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افزایش یابد
که  جهت  بدان  کند  می  عمل  سنتی  و  ناتوان 
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که به رسالت آن و جایگاه ویژه ی اطالع رسانی 
به صورت علمی و حرفه ای اشراف داشته باشند. 
دست به عصا است از این منظر که اطالع رسانی 
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که این انتظار و خواسته خطا ، غیر اصولی و غیر 

حرفه ای است. 
در آمد زایی و دریافت وجه از سازمان، تشکل 
با هم  باید محقق شود که دو طرف  و فرد زمانی 
به  آنکه  یا  شود  امضاء  دادی  قرار  و  کرده  توافق 

صورت شفاهی موافقت کنند. 

در گذشت  برادر بزرگوارتان مرحوم  حسین خلخالی راد  
را صمیمانه تسلیت عرض می کنم، خداوند به شما و همه 

بازماندگان صبرو بردباری عطا فرماید

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای علی خلخالی راد

مجید محمدپور 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه ی منطقه ای واکنش

شهرستان  فرهنگیان  از  قریب  هادی  مرحوم  گذشت  در 
 . کنیم،  می  عرض   تسلیت  عزیزان   شما   به  را  رودسر 

صمیمانه ما را در غمتان شریک بدانید.

هوالباقی

مجید محمدپور  و خانواده

همسر گرامی، فرزندان عزیز و خانواده  
محترم قریب

واکنش«  نشریه  و   24 گیالن 
استقبال  اندیشی  هم  جلسه  در   :
از بهار 1398 شهر رشت از همه 
شهروندان خواسته شد تا طرح ها 
و ایده های خود را برای معاونت 
ارسال  خدمات شهری شهرداری 

کنند.
  به گزارش واحد خبر مدیریت 
های  رسانه  با  ارتباط  اجرایی 
جلسه  این  در  رشت،  شهرداری 
علی مقصودی با بر شمردن برنامه 
از  استقبال  های شهرداری جهت 
نوروزی  گردشگران  و  مهمانان 
از  قبل  سال  هر  داشت:  اظهار 
رشت  شهرداری  نو  سال  شروع 
برنامه  و  مناسب  تدابیر  اتخاذ  با 

ریزی های اجرایی اقدامات ویژه 
رضایت  جلب  راستای  در  ای 
و  گردشگران  و  شهروندان 
انجام  شهر  شدن  زیباتر  همچنین 
می دهد.وی بر بکارگیری از همه 
در  موجود  نیروهای  و  امکانات 
شهر  سازی  آماده  جهت  مناطق 
قبل از شروع سال جدید تاکید و 
تصریح کرد: هر سال شهر رشت 
مسافر  و  گردشگر  حضور  شاهد 
از اقصی نقاط کشور می باشد که 
می بایست با بکارگیری و برنامه 
ریزی های الزم و همچنین زیباتر 
را  شادی  ایام  شهر  چهره  کردن 

برای این عزیزان فراهم نمایم.
از  شهری  خدمات  معاون   

و  طرح  ارائه  فراخوان  برگزاری 
با عید نوروز و  ایده های مرتبط 
خبر  شهروندان  توسط  مسافران 
از  فراخوان  این  در  گفت:  و  داد 
متخصصان  و  هنرمندان  طراحان، 
دعوت بعمل می آید تا کلیه آثار 
منظر  و  سیما  سازمان  به  را  خود 
شهرداری واقع در میدان فرهنگ، 

خیابان پرستار ارائه دهند. 

فراخـوان ایـده های مرتبط با عید نـوروز  

زهرا رضائی

»» توپیـاری «« هنر ساخت مجـسمه با گیـاه در اشکال 
مختـلف  و متنـوع نوعی گل آرایـی

 ٠9119٤1695٠  کیـانی
گیالن چابکسر گلسرخ خ امیری  روستای هلوکله گلکده کالسکه طالیی



واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
وضعیت مالی بسیاری از شهرداری 
و  بد  بسیار  کشور  سراسر  های 
اغلب شان حتی شهرداری تهران و 
رشت مرکز گیالن بسیار بدهکارند. 
تهران  شهرداری  بدهکاری 
زمانی رسانه ای شد که قالیباف از 
جناح اصولگرایان پس از انتخابات 
ریاست جمهوری رفت  و یکی از 
و  شد  جایگزین  ها  طلب  اصالح 
میزان بدهی و برخی تحرکات در 
برخی  به  امتیازها  واگذاری  حوزه 
افراد و توزیع زمین در منطقه یک 
از  ها  چهره  از  بعضی  به  تهران 
جمله خبرنگارها و سردبیران صدا 

و سیما را افشا کرد.  
در رشت هم بعد از محمد علی 
گفته  که  اسبق  شهردار  قدم  ثابت 
مفتوحی  های  پرونده  شود  می 
الحق  اما  دارد،  قضایی  درمراجع 
کارهای  شهر  برای  االنصاف  و 
از  شهردار  یک  کرد،  ماندگاری 
قزوین آمد و » نصرتی«  درهمان 
گفت:  مسئولیت  نخست  روزهای 
 700 از  بیش  رشت  شهرداری 
میلیارد تومان بدهی مانده از دوزه 
در  و  بدهی  این  با  و  دارد  قبلی 
آمدهای قطره چکانی کار عمرانی 

چندانی نمی توان انجام داد.! 
یک  تحلیل  این  نویسنده  حاال 
چیز را متوجه نمی شود و آن هم 
و  اوضاع  این  با  اقایان  چرا  اینکه 
مسئولیت  هم  باز   ، بد  احوال 
را  رشت  و  تهران  در  شهرداری 
قبول می کنند. مگر غیر از آن است 
که امور دیگری را در ذهن دارند.!؟ 
مردم ما هم در شهرها به حدی 
زندگی  روزمره  مسائل  گیری  در 
شان شده اند که گویی هیچ اتفاقی 
در شهر رخ نداده و همه چیز طبق 
روال و قانونمند و پر شتاب جلو 

میرود.!؟! 
مطالبات  که  نیست  هم  معلوم 
شهروندان بدون آنکه وارد خیابان 
باد  مرده  و  باد  زنده  و  شده  ها 
ما  مردم  واقعا    . چیست  بگویند، 
خود  حقوق  به  باید  زمانی  چه  تا 
مردم  و  عرف  و  قانون  براساس 
حق  و  کنند  پیدا  اشراف  ساالری 
و  قانون  چارچوب  در  را  خود 
پیگیری  و  امور  کردن  ای  رسانه 

آنها در همین راستا پیگیر باشند. 
این بود که شهرهای  تصور م  
بزرگ به نوبه خود کارهای بزرگ 
و پر هزینه ای دارند و طبیعی هم 
های  اقدام  کنار  در  باید  که  است 
بزرگ ، بدهی ها بزرگ هم داشته 
باشند، اما سخنان شهردار و رئیس 
استان  در  ماسال   شهر  شورای 
چندان  دو  را  مان  حیرت  گیالن 

کرد.! 
شهردار این شهر در یک گفت 
وگو  رادیو یی می گوید: بسیاری 
کشور وضعیت  های  از شهرداری 
مالی بسیار بدی دارند و حتی قادر 
و  کارمندان  حقوق  پرداخت  به 

پاکبان ها نیستند. 
 4 اکنون   هم  ماسال  شهرداری 
میلیارد تومان به اشخاص » توجه 
فرمائید به اشخاص«  بدهکار است 
سرمایه  به  پروژه  چند  برای  و 
سند  تومانی  میلیارد   15 گذاری 

شهرداری در گرو است!!/ 
کند:  می  تصریح  شهردار 
بودجه  تومان  میلیارد  یک  امسال 
مصوب داشته اند که 10 درصد آن 

اختصاص یافته است. 
اینکه در سراسر  به  اشاره  با  او 
فعالیت  شهرداری   1300 کشور 
دارند، افزود: هم اکنون برای روکش 
آسفالت شهر 3 میلیارد تومان بودجه 
نیاز داریم  که 10 درصد در اختیار 
جامعه  به  خدمت  در  ما  و  است 
کوتاهی نکرده ایم بلکه اعتبار الزم 
رفاهی  و  عمرانی  کار  اجرای  برای 

را نداریم. 
وی بر کمک مردم تاکید دارد ، 
اما نگفت که مردم با کدام اقتصادی 
شهرداری  به  باید  ای  بودجه  و 
کمک  کنند. آیا عوارض شهرداری 
باید  آنکه مردم  یا  کند  کفایت می 
به حساب خاصی وجه نقد واریز 

کنند. 
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گوناگون

یادداشت روز، 

    گیالن 24 و نشریه واکنش: اداره کل تامین اجتماعی گیالن خالصه تالشها و اقدامات خود در عرصه 
خدمت در چهل سال انقالب را در نمایشگاه استانی دستاوردها در معرض دید شهروندان قرار می دهد 
. مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن در این خصوص اظهار داشت : خالصه و اهم فعالیتها ، تالشها و 
دستاوردهای حاصل در 40 سال سپری شده از انقالب در حوزه تامین اجتماعی در قالب غرقه مستقل به 
نمایش در خواهد آمد . جمیل حق پرست با اشاره به تحوالت چشمگیر شکل گرفته در این سازمان در 4 
دهه گذشته ، از رشد 210 درصدی واحدهای تابعه و افزایش 5 برابری بیمه شدگان اصلی در این مدت 
خبر داده و افزود : تسری یافتن تعهدات به گروههای متنوع از اقشار جامعه همچون رانندگان ، کارگران 

ساختمانی ، بسیجیان ، طالب و روحانیون ، قالیبافان ، زنان خانه دار ، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی ، اعضاب انجمن های نظام پزشکی ، باربران ، خادمین مساجد و ... در کنار بیمه های 

اختیاری و اجرای قانون مقرری بیمه بیکاری ازخدمات صورت گرفته در سالهای اخیر میباشد .  
خدمات  سمت  به  حرکت   ، مکانیزه  بصورت  سوابق  ساماندهی   ، اداری  مکانیزاسیون  انجام  ایشان 
غیرحضوری و اینترنتی ، تسهیل و تعدیل بسیاری از قوانین ، ایجاد کارگزاری های رسمی در شهرهای 
بزرگ و شعب اقماری در بخشها و شهرهای فاقد واحد بیمه ای را از مهمترین اقدامات انجام شده در دهه 

های اخیر دانست . 

