
w a k o n e sh  h a f t e n a m e h سه شنبه 27 تیر 1396   23 شوال  1438  18 جوالی 2017   سال پانزدهم   شماره  664   8 صفحه  1000 تومان

وزیر  از  خبرنگار 
و  درمان   ، بهداشت 
پزشکی  و  آموزش 
سنوال می کند، با شما 
در باره کابینه دوازدهم 
پاسخ  و  شده  صحبت 
صبحت  بله  شنود،  می 
وزیر  هم  دوره  این  در  آیا  پرسد،  می  و  شده 

خواهید بود.  
 24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
، وزیر پاسخ جالبی می دهد: دکتر قاضی زاده 
مردمم  و  کشور  دین،  برای  گوید:  می  هاشمی 
حاضرم جانم را بدهم  و وزیر شدن یعنی آنکه 
از خانه و زندگی و ازادی ها و استراحت بزنی 

و به کشور و مردم خدمت کنی. 
اگر با همه این زحمات بی بی سی و رادیو 
خوب   ، دهند  آزاد  و  بزنند  را  شما  آمریکا 
کشور  داخل  در  وقتی  اما   ، نیست  انتظاری 
کسانی از جنس خودتان شما را می زنند، قابل 
پذیرش و تحمل نیست. قاضی زاده می افزاید: 
با این روند واقعا نمی شود کار کرد و باید وضع 

کنونی کشور تغییر کند. 
و  اجرایی    ، علمی  شخصیت  این  نگاه 
پزشکی نظام اسالمی بسیار نگاه فاخر، دقیق و 
در  ها  باید  همه جریان  و  است  پذیرش  قابل 
داخل کشور بینی و بین اهلل به آن اندیشه کنند 
. بیندیشند و واقعا برای یکبار هم شده  با خود 
و  انقالب  پایداری  و  اسالمی  نظام  از  بگویند، 
همه  آیا   . خواهیم  می  چه  والیت  از  حمایت 
از  ارزش ها و شاخص های برجسته غیر  این 
سیاسی  نگاه  و  تفکر  هر  با  همه  که  است  آن 
اسالمی  انقالب  و  نظام  عزت  برای  جناحی  و 
همت و تالش داشته باشیم. غیر از آن است که 
به فرمایش امام »ره« و رهبر معظم انقالب اتحاد 
را در هر شرایط حفظ کرده و قدرت خود را 

مقابل دشمن نشان دهیم... 
 

وضع کنونی در کشور باید 
تغییر کند 

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 
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           شهرهای مختلف استان گیالن ، به خصوص شهرهای رشت و الهیجان هر سال یک کنسرت موسیقی و حواشی آن 
به علت داشتن چندین تاالر و هتل درجه دو و سه ستاره کنسرت های موسیقی متعددی 

در طول سال به خصوص در تابستان ها برگزار می کنند.
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مدیرعامل خبر داد ،

حسـادت در میان مردم 
ما بیش از رطوبت!!!

8 هزار مشترک جدید 
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رطوبت 100 درصد،
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روزنامه نگاری حـرفه ای یعنـی حفظنیست...
منافع ملی و رعایت باید ها و نبایدها

ادامه مطلب صفحه 2

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

جناب آقای 
 محـمود رضایـی

جنـاب آقای
 مهنـدس مهــدوی

مسعود یوسفی- مسعود نقدی- 
هومن قریب - مسعود عبدی -

 یوسف عبدی- 
مجتبی عابدینی

» مدیریت  شرکت تولیدی  
مرغداری نادری « 

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان 
چابکسر  خزرنوش  شرکت  عامل  مدیر 
تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون را 

برای شما آرزومندیم.  
 از ورود به هنگام و حمایت های بی شائبه حضرتعالی

برای  اشتغال  و  تولید   ، مقاومتی  اقتصاد  سال  در 
جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی در تالش

سپاسگزاریم.

پذیـرش بدون آزمون دوره 
کارشنـاسی ارشـد

رشته های دایر مقطع کارشناسی ارشد

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

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

97-1396 در دوره کارشناسی ارشد رشته های زیربه 
صورت بدون آزمون ثبت نام می نماید . متقاضیان حائز 

شرایط می توانند از تاریخ 12/4/96 لغایت 31/5/96  با در دست داشتن 
معرفی نامه )از محل تحصیل مقطع کارشناسی ( به واحد تحصیالت تکمیلی 

مؤسسه آموزش عالی کوشیار مراجعه نمایند.

با شماره  33117928 -013  واحد تحصیالت  بیشتر  جهت کسب اطالعات 

تکمیلی تماس حاصل فرمایید

• حسابداری                                              
• مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی                      

• مدیریت مالی                                               
• مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

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

• مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین

فرماندار مردمی و پرتالش شهرستان تالش

استاندار گیالن :
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اقتصادی،گوناگون
ادامه مطلب ...

 آیا در زمانی که دشمنان 
 40 به  نزدیک  انقالب 
آنسوی  از  روز  شبانه  سال 
آبهای خلیج فارس » همین 
و  کوچولو   کشورهای 
دور  تا   ،  « نشانده  دست 
ترین نقطه جهان و در صدر 
رژیم   و  ها  آمریکایی  آنها 
صهیونیستی به هر شیوه ی  
ممکن به خصوص از طریق 
نفوذ علیه انقالب اسالمی و 
به هم زدن یکپارچکی مردم 
و مسئوالن از هیچ کوششی 
دریغ نمی ورزند، ما هم به 
گونه ای عمل کنیم که جان 
وزیر بهداشت به لب برسد 
و اعالم کند، عطای وزارت 
در  و  بخشیدم  لقایش  به  را 
 . کنم  می  استراحت  خانه 
ای  گونه  به  را  شرایط  نباید 
مهیا کنیم که هر کس لیافت و 
توان خدمت صادقانه داشت با 
آغوش باز و دلی شاد و بدون 
و  شود  عرصه  وارد  دغدغه 
سربلندی  و  نظام  عزت  برای 
اسالم و رفاه مردم خوب مان 

تالش کند.!
حق  که  داریم  انتقاد  اگر 
همه ملت آگاه ایران است  در 
از  سرافراز  و  مستقل  کشوری 
دستگاه  در  چه  مسئوالن  همه 
های دولتی  یا نهادها و بخش 
های وابسته به دولت ، دستگاه 
انتقاد  ها  مجلسی  و  قضایی 
با  را  آن  باشیم  داشته  سازنده 
و  حب  بدون  و  شیوا  زبانی 
شرط  به  کنیم،  مطرح  بغض 
و  شده  انجام  کارهای  آنکه 
خدمات بزرگ نظام را هم در 
هر دوره ای در طول 38 سال 
وسعت   و  قدرت  با  گذشته 
و  شجاعت  با  کنیم.  بازگو 
متانت اعالم کنیم که دولت 
یازدهم در چهار سال گذشته 
در همه بخش های به ویژه 
و  تحول سالمت  بخش  در 
زحماتی که نیروهای خدوم 
آموزش  و  درمان  بهداشت، 
شده  متقبل  پزشکی  حوزه 
اند، چقدر ارزشمند بوده و 
ادامه  گسترده  خدمات  این 

دارد. 
و  نباشیم  اندیش  دگم 
حقی  اگر   ،« نکنیم  تصور 
است  ما  برای  فقط  است 
حرام،  ناپاك،  بقیه  و  وبس 
بی لیاقت و منحرف هستند.  
درست  و  بیندیشم  خود  با 

عمل کنیم. یا علی مدد. 

ادامه سرمقاله
وضع کنونی در 
کشور باید تغییر 
کند 

شهرهای  خصوص  به   ، گیالن  استان  مختلف  شهرهای 
رشت و الهیجان هر سال به علت داشتن چندین تاالر و هتل 
درجه دو و سه ستاره کنسرت های موسیقی متعددی در طول 

سال به خصوص در تابستان ها برگزار می کنند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،به تازگی چند 
پنج ستاره در رشت و چند شهر گیالن مجوز دریافت  هتل 
اند و گفته می شود که یک هتل هفت ستاره از دوره  کرده 
قبلی در  با حمایت رئیس دفتر رئیس جمهوری  دولت دهم 
باید  که  است  احداث  دست  در  چابکسر  کوهستانی  منطقه 
برای توسعه گردشگری و در آمد زایی از این طریق  از این 

هتل ها در سراسر استان گیالن بیشتر ساخته شود. 
اقایان  ماه   تیر  سوم  دهه  در  دریافتی  اطالعاتی  براساس 
چاووشی، زند وکیل، و صادقی در رشت و الهیجان اجراهایی 
داشته و دارند و استقبال زیادی از این کنسرت ها می شود. 
به عنوان نمونه بیستم تیر ماه محسن چاووشی در تاالر مجلل 
واقع در 5 کیلومتری جاده رشت به فومن در مسیر یک جاده 

روستایی » کم عرض » کنسرت برگزار کرد. 
توقف  روستایی  جاده  سوی  دو  در  خودرو  زیادی  تعداد 
کرده بودند و چهره ی نازیبایی به منطقه داده بود. به عبارتی 
پرسنگ  بعضا  و  ناهموار  مسیر  از  تاالر  یا  سالن  مدیریت 

استاندار گیالن گفت: تا زمان برداشت و توزیع برنج داخلی، واردات برنج متوقف 
می شود. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  دکتر محمد علی نجقی  با تأکید 
بر ضرورت حمایت از کشاورزان به ویژه برنج کاران گیالنی گفت: : امیدواریم با برنامه 

ریزی ها و حمایت های الزم بتوانیم در تولید برنج برای کشور خوکفا شویم. 
  برداشت مکانیزه برنج در گیالن با حضور استاندار در روستای الکسار صومعه سرا 
برنجکار صومعه سرایی که در شالیزارش  این درو در مزرعه حجت همتی  آغاز شد. 
استاندار    . شد  انجام  بود  کرده  کشت  را  زودرس حسنی  رقم  هکتار  یک  وسعت  به 

روستا به عنوان توقفگاه اتومییل ها استفاده کرده بود که برای 
بود در حالی که هر  نشده  نظر گرفته  در  ایمنی  خودروهای 
خودرو 150 تا 300 هزار تومان پول بلیط برای یک ساعت و 

نیم برنامه داده بودند.!. 
از آنجایی که برای چاووشی دو برنامه درساعت های 6/5 
در  اجرا  بود و هر دو  بلیط فروشی شده  تا 10/5  تا 8 و 9 
شروع و پایان با تاخیر زیادی مواجه بود، در پایان برنامه اول 
همرمان با شروع برنامه دوم از یک سو خریداران بلیط وارد 
برنامه   پایان  بودند و گروه دیگربا  این جاده کم عرض شده 
باالی خودروهایشان ساعت  21 قصد خروج  اول و حجم 
داشتند که ترافیک و زمانی  زیادی کالفگی شرکت کنندگان 
را به همراه داشت. پلیس و نیرویی هم نبود که راه را باز کنند 
و مردم خودشان از خودروها پیاده شده و به کمک نیروهای 

تاالر راه را بعد از مدتی باز کردند.!! 
این خواننده پرطرفدار هم به محض ورود به سالن گفت: 
حیف است ، استانی با این همه مشتاق و طرفدار موسیقی یک 
سالن مناسب نداشته باشد. جمله ای که خانم بهاره رهنما  یک 
روز بعد درابتدای یک نمایشنامه درسالن مجتمع خاتم االنبیاء 

رشت عنوان کرد.  
برنامه موسیقی محسن چاووشی را دردو برنامه بیش از 2 
هزار نفر دیدند که قیمت بلیط  درردیف جلو 90 هزار تومان 
و  بعد 85 و 70 هزار و .... تومان  که یک حساب سرانگشتی 

محصول  این  نشستن  بار  به  جهت  به  مربوطه  مسئولین  و  کشاورزان  از  تجلیل   با 
و  کشور  جهادکشاورزی  همت  با  امید  و  تدبیر  دولت  در  ارزشمند،افزود:خوشبختانه 
حمایت همه جانبه دولت شاهد اتفاقات خوبی در بحث برنج هستیم. نجفی به افزاش 
خاطرنشان  و  اشاره  امید  و  تدبیر  دولت  در  برنج  قیمت  تثبیت  و  برنج  قیمت  نسبی 
کرد:تمام تالشمان افزایش قیمت برنج است به گونه ای که با افزایش قیمت برنج هزینه 
کاشت،داشت و برداشت برای کشاورز اقتصادی شود.وی گفت:ما بدنبال افزایش قیمت 

برنج در کنار افزایش هزینه های جانبی آن می باشیم. 

 200 به  نزدیک  موسیقی  کنسرت  یک  برای  دهند  می  نشان 
شود  نمی  راستی  به  شود.  می  حاصل  درآمد  تومان  میلیون 
بخشی از این درآمدها را  برای سالن های مناسب موسیقی 
و نمایش تئاتر و امثال آن درنظر گرفت و برای این امربرنامه 

ریزی کرد.؟! 
از تماشاگران تصورمی کنند که همه این در آمد  عده ای 
که  درحالی  رود  می  موسیقی  گروه  یا  و  خواننده  جیب  به 
نگارنده با آگاهی کامل اعالم می دارد، چنین نیست و در آمد 
ها به چند بخش توزیع و  سازمان ها و مجموعه هایی از این 

برگزاری موسیقی منتفع می شوند. 
 سالن بزرگ » تاالرمرکزی« رشت درچه حالی است 

درحالی که برخی از هنرمندان مانند ساالرعقیلی  و هنرمندان 
دیگر برای اجرا در رشت به سالن ورزشی یادگارامام می روند 
و این مکان به هیچ عنوان برای اجرای موسیقی مناسب نیست، 
چشم های مردم مرکز استان گیالن به سالن یا تاالر  مرکزی 
دیواربه  و  ملت  پارك  جنب  سالن  این  است.  شده  دوخته 
دیوارفرمانداری رشت از نظری بنای زیبایش ساخته شده که 
اکنون  اما  افتتاح شد،  به صورت غیرر سمی  یک مرحله هم 
معطل تجهیزات مربوطه است . گفته میشود که تجهیزات دو 
سالن این مجموعه و بخش های دیگر به امکاناتی نیاز دارد 
که بودجه آن تامین نشده و جا دارد رئیس سازمان برنامه و 
کند.   بیشتری  همت  دراین خصوص  دکترنوبخت«   « بودجه 

این سالن های می تواند درفصل تعطیالت نسل جوان ها را به 
مراکزهنری هدایت کند و از اعتیاد و خطاهای نظیر آن جلوگیری 
کند.  عالوه بر آن با وجود سالن های مناسب هنرمندان و تولید 
تولیدات  و  کنند  می  پیدا  مانوربیشتری  امکان  استان  کنندگان 

استانی افزایش خواهد یافت. 
استان گیالن اکنون آنچه شایسته استان است در فضای هنری 
» موسیقی – فیلم و تئاتر« کشور براساس توان بلقوه اش بروز 
و ظهور فوق العاده ای ندارد و با احداث تاالرها و سالن های 
متعدد و مناسب و حمایت از هنرمندان استانی و تشویق رسانه 
بیشترتقویت  ابن فضا هرچه  باید  از هنرمندان و مسئوالن  های 

