریل  گذاری 
ایستگاه  به  ریل  باقیمانده 
رسید.با  خواهد  رشت 
آهن  خط  از  بهره برداری 
مسیر  در  کیلومتری   ۱۶۴
مسافر  تردد  شمال-جنوب 
مسیر  این  در  کاال  حمل  و 
از  بهره برداری  با  و  افزایش 
این خط ریلی شهرستان های 
و  رشت  منجیل،  لوشان، 
ریلی  شبکه  به  انزلی  بندر 

کشور متصل می شوند 
سخنگوی دولت در سفر 
م  اعال  گیالن  به  تابستان 
کرده بود که گیر این پروزه 
احداث زیر ساخت یک پل 
گذاری  ریل  برای  و  است 

مشکلی وجود ندارد. 
دکتر  صخنان  آنکه  امید 
نوبخت  به این معنا باشد که 
کیلومتر   ۳۰ احداث  بودجه 
یک  گفته  به  مانده  باقی 
و  حمل  حوزه  در  مسئول 
شود.   تامین  سرعت  به  نقل 
این خط آهن سالهاست که 
روی زمین مانده است و راه 
در  اساسی  نقش  آن  اندازی 
که  دارد  مسافر  و  بار  حمل 
آهن  راه  این  اثار  از  یکی 
کاهش تصادفات جاده ای و 
مرگ و میر مردم کشور مان 
و سفرهای ایمن تر  خواهد 

بود.
مدیر  که  است  شایسته   
به جای سخن  دیگر  کشور 
پروژه  این  داد  به  وعده  و 

مهم برسند. انشاء اهلل

دوره  پنجمین  اعضای 
شورای اسالمی شهر رودسر 
عصر چهارشنبه ۲۲ شهریور 
با   العاده  فوق  ای  در جلسه 
۴رای  علی امانی پرچکوهی 
این  شهردار  عنوان  به  را 
شهر انتخاب کرده بودند که 
تنفیذ  را  رای  این  استاندار 

کرد.

خبر

خبر

خط آهن قزوین، 
رشت 3500 

میلیارد بودجه نیاز 
دارد

امانی رسما شهردار 
رودسر شد

براساس  ساالری  مصطفی  کتر 
شخص  و  دولت  هیات  تصمیم 
ماه  مهر  اوایل  از  جمهوری  رئیس 
سواحل  از  گیالن  استاندار  عنوان  به 
نیلگون جنوب به سواحل زیبای خزر 

مهاجرت کرد. 
به  و  دارد  سن  سال   ۴۰ حدود 
خوبی  کارنامه  نمونه  استاندار  عنوان 
را در استان بوشهر از خود به یادگار 
به  که  ای  گونه  به  است  گذاشته 
هجرت  به  مسئوالن  و  مردم  تحقیق 

ایشان رضایت نمی دادند.
حقوق  فوق لیسانس  دارای  وی 
علوم  و  حقوق  دانشکده  از  عمومی 
کسب  )با  تهران  دانشگاه  سیاسی 
ارشد  کارشناسی  مدرک  اول(،  رتبه 
دانشگاه«  اجرایی  مدیریت  دکتری  و 
هم اکنون  و  است  فرانسه  بوردو« 

مفهوم  به  را  ،ما  عاشورا  نهضت 
اسالم  در  عامل  غیر  دفاع  در  دیگری 
هدایت کرد و آن مفهوم ایثار و شهادت 
اسالمی  تمدن  و  اسالم  تاریخ   . است 
سرشار از نمادها و نمودهای ارزشمندی 
است که موجب پایداری و استحکام و 
یکی   . است  شده  اسالم  دین  گسترش 
ایثار و شهادت است که  آنها مفهوم  از 
در  شهادت  و  ایثار  فرهنگی  عنوان  با 
جامعه امروز ما امری شناخته شده است 
. فرهنگ ایثار و شهادت بن مایه عمیق 
و ریشه دار دفاع در اسالم است که آن 
نگه  محفوظ  آسیبی  و  تهدید  هر  از  را 
داشته است . برای درک مفهوم ایثار و 
مورد  را  محورها  این  بایستی  شهادت 

توجه قرار داد .
۱-  ماهیت اجتماعی فرهنگی ایثار

ترویج  جاودانه  ،منبع  عاشورا   -۲
فرهنگی ایثار و شهادت در تشیع

 فرهنگ ایثار
، از جمله عناصر مهم هر  ارزش ها 
فرهنگ محسوب می شوند و مجراهای 
 . افراد و جامعه هستند  اندیشه و عمل 
ارزش ها ،هویت ساز بوده و سمت و 
یکی   . سازد  می  معین  را  سوی جامعه 
مبین  دین  که  برجسته  های  ارزش  از 
کرده  هدیه  اسالمی  جامعه  به  اسالم 
است ،«ایثار » می باشد . ایثار به معنای 
ترجیح  برخود  را  دیگری   ، کردن  بذل 
را  خود   ، ها  دارایی  بخشیدن   ، دادن 
گذشتن  خود  ،از  کردن  اهداف  فدای 
و خود را برای آسایش دیگران به رنج 
افکندن می باشد .ایثار ارزشی است که 
به دیگرخواهی آدمیان و روح دوستی و 
جان  کردن  فدا  و  انجامد  می  سخاوت 
باالترین درجه ایثار محسوب می شود . 
ارزش  صورت  به  که  گاه  ،آن  ایثار 
مجموعه  به   ، نماید  می  رخ  اجتماعی 

تا  هزار  کاهش  از  گوسفندی  گوشت  کنندگان  توزیع  اتحادیه  رئیس  ها:  واکنشی   
۱۵۰۰ تومانی گوشت گوسفند در بازار خرده فروشی خبر داد

علی اصغر ملکی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی عرضه دام زنده از سوی دامداران 
افزود: به دلیل واردات گوشت گرم گوسفندی، کشتار دام ۵۰ درصد کاهش دارد که این 

رویه سبب کاهش قیمت گوشت گوسفند شده است. 
 وی با اشاره به ادامه روند کاهش قیمت گوشت در بازار گفت: هم اکنون گوشت 

دکتری  مقطع  در  حقوق  رشته  در 
تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکده  در 
دانش  داشتن  با  و  می کند  تحصیل 
باال توام با تجربه مدیریتی در وزارت 
استانداری  سابقه  سال  چهار  و  نفت 
با  از یک سوی و تعامل  در بوشهر  
همه جریان ها ، افکار، دیدگاه ها از 

ویژگیهای این مدیر جوان است. 
پایداری  در همان بدو ورود برای 
مدیریت در استان به صراحت اعالم 
غیر  صورت  به  ندارد  قصد  کرد، 
ضروری مدیری را تغییر دهد و این 
مدیرانی  که  است  آن  معنای  به  پیام 
که مدیرند با خیال اسوده به خدمت 

ادامه دهند.  
به دیدار علما و روحانیان، خانواده 
از  بسیاری  در  و  رفت  شهدا  معظم 
مناطق در مراسم عزاداری حضرت ابا 

عبداهلل » ع« شرکت کرد. 
عاشورای  روز  از  بعد  بالفاصله 

شود  می  تبدیل  اساسی  های  پنداشت 
که موجب تجلی عمیق ترین احساسات 
شود  می  جامعه  یک  مردم  مشترک 
پدیدآورنده  اجتماعی  های  ارزش   .
توانایی  موجب  و  خاص  الگوهای 
روانی جامعه و افراد و موجب یگانگی 
اجتماعی می شود و ایثار به عنوان یک 
ارزش اجتماعی در دین اسالم الگوساز 
روح  کننده  تقویت  و  بخش  ،وحدت 

افراد و مومنین است .
به  بر  توجهی  قابل  شکل  به  اسالم   
؛  کند  می  تاکید  ارزش  این  بستن  کار 
از  ای  برجسته  مصادیق  که  طوری  به 
ایثار در رفتار پیامبر اکرم )ص( و اولیاء 

خداوند ذکر شده است .
فرهنگ شهادت

اوج ایثار و از خود گذشتگی ،اهدای 
جان برای دست یابی به اهداف مقدس 
است که به » شهادت » تعبیر می شود . 
اجتماعی  ادامه ارزش های  نیز  شهادت 
اسالم است که در تاریخ اسالم جریانی 
. واژه » شهید »  اعتقادی دارد  اصیل و 
در  ،گواه و کشته شده  معنای شاهد  به 
و  آگاهانه  مرگی  به  و  آمده  خدا  راه 
ایثارگرانه گفته می شود که برای تحقق 

اهداف الهی انجام شده است . 
زنده   ، کریم  قرآن  دیدگاه  از  شهدا 
و  هستند  گیرنده  روزی  نزد خدا  در  و 
 . برخوردارند  واالیی  قرب  و  اجر  از 
و  ایثار  روحیه  ،ترویج  فرهنگ شهادت 
حیات   اصلی  ،عامل  خودگذشتگی  از 
مسلمین و عزت ابدی و چراغ هدایت 
بوده و اوج بندگی الهی و آزادی روحی 
و سیر و سلوک معنوی نیز تعریف شده 
،ناظر  حاضر  معنای  ،به  شهید   . است 
،گواه ،خبردهنده راستین و امین و آگاه 
و سرمشق نیز تعبیر شده است . اسالم 
اصل  یک  عنوان  به  شهادت  ترویج  با 

مصرف کننده  دست  به  تومان  هزار   ۴۳ تا   ۴۲ و  مغازه دار  به  تومان  هزار   ۳۹ گوسفند 
می رسد. 

 رئیس اتحادیه توزیع کنندگان گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه برای اربعین حسینی 
کمبود گوشت نخواهیم داشت، ادامه داد: دامداران برای گران فروختن دام، از عرضه 
خودداری می کردند که با واردات گوشت گرم گوسفندی در حجم باال، قیمت گوشت 

کاهش یافت که با ایجاد این رویه دامداران نیز عرضه دام خود را افزایش دادند.

تا طرح  کرد  سفر  رودبار  به  حسینی 
آهن  خط  گذار   اثر  و  ملی  بزرگ 
مورد  نزدیک  از  را  قزوین  رشت، 
بررسی قرار دهد و برای راه اندازی 
این پروژه که سالها بر زمین مانده و 
را  است  دیده  خود  به  استاندار  چند 
پروژه  این  اجرای  با  که  بزند  کلید 
حجم سفرهای جاده ای در گیالن و 
حتی غرب مازندران به تهران و دیگر 
نقاط ایران و به همان میزان از تعداد 

حوادث کاسته می شود.  
به  هنوز  گیالن  جدید  استاندار 
نیز  و  استانداری  مسئوالن  ترکیب 
مدیران سراسر استان دست نزده است 
و البته این بدان معنا نیست که شرایط 
شود،  می  سپری  منوال  همین  به 
مطالعه  حال  در  ساالری  دکتر  بلکه 
کسی  چه  که  است  دقیق  بررسی  و 
مناسب  خدمتی  و  منصب  چه  برای 
تاثیر  تحت  کند  می  تالش  است.  تر 
جوسازی گروه ها، احزاب و جریان 
های سیاسی و رسانه ای قرار نگیرد 
نا  یا  به حق  مطلبی  روز یک  هر  که 
منافع  آنها  بیشتر  و  بافند  می  را  حق 
نظام  مصالح  به  را  گروهی  و  فردی 
و استان ترجیح می دهند و چهره ها 
شناخته  استان  مردم  بین  در  هم  آنها 

شده است! 
وی به مدیران اعالم کرده است که 
در نگاه نخست در مجموعه مدیریتی 
کار  دستور  در  را  جوانگرایی  خود 

یا  به عنوان یک فرهنگ  ،آن را  ارزشی 
نموده و  ترویج  شیوه حیات در جامعه 
از آن به عنوان عامل دفاعی مستحکم در 

برابر دشنان اسالم بهره می گیرد .
 انسان موجودی مرگ اندیش و مرگ 
را  خود  انسان  اندازه  هر   ، است  آگاه 
تر  نزدیک  جاودانگی  مقام  و  ابدیت  با 
حس کند ،رفتار و کردار وی صحیح تر 
و حلقه های پیوند و اتصال او با خالق 
از  کریم  قرآن   . شود  می  بیشتر  هستی 
و  مرگ  مساله  و  هستی  معرفی  طریق 
و  رستاخیز  و  محشر  و  ،قیامت  زندگی 
فانی بودن انسان روح و استعداد و قوه 
و حرکت و کوشش و عشق بشر را به 
سمت جاودانگی آینده و پایدار هدایت 
،او  با شعوری هستی بخش  و  کند  می 
می  خویش  مبدا  و  کمال  سوی  به  را 
و  عاشورا  حماسه  و  کربال   . خواند 
آزادگان  سرور  ازخودگذشتگی  و  ایثار 
حضرت امام حسین )ع( به عنوان یک 
شهادت  فرهنگ  مروج  و  الهی  نهضت 
عطفی  ،نقطه  تشیع  و  اسالم  تاریخ  در 
دشمنان  برابر  در  ایستادگی  حیطه  در 
نهضت  است.  توحید  پرچم  حفظ  و 
عاشورا پاسداشت حرمت و حکمت و 
نسل  برای  هایی  آموزه  و  دین  به  تعهد 
نسل  در  امید  روح  دمیدن  و  آتی  های 

های آتی است .

شایسته  بانوان  وجود  از  و  دهند  قرار 
بهره گیری مناسب شود. 

پنج  برنامه  یک  مدیران  چنین  هم 
و  تعریف  را  پیشرفت  و  توسعه  ساله 
آماده و اعالم کنند که در آن برش های 

یک ساله شفاف شده باشد. 
این  با  حاال   ، دارد  اعتقاد  نگارنده 
حرکت های حساب شده ، اظهار نظر 
ها و تصمیم های کارشناسی ، جدیت 
و حضوری همیشگی در صحنه ، دکتر 
ساالری بعنوان یک مدیر عالی خوش 
گیالن  آینده  برای  نگر  آینده  و  فکر 
برنامه دارد و باید منتظر باشیم و ببینیم. 
شما مسئوالن استان، صاحب نظران، 
هم  گیالن  خوب  مردم   ، کارشناسان 
چنانچه نظر و پیشنهاد سازنده ای دارید 
که حتما  و انشاأ اهلل خواهید داشت از 
هم اکنون برای پیشرفت استان و محل 
به  فرزندانتان  رفاه  و  خودتان  زندگی 
استاندار  همزبانی«  و  همدلی   « کمک 
جدید و جوان بیایید و برای هر تصمیم 
جانانه  وی  از  کند  می  که  اقدامی  و 

پشتیبانی کنید.
در حالی که همیشه نگران بودم چه 
استاندار  نجفی  دکتر  جایگزین  کسی 
بود،   خواهد  گیالن  بومی  و  شایسته 
ایام ماضی کافی بود که  مشخص شود 
استاندار جدید استان ما  یک چهره ی 
خدمت گذار ، مدبر و امید بخش برای 

جامعه گیالن است. انشاء اهلل

 ، عامل  غیر  پدافند  با  آشنایی   : منبع 
جهتگیری دفاعی در اسالم - محسن فردرو

گوشت گوسفند 1500 تومان ارزان می شود!