واکنش
اوضـاع مالـی 

شهرداری ها بحرانی 
است! 

اشکال از خود مردم است!!

 تجلی ٤٠ سال خدمت تامین اجتماعی گیالن در نمایشگاه استانی

در  ساز  خودرو  عمده  شرکت  دو 
محصوالت  قیمت  تازگی  به  ایران 
خود را که متاسفانه از کیفیت الزم هم 
نیستند 30 درصد و حتی  ر  برخوردا 

بیشتر افزایش دادند.
در همین شرایط تصور می شد که 
مردم دیگر از خودروی داخلی حداقل 
نرسد   5 یورو  کیفیت  به  که  زمانی  تا 
اما در کمال حیرت و  استقبال نکنند، 
بسیار  بسیار همه خودروهای  شگفتی 
در  سایپا  و  خودرو  ایران  شده  گران 
کمتر از 48 ساعت پیش فروش شد. به 
امسال  تابستان  که  باشیم  داشته  خاطر 
سایپا در مدت چهار دقیقه 600 هزار 
 « یعنی  قبلی  های  نرخ  با  را  خودرو 
فروش  پیش  تومان«  میلیون  پراید 20 
پراید  دیگر  که  بود  این  گمان  کرد. 
خریداری  تومان  میلیون   30 مرز  در 

نداشته باشد، اما ..... 
در فضای مجازی نیز طی چند ماه 
اخیر با اوج گرانی ها در همه عرصه 
های به خصوص در صنعت خودرو،  
از   .... چالش،  هشتک،  درخواست، 
تحلیل  این  نویسنده  سوی  از  جمله 
مردم  از  آن   در  که  شد  اندازی  راه 
از  ماه  دو  حداقل  شد،  خواسته  ایران 
داخلی  محصوالت  خودروی  خرید 
متعادل  ها  قیمت  تا  شود  خودداری 
علتی  هر  به  ها  کننده  تولید  و  شده 
به  مشتریان اجحاف نکنند. در کمال 

و  کرده  مل  وارونه  ما  مردم  حیرت 
کیفیت  بدون  برای خرید خودروهای 
و بسیار گران به سرعت از هم سبقت 
اگر  هم  شما  و  ما  راستی  به  گرفتند. 
چنینی  این  خودروهای  کننده  تولید 
ادامه نمی  به تولید   ، این قیمت ها  با 
به  که  بگیرند  یاد  باید  ما  مردم  دهیم. 
خود  به  چون  و  کنند  رحم  خودشان 
رحم نمی کنند یا همه به صورت دالل 
در آمده اند ، کاسه همان کاسه است 
و نباید منتظر تغییر و ارزانی قیمت ها 

بود!. 
هم  اغلب  خودروها  خرید  در 
ماشین  که  خریدند  خودرو  کسانی 
صنعت  وضعیت  به  آنکه  یا  دارند 
می  تصور  و  نداشته  اعتماد  خودرو 
کنند خودرسازها از سال آینده با تنزل 
میزان تولید قیمت ها باز هم باالتر می 
برند و لذا تا دیر نشده باید تا بتوانند 

خرید کنند.!!
عجب مردمی هستیم ........ 

گرانی  وجود  با  حال  همین  در 
شرکت  دو   ، خودرو  قیمت  آنچنانی 
استاندارد  درخواست  به  کننده  تولید 
مجموعه  و  راهنمایی  پلیس  و  ایران 
ها حایت از مصرف کنندگان توجهی 
شرایط  همان  در  ها  کیفیت  و  نکرده 

قبلی است. 
 44 نام  امسال  ماه  آذر  گزارش  در 
داخلی  تولید  خودروها  از  درصد 
مشاهده می شود که چهار ستاره و 34 
درصد سه ستاره و الیته 32 درصد دو 
به گذشته  مقایسه  در  که  دارند  ستاره 

همان شرایط را حفظ کرده اند.! 
باید  نهاد  و  ارگان  کدام  حال 
موظف  را  داخلی  خودروسازهای 
خود  جهشی  گرانی  همه  این  با  کند 
 ، بدهند  بهبود  را  کیفیت  خواسته،  
مشخص نیست زیرا  صنعت خودرو 
دارد،  اختیار  در  که  مالی  گردش  با 
اخطاری  و  پیشنهاد  و  نظر  به  اساسا 

سازمان و فردی توجهی ندارد.. 
* تزریق میلیارد تومان به صنعت 

خودرو 
هزار  دهها  آوری  جمع  موازات  به 
سوی  از  مردم  پول  تومان  میلیارد 
شرکت  دو  و  عمده  خودروساز  دو 
حمایت  سازمان  رئیس  کوچکتر، 
تومان  میلیارد  هزار   15 اعطای  از 
خبر  خودرو  صنعت  به  نقدینگی 
به  مربوط  اعتبار  این  از  بخشی  داد. 
کنندگان  تولید  مطالبات  بازپرداخت 
است . واقعا خودروسازها می خواهند 
کنند.! کسی  نقدینگی چه  این همه  با 
هست بررسی کند، این  پولها چه می 

شود.؟ 
و  آلمان  بزرگ  * 2 خودرو ساز 

آمریکا متحد شدند 
عرضه  و  تولید  کشاکش  در 
داخلی  کیفیت  کم  یا  بی  خودروهای 

با قیمت های بسیار گران  خبر رسید که 
با  المان و فورد آمریکا  فولکس واگن  
هم متحد شده اند تا تولید خودروهای 
آنها  دهند.   توسعه  را  برقی و خودران 
در اندیشه تولید با کیفیت و در  صنعت 
شکل  هر   به  تولید  ایران  خودروی 
نتیجه  که  مردم  به  آن  فروش  و  ممکن 
سانحه  هزار  چندین  ساالنه  بروز  آن 
رانندگی و جان باختن هزاران نفر مردم 
اصلی  سرمایه  که  است  کشور  خوب 

سرزمین محسوب می شوند! . 
آمریکا  و  آلمان  در  خودرو  صنعت 
بدون  محصوالتی  که  اند  شده  متحد 
امنیت کامل  با  به سوخت فسیلی   نیاز 
در  و  کنند  تولید  مردم  حقوق  حفظ  و 
متحد  هم  با  ساز  خودرو  دو  ما  کشور 
شده اند که چگونه نبض بازار را برای 
افزایش قیمت و گران فروشی به مردم 
و  نوین  های  فناوری  به  توجه  بدون 
سوخت پاک و ایمنی  را در دستور کار 

دارند.  
از  صنعت  این  در  چرا  راستی  به 
کارآمد  و  علمی  و  جوان  نیروهای 
خودرو  صنعت  که  شود  نمی  استفاده 
یک بار برای همیشه یک پوست اندازی 

کامل بکند. منتظر نظرات شما هستیم.

ادامه سرمقاله

ادامه مطلب ... 
باز هم دست به عصا است ، زیرا مدیران در کشور و البته در گیالن از قدیم تا 
کنون به دنبال تعریف و تمجید صرف هستند و اگر رسانه یا خبرنگار و سردبیری 
از آن انتقاد کند، بالفاصله بر آشفته شده و مستقیم یا از طریق روابط عمومی وارد 
عمل می شود و ...  تردیدی نیست که  جمعی از مدیران و صاحبان مشاغل این 
حوزه تاثیر گذار در جامعه از چنین نامه ی سرگشاده ای  احتماال بر افروخته شده 
و حتما » غر و لند«  کنند، اما بعد از حدود چهار دهه فعالیت در این عرصه به 
خوبی آموخته ام که برای اصالح جامعه، شفاف سازی و روشنگری افکار عمومی، 

باید به این حق انقالب و مردم وفادار بمانم. 
دردوره مسئولیت دکتر نجفی استاندار سابق که از دوستان بیست وچند ساله 
بنده است و به این دوستی افتخار می کنم، به ایشان عرض شد ، بخش اطالع 
رسانی را در خود استانداری ، سازمان های دولتی و نهادها و ارگان ها تقویت 
کنید. در آن دوره از مجموع روابط عمومی های سراسر استان شاید به تعداد کمتر 
از انگشتان دو دست حرکت هایی آغاز شد، اما آن اقدام ها بعد از ترک ایشان از 

استان تداوم پیدا نکرد.! 
خانه  مدیره  هیات  اعضای  از  یکی  بعنوان   1396 سال  ماه  مهر  جلسه  در 
مطبوعات گیالن در جلسه ای خدمت شما نیز عنوان شد ، بخش اطالع رسانی، 
آگاهی بخشی به مردم و شفاف سازی را تقویت کنید تا مردم بدانند روز و شب 