شود.  انشاء اهلل

استاندار در جریان برداشت محصول، واردات برنج تا پایان برداشت متوقف می شود

یک کنسرت موسیقی و حواشی آن

واکنش

گردهمایي مشترك فصلي روسا و 
با  استان  قضایي  مراجع  دادستانهاي 
اعضاي شوراي قضایي گیالن برگزار 
با  استان  دادگستري  کل  شد.رئیس 
نیروهایي  قضائیه  قوه  در  اینکه  بیان 
با ایمان، شریف، سالم و انساندوست 
از  اگر  گفت:  هستند  کار  به  مشغول 
قضائیه  قوه  از  اي  گوشه  در  کسي 
کنار  در  باید  اینها  زد  سر  خطایي 
و  مثبت  عملکردهاي  زحمات،  همه 
تالش هاي صورت گرفته در این قوه 
دیده شود. به گزارش روابط عمومي 
گیالن،  دادگستري  رساني  اطالع  و 
و  روسا  فصلي  مشترك  گردهمایي 
استان  قضایي  مراجع  دادستانهاي 
با  گیالن  قضایي  شوراي  اعضاي  با 
استان  دادگستري  کل  رئیس  حضور 
دادگستري  بهشتي  شهید  سالن  در 

برگزار گردید.
کل  رئیس  پور،  سیاوش  احمد 
دادگستري استان در آغاز این نشست 
ضمن گرامیداشت خاطره همه شهدا 
از شهید دکتر بهشتي به عنوان معمار 
ایران  نظام قضایي جمهوري اسالمي 
یاد کرد. رئیس شوراي قضایي استان 
اشاره  خود ضمن  سخنان  ابتداي  در 

: استاندار گیالن گفت: طرح ادعای 
اینکه همه پروژه های عمرانی در استان 
تعطیل شده، بی انصافی و ظلم به همه 
حال  در  که  است  اندرکارانی  دست 
حاضر، بی وقفه برای عمرانی و توسعه 
گزارش  به  هستند.  تالش  در  گیالن 
به    ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه 
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
در  نجفی   علی  محمد  دکتر  گیالن؛ 
شورای برنامه ریزی استان  با بیان اینکه  
اجرای  روند  مالی  تنگناهای  رغم  به  
قابل  استان   در  ای  توسعه  های  طرح 
کرد:  تصریح  است  مناسب  و  قبول 
استفاده  مسئولیت  فرصت  از  بایستی 
شود و خدمات شایسته صورت گیرد 
که خوشبختانه سعی کردیم تاکنون از 

این مسیر خارج نشویم. 
  دکتر نجفی با بیان اینکه بی انصافی 
است بگوییم پروژه های عمرانی گیالن 

به دیدار اخیر مسئوالن ارشد و عالي 
با مقام معظم  دستگاه قضایي کشور 
بیانات  از  فرازهایي  بیان  به  رهبري 
صمیمانه  دیدار  این  در  له  معظم 
رسیدگي  پور  پرداخت.سیاوش 
میلیون پرونده قضایي  به 15  ساالنه 
در کشور را کاري سنگین و دشوار 
منویات  براساس  گفت:  و  دانست 
تا  است  نیاز  رهبري  معظم  مقام 
هاي  شیوه  از  استفاده  با  را  تبلیغات 

کارآمد در دستور کار قرار دهیم.
تا  شد  آن  خواستار  همچنین  وي 

خوابیده است بیان کرد: این حرف ظلم 
است  مردم  و  دستگاه ها,کارشناسان  به 
در حوزه  اتفاقات خوبی  که  حالی   در 
های مختلف زیرساختی همانند آب ، 
گاز ، راهداری ، آسفالت و برق انجام 
را  خورشیدی  باید  چرا  و  است  شده 
که می تابد پنهان کنیم. وی ادامه داد: با 
با شکوه  از برگزاری  بعد  اینکه  وجود 
و پرشور انتخابات گفتیم که بیایید تا با 
کمک یکدیگر، برای توسعه و آبادانی 
استان بکوشیم و مشکالت را رفع کنیم؛ 
رقابت  فضای  در  همچنان  ای،  عده 
های انتخاباتی هستند. وی ، اظهار کرد:  
تالش کردیم در فضای نقل وانتقال دو 
کار  در  رغبتی  و  سستی  هیچ  دولت 
استان ایجاد نشود که از شواهد این امر 
مهم سفر معاون اول رئیس جمهوری و 
رئیس مجلس شورای اسالمی به استان 
است پس از برگزاری انتخابات است . 

اقدامات، عملکرد و تالشهاي صورت 
آگاهي  براي  قضائیه  قوه  در  گرفته 
یابد  انعکاس  ها  رسانه  توسط  مردم 
با حفظ  نیز  ایرادات  و در عین حال 
حریم و حرمت ها منصفانه بازگو و 

نقد شود.
به  استان  دادگستري  کل  رئیس 
رفیع  و جایگاه  قضاوت  امر حساس 
بیان  و  کرد  اشاره  جامعه  در  قضات 
این  به  عنایت  با  قضات  داشت: 
حضرت  متقیان  موالي  واال،  جایگاه 

علي )ع( را الگوي خود قرار دهند.

استانی  تنها  گیالن   : افزود  وی 
جمهوری  رئیس  اول  معاون  که  است 
آن  به  انتخابات،  برگزاری  از  بعد 
ما  گفت:  نجفی  است.دکتر  کرده  سفر 
این سفر  در  را  کاری  فرصت  حداکثر 
اول  معاون  سفر  با  و  شدیم  بهره مند 
بخصوص  و  استان  مکاتبات  دولت 
اتفاقات  و  رفته  دولت  به  شفارود  سد 
خوبی در استان خواهد افتاد.  استاندار 
گیالن با اشاره به  سفر رئیس مجلس 
و  ایشان  حضور  گفت:  گیالن   به 
را  فرصتی  گیالنی  پیگیر  نماینده های 
مجلس  در  اعتبارات  که  می کند  ایجاد 
طرح خواهد شد و تغییرات خوبی در 
استان به وجود می آید.  دکتر نجفی  با 
بیان اینکه ضرورت دارد مدیران کل و 
سازمان  اصلی  عوامل  با  آنها  معاونین 
نظر  تبادل  و  نشست  بودجه  و  برنامه 
خصوص  در  طرفین  و  کرده  برقرار 

از  را  عامه  حقوق  به  توجه  وي 
و  دانست  قضایي  دستگاه  ضروریات 
وظایف  از  عامه  حقوق  احقاق  گفت: 
اصلي قوه قضائیه است. ایشان در این 
قضایي  دستگاه  باالي  ظرفیت  به  باره 
کرد  اشاره  المال  بیت  بر حفظ حقوق 
به  دادستانها  تا  شد  آن  خواستار  و 
عرصه  این  در  العموم  مدعي  عنوان 
مقام  این  باشند.  داشته  حضور  فعاالنه 
قسط  و  عدل  گسترش  قضایي  ارشد 
با تبعیض، رانت خواري و  و برخورد 
ظلم را از مهمترین وظایف قوه قضائیه 
دادگستري  کل  رئیس  کرد.  عنوان 
استان، جنگلها، مراتع و منابع طبیعي را 
میراث ملي و متعلق به آیندگان دانست 
از  حراست  و  حفظ  جهت  تالش  و 
اولویت هاي  از  را  این ثروت عمومي 

دستگاه قضایي استان معرفي نمود.
قضائیه  قوه  در  اینکه  بیان  با  ایشان 
و  سالم  شریف،  ایمان،  با  نیروهایي 
هستند  کار  به  مشغول  انساندوست 
از  اي  گوشه  در  کسي  از  اگر  گفت: 
قوه قضائیه خطایي سر زد اینها باید در 
کنار همه زحمات، عملکردهاي مثبت 
و تالش هاي صورت گرفته در این قوه 

دیده شود.

موضوعات مختلف توجیه باشند، اظهار 
کرد: سازمان برنامه  و بودجه  استان باید 
در خصوص توزیع اعتبارات به دستگاه 
هر  شرایط  به  توجه  با  و  مختلف  های 
کدام، عدالت را در نظر بگیرد. استاندار 
به وضعیت  به رسیدگی  گیالن ههچنین 
بازنشستگان و حمایت از آنان تاکید کرد 
و گفت: کسی که از کار کنار می رود دچار 
اجتماعی  تحرکات  و  می شود  روحی  خالء 
او گرفته شده که اگر نارسایی های مالی هم 
در کنار این مسئله باشد، رنج او را مضاعف 
های  پرداخت  دهیم  اجازه  نباید  که  می کند 
مالی و مطالبات این قشر طوالنی شود. وی 
اینکه  بیان  با  از سخنانش  در بخش دیگری 
جویی  صرفه  حداکثر  اجرایی  های  دستگاه 
باشند،  داشته  غیرپرسنلی  های  هزینه  در  را 
انجام  را  صرفه جویی  حداکثر  گفت: 
و  اداره شده  به سختی  کشور  زیرا  دهید 
مدیریت منابع مالی کشور سخت است.

نیروهای شریف در دستگاه قضایی بسیارند

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که مسایل 
حل  سر  بر  مانعی  نباید  مذهبی  و  سیاسی   ، قومی 
گفت:  باشد،  مردم  نیازهای  رفع  و  کشور  مشکالت 
برنامه دولت توسعه متوازن، هماهنگ و جامع کشور 
است.به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به 
گزارش شبکه خبری گیالن 24  به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری 
این  به  با اشاره  در مجمع نمایندگان استان کردستان 
که استان های مرزی کشور با وجود محدودیت های 
توسعه  برای  بسیاری  های  ظرفیت  دارای  جدی، 
هستند، گفت: برنامه دولت توسعه متوازن، هماهنگ 
و جامع کشور است و باید با برنامه ریزی و تالش،  
را  کردستان  نظیر  مرزی  مناطق  در  مردم  مشکالت 
برطرف کنیم. جهانگیری با اشاره به سوابق تاریخی و 
نقش آفرینی کردستان در صیانت از مرزهای کشور و 
حضور معنادار در عرصه های مختلف نظیر انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار داشت: مردم استان کردستان 
همه  وجود  با  و  دارند  ایران  گردن  به  بزرگی  حق 
در  معنادار  و  آگاهانه  گسترده،   حضوری  مشکالت 
پای صندوق های رای داشتند که این موضوع عظمت 

مردم کردستان را نشان می دهد. 
و  جانبه  همه  مشارکت  از  قدردانی  ضمن  وی   
ادامه  برای  روحانی  به  کردستان  استان  باالی  اعتماد 
نظیر  استان  این  مسایل  هستیم  امیدوار  گفت:  مسیر 
ایجاد راه های روستایی و توسعه صنعتی و کشاورزی 
هرچه  کردستان  توسعه  سند  اجرای  چارچوب  در 
با  جمهوری  رییس  اول  معاون  شود.  مرتفع  سریعتر 
این که زیبنده جمهوری اسالمی نیست که  بر  تاکید 
انقالب  عمر  از  سال   40 به  نزدیک  گذشت  از  پس 
هنوز محرومیت در بخش هایی از کشور وجود داشته 
جمهوری  رییس  اول  معاون  عنوان  به  گفت:  باشد،  
پیگیر رفع موانع توسعه استان بر اساس سند توسعه 
کردستان خواهم بود تا مردم شریف این استان شاهد 

اتفاقات خوبی در آینده باشند. 
بیان این که تمام قول هایی که در  با   جهانگیری 
سفر رییس جمهوری به استان داده شده است محقق 
مذهبی  و  سیاسی  قومی،  مسایل  گفت:  شد،   خواهد 
نیازهای  و  کشور  مشکالت  حل  سر  بر  مانعی  نباید 
مالی  های  محدودیت  یادآوری  با  باشد.وی  مردم 
دولت برای توسعه عمرانی، خواستار تشریک مساعی 
استاندار و نمایندگان کردستان برای فراهم کردن زمینه 
های حضور بخش خصوصی به منظور توسعه صنعتی 
اشتغالزایی و  به منظور  تبدیلی  ایجاد صنایع  به ویژه 

ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان شد. 
معاون اول رییس جمهوری ایجاد زیرساخت هایی نظیر 
تکمیل راه آهن تهران- همدان - سنندج را وظیفه دولت 
تعداد  جدید  هواپیماهای  خرید  با  گفت:  و  دانست 

پروازها به مرکز استان افزایش خواهد یافت. 

خرب

محرومیت بعد از 
40 سال زیبنده 

نظام اسالمی 
نیست 

رئیس کل دادگستری گیالن،

استاندار گیالن:

اسحاق جهانگیری،

تعطیلی پروژه های عمرانی انصاف نیست...

کمبود سالنهای مناسب در رشت،

یادداشت مدیرمسئول 

زهرا رضائی
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اقتصادی،گوناگون
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
در  رشت  واحد  اسالمی  آزاد 
جشنواره بین المللی اختراعات 
و ابتکارات که در کشور لهستان 
برگزار شد توانست مدال نقره 
کند. کسب  را  جشنواره  این 
استادیار  بیات،  پیمان  دکتر 
گروه آموزش کامپیوتر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد رشت ضمن 
دانشگاهی  جامعه  به  تبریک 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دستگاه   : گفت   ، گیالن 
تشخیص زودرس سکته مغزی 
تصاویر  پردازش  طریق  از 
CT اسکن مغز عمل می کند.
چگونگی  خصوص  در  وی 
جشنواره  این  در  شرکت 
گفت: از سوی معاونت علمی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و 
خصوص  در  ای  اطالعیه 
المللی  بین  مسابقات  برگزاری 
در  ابتکارات  و  اختراعات 
از  پس  و  شد  ارسال  لهستان 
داوری  و  خود  اختراع  ارائه 
دستگاه  این  جشنواره،  این  در 
پس از کشور لهستان توانست 
خود  آن  از  را  برتر  های  رتبه 
 : کرد  تاکید  بیات  دکتر  سازد. 
برای ساخت دستگاه حدود 5 
است  شده  صرف  زمان  سال 
تواند مختل  می  اختراع  این  و 
شدن خون رسانی به مغز را  از 
تا حداکثر  حداقل یک ساعت 
از  حادثه  بروز  از  قبل  ماه  سه 
طریق تحلیل CT اسکن های 
انجام شده، تشخیص دهد و از 
پیشگیری  مغز  در  سکته  بروز 
کند همچنین این دستگاه آماده 
خدمت رسانی به کلیه کلینیک 
ایران و  بیمارستان ها در  ها و 
دیگر کشور های جهان است. 
آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط 

اسالمی استان گیالن

خبر

استاد دانشگاه آزاد 
رشت در لهستان 

تحسین شد

عنوان  با  کتابخوان  همایش  پنجمین 
امام  دفتر  میزبانی  با  امروز  کودك 
جمعه در بخش اسالم  و نیز  همکاری 

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت : جامعه، خود قدرت تنظیم  هنجارهای 
اجتماعی را دارد و می تواند عامل مهمی در پیشگیری از هنجارشکنی ها داشته باشد.