استانـدار گیالن با تدبیـر و دور اندیـش

فرهنگ ایثار و شهادت مفهومی در دفاع غیر عامل در اسالم

واکنش

با  که  ای  جلسه  در  تالش  فرماندار   :۲۴ گیالن   
عنوان نشست مشورتی دهیاران صورت گرفت،اذعان 
های  پروژه  رسیدگی  بحث  در  ها  داشت:دهیاری 
این  ابادانی روستاها و مدیریت  روستایی و عمران و 

مناطق اقدامات قابل قبولی را ارائه داده اند.
رسان  کمک  تواند  می  انچه  کرد:  تصریح  ی  و   
کنار  باشد  انها  عالی  اهداف  به  رسیدن  در  دهیاران 
دستاورد  به  رسیدن  برای  کوچک  اختالفات  گذاشتن 
های بزرگ می باشد چرا که این اختالفات جزیی گاها 

تاثیرات منفی و مخربی را بدنبال دارد. 
 مهدوی ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس از 
دهیاران خواست که به وضعیت و مشکالت ایثارگران 
و  امر  این  اهمیت  بدلیل  جانبازان  و  و خانواده شهدا 
با توجه به بخش نامه ای که از سوی وزارت کشور 

صادر شد،بیش از پیش رسیدگی کنند 
 وی  افزود:مدیریت صحیح و نوع تعامل با شوراها 
و  باشد  می  دهیاران  ارزیابی  های  شاخص  از  یکی 
بهیچوجه  شود ،اما  ترسیم  انان  کاری  اولویت  در  باید 
و  غیرقانونی  بصورت  شوراها  اختیارات  حوزه  در 
حاکمیتی حق دخالت وجود ندارد و شوراها موظف 
برعهده  را  خود  شده  اتخاذ  تصمیمات  مسولیت  اند 

بگیرند. 
فرماندار تالش با بیان اینکه ارجحیت ما منافع مردم 
است تاکید کرد:همه ما بعنوان مسوول انتخاب شدیم 
مسایل  با  حاکمیتی  نباید  و  کنیم  مردم خدمت  به  که 
برخورد کرده و انتخاب مردم را اهرمی برای رسیدن به 

منافع شخصی بدانیم. 
داشت:  اظهار  مسولین  به  خطاب  مهدوی  مهندس 
قبول مسولیت در نظام جمهوری اسالمی محدودیت هایی 
نیز بهمراه دارد و شخص مسوول بایستی از بسیاری خواسته 
ها و تجمل گرایی ها پرهیز کند تا مردم احساس دوری و 

جدایی بین خود و مسولین نکنند.
برای  استعالمات دهیاران  با  رابطه  فرماندار همچنین در 
اعمال  داشت:با  اذعان  روستایی  مالکیت  اسناد  صدور 
مالکیت  اسناد  انتقال  مسکن،سرنوشت  تامین  ۴قانون  ماده 
روستاهایی که در داخل طرح هادی بوده و متعلق به منابع 
طبیعی می باشند،مشخص خواهد شد.وی گفت:با توجه به 
رابطه  این  در  استان  طبیعی  منابع  مرکز  در  که  ای  جلسه 
از  دارند  آمادگی  که  روستایی   ۴۸ شد،حدود  برگزار 
طریق بنیاد مسکن پرونده تشکیل خواهند داد و روند 
انتقال اسنادشان صورت خواهد گرفت و صدور پروانه 
های مورد نیاز در راستای تشکیل فضاهای مسکونی 

نیز انجام خواهد شد. 

خبر

پذیرش مسولیت 
در نظام،پذیرش 

محدودیت 
است

یادداشت مدیرمسئول 

مسیر  باشید  مراقب  گرمازا  وسایل  نمودن  روشن  از  قبل 
دودکش توسط پرنده هاي النه ساز مسدود نشده باشد.

) روي کالهک توري فلزي نصب کنید(
»روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن«

» جوابیه نظام مهندسی ساختمان گیـالن به واکنـش «

تالش- حمیده کرمی
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 گوناگون

گیالن ۲۴ :عضو هیات علمی زبان 
گیالن شناسی  پژوهشکده   ادبیات  و 
در  می توان  را  گیلکی  کرد:  اعالم 
»به  و  »آسیب پذیر«  میان  طبقه ای 

شدت در معرض خطر« جای داد.
با  فیاضی  سادات  مریم  دکتر   
موسسه   اعالم  بنابر  اینکه  به  اشاره 
دومین  گیلکی  زبان  پالنک،  مکس 
است،  خطر  معرض  در  ایرانی  زبان 
اظهار کرد: بر اساس اطلس زبان  های 
زبان های  یونسکو،  خطر  معرض  در 
جهان را می توان در ۶ طبقه  »سالم«، 
معرض  در  »نسبتا  »آسیب پذیر«، 
در معرض خطر«،  »به شدت  خطر«، 
»بحرانی« و »منقرض شده« جای داد. 

 عضو هیات علمی زبان و ادبیات 
افزود:  گیالن شناسی  پژوهشکده  
دارد  گویشورانی  سالم«  »زبان های 
که زبان شان را از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می کنند، »زبان های آسیب پذیر« 
شامل زبان هایی است که گویشوران 
و  مناطق  از  برخی  در  خردسالش 
به  خاص  موقعیت های  پاره ای  در 
در  »زبان های  می گویند،  سخن  آن 
است  دسته ای  شامل  خطر«  معرض 
که کودکان آن زبان را به عنوان زبان 
نمی آموزند،  خانه  در  مادری شان 
معرض  در  شدت  به  »زبان های 
خطر« به زبان هایی اطالق می شود که 
هستند  کهنسال  افراد  گویشوران شان 

و  )پدرها  جوان تر  نسل  اگرچه  و 
مادرها( کامال آن را متوجه می شوند 
اما آن را به کودکان خود نمی آموزند، 
بحرانی«  »زبان های  گویشوران 
بافت هایی  در  که  هستند  کهنساالنی 
می کنند  تکلم  خود  زبان  به  خاص 
گویشور  منقرض شده«  »زبان های  و 
تقیسم بندی  به  توجه  با  ندارند. 
در  می توان  را  گیلکی  پیش گفته 
»به  و  »آسیب پذیر«  میان  طبقه ای 

شدت در معرض خطر« جای داد . 
 این مدرس دانشگاه در  پاسخ به 
آیا »گیلکی زبان است  این سوال که 
یا گویش؟« گفت: گیلکی را می توان 
هم زبان و هم گویش در نظر آورد. 
گیلکی روی پیوستاری قرار دارد که 
یک سر آن لهجه و سر دیگر آن زبان 
گیلکی ای  نمونه،  عنوان  به  است . 
ارتفاعات  اشکورات،  مناطق  در  که 
صومعه سرا، شفت و فومن صحبت 
از گیلکی رشت واجد  می شود بیش 
ویژگی های »زبان بودگی« است . جای 
گذشته ای  در  که  نیست  تردیدی 
و  بوده  زبان  گیلکی  دور  چندان  نه 
ساختار  دستوری،  قاموسی،  واژگان 
خود  تصریف  و  اشتقاق  نحوی، 
با  زمان  مرور  به  اما  است  داشته  را 
به  فارسی  واژه های  شدن  جایگزین 
کاربرد  گیلکی،  اصیل  واژه های  جای 
در  فارسی  زبان  قرضی  ساخت های 

»مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن مدعی شد که تا سه سال آینده ۴سد مهم 
استان به بهره برداری می رسند. در باره خط آهن رشت ، قزوین - ساختمان کتابخانه 
ملی گیالن در رشت و چندین طرح و پروژه دیگر چنین ادعاهایی قبال شده بود ، اما 
هیچ کدام حقق نشد.کاظم لطفی  در نشست خبری شرکت آب منطقه ای گیالن گفت: 

گیالن از استانهای پربارش کشور است و باید از این فرصت نهایت بهره را ببریم. 
 وی با اشاره به اینکه وضعیت آب در دنیا مشخص است و متوسط بارندگی کشور ما 
بسیار کمتر از میانگین جهانی است، ادامه داد: گیالن به لحاظ آبی از استانهای ثروتمند 

گیلکی، عدم زایایی وندهای اشتقاقی 
و افزایش فهم متقابل میان گویشوران 
نمی توان  دیگر  غیربومی،  و  بومی 
گیلکی را در مقام زبانی تمام عیار به 
شمار آورد. از این رو، افزون بر موارد 
زبان  با  مقایسه  در  گیلکی  پیش گفته 
محسوب  ایرانی  گویش  یک  فارسی 

می شود. 
 فیاضی در خصوص اینکه یک زبان 
چگونه در معرض خطر قرار می گیرد، 
تحت  زبان ها  اگر  کرد:  تصریح 
اقتصادی،  فشارهای  چون  فشارهایی 
سوگیرانه  نگرش های  و  فرهنگی 
تمایل  گویشوران  شان  گیرند،  قرار 
از دست  به کاربرد زبان شان  خود را 
خواهند داد. به عنوان نمونه رویکرد 
گونه های  گویشوران  پایین  به  باال  از 
به  فارسی  همچون  فرادست  زبانی 
در  گیلک زبانان،  چون  گویشورانی 

کشور است و باید از هدررفت این نعمت ارزشمند جلوگیری کرد. لطفی خاطر نشان 
کرد: گیالن از صادرکننده های بزرگ آب شرب و بسته بندی محسوب می شود. 

 مدیرعامل آب منطقه ای گیالن ادامه داد: در  ۵۴رودخانه موجود در استان بیش از 
۶میلیارد متر مکعب آب جاری است که دو نیم میلیارد متر مکعب وارد آب رودخانه ها 
را  این آب  مترمکعب  میلیارد  کنیم دست کم یک  برنامه ریزی  باید  دریا می رود،  به  و 
مدیریت کنیم.  وی گفت: با اتمام ۴سد در دست ساخت، برآنیم ظرفیتهای مدیریت آب 

استان را ارتقا دهیم. 

آموزشی  مشکالت  بروز  تصور  کنار 
جدی  عامل  دو  دوزبانه  کودکان  برای 

تهدیدکننده گیلکی هستند. 
 این مدرس دانشگاه تصریح کرد: ما 
برای کند کردن آهنگ خاموشِی گیلکی، 
زبانی  کالن  سیاست گذاری های  به 
نیازمندیم که بر اساس آن افزون بر تهیه 
مدارس،  در  گیلکی  آموزشی  محتوای 
به  را  گویشوران  تشویقی  طرح های  با 
ادامه  کنیم.وی  ترغیب  گیلکی  کاربرد 
اجتناب ناپذیر  امری  زبان ها  مرگ  داد: 
بوده و تابع گسترش فن آوری های نوین و 
توسعه  ارتباطات در جهان است اما می توان 
با فرهنگ سازی و مطالعه دقیق ویژگی های 
معرفی  و  زبان ها  نحوی  و  صرفی  آوایی، 
برای  گزینه  عنوان  به  فارسی  زبان  به  آنها 
جایگزینی ساخت های قرضی بیگانه از 
تا  زبان ها  زوال  ضرب آهنگ  سرعت 

حد زیادی کاست.

 سدهای ناتمام گیالن سال 1399 آبگیری می شوند

مقاله

کاربــرد ایـمنی مبتنـی 
بر مدیریت استراتژیك در 

محیط های کار 

سالمه شیرزادی

زهرا رضائی

خبر
امنیت پایداری 
در گیالن برقرار 
است واکنش

گیلکی دومین زبان دنیا در خطر نابودی است
رئیس  واکنش:  نشریه 
گیالن  استان  دادگستری  کل 
و  تالش  با  دارد:  اعتقاد 
انتظامی  نیروهای  همدلی 
امروز  قضایی  دستگاه  و 
استان  در  پایدار  امنیتی 
احمد  است.  فراهم  گیالن 
گردهمایی  در  سیاوش پور  
دادگستری  روسای  مشترک 
و دادستان های استان گیالن با 
اظهار  استان  انتظامی  روسای 
و  همدلی  سایه  در  داشت: 
قضاییه  قوه  تکالیف  براساس 
تالش  انتظامی  نیروهای  و 
پایدار  امنیتی  استان  در  است 
اقتصادی  توسعه  مسیر  در  را 
کل  آوریم.رئیس  ارمغان  به 
دادگستری استان گیالن اشاره 
به اینکه گشایش اقتصادی و 
تنها  شتاب در سرمایه گذاری 
در سایه امنیت محقق می شود 
بیان کرد: تحقق منویات مقام 
راستای  در  رهبری  معظم 
و  تولید  مقاومتی  اقتصاد 
امنیتی  سایه  در  تنها  اشتغال 

پایدار به بار می نشیند. 
اینکه  بیان  با  سیاوش پور 
پایدار  امنیت  ایجاد  با 
برای  مناسب  بستری  باید 
فراهم  استان  در  سرمایه گذار 
با  کرد:  خاطرنشان  کنیم 
نیروهای  همدلی  و  تالش 
قضایی  دستگاه  و  انتظامی 
امروز امنیتی پایدار در استان 
با  است.وی  فراهم  گیالن 
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره 
اینکه  بر  تاکید  با  و  رهبری 
از  دستگاه ها  تمامی  امسال 
سوی ایشان ملزم به پشتیبانی 
و همراهی در راستای ضوابط 
هستند  دولت  با  قانونی 
مقررات  راستای  در  افزود: 
توسعه  موانع  باید  قوانین  و 
استان  در  سرمایه گذاری  و 

گیالن برطرف شود. 
دادگستری  کل  رئیس 
استان گیالن با بیان اینکه رفع 
تنها  استان  در  توسعه  موانع 
صورت  قوانین  رعایت  با  باید 
حرکت  کرد:  خاطرنشان  گیرد 
مبنای  بر  اگر  توسعه  مسیر  در 
نشود  انجام  مقررات  و  قوانین 
به طور حتم زیان های گسترده ای 
می آورد.  بار  به  استان  برای  را 
دغدغه  مهم ترین  سیاوش پور 
مقوله  را  کشور  در  موجود 
و  کرد  عنوان  اقتصاد  و  اشتغال 
با بیان اینکه امروز مقوله بیکاری 
محسوب  کننده  نگران  بحثی 
گرفته  را  جامعه  گریبان  و  شده 
است گفت: استان گیالن سرمایه 
عظیمی از جوانان توانمند دارد. 
با  اینکه  بر  تاکید  با  وی   
عظیم،  سرمایه  این  به  توجه 
استان نتوانسته فضایی   کسب 
و کار را به طور مطلوب برای 
جوانان فراهم کند خاطرنشان 
کرد: هیچ دستگاهی نمی تواند 
مقوله  این  قبال  در  را  خود 
جلوه  مبرا  و  بی مسئولیت 
دهد.رئیس کل دادگستری استان 
گیالن با اشاره به اینکه باید بهتر 
از گذشته با همدلی و پشتیبانی 
و  امنیت  تامین  در جهت  بیشتر 
توسعه استان گام برداریم تاکید 
نواقص و ضعف های  بیان  کرد: 
مسئوالن  بین  در  باید  استان 
ارشد استان گیالن به طور مداوم 
بیان  با  شود.سیاوش پور  مطرح 
شده  حاصل  موفقیت های  اینکه 
و  تالش  با  گیالن  استان  در 
در  مجموعه ها  تمامی  همدلی 
تاکید  است  شده  حاصل  استان 
به  همواره  گیالن  استان  کرد: 
فهیم  مردمی  بودن  دارا  دلیل 
همواره  خدادادی  طبیعت  و 
به اندازه جمعیت ساکن خود 

مسافر و گردشگر دارد. 
 