شما بعنوان عالی ترین مقام اجرایی استان و مدیران چگونه می گذرد. 
کمبود   ، کشور  کنونی  مشکالت  به  توجه  با  دارید،  اشراف  درستی  به  شما 
تبع آن  به  ایران اسالمی و  استکبار علیه   اعتبارات و فشار تحریم های ظالمانه 
استان گیالن ، خدمات و کارهای شایسته ای در سرزمین ایران و  گیالن به ثمر 
رسیده که بخشی از آنها با همه محدودیت ها مایه ی افتخار است، اما این خدمات 
به درستی  یا  افکار عمومی نرسیده و  به آگاهی  به عقیده نویسنده  اثار خوب  و 
منعکس نشده اس. در مقابل دشمنان درسطحی گسترده ، عالوه بر فضای مجازی 
و رادیوهای متعدد ، فقط با 250 شبکه تلویزیونی علیه نظام اسالمی در حال یاس 

پراکنی و تخریب هستند و دستاوردها را وارونه جلوه می دهند!. 
بیماری گسترده ی سراسری  بلکه یک  نیست  به گیالن  مربوط  فقط  مشکل 
است اما از گیالن با این همه  تعداد نشریه و سایت خبری و حضور  فعال صدا 
و سیما و ..... حیف است که این خدمات به صورت عالمانه و حرفه ای بازتاب 
پیدا نکند ، و بی گمان این اشکال اساسی از حوزه روابط عمومی های شماست. 
گروهی زیادی از مدیران روابط عمومی ها که اغلب خودشان آموزش های 
با توصیه و سفارش وارد این عرصه شده  الزم را در این عرصه طی نکرده  و 
اند ، به واقع به جای آنکه ابرو درست کنند، چشم کور می کنند.! جناب دکتر 
ساالری، نویسنده  یک کارنامه و سابقه ی متنوعی در قالب مدیر روابط عمومی 
منطقه آزاد انزلی در بدو تاسیس منطقه ، 29 سال رئیس خبرگزاری » ایرنا« در 
اداره  رئیس  رشت،  آزاد  دانشگاه  ای  رسانه  فرهنگی،  مشاور  کشور،  استان  پنج 
ارتباطات قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیر ارزیابی رسانه های 
وزارت نفت ، عضو تیم ارزشیابی سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ، معاون 
خبرگزاری دانشجویی ایران  و... بوده و آنچه بعنوان نامه ی سرگشاده نوشته شد، 
از سر دلسوزی و خدمت به مردم است و قطعا هیچ نفعی در این راستا نصیب 
نمی برم که چه بسا دلخوری برخی از روابط عمومی ها را هم به جان خریده ام. 
آقای استاندار ، هشت سال در استان بوشهرمسئولیت ایرنا را داشتم و هشت سال 
هم در گیالن و  از مسئوالن و  امامان جمعه و استاندارهای آن زمان بپرسید که 
روحیه ی این فرد چگونه بوده و آبا غیر از خیر خواهی هدف دیگری داشته است. 
واقعیت تلخ این است که در نگاهی گذرا به پرتالهای روابط عمومی ها استان، 
بسیاری از آنها حتی در ماه یک بار به روز رسانی نمی شوند و اگر هم چنین شود، 
اخبارشان اغلب دید و بازدید و فرمایشی ، نخ نما، شعاری و غیر قابل استفاده 
برای افکار عمومی است. این حرکت و سیاست خبری چه معنایی دارد و چرا 
کارگروه  یک  چرا  کنند.  نمی  رسیدگی  آن  به  استان  مدیران  به خصوص  کسی 
کارآمد و یک مشاورعالی رسانه ای حرفه ای برای این امر درنظر نمی گیرید در 

حالی که چهره های خوبی در رسانه های استان  حضور دارند؟. 
دکتر روحانی سال گذشته وقتی که قیمت تخم مرغ  به  1200 تومان رسید و 
اوضاع چندین موسسه اعتباری دچار نابسامانی شد و مردم را به خیابانها کشاند، 
به شدت به وزیران حاضر در جلسه، رئیس کل بانک مرکزی و بعدها درنشست 
های هیات دولت  تاکید کرد، شما را  به خدا و به جان هرکسی که دوست دارید ، 
هر کاری می کنید یا کمبود و مشکلی دارید به مردم اطالع رسانی کنید تا همکاری 
کنند. امام » ره« هم در همین راستا جمله ای دارند که » هر کاری می کنید به 
مردم بگویید تا بدانند انقالب اسالمی چه خدماتی کرده است«. وزیر کشور هم 

درجلسات متعدد بر این موضوع فوق العاده با اهمیت تاکید کرده اند. 
شاخص  و  برجسته  خدمات  کنند،  می  اعالم  وقتی  هم  انقالب  معظم  رهبر 
های  عرصه  از  بسیاری  در  اسالمی  انقالب  اینکه  به  عنایت  با  دولت  و  انقالب 
علمی، اقتصادی، اجتماعی و.. در این چهل سال رکورد زده است » ،باید به افکار 
با  از یک سو  می شود.؟  کوتاهی  این خصوص  در  منعکس شود، چرا  عمومی 
انتصاب مدیران روابط عمومی ناآگاه به علم روز اطالع رسانی، بعضا تنبل و غیر 
حرفه ای و اغلب بدون تجهیزات و نیروهای مناسب در عین حال تحصیلکرده  
در رشته های غیر مرتبط و از سوی دیگر بسیاری از مدیرانی که به جز تعریف 
و تمجید هیچ ادبیات دیگری را نمی پسندند، خدمات دولت را در نطفه خفه می 
کنیم. به راستی چرا ....!؟ گرانی و بیکاری غیر قابل انکاری در کشور وجود دارد 
که علل و عوامل خاص خود را دارد ، اما در حوزه اطالع رسانی علمی و به هنگام 
و البته گسترده  با هدف شفاف سازی افکار عمومی که در اختیار شما و دیگر 
مدیران استانی و کشوری است ، نباید کوتاهی شود. سال گذشته در تحلیلی که 
برای شخص رئیس جمهوری ارسال شد، عنوان کردم که این شرایط در سراسر 
کشورحاکم است و باید نهضتی در خصوص  اطالع رسانی به هنگام ، کار آمد و 

شفاف سازی به افکار عمومی به پا شود، اما..... 
مدیران روابط عمومی در بخش هایی مانند بانک ها ، بیمه ها، شرکت های 
دولتی  و امثال آن که کارشان مثال زدنی است. پیش بینی وقایع ، اطالع رسانی به 
موقع برای جلوگیری از بروز تنش در جامعه، تحلیل محتوا، تولید مطالب روزانه 
برای رسانه ها و افکار عمومی و ... تنها بخشی از کار روابط عمومی ها است ، اما 

به راستی شما نمونه ای را در این عرصه معرفی بفرمائید.!.  
کالهمان را قاضی کنیم که آیا با این شیوه می توان خدمات انقالب و دولت 
را به آگاهی مردم رساند که مشکالت و کمبودها را کمتر احساس کنند. به طوری 
طبیعی وقتی از خوبی ها و خدمات و دستاوردها نمی گوییم، افکار عمومی تصور 

می کنند، اگرخوبی و خدمتی بود می گفتند، پس ...!!؟ 
شما به درستی می دانید که رسانه ها اعم ازمکتوب و  خبرگزاری ها و سایت 
از روابط عمومی چه در سطح  نیروهای موجودشان  امکانات و  به  با توجه  ها  
کشور و چه در استان و شهرستان ها تغذیه می شوند  که این عمل از وظایف و 
رسالت هر روابط عمومی حرفه ای باید باشد و روزانه منتظرند تا آخرین خبرها 
و گزارش های مهم را دریافت کنند، اما وقتی در طول یک هفته حتی یک خبر و 
گزارش تاثیر گذار از سازمان و اداره کل  و نهادی منتشر نمی شود، به نظر شما 
چه باید کرد.  باید دست روی دست گذاشت.؟  وقتی از مجموعه های دولتی در 
مرکز استان و شهرستان ها در روز خبر مهمی منتشر نشود، به طور طبیعی این پیام  
دریافت می شود که امروز درآن مجموعه هیچ خبری نبوده و یا حداقل مدیریت 
در مرخصی و استراحت به سر می برند. حتی اگرمدیر دستگاه به ماموریتی رفته 
باشد، باید اولین فردی که با جزییات آن ماموریت را  بازتاب دهد، اقدام که هم 
ندارد و بعضا مدیران دستگاه ها  اکنون در اغلب روابط عمومی هیچ جایگاهی 
چنین نمی پسندند از این رو جا دارد به موازات مسئوالن روابط عمومی ، مدیران 

سازمان ها و نهادها نیز در این خصوص آموزش های الزم را فرا بگیرند. 
به خوبی آگاهید که باید به مردم که ولی نعمت های انقالب هستند، گزارش 
روابط عمومی  بر عهده  مهم  این  و  بدهیم  اخبار درست، صحیح و سریع  و  ها 
اخبار  و  گرفت  خواهد  پیشی  ما  از  دشمن  نشود،  اگرچنین  و  است  هرسازمان 
وارونه و سیاه نمایی ها » راست و دروغ«  را با هدف ضربه زدن به پیکره انقالب 
اسالمی و  با زیرکی به خورد افکار عمومی ایران و جهان می دهد و البته متاسفانه 

دشمن در این عرصه تاکنون موفق هم عمل کرده است
ما و شما به شایستگی آگاهیم که ، اعتماد عمومی از مسیر تقویت اطالع رسانی 
از دستاوردهای بزرگ انقالب افزایش می یابد بنابراین هرگونه کوتاهی در این 

خصوص نا بخشودنی است.