برگزاری  در حاشیه  رنجکش  یونس   ،  24 گیالن  تحلیلی خبری  شبکه  گزارش  به 
کنسرت موسیقی رضا صادقی در این شهرستان افزود: برای مقابله با هنجارشکنی نمی 
توانیم فضاهای مورد نیاز جامعه را ببندیم، بلکه کنترل فضای اجتماعی را باید با حضور 
مردم اداره کنیم. وی اظهار داشت: کنسرت موسیقی یکی از نیازهای روحی جامعه است 
که با توجه به قوانین و مجاری قانونی برای برگزاری آن باید بتوانیم از این فرصت در 

نیز از آغاز ثبت نام متقاضیان واحدهای تولیدی و صنعتی جهت استفاده از   مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی گیالن 
تسهیالت بانکی طرح رونق تولید در سامانه بهین یاب خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرك های صنعتی گیالن 
، احمد علی شهیدی مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان  گفت: سامانه بهین یاب برای ثبت نام از متقاضیان دریافت 
تسهیالت بانکی در بخش تولید، بر اساس ابالغ طرح رونق تولید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستورالعمل مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط سال 96 بانک مرکزی بازگشایی شد. رئیس هیئت مدیره شرکت شهرك های صنعتی استان گیالن 
گفت: بازسازی و نوسازی صنایع موجود، طرح های باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی و طرح های حفظ اشتغال و اشتغال جدید، 
ازجمله شرایط جدید نام نویسی در سامانه بهین یاب است. مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان گیالن در ادامه در 
خصوص طرح رونق تولید به اهمیت آن پرداخت و بیان داشت : طرح رونق تولید در قالب بسته ای با همکاری بانک مرکزی 
طراحی شده که در آن، هر واحدی می تواند محصوالت خود را تولید کرده و به فروش برساند. وی افزود : اگر واحدی به طور مثال چک برگشتی یا بدهی یا مشکالتی 
نظیر بیمه، بدهی به سازمان امور مالیاتی و عدم نسبت های مالکانه داشته باشد که همگی مانع دریافت تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط می شود، نادیده گرفته 
شده تا این واحدها مجدد فعال شود. شهیدی تصریح کرد: نتیجه اصلی طرح رونق تولید، تثبیت وضعیت اشتغال، افزایش اشتغال و راه اندازی چرخه تولید در واحدهای 
کوچک و متوسط ثبت نام کننده در سامانه بهین یاب خواهد بود. وی تصریح کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران به منظور ثبت نام و استفاده از تسهیالت، با مراجعه به سامانه 

اینترنتی behinyab.ir بخش تأمین منابع مالی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

پرورش  کانون  و   تالش  کتابخانه 
فکری اسالم امروز برگزار شد. در این 
همایش که با استقبال بی نظیر کودکان 

استفاده کنیم. وی اضافه کرد: مطمئنا هر جا هنجارشکنی هایی  تولید نشاط اجتماعی 
برای زیر سوال بردن ارزش های دینی و اجتماعی وجود داشته باشد، خود مردم در 
مقابل آن واکنش نشان خواهند داد و ما همانگونه که در عرصه های مختلف به مردم 

اعتماد می کنیم،  در حوزه های اجتماعی هم باید این اعتماد وجود داشته باشد. 
وی اضافه کرد: دولت روحانی یک دولت با رویکرد اجتماعی است که وجود نشاط 

در جامعه از اولویت های تعیین شده آن است که بارها بر آن تاکید شده است.

شد،حجت  مواجه  هایشان  خانواده  و 
االسالم جدایی امام جمعه اسالم ضمن 
ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم 
به  را  انسان  نگاه  افق  کتاب،  گفت: 
جهان و آفرینش  و عالم هستی تغییر 
تمدن  دوران  افزود:در  وی  دهد.   می 
و  نویسندگان  وضعیت  به  اسالمی، 
محققین، از لحاظ اقتصادی توجه ویژه 
ای داشتند، شاید به این خاطر بازار علم 
و دانش و حکمت و معرفت و تحقیق 
و مطالعه  در آن دوران رونق فراوانی 
تمام  با  متأسفانه   امروز  اما  داشت 
پیشرفت های صورت گرفته در دنیای 
اندیشه  و  مطالعه  به  فناوری،  و  علم 
نگری علمی توجه قابل قبولی صورت 

دانشگاهی  مدارك  حتی  و  گیرد  نمی 
واقعی  ارزش  کنونی  های  نامه  پایان  و 
عیسی  سید  اند.  داده  دست  از  را  خود 
هم  تالش  شهرستان  فرماندار  مهدوی 
اشاره  ضمن  مراسم   این  در  حضور  با 
کوتاهی به بحث فرهنگ کتاب و مطالعه 
و اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
برگزاری  امر  این  اهمیت  ی  حوزه  در 
را  شهرستان  سطح  در  همایشاتی  چنین 
در پیشرفت پایه های فرهنگ کتابخوانی 

بسیار مفید و تاثیر گذار تلقی کرد .
در این همایش که با حضور مسئولین 
از  شد،  برگزار  شهرستانی  و  شهری 
کودکان کتابخوان با اهدای جوایز تقدیر 

بعمل آمد .

جامعه، قدرت تنظیم هنجارهای اجتماعی را دارد

طرح های حفظ اشتغال- شرایط جدید نام نویسی در 
سامانه بهین یاب

 استاندار  در مراسم آغاز نخستین برداشت مکانیزه 
برنج گیالن در روستای الکسار شهرستان صومعه سرا 
با حمایت دولت  کاشت  در جمع خبرنگاران گفت: 

برنج برای کشاورز اقتصادی شده است.
گیالن؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزان  به  قوت  خدا  با  نجفی    محمدعلی  دکتر 
برای  آغاز فصل برداشت برنج گفت : بحمدا... پس 
از تالش های مستمر کشاورزان که با رنج برنج تولید 

می کنند شاهد برداشت این محصول هستیم.
دستگاه های  تمامی  تالش های  از  قدردانی  با  وی 
مرتبط با بخش کشاورزی افزود : با سیاستی که دولت 
یازدهم و وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از این 
بخش  این  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  داشتند  محصول 
هستیم. نماینده عالی دولت در گیالن به افزایش قیمت 
برنج و اقتصادی شدن آن برای کشاورز اشاره و خاطر 
نشان کرد : یکی از اتفاقات مثبتی که در سال های اخیر 
در دولت یازدهم شاهد بودیم تأمین هزینه ی کاشت، 
کشاورز،  برای  مطلوب  بهره   و  برداشت  و  داشت 
افزایش قیمت  اینکه در  بیان  با  برنجکار بوده است. وی 
برنج باید شرایط مصرف کننده را نیز در نظر بگیریم اظهار 
داشت : تمام تالش ها بر این بوده تا ضمن افزایش قیمت در 
کاهش هزینه های جانبی کشت برنج نیز گام هایی برداشته 
نهاده های کشاورزی،  تأمین   : شود. دکتر نجفی گفت 
افزایش  برای  مناسب  اعتبارات  نیز  و  کود  بذر، 
مکانیزاسیون ماشین آالت کشاورزی از وظایف دولت 
استانی  مسئولین  سیاست های  جزء  که  می رود  بشمار 
کشاورزان  در  انگیزه  افزایش  نجفی  دکتر  است.  نیز 
با   : داشت  اظهار  و  دانست  تولیدات  افزایش  به  منجر  را 
تالش هایی که در سال های اخیر در افزایش تولید صورت 
گرفته فاصله ی چندانی با خودکفایی محصول برنج نداریم. 
وی به جلوگیری از واردات برنج در فصل توزیع در 
نیز  امسال   : کرد  نشان  و خاطر  اشاره  اخیر  سال های 

روند جلوگیری از واردات کماکان ادامه خواهد .

پنجمین همایش کتابخوان در اسالم برگزار شد

خبرنگار - کرمی

خبر

برنجکاری 
اقتصادی شده 

است

واکنش

گفتگوی  در  تالش  شهرستان   فرماندار  مهدوی  عیسی  سید    
اختصاصی با خبرنگار نشریه ی منطقه ای  واکنش گفت: با توجه به 
تاکید مقام معظم رهبری  به بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال،همواره 
یکی از مهمترین سیاست های دولت تدبیر و امید توجه به توسعه 
ی گردشگری است، بویژه در استان گیالن و بطور خاص در تالش 
بدلیل برخورداری از پتانسیل های طبیعی و اقلیمی این مساله اهمیت 
و  طوالنی  سواحل  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی  دارد.  دوچندان 
ییالقات متعدد و زیبای شهرستان تالش از نظر جغرافیایی در فواصل 
نزدیکی از هم واقع شده اند، توسعه ی محور های گردشگری در 

این مناطق بسیار حایز اهمیت و مورد توجه است.
ی  درباره  واکنش  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  تالش  فرماندار 
میزان تاثیرگذاری بخش خصوصی در رابطه با توسعه ی گردشگری 
اقتصادی  ظرفیت  محدودیت  به  توجه  با  حاضر  حال  گفت:در 
را  دولتی  و  خصوصی  بخش  بایستی  ها  دهیاری  و  ها  شهرداری 
همزمان به سوی فضاهای گردشگری متناسب با سیاست های دولت 

در جهت جذب گردشگر سوق دهیم
*اعتماد به بخش خصوصی راهگشا است

ساخت  زیر  تامین  و  بخش خصوصی  به  اعتماد  افزود:  مهدوی 
های متناسب با طرح برای ایجاد رغبت در سرمایه گذار در راستای 
جذب گردشگر و ایجاد طرح های متنوع  توریستی  به تسریع در 

روند توسعه گردشگری کمک شایانی می کند.
وی در همین راستا به سد سراگاه که از جاذبه های گردشگری 

طبیعی در تالش می باشد اشاره کرد و افزود: یکی از 
طرح هایی که در نظر داریم با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و با همکاری شهرداری و ارگان های مرتبط 
متناسب و  تامین زیرساخت های  به  در جهت کمک 
ثمر  به  با حفظ طبیعت دست نخورده آن منطقه  البته 
تالش  سراگاه  روستای  زیبای  سد  به  مربوط  برسانیم 

است که در آینده ای نزدیک شاهد آن خواهیم بود.
*طرحهای ساحلی زمینه جذب گردشگران

در  ساحلی  های  طرح  تاثیر  به  اشاره  با  فرماندار 
ساحلی  مناطق  در  داشت:  اذعان  گردشگری  جذب 
بسا  منطقه چه  این  موقعیت طبیعی  به  توجه  با  تالش 
های  گاه  بندر  ایجاد  متقاضی  که  گذارانی  سرمایه 
سواحل  این  در  ویژه  گردشگری  تقویت  و  تفریحی 
هستند، اما برای تحقق این امر نیازمند حمایت فکری 
و فرهنگی همه جانبه و همچنین هم افزایی مسولین و 

البته تعهد شهرداری ها هستیم چرا که نقش موثری را در این زمینه 
ایفا می کنند.

افتتاح طرح گردشگری کامل درساحل شهرحویق – هفته   *
دولت

بالفعل و  به طرح های موفق  تالش  نماینده ی عالی دولت در   
و  گیسوم  ساحلی  طرح  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  شهرستان  بالقوه 
قروق در تالش از طرح های بالفعل موفق و شناسایی شده ای هستند 
همچنان  آنها  در  امکانات  پیشرفت  و  ارتقا  های  زمینه  چه  اگر  که 

تالش  گردشگری   ومعرفی  گردشگران  جذب  در  اما  است  فراهم 
تا   : داد  نوید  تالش  مردم  به  داشتند.مهدوی همچنین  بسزایی  نقش 
هفته ی دولت شاهد افتتاح طرحی جدید ومشابه طرح های نام برده 
و چه بسا با امکاناتی کاملتر و مفرح تر در منطقه ی ساحلی شهر 

نامه ی  هفته  با خبرنگار  ویژه  گفتگوی  در  بود. وی   حویق خواهیم 
منطقه ای واکنش توجه به زندگی عشایر شهرستان را یکی از مهمترین 
عوامل جذب و توسعه ی گردشگری شهرستان دانست و متذکر شد:از 
آنجایی که حضور عشایر و زندگی عشایری در هرمنطقه ای اهمیت 
بسزایی در بحث تولید و اقتصاد و مهمتر از همه توسعه ی گردشگری 
ایفا می کند،و با توجه به اینکه تالش جز معدود مناطقی است که دارای 
عشایر به معنای واقعی کلمه می باشد، ما شورایی تحت عنوان شورای 
عشایری تشکیل دادیم و قصد داریم که مرکز امور رسیدگی به عشایر 
را به تالش منتقل کرده تا بتوانیم اقدامات و خدمات موثری را در زمینه 

های مرتبط با عشایر،با فراغ بال و تمرکز بیشتری به انجام برسانیم.
فرماندار پرتالش و مردمی تالش در کنار توسعه ی گردشگری به 
حفظ منابع محیط زیستی شهرستان و آموزش های فرهنگی به مردم در 
همین راستا تاکید کرد و گفت:در واقع هدف اصلی تقویت و توسعه 
ی گردشگری در منطقه عالوه بر ایجاد اشتغال و جذب توریست های 
خارجی و داخلی،معرفی فرهنگ زیست محیطی مردم تالش و شناساندن 
طبیعت بکر و بی نظیر تالش به گردشگران در سطحی گسترده و موثر 
است. وی در تکمیل سخنانش ادامه داد: در طرح روستای بدون بیکار« کیشون 
از  بیش  و  اجراست  حال  در  تالش  شهرستان  در  پایلوت  بصورت  که   « بن 
100نوع اقدام در جهت به ثمر رسیدن این طرح ویژه در دست اقدام است نیز 
به آموزش های فرهنگی،موضوعات زیست محیطی و جلوگیری از ساخت و 
سازهای بی رویه توجه ویژه ای صورت گرفته است چرا که اگر مردم به 
این اصل مهم بی توجه باشند،رسالت اصلی این گونه طرح ها زیرسوال 

رفته وتاثیر گذاری آن محدود خواهد شد
*افتتاح اولین سینمای تالش -  تا پایان سالجاری.

مهندس مهدوی به رایزنی های صورت گرفته درباره ی 
اشاره  نیز  تالش  شهرستان  نیاز  مورد  فرهنگی  های  دغدغه 
واعالم کرد: تا پایان سال جاری نوید افتتاح اولین سینما و 
همچنین موزه ی آثار باستانی در شهر تالش که از مطالبات 
مردم  به  را  میباشد  جوانان  بویژه  مردم شهرستان  دیرینه ی 

عزیز تالش می دهم.
های  بخش  دیگر  های  پتانسل  به  پایان  در  فرماندار 
قلعه  تاالب   ، صلصال  ی  قلعه  همچون  شهرستان  مختلف 
و  مستعد  و  طوالنی  جوکندان،سواحل  ی  رودخانه  بین، 
و  کرد  اشاره  نیز  تالش  فرد  به  منحصر  ییالقات  همچنین 
گفت، با توجه به اهمیت این موارد در توسعه ی شهرستان و 
در راستای ارتقای صنعت گردشگری و اشتغالزایی،در آینده 
ای نه چندان دور برنامه های پیش بینی شده و طرح های 
اساسی و موثری را در مباحث مذکور با همت شهرداری ها 
و چه بسا همکاری بخش خصوصی در دست اجرا خواهیم داشت که 
به  بهترین نحو  به  تالش  با کمک و حمایت مردم فهیم  امیدخدا و  به 

ثمر خواهد رسید.