مدیر  با  دیدار  در  آذربایجان  سفیر 
خصوص  در  انزلی  آزاد  منطقه  عامل 
ایجاد خط گردشگری دریایی بین ایران 
تبادل  افزایش  و  آذربایجان  جمهور  و 

تجاری تبادل نظر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
بنیاد  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
حسین اف سفیر آذربایجان در ایران  با 
مهندس مسرور رییس هیات مدیره و 
مدیر عامل این سازمان دیدارو پیرامون 
افزایش همکاری های مشترک اقتصادی 
و گردشگری  ما بین آذربایجان و ایران 

نشریه واکنش: فرمانده انتظامی استان 
درصد   ۶۰ عامل  اینکه  بیان  با  گیالن 
حوادث رانندگی خود راننده ها هستند 
سطح  جاده های  و  خودروها  ،گفت: 
و  حوادث  از  درصد   ۴۰ عامل  کشور 

سوانح رانندگی است.
در  اسحاقی   محمدرضا  سردار 
دبیرستان  در  مهر  پیام  همایش 
میرزاکوچک  درخشان  استعدادهای 
هفته  گرامیداشت  به  اشاره  با  رشت 
ناجا و تسلیت ایام محرم اظهار داشت: 
ذاتی  نعمات  از  ذکاوت  و  هوش 

خداوند به انسان است. 
با  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده    
از دانش آموزان  تنها برخی  اینکه  بیان 

آزاد  ازظرفیتهای  منطقه  بهره مندی  با 
انزلی گفت و گو کردند. 

 مهندس رضا مسرور در این نشست 
توانمندی  به مشترکات و  تاکید  ضمن 
مراودات  توسعه  برای  کشور  دو  های 
تجاری و  فعال سازی کریدور شمال 
- جنوب اظهار کرد :با توجه به برنامه 
های سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور 
جدید  کاالیی  مسیرهای  اندازی  راه 
المللی  بین  کریدورهای  فعالسازی  و 
توافقات خوبی انجام شده است و نیاز 
است تا در خصوص مسیر حمل کاال  

توانایی شکوفا کردن استعداد های خود 
دارند  نخبه  و  درخشان  به صورت  را 
بهره برداری  با  افراد  این  کرد:  تاکید 
دیگر  از  خود  استعدادهای  از  صحیح 

افراد متمایز می شوند. 
اینکه  بر  تاکید  با  اسحاقی  سردار 
تقوا  نور  با  اگر  درخشان  استعدادهای 
آمیخته  معصومین  و  انبیاء  سیره  و 
را  سعادتمند  و  موفق  انسانی  شود 
در  افراد  این  افزود:  می شود  حاصل 
و  موفق  نیروهای  سایه خدمات رسانی 
ارزشمند جامعه را تشکیل می دهند.   

از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی   
استان  نیروی انتظامی  مدون  برنامه های 
با  مستمر  و  مداوم  ارتباط  گیالن 

کاسپین  به  رجایی  بندرشهید  مسیر  از 
بندر  و  مسکو  درنهایت  و  ،آذربایجان 
همکاری  با  مجدد  پترزبورگ   سن 
و  شود  انجام  مطالعاتی  آذری  طرف 
آنچه مسلم است این مسیر  نسبت به 
مسیر کانال سوئز ، منجر به کاهش ۴۰ 
درصدی هزینه های انتقال کاال میشود.  
و  ها  ظرفیت  به  ادامه  در  وی 
همکاری های صورت گرفته ما بین دو 
نمایشگاه تخصصی  کشور و برگزاری 
ایران و آذربایجان  اشاره کرد و افزود : 
ظرفیت های همکاری خوبی مابین دو 
کشور وجود دارد که با بهره مندی از 
منطقه  توانمندیهای و زیرساخت های 
آزاد انزلی می توان روابط را گسترش 
و  ایران  تخصصی  نمایشگاه  و  داد 
در  انزلی   آزاد  منطقه  در  آذربایجان 
آینده نزدیک با حضور صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان دو کشور برگزار میشود 
اندازی   راه  جهت  به  اولیه  تفاهم  و 
توسعه  و  دریایی  مسافربری  خطوط 
کشور  دو  بین  دریایی  گردشگری 

صورت گرفته است. 
مدیر عامل سازمان به منظور میزبانی 
اجالس ساالنه کمسیون مشترک ایران 
آزاد  منطقه  میزبانی  به  آذربایجان  و 

دانش آموزان است تصریح کرد: تالش 
مختلف  فرهنگی  برنامه های  در  است 
با تعامل و همکاری با دانش آموزان از 

نقطه نظرهای آنها استفاده کنیم. 
آمار  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده   
و  موضوعات  از  را  رانندگی  حوادث 
ناجا  ماموریت  حوزه  مهم  دغدغه های 
عنوان کرد و افزود: عامل ۴۰ درصد از 
حوادث و سوانح رانندگی از خودروها 

و جاده های سطح کشور است. 
سردار اسحاقی با بیان اینکه این دو 
گسترده  تالش های  با  ساله  همه  عامل 
کرد:  تاکید  است  بهبود  حال  در 
و  حوادث  درصد   ۶۰ عامل  رانندگان 
سوانح رانندگی هستند و این عامل تنها 

:در  افزود   کردو  آمادگی  اعالم  انزلی 
بین  تجاری  مبادالت  افزایش  راستای  
مشترکی  کمیسیون  آذربایجان  و  ایران 
تشکیل شده است که اجالس آن سالیانه 
سال  اجالس   این   ، شود  می  برگزار 
گذشته در تهران برگزار شد و از سوی 
این  که  شد  پیشنهاد  آزادانزلی   منطقه 
برگزاری  مجدد  میزبانی  آمادگی  منطقه 
تا  دارد  را  منطقه  این  در  اجالس  این 
ضمن بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد 
تصمیم  و   راهکارها  اتخاذ  با   ، انزلی 
توسعه  راستای  در  مشترک  های  گیری 
مراودات تجاری گام های مثبتی برداشته 
شود.   رییس هیات مدیره سازمان در پایان 
با توجه به احداث اسکله گردشگری مارینا 
در منطقه آزاد انزلی و تمایل مردم دو کشور 
به جهت  انجام سفرهای دریایی از دریایی 
و  ها  تفاهنامه  پیرو   : کرد  خاطرنشان  خزر 
دیدارهای صورت گرفته با مقامات روسیه و 
قزاقستان این کشورها نیز آمادگی راه اندازی 
در  دریایی  گردشگری  کشتیرانی  خط 
خزر را دارند و میتوان با انجام همکاری 
های مشترک خط گردشگری دریایی را 

بین کشورهای حاشیه خزر ایجاد کرد. 

وی  است.  بهبود  قابل  فرهنگ سازی  با 
با تاکید بر اینکه آسیب  و عواقب بعداز 
تاثیرگذار  و  مخرب  همواره  تصادف 
است خاطرنشان کرد: ناتوانی و از دست 
دادن سرپرست خانواده در تصادف گاه 
موجب مشکالت اجتماعی و بزه کاری ها 

می شود.

خط گردشگری دریایی بین دو کشور ایجاد می شود

عامل 60 درصد سوانح گیالن راننده است

دردیدار سفیر آذربایجان با مدیر عامل منطقه آزاد انزلی،

محقق : سجاد صادقی بلوچی 
سمت : آتش نشان 

مقدمه
و  تصمیمات  از  ای  مجموعه  استراتژیک  مدیریت   
یک  مدت  بلند  عملکرد  که  است  مدیریتی  اقدامات 
تحلیل محیط  این مدیریت  تعیین می کند. در  را  سازمان 
ریزی  )برنامه  استراتژی  تنظیم  بیرونی(،  و  )درونی 
ارزشیابی  و  کنترل  و  استراتژی  اجرای  استراتژیک(، 
استراتژی انجام می شود. بنابراین این مدیریت موضوعاتی 
اصلی  های  استراتژی  و  مدت  بلند  ریزی  برنامه  چون 
اکثر صنایع و  اخیر در  بر می گیرد. طی چند سال  را در 
یکی  مختلف،  کشورهای  تولیدی/خدماتی  های  بخش 
برخوردار  اساسی  اولویت  از  که  موضوعاتی  مهمترین  از 
های  برنامه  اجرای  و  استراتژیک  تفکر  گسترش  گشته، 
باشد.                                                                                                                                          می  استراتژیک  مدیریت  چارچوب  در  تحول 
  Strategic Management مدیریت استراتژیك
مساعدت  و  همکاری  مستلزم  استراتژیک  مدیریت 
کلیه مدیران و کارکنان در تدوین و اجرای استراتژی ها 
تحلیل  و  اهداف  تعیین  در  افراد  مشارکت  بنابراین  است، 
درون سازمان و اجرای استراتژی افزایش یافته و احساس 
رضایتمندی و انگیزش شغلی باالتری ایجاد خواهد شد و 
مطمئنا راندمان کاری آنها افزایش می یابد. از سوی دیگر 
مشترک  رسالت  و  دورنما  ایجاد  با  استراتژیک  مدیریت 
موجب توسعه همکاری بین واحدهای مختلف سازمان و 

افزایش عملکرد، کیفیت و بهره وری آنها خواهد شد. 
 )Vision( دورنمای  و   )  Mission( رسالت   •

تشکیالت ایمنی 
بیانیه رسالت یک  توان  به تعریف رسالت می  با توجه 

واحد یا تشکیالت ایمنی را به شرح زیر بیان کرد: 
باال  و  تندرستی  سطح  افزایش  ما  اصلی  ماموریت 
توانمندی  اکثر  حد  با  همراه  کارکنان  عمر  طول  بردن 
تدوین  طریق  از  شویم  می  منظورمتعهد  همین  به  و  است 
ها،  بازرسی  کاربردی،  و  ضروری  مقررات  و  قوانین 
برنامه  گسترش  وآموزش،  توسعه  ای،  مشاوره  خدمات 
به  راهنماها  و  استانداردها  انتشار  و  مشارکتی  های 
و  بخشی  اثر  افزایش  راستای  کنیم.در  رسالت خود عمل 
ایمنی  و  کار  بهداشت  مختلف  های  سازمان  با  کارایی، 
روش  به  درست  کار  انجام  با  و  داشته  مستمر  همکاری 
را  کارکنان  کاری  زندگی  کیفیت  توانیم  می  صحیح 
باشیم.                                                                                                                                            سهیم  کشور  اقتصادی  توسعه  در  و  داده  ارتقاء 
دورنما به همه فعالیتهای سازمان جهت می دهد و پایه های 
اساسی برای هماهنگی در کارکنان فراهم می کند. دورنما 
به عنوان ایده آلی که سازمان می خواهد به آن دست یابد 
و برای مشتریان آن را ارایه نماید، تعریف می شود. یک 
دورنمای روشن مجموعه ای از اهداف متعالی در جهت 
باشد.                                                                                                     می  واحدها  های  دیدگاه  بین  هماهنگی  و  اتحاد 
بر  ایمنی  جدید  فرآیندهای  و  خدمات  بعد،  سال  ده  در 
و  کارگران  با  شده  توافق  نیازهای  و  ها  خواسته  اساس 
مناسب  ریزی  برنامه  با  و  گردد  می  طراحی  کارفرمایان 
خدمات در حداقل زمان با هزینه کم ارایه می شود و هر 
کارمند یا کارفرمایی می فهمد که سالمتی و ایمنی کار به 
می  اساسی  سازمانی کمک  بقاء  و  کار شرکت  و  کسب 
لذت  سازمان  در  کارکردن  از  کارکنان  رو  این  از  کند. 
می برند و در نهایت  احساس افتخار و غرور کرده و سود 
سرشاری بدست می آورند..مواردی نظیر تخصیص منابع 
کافی، هم   کاری با سازمان های مرتبط با ایمنی، دسترسی 
عوامل  کارکنان،  سواد  سطح  جدید،  تکنولوژی  به 
در  تغییر  اقتصادی،  عوامل  جمعیتی،  تغییرات  فرهنگی، 
نیازها و الگوی بیماری ها و حوادث، تغییر در نحوه ارایه 
رقبا،  های  فعالیت  جمعیت،  رشد  کار،  سالمت  خدمات 
احتمال ورود بخش خصوصی، قوانین و تعین نرخ تعرفه 
ها، استراتژی های کالن سازمان و ... می توانند در ارزیابی 

و تحلیل محیط بیرونی سازمان در نظر گرفته شوند.. 
نتیجه گیری 

برای توفیق و دستیابی به اهداف ایمنی در صنایع و سایر 
سازمان ها باید آن را به شکل جامع و فراگیر اجرا کرد نه 

به صورت واحدی و بخشی. 
برنامه های ایمنی یک فرآیند افقی و گسترده است که 
شامل تمام سطوح سازمانی است و در پی پاسخگویی به 
نیازها و توقعات کلیه کارکنان و ذینفعان سازمان و سایر 
و  عوامل  باشد.  می   درازمدت  در  مرتبط  های  سازمان 
نیروهای محیط بیرون سازمان نیز تاثیرات فوق  العاده   بر 
رویکرد  است  ضروری  بنابراین  دارند.  ایمنی  برنامه  توفیق 
فعالیت  اجرای  از  قبل  داشت.  ایمنی  به  استراتژیک  و  کالن 
به شکل صحیح صورت  ریزی الزم  برنامه   باید  ایمنی  های 
گیرد، چون بدون داشتن یک برنامه خوب امکان استقرار 
مدتی  از  پس  و  داشت  نخواهد  وجود  ایمنی  تشکیالت 

اهداف آن فرآموش می شود.
از عالقه مندان به اطالعات بیشتر  و متن کامل  این مقاله 
irمیتوانند به سایت    .www.rasht125 مراجعه فرمایند .
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 گوناگون

دستورالعمل  اجرای  راستای  در   
نخست  ماه  شش  در  مقاومتی  اقتصاد 
و  بنیان  دانش  سال جاری ۲۱ شرکت 
فناور مشتمل بر ۱۷ شرکت فناور نوپا 
و ۴ شرکت فناور صنعتی در این منطقه 

مستقر شدند
عمومی  روابط  مدیریت  از   نقل  به 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و 
های  برنامه  مهمترین  از  یکی  انزلی، 
اقتصاد  های  سیاست  سازی  عملیاتی 
جذب  سازمان  این  سوی  از  مقاومتی 
در  که  است  بنیان  دانش  های  شرکت 
کنار ارائه مشوق های صادراتی جدید، 
واحدهای  برای  المللی  بین  بازاریابی 
راکد  واحدهای  سازی  فعال  تولیدی، 
های  گروه  کار  تشکیل  تولیدی، 
تخصصی رفع موانع تولید و صادرات 
و در نهایت راه اندازی مرکز صادرات 
منطقه از سوی بخش خصوصی برنامه 
منظور  به  منطقه  این  عملیاتی  های 
با  افزایش مبادالت  توسعه صادرات و 
کشورهای منطقه را تشکیل می دهند. 