اطالع رسانی در گیالن ناتوان، 
سنتی و دست به عصاست!

آغوش باز مشتریان برای قیمت های جدید خودروی داخلی! نامه ی سرگشاده برای استاندار گیالن،

مجید محمدپور - نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2٤٠٠ نفر

شماره حساب بانک ملی٠1٠5٣92٨55٠٠5 و   شماره حساب  بانک صادرات٠1٠25٠٧٣٠٨٠٠٠- 
شماره حساب بانک رفاه2222٠٠2٠٠- و شماره کارت  6٠6٣٧٣1٠21٧59122بانک مهر ایران

تلفن    ٠1٣٣٣٣6٣5٣9        و         ٠1٣٣٣٣6٣٨9٠

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1٤٠٠ 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     ٠1٠٠2٤٨1٠٨٧٠٠٣ بانک صادرات       ٠1٠٠٠٣9٤55٠٠9     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   ٣٣٣٣1٣٠٠ - ٠1٣    و   ٠9111٣٤٧٤٧٧   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زهرا رضائی

تفاهم  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
نامه گسترش همکاری های بین سازمان 
و  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دانشگاه علمی کاربردی استان گیالن به 

امضاء طرفین رسید. 
عمومی  روابط  واحد  گزارش  به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همکاری  گسترش  نامه  تفاهم  گیالن؛ 
و  معدن  صنعت،  سازمان  بین  های 
تجارت استان و دانشگاه علمی کاربردی 

استان گیالن به امضاء طرفین رسید. 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   
استقبال  ضمن  گیالن  استان  تجارت 

این  داشت:  اظهار  تفاهمنامه  انعقاد  از 
پروژه  اجرای  محوریت  با  نامه  تفاهم 
انسانی  نیروی  تربیت  تحقیقاتی،  های 
بازار  و  صنعت  بخش  نیاز  با  متناسب 
آموزشی،  های  دوره  برگزاری  کار، 
هدایت و همچنین حمایت از پایان نامه 
ها، امکان سنجی، مطالعه و برنامه ریزی 
و اجرای بازدیدهای دانشجویی از مراکز 

صنعتی و تولیدی به امضاء رسید. 
یک  بعنوان  دانشگاه  از  پوش  دلق    
مزیت و ظرفیت ویژه جهت هم افزایی 
به  و  ای  جزیره  اگر  گفت:  و  کرد  یاد 
زمان  عماًل  کنیم  عمل  مجزا  صورت 
سرعت  عصر  این  در  را  فرصت  و 
از  و  ایم  داده  دست  از  تکنولوژی 
عقب  سطح،  هم  کشورهای  بسیاری 

خواهیم ماند. 
متولی صنعت، معدن و تجارت استان 
درصد   40 حداقل  کرد:  تصریح  گیالن 
صنعت  بخش  برعهده  استان  اشتغال 
معدن و تجارت استان است و هم اکنون 
فعال  صنعتی  واحد   3100 فعالیت  با 
صورت  به  فقط  نفر  هزار   82 از  بیش 

مستقیم در صنعت اشتغال دارند که خود 
این بخش فرصت بزرگی برای استفاده 

مطلوب دانشگاه است. 
است  این  اعتقادم  کرد:  اذعان    وی 
باید  کاربردی  علمی  دانشگاه  که 
خروجی کاربردش به صورت عملیاتی 
در بازار کار و مباحث اقتصادی متبلور 
منجر  این ظرفیت عظیم علمی  تا  شود 
در  وری  بهره  و  راندمان  افزایش  به 
حوزه های مختلف شود و به عینه تاثیر 
آنهمه فارغ التحصیالن دانشگاهی را در 

پیشرفت جامعه شاهد باشیم. 
 وی ادامه داد: ما آمادگی کامل داریم 
محیط  و  دانشگاه  بین  مستحکم  پلی 
کسب و کار فراهم نماییم و این نیازمند 
یک کار ساختاری است که مبنای آن می 
تواند این تفاهمنامه باشد و در این راستا 
کمیته ای برای راهبری و اجرایی کردن 

مفاد این نامه تشکیل خواهد شد. 
این  میزبان  دیدار  این  ادامه  در 
رئیس  صادقی،  عباس  دکتر  نشست؛ 
واحد  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
خرسندی  ابراز  نیز ضمن  گیالن  استان 

و خیر مقدم به مسئولین سازمان صمت، 
بر اجرای آن تاکید کرد و گفت: قطعًا این 
هم  و  موثر  ارتباط  بر  مقدمه ای  نشست 
اندیشی برای اعتالی سطح علمی دانشگاه 
در جهت خدمت به صنعت و حوزه های 
وی  بود.   خواهد  کار  و  کسب  مختلف 
بوده که  این  بر  اظهار داشت: همواره سعی 
صنعت  جوار  در  ما  کاربردی  علمی  مراکز 
فضای  ترکیب  از  بتوان  تا  شود  بنا  و  ایجاد 
علمی و صنعتی پیشرفت ویژه ای در سطوح 
علمی و اقتصادی به صورت تواَمان حاصل 
شیوه های  از  استفاده  صادقی  دکتر  گردد. 
اعتالی  برای  را  کارآموزی  و  کاربینی 
دانشجویان موثر دانست و عنوان کرد: حفظ 
بدنه  با  علمی  مراکز  گیری  ارتباط  و  تعامل 
صنعت برای ما بسیار مهم است و حتی در 
تا  تأکید شده  نیز در آن  اروپایی  کشورهای 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها با مبانی و اصول 

شرایط کسب و کار و تولید عجین شوند. 
از پذیرش مفاد  پایان طرفین پس   در 
به  را  نسخه ای  آن  امضاء  و  نامه  تفاهم 
یکدیگر تقدیم و نماینده طرفین نیز برای 
نامه مشخص و  تفاهم  پیگیری و اجرای 

معرفی شدند..

دانشگاه جامع و صنعت گیالن تفاهمنامه امضا کردند 
در راستای همکاری صنعت و دانشگاه، 

خدمت بین دانا

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند

آقای ناصر روحانی فرد با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  رشت   108 خانه  دفتر  شده 
ششدانگ پالک 3015 واقع در سنگ اصلی 55 بخش 4 رشت 
تحت شماره مسلسل 788520 که ذیل ثبت 30020 و صفحه 
349 دفتر 4/265 به نام بنیاد جانباران انقالب اسالمی صادر 
 – برابر سند قطعی 98623  الواسطه  مع  و  گردیده  تسلیم  و 
1381/11/9 دفتر خانه 60 رشت به آقای ناصر روحانی فرد 
منتقل گردید به علت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور 

سند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120
چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد مراتب را ظرف مدت 10 روزازانتشار آگهی به این اداره 
اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

ناحیه دو رشت
 از طرف تیال غالمی  - ر م الف/ 5761 

آگهی فقدان  سند
آقای مرتضی آزموده گله پردسری به وکالت از آقای کمال آزموده گله پردسری طی وکالتنامه شماره 30727 – 1397/8/22 
دفتر خانه 246 رشت با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 191 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششداگ 
پالک 476 واقع در سنگ اصلی 38 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 748416 که ذیل ثبت 83458 و صفحه 157 دفتر 
4/696 به نام آقای کمال آزموده گله پردسری صادرو تسلیم گردیده و برابر سند رهنی 5036 – 1392/3/19 دفتر خانه 246 

رشت در رهن بانک مسکن می باشد به علت  جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب طبق 
تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می  باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز ازانتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  - ر م الف / 5797  

 آگهی فقدان سند
ارائه دو برگ استشهادیه  با  پیله درق  ناصری  اقای رحیم 
سند  که  گردیده  مدعی  رشت   149 خانه  دفتر  شده  گواهی 
مالکیت ششدانگ پالک 77/31801 واقع در سنگ اصلی 77 
بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 93818724/ب که ذیل 
ثبت 308566 و صفحه 148 دفتر 4/1546 به نام اقای رحیم 

ناصری پیله درق صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رهنی
301-1383/7/18 دفتر خانه 143 رشت در رهن بانک 
ملی می باشد، به علت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور 

سند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120
چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
این  به  آگهی  روزازانتشار  را ظرف مدت 10  مراتب  باشد  می 
نسبت  این صورت  غیر  در  دارد  دریافت  رسید  و  اعالم  اداره 
به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.