فرمانـدار تالـش:

توجه به زندگی عشایری،ازمهمترین عوامل توسعه ی گردشگری در تالش است

زنـدگی عشایـر تالش، عامل مهـم گردشگـری است

خبرنگار - کرمی

زهرا رضائی
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اقتصادی،گوناگون

یک  ماه  تیر  اوایل  فرانسه  توتال 
با  ریالی  میلیارد  پنج  نفتی  داد  قرار 

شرکت ملی نفت ایران منعقد کرد.  
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
سوی  از  داد  قرار  این   ،  24 گیالن 
مسئوالن دولت و به خصوص زنکنه 
در  سودمند  داد  قرار  یک  نفت  وزیر 
سطح عالی در عرصه اقتصادی است 
آنچه  براساس  قرارداد   آنکه  . ضمن 
کرده  اعالم  ها  رسانه  در  نفت  وزیر 
است ،  برای فرانسه در مدت معین 
12 میلیارد دالر امکان برداشت فراهم 
می کند که 7 میلیارد دالر سود پیامد 
چنین  هم  زنگنه  گفته  به  است.  آن 
ایران در جریان این قرار داد تا پایان 
خواهد  آمد  در  دالر  میلیارد   82 کار 
داشت که چنین قرار دادی در حوزه 
نفتی ایران در سالهای گذشته بی نظیر 

است.  
های  کارشناس  و  مسئوالن 
کرده  اعالم  دولت  نفتی  و  اقتصادی 
اند،  این قرار داد نفتی در حالی که 

کشور  این  کنگره  و  آمریکا  دولت 
به  را  ایران  علیه  ها  تحریم  همچنان 
بهانه های گوناگون تشدید و توسعه 
می دهد یک حرکت اقتصادی سیاسی 

فوق العاده مهم است.  
این مسئوالن و کارشناس  به گفته 
ها و اقتصاد دان های موافق ، چنین 
انجام  و  اجرا  مدت  که  دادی  قرار 
نشان  خودی  به  است  سال   20 آن 
دیگر  آمریکا  از  غیر  به  که  دهد  می 
کشورهای جهان به خصوص اروپایی 
تا در  اند  ها عزم خود را جزم کرده 
راستا توافق هسته ای با ایران اسالمی 
همکاری های گسترده تری در زمینه 

های مختلف داشته باشد. 
منتقدان درد اخل کشور می گویند، 
به  ای  صفحه  ده  چند  داد  قرار  این 
و  شده  داشته  نگه  محرمانه  صورت 
حتی نمایندگان خانه ملت هم از آن 
اظهار  منتقدان  این  اطالع هستند.  بی 
می دارند که محرمانه بودن قرار داد 
و  دهد  می  آزار  را  داخلی  مسئوالن 
این  هستند.  عصبانی  آن  از  برخی 
منتقدان ابراز می دارند، موضوع قرار 

نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 24: رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مسائل 
اقتصادی کشور باید جدی گرفته شود و توانمد شدن در این عرصه امری الزم است.  

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دکتر علی الریجانی عصر پنجشنبه در 
مراسم سالگرد شهادت حجت االسالم افتخاری نماینده فقید مردم فومن و شفت در 
مجلس شورای اسالمی در مسجد حضرت ولی عصر)عج( باالمحله شهرستان فومن ، 
بر لزوم جدی گرفتن مسائل اقتصادی کشور تاکید و بیان کرد: مهمترین مسئله ای که 
امروز ایران اسالمی را در برابر بیگانگان ایستاده تر از همیشه می کند، توجه به مسائل 

شورای  به  حتی   مهمی  این  به  داد 
نشده  گزارش  هم  ملی  امنیت  عالی 
این  برای  گویند،  می  منتقدان  است. 
ای  مناقصه  گونه  هیچ  مهم  داد  قرار 
نفت  وزارت  و  است  نشده  برگزار 
راسا اقدام به عقد قرار داد کرده است. 
هم چنین قرار داد بلفاصله بعد از سفر 
پاریس  از  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
دولت  که  شد  منعقد  شرایطی  در 
فرانسه به منافقین اجازه داد تا به قول 
خودشان یک کنفرانس بین المللی را 

در این کشوربرگزار کند.  

اقتصادی و توانمندسازی این عرصه است.وی توانمندسازی اقتصادی را از رموز مهم و 
اصلی پایداری و سرافرازی کشور خواند و اضافه کرد: اگر کشور ما در همه زمینه های 
مختلف، فضایلی داشته باشد ولی در حوزه مشکالت معیشتی و فقر مردم گامی برندارد ، موفق 
نخواهد بود و رفع این مشکل و توجه به این امر، زمینه ساز رسیدن به آرمان های بلند انقالب 
اسالمی است.  دکتر الریجانی ادامه داد: اینکه رهبر معظم انقالب سال های اخیر تاکید فراوانی بر 
توجه به موضوعات اقتصادی نظیر تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و ... دارند، به این دلیل است 
که رشد و ترقی در این مبحث، زمینه توفیقات در بخش های دیگر را فراهم می آورد. 

گروه  کنفرانس  این  برگزاری 
در  منافقین«   « ایران  خلق  مجاهدین 
داخل کشور با اعتراض ها و انتقادهای 
شدید همراه بود و مسئوالن ایران علیه 

پاریس موضع گیری کردند. 
اکنون در شرایطی قرار داریم که الزم 
اطالعات  داد  قرار  این  باره  در   است 
دقیق تر و با جزئیات به افکار عمومی 
از فضای های  تا قضاوت  منتقل شود 
کارشناس  و  منتقدان  دولت،  بسته 
این  در  ایران  مردم  و  رفته  فراتر  ها 

خصوص موضع گیری کنند. 
 

موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد. فلذا نهاد مربوطه نمی تواند 
پاسخگو نباشد؛ چرا که چیزی را دریافت کرده است که استحقاق دریافت آنرا نداشته است.

پرسش مخاطب درباره واریز اشتباهی پول این است:
با سالم مبلغ اضافه ای را به اشتباه به حساب نهادی ریخته ام، لذا با توجه به اینکه نهاد مربوطه در این 

خصوص پاسخی نمی دهد از چه طریقی می توانم پیگیر حق و حقوقم باشم؟ متشکرم
بیان داشت که موادی از قانون به رد مالی که بدون  باید  پاسخ کارشناسان: در پاسخ به سوال شما 
استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد. فلذا نهاد مربوطه نمی تواند پاسخگو نباشد؛ چرا که چیزی را 
عمداً،  که)گیرنده(  دیگر کسی  عبارت  به  است.  نداشته  آنرا  دریافت  استحقاق  که  است  کرده  دریافت 

اشتباهًا، یا اجباراً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند، ملزم است در هر صورت آنرا به مالک تسلیم کند)ایفای ناروا(. این در حالی است که ابتدا 
مالک می بایست دو مورد ذیل را در محکمه اثبات کند: اول: مدیون نبودِن خود  دوم: اشتباه در پرداخت کردن توسط مالِک پول

از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن عین و منافع آن نیز می باشد.

قرارداد نفتی ایران و توتال فرانسه - فرصت یا تهدید 

رئیس مجلس در فومن،  مسائل اقتصادی باید جدی گرفته شود 

نشریه ی منطقه ای واکنش و گیالن 24: همزمان با 
به خوشه نشینی بوته ای سبز و زیبای برنج در شمال 
و  خرید  بازار   ، گیالن  استان  در  خصوص  به  ایران 
فروش برنج پارسال در رشت مرکز استان گیالن ارام 
و ثابت است.   به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
24 ، خبرنگاران نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه 
خبری گیالن24 از بازار االفان برنج قیمت انواع برنج  
به  ماه  تیر   18 یکشنبه  روز  گیالن   معطر  و  مرغوب 

شرح زیر است. 
 هاشمی درجه یک ،دو الکه بدون دخل و خورده      

کیلویی                        12 تا 14 هزار تومان 
 »درجه 2«                   10 تا 12 هزار تومان 
کاظمی درجه یک           9  تا 10 هزار تومان 

برنج طارم  درجه یک      15 هزار تومان 
برنج پر محصول داخلی    7 تا 10 هزار تومان 
برنج خارجی                 5 تا 7 هزار تومان 
برنج نیم دانه  داخلی        4 تا 5 هزار تومان

انتظار می رود با این روند کنونی شرایط جوی در 
گیالن و گرمای هوا در شمال ، برداشت محصول برنج 
از اواخر تیر ماه شروع و تا اواسط مرداد ادامه داشته 
باشد. ثبات برنج دربازار گیالن در حال حاضر بهترین 
برنج  آنکه  ویژه  به  است  محصول  خرید  برای  زمان 
پارساله از نظر پخت بهتر برنج تازه است.  کارشناس های 
بالفاصله  خرید  از  پس  را  تاره  برنج  که  کنند  می  توصیه 
پخت نکنید و باید دو ماه از زمان برداشت محصول بگذرد 
تا در  پخت و قد کشیدن مطلوب باشد.محصول برنج تولید 
 90 و  کند  می  تامین  را  کشور  نیاز  زیادی  حد  تا  داخلی 
درصد تولید در مازندران و گیالن به دست می آید. برنج 
گیالن از نظر طعم و پخت با کیفیت تر از مازندران 
است و طرفداران بسیاری دارد.  با وجود تولید باالی 
هزار  از چند  بیش  در کشور هر سال  برنج  محصول 
تن برنج خارجی از پاکستان، تایلند و نیکاراگونه وارد 

کشور می شود. 
 

70هزار  بر  افزون   : گفت  چای  سازمان  رئیس 
کشور  شمال  چای  های  باغ  از  چای  سبز  برگ  تن 
گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  شد.به  برداشت 
امسال  اینکه   به  اشاره  با  بهان  ، محمد ولی روز   24
 2 پارسال  به  نسبت  سبز چای   برگ  برداشت  میزان 
درصد کمتر  است ،کاهش نزوالت آسمانی ، افزایش 
جمله  از  را  )آیش(   چای  های  باغ  بهزراعی  سطح 
 : گفت  چنین  هم  دانست.وی   تولید  کاهش  عوامل 
سازمان چای تاکنون 78 میلیارد و 500 میلیون تومان 
راپرداخت  چایکاران  ازمطالبات  صد  در   55 معادل 
کرده است که 54 میلیارد تومان قدر سهم دولت و 24 
میلیارد و 500 میلیون تومان دیگر  قدرسهم صاحبان 
سازمان  است.رییس  بوده  چایسازی  های  کارخانه 
بهای  پرداخت  میزان  اینکه  به  اشاره  با  کشور  چای 
برگ سبز چایکاران در زمان کنونی نسبت به پارسال 
3 برابر شده است تصریح کرد : پارسال در این موقع 
از مطالبات چایکاران  تومان  میلیارد  از سال فقط 27 
شمال کشور پرداخت شده بود. محمد ولی روز بهان 
افزود :150کارخانه چایسازی در استان های گیالن و 
مازندران 74 هزار تن برگ سبز چای برداشت شده را 

به 16 هزار تن چای خشک تبدیل کردند. 

خبر

خبر

بازار برنج گیالن 
آرام و ثابت است

افزون بر 70 هزار 
تن چای در شمال 

برداشت شد 

یادداشت اقتصادی روز،

     

مدیر  واکنش:  نشریه   
برق  سهامی  شرکت  عامل 
کرد:  اعالم  گیالن  منطقه 
فروش انرژی برق به صنایع 
سنگین استان گیالن در سال 
 ،94 سال  با  مقایسه  در   95
رشد 23,26 درصدی داشت.  
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
مهندس   ،  24 گیالن  خبری 
در   بلبل آبادی،  عظیم 
نشست خبری در خصوص 
به  برق  انرژی  فروش  میزان 
استان گیالن،  صنایع سنگین 
سهامی  شرکت  کرد:  اظهار 
دارای  گیالن  منطقه ای  برق 
شامل  سنگین   مشترك  پنج 
شرکت سیمان خزر، مجتمع 
سیمان  صنایع  گیالن،  فوالد 
فوالد  مجتمع  سبز،  گیالن 
آریا  روکش  شرکت  و  خزر 
می باشد.وی  پویا)پارکو( 
سنگین  مشترك  پنج  این  افزود: 
برق  انرژی  مگاوات   156 بر  بالغ 
متوسط  بطور  که  کرده  خریداری 
برق  انرژی  مگاوات   140 ماهانه 
مصرف  مقدار  می کنند.  مصرف 
انرزی برق این پنج مشترك سنگین 
در سال 95 در مقایسه با سال 94، 

23,26 درصد رشد داشته است. 
 بلبل آبادی گفت: میزان فروش 
انرژی برق در سال 95 به شرکت 
 93 خزر  تنی  هزار  چهار  سیمان 
به  ساعت،  مگاوات   989 و  هزار 
و  هزار   54 گیالن  فوالد  مجتمع 
صنایع  به  ساعت،  مگاوات   638
و 47  هزار  سبز 60  گیالن  سیمان 
ذوب  مجتمع  به  ساعت،  مگاوات 
376هزارو846  خزر  فوالد  آهن 
شرکت  به  و  ساعت  مگاوات 
 311 44هزار  پویا  آریا  روکش 
است.   بوده  ساعت  مگاوات 
برق  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
در  اینکه  بیان  با  گیالن  منطقه ای 
مجموع در سال 95 به پنج مشترك 
برق  سهامی  شرکت  سنگین 
 831 و  629هزار  گیالن،  منطقه ای 
مگاوات ساعت انرژی برق فروخته 
شده است، تصریح کرد: رشد 23 
برق  انرژی  فروش  میزان  درصدی 
 95 سال  در  سنگین  صنایع  به 
و  رشد  بیانگر   94 سال  به  نسبت 
رونق صنعت استان گیالن می باشد 
و  تولید  افزایش  دهنده  نوید  که 
از  که  می باشد  استان  در  اشتغال 
مصرف،  رشد  این  بابت  این 
و خوشحالی  امیدواری  مایه 

است .

خبر
فروش برق به 
صنایع سنگین 
گیالن 23 درصد 

استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  واکنش:  نشریه 
گیالن با اشاره به اینکه در تمامی کشورها 90 
تامین  مالیات  از  کشور  هزینه های  از  درصد 
درصد   50 ایران  کشور  در  گفت:  می شود 

هزینه ها از مالیات تامین می شود.  
 24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 

یکی  مالیات  اینکه  به  اشاره  با  انوری  جواد   ،
از منابع مهم درآمد کشور است اظهار داشت: 
اقتصاد کشور  مدیریت  در  مهمی  نقش  مالیات 

دارد. 
پاك ترین  از  مالیات یکی  اینکه  بیان  با   وی 
داشت:  بیان  است  کشور  هر  درآمدی  منابع 
مالیاتی  به درآمد  پیش  از  بیش  توجه  با  دولت 
بودجه  تامین  در  نفت  سهم  شدن  کم  موجب 
بروز  اینکه  به  اشاره  با  انوری  کشور می شود.  
نوسانات در بازاز نفت و تحریم های اقتصادی 
کشور  بودجه  تامین  برای  مشکل  ایجاد  باعث 
شده است گفت: مالیات به عنوان نخستین هدف 
تامین درآمد برای آبادانی کشور در برنامه ریزی 

دولت هدف گذاری شده است. 
دریافت  گیالن  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 

اجرایی  به  بزرگی  کمک  را  عادالنه  مالیات 
کردن اقتصاد مقاومتی بیان کرد و اذعان داشت: 
درآمدهای حاصل از مالیات در بلندمدت برای 
دولت قابل اتکاء است. وی با بیان اینکه مالیات 
یکی از مهم ترین ابزار ایجاد عدالت در جامعه 
اقتصاد  مولفه های  جمله  از  داشت:  بیان  است 
مقاومتی با توجه به سخنان مقام معظم رهبری 
و  نفتی  درآمدهای  به  دولت  وابستگی  قطع 

افزایش درآمد مالیاتی است. 
 انوری با اشاره به اینکه نظام  مالیاتی کشور 
و  مالیات  کامل  دریافت  که  هدف  نقطه  به 
است  نرسیده  است  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 
افزود: فرهنگ پرداخت کامل و به موقع مالیات 

باید در جامعه ایجاد شود. 
 مدیرکل امور مالیاتی استان گیالن با اشاره به 

اینکه در تمامی کشورها 90 درصد از هزینه های 
کشور از مالیات تامین می شود خاطرنشان کرد: در 
تامین  مالیات  از  ایران 50 درصد هزینه ها  کشور 
هزینه های  اکثر  اینکه  بر  تاکید  با  وی  می شود. 
این  تامین شود گفت:  مالیات  باید توسط  کشور 
به  مالیات  درآمد  نسبت  که  است  این  الزمه  امر 
برسد و در  به 10 درصد  ناخالص داخلی  تولید 
حال حاضر رقم این شاخص در ایران 7 درصد 
است.انوری با اشاره به اینکه نسبت درآمد مالیاتی 
به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه 20 
صورت  در  ایران  کرد:  خاطرنشان  است  درصد 
از  عظیمی  بخش  می تواند  رقم  این  به  رسیدن 

هزینه های خود را از مالیات تامین کند. 