شورای  تشکیل  با  دیگر  سوی  از 
نوآور  و  خالق  های  ایده  از  حمایت 

برای  در حال حاضر  اما  ابقاء شده  کارت سوخت  نفت گفت:  ها: وزیر  واکنشی   
سهمیه بندی بنزین، برنامه ای نداریم. 

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه مقصود وزارت نفت از تشکیل شرکت های 
نشان دار یا برندینگ جایگاه های سوخت این است که با اعمال روش های تشویقی ، 
جایگاه داران تشویق شوند که تحت پوشش شرکت های برندینگ قرار گیرند، گفت: البته 
این به این معنا نیست که این شرکت ها از خارج از کشور می آیند، بلکه جایگاه داران 
می توانند این شرکت ها را تشکیل دهند و افراد دیگر نیز می توانند تحت ضوابط خاصی، 

در سازمان که به صورت هفتگی اقدام 
دانش  پیشنهادات شرکتهای  بررسی  به 
مرکز  در  استقرار  برای  نوآور  و  بنیان 
شکوفایی منطقه و بهره گیری از مزایا و 
معافیت های منطقه می کند این سازمان 
به صورت جدی گام در مسیر حمایت 
از شرکت های دانش بنیان گذاشته و بر 
همین اساس از مجموع ۱۰ طرح دانش 
نخست  ماه  ارائه شده طی شش  بنیان 
سال جاری به این شورا، ۵ طرح مورد 
تأیید قرار گرفته و در سایر موارد نیز 
در قالب ایجاد بانک ایده های نوآور در 
این  سازی،  تجاری  منظور  به  سازمان 
ایده ها به سایر سرمایه گذاران معرفی 
سازمان  دیگر  اقدام حمایتی  می شود. 
منطقه آزاد انزلی طی این مدت، شروع 
های  شرکت  شکوفایی  مرکز  کار  به 
سوی  از  منطقه  نوآور  و  بنیان  دانش 
کنون ۱۰  تا  که  بوده  بخش خصوصی 
شرکت دانش بنیان در آن مستقر شده 
است. در اختیار نهادن دفتر کار رایگان 
به واحد های فن آور در مجتمع های 
کلیه  در  کامل  معافیت  اعمال  تجاری، 
عوارض های متعلقه نظیر ثبت شرکت 

این شرکت ها را تشکیل دهند که بخشی از این ضوابط، مالی و بخشی از آن، فنی است.
وی هدف از تشکیل برندهای جایگاه های سوخت را استفاده مردم از خدمات بهتر از 
لحاظ کیفیت فرآورده، کیفیت ایمنی در جایگاه ها و اطمینان از کمیّت جایگاه ها دانست 
و افزود: یکی از اهداف دیگر این بوده که تصدی دولت در امر حمل و نقل فرآورده 
کم شود، که این کار با روش تشویقی انجام می شود؛ یعنی پرداخت های بیشتری به این 

شرکت ها توسط نفت صورت می گیرد تا خدمات بیشتری از لحاظ ایمنی ارائه دهند. 

اقتصادی،  فعالیت  مجوز  صدور  و 
اولویت واگذاری زمین برای طرحهای 
قیمت  تقسیط  و  نوآور  و  بنیان  دانش 
بلند  شکل  به  شده  واگذار  های  زمین 
مدت و معرفی طرحهای دانش بنیان و 
نوآور به بانکهای عامل طرف قرارداد با 
سازمان جهت اخذ تسهیالت مهمترین 
مزیت ها و مشوق های است که بسته 
های حمایتی این سازمان را تشکیل می 

 ،MRI دستگاه  تولید  است  دهد.گفتنی 
طیور،  و  دام  غذایی  های  مکمل  تولید 
ضایعات  از  استفاده  با  پالست  چوب  انواع 
ازن  دستگاه  صنعتی،  چاپگرهای  برنج،  کاه 
با  شیمیایی  کود  بنفش،  ماوراء  و  ژنراتور 
شیمیایی  غیر  شوینده  مواد  و  ترکیب جدید 
نانو، تنوع محصوالت تولیدی توسط شرکت 
این  در  فعال  صنعتی  بنیان  دانش  های 

منطقه را تشکیل  می دهد.

برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین نداریم

21شرکت دانش بنیان و فناور درمنطقه آزاد مستقر شد

واکنش
خبر

خبر

با افراد صبور ، غیر عصبي و خوش مشرب معاشرت کنیم و از دوستي با افراد تند مزاج بپرهیزیم. حافظت از محیط زیست ، وظیفه شرعی و ملی است .

گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان گیالن گفت با رعایت 
پایداری  در  جویی  صرفه 

جریان گاز سهیم باشیم.
اشاره  با  اکبر  بحسین 
از  سرما  فصل  به  ورود  به 
خواست  فهیم  مشترکین 
وسایل  از  استفاده  ضمن 
و  استاندارد  گرمایشی 
گاز  مصرف  در  مناسب، 
.وی  کنند  جویی  صرفه 
می  کرد:مشترکین  اظهار 
مصرف  مدیریت  با  توانند 
خانه ها  دمای  نگهداری  و 
درجه   ۲۱ تا   ۱۸ دامنه  در 
که به دمای آسایش معروف 
است،سبب افزایش پایداری 
سرد  فصول  در  گاز  جریان 

سال شوند . 
ادامه  اکبر  مهندس 
داد:برای این کار الزم است 
وسایل  از  استفاده  ضمن 
گرمایشی استاندارد،از لباس 
های گرم و پوشش مناسب 

استفاده کنند .
شرکت  مدیرعامل   
عنوان  گیالن  استان  گاز 
و  درست  کرد:طراحی 
بجهت  منازل  استاندارد 
رعایت  و  گرما  نگهداشت 
مجموعه   ۱۹ مبحث  کردن 
توسط  ساختمان  دستورات 
تا  می تواند  سازندگان 
کاهش  سبب  بسیاری  حد 

مصرف گاز شود . 
مهم  نقش  از  اکبر  مهندس 
در  ها  رسانه  و  سیما  و  صدا 
مصرف  سازی  فرهنگ  جهت 
گفت  سخن  کشور  در  انرژی 
و  سیما  و  کرد:صدا  اظهار  و 
رسانه های مکتوب و مجازی 
می توانند با آگاه ساختن مردم 
مسئله  اهمیت  درخصوص 
نگرش  تغییر  انرژی،سبب 
کاهش  آن  تبع  به  و  مردم 
رویه  بی  مصرف  توجه  قابل 
شوند. کشور  در  سوخت 

دکتر   : واکنش  نشریه   
رأی  با  کاظمی  مسعود 
اکثریت اعضای شورای این 
شهر  شهردار  به عنوان  شهر 
زیبای الهیجان انتخاب شد.
رأی  با  کاظمی  مسعود 
شورای  اعضای  اکثریت 
به عنوان  الهیجان  شهر 
انتخاب  شهر  این  شهردار 
شهردار  کحالی  رضا  شد. 
جواد  و  الهیجان  اسبق 
دیگر  گزینه های  از  تمیزکار 
شهرداری  تصدی  برای 

الهیجان بودند. 
عضو  کاظمی  مسعود 
شورای اسالمی چهارم شهر 
گزینه های  از  که  بود  رشت 
تصدی شهرداری رشت نیز 
از  پیش  رفت.  می  شمار  به 
شهردار  اگشته   سعید  این 
آمده  به  که  بود   الهیجان 
بعنوان  وی  جدید  شورای 
شهردار یکی از شهرهای استان 
و  منصوب  آبیک«  قزوین« 

مشغول به کار شد.

خبر

خبر

برای  پایداری 
جریان گاز سهیم 

باشیم

دکترکاظمی 
شهردار الهیجان شد

در  واجارگاه  کنگاچرک  منطقه  در  که  سالهاست 
برق  شدید  ضعف  رودسر  شهرستان  کالچای  بخش 
مردم را کالفه کرده و بارها این موضوع تا یک قدمی 
درب رسانه های فعال استان گیالن رفته ، اما با قول 

مساعد مسئولین رسانه ای نشده است!
این  اهالی  و  رسیده  استخوان  به  کارد  ظاهرا  اما 
نزدیک  و  توریستی  و  زیبا  ای  نقطه   در  که  منطقه 
به دریا و کوه در شرقی ترین منطقه ی استان گیالن 
زندگی می کنند ، این بار از استاندار و دستگاه های 
نظارتی گیالن ، طی نامه ای سرگشاده خواسته اند که 

به این مشکل چندین ساله پایان دهند.
باشد  آمده است که:مدت ۵ سال می  نامه  این  در 
با  واجارگاه  کنگاچرک  خانواری   ۱۵۰ اهالی  که 
سال  فصول  طول  در  برق  شدید  و ضعف  نوسانات 
را  ناپذیری  جبران  خسارات  مدت  این  در  و  مواجه 
متوجه اهالی  نموده است.در اینجا یخچال روشن می 
روشن  پنکه   ، گردد  می  خاموش  تلویزیون  اما  شود 
می شود اما یخچال خاموش و ... این موضوع اهالی 
نیز  کالچای  برق  اداره  کارشناسان  و  کرده  کالفه  را 
 ، فنی  و  میدانی  بررسی  با  گذشته  سنوات  طول  در 
تقویت  جهت  ترانس  نصب  و  تایید  را  برق  ضعف 
نیز  اند و برآورد آن را  تاکید قرار داده  برق را مورد 
به شهرستان اعالم نموده اند ولی دریغ از انجام کار و 
رفع مشکل و حتی تکریم ارباب رجوع! بارها و بارها 
چه از طریق مکاتبه،حضوری،تلفنی و ... این موضوع 
امروز به یک معضل مهم اجتماعی  مهم که متاسفانه 
اسالمی شهر  به شورای   ، تبدیل شده  منطقه  این  در 
این شهر،بخشدار کالچای،فرماندار  واجارگاه،شهردار 
رودسر،مدیر برق شهرستان،نماینده مجلس،مدیرعامل 
توزیع برق استان گیالن و معاونانش منعکس شده ولی 
متاسفانه هیچ یک از مسئولین تاکنون اقدامی در رفع 

این معضل چندین ساله بعمل نیاورده اند.
آیا جهت رفع مشکل اهالی کنگاچرک در مدت ۵ 
سال ، فرصت کمی برای مسئولین است؟! گزارشات 
میدانی نیز حاکی از گالیه ی شدید مردم این منطقه 
و ضعف  نوسانات  این  از  ناشی  زیرا خسارات  دارد 
به  عموما  که  را  منطقه  این  مردم  مشکالت   ، برق 
کارهای کشاورزی و صیادی و ... مشغول می باشند را 

دوچندان بلکه صدچندان نموذه است.

با  گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل  واکنش:  نشریه   
پوشش  تحت  بگیر  نفرمستمری   ۱۱۲۹۰۳ تعداد  اعالم 
افزایش  از  مردادماه  پایان  تا  استان  اجتماعی  تامین 
چشمگیربازنشستگان به نسبت متوسط کشوری خبر داد . 
جمیل حق پرست افزود : درحال حاضرتعداد ۷۶۲۵۸ نفر 
بازنشسته ، ۶۴۳۹ نفر ازکارافتاده و ۳۰۲۰۶ نفر بازمانده ، 
مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی را تشکیل 
میدهند . وی گفت : در۱۶ سال اخیرتعداد مستمری بگیران 
استان بیش از۲۵۰ درصد افزایش داشته است  که در این 
حجم  باالترین  از  بازنشستگان  حوزه  ورشد  نسبت  بین 
برخوردار میباشد . مدیرکل تامین اجتماعی گیالن همچنین 
اذعان نمود : براساس قوانین فعلی وتصویب مقرراتی در 
مستمری  قطع  عدم  ازقبیل  ازخانواده  حمایت  خصوص 
ویا  مینمایند  ازدواج مجدد  به  اقدام  که  بازمانده  همسران 
پدر  ازمستمری  مجدداً  ازطالق  پس  که  دختری  فرزندان 
بازماندگان  حوزه  بگیران  مستمری  تعداد  میشوند  برخوردار 
نیز طی این سالها ازرشد نسبی برخوردار بوده است . جمیل 
حق پرست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی گیالن با نسبت 
پشتیبانی ) تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران ( ۳/۵ در رتبه 
، مهاجرت  آخر کشور قرار دارد عواملی همچون سالمندی 
بیمه شدگان به استان جهت سپری نمودن دوران بازنشستگی 
بازنشستگی های  از  استفاده  برای  وتمایل واستقبال گسترده 
پیش ازموعد وسخت وزیان آور دربین شهروندان این خطه 
در  بازنشستگی  سابقه  بی  دررشد  مهم  ازعوامل  را  ازکشور 

دودهه اخیر برشمرد . 
تامین اجتماعی گیالن درسالجاری ماهانه بیش از۱۶۵۰ 
تعهدات  درقالب  را  ها  مستمری  انواع  ریال  میلیارد 

بلندمدت خود به جامعه هدف پرداخت می کند.

ضعف 5 ساله برق 
در 150 خانوار 

کنگاچرک 
واجارگاه

مستمری بگیران 
گیالن بطور 

چشمگیر افزایش 
یافته اند

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

امور  دفتر  مدیرکل  واکنش:  نشریه   
استانداری  شوراهای  و  روستایی 
در  زباله  ۶۰۰تن  روزانه  گفت:  گیالن 
روستاهای گیالن تولید می شود. مازیار 
تولید  سرانه  اینکه  بیان  با  سیدنژاد  
روزانه  گیالن  در  نفر  هر  روستایی 

در  عظیمی  ظرفیت  خزر  نفتی  سایت   
اسالمی  منافع جمهوری  و  اشتغال  توسعه 
ایران دارد که با پیگیری از سوی استاندار 
جانمایی،  و  ایجاد  صورت  در  گیالن 
یادگاری ارزشمند از سوی این مدیر نفتی 
خورد.سایت  خواهد  رقم  گیالنیان  برای 

۶۵۰گرم است،گفت: با توجه جمعیت 
گیالن  روستاهای  نفری  ۹۳۰هزار 
روزانه  مجموع  در  میانگین  طور  به 
گیالن  روستاهای  در  زباله  ۶۰۰تن 
جمع  برای  افزود:  می شود.وی  تولید 
آوری روستاهها روشهای مختلفی اجرا 

نفتی خزر رودسر در دریای خزر از طریق 
ساحل به شهرستان رودسر نزدیک تر بوده 
و  نفت  ازنظر  ویژه ای  اهمیت  دارای  که 
این  گاز است. متأسفانه چون مخزن نفت 
سایت نفتی در اعماق بیش از ۷۰۰ متری از 
دریا واقع شده نیازمند فنّاوری اکتشاف نفت 

می شود و برای روستاهای کم جمعیت 
به طور معمول یک روز در هفته جمع  
در  و  می شود  انجام  زباله ها  آوری 
روستاهای با جمعیت بیشتر جمع آوری 
بیشتری در هفته  دفعات  پسماندها در 
صورت می گیرد.سیدنژاد ادامه داد: برای 
اقدامات  روستایی  پسماند  مدیریت 
خوبی به صورت مقطعی و پایلوت در 
روستاهای استان انجام شد، اما به دلیل 
عدم استمرار و عدم پایش نظارت الزم 

نتایج مطلوب بدست نیامد. 
و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل   
اشاره  با  گیالن  استانداری  شوراهای 
۲هزار  در  ۷۵۰دهیاری  وجود  به 
اظهارکرد:  استان  روستای   ۵۰۰ و 

کشور  هنوز  که  است  عمیق  آب های  در 
ایران به آن دست پیدا نکرده و این فناوری 
بیشتر در نزد کشورهای اسکاندیناوی نظیر 
روسیه، نروژ و سوئد است که از آب های 
عمیق استخراج نفت را استحصال می کنند.
سایت نفتی خزر دارای نفت بسیار مرغوبی 

برنامه ریزی های مختلفی برای بهره گیری 
راهبرد  و  است  شده  انجام  ظرفیتها  از  الزم 
توسعه  برنامه ریزی ها  این  در  ما  اصلی 
تفکیک زباله از مبداء است. وی با بیان اینکه 
اجرای  و  روستاها  از  زباله تر  خروج  عدم 
حل  راه  یک  عنوان  به  خانگی  کمپوست 
پایدار در نظر گرفته شده است، از آموزش 
دهیاران، مردم روستا، معلمین روستاها و ... 
و  خبرداد  نهاد  مردم  سازمان های  کمک  به 
گفت: توانسته ایم حلقه های مدیریت پسماند 
محلی را در برخی از روستاها تشکیل دهیم. 
پیگیری  و  همکاری  کرد:  تاکید  سیدنژاد 
مشارکت  و  فرمانداری ها  بخشداری  ها، 
مشکالت  حل  اصلی  کلید  روستاییان 
مطلوب  نقطه  به  رسیدن  برای  پسماند 

مدیریت پسماند روستایی است.