حسین اسالمی کجیدی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیه دو رشت

ر م الف / 5759    

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی :
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گوناگون

شبکه  و  واکنش  نشریه 
جانشین   :  24 گیالن  خبری 
معاونت امور توسعه وپیشگیری 
نقش  درخصوص  بهزیستی 
رسانه ها در پیشگیری از اسیب 
اعتیاد  ازجمله  اجتماعی  های 
بازوان  رسانه  اصحاب  گفت: 
اسیب  در  پیشگیری  قدرتمند 

های اجتماعی هستند. 
کارگاه  در  امیدی  دکتر 
اجتماعی  های  آسیب  آموزشی 
رحمدل  استاد  سالن  در  
رشت  االنبیاء  خاتم  مجتمع 
حوزه  در  ها  کرد:رسانه  بیان 
تاکنون   واعتیاد  مخدر  مواد 
اند  داشته  کمی  گذاری  اثر 
در  شان  هدف  وبیشترین 
است  بوده  رسانی  اطالع  زمینه 
در  واموزش  بخشی  واگاهی 

مرتبه بعد قرار گرفته است. 
ابزار  ها  رسانه  گفت:  وی 
,اگاهی  اموزش  برای  مناسبی 
بخشی وجلب مشارکت عمومی 
برای پیشگیری از اعتیاد هستند، 
ارزیابی  میزان  که  صورتی  در 
اقدامات رسانه ای در خصوص 
مواد مخدر در سال96بسیار کم 
بوده و  اثر بخشی ها  به ترتیب 
های  رادیو،سایت  درتلویزیون, 
اطالع  بیشتر  وروزنامه  اینترنتی 
همین  به  است  بوده  رسانی 
مندی  رضایت  میزان  دلیل 
در  ها  رسانه  از  شهروندان 
سطح پایین تراز متوسط است. 
مهمترین  کرد:  اضافه  امیدی 
اطالع  پیشگیری  وضعیت 
اگاه  درست،  زمان   در  رسانی 
فراغت,ارتقاء  اوقات  سازی, 
دینی,اخالقی,فرهنگی  مسایل 
است. های جایگزین  وفعالیت 

اقتصادی  نظر  از  گفت:  وی 
به  مبتال  افراد  صد  در   8/2
بیماری اعتیاد هستند و65 تا70 
هزارنفرمستقیم در استان گیالن  
هستند  مبتال  اعتیاد  بیماری  به 
که موجب پایین امدن سالمت 
خواهد  وخانواده  جامعه  روان 
شد.وی عنوان : با وجود تالش 
زمینه  در  انتظامی  نیروی  های 
مشکالت  مخدر  مواد  ترانزیت 
دارد  وجود  بزرگی  بسبار 
ومتاسفانه افغانستان به صورت 
مواد  مستقیم  وغیر  مستقیم 
هدایت  ما  کشور  به  را  مخدر 
در  امروز  گفت:  کند.وی  می 
توانایی  بین  مافاصله  کشور 
واگاهی بسیار زیاد است وقتی 
های  اسیب  باشد  زیاد  فاصله 
و  اید   می  وجود  به  اجتماعی 
فراوان  به خود مشکالت  خود 

خواهد شد.
دکتر امیدی گفت: باید ستاد 
ازسازندگان  متشکل  ای  ویژه 
برنامه های رسانه ای ومتولیان 
اموزش  و  پرورش  و  اموزش 
پیشگیرانه  های  برنامه  عالی 
در  ازمصرف  جلوگیری  برای 
دانش اموزان ودانشجویان قرار 
دهیم واین برنامه ها باید مداوم 

ومستمر باشد.       
در  نیز  زاده  علی  دکتر    
سرمایه  بین  ارتباط  خصوص 
اجتماعی واسیب های اجتماعی 
گفت: سرمایه اجتماعی هنگامی 
به وجود می اید که روابط میان 
افراد به شیوه های مختلف دگر 
را  ها   کنش  و  شود  می  گون 

تسهیل می دهد.
افزایش  با  کرد:  بیان  وی 
وشهری  جامعه  های  پیچیدگی 
سرمایه  زندگی,ضرورت  شدن 

اجتماعی معنا پیدا می کند.
وی افزود : از جمله مفاهیم 
اجتماعی,اعتماد  سرمایه 
ومشارکت های اجتماعی است 
این زمینه ها  واستان گیالن در 

با کاهش مواجه است. 

گیالن 24 و نشریه واکنش: امام جمعه رشت، با اشاره به اثرگذاری تحریم های دشمن 
بر تشدید مشکالت اقتصادی مردم، یادآور شد: البته نمی توان بی تدبیری ها و عدم نظارت 
کافی را نادیده گرفت و بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری تکیه به توان و دانش بومی راه 

برون رفت از مشکالت است.
آیت اهلل رسول فالحتی  با بیان اینکه در آستانه ایام اهلل چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
در  ایران  امروز  افزود:  و  کرد  اشاره  دهه  چهار  این  دستاوردهای  به  داریم  قرار  اسالمی 
بسیاری از عرصه های علمی و فناوری و دفاعی و نظامی جزو برترین هاست و مقام اول را 

در نانوتکنولوژی و تولید موشک های دوربرد دارد که همه این دستاوردها به برکت انقالب 
است. نماینده ولی فقیه در گیالن ملت بزرگ ایران را تربیت یافته مکتب عاشورا دانست و 
عنوان کرد: این مردم همه مشکالت سیاسی و اقتصادی را تحمل می کنند، اما هرگز دست از 
دین و انقالب و رهبری برنخواهند داشت.  امام جمعه رشت با اشاره به تالش های استکبار 
در  ویژه  به  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  انقالب  به  کردن  وارد  خدشه  برای  جهانی 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی، یادآور شد: امروز کشور لهستان مکان برگزاری نشست های 

برنامه ریزی علیه ایران شده و پشت پرده این توطئه ها آمریکا قرار دارد. 

امام جمعه رشت : تکیه به توان و دانش بومی راه برون رفت از مشکالت است

ایجـاد سـد السک باعث 
نابـودی گونه ی پلنگ

 ایرانی می شود

واکنش

 گیالن 24 و نشریه واکنش: براساس 
استادان  کارشناسی  نظرهای  اظهار 
زیست  محیط  محققان  و  دانشگاه 
سو  یک  از  السک«   « سد  احداث 
موجب نابودی گونه ای از پلنگ ایرانی 
اکوسیستم  بر  دیگر  سوی  از  و  شده 

تاالب انزلی آثار مخرب دارد. 
حوزه  این  کنشگران  و  کارشناسان 
بر  سد  احداث  منفی  آثار  به  اشاره  با 
تاالب  منطقه  اکوسیستم  حیات  روی 
انزلی از پرندگان و گونه های مختلف 
خاطر  اند  انقراض  به  رو  که  جانوری 
المللی  بین  تاالب  کنند،   می  نشان 
ست  ا  ای  فرامنطقه  موضوعی  انزلی 
و  تحول  و  تغییر  گونه  هر  برای  و 
به  باید  منطقه  این  در  ساز  و  ساخت 
این اکوسیستم توجه ی خاصی بشود. 
با  دانشگاه   مدرس  نادری  دکتر 
ارائه آماری دقیق در این راستا، عنوان 
کرد: از اثرات مخرب این سد نباید به 
راحتی چشم پوشی کرد و طی بررسی 
آبخیز  کارشناسان  با  گسترده  های 
داری به این نتیجه رسیده اند که میزان 
متوسط بارش، توزیع و پراکنش باران 
در منطقه به هیچ وجه در واقع سندی 
شود   احداث  سدی  مکان  این  در  که 

گیالن 24 و نشریه واکنش: فرمانده 
اول  مرحله  اجرای  از  گیالن  انتظامی 
با اراذل و اوباش  طرح تشدید مبارزه 
در  پاینده«  شهید  »طرح  به  موسوم 
سلب  گفت:  و  داد  خبر  استان  سطح 
آسایش و امنیت شهروندان، خط قرمز 
پلیس است.سردار محمدرضا اسحاقی 
به  توجه  با  داد:  توضیح  باره  این  در 

 گیالن 24 و نشریه واکنش: رییس 
برند   55 گفت:  کشور  چای  سازمان 
معتبر چای گیالن در بازارها خودنمایی 

می کند. 
 جبیب جهانساز با بیان اینکه تعداد 
کارخانه های فعال چای سازی از 78 
واحد پیش از انقالب به 151 کارخانه 
است،گفت:  رسیده  مجهز  و  فعال 
در  چای  برند   10 انقالب  از  پیش  تا 
گیالن وجود داشت اما در حال حاضر 
55 برند معتبر چای گیالن در بازارها 

خودنمایی می کند. 

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   

را نمی دهند. طبق نظر اساتید دانشگاه، 
جنگل های هیرکانی طی میلیون ها سال 
خاص  منطقه  این  و  ایران  شمال  در 
»بایوسئوزنوز«  اند و یک  شکل گرفته 
بعدی  چند  بسیار  ای  )جامعه  هستند 
و  مّلی  میراث  ها  جنگل  این  و   .)
قابل  غیر  و  ساله  میلیون  اکوسیستمی 

احیا هستند.  
بودجه  و  برنامه  کمیسیون   اعضای 
بندرانزلی  شهر  شورای  در  عمران 
نظرات  شنیدن  از  پس  نشستی  در 
کارشناساِن امر، پایندگان سازمان های 
مردم نهاد، اساتید دانشگاه و مسئولین 
کردند  موافقت  آرا  اتفاق  به  ذیربط، 
خصوص  این  در  بررسی ها  نتایج  تا 
به  و  تهیه  مستند  و  مستدل  بصورت 
کمیسیون ارائه گردد تا تصمیمات الزم 

اتخاذ شود. 
شورای  اعضای  جلسه،  این  در 
فعالین  گیالن،  دانشگاه  اساتید  و  شهر 
زیست  محیط  ی  حوزه  کنشگران  و 
ارائه  با  رسانه  اصحاب  همچنین  و 
مختلف  آمار  و  مدارک  ها،  عکس  ی 
نظرات خود مبنی بر مشکالتی که پس 
اکوسیستم  گریبانگیر  سد  ساخت  از 
ماه  شهریور  .پنجم  شد  خواهد  منطقه 

جدی  برخورد  لزوم  و  مردم  مطالبات 
با مخالن نظم و امنیت عمومی، طرح 
تشدید مقابله با اراذل و اوباش موسوم 
به طرح »شهیدحسن پاینده« در سطح 

استان گیالن به اجرا در آمد. 
وی با اشاره به برنامه ریزی و هدایت 
طرح  این  بهینه  اجرای  برای  نیروها 
افزود: جلسات مختلفی برای هماهنگی 
و برنامه ریزی با سایر ارگان های ذیربط 
تمام  از  استفاده  بر  و  برگزار  استان 
دستگیری  و  شناسائی  برای  ظرفیت ها 