50 درصد هزینه های کشور از مالیات تامین می شود 

واکنش

می توان پولی که اشتباه به حساب دیگری واریز شد را پس گرفت؟

در کشورهای دیگر90 درصد ،

بهترین زمان برای خرید 
برنج،

یادداشت مدیرمسئول 

امام علي )ع( : باالترین انسانیت ، تسلط داشتن بر خشم است و میراندن خواهش نفس . امام صادق )ع( : هر که خشم خود را نگه دارد ، خداوند عیب او را بپوشاند  

عبداهلل پاکاری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
ستادی  روسای  و  معاونین  شورای  جلسه  دومین  در  گیالن 
این اداره کل، بر ضرورت حفظ همدلی، یکرنگی و وحدت 
در  موجود  تعامل  و  صمیمیت  گفت:  و  کرد  تاکید  بنیاد  در 

ستادهای شهرستانی باید با جامعه ایثارگران نیز ایجاد شود.
بنیادی  همکاران  مجموعه  از  گیالن،وی  ایثار  گزارش  به 
خواست در برخورد با جامعه ایثارگران سعه صدر و شکیبایی 
پیگیری  شهید  بنیاد  در  ما  وظیفه  کرد:  اظهار  و  باشند  داشته 
حقوق ایثارگران و خانواده های آنان است که موجب شانیت 
این نهاد می شود.. پاکاری ارتقای شاخص های کمی و کیفی 
را یکی از اولویت های بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 

جامعه  با  تعامل  راستا  این  در  کرد:  تصریح  و  دانست   96
نقش  لذا  بخشیم  می  ارتقا  و  کنیم  می  تقویت  را  ایثارگران 
بنیادهای شهرستانی در پیشبرد این هدف حائز اهمیت است. 
وی بر افزایش بازدهی و تعالی بهره وری حوزه های اجرایی 
بنیاد شهید تاکید کرد و متذکر شد: برای تحقق این مهم نیازمند 
هم افزایی و برنامه ریزی هستیم. مدیرکل بنیاد شهید گیالن از 
پیگیری جذب اعتبارات جهت تکمیل مجتمع توانبخشی خبر 
مانند  بنیاد شهید  مناسبتی  برنامه های  داد و خاطرنشان کرد: 
26 مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی طی 
کارگروه های تخصصی  آمده در  به عمل  برنامه ریزی های 
در باالترین سطح و بهترین کیفیت با حضور شخصیت های 

به فعالیت های کانون  با اشاره  ملی برگزار خواهد شد. وی 
برای همکاران و خانواده های  مشاوره  مرکز  و  بازنشستگان 
فراغت  اوقات  برای  مناسبی  های  ریزی  برنامه  گفت:  آنان، 

کارکنان و فرزندان آنان در نظر گرفته شده است.
پاکاری با بیان اینکه بیش از 90 درصد گلزارهای شهدای 
پایان  تا  امیدواریم  کرد:  عنوان  است،  شده  ساماندهی  گیالن 
کنیم.  برگزار  را  استان  گلزارهای  اتمام  جشن  بتوانیم  امسال 
وی تحقق سالمت اداری را در گرو نظم و انضباط در امور 
مالی و اداری دانست و یادآور شد: یکی از ویژگی  های اصلی 
بنیاد شهید سالمت اداری باالیی است که این نهاد نسبت به 
سایر نهادهای دیگر در سطح کشور دارد. مدیرکل در پایان نکاتی 

را درخصوص اخالق در مدیریت و سازمان در راستای ارتقای 
بازده کاری برای روسای ستادی و معاونین بیان نمود. همچنین 
در این جلسه پاکاری مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان 
اداره  ای  بودجه  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  بیان  به  گیالن 
شهدا  گلزارهای  کنونی  وضعیت  خصوص  در  مباحثی   ، کل 
،مسکن،  ایثارگران  درمان  ،وضعیت  سازمان  در  مالی  انظباط   ،
اشتغال،وضعیت کمیسیون های پزشکی بنیاد، تحصیل و سفرهای 

زیارتی ایثارگران مطالبی عنوان نمود.
 ، مشکالت  بیان  به  ستادی  روسای  از  یک  هر  نیز  ادامه  در 
پیشنهادات و ... پرداختند و معاونین  به بیان مباحث تخصصی 

در حوزه های مرتبط پرداختند.
 

مدیرکل بنیاد شهید  گیالن: شکیبایی با ایثارگران در اولویت قرار گیرد

لیال خدمت بین دانا

زهرا رضائی

لیال خدمت بین دانا
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اجتماعی از  روز  پنجمین  در   
جام  شطرنج  های  رقابت 
آزاد  منطقه  در  ستارگان 
جهان  منتخب  تیم  انزلی 
را  ایران  منتخب   3 بر   4
گزارش  به  داد  شکست 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 
روابط  گزارش  ،به   24
الملل  بین  امور  و  عمومی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
رقابت  روز  پنجمین  در 
شطرنج  المللی  بین  های 
بخش  در  ستارگان  جام 
استاندارد با پیروزی 4 بر 3 
برابر  در  جهان  منتخب  تیم 
تیم منتخب ایران همراه بود. 
 ، ها  رقابت  از  دور  این  در 
الزارو باتیستا بروزون استاد 
کوبا  کشور  شطرنج  بزرگ 
سید  برابر  در  شد  موفق 
بین  استاد  موسوی  خلیل 
کشورمان  شطرنج  المللی 
بادور جوباوا  و  پیروز شود 
از  شطرنج  بزرگ  استاد 
کشور گرجستان در مصاف 
طباطبایی  امین  محمد  با 
استاد بین المللی تیم منتخب 
و  ایران و همچنین  شطرنج 
بزرگ  استاد  ولی  وان  لوك 
با  هلند  کشور  از  شطرنج 
از  امیر رضا پور رمضانعلی 
تیم ستارگان ایران به نتیجه 
رسیدند.همچنین  تساوی 
دیدار آلکسی شیروف شطرنج 
باز قهار کشور لتونی با علیرضا 
المللی  بین  استاد  جا  فیروز 
تساوی  به  کشورمان  شطرنج 
استاد  سفرلی  التاج  و  انجامید 
کشور  از  شطرنج  بزرگ 
پرهام  با  آذربایجان در مصاف 
شطرنج  قهرمان  لو  مقصود 
متوقف  تساوی  نتیجه  با  ایران 
سوکولف  ایوان  رقابت  شد. 
ایدنی  پویا  با  هلندی 
شطرنج باز قهار کشورمان و 
همچنین احسان قائم مقامی 
ایران  شطرنج  بزرگ  استاد 
شطرنج  ملی  تیم  کاپیتان  و 
کشورمان با ون یانگ استاد 
کشور  از  شطرنج  بزرگ 
تساوی  نتیجه  به  نیز  چین 
شطرنج  ستارگان  و  رسید 
و  پیروزی  یک  با  جهان 
در مجموع  و  تساوی  شش 
توانستند   3 بر   4 امتیاز  با 
در  ایران  شطرنج  ستارگان 
را  مسابقات  چهارم  دور 

شکست دهند.

خبر
رقابت های شطرنج 

جام ستارگان
 منتخب جهان 4 بر 
3 منتخب ایران را 

شکست داد

گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه   
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  در 
گیالن  وضعیت   : گفت  خصوصی 
و  گل  صادرات  و  تولید  بحث  در 
ضرورت  و  نیست  مطلوب  گیاه 
بخش  و  اجرایی  های  ،دستگاه  دارد 

خصوصی همت کنند.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به   
گیالن 24 ، دکتر محمدعلی نجفی در 
این نشست که در سالن شهید انصاری 
ضرورت  بر  شد  برگزار  استانداری 
داران  گلخانه  مشکالت  پیگیری 
این  مشکالت   : افزود  و  کرد  تأکید 
قالب  در  و  جد  به  باید  تولیدکنندگان 
اجرایی  جلسات  برگزاری  و  بازدید 
دنبال شود. وی خواستارتالش بیشتر در 
بخش گل و گیاه شد و افزود: فرصت 
کار بسیاری در این بخش وجود دارد. 
دکتر نجفی با ابراز نارضایتی از شرایط 
فعلی بخش گل و گیاه استان با توجه 
به توانمندی های موجود اظهار داشت: 
دستگاههای ذیربط  باید شرایط الزم را 

 نشریه واکنش: استاندار گیالن در دیدار با تجار و ایرانیان مقیم اروپا در فرانکفورت 
فرصتهای سرمایه گذاری در استان گیالن را تشریح کرد. به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 24 ، دکتر محمدعلی نجفی که برای انجام سفری 3 روزه که با هماهنگی وزارت 
کشور و امور خارجه در آلمان حضور دارد در  دیدار 50 نفر از تجار و سرمایه گذاران 
با حضور سرکنسول جمهوری  که  آلمان  فرانکفورت  در  اروپا  مقیم  و گیالنی  ایرانی 
توانمندی های  مهمترین  مستضعفان,  بنیاد  سازمان  رئیس  و  شهر  دراین  ایران  اسالمی 
سرمایه گذاری و فرصت های مناسب همکاری با بخش خصوصی در گیالن را تشریح 

تولید و صادرات گل و گیاه در  برای 
استان فراهم شود. 

این زمینه  افزود: در  استاندار گیالن 
می توان از فرصت حضور کشورهای 
حاشیه دریای خزر ،  کشورهای روسیه 
مبادالت  توسعه  جهت  در  اوکراین  و 

بهره گیریم. 
نمایشگاه  برگزاری  یادآوری  با  وی 
کشور  در  گیالن  های  توانمندی 

کرد .رتبه نخست گیالن در بهبود فضای کسب و کار و تسهیل شرایط سرمایه گذاری 
در 4 سال و شرایط پس از برجام انگیزه ای برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است که تا 
حضور قوی تر در استان داشته باشند.در این دیدار سرمایه گذاران برای حضور در بخش های 
مختلفی که استان به آن نیاز دارد اعالم آمادگی کردند ومقرر شد در ماه های آینده با حضور در 
گیالن از نزدیک از بخش های مختلف استان بازدید کنند و در نشستهای کارشناسی تفاهمهای 
بدست آمده نهایی شود. در 4 بخش پسماند و زباله، پتروشیمی، نیروگاه های بادی و  آبیاری 

تحت فشار وقطره ای به جمع بندی خوبی رسیدیم. 

 : داشت  اظهار   75 سال  در  اوکراین 
باید این فرصت دوباره احیا شود زیرا 
و  گیالن  با  است  عالقه مند  اوکراین 

ایران ارتباط برقرار کند. 
از دستور وزیر راه  استاندار گیالن   
آشیانه   2 تعریف  برای  شهرسازی  و 
افزود:  و  داد  خبر  رشت  در  هواپیما 
در  نادر  استان های  جمله  از  گیالن 
متأسفانه  که  رود  می  شمار  به  کشور 

آشیانه هواپیما در آن تعریف نشده است 
تا آغاز پرواز در صبح از رشت صورت 
پذیرد.  وی بر ضرورت تقویت پروازها 
و شکل گیری پروازهای خارجی تأکید 
توسعه  فرصت  از  باید  افزود:  و  کرد 
روابط خارجی در جهت شکوفایی استان 

بهره گیریم. 
ظرفیت  اینکه  بیان  با  نجفی  دکتر 
فراهم  حال  در  استان  در  خوبی  بندری 
به  منجر  مزیت  این  افزود:  است  شدن 

توسعه روابط خارجی می شود. 
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه 
خصوصی  بخش  حضور  با  پایدار  توسعه 
بخش  ورود  با   : افزود  شد  خواهد  محقق 
اتاق  و  اصناف  قوی  حضور  و  خصوصی 
بازرگانی توسعه پایدار را شاهد خواهیم بود.
وی بر ضرورت برگزاری منظم این شورا 
 : افزود  و  کرد  تاکید  ماهیانه  به صورت 
باید مصوبات این شورا اجرایی و موانع 
گردد.  برطرف  آن  مشکالت  تا  احصا 

روابط عمومی استانداری گیالن

استاندار در آلمان ؛ توانمندیهای سرمایه گذاری در گیالن تشریح شد 

هکتار  یک  واکنش:  نشریه 
کشاورزی  های  زمین  از 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
رشت به کشت گیاهان دارویی 

کمیاب اختصاص یافت. 
مشترك  همکاری  داد  قرار 
ترانه  بنیان  دانش  شرکت  بین 
و  طبیعت  شفابخش  های 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
رئیس  حضور  با  رشت 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

گیالن منعقد شد.
امیرتیموری  علیرضا  دکتر   
رئیس  و  امناء  هیات  دبیر 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
خبر  این  اعالم  ضمن  گیالن 
سیاست  راستای  در  گفت: 
های دانشگاه آزاد اسالمی در 
شهریه   غیر  های  درآمد  رشد 
آزاد  دانشگاه  نافع،  علم  تولید  و 
داشتن  با  رشت  واحد  اسالمی 
جهت  الزم  های  ظرفیت  و  بستر 
به  اقدام  دارویی  گیاهان  کشت 
انعقاد قرارداد همکاری با شرکت 
ترانه هاي شفابخش طبیعت که از 
پارك  بنیان  دانش  شرکتهاي 
آزاد  دانشگاه  فناوري  و  علم 

اسالمي است، کرده است.

خبر
دانشگاه آزاد رشت 

گیاهان دارویی 
می کارد

برای تولید و صادرات گل و گیاه همت شود

روزنامه نگاری حرفه ای یعنی حفظ منافع ملی و رعایت باید ها و نبایدها 

روزنامه  آموزشی  دوره  اولین   
با  ماه  تیر   17 شنبه  روز  نوین  نگاری 
نائب   ، مدیره  هیات  رئیس  حضور 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل خانه 

و  نشست  نادرست  آدم های  با   .1
برخاست نکنید. زندگی کوتاه تر از آن 
با کسانی  است که بخواهید وقتتان را 
شما  از  را  خوشبختی  که  بگذرانید 
می گیرند. 2. از مشکالتتان فرار نکنید.

3.  به خودتان دروغ نگویید. به هر 
دروغ  می توانید  دنیا  در  دیگری  کس 
نیازهای   .4 خودتان.  جز  به  بگویید 
دردناك ترین  نکنید.  پنهان  را  خودتان 
مسئله این است که وقتی شدیداً درگیر 
خودتان  هستید،  کسی  داشتن  دوست 
را فراموش کنید و یادتان برود که شما 
به  باید  بله،  هستید.  فردی خاص  هم 
دیگران کمک کنید اما به خودتان هم 
باشید  کسی  نکنید  5. سعی  همینطور. 
مطمئن  و  باشید  خودتان  نیستید.  که 
باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند 

داشت. 6. درگیر گذشته نشوید. 
7. از اشتباه کردن نترسید.