از  است  مصمم  نیز  نفت  وزارت  که  است 
اقتصادی  لحاظ  به  چون  کند  بهره برداری  آن 
برای کشور نیز منفعت هایی دارد و به دلیل اینکه 
همسایگان ایران نظیر آذربایجان و روسیه از این 
منطقه نفت و گاز استخراج می کنند، ایران نیز باید 
در دریای خزر جای پای نفت داشته باشد. 

آمار تکان دهنده تولید زباله در روستاهای گیالن

ایجاد سایت نفتی خزر یادگاری ارزشمند از استاندار نفتی در گیالن

لیال خدمت بین دانا

با صرفه جویی ها:

در راستای حمایت از رشد و توسعه دانش در صنعت ،
چه کسی پاسخگو است؟!

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 زیر ابالغ می گردد.

اصل مالیاتنام ونام خانوادگی  نوع شغل ردیف 

محمد امین نیا

شهسوار جمالی ساسانسرا

نادر اکبر زاده باغبان

محمد رسول قاسمی نژاد

قاسم خاکسار

ویدا پور بهلول

رحیم اهلل صمدپور ماسوله

فاطمه شهیر سوسن سازمند

محمدرضا سعادتخواه کلویر

حسین برزویی

مهدی اسکندروندارزنه

3/712/500

4/185/000

1/279/800

1/485/000

771/066

4/050/000

2/835/000

5/118/063

2/615/643

806/498

16/419/000

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

اداره امور مالیاتی شهرستان 
بندر انزلی

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

تشخیص

1396/04/10-6914152

1396/01/29-6380216

1396/03/31-6798235

1396/01/30-6388559

1396/01/28-6372167

1396/04/15-6937214

1396/04/10-6914154

1396/04/03-6809239

1396/01/29-6380218

1396/04/08-6908124

1396/03/31-6798244

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

1394

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

مستغالت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

نوع اوراق عملکرد 
       شماره برگ تشخیص - برگ 

شماره برگ دعوت هیات حل
 اختالف مالیاتی

نشانه اداره امور 
مالیاتی

نام و نام خانوادگی سرپرست خدمات مودیان واحد ایتکس بندر انزلی : بردیا صالح جو
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 گوناگون
 - ما  خبرنگار  گزارش  به 
باتوجه به اینکه مدتی است 
اعالم  ها  رسانه  ازطریق 
میگردد که قیمت های درج 
قیمت  اقالم  روی  بر  شده 
بلکه  و  نیست  آن  واقعی 
ولی  باشد  می  آن  از  کمتر 
سوپر  از  دربرخی  متاسفانه 
شهرستان  های  مارکت 
که  پنیر۱۰۰گرمی  رودسر 
قیمت آن ۱۲۵۰ تومان درج 
با الک محو گردیده و  شده 
مارکت  سوپر  از  برخی  در 
۱۵۰۰تومان  قیمت  به  ها 
از  و  رسد،  می  فروش  به 
اطالعاتی که از مغازه دارمی 
مراکز  که  گویند  می  رسد 
باال  قیمت  به  عمده  پخش 
یعنی  ما،  بدست  رساند  می 
حدود%20  سرانه  خود 
می  نیز  آن  اصلی  برقیمت 

افزایند.
ازطرف جمعی از افراد

مدیرکل   :۲۴ گیالن 
بازرسی استان گیالن با بیان 
سابق  سرپرست  عمل  اینکه 
شهرداری رشت عملی قبیح 
منزلی  تاکنون  گفت:  است 
جلوی  و  نشده  وی  تحویل 
امتیاز این واگذاری نیز برای 

وی سلب شده است.
با  مسرور   سیف اهلل 
شده  منتشر  نامه  به  اشاره 
با  ارتباط  در  رسانه ها  در 
منزل  باب  یک  واگذاری 
حمل  معاون  به  مسکونی 
زیربنایی  امور  و  نقل  و 
اظهار  رشت  شهرداری 
سرپرست  عمل  داشت: 
سابق شهرداری رشت عملی 
قبیح است. مدیرکل سازمان 
با  گیالن  استان  بازرسی 
پیگیری های  اینکه  به  اشاره 
سوی  از  زمینه  این  در  الزم 
سازمان بازرسی استان انجام 
شد اعالم کرد: تاکنون منزلی 

تحویل وی نشده است.
رسانه های گیالن در یک 
در  را  اخباری  اخیر  هفته 
مکتوب  و  مجازی  فضای 
منتشر کردند که براساس آن 
جمشید پور سرپرست قبلی  
نامه  در  رشت  شهرداری 
امضای  با  و  خودش  به  ای 
واحد  یک  خود  شخص 
دراختیار  را  سازمانی  منزل 

گرفته است.!

 ابراهیم رنجبر »سرپرست 
دوره ی  در  خمام  شهرداری 
خود  سمت  از  شورا«  پنجم 
پس از  رنجبر   . داد  استعفا 
نیم  و  یک ماه  حدود  گذشت 
عنوان  به  خود  انتصاب  از 
استعفا  شهرداری  سرپرست 
مسائل  را  استعفا  دالیل  و  داده 
عنوان  شخصی  و  خانوادگی 
به  قادر  دیگر  که  گفته  و  کرده 
ادامه ی کار در این سمت نیست. 
با  خمام نیوز،  گزارش  به 
توجه به آنکه هنوز وضعیت 
جدید  شهردار  انتخاب 
جلسه ی  ششمین  از  پس 
نگردیده،  مشخص  شورا 
خمام  شهرداری  سرپرست 

نیز استعفا داده است.

خبر

خبر

خبر

قابل توجه دستگاه 
های نظارتی 
شهرستان رودسر

سرپرست شهرداری 
منزلی دریافت 
نکرده است

سرپرست شهرداری 
خمام استعفا داد

شورای  رئیس  واکنش:  نشریه 
توقیف  از  شدید  انتقاد  با  رشت   شهر 
توسط  رشت  شهرداری  حساب های 
حساب های  گفت:  چرا  طلبکاران 
طلبکاران  توسط  شهرداری  به راحتی 

توقیف می شود.
معارفه  مراسم  در  علوی  امیرحسین 
رشت  شهردار  به عنوان  نصرتی  مسعود 
اظهار داشت: نصرتی در کمتر از 15 روز 
از شروع به کار شورای اسالمی شهر و 
به عنوان  زیاد  بسیار  فیلتر های  از  عبور  با 
شهردار رشت انتخاب شد. وی با اشاره 
و  مردم  میان  در  نصرتی  محبوبیت  به 
همکارانش در شهر قزوین عنوان داشت: 
شهر  در  را  بسیاری  غیربومی  مدیران  ما 
به کار گرفته ایم که کارنامه  استانمان  و 
امیدواریم  و  داده اند  ارائه  را  قبولی  قابل 
نصرتی نیز از جمله همین مدیران باشد. 

با   رئیس شورای اسالمی شهر رشت 

بنیادی  سلول های  بانک  عامل  مدیر 
 500 و  3هزار  اینکه  بیان  با  بندناف  خون 
در کشور  استخوان  و  مغز  طریق  از  پیوند 
طی ده سال گذشته صورت گرفته است، 
از  پیوند   100 گذشته  سال  ده  طی  گفت: 
طریق سلول های بنیادی خون بند ناف در 

کشور انجام شده است.
درنشست  ضرابی  مرتضی  دکتر    
در  که  گیالن  رسانه  اصحاب  با  خبری 
گیالن  دانشگاهی  جهاد  اجتماعات  سالن 
یکی  رسانه ها  کرد:  ظهار  ا  شد،  برگزار 
رسانی  اطالع  برای  مهم  ظرفیت های  از 
در  بندناف  خون  کاربردهای  راستای  در 
با اجرای  اینکه  بیان  با  جامعه هستند . وی 
در  انقالبی  بندناف  خون  پیوند  نخستین 
پیوست،  به وقوع  عرصه خدمات پزشکی 
در  عاملی  بندناف  خون   : کرد  تصریح 
ارتقای سطح سالمت جامعه است، لذا باید 
با نگاه جدی تر نسبت به این موضوع مهم 

پیش رفت. 
بنیادی  سلول های  بانک  عامل  مدیر   
پیوند  اولین  اینکه  بیان  با  بندناف،  خون 
خون در سال 1988 میالدی در فرانسه از 
کودک  یک  به  گلوکمن  پزشک  سوی 
افزود:  گرفت،  انجام  خونی  کم  به  مبتال 
تا  بندناف  خون  جهانی  استاندارد  طبق 
بیان  با  است. وی  نگهداری  قابل  25 سال 
بنیادی دارای دو ویژگی  اینکه سلول های 
شدن  تخصصی  یا  تمایز  و  خودنوزایی 
است، افزود: آن دسته از سلول های بنیادی 
می توانند  دارند  خودنوزایی  ویژگی  که 
تولید  باز  برای مدت طوالنی  را  خودشان 
تحت  می توانند  دیگر  نوع  ولی  کنند 

بیان اینکه مالکمان برای انتخاب نصرتی 
خاطرنشان  بود  توانایی  و  دانش  تجربه، 
در  عمیقی  چالش های  امروز  کرد: 
مدیریت شهر رشت  و  شهرداری رشت 
فعالیت های  به  اشاره  با  وی  داریم. 
انجام  شورای چهارم شهر رشت گفت: 
شهر  در  مختلف  عمرانی  پروژه های 
جمع آوری  پروژه  اجرای  نظیر  رشت 

شرایط خاصی در بدن و یا در آزمایشگاه 
نوع  از  که  شوند  تبدیل  سلول ها  انواع  به 

تمایز یا تخصصی شدن هستند.
عدم صدمه نمونه گیری از بندناف 

به نوزاد و مادر 
جنینی،  بنیادی  سلول های  ضرابی   
سلول های  و  بالغین  بنیادی  سلول های 
بنیادی خون بندناف را از انواع سلول های 
سلول های  گفت:  و  برشمرد  بنیادی 
تکوین  حال  در  جنین  در  جنینی  بنیادی 
انواع  در  بالغین  بنیادی  سلول های  و 
کبد،  چربی،  پوست،  جمله  از  بافت ها 
خونی  رگ های  مغز،  شش ها،  روده ها، 
استخوان،  مغز  وی   . دارند  وجود  قلبی  و 
منابع  از  را  بندناف  خون  و  محیطی  خون 
و  کرد  عنوان  خونساز  بنیادی  سلول های 
گفت: خون بندناف بالفاصله بعد از تولد 

می توان جمع آوری کرد . 
بنیادی  سلول های  بانک  عامل  مدیر   
خون  حجم  اینکه  بیان  با  بندناف  خون 
تا   80 حدود  جفت  و  بندناف  در  موجود 
برای  شد:  یادآور  است،  لیتر  میلی   200
دسترسی به جفت و خون بندناف تنها 5 تا 
10 دقیقه فرصت است زیرا خون موجود 

در بندناف و جفت لخته می شود.  
نمونه  صدمه  عدم  به  اشاره  با  ضرابی 
اضافه  مادر،  و  نوزاد  به  بندناف  از  گیری 
کرد : کاهش ریسک انتقال آلودگی های 
زیاد  تعداد  بودن  دسترس  در  ویروسی،  
واحد خونی در بانک، امکان انجام پیوند  
علیه  پیون  بیماری  بروز  میزان  کاهش  و 
میزبان از ویژگی های خون بندناف است. 

نمونه  هزار   98 سازی  ذخیره   

مناسب  کار  و  ساز  ایجاد  راستای  در  گفت:  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
برای برنامه های حوزه سالمندی، به همت دانشگاه علوم پزشکی گیالن و با همکاری 

سازمان های ذی ربط، شورای حمایت از سالمندان در گیالن تشکیل می شود .
حوزه  متولی  سازمان های  مشترک  نشست  در  چابک  یوسف زاده  شاهرخ  دکتر   
کمیته  پوشش  تحت  سالمندان  از  نفر   ۲۰۰ بر  بالغ  با حضور  که  گیالن  در  سالمندی 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  پورسینا،  درمانی  آموزشی  مرکز  اجتماعات  سالن  در  امداد، 
افزایش ۲۰ ساله طول عمر گیالنیان طی ۴ دهه اخیر، اظهار کرد: متوسط عمر گیالنیان 

تفضیلی  طرح  اجرای  سطحی،  آب های 
خالق  شهر  به عنوان  رشت  شهر  ثبت  و 
چهارم  شورای  تالش های  نتایج  از  غذا 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  است.  بوده 
رشت  شهرداری  کرد:  اعالم  رشت 
امروز بدهکار است و اگر تمام نهادهای 
مشکل  دچار  ما  نکنند  کمک  ذی ربط 
توقف  به معنای  این  البته  و  می شویم 

سلول های بنیادی خون بندناف در 
بانك عمومی و خصوصی 

یا  خصوصی  و  عمومی  بانک  وی   
خانوادگی را از انواع بانک خون بندناف 
عمومی  بانک  گفت:  و  کرد  عنوان 
خیر  نیت  با  دیگران  که  است  نمونه هایی 
مصارف  یا  بیماران  سایر  برای  خواهانه 
رایگان  بصورت  کرده اند  اهدا  تحقیقاتی 
بانک  عامل  مدیر   . می شود  ذخیره 
داد:  ادامه  بندناف  بنیادی خون  سلول های 
نمونه  خانوادگی  یا  خصوصی  بانک  در 
ازاء  در  او  خانواده  یا  نوزاد  خود  برای 

پرداخت هزینه نگهداری می شود . 
 ضرابی تعداد نمونه های ذخیره شده در 
دنیا در بانک عمومی را ۷50 هزار و تعداد 
نمونه های ذخیره شده در بانک خصوصی 
بیان کرد و گفت:  35  نمونه  میلیون  را 3 
دنیا  بندناف در  از طریق خون  پیوند  هزار 
نمونه های  تعداد  . وی  است  صورت گرفته 
ذخیره شده در بانک عمومی در کشور را 15 

در اوایل انقالب ۵۴ سال بود که خوشبختانه با پیشرفت وضعیت بهداشت و سالمت در 
حوزه های مختلف، امروز به ۷۴ سال رسیده است.