اراذل و اوباش تاکید شد. 
اجرای  از  قبل  اینکه  بیان  با  وی    
طرح  مرحله  پنج  طرح،  اصلی  مرحله 
آلوده  نقاط  در  پاک سازی  مقدماتی 

 وی افزود: گیالن همچنان با داشتن 
25 هزار هکتار باغ چای، تولید ساالنه 
 25 و  چای  سبز  برگ  تن  هزار   112
در  همچنان  خشک  چای  تن  هزار 
جایگاه نخست تولید این گیاه همیشه 

بهار قرار گرفته است. 
 رییس سازمان چای کشور با اشاره 
و  هزار   13 پیش  تا 40 سال  اینکه  به 
های  باغ  از  چای  سبز  برگ  تن   370
چای گیالن برداشت می شد، ادامه داد: 
و  ایرانی  مخلوط شدن چای  علت  به 
خارجی آمار مشخصی از میزان تولید 

از  گیالن  استان  فتا  پلیس  سرپرست 
دستگیری فردی که با ایجاد مزاحمت 
در پیام رسان خارجی برای رئیس خود 

مشکل ایجاد کرده بود خبر داد. 
  ایرج پورمستمند  اظهار کرد: در پی 
شکایت و ارائه شکوائیه رئیس یکی از 
دانشگاه های استان در خصوص هتک 
در  وی  علیه  اکاذیب  نشر  و  حیثیت 
پیام رسان خارجی، بررسی موضوع در 

استان  مردم  مهمان  نیرو  وزیر  امسال 
گیالن برای بهره برداری از چند پروژه 
در حوزه برق و آب بود و آغاز عملیات 
شهرستان  در  السک«  »سد  اجرایی 
وزیر  سفر  های  برنامه  از  یکی  شفت 
بود.  شده  اعالم  استان  این  در  نیرو 

فرماندهی  محوریت  با  جرم خیز  و 
انتظامی شهرستان رشت و با مشارکت 
پلیس های تخصصی اجرا شده تصریح 
کرد: همکاری بسیار خوب شهروندان، 
مزین شدن طرح به نام »شهید پاینده« 
مخالن  با  برخورد  در  جدی  عزم  و 
نظم و امنیت، نقش به سزائی در ایجاد 
در  موفقیت  و  کارکنان  بین  انگیزه 
اجرای طرح داشته و برابر ارزیابی های 
نتایج  با  طرح  اجرای  گرفته،  صورت 
مختلف  آحاد  حمایت  و  مثبت  بسیار 

شهروندان همراه بوده است. 
 40 طرح  این  در  گفت:  اسحاقی   
نفر از اراذل و اوباش نوظهور شناسائی 
نظم  مخالن  از  نفر   140 به  قریب  و 

چای خشک در آن زمان وجود ندارد.   
از  تاپیش  اینکه  بیان  با  جهانساز 
صادرات  گونه  هیچ  انقالب  پیروزی 
در  داد:  است،ادامه  نشده  ثبت  چای 
حال حاضر ساالنه 14 هزار تن چای 
خشک از گیالن به 34 کشور اروپایی 

و آسیایی صادر می شود. 
کارخانه  تعداد  اینکه  بیان  با  وی   
واحد   78 از  سازی  چای  فعال  های 
پیش از انقالب به 151 کارخانه فعال 
کرد:  است،خاطرنشان  و مجهز رسیده 
در  چای  برند   10 انقالب  از  پیش  تا 

دستور کار پلیس فتا گیالن قرار گرفت. 
اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این   
کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات 
پیگیری های  از  پس  اطالعاتی  و  فنی 
در  کذب  مطالب  انتشار  عامل  مستمر 
تلگرام که از اساتید همان دانشگاه بود 
موجب  تلگرام  در  مطالبی  انتشار  با  و 
آزار رئیس خود شده بود را شناسایی 
کردند، افزود: با هماهنگی قضائی متهم 

و  السک  روستای  اهالی  که   حالی  در 
مسئوالن این شهرستان خود را آماده می 
کردند که این پروژه بعد از بیش از 18 
سال وقفه، عملیات اجرای آن با حضور 

وزیر اجرایی شود  لغو شد.. 

احضار  دار  شناسنامه  اراذل  و  امنیت  و 
شدند. 

خاطرنشان  گیالن  انتظامی  فرمانده   
کرد: در این مرحله، 275 مورد پاکسازی 
پاتوق  پاکسازی  مورد   234 مخفیگاه، 
پلمپ  مورد   153 حضور،  مکان های  و 
مورد   92 متخلف،  صنفی  واحدهای 
اجرای حکم جلب و 141 نفر از مجرمان و 
متخلفان نیز دستگیر شدند. سردار اسحاقی 
موفق  راستا  این  در  ماموران  کرد:  تصریح 
مواد  انواع  کیلوگرم   100 حدود  شدند 
سالح  تعدادی  سنتی  و  صنعتی  مخدر 
مقادیری  و  گرم  سالح  قبضه   40 سرد، 

مهمات کشف کنند.

اما در حال حاضر  گیالن وجود داشت 
بازارها  در  گیالن  چای  معتبر  برند   55

خودنمایی می کند. 

در شهرستان رشت دستگیر شد. 
اولیه  تحقیقات  در  متهم  افزود:  وی   
هرگونه ارتباط خود را با موضوع انکار 
و  دالیل  با  مواجهه  از  پس  ولی  کرد 
مستندات موجود در پرونده، در نهایت 

به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.
پلیس فتا در خبر ارسالی خود از این 

دانشگاه اسم نبرده است.!

خبر

خبر

برنامه و بودجه 
گیالن به نماینده 

رشت پاسخ داد

گیالن جزو 
سه استان برتر 
اجرای طرح 

»سیماک« است

برنامه  و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط   :24 گیالن 
محمد  از  نقل  به  سخنانی  انتشار  پی  در  گیالن  ریزی 
در  مجلس  در  رشت  نمایندگان  از  یکی  حسنی  صادق 
سازمان  مدیریتی  »رویه  عنوان  تحت  استان  های  رسانه 
برنامه در گیالن مانع پیشرفت و توسعه استان شده است« 

جوابیه داد. 
سازمان  وظایف  شرح  در  مندرج  رسالت  به  عنایت  با 
برنامه و بودجه کشور که راهبری و رصد توسعه کشور از 
مدیریت  سازمان  شده،  محسوب  آن  محوله  وظایف  جمله 
احیای مجدد در سال 1394  از  استان گیالن پس  برنامه  و 
خود  کارشناسان  بیشتر  همگرایی  ایجاد  جهت  در  همواره 
در زمینه ادبیات و مفاهیم توسعه کوشید و از ابتدا با دعوت 
در  را  فرصت  این  مختلف  های  رشته  اساتید  و  بزرگان  از 
فضایی اداری_آموزشی فراهم نمود که خوشبختانه پس از 
ایجاد  ضرورت  و   موضوع  ترشدن  فراگیر  با  جلسه  چند 
همگرایی بیشتر در ادبیات و مفاهیم توسعه بین سازمان ها و 

ادارات استان این جلسات گسترده تر شد. 
در این جلسات که درپایان ساعات اداری پنجشنبه های 
آخر هر ماه برگزار می شود و تا امروز 42 جلسه ان تشکیل 
اقتصادی،  )اجتماعی،  مختلف  ابعاد  از  توسعه  ،امر  شده 
سیاسی...(  مورد ارزیابی قرار گرفته که تا به امروز برخی از 
علما و اساتید برجسته این کشور نظیر آیت اهلل سید مصطفی  
محقق  داماد، پروفسور پرویز کردوانی، دکتر فرشاد مؤمنی، 
دکتر مجید مخدوم ، دکتر حسین راغفر ، دکتر علی جنتی، 
دکتر داود دانش جعفری، سردار محسن رشید، دکتر فرهاد 
دژپسند و ... در آن به طرح نظرات خود پرداخته اند که در 
فضایی کامال تخصصی و کارشناسانه  مورد نقد و بررسی 

مدعوین قرار گرفته است.
بدنه  برای  صرفا  که  جلسات  این  همه  ابتدای  در 
کارشناسی و مدیریتی استان تشکیل می گردد! بارها توسط 
ریاست محترم سازمان  تاکید شده که نظرات سخنرانان به 
مفهوم مورد تایید بودن  توسط سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان نمی باشد و طرح آن صرفا برای آشنایی بیشتر 
با دیدگاه های مختلف توسعه در جامعه علمی کشور و به 
استان می  بدنه مدیریتی و کارشناسی  اعتالی دانش  جهت 
باشد. با اینحال جناب حسنی نماینده محترم مردم فرهیخته 
شهرستان رشت، در کمال تعجب در سخنان اخیر خود در 
حالی برگزاری این سلسله همایش ها رادر سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی گیالن زیر سوال برده اند که خود با حضور 
در جلسه چهاردهم که با سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا 
کریمی و با موضوع » پیامد تداوم رکود بر بازار کار ایران« 
سازمان  ریاست  از  ویژه  تشکر  و  تقدیر  برگزار شد ضمن 
مدیریت و برنامه ریزی استان سطح باالی این همایش ها 
تنویر  یادآوری و  برای  اند. که  داده  قرار  تقدیر  را مورد 
افکار عمومی لینک فیلم آن اظهارات تقدیم ایشان و مردم 

شریف استان گیالن میگردد.