اشتباهات  بخاطر  را  خودتان   .8
سعی  نکنید.9.  سرزنش  گذشته تان 
خیلی  بخرید.  را  خوشبختی  نکنید 

شد.    آغاز  رشت  در  گیالن  مطبوعات 
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
24 ،  مجید محمدپور، استاد روزنامه 
فرهنگ    : عمومی  روابط  و  نگاری 

داشته  داریم  آرزو  که  چیزهایی  از 
این  حقیقت  اما  هستند.  گران  باشیم 
را  ما  واقعًا  که  چیزهایی  که  است 
کاماًل  می کنند  راضی  و  خوشحال 
تالش  و  خنده  عشق،  مثل  رایگان اند: 
نکنید  سعی  عالیقمان.10.  جهت  در 
تکیه  دیگران  به  خوشبختی تان  برای 
کنید. 11. وقت تلف نکنید. زیاد فکر 
مشکل تراشی  فقط  اینکار  چون  نکنید 
نیستید.  آماده   نکنید  فکر   .12 می کند. 
هیچکس هیچوقت وقتی فرصتی پیش 
می آید، 100% آماده نیست. چون بیشتر 
موقعیت های عالی زندگی ما را مجبور 
می کند که فراتر از محدوده امنمان قدم 
راحتی  احساس  یعنی  این  و  برداریم 
نخواهیم داشت. 13. به دالیل نادرست 

درگیر هیچ ارتباطی نشوید.
تان  قبلی  روابط  اینکه  بخاطر   .14
جدید  روابط  نبوده اند،  موفقیت آمیز 
همه  با  نکنید  سعی   .15 نکنید.  رد  را 
حسادت  دیگران  به   .16 کنید.  رقابت 
از شکایت کردن و  نکنید. 17. دست 

سوی  از  باید  جامعه  در  گری  مطالبه 
روزنامه نگاران حرفه ای تقویت شود. 
ای  حرفه  کار  در  نگاران  روزنامه   
خود منافع ملی و حاکمیتی و خطوط 

قرمز را رعایت کنند. 
اصیل   اصل  ای یک  رسانه  اخالق   
رسانی  اطالع  درحوزه  مهم  رسالت  و 
انجام  و  اجرا  به  و همه موظف  است 

آن هستند.
 مبادا به  شخصیت ها و آحاد جامعه 
کنیم  وارد  اتهام  مدرك  و  سند  بدون 
هنرمندان  عنوان  به  نگاران  روزنامه   .
اطالع  حوزه  ای   حرفه  مهندسان  و 
و  بخش  امید  اخبار  انتشار  بر  رسانی 

دلسوزی برای خودتان بردازید.
نگذارید   .19 نکنید.  کینه توزی   .18
دیگران شما را تا سطح خودشان پایین 
توضیح  برای  را  وقتتان   .20 بکشند. 
دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید.
انداختن  وقفه  بدون  هیچوقت   .21

کاری را پشت سر هم انجام ندهید. 
را  کوچک  لحظات  زیبایی   .22
همه  نکنید  سعی   .23 نگیرید.  نادیده 
دنیای  باشد.  بی نقص  و  ایدآل  چیز 
نمی دهد،  جایزه  ایدآل گراها  به  واقعی 
به کسانی پاداش می دهد که کار انجام 
دنبال  را  راه  آسان ترین   .24 می دهند. 
نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصًا 
چیز  آوردن  دست  به  برای  وقتی 
باارزشی برنامه ریزی می کنید. 25. اگر 
همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر 
نکنید که اینطور است. 26. دیگران را 
نکنید.27.  مقصر  مشکالتتان  بخاطر 
همه کس  همه،  برای  نیست  الزم 
فقط  و  است  غیرممکن  اینکار  باشید. 
زدن  لبخند  اما  کرد.  خواهد  خسته تان 

هدایت کننده افکار عمومی تاکید کنند، 
پیگیرانه  سازنده  انتقادهای  آنکه  ضمن 
شخصیت   رسانه  اصحاب  شود.  دنبال 
حرفه ای خود را در مجامع حفظ کرده 
، اجازه ندهند دیگران از آنها به هر بهانه 
روزنامه  کنند.  استفاده  سوء  فریبی  و 
فضای  در  فعالیت  معنای  به  نوین  نگار 
اطالع  عمیق  و  ای  حرفه   ، پرشتاب 
رسانی سایبری است و روزنامه نگاران 
از  باید دانش  به این عرصه  برای ورود 
پیشرفته   و  گسترده   ، مدرن  فضای  این 
را فرا بگیرند.جلسه بعد روزنامه نگاری 
نوین شنبه 24 تیر ماه در خانه مطبوعات 

برگزار می شود.

دهد.  تغییر  را  دنیا  می تواند   دیگران  به 
28. زیاد نگران نباشید.  29. روی چیزی 
متمرکز  بیفتد  اتفاق  نمی خواهید  که 
نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که 
از  مثبت  تفکر  بیفتند.  اتفاق  می خواهید 
الزمه های هر موفقیت است. اگر هر روز 
اتفاقی  با این فکر بیدار شوید که  صبح 
فوق العاده در زندگی تان خواهد افتاد، و 
به آن توجه دقیق کنید، خواهید دید که 
حق با شما بوده است. 30. اخرین و مهم 
ترین این است که:  قدرنشناس نباشید.

دکتر احسان رحمانی

 30 کاری که هرکز نباید در حق خودتان انجام دهید

واکنش

بهزیستی  هفته  در  اجتماعی  اورژانس  7مرکز   
همزمان با سراسر کشور و از طریق ویدیو کنفرانس با 

حضور رییس جمهور افتتاح  شد.
گفت:در  گیالن  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
توسعه  سند  و  توسعه  ششم  برنامه  اجرای  راستای 
خانوار  باالی50هزار  شهرهای  در  مراکز  این  ملی 
این  افزود:  جعفری  رضا  رسید.  برداری   بهره  به 
اشرفیه،ماس سرا،آستانه  صومعه  شهرهای  در  7مراکز 
اندازی  راه  املش  و  ال،رضوانشهر،شفت،سیاهکل 
گفت:در  گیالن  بهزیستی  اموراجتماعی  معاون  شد. 
این مراکز در شهرهای رشت،فومن،انزل حال حاضر 
ی،تالش،الهیجان،رودبار،آستارا،لنگرود و رودسر دایر 
جعفری  رضا  است.  رایگان  خدمات  ارایه  مشغول  و 
اعالم کرد:با راه اندازی این 7مرکز جدید ،مراکز اورژانس 
فعال است  استان  بهزیستی در همه 16شهرستان  اجتماعی 
موفق  های  استان  نخستین  ردیف  در  گیالن   بهزیستی  و 
گفت:طالق،بحث  وی  بود.  خواهد  زمینه  این  در  کشور 
سرپرست  کار،زنان  اخالقی،کودکان  نشینی،مفاسد  حاشیه 
و  آزاری،خودکشی  سالمند  و  آزاری،همسر  خانوار،کودك 
های  زمینه  مهمترین  از  زناشویی  تعارضات  و  تنش  حل 

فعالیت این مراکز است. 

طی  منطقه  در  پایدار  جو  استقرار  واکنش:  نشریه 
روزهای آتی سبب افزایش دما در گیالن می شود به 
 32 بین  دمایی  استان  این  مختلف  شهرهای  طوریکه 
شبکه  گزارش  کرد.به  خواهد  تجربه  را  درجه   39 تا 
تحلیلی خبری گیالن 24 ، استقرار جو پایدار در منطقه 
طوری  به  شود  می  هفته  پایان  تا  دما  افزایش  باعث 
و  درجه   36 تا   32 دمای  استان  ای  جلگه  مناطق  که 
نواحی جنوب گیالن دمایی بین 34 تا 39 درجه سانتی 
گراد را تجربه می کنند. این افزایش دما در روزهای 
پایانی هوا محسوس تر بوده و به سالمندان، کودکان و 
بیماران ریوی قلبی- عروقی توصیه می شود تا از تردد 
غیر ضروری در این روزها پرهیز کنند. وضعیت فعلی 
افزایش  گاهی  ابری،  قسمتی  تا  صاف  رشت  هوای 
ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده است که تا 48 
ساعت آینده این روند ادامه خواهد داشت. دمای فعلی 
نسبی 74 درصد،  نم  با  رشت 28 درجه سانتی گراد 
جهت وزش باد شمالی و با سرعت هفت کیلومتر بر 

ساعت گزارش شده است.

خبر

خبر

7 مرکز اورژانس 
اجتماعی افتتاح  

شد

دمای حدود 40 درجه در راه 
است!!

استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل  واکنش:  نشریه 
 400 مرز  به  گیالن  استان  بیمه شدگان  گفت:  گیالن 

هزار نفر بیمه شده اصلی رسیده اند.  
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  جمیل 
حق پرست امروز در نشست خبری به مناسبت هفته 
تکیه گاه  اجتماعی  تأمین  کرد:  اظهار  اجتماعی  تأمین 
کارگران و دولت  کارفرمایان،  تعامل سه جانبه  اصلی 
است. مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیالن بابیان اینکه 
تأمین اجتماعی  بزرگ ترین سازمان بیمه گر در کشور 
است تصریح کرد: چشم امید نیروهای کار و زحمت کش 
به این مجموعه است و انتظار دارند با پرداخت حق بیمه 
کند.  حمایت  آن ها  از  مجموعه  این  مشکالت،  مواقع  در 
وی تأمین اجتماعی را زمینه ساز برقراری عدالت اجتماعی 
دانست و خاطرنشان کرد: هرکس در هر جایگاهی وظیفه 
دارد به همه کسانی که در این مجموعه کار می کنند حمایت 
وظایف  به  به خوبی  خود  مسیر  در  مجموعه  این  تا  کرده 
خود عمل کند.حق پرست با اشاره به برنامه های هفته تأمین 
اجتماعی گفت: شعبه تأمین اجتماعی بخش سنگر به عنوان 
بیست و هشتمین شعبه این سازمان در استان طی این هفته 

آغاز به کار خواهد کرد. 
 مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیالن از بهره برداری 
ساختمان جدید بندر کیاشهر در هفته تأمین اجتماعی 
خبر داد و گفت: رونمایی از شعبه ویژه شهر صنعتی 
رشت از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود، مراسم 
تجلیل از کارفرمایان نمونه با حضور مسئولین نیز در 

این هفته برگزار خواهد شد.

خبر

بیمه شدگان 
گیالن به 

400 هزار نفر 
رسیدند 

استاندار خواستار شد،

استاد روزنامه نگاری در خانه مطبوعات گیالن،

گرمای شدید برای گیالن،

محیط زیست ، سرمایه مشترک نسل های امروز و فرداست .

از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

قدر شناسی ؛ 

لیال خدمت بین دانا

آگهی فقدان سند
خانم معصومه صدیق نواز بجارکنی با ارائه دو برگ 
مدعی  رشت   3 دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه 
مالکیت ششدانگ پالک 6583 واقع  گردیده که سند 
در بیجار کن سنگ اصلی 75 بخش 4 رشت تحت شماره 
مسلسل 920261 ذیل ثبت 1558 صفحه 289 دفتر 
4/46 به نام ایشان صادر و تسلیم گردیده بود به علت 
نامبرده   ، گردیده  مفقود  انتقال  و  نقل  و  کشی  اساب 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب 

در  ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده 120  ذیل  تبصره  طبق 
یک  نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد مراتب را 
ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و 
رسید دریافت دارد در غیر اینصورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 - رشت   2 ناحیه  امالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

حسین اسالمی -    ر م الف / 2496

 1 بخش   2323/3 پالک  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
رشت

آقای رجبعلی محمودی با ارایه دو برگ فرم استشهادیه 
مالکیت  سند  که  است  شده  مدعی  رشت   145 دفترخانه 
ششدانگ پالک 2323/3 بخش یک رشت ذیل ثبت 6313 
محمودی  رجبعلی  آرقای  نام  به   1/59 دفتر   445 صفحه 
صادر و تسلیم گردید و به موجب سند رهنی شماره 2387 
مورخ 1389/10/6 دفترخانه 245 رشت نزد بانک مسکن 
به رهن برگزار گردید که به علت جا بجایی مفقود گردیده 

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

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

علیرضا سعادت - ر م الف/ 2553

زهرا رضائی

سالمه شیرزادی

سالمه شیرزادی
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گوناگون  
نماینده لنگرود در مجلس 
کرد:  اعالم  اسالمی  شورای 
معضل  مهمترین  پسماند 
است. لنگرود  شهرستان 
کیلوگرم  هزار  لنگرود140 
در روز پسماند و زباله تولید 
مازندران  و  کند.گیالن  می 
بیشترین میزان تولید زباله را 

در کشور داراست.  
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
مهرداد   ،  24 گیالن  خبری 
الهوتی  اعالم کرد: مهمترین 
 ، لنگرود  شهرستان  معضل 
زباله است. بحث پسماند و 
جلسه  در  موضوع  این 
که  استان  اداری  شورای 
الریجانی  دکتر  حضور  با 
مطرح  نیز  بود،  شده  برگزار 
شد. الهوتی بیان کرد: گیالن 
میزان  بیشترین  مازندران  و 
کشور  در  را  زباله  تولید 
به  دنیا  در  زباله  داراست. 
طالی کثیف معروف است و 
بهینه  استفاده  به  نسبت  باید 
از آن در بخش کشاورزی و 

انرژی اهتمام  کرد.  
متوسط  کرد:  تصریح  وی 
شهری  مناطق  در  زباله  تولید 
ترتیب  به  کشور  روستایی  و 
750 و 350 گرم در روز است 
میزان  که  است  حالی  در  این 
و200  کیلو   1 گیالن  در  زباله 
روستاهای  در  رسدو  می  گرم 
است.این  گرم   700 لنگرود 
تولید  میزان  بودن  باال  بیانگر 
است. گیالن  در  زباله  روزانه 
کمپوست  کارخانه  احداث  با 
زمینه   ، مهارپسماند  ضمن   ،
و  جامعه  در  سالمتی  افزایش 
به  ها  بیماری  درصد  کاهش 

ویژه سرطان را فراهم کرد. 
مجلس  در  لنگرود  نماینده 
نشان  خاطر  اسالمی  شورای 
به  گیالن  استان  در  کرد: 
ورود  و  خاص  شرایط  جهت 
گردشگران و مهمانان از اقصی 
سرانه  متوسط   ، کشور  نقاط 
 200 و  کیلو   1 زباله  تولید 
نسبت  میزان  این  است.  گرم 
زباله  تولید  سرانه  متوسط  به 
است  گرم   750 که  کشور  در 
شهرستان  است.  یافته  فزونی   ،
نفر جمعیت  لنگرود 140 هزار 
افزون  روزانه  تقریبأ  که  دارد 
و  زباله  کیلوگرم  هزار   140 بر 

پسماند تولید می کند. 
آب  شرایط  دلیل  به  لذا 
افزایش  و  گیالن  هوایی  و 
و  جامعه  نشاط  و  سالمت 
افزایش گردشگری و به تبع آن 
افزایش اشتغال به ویژه اشتغال 
روستایی  الزم است با مدرن 
علمی  های  روش  ترین 
نسبت به حل مشکل پسماند 

و زباله اقدام شود.  

واجاری  نعمتی  ارسالن 
رامسر  بخشدارمرکزی 
موفق  بخشدار  بعنوان   ،
برگزیده  مازندران  استان 

شده است.