 وی، تصریح کرد: مطمئنا با افزایش سالمندی در جامعه توجه به نیازمندی های که 
اطفال  برای  در جامعه  امروزه  می خورد.  به چشم  بیشتر  است  سالمند  افراد  گریبانگیر 
پزشک متخصص و فوق تخصص داریم در حالی که هنوز برای سالمندان متخصص 
نداریم ولی خوشبختانه این موضوع در حال شکل گیری است که با کمک دانشگاه های 

علوم پزشکی باید این کمبودها بر طرف شود.

خدمت رسانی شهرداری رشت نیست. 
توقیف  از  شدید  انتقاد  با  علوی   
توسط  رشت  شهرداری  حساب های 
طلبکاران این سازمان افزود: ما نمی گوییم 
این کار غیرقانونی است اما نمی دانیم چرا 
حساب  دم دستی ترین  شهرداری  حساب های 
توقیف  طلبکاران  توسط  به راحتی  شده  و 
می شود.وی ضمن تقدیر از فعالیت های فرامرز 
شهرداری  سرپرستی  سمت  در  جمشیدپور 
رشت اظهار داشت: نیروهای توانمند، پیگیر و 
دغدغه مندی در شهرداری رشت حضور دارند که 
فعالیت های آنان سبب شد در این چند ماه از بروز 
بسیاری از مشکالت جلوگیری شود. علوی با اشاره 
میلیارد تومان  از 50  میلیارد تومان  به تخصیص 15 
داده شده جهت حل مشکالت زیست  تخصیص 
محمدی  به  خطاب  رشت  شهر  محیطی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گیالن 
اعتبارات،  چنینی  این  تخصیص  گفت: 
دردی را از مشکالت رشت دوا نمی کند. 

نمونه های  تعداد  گفت:  و  دانست  نمونه  هزار 
هزار   83 خصوصی  بانک  در  شده  ذخیره 

نمونه است. 
سلولی  ظرفیت  باالترین  ایران 
بنیادی خون بند ناف در سطح منطقه 

است 
مدیر عامل بانک سلول های بنیادی خون 
بندناف با بیان اینکه باالترین ظرفیت سلولی 
در سطح منطقه را داریم، گفت: هیچ بانک 

خونی در کشورهای همجوار نداریم. 
نمایندگی در  دفتر  از وجود 28   ضرابی 
کل کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر 
در اقلیم کردستان عراق شهر اربیل نیز دفتر 
3هزار  اینکه  بیان  با  وی  داریم.  نمایندگی 
در  استخوان  و  مغز  طریق  از  پیوند   500 و 
گرفته  صورت  گذشته  سال  ده  طی  کشور 
است، گفت: طی ده سال گذشته 100 پیوند 
از طریق سلول های بنیادی خون بند ناف در 

کشور انجام شده است.

طلبکارها حسابهای شهرداری را مسدود کرده اند

100پیوند با سلولهای بنیادی خون بند ناف در کشور انجام شد

استان  روستایی  زنان  واکنش:  ای  منطقه  نشریه 
گیالن ، بیش از۶۰ درصد  از فعالیهای کشاورزی و 
تولیدات زراعی ، باغی ، دامپروری  ،  صنایع دستی 

و تبدیلی روستایی را عهده دار می باشند.
 ۱۵ اکتبر روز جهانی زنان روستایی مبارک باد

 زنان  روستایی  استان گیالن ، به عنوان نیمی از 
جمعیت جامعه روستایی، بیش از ۴۵۷هزار  نفر از 
جمعیت   ۹۲۷هزار نفری روستایی را تشکیل می-
دهند. زنان عالوه بر نقش مادرو تربیت نسل فردای 
میهن  و حفظ کانون خانواده ،  نقش تولید کنندگی 

و کشاورز را در روستا به طور کامل ایفا می نمایند.
زنان روستایی استان گیالن ، بیش از۶۰ درصد  از 
فعالیهای کشاورزی اعم از  تولیدات زراعی ، باغی 
، دام و طیور   ،  صنایع دستی و تبدیلی را انجام و 
کل  محصوالت خانگی  روستایی و فرآورده های 

لبنی محلی را  تولید میکنند.
کشاورزی،  امور  در  زنان  روزمره  های  فعالیت 
دامداری، فرآوری و بازاریابی مواد غذایی، نشانگر 
کشاورزی  تولید محصوالت  در  زنان  کلیدی  نقش 
توانمندسازی  جهت  در   است.  روستایی  وصنایع 
فعالیتهای  توسعه  اداره   ، استان  روستایی  زنان 
کشاورزی زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج 
توان   از  گیری  بهره  ،با  کشاورزی  کشاورزی جهاد 
با  کشاورزی  جهاد  مراکز  زنان   بویژه  کارشناسی 
ارائه آموزش های کاربردی در سطح مزارع تولیدی 
روز  نفر  هزار   ۲۵ وترویجی،  تحقیقاتی  ومراکز 
طی  روستای  زنان  برای  را  ترویجی  های  آموزش 
منظور  به  آورده وهمچنین  در  اجرا  به  سال جاری 
رشته  در  وپایدار  شغلی جدید  های  فرصت  ایجاد 

های مختلف پروژه های اشتغالزای زنان روستایی را 
بر ۹۰۰  بالغ  استان  مراکز جهاد کشاورزی  تمامی  در 
پیاده کرده و همچنین برای کاهش مخاطرات  مورد  
با  زنان  آشنایی  طرح  زنان  کشاورزی  های  فعالیت 
بهداشت حرفه ای وشغلی وبیماریهای مشترک انسان 
ودام را با هماهنگی مراکز بهداشت در کلیه شهرستانها 
منظور  به  آورد.  می  در  اجرا  به  استان  دهستانهای  و 
حمایت از مشاغل خانگی و تامین هزینه های جاری 
فعالیت های زنان روستایی  تشکیل و اندازی صندوق 
اعتبارات خرد زنان روستایی از دیگر فعالیتهای ویژه 
اداره  زنان روستایی وعشایری استان می باشد  است 
که در حال حاضر بالغ بر ۵۰ صندوق با همکاری سایر 
در  استان  امید  آفرینی  کار  صندوق  جمله  از  ارگانها 

استان تشکیل یا در حال راه اندازی می باشد.
سالم  محصوالت  تولید  با  روستایی  زنان  آشنایی 
کشاورزی و کاهش مصرف سموم شیمیایی و استفاده 
های  شیوه  از   اطالع  نیز  و  بیولوژیک  روشهای  از 
روز  نفر  هزار  یکصد  بر  بالغ  وبازاریابی  کارآفرینی 
جهادکشاورزی  سازمان  محوری  های  طرح  دیگر  از 
و  تحقیقات  و  آموزش  مرکز  همکاری  با  باشد،که 
برای  روستاهای  سطح  در  استان  استاندارد  کل  اداره 
حفظ محیط زیست وتولیدات پایدار کشاورزی انجام                

می گردد.

60 درصد تولیدات توسط زنان گیالنی انجام می شود

شورای حمایت از سالمندان در گیالن تشکیل می شود

آماری جالب توجه،

مدیر عامل بانك سلول های بنیادی خون بندناف در رشت،

علوی در مراسم معارفه شهردار جدید،

لیال خدمت بین دانا

زهرا رضائی

به دلیل مشکالت شخصی ؛

فقط  اسالمی  ایران  مدیریت  مدل   :24 گیالن   
به  به هیچ وجه  به همه توصیه می کنم  والیت فقیه است و 

سمت تشکیک مواضع صریح انقالب نروند.
مدیران  جمع  در  پور   عبداهلل  محمد  سردار 
افزا یی  امید  روحیه  به  اشاره  با  گیالن  خبرگزاری های 
انقالبیون در جامعه اظهار کرد: انقالب ما نظام فعلی دنیا 
را بر هم ریخته و دنیا نمی تواند نقش ایران در تعامالت 
بین المللی را نادیده بگیرد.  وی بابیان اینکه دشمن با تمام 
قوا با ما می جنگد اما نتوانسته تاکنون موفق شوند، افزود: 
حامی  که  کرده  امر  خدا  بجنگد  خدا  درراه  هرکسی 
تاکنون  را  فراوانی  معجزات  رو  همین  از  و  بود  خواهد 
از  برای  پیوسته در حال کار و تالش  دیده ایم و دشمن 
بین بردن بنیه اقتصادی، دفاعی، اجتماعی و غیره است و 
ما در همه ی عرصه ها رد پای دشمن را مشاهده می کنیم. 
فرمانده سپاه قدس گیالن بابیان اینکه خداوند معجزه ای 
به انقالب اسالمی به نام ولی فقیه به کشور عطا کرده بیان کرد: 
مردم،  به  در حال خدمت رسانی  از ظرفیت های عظیمی  یکی 
سپاه و بسیج است که برنامه های طراحی شده از سوی ما برای 
وزرا هم قابل اجرا است.  وی بابیان اینکه بیکاری ما بیش از سه 
میلیونی است که اعالم می شود گفت: مشکل کشور معطوف 
به اشتغال نیست بلکه میلیون ها نفر جوان ایرانی آماده به ازدواج 

بوده که به دلیل بیکاری قادر به تشکیل خانواده نیستند. 
کشور  اشتغال  ایجاد  ساختار  اینکه  بابیان  پور  عبداهلل 
بیکار  اشتغال  ایجاد  در  بانک ها  گفت:  است،  معیوب 
همه  و  نیستند  مردم  کار  به  نیاز  جوابگویی  و  نشسته اند 
مراجع اذعان دارند که سودهای دریافت شده از طرف 

بانک ربا است و ربا نیز جنگ باخدا است.

حسینی  اربعین  موکب  برپایی  هماهنگی  جلسه 
امورخیریه  و  اوقاف  کل  مدیران  حضور  با  اوقاف 
لرستان در محل  ، سمنان و  ، گیالن  مازندران  استان های 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران برگزار شد .
 ، علیزاده  والمسلمین  االسالم  حجت  جلسه  این  در 
اینکه  بیان  با  گیالن  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
ظرفیت زیادی برای برپایی موکب و ارائه خدمات رسانی 
وجود  اوقاف  در  حسینی  اربعین  پیاده  زائران  به  شایسته 
دارد ، اظهار کرد : همه ما خادم اهل بیت)ع( هستیم و در 
این روزها باید از تمامی ظرفیت ها برای اهل بیت)ع( و 

امام حسین)ع( استفاده کنیم .
در  که  کنیم  تالش  باید  ما  همه  اینکه  بیان  با  وی 
اندازه که دشمن  : هر  افزود   ، نمانیم  این مسیر عقب 
و  دهد  نشان  حسین)ع(حساسیت  امام  قیام  به  نسبت 
هجمه وارد کند ما وظیفه داریم با قدرت بیشتر مراسم 
با شور و شعور  که همراه  امام حسین)ع(را  عزاداری 
می باشد برگزار کنیم . علیزاده با اشاره به اینکه خون 
است  شده  بشریت  هدایت  حسین)ع(چراغ  امام  پاک 
، تصریح کرد : امروز گفتمان حسینی به یک گفتمان 

غالب در عرصه جهانی تبدیل شده است .

خبر

خبر

توصیه می کنم 
به سمت تشکیك 

مواضع نظام 
نروید

 

گفتمان حسینی یك گفتمان 
غالب جهانی شده است

لیال خدمت بین دانا

زهرا رضائی



نشریه واکنش: مدیر عامل 
اسالمی  جمهوری  آهن  راه 
ناشایست  برخورد  از  ایران 
و غیرحرفه ای با خبرنگاران 
اجالس  در  ها  خبرگزاری 
آستارا   – آستارا  المللی  بین 

عذر خواهی کرد.
محمدزاده«  سعید  »دکتر 
دو  اجالس  پایان  از  پس 
اسالمی  جمهوری  جانبه 
ایران و جمهوری آذربایجان 
که با هدف بررسی وضعیت 
آستارا  آستارا -  ریلی  پروژه 
آهن  راه  مقامات  حضور  با 
بین  هتل  در  کشور  دو 
آستارای  اسپیناس  المللی 
اظهار   ، شد  برگزار  ایران 
حضور  از  ممانعت   : کرد 
اجالس  در  خبرنگاران 
غیر  کاماًل  اقدامی   ، مذکور 
اشاره  با  وی  بود.  ای  حرفه 
نشست  این  میزبانی  به 
و  گیالن  استانداری  توسط 
مرزی  شهرستان  فرمانداری 
 : کرد  تأکید   ، آستارا  بندر 
از  عمل  این  اجرای  دستور 
جمهوری  آهن  راه  سوی 
نشده  صادر  ایران  اسالمی 
فوق  مجموعه  و  است 
بی  کاماًل  مذکور  اقدام  از 
ضمن  است.وی  اطالع 
خبرنگاران  از  خواهی  عذر 
شهرستان  های  خبرگزاری 
در  داده  رخ  رفتار  پی  در 
نشست مذکور ، خاطر نشان 
دو  بین  اجالس  این   : کرد 
اسالمی  جمهوری  کشور 
ایران و جمهوری آذربایجان 
مفاد  انعکاس  و  شد  برگزار 
این نشست در جامعه بسیار 

حائز اهمیت است. 
با  محمدزاده  دکتر   
موضوع  این  به  اینکه  اعالم 
رسیدگی خواهد شد ، افزود 
: خبرنگاران نقش بسزایی را 
در روشنگری جامعه ایفا می 
فرصت  این  از  باید  و  کنند 
به نحو شایسته ای بهره مند 

شد.

خبر
مدیر عامل راه 

آهن از خبرنگاران 
عذر خواست

 

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «

 

                                  

  

 

                          

                      

تعداد ســتاره  های جهان بیشتر از تعداد دانه  های 
شن روی زمین است، ولی تعداد اتم  های موجود 
در یک دانه شــن بیشتر از تعداد تمام ستاره  های 

جهان هستی است!  
 vakoneshiha@                                    

ایعــات داغ با تأثیر بر دندان های ســرد،ابتدا باعث 
ایجاد ترک در دندان ها و سپس با رشد باکتری ها در 
داخل دندان ها موجب نابودی کامل آن ها می شوند.                            

vakoneshiha@                                    

- انجیر خشک   - آلو
- چای سبز - آب هویج

- شربت خاکشیر بدون شکر  

vakoneshiha@                                    

                      دانستنــی ها ...                    جالب است بدانید...

                 فصل سرما مایعات 
داغ نخورید!

                  5 خوراکی برای 
پیشگیری از لك های پوستی

استرس دارید 
 یک پرتقال را بو کنید !