گیالن 24 : مدیرکل پست گیالن در دیدار با سرپرست 
فرمانداری رودسر گفت : رسالت اداره پست در دولت 
تدبیر و امید نسبت به سایر دولت ها جهش یافته و این 
اداره در کنار سایر ادارات و دستگاهها مانند ثبت احوال ، 
ثبت اسناد و نیروی انتظامی ایستاده و برای خدمات دهی 

به مردم همکاری می کند.
مهدی سبحانی کرد: طرح سیماک در گیالن به صورت 
در  کرمان  و  البرز   ، گیالن  استان  سه  و  انجام  پایلوت 
وی  گفته  به  هستند.  پیشرو  کشور  در  طرح  این  اجرای 
درحال  و  آغاز  از سال 93  این طرح  گیالن  استان  در   ،

حاضر به مرحله خدمات دهی رسیده است. 
اجرای طرح یکپارچه سازی مدیریت امالک کشور از 
طریق نرم افزاری انجام و از مراجعه مردم به سازمان و 
ادارات در خصوص صدور مجوزهای الزم برای ساخت 

و سازها جلوگیری و سهولت در کار ایجاد می شود 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری رودسر، سرپرست 
بی  فسادو  با  مبارزه  کرد:   عنوان  دیدار  این  در  فرمانداری 
سیستمی  و  شود  دنبال  درجامعه  جدیت  با  باید  عدالتی 
یافتگی  توسعه  های  شاخص  از  یکی  ادارات  امور  کردن 
کشوراست. بیان کرد: سیستمی کردن امور ادارات از برنامه 
های دولت تدبیر و امید است وارسته سیستمی کردن امور 
ادارات، یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور است. 
وی با اشاره به اجرای طرح سیماک در صدور مجوزها و 
تسریع بخشیدن درحوزه کسب و کار تصریح کرد: این 
امر درتکمیل کردن سرمایه گذاری که منجر به کار آفرینی 

و اشتغال می شود ، تاثیر گذار است. 

بـرنامه و بودجـه گیـالن به 
نماینده رشت پاسخ داد ،

مدیر کل پست در رودسر:

تلفن    ٠1٣٣٣٣6٣5٣9        و         ٠1٣٣٣٣6٣٨9٠

مبارزه با اراذل و اوباش در گیالن تشدید می شود

55 برند چای گیالن در بازارهای جهانی خودنمایی می کنند 

عامل خبر پراکنی علیه رئیس دانشگاه دستگیر شد 

سردار اسحاقی:

صنعت چای نیازمند حمایت های عملی ، 

استادی که علیه رئیس دانشگاه خبر پراکنی می کرد ،

خبر
نقش رسانه ها  در 
حوزه اعتیاد نباید 

فقط  اطالع رسانی 
باشد

بندر انزلی - شهریوریان 

خدمت بین دانا

سمیه محمدی زهرا رضائی

آگهــی ثبتــی
 آگهی فقدان سند مالکیت

خانم صدیقه لیاقت روز با ارائه دو برگ استشهادیه 
است  شده  مدعی  رشت   266 خانه  دفتر  شده  گواهی 
 747/6 شماره  به  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
واقع در بخش سه رشت که به نام اقای حمید رضا فتوحی 
مورخ  برابر سند قطعی 6755  و  و تسلیم گردید  صادر 
صدیقه  خانم  به  رشت   155 خانه  دفتر   1388/10/9
لیاقت روز منتقل و برابر سند رهنی شماره 6756 مورخ 
1388/10/9 دفتر خانه مزبور نزد بانک مسکن به رهن 
برگزار گردیده است و به علت جابجایی مفقود گردیده ، 

لذا   ، اند  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را 
ظرف مدت 10 روز ازانتشار این  آگهی به این اداره اعالم 
و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 – ناحیه یک رشت  امالک  و  اداره ثبت اسناد  رئیس 

محسن ابراهیم زاده  - ر م الف/ 5801

نیا  قدرت  محمد  آقای   / خانم  به  وسیله  بدین   
رشت  از  صادره   19 شماره  شناسنامه  قدرت  فرزند 
ملی  موسسه   / بانک  که  شود  می  ابالغ  رشت  ساکن 
شماره  بانکی  داد  قرار  استناد  به  بهمن   22 شعبه 
6602794436008- 94/11/4 جهت وصول مبلغ 
انصمام  به   96/4/27 تاریخ  تا  ریال   150187231
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600508 در این 
 96/7/20 مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره 

سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل   ، پست  مامور 
شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا   نامه  آئین   18
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پراخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت

رم الف / 5802
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

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

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

تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

اجازه سیاه نمائی نسبت به دستاوردهای انقالب 
در جامعه داده نمی شود

و  فرهنگ  اداره  رئیس 
در  رودسر  اسالمی  ارشاد 
رسانه   « کارگروه  نشست 
در  که  مجازی«  فضای  و 
این  ارشاد  اداره  محل 
اعالم   ، شد  برگزار  شهر 
کرد : عملکرد چهل ساله 
اسالمی  انقالب  پیروزی 
اجازه  به دشمنان  بازگو و 
سیاه نمائی نسبت به دستاوردهای چهل ساله انقالب داده 

نخواهد شد. 
علی فالح رنجبر رئیس اداره ارشاد رودسر به مناسبت 
و فضای مجازی  » رسانه  نشست کارگروه  در  فجر،  دهه 
و  رسانه  اصحاب  و  از خبرنگاران  با حضور جمعی  « که 
جراید این شهر برگزار شد ، اظهار کرد : چهلمین سالروز 
کمال  و  بلوغ  ی  نشانه  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 

انقالب است. 
 ، مکتوب  از  اعم  ها  رسانه  تمام   : گفت  ادامه  در  وی 

دیداری و شنیداری بخصوص در فضای مجازی و شبکه 
و  انقالب  حقایق  بیان  راستای  در  باید  اجتماعی  های 
دستاوردهای انقالب به ویژه به نسل جدید اقدام و اهتمام 

الزم را داشته باشند. 
به   : کرد  تصریح  رودسر  ارشاد  اداره  رئیس  رنجبر 
نمائی  سیاه  اجازه   ، ملت  و  نظام  بدخواهان  و  دشمنان 
انقالب  ساله  چهل  دستاوردهای  به  نسبت  بدگمانی  و 

اسالمی ایران در جامعه داده نمی شود. 
رئیس اداره ارشاد رودسر خاطرنشان کرد : به مناسبت 
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران و در ایام 
دهه فجر ، اداره ارشاد شهرستان رودسر با حفظ حرمت 
 ، خوشنویسی  نمایشگاه  برپائی  به  اقدام   ، فاطمیه  ایام 
نمایش  اجرای   ، عکاسی  و  نقاشی  مسابقات  برگزاری 
آئینی ، نمایشگاه کتاب ، اکران فیلم ، خاطره نویسی از 
دوران  که  اقشاری  سایر  و  مسئولین  با  گفتگو   ، انقالب 
ودیگر  شهدا  خانواده  با  دیدار   ، داشته  حضور  انقالب 

برنامه های متنوع خواهد کرد ./ 

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی رودسر ؛ 

نشست  در  شهردارکالچای 
که  شهر  این  اداری  شورای 
بخشداری  اجتماعات  درسالن 
 : کرد  بیان   ، برگزارشد  آن 
حوزه  در  عملکردشهرداری 
دفاع  قابل  شهری  عمران  توسعه 
تأمین  راستای  در  ها  پروژه  و 

مطالبات مردم است.
ماچیانی  عشری  اثنی  ابراهیم 
نشست  در  کالچای  شهردار 
که  شهر  این  اداری  شورای 
برگزارشد  آن  بخشداری  درمحل 
چهلمین  گرامیداشت  ،ضمن 

اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
کمبود  علیرغم  کرد:  اعالم  ایران 
امکانات و منابع ، قدم های موثری 
برای توسعه زیر ساخت ها برداشته 
شده و عملکرد یکساله شهرداری 
های  پروژه  اجرای  درحوزه 

عمرانی قابل دفاع است.
شهردارکالچای در ادامه افزود 
انجام  عمرانی  های  بیشترپروژه   :
معابرخاکی  قبیل آسفالت  از  شده 
امام  خیابان  آسفالت  روکش   ،
خمینی )ره( و آسفالت حدود ۳۰ 
هزار   22 از  بیش  با  کوچه خاکی 

راستای  در   ، آسفالت  مترمربع 
تأمین مطالبات مردم است. 