خبر

خبر

الهوتی :140 هزار 
کیلو زباله در لنگرود 
تولید می شود 

بخشـدار مرکزی 
رامسر برتر شد

سیما  دوم  شبکه   30 و   20 اخبار 
شب چهارشنبه گزارشی را پخش کرد 
هنرمندان  از  تعدادی  آن  براساس  که 
مشهور در جریان مصاحبه ها در جمع 
و  نقد  های  نشست  یا  و  خبرنگاران 
برخی  به  سریالها  و  ها  فیلم  بررسی 

خبرنگاران توهین می کردند.  
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
کنندگان  توهین  میان  در   ،  24 گیالن 
رامبد جوان  لیال حاتمی،  نام  توان  می 
که  کرد  اشاره   .. و  حسینی  شهاب   ،
شاید  دارد.  فراوان  تاسف  جای  البته 
یا  کار  از  خستگی  علت  به  افراد  این 
فشارهای کاری  و یا احیانا مشکالت 
دیگری چنین حرکت هایی را شایسته 
خبرنگار دیده اند و وازه هایی دور از 

ادب را نثارشان کردند. 
البته این نوع ادبیات بی ادبانه شایسته 
هنرمندان نیست که عده ای از نوجوان 
ها و جوان ها این چهره های سرشناس  

گردی  بوم  های  طرح  مجریان  به   
 8 و   4 بهره  کم  های  وام  گیالن  در 
درصد پرداخت می شود. پرداخت وام 
در  گردی  بوم  های  طرح  به  بهره  کم 
گیالنبه طرح های بوم گردی در گیالن 
شود.  می  پرداخت  بهره  کم  های  وام 
شوراهای  و  روستایی  امور  کل  مدیر 

ضمن  دهند،  می  قرار  خود  الگوی  را 
آنکه خبرنگارها در هر سن و جایگاهی 

سزاوار کلمات رکیک نیستند!!. 
.... و اما یک جوالدوز به خودمان 

برخی   ، گفت  باید  حال  عین  در 
خبرنگار  بگویم  بهتر  یا  خبرنگاران  از 
نماها ، به جای پرسش ا ز چهره های 
مشهور یا گاه برای خودی نشان دادن 
کار  و  ناآگاهی  علت  به  بیشتر  یا  و 
سفارشی در رسانه عمو و خاله و دایی 
و البته فالن حزب و جریان سیاسی و 
اقتصادی، فضا را در جریان مصاحبه ها 

و نقدها مشوش می کنند. 
راستا  این  در  که  است  شایسته 
خبرنگاران  این  به  ها  رسانه  مسئوالن 
بیاموزند که قبل از مصاحبه با آمادگی 
حوصله  و  متانت  با  البته  و  ای  حرفه 
و  نقد  و  مصاحبه  فضای  وارد  بسیار 
کلمات  بهترین  با  و  فیلم شده  بررسی 
و محترمانه پرسش های خود را مطرح 

کنند.
هنرمندان  که  نیست  تردیدی 
شهاب  و  جوان  رامبد  مانند  شاخصی 

سود   : کرد  اعالم  امروز  استانداری 
تومان  میلیون   100 از  کمتر  تسهیالت 
از  بیش  تسهیالت  سود  و  درصد   4
100 میلیون تومان 8 درصد است. سید 
اعطای  برای   : افزود  نژاد  سید  مازیار 
این تسهیالت بانکی با اداره کل میراث 
فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری 

 فرماندار شهرستان رودسر در جلسه شورای آموزش و پرورش خواستار فعالتر شدن 
حضور بخش خصوص در این حوزه شد.  

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، امیر جانبازی رودسر با تاکید بر اینکه 
هر گونه اقدام و فعالیت در بحث آموزش و پرورش باید بصورت کارشناسي شده و با 
برنامه ریزی دقیق و اصولی انجام شود  تصریح  کرد:  باید از ظرفیت های این بخش 

در راستای رشد و پیشرفته علمی منطقه بهره گیری  شود. 

حسینی و لیال حاتمی افرادی نیستند که 
بی جهت به کسی توهین کنند و حتما 
کارد به استخوان آنها رسیده که کنترل 

را از دست داده و پرخاش کرده اند. 
کار  سال   35 طول  در  ندارم  یاد  به 
رسانه ای حتی یک بار با وزیر،  رئیس 
غادی  افراد  یا  فرمانده  هنرمند،  دولت، 
در کوچه و خیابان به هنگام مصاحبه یا 
نقد و بررسی کالمی به غیر از احترام 
و ادب  رد و بدل کرده باشیم.  دوستان 

و صندوق کارآفرینی امید گیالن امضا 
شده است. وی بهره گیری از معماری 
محیطی  زیست  اصول  رعایت   ، بومی 
و دفع بهداشت فاضالب ، پذیرایی از 
اقامت  با غذاهای محلی و  گردشگران 
از  را  روستایی  خانه  در  طرح  مجری 
گردی  بوم  های  طرح  های  شاخص 

وی به این مساله نیز تاکید ورزید که ، آموزش و پرورش شهرستان رودسر با داشتن 
معلمین و اساتید برجسته از پتانسیل و ظرفیت باالی علمی برخوردار است و باید با 
برنامه ریزی دقیق و اصولی از این توان علمی به نحو احسن در جهت رشد و پیشرفت 

آموزش و پرورش شهرستان استفاده کرد.
 به گفته فرماندار، همه باید تالش کنیم فضای مناسب برای حضور نیروهای توانمند 

علمی در شهرستان فراهم شود. 

ما در رسانه ها بیش از آنکه به دیگران 
که  کنند  نگاه  خود  به   ، بگیرند  خرده 
احترام، احترام می آورد و بعید است که 
اگر من سئوال به جای ، مرتبط و مودبانه 
مطرح کردم ، هنرمندی و مسئولی زبان 

به توهین بگشاید. 
رنجیده  و  ناراحت  هم  خودی  بی 
نشوید که ما و شما می دانیم این مطلب 

عین واقعیت است و بس.  همین 
 

و  روستایی  امور  مدیرکل  کرد.  اعالم 
ادامه  در  گیالن  استانداری  شوراهای 
آب و هوای معتدل ، تنوع عذاهای سنتی ، 
خرده فرهنگ های بومی – محلی و معماری 
اقامتگاه های  از مولفه های توسعه  بومی را 
بوم گردی برای رونق گردشگری و تقویت 

اقتصاد خانوارهای روستایی دانست.

توهین به خبرنگاران روا نیست ، اما ..... 

پرداخت وام کم بهره به طرح های بوم گردی 

نشریه واکنش: در حالی که بسیاری از شالیزارهای 
فومن  در  برنجار  در سبز هستند، یک کشاورز  برنج 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  کرد.  آغاز  را  کاربرداشت 
خبری گیالن 24 ، این کشاورز که به اصطالح محلی 
پیش نشاء کرده بود ، از امروز جمعه 23 تیر ماه کار 

برداشت را در روستای » سرابستان« شروع کرد.
اواخر  از  معموال  برنج  محصول  گسترده  برداشت 

تیر ماه شروع و تا نیمه دوم مرداد ماه ادامه دارد. 
به  بازندگی  و  مناسب  جوی  شرایط  به  توجه  با 
هنگام در شمال به خصوص در گیالن انتشار می رود 

امسال برنج خوبی برداشت شود.
از کشاورزان خواسته  استان  کارشناس های کشاورزی 
اند در کار برداشت عتجله نکنند و اجازه بدهند تا خوشه 
برداشت  زمان  بوته در مزرعه رسیده و در  بر روی  برنج 
اقدام به این کار کنند. استان گیالن 280 هزار هکار زمین 
شالیزاری زیر کش انواع برنج دارد که دومین استان بعد از 
مازندران در حوزه تولید برنج است. هاشمی ، علی کاظمی 
و طارم از معروف ترین و با کیفیت ترین برنج گیالن است 
که در یک دهه اخیر طارم به علت کم بازده بودن کم تر 
از هاشمی و جمشدی جو  و  استقبال  کشت می شود و 
کاظمی زیاد است . هم اکنون بازار برنج در گیالن به 
علت آنکه باقیمانده محصول پارسال در دست االفان 
منتظر محصول  است و همه  ثبات  با  و  آرام   ، است 
جدید هستند. ازهمه مردم ایران که برنج مرغوب به 
کنیم در  مناسب می خواهند در خواست می  قیمت 
ماه های مرداد و شهریور با سفر به گیالن هم سیاختی 
بدون  برنج کوبی  کارخانه های  در  را  برنج  و  بکنند 

واسطه از کشاورز خریداری کنند.

خبر

برداشت برنج 
در گیالن 
شروع شد

در  گیالن  استاندار  واکنش:  ای  منطقه  ی  نشریه   
مقننه  قوه  با حضور رئیس  اداری که  نشست شورای 
برگزار شد گفت :روند توسعه گیالن رو به پیشرفت 
است اما حل برخی از مشکالت آن نیازمند عزم ملی 

است .  
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دکتر 
رئیس  با حضور  نشست که  این  نجفی در  محمدعلی 
مجلس شورای اسالمی با محوریت گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان انصاری و نورانی ، شهدای کارمند و 
با  شد  برگزار  استانداری  غدیر  سالن  در  گیالن  ترور 
بویژه  از حضور خانواده های معزز شهدا و  قدردانی 
داشت:  اظهار  نورانی  و  انصاری  شهیدان  خانواده 
استاندار  تنها  و  گیالنی  شهید  هزار   8 خاطره  و  یاد 

معاون  انصاری،  ایران شهید  اسالمی  شهید جمهوری 
فقید  نماینده  عمرانی وی و همچنین سالروز شهادت 
محمدحسین  شهید  شفت   و  فومن  شهرستان های 

افتخاری را گرامی می داریم. 
سرباز  دیروز  نظام  مسئوالن  اینکه  بیان  با  وی   
و  مسئوالن  نیز  امروز  افزود:  بوده اند،  امام  حضرت 
رهبری  معظم  مقام  گوش به فرمان  نظام  کارگزاران 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اعتالی  در  و  هستند 
دالور  سرزمین  اینکه  بیان  با  وی  می کوشند.  ایرانی 
گیالن همیشه مهد جنبش های اسالم گرایانه در طی 
قرون مختلف از دیلمیان تا به امروز که افتخار شهدای 
ترور، دفاع از حرمین و حراست و حفاظت از مرزهای 
ایران اسالمی است افزود: شهید انصاری یکی از این 
بزرگان است که افتخاری برای گیالن ، ایران و همه 

مدیران در نظام اسالمی می باشد. 
 دکتر نجفی با بیان اینکه روزی که شهید انصاری 
به  مشغول  آمریکا  کشور  در  و  مرزها  سوی  آن  در 
دیگر  افراد  خیلی  همانند  توانست  می   ، بود  تحصیل 
به  نگرشی  اینکه  بدون  را  تحصیل  و  ترقی   ، علم  راه 
دین و مذهب و انقالب داشته باشد ادامه دهد افزود: 
آن روز این شهید بزرگوار به این تشخیص رسید که 
را  خود  تحصیالت  و  کرده  گذر  امکانات  همه  از 
نیمه تمام بگذارد تا جهت خدمت رسانی به اسالم و 
به  اشاره  با  . وی  باز گردد   ایران  به  مردم کشورش 
آثار به جا مانده از شهید انصاری اظهار داشت: الزم 
شهیدانی  زندگی  و  بلند  های  اندیشه  به  همیشه  است 
با  گیالن  استاندار  بنگریم.    انصاری  شهید  همچون 

و  ها  آرمان  با  مدیران  مجدد  میثاق  تجدید  به  اشاره 
اظهار داشت:  ها  انصاری  انصاری و شهید  راه شهید 
از خداوند متعال خواستاریم توفیق ادامه راه شهیدانی 
 ، )ره(  راحل  امام  راه  را که  انصاری   همچون شهید 
جمهوری  مقدس  نظام  اندیشه  و  انقالب  فرزانه  رهبر 
اشاره  با  نجفی  دکتر  کند.  ما  نصیب  است  اسالمی 
سال  اردیبهشت  سوم  در  استان  نمایندگان  نشست  به 
جاری با رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
سخنان تمامی نمایندگان را در این نشست رصد کردم  

با نمایندگان مردم دغدغه های مشترکی داریم. 
 وی با بیان اینکه در حضور دکتر الریجانی از تک 
تک نمایندگان استان تشکر و قدردانی می کنم که در 
طی این مدت در تمامی ابعاد پیشرفت و توسعه استان 
بحث  در  مشترک  دغدغه  افزود:  اند  کرده  همراهی 

اقتصادی و اشتغال و ... داشته و داریم.   
بندی  ادامه اظهار داشت: جمع  استاندار گیالن در 
دکتر الریجانی در آن نشست برای بنده بسیار زیبا بود 

و  تمامی مشکالت استان در آن مطرح شد. 
شده  حاصل  توفیقات  به  اشاره  با  گیالن  استاندار   
استان در طی 4 سال گذشته افزود: اقدامات خوبی در 
به  این  اما  پذیرفت  این مدت در گیالن صورت  طی 

معنای حل کامل مشکالت نیست. 
 وی با بیان اینکه از جمله کارهای که می بایست در 
استان شکل می گرفت و همه به آن اذعان دارند بهبود 
فضای کسب و کار بود افزود: برحسب گزارش مرکز 
خوشبختانه  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش  های 
دو   یا  یک  در  و  نخست  رتبه  4سال  طی  در  گیالن 

فصل با اختالف ناچیز مقام دوم را به خود اختصاص داد 
و این حاکی از همراهی تمامی بخش ها است. 

 دکتر نجفی افزود: باید رقبتی را ایجاد کرد تا سرمایه 
بهبود فضای کسب و کار  یابد که  بیشتر حضور  گذار 

نقش مهمی را در این خصوص ایفاء می کند . 
 نماینده عالی دولت در گیالن اشتغال استان را رو به 
توسعه و افزایش عنوان کرد و افزود: الحمدا... بیکاری 

در گیالن رو به کاهش است. 
 استاندار گیالن با بیان اینکه در سال 92 گیالن جزو 5 
استان بیکار کشور به شمار می رفت افزود: اکنون گیالن 
استاندار  می شود.  محسوب  کشور  شاغل  استان   8 جزو 
نرخ  گرفته  صورت  خوب  تالش های  با  گفت:  گیالن 
تقلیل  درصد   11.3 به   92 سال   15.6 از  استان  بیکاری 
یافت. وی از نرخ بیکاری 10.3 درصدی  در 3 ماه اول 
سال جاری خبر داد و افزود در مجموع در طی 4 سال 

گذشته کاهش چشمگیری در نرخ تورم داشته ایم. 
  استاندارگیالن برنج، چای، زیتون، فندق، مرکبات، 
از  را  ابریشم  و  دارویی  گیاهان  زمینی،  بادام  کیوی، 
جمله محصوالت تولیدی کشاورزی استان عنوان کردو 
ابریشم  محصول  تولید  سال،   15 10تا  درمدت   افزود: 
استان  با کاهش مواجه شده بود که در دو سال گذشته 

جرقه های مثبتی در این بخش زده شد. 
  نماینده عالی دولت در گیالن با یادآوری واردات 2 
میلیون و 900 هزار تنی برنج در سال های گذشته اظهار 
داشت: متأسفانه این واردات در صورت انجام پذیرفت 
که تنها نیاز واردات استان 400 و حداکثر  600 هزار تن 
بود. دکتر نجفی افزود : حرکت های عاقالنه دولت در 
بخش تعرفه و کنترل واردات برنج خارجی و سیاستهای 
پذیرفته  مثبت صورت  اقدامات  از جمله  خوب مجلس 

در خصوص برنج است . 