تحقیقات نشان داده است که بوییدن یا خوردن یک 
پرتقال، میتواند اســترس را تا بیش از 70% کاهش 

دهد.                            
vakoneshiha@                                   

 الغرکننده- رفع زردی 
 درمان پادرد وکمردرد  
ضدعفونی کننده روده ها

 تقویت کننده کبد  
 رفع چربی های مضر بدن                        

           vakoneshiha@                                        

حدودا 100 نانوگرم از این ماده میتواند موجب مرگ یک 
انسان بالغ شود و کمتر از یک کیلوگرم از آن میتواند نسل 

بشر را برای همیشه نابود سازد.      
 vakoneshiha@                                      

برای تصفیه خون از چربی و کلســترول نوع بد، هر 
روز یک قاشــق رب انار بخورید، رب انار ســبب 
کاهش وزن شما نیز میشود.                                     

vakoneshiha@                                      

کشیدن سنگ  پا به ناحیه کف پا  ، فضوالت و مواد 
زاید را از باالترین نقطــه بدن خرج میکند لذا این 
کار میتواند در تســکین سردردهای شدید ، دردهای 
سیاتیکی، درد معده و...کمک شایانی کند.                

vakoneshiha@                                     

- عدس  -  آویشن
-کاکائو-  اسفناج

-لوبیا سفید                                    
vakoneshiha@                                     

* برای پیشگیری از ســرماخوردگی در فصل پاییز 
جعفری مصرف کنید ! به دلیل داشــتن مقادیر زیادی 
آهن و ویتامین ث از ســرماخوردگی جلوگیری می 
کند.*بهترین ساعت مصرف خشکبار بین صبحانه و 
ناهار است. خانم هایی که خشکبار مصرف می کنند 

کمتر دچار بیماری های روحی می شوند.
*یکی از بهترین خوراکی ها برای درمان سرفه زنجبیل 
است. اگر میخواهید سرفه خیلی سریع برطرف شود، 
باید چای زنجبیل بنوشــید یا چنــد تکه زنجبیل را 
بجوید.*بر اساس پژوهش های دانشگاه لندن مصرف 
شــیر با شــیرینی های مصنوعی مانع از تاثیر شیر بر 
روی قد و تناسب اندام کودک می شود. بهترین زمان 

مصرف شیر برای کودکان قبل از خواب می باشد.
*خانم هایــی که با معده خالــی، زیاد خرما مصرف 
می کنند کمتر دچار کم خونی و رنگ پریدگی می شوند 
و بدنی سالم و مقاوم در برابر باکتری ها و ویروس ها 

خواهند داشت.
*اکثر افراد مبتــال به آلزایمــر، در جوانی مبتال به 
کمخونــی بوده اند. فقر آهن موجــب : پایین آمدن 
اکســیژن مورد نیاز ســلولهای مغزی و تخریب زود 
هنگام آنها  می گردد. کــم خونی را بفوریت درمان 

vakoneshiha@                               .کنید

                   بـوتاکس 
خطرناکترین ماده سمی شناخته 

شده است

                  رب  انــار تصفیــه 
کننده  خون

                       مــواد غذایــی 
جایگزین گوشت قرمز

آیا می دانیـد؟؟!

                    گیاه جعفری قاتل                   خواص آبغوره 
سرما خــوردگی
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گوناگون

شدن  تازه  با  باید  کشور  مدیران 
قول  به  و  شوند  رفرش«   « استانداران 
انتخابات  دردوره  مجلس  رئیس 
ریاست جمهوری » باید هوای تازه ای 
در حوزه مدیریتی کشور » بوزد و در 
این تغییرات باور کردن جوان ها یک 

نیاز اجتناب ناپذیر است.
ها  قبلی  همان  وزیران  هیات  اگر   
باشند که هستند و آنهایی هم که وزیر 
لیکن حدود ۴۰ سال است که  نیستند 
از مدیریت کشور را خواه  یک بخش 
و  خاص   های  پشتیبانی  با  خواه   تا 
پیچیده  در اختیار گرفته اند ، مدیران 
کار  جدیدتر،  تر،  هوشمند  و  عالم 
این  در  جایی  هرگز   موثرتر  گشاترو 

چرخه ندارند!. 
تا  مشاهده  اخیر  دهه  دو  در  بسیار   
به امروز مشاهده می شود که با وجود 
مطالب  انتشار  و  ها  اعتراض  انتقادها، 
دررسانه ها، وزیران اسبق و سابق همان 
می  کار  به  را  نظر  مورد  کل  مدیران 
گیرند و مدیران کل همان مدیران سابق 
شهرستان ها را که با وابستگی حزبی و 
جریان سیاسی و ستاد انتخاباتی و امثال 
آن روی کار خواهند بود ودر  این میان 
زیان اصلی و هنگفت نصیب مردم می 
یکبار  سال  چهار  هر  که  مردمی  شود. 
صندوق  درچای  حماسی  حضور  با 
ها و رای دادن به چهره های متفاوت 
درانتظار  کشور  اجرایی  نظام  در صدر 
نظر  از  تر  تازه  و  آمدتر  کار  مدیرانی 
اندیشه و عمل و بهبود اوضاع اقتصادی 
، دیپلماسی داخلی و خارجی ، ارتقاء 
تحول  و  هنری  و  ادبی  و  فرهنگی 

درحوزه ورزشی  هستند.   
برکت  به  کشور  امنیت  الحمداهلل 
در  هوشیار  و  کارآمد  نیروهای 
و  است  خوب  العاده  فوق  صحنه 
میزان  به  توجه  با  هم  انتظامی  نیروی 
توان   و  نیرو   اعتبارات،  تخصیص 
کرده  عمل  خوب  االنصاف  و  الحق 
و  توجه  به  بخش  دو  هر  در  که  اند 

مدیرانی  باید  است.  بیشتری  حمایت 
به خصوص در تهران و پس از آن در 
استان های سراسر کشور متصدی امور 
به  و  گذار  خدمت  که  شوند  مملکت 
اصطالح مردمی کاربلد باشند و قبل از 
دلشان  و  چشم   « مهم  ویژگیهای  این 
از دست اندازی به بیت المال ، جیب 

مردم و .... » پاک باشد. 
روند  به  توجه  با  ناپایدار  اقتصاد 
افزایشی نرخ دالر و گرانی های مستمر، 
واحدهای صنعتی ورشکسته، اختالس،  
 ، کامل  نابودی  درحال  زیست  محیط 
افزایش طالق درجامعه و کاهش شدید 
اقتصادی،   بد  فضای  علت  به  ازدواج 
افزایش تعداد معتادان ، بی بند و باری 
های  طالق  از  ناشی  های  فساد  و  ها 
رو به افزایش ، زمین خواری ، نابودی 
سواحل و کوه های سرسبز در شمال 
و شرق و غرب ، وطن فروشی ، فرار 
مغزها و .... ویژگیهایی نیست که یک 
کنند  افتخار  آن  به  مسئوالنش  و  ملت 
آور  شرم  آنها  باره  در  سخن  حتی  و 

است.! 
توانمندیهای  به  اتکا  با  باید  اقتصاد 
داخلی  اصالح  و تقویت شود، محیط 
زیست اصالح و جلوی زمین خواری 
در کوه و دشت و ساحل و دریا و حتی 
تاالب های کشور گرفته شود ، اشتغال 
بر  و  کاهش  طالق  میزان  از  و  ایجاد 
به  به خصوص  افزوده شود و  ازدواج 
نیروی جوان و تحصیلکرده به دور از 
بازیهای جناحی و حزبی  بازی و  باند 
و امثال آن بها داده شده  و زمینه هایی 
دشمن  برای  نه  کسی  که  شود  فراهم 
نوکری و وطن فروشی کند و نه آنکه 

به هر بهانه ای جالی وطن کند. 
این خواسته های به حق که از زبان 
مردم جامعه جاری است، شعار نیست 
مشروط   ، است  شدنی  آنها  همه  و 
در  فقط   « مجلس  نمایندگان  آنکه  بر 
در  و   کنند«  قانون گذاری  ملت  خانه 
انتخاب مدیران دخالت نکنند .بگذازند 
که استانداران با مشورت خود خواسته 

و  روحانیت  و  مجلس  نماینده  از 
را  کارآمد  و  صالح  افراد  خیرخواهان، 

انتخاب کنند.   
برای  تهران  اگر  است  شدنی 
شهرستان ها مدیر سفارشی پست نکند 
و استاندارها را مجبور نکند که فالنی 
مدیر   ، کل  مدیر   ، استانداری  معاون 

عامل شود وگر نه ....!. 
این  خواسته های ناب که عزت یک 
است  شدنی   ، دارد  دنبال  به  را  ملت 
رانت خواران  و  فاسدان  اگر دست   –
قطع شود » نه در شعار که در عمل« ، 
و هر فرد الیقی در جای خود بنشیند 
و خدمت کند،  مسئوالن دارایی های 
دستگاه  و  کرده  ای  رسانه  را  خود 
قضایی نسبت به این دارایی ها حساس 
باشد. شدنی خواهد بود اگر به فرمایش 
امام همه مسئوالن ساده زیستی را پیشه 
کنند و  از ویالها و آپارتمان های چند 
مردم قشر  مانند  و  آمده  بیرون  میلیارد 
نشینی  کاخ  از  و  کنند  زندگی  متوسط 

دوری جویند. 
شدنی است اگر استانداران با مطالعه 
زیاد و نازک بینی و حساسیت مدیران 
اگر مدیری در  بر گزینند و  را  استانی 
سه ماه نخست مسئولیت خود توانایی 
اش  را نشان نداد ، بالفاصله برکنار و 
جایگزین شود.  شدنی خواهد بود اگر 
، شوراهای شهر به جای رانت و رفیق 
درانتخاب  کردن  عمل  باندی  و  بازی 
شهردار و رئیس شورا و امثال آن ، با 
بلند انسانی و اسالمی شایستگان  نگاه 
را بر پست مدیریت و مسئولیت بنشاند. 
دستگاه های نظارتی بر میزان نظارت و 
قضات در صدور آرای بازدارنده همت 

متخلفان  همه  و  باشند  داشته  باالتری 
تاکید  قضایی  دستگاه  رئیس  که  آنگونه 
دارند طبق قانون محاکمه و در صورت 

احراز حکم مجازات شوند. 
که  هایی  حقوق  اگر   ، است  شدنی 
نظر  در  مدیران  برای  اکنون  هم  دولت 
گرفته به مراتب کم تر شود و این کاهش 
نمایندگان  و  دولت  هیات  از  حقوق 
 ، شود  آغاز  قضایی  مسئوالن  و  مجلس 
زیرا کشوری که دچار کمبود نقدینگی  و 
مشکالت اقتصادی است و جهانخواران 
با تمامیت این سرزمین در جنگ بوده و 
به کم تر از براندازی رضایت نمی دهند 
را  جهان  دولتهای  بزرگترین  از  یکی  و 
از نظر تعداد و هزینه دارد که به همین 
را  ای  ویژه  و  خاص  شرایطی  دالیل 
است  آن  تر  شایسته   ، کنیم  می  سپری 
میلیون   ۱۰ حداکثر  وزیران  حقوق  که 
تهران  در  عامل  مدیران  و  کل  مدیران   ،
مدیران  و  میلیون    ۵ حداکثر  استانها  و 
شهرستان های تا ۳ میلیون تومان حقوق 
به روند  با توجه  بگیرند.  کارمندان هم 
تورمی ۲ تا ۳ میلیون دریافتی داشته باشند 
، اما عدالت به معنای واقعی رعایت و جاری 
شود  و تالش شود قیمت ها تثبیت شده و 
همه امکان برنامه ریزی برای زندگی خود را 
داشته باشند.  این ها چیزهایی که  خواسته 
به حق همه مردم است و ما بعنوان آیینه ی 
جامعه آن ها را بازتاب می دهیم، تحقق آنها 
مدیران  اگر    ، است  شدنی  قطعا  و  حتما 
و  تفکر  دارای   ، تازه  و  جوان  کشور 
به  وفادار  البته  و  اندیشی  دور  و  برنامه 
فقط  دلشان  و  باشند  الیق  ایضا  و  نظام 
بتپد.                                             شان  مردم  و  شان  سرزمین  برای 

یا علی مدد.

نشریه واکنش: جمعی از دوستداران محیط زیست 
توابع بخش  از   « باالن  بی  » دهستان  در شرق گیالن 
کالچای عصر روز عاشوا به صورت خودجوش اقدام 
به جمع کردن زباله های به جا مانده در محیط کردند.
 این حرکت به دعوت » انجمن سرزمین راه پاک«  انجام 
شد و اعضای گروه و دیگر دوستداران محیط زیست با در 
دست داشتن پالستیک های جمع آوری زباله و با دستکش  
بعد از اتمام عزاداری ها وارد صحنه شدند و زباله های مسیر 
کالچای ، بی باالن  به امیربنده را جمع کردند. امیربنده از 
روستاهای تابعه دهستان بی باالن است که در آن بقعه 
دو اقازاده وجود دارد و دهها دسته عزادارای زنجیر و 
سینه زنی هر سال در تاسوعا و عاشورای حسینی در 
این محل اجتماع می کنند.این اقدام از سوی مسئوالن 
مسئوالن اجرایی  و محیط زیست شهرستان رودسر، 
محلی  بزرگان  و  منطقه  پاکزاد  شهید  مقاومت  پایگاه 
رسیده  گزارش  چنین  گرفت.هم  قرار  تقدیر  مورد 
حاکی است که جمعی از عزاداران حسینی در رشت 
امروز در اقدامی خودجوش زباله های به جامانده از 

پذیرایی هیات های عزاداری را جمع آوری کردند. 
های  خیابان  تمامی  زیست  محیط  دوستداران  این 
امام  خواهر  بقعه  و  ذهاب  شهدای  میدان  به  منتهی 
رشت را از زباله پاکسازی کردند. این افراد ، هدفشان 
با  مقابله  و  شهری  محیط  پاکسازی  را  اقدام  این  از 

آلودگی های زیست محیطی اعالم کردند..

واکنشی ها: سیتسم جدیدی وارد بازار فناوری ها شده 
است که با صفحه لمسی بعضی خصوصیات تلفن همراه 
سامسونگ  موبایل  گوشی  خرید  دارد.برای  را  تبلت  و 
مدل Pro SM-J۷30F Galaxy J۷ دو سیم  کارت 
هزینه  تومان  هزار   ۲۵۰ و  میلیون  یک  حدود  در  باید 
کنید.  فبلت به ابزارهایی با صفحه لمسی گفته می شود 
از  دارد،  را  تبلت  و  تلفن همراه  بعضی خصوصیات  که 
تلفن همراه بزرگ تر و از تبلت کوچک تر است و دارای 

اندازه ای بین ۵ اینچ تا ۶٫۹ اینچ است. 
 