ماچیانی  عشری  اثنی  ابراهیم 
اجرای  راستای  در  کرد:  تصریح 
طرح جمع آوری و هدایت آبهای 
پنج  از  حاضر  حال  در  سطحی 
محله کالچای ، سه محله مشمول 
این طرح قرار گرفته است. وی در 
 2۷۰ گزافرود  محله  گفت:  ادامه 
مترمربع ، بخشی از محله نوده ۱۸۰ 
مترمربع و گیل کالیه ۱۷۰ مترمربع 

لوله گذاری شده است. 
در این نشست شهردارکالچای 
اندیشه  در شهرک  پل  احداث  از 
این  اجرای   : گفت  و  داد  خبر 
شورای  تصویب  از  پس  پروژه 
تطبیق  در کمیته  و رسیدگی  شهر 
مستقر در فرمانداری و استانداری 
اجرای  اعتبار  است.  شده  آغاز   ،
این پروژه 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
و  بحران  ستاد  محل  از  و  ریال 
حال  در  بود.  خواهد  شهرداری 
و  پل  های  پایه  اجرای  حاضر 
دیواره های حایل ) گوشواره ها( 
عشری  است.اثنی  رسیده  پایان  به 

ادامه،  در  شهردارکالچای  ماچیانی 
خیابان  در  حایل  دیوار  احداث  از 
به  کمربندی  جاده  فاصل  البرز حد 
بندی  گابیون  پروژه  اجرای  با  نوده 
به طول ۶۰۰ متر و ارتفاع ۴ متر خبر 
داد و گفت : برای انجام این پروژه 
۸ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده 
کرد:  امیدواری  ابراز  وی  است. 
به  فرمانداری  و  استان  بحران  ستاد 
بیشتر  تخریب  از  جلوگیری  منظور 
تری  افزون  مساعدت  منطقه  این 

داشته باشند. 
ماچیانی  عشری  اثنی  ابراهیم 
شهردار کالچای گفت : به مناسبت 
سالگرد  چهلمین  گرامیداشت 
همایش   ، اسالمی  انقالب  پیروزی 
شهر  این  در  خانوادگی  روی  پیاده 
با  همایش  این  شود.  می  برگزار 
 ، جوانان  و  ورزش  اداره  مشارکت 
بخشداری ، پایگاه مقاومت بسیج و 
همگانی  ورزش  توسعه  راستای  در 
برگزار  عمومی  نشاط  و  سالمت  و 

می شود./ 

پروژه های عمرانی شهر در راستای تأمین مطالبات مردم است
شهـردار کالچـای ؛

سمیه محمدی - کالچای

سمیه محمدی - کالچای

سرپرست  موسوی  مهرزاد  سید 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
دهه  مناسبت  به   : کرد  اعالم  رودسر 
گیله  سنتی  کشتی   ، فجر  مبارک 
برگزار  رودسر  آباد  رحیم  در  مردی 
 2۵ تاریخ  از  مسابقات  این  شود.  می 
الی 2۵ بهمن ماه سالجاری در  دیماه 

رحیم آباد برگزار می شود.

مناسبت  به  افزود:  ادامه  در  وی 
انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین 
ورزشی  متنوع  ی  برنامه   ۴۰ اسالمی 
همت  به  رودسر  شهرستان  سطح  در 
می  برگزار  جوانان  و  ورزش  اداره 

شود./ 

کشتی سنتی گیله مردی در رحیم آباد رودسر 
برگزار می شود

به مناسبت دهه فجر انقالب، 

سمیه محمدی - کالچای

افکار عمومی جهان و مردم 
آمریکا را فریب دادیم

ویلکرسون مقام وزارت خارجه آمریکا  
اعالم کرد: هفت روز در اتاق های دربسته 
آماده سازی  با  تا  بردیم  به سر  درقرنطینه 
در  خارجه  وزیر  پاول  سخنرانی  متن 
سازمان ملل زمینه جنگ آمریکا علیه عراق 

را به بهانه های واهی برنامه ریزی کنیم.
کنم  می  نگاه  گذشته  به  وقتی  امروز   
در کمال پشیمانی به افکار عمومی جهان 
اعالم می کنم که همه این اقدام های کاخ 
بین  جامعه  عمومی  افکار  فریب  سفید 

الملل بود.
او که از نقش خود در برافروختن جنگ 
در عراق پرده برداشت با تشریح سیاست 
های کاخ سفید که همیشه در مسیر حفظ 
مردم  حقوق  تضییع  و  ثروتمندان  منافع 
زمان  همان  در  ایکاش  اظهارکرد:  عادی 
ندامت  ابراز  امروز  و  دادم  می  استعفا 

سودی ندارد.
دولتمردان  اقدامات   ، وی  گفته  به 

آمریکایی  در خلیج فارس شرایط منطقه و 
کشورها را به هم زده است  و با دخالت 
منطقه و 27 سال جنگ و  در کشورهای 
برخی  علیه  داعش،  تشکیل  و  خونریزی 
دولت های اسالمی زمینه بحران را فراهم 
ادامه  طوالنی  سالهای  شاید  که  آوردیم 

داشته باشد. 
این مقام آمریکایی در ویدئویی که از او 
متشر شده است ، اظهارمی دارد، ماجرای 
در صد  دروغ صد  یک  هم  سپتامبر    11
از  بعد  های  برنامه  برای  سازی  و صحنه 
آن از جمله دخالت در عراق و افغانستان  
بود و ما زمینه سازی آن بودیم اما چه در 
عراق و چه در 11 سپتامبر به خوبی افکار 
عمومی آمریکا را هدایت کردیم، اشتباهی 
که  حالی  در  شود  تکرار  دیگر  نباید  که 
با  راهبرد در کاخ سفید  همان سیاست و 

شدت بیشترتداوم دارد.

مقام وزارت خارجه آمریکا :

تعریف  گونه  این  را  نوکیسگی 
کرده اند: قشری که از نظر در آمد به 
طبقه باال و از نظر فرهنگی به طبقه 
پایین و حتی لمپن ها بسیار نزدیک 

است.
عالقه  فرهنگی،  های  -  لمپن   
»دیده   ، خودنمایی«   « به  بسیاری 
»نوچه  و  اندام«  »عرض  شدن«، 
از یک  پروری« دارند. نو کیسه ها، 
طبقه اجتماعی مبدا به یک طبقه اجتماعی مقصد پرتاپ شده اند.  این پرتاب 
ناگهانی بر اثر یک اتفاق یا استفاده از رانت و شرایط و التهابات اقتصادی رخ 
می دهد  -  آن ها، دیگر نه خود را به طبقه اجتماعی مبدا متعلق می دانند و 
نه با جایگاهی که اکنون کسب کرده اند، آشنایی دارند. یعنی از گذشته خود 

نفرت و از اکنون خود ترس و احساس حقارت دارند. 
-  نوکیسه برای این که به طبقه سابق خود ثابت کند که دیگر به آن ها تعلق 
ندارد و همچنین برای غلبه بر احساس حقارت خود در مقابل طبقه جدیدی 
برای  به تظاهر است و ساده ترین راه  به آن پرتاب شده است، مجبور  که 
تظاهر، خرید دیوانه وار کاالهای لوکس، نمایش عروسی ها، میهمانی ها و 

خانه های آن چنانی شان است.
 
 

نـوکیـسگی !!         

سد  آبگیری  عملیات  تازگی  به  ترکیه 
ایلیسو را آغاز کرده که پیش از این بنا به 
در خواست دولت عراق ذخیره سازی آب 
امارهای رسمی   . بود  انداخته  تاخیر  به  را 
سد   22 گنجاش  میزان  که  است  حاکی 
 120 مجموع   در  کشور  این  در  موجود 

میلیارد متر مکعب است. 
بزرگ  از جمله سدهای  که  ایلیسو  سد 
ترکیه است  بر روی دو رودخانه دجله و 
فرات احداث شده که بخشی عمده ای از 
روان آب های منتهی به کشورهای همسایه 
دولت  حال  عین  در  کند.  می  محدود  را 
جهان  بزرگ  سد  پنجمین  عملیات  ترکیه 
سد  سومین  و  ساختمانی  عملیات  نظر  از 
جهان از نظر تولید برق  با نام آتاتورک را 

به مراحل نهایی رسانده است که گنجایش 
متر  میلیارد   49 نکردنی  بارو  رقم  این سد 
 22 جمله  از  سد  دو  این  و  است  مکعب 
سد موجود در آن سرزمین است. این سد 
به اندازه 650 سد در ایران ابدهی ، تولید 
همان  مردم  اقتصادی  بهبود شرایط  و  برق 

منطقه دارد.
با دولت تل آویو  ترکیه در سال 2003 
یک قرار داد 20 ساله امضا کرد که براساس 
آن  ساالنه 50 میلیارد متر مکعب آب  در 
حال  همین  در  دهد.  قرار  اسرائیل  اختیار 
دولت   که  اند  کرده  اعالم  سوریه  و  عراق 
ترکیه برای احداث سد ها بر روی رودخانه 
ها مشترک با آنها هماهنگ نکرده در حالی 
های  هماهنگی  که  شده  مدعی  آنکارا  که 

این سد  ایجاد  با  انجام داده است.  الزم را 
و  هورالعظیم  به  آنها  از  بخشی  دنباله  که 
میلیارد   30 ریزد،  می  ایران  در  رود  اروند 
متر مکعب از 80 میلیارد متر مکعب  آب 
های پایین دست از جمله 56 درصد منابع 

آبی عراق قطع خواهد شد.
سد  کار  به  شروع  با  شود  می  گفته   
بی  و  مسئوالن  غیر  اقدامی  که  آتاتورک 
همسایه  کشورهای  مردم  منافع  به  توجهی 
است، 6 میلیون و 500 هزار هکتار از زمین 
های کشورهای عراق و سوریه بدون آب 
مانده و از چرخه زراعت و تولید خارج می 
این دو کشور بحران  برای مردم  شوند که 
بهره  با  آنکه  آخر  کالم  و  بود.  خواهد  زا 
و  هورالعظیم  منطقه   ، سد  این  از  برداری 

اروند دچار کم آبی  شده و سطح ریزگرده 
باید کاری  تر خواهد شد.   بسیار گسترده 
های  رسانه  که  است  شایسته  بسیار  کرد. 
ایران در این خصوص اطالع رسانی کرده 
و مسئوالن کشور را به شرایطی که در حال 

وقوع است ، هشدار دهند.
با سپاس از دکتر نجفی عزیز

کابـــــوس سد آتاتـورک به اندازه 650 سد ایـران است!
ترکیه واقعا رفیق است؟؟

کبابـی جهانگـیر
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