خبر

خبر

اقدام جالب 
و تحسین آمیز 

دوستداران 
محیط زیست

فبلت وارد بازار 
ارتباطات شد

مدیران باید تازه شوند

از پیگیری موضوع خرید و فروش مدل  اتحادیه دستگاههای مخابراتی  واکنشی ها: رئیس 
جدید گوشی های آیفون با قیمت حدود ۱۰ میلیون تومان در سازمان حمایت از مصرف کننده 
و  تهران  بازار  در  آیفون  جدید  های  گوشی  عرضه  به  اشاره  با  کریمی  غالمحسین  داد.  خبر 
گرانفروشی صورت گرفته در این زمینه اظهار داشت: قیمتهای ارائه شده برای این کاال، مصداق 
کامل سوء استفاده است و ما از مردم می خواهیم که اقدام به خرید این کاال نکنند  وی با بیان 
اینکه در بازار موبایل همیشه عده ای سعی دارند از شرایط به وجود آمده سوء استفاده کنند، 
تاکید کرد: خریداران چند هفته ای تحمل کنند تا کاالی اصلی توسط نمایندگی های رسمی و با 
گارانتی در اختیارشان قرار گیرد. کریمی با اعالم پیگیری گرانفروشی صورت گرفته در خصوص 

فروش آیفون های جدید، ادامه داد: موضوع را با سازمان حمایت از مصرف کننده در میان می 
گذاریم و با افرادی که اقدام به فروش این گوشی ها به این رقم و دریافت سود غیرمعقول می 
کنند برخورد خواهیم کرد .وی با تاکید براینکه بررسی ها نشان می دهد که این گوشی ها ۱۰۰ 
درصد گرانتر از قیمت واقعی در بازار ایران درحال معامله است، گفت: خریداران در صورت 
تمایل به خرید این کاال با این قیمت، حتما فاکتور فروش دریافت کنند و می توانند با ارائه فاکتور 
فروش، اعتراض و شکایت خود را از گرانفروشی صورت گرفته از طریق اتحادیه دستگاههای 
مخابراتی اعالم کنند. رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی افزود: درصورتی که این تخلف ثابت 
شود و میزان ضرر تایید شود، موضوع حتی به سازمان تعزیرات حکومتی نیز ارائه خواهد شد. 

  هشـدار به خریـداران آیفـــــون 10

واکنش

جوانها را باورکنیم،
جمع آوری زباله در 
شرق گیالن و رشت،

یادداشت مدیرمسئول 
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واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـر  ویـژه

خبر

امید گیالنی ها به 
پیروزی در مسابقات 
کشوری آفرود

رییس دانشگاه علمی کاربردی استان گیالن:

رئیس جدید صنعت و معدن 
گیالن متعهد شد،

با  و  انرژی  پر  تیم 
استان  آفرود  انگیزه 
گیالن برای شرکت در دور 
که  کشوری  مسابقات  دوم 
در همدان برگزار می شود، 
تیم  اسامی  اعزام شد.لیست 
گیالن  استان  دیفرانسیل  دو 
 ۲ راند  در  شرکت  جهت 
قهرمانی  آفرود  مسابقات 
مهر   ۲۱ که  کشور،همدان 
می  برگزار  جاری  سال  ماه 

شود عبارتند از:
یک:پوریا  کالس  در 

عبدالکریمی
احمد   : دو  کالس  در 
عاشوري، احمد رمضانژاد و 

حسین نظرزاده
کالس سه :مهدی حسین 

زاده و فؤاد حق شناس
در کالس چهار ) آزاد ( 
علي  و  زاده  طواف  عماد   :

اسدي غالمي
بانوان  کالس  در  و 
سمانه محمدي.گفتنی است 
سرپرست تیم  مهران معادی  
بوده و مربی تیم نیز علیرضا 
محمدیان می باشد.همچنین 
اسپانسر  برزان  اتوسرویس 
تیم گیالن و نیما منیری نیز 
امور فنی را برعهده خواهند 

داشت.
است  ذکر  شایان 
این  گفتگوی  پای  وقتی 
 ، نشینی  می  ورزشکاران 
حمایت  عدم  از  تنها سخن 
و  زنند  می  استان  مسئولین 
از  گیالن  های  بس.آفرودی 
و  تمرین  برای  فضا  کمبود 
می  رنج  بسیاری  مشکالت 
برند و خواهان توجه جدی 
مسئولین به این ورزش می 
ناگزیرند  ها  آفرودی  باشند. 
از  مسابقات  به  اعزام  برای 
خصوصی  بخش  اسپانسرهای 
روزها  این  و  نمایند  استفاده 
شود  می  پیدا  کسی  کمتر 
خرج  پر  بخش  این  در  که 
مگر  کند  گذاری  سرمایه   ،
اینکه خودش آفرودی باشد!

یاد بگیریم / باهم باشیم / بدون تصاحب یکدیگر / همنوا باشیم/ بدون تصرف اندیشه یکدیگر
 همراه باشیم / بدون خدشه دار کردن راه یکدیگر / همکار باشیم / بدون دخالت در کار یکدیگر

همدل باشیم / بدون راهیابی به راز یکدیگر / همنشین باشیم / 
بدون تجاوز به مرزهای یکدیگر

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

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانک صادرات       0100039455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

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

شماره حساب بانک ملی0105392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0102507308000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶3731021759122بانک مهر ایران

تلفن    013333۶3539        و         013333۶3890

))آگهی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور(( 
جهت افزایش سرمایه  و پذیرش سهامداران جدید در صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور متقاضیان می توانند از 
تاریخ درج آگهی تا مورخه 96/07/28 با حضور در محل صندوق به نشانی الهیجان – خیابان ملت – روبروی سازمان چای 

کشور – کد پستی ۴3111_۴۴197 ، نسبت به تکمیل فرآیند سهامدار شدن اقدام نمایند.

 

توجه به استانداردها وشاخص مهارتی
 از اهداف دانشگاه است

رییس دانشگاه علمی کاربردی 
تبریک  گیالن ضمن  استان  واحد 
اعالم  دانشگاه  فعالیت  قرن  ربع 
از  کاربردی  علمی  کرد:دانشگاه 
دکتر  مرحوم  نظر  با  سال۱۳۷۱ 
نیروی  تربیت  هدف  وبا  ابتکار 
آموزش  سطح  در  ماهر  انسانی 
وفضای  مهارت  به  وتوجه  عالی 

شغلی تاسیس شد.
نکات  از  یکی  کرد،  بیان  وی 
برجسته ای که این دانشگاه به آن 
استانداردها  به  ،توجه  دارد  تاکید 
وبا  است  مهارتی  های  وشاخص 
مساله  این  نظارتی  بخش  تقویت 

به طور جدی حل خواهد شد.
اینکه  بیان  با  صادقی  دکتر 
علمی  دانشگاه  اولیه  هدف 
های  دوره  در  تمرکز  کاربردی 
کاردانی است گفت: نسبت دوره 
و۳۰  کارشناسی۷۰  به  کاردانی 
درصد است.رییس دانشگاه علمی 
افزود:بیکاری  گیالن  کاربردی 
کاربردی  علمی  التحصیالن  فارغ 
وبرای  است  تلخ  بسیار  واقعیتی 

آموزش  موسسات  منظور  این 
عالی باید تغییر رویه بدهند وطرح 
است. بررسی  دردست  نیز  هایی 
دکتر صادقی گفت:دانشگاه علمی 
دارد  دانشجو   ۱۴۰۰۰ کاربردی 
آقایان حدود  به  ونسبت خانم ها 
آقا  و۹۰۰۰نفر  خانم  ۵۰۰۰نفر 

هستند که نسبت ۶۰به ۴۰است.
وی گفت:۱۸۰۰مدرس بامجوز 
مشغول  دانشگاه  این  در  تدریس 
قابل  تعداد  که  هستند  تدریس 

توجهی از آنها خبره هستند.

کرد:این  بیان  صادقی  دکتر 
دانشگاه در استان گیالن ۳۰ مرکز 
رشت  در  ۱۷مرکز  که  دارد  فعال 
قرار دارند وشش مرکز  از مراکز 

خصوصی وبقیه دولتی هستند.
از  کرد:یکی  اضافه  وی 
دانشگاه  این  مهم   خصوصیت 
یا رشته هایی  حذف کردن رشته 
است که دانشجویان به هر طریقی 
نسبت به آن رشته نیاز یا استقبال 

نشان ندهند.
رییس دانشگاه علمی کاربردی 

را در  نبودن مجموعه گردشگری 
را  کاربردی  علمی  دانشگاه  در 
وگفت:  برشمرد  مهم  ای  مساله 
دانشجویی  های  طرح  باید 
ونیاز  گیرند  قرار  حمایت  مورد 
در  را  آموزشی وپژوهشی  سنجی 
وی  دهیم.  قرار  خود  کار  دستور 
مناسبت  به  خاص   فعالیتهای 
سالروز تاسیس دانشگاه را مراسم 
شهر،اجرای  پارک  در  روی  پیاده 
تعزیه دانشجویی هفته اول آبان در 
برگزاری  شده،  انتخاب  مرکز  سه 
دیگر  وموارد  وکنگره  نمایشگاه 
جامع  دانشگاه  کرد.رییس  بیان 
بیان  با  گیالن  کاربردی  علمی 
گردشگری  آموزشی  مرکز  اینکه 
در آینده ای نزدیک در گیالن راه 
اندازی می شود، گفت: این مرکز 
در  با رشته های مختلف  آموزشی 
مدیریت  شامل  گردشگری  زمینه 
رستوران،  مدیریت  هتل ها، 
راه اندازی   ... و  تورها  راهنمای 

خواهد شد.

موانع تولید گیالن در 
آینده مرتفع می شود

صنعت،  سازمان  جدید  رئیس   :۲۴ گیالن 
بخش  گفت:  گیالن  تجارت  استان  و  معدن 

خصوصی جایگاه ویژه ای برای اداره صنعت، معدن و تجارت استان دارند و 
برای سرمایه گذاران در استان گیالن حتما فرش قرمز پهن می کنیم. فرهاد دلق 
پوش  در جلسه معارفه خود به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت  استان 
گیالن اظهار داشت: سپاه به عنوان یک نهاد ارزشی ضامن بقای انقالب است.  
رئیس صنعت، معدن و تجارت  استان گیالن گفت: من به عنوان یک گیالنی این 
تعهد را می دهم که با رعایت آنچه که منشور اخالقی، وظیفه ذاتی و مدیریتی 
تمام مدیران است در تمام نقاط استان گیالن زمینه رشد، شکوفایی و بالندگی 
را فراهم کنم. وی با بیان  اینکه استان گیالن به عنوان یک استان مرزی دروازه 
ورود به اروپا است بیان داشت: بخش خصوصی جایگاه ویژه ای برای سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان دارند و برای سرمایه گذاران در استان گیالن 

فرش قرمز پهن می کنیم. 
دلق پوش با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ با عنوان »اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال« گفت: در راستای اعتماد سرمایه گذاران به استان گیالن امنیت اقتصادی 
الگو در کشور  استانی نمونه و  تا  ایجاد می شود  این استان  از پیش در  بیش 
باشیم. وی با بیان اینکه ۴۰ درصد مشکل اشتغال در کشور بر دوش وزارتخانه 
گیالن  استان  داشت:  عنوان  است  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  ادارات  و 
ظرفیت های باالیی دارد و مهمترین قابلیت آن سرمایه استانی  باالی آن است.

چند نکته از این معنا.....

»نرگس طالبی«

چاپ سوم کتاب 
روزنامه نگاری

 علمی و کاربردی 
وارد بازار شد

نویـسنده:  
مجیـد محمدپـور

کتابی تخصصی برای روزنامه 
نگاری - روابط عمومی امور 
فرهنگی  - انتشارات جهاد 

دانشگاهی گیالن

نقش مساجد در اطالع 
رسانی - تاریخ مطبوعات 
ایران،نظریه های ارتباط 
جمعی، اصول خبرنویسی
اصول گزارش نویسی ، 

سیاست گذاری خبری
از موضوعات و فصل های  

کتاب است.
فروش: کتابفروشی های طاعتی 
- بدر - وارسته  در شهر رشت

تلفن خرید کتاب به تعداد 
0912503۶810

استاد نمونه دانشگاه از سال 
1390 تا کنون

مالزی در منطقه آزاد انزلی دانشگاه تاسیس می کند
 گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: 
همکاری  توسعه  راستای  در 
پژوهشی  علمی،  مشترک  های 
 UITM دولتی  دانشگاه  شعبه 
انزلی  آزاد  منطقه  در  مالزی 

تاسیس می شود.
روابط عمومی  ازت   نقل  به 
و امور بین الملل سازمان منطقه 
رحیم  پروفسور   ، انزلی  آزاد 
آونگ از مدیران وزارت علوم و 
 UITM نماینده دانشگاه دولتی
و  مدیره  هیات  رییس  با  مالزی 
مدیرعامل سازمان دیدار کرد و 
در خصوص راهکارهای توسعه 
همکاری های مشترک علمی و 
مالزی  کشور  با  ایران  پژوهشی 
با استفاده ازظرفیت های منطقه 
شعبه  تاسیس  و  انزلی  آزاد 
دانشگاه دولتی  UITM مالزی 
در این منطقه به بحث و تبادل 
و نظر پرداخت. مهندس مسرور 

با  اینکه  بیان  با  دیدار  این  در 
آمادگی کامل از تاسیس دانشگاه 
های خارجی در منطقه استقبال 
حمایتی   های  برنامه  کنیم،  می 
فعالیت  برای  را  سازمان  این 
 UITM دولتی  دانشگاه  شعبه 
و  تشریح  منطقه  در  مالزی 
اظهار داشت : منطقه آزاد انزلی 
قانونی  وظایف  به  توجه  با 
بر  عالوه  محوله  اختیارات  و 
اقتصادی،  مختلف  های  حوزه 
حوزه  در  فرهنگی  و  عمرانی 
در  نیز  پژوهشی  و  علمی  های 
فعالیت و خدمات رسانی  حال 
بوده و در راستای تحقق اهداف 
آزاد  منطقه  در  مقاومتی  اقتصاد 
انزلی، تقویت روابط بین المللی 
دانشجویان  جذب  و  آموزشی 
اهداف  سرلوحه  را  خارجی 
قرار  خود  آموزشی  و  علمی 
مدیره  هیات  رئیس  است.  داده 

اشاره  با  سازمان  مدیرعامل  و 
کشور  با  موجود  مشترکات  به 
مالزی و ابراز عالقه به برقراری 
با  علمی  و  فرهنگی  ارتباطات 
مردم مالزی تصریح کرد: حضور 
دانشگاه های معتبر خارجی در 
موجب  اینکه  بر  عالوه  منطقه 
دانشجویان  مهاجرت  عدم 
تحصیل  به  تمایل  که  ایرانی 
المللی  بین  های  دانشگاه  در 
جذب  در  بود،  خواهند  دارند 
منطقه  به  خارجی  دانشجویان 

بسیار موثر واقع می شوند.  نیز 
نماینده  آونگ  رحیم  پروفسور 
دانشگاه UITM مالزی در این 
دیدار، با ارائه طرح تاسیس شعبه 
شهرک  و  مالزی  دولتی  دانشگاه 
دانشگاهی در منطقه آزاد انزلی این 
منطقه را مکان مناسبی برای فعالیت 
های علمی و پژوهشی اعالم کرد و 
افزود: ایران از گذشته مرکز تمام 
علوم اسالمی بوده و دانشمندان 
بزرگی را به جهان معرفی کرده 

است. 

زهرا رضائی