استاندار: گیالن در مسیر پیشرفت قرار گرفته است 

دیدگاه،

در نشستی با حضور رئیس مجلس،

سمیه محمدی

 فرماندار رودسر، بخش خصوصی باید در آموزش و پرورش فعال تر شود 

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمك 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 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسیان

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

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

شماره حساب بانك ملی0105392855005 و   شماره حساب  بانك صادرات0102507308000- 
شماره حساب بانك رفاه222200200- و شماره کارت  6063731021759122بانك مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890

احترام به طبیعت ، احترام به خالق هستی است .

امام صادق )ع( : هر که خشمي را فرو خورد ، خداوند در روز قیامت دلش را از خشنودي خود پرسازد .

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن
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  شکستن قلنج گردن می تواند بسیار خطرناک باشد 
، این کار ممکن است باعث پارگی شریانهای گردن 
در اثر گیر کردن بین مهره ها شود که عواقبی مانند 

سکته ، کما یا مرگ را به دنبال خواهد داشت !
 vakoneshiha@                                  

دیشب توی پمپ بنزین یه معجزه دیدم...
یــارو نزدیک پنج ونیم لیتر بنزیــن زد توی یه دبه 
ی چهار لیتری... وقتی هم به مســؤول پمپ بنزین 
گفت,یــارو گفت احتماال دبه ات خرابه....نمردیم و 
vakoneshiha@           ...دبه ی خرابم دیدیم

ضد سرطان - خواب بهتر با گیالس
-مفید برای بیماران دیابتی

تسکین درد نقرس و آرتروز
مفید برای تقویت ذهن و حافظه 

 برای درمان بیماری های کیسه صفرا        
vakoneshiha@                                    

                    شکستن قلنج گردن 
خطرناک است

                     کم و زیاد نوشیدن 
آب ممنوع، 8 تا 10 لیوان در روز

                    شرح حال پمپ های 
بنزین!!

                   معجزات گیالس 

محققان معتقدند اگرچه کم نوشیدن آب برای بدن 
مضر اســت، اما مصرف بیش از حد آب )10-8 
لیوان در طول روز ( هم میتواند موجب سرگیجه، 
تهوع، ســردرد، تورم مغز، تشنج، اغماء و یا حتی 

vakoneshiha@                    ! مرگ شود

براساس تحقیقات ذرت بو داده از بهترین و سالمترین 
تنقالت اســت! خوردن پاپ کورن باعث استحکام 
اســتخوانها، عضالت و پوست شده و به هضم غذا 
کمک می کند و همینطور برای دندانهای انســان نیز 
vakoneshiha@                         مفید است

میوه ای به نام تمشــک جادویی با ظاهری شــبیه به 
زغال اخته که بعد از خــوردن آن، هر چیز دیگری 
را که بخورید به نظرتان شــیرین میرسد! از این میوه 
برای تولید محصوالت کنترل و درمان دیابت استفاده 
vakoneshiha@                           .می شود

نازل را تا آخر فشــار ندهید . زمانی که تا انتها فشــار 
بدهید بخشــی شماره هایی که پمپ نشان میدهد شماره 
بخار بنزین است که شما هزینه آن را می دهید. هم چنین 
بهترین زمان برای بنزین زدن, به خصوص در فصل گرم 
vakoneshiha@               .سال اول صبح است

کودکان 1تا4ســاله رباطهای ضعیف و استخوانهای 
تکامل نیافته دارند

هرگونه نیروی کششــی ناگهانی واضافی به قسمت 
فوقاني بازوباعث آسیب به مفاصل این اندام میشود
vakoneshiha@                                     

دوش گرفتن با آب داغ باعث ضعف بینایی و سفید 
شدن مو میشــود. و برای حفظ سالمتی بهتر است 

دمای آب را متعادل نگه دارید.
vakoneshiha@                                    

گردن مرغ محل عبور نســوج عصبی و بسیاری از 
غدد لنفاوی است و شستشــوی مجرای داخلی آن 
غیرممکن است مصرف آن توصیه نمیشود.                                     

vakoneshiha@                                  

به نظر مدیر مسول با مشــکلی که کشور برای اب 
دارد,  اب در سراســر ایران سهمیه بندی شود تا به 
مرحله بحران نرسیم. ضمنا در های همه چاههای اب 
بسته شود و ابهای زیرزمینی را حفظ کنیم , به هزار 

vakoneshiha@                    .و یک دلیل

گوجه فرنگی - هویج و کرفس
- خیار  - قارچ  - کلم بروکلی و گل کلم

- قهوه خالص - مارچوبه -سیب  - هندوانه
- چای سبز   

vakoneshiha@                                   

                     چگونه بهینه بنزین 
بزنیم؟

                    کودکان راهرگز
تاب ندهید

                  گــردن مــرغ را 
نخورید !!

                     حمام آب داغ زیانبار     
         است

                     آب را در کشور 
کوپنی کنیم

                       خوردنی هایی 
که شما را الغر می کند  

                  ذرت بو داده 
بهترین تنقالت

                  تمشک جادویی ، 
ضد دیابت

این همه مواد در گیالن چه می کند!

لیال خدمت بین دانا
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گوناگون
مدیر عامل شرکت توزیع 
مصرف  میزان  گفت:  برق 
شده  زیاد  سرعت  به  برق 
مردم  که  دارد  ضرورت  و 
مصرف  و  کنند  همکاری 
درصد   10 تا  را  خود  برق 

کاهش بدهند.  
به گزارش شبکه تحلیلی 
خبری گیالن 24 ، وی بابیان 
اینکه با افزایش مصرف برق 
هم  نوبتی  خاموشی  امکان 
وجود دارد، افزود: اگر برق 
مصرف  ممکن  بیش ازحد 
پاسخگوی  برق  شبکه  شود 
مردم  برق  مصرف  افزایش 
شرکت  نیست.مدیرعامل 
استان  برق  نیروی  توزیع 
ما  اینکه  به  شاره  با  گیالن 
از 80 درصد ظرفیت  نهایتًا 
می توانیم  برق  ترانس های 
اگر  گفت:  بکشیم،  برق 
بیش ازحد  به  برق  مصرف 
ترانس  یقینًا  برسد  مجاز 
و  می بیند  آسیب  منطقه 
ممکن  مواقع  از  برخی  در 
ختم  هم  آتش سوزی  به 
اینکه  اعالم  با  می شود.طالبی 
از  برخی  در  برق  شرکت 
ترانس  نصب  با  که  نقطه هایی 
داشته  ظرفیت  افزایش  امکان 
می کند،  نصب  ترانس  باشند، 
و  ظرفیت  افزایش  گفت: 
ساعت ها  ترانس  قدرت 
پایین  ترانس  تا  می کشد  طول 
دیگری  ترانس  و  شود  کشیده 
شود  نصب  برق  تیر  باالی 
باعث  خودش  امر  این  و 
است.وی  خاموشی  ساعت ها 
مشترکین  شدن  افزوده  به 
و  کرد  اشاره  شبکه  به  برق 
 45 حدود  سالی  هر  گفت: 
جدید  مشترك  هزار   50 تا 
به  و  می شوند  شبکه  وارد 
نمی دانیم  ما  اینکه  دلیل 
کجاها  در  جدید  مشترکین 
هستند این باعث می شود که 
جدیدی  ضعف های  همیشه 
مانتوانیم  و  بیایند  وجود  به 

تشخیص دهیم. 

خبر

نشریه واکنش: رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر گیالن اعالم کرد: از ابتدای 
سال 96 بیش از40 تن انواع مواد مخدر 

در استان گیالن کشف و ضبط شد.  
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
احدی  احداهلل  سرهنگ   ،  24 گیالن 
در نشست خبری در رشت با اشاره به 
اینکه هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر 
داشت:  اظهار  گذاشتیم  سر  پشت  را 
مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکالت 
است  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی 

برای جامعه محسوب می شود. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس   
فرماندهی انتظامی استان گیالن تصریح 
کرد: مواد مخدر یک سیاست پیاده شده 
جبهه  دو  در  پلیس  و  است  استثماری 
و  بوده  این عرصه  در  مبارزه  در حال 
مخدر  مواد  با  مبارزه  مقدم  خط  در 
جبهه  اینکه  بیان  با  وی  دارد.  حضور 
با عناصر  اول مبارزه و برخورد پلیس 
اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر است 
گفت: در طول سال 95 بیش از 2 تن 
و 321کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف 
نفر  هزار   37 از  بیش  و  شد  ضبط  و 

و  فروش  خرده  کننده،  توزیع  از  اعم 
استان  مواد مخدر در سطح  نگه دارنده 

گیالن دستگیر شدند. 
ماه   3 در  اینکه  به  اشاره  با  احدی   
از40  بیش  امسال،  ابتدای  روز   20 و 
گیالن  استان  در  مخدر  مواد  انواع  تن 
مقایسه  در  افزود:  شد  ضبط  و  کشف 
بعد  در  قبل،  سال  در  مشابه  مدت  با 
با افزایش 53 درصدی و در  کشفیات 
بعد دستگیری ها با افزایش 25 درصدی 
مواجه بودیم که این امر بیانگر فعالیت 

گسترده پلیس است
نگاه رسانه:

به نظر می رسد که بعد از تولید برنج 
، تولید حمل مواد مخدر در گیالن مقام 
دوم را داشته باشد . معلوم نیست این 
پلیس  که  آید  می  کجا  از  مواد  همه 
اینکه  و  کند  می  کشف  را  میزان  این 
مشخص  شود،  نمی  کشف  میزان  چه 

نیست.
پلیس  خصوص  به  پلیس  زحمات 
خطرناکی  افراد  با  که  مخدر  مواد 
اما   ، است  ستودنی  دارند،  سروکار 
شایسته است که دستگاه  های فرهنگی 
و  جوان  نسل   تربیت  خصوص  در 

تالش برای معاش کار بیشتری کنند.
ها  جوان  و  ها  خانواده  از  بسیاری 
راه  پیمودن  و  آورده  باد  آمد  در  برای 
جریان  وارد  شب  یک  در  ساله  صد 
های مافیایی مواد مخدر شده وخود  و 
جامعه را نابود می کنند. 40 مواد مخدر 
کشف شده در استانی مانند گیالن در 
ساحل دریای خزر حیرت انگیز است . 
اگر این گونه باشد معولم نیست که در 
جنوب و استان های همسابه افغانستان 

چه خبر است.
و   انتظامی  نیروهای  به  خداوند 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  تالشگران 
اجر بدهد که هشیار و آگاه در صحنه 
حضور دارند. اگر این میزان مواد وارد 
که  است  مشخص  شد،  مصرف  بازار 
چه تعدداد جوان و  میانسال و سالمند 

را به ورطه نابودی می کشاند..
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 

برخورد  که  دوم  جبهه  در  گفت:  گیالن 
سطح  در  مخدر  مواد  فروشان  خرده  با 
استان است، امسال در 614 مرحله، طرح 
اجرا شده در سطح استان گیالن منجر به 
کشف بیش از 671 کیلوگرم انواع مواد 
مخدر و دستگیری بیش از 4 هزار 500 

نفر خرده فروش مواد مخدر شد
نگاه رسانه:

در  مخدر  مواد  همه  این  راستی  به 
با مردم  گیالنی که یک استانی فرهنگی 
با تحصیلکرده است چه می کند، اساسا 
از  غنی  یا  فقیر  چه  ها   خانواده  چرا 
چرا  کنند.  نمی  مراقبت  خود  فرزندان 
بسیاری از جوان ها و مردهای خانواده 
نفرت  راه   درآمد  و  و تالش  کار  برای 
انگیز خرید و فروش مواد مخدر را پیشه 

خود کرده اند.
با  که  هستند  کسانی  چه  افراد  این 

هستی آدم های بازی می کنندو ..... 

 نشریه واکنش: مدیرعامل شرکت گاز گیالن گفت: 
جاري  سال  اول  ماه  سه  در  جدید  مشترك  هزار   8

ازنعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.  
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
مهندس ظهیری از جذب 8 هزار مشترك جدید در 
سه ماه اول  سال جاري خبر داد و گفت:با جذب این 
تعداد مشترك مجموع مشترکین گاز در گیالن به بیش 

از 973 هزار مشترك رسیده است . 
بالغ  تعداد مشترك جدید،  این  از  اظهار کرد:  وی 
بر 70 درصد مشترك در روستاها و در قالب اجرای 
پروژه های بند »ق« از نعمت گاز بهره مند شده اند . 
 ظهیری ادامه داد: این آمار نسبت به مدت مشابه 
به  شدن  نزدیک  آن  علت  و  داشته  کاهش  قبل  سال 
پایان گازرسانی در استان و برخورداری همه مشترکین 
روستاهای باالی 20 خانوار واجد گازرسانی استان از 

گاز طبیعی است . 
هم  افزود:  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
درصد   95 و  شهری  جمعیت  درصد   99,96 اکنون 
جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی بهره مند هستند 
. ظهیری اظهارکرد: بر اساس برنامه ریزی های بعمل 
آمده تا پایان سال جاری تعداد مشترکین گاز در گیالن 

به یک میلیون مشترك خواهد رسید 
قانون   2 تبصره  در  بندي  ق  ایسنا،بند  گزارش  به 
بودجه سال 1393 کل کشور است که بر اساس آن 
تمام روستاهاي باالي 20 خانوار که هزینه گازرساني 
میلیون   6 از  کمتر  سردسیر  مناطق  در  خانوار  هر  به 

تومان باشد باید از نعمت گاز برخوردار شوند. 

آدمها فکر می کنند ؛ اگر یک بار دیگر متولد شوند 
، جورِ دیگری زندگی می کنند . شاد و خوشبخت و 
کم اشتباه خواهند بود . فکر می کنند می توانند همه 

چیز را از نو بسازند ، محکم و بی نقص ! 
اما حقیقت ندارد..

را  کردن  زندگی  دیگری  طور  جسارت  ما  اگر 
داشتیم ، اگر قدرِت تغییر کردن را داشتیم ، اگر آدمِ 
ساختن بودیم ، از همین جای زندگیمان به بعد را می 

ساختیم !  نظر شما چیست...؟

خبر

خبر

8 هزار مشترک 
جدید صاحب 

گاز شدند 

برای تغییر هرگز دیر نیست

40 تن مواد مخدر در گیالن 
کشف شد

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن از نصب 5 هزار و 500 انشعاب گاز در سه ماه اول سال جاری در استان گیالن 
خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز گیالن با بیان اینکه هم اکنون 97,3 درصد از خانوارهای 
استان، از نعمت گاز بهره مند هستند اظهار داشت: با نصب این تعداد انشعاب در بهار 

امسال، مجموع انشعابات گاز در گیالن به رقم 557 هزار انشعاب رسیده است.
بهینه  سازی  تأکید کرد و گفت:  ایمن گاز طبیعی  بهینه و  بر مصرف  ادامه  وی در 
مصرف، استفاده صحیح از وسائل گازسوز  و رعایت نکات و توصیه های ایمنی باید 

در تمام سال رعایت شود، زیرا این اعمال سبب کمک به اقتصاد خانواده ها  و کاهش 
حوادث و اتفاقات ناگوار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن در انتها از تعامل و همکاری شایسته سازمان های دولتی 
استان و در رأس آنان استانداری گیالن در جهت توسعه گازرسانی در استان تقدیر و 
استان  گاز  مجموعه  اولویت  مهم ترین  مردم  رضایتمندی  داشت:  اظهار  و  نمود  تشکر 
است و در این راستا با همکاری و تعامل با سایر دستگاهها در جهت توسعه گازرسانی 

و افزایش رضایتمندی مردم تالش خواهیم نمود.

نصب بیش از 5 هزار انشعاب گاز در گیالن

واکنش مردم گیالن مصرف 
را 10 درصد کم 

کنند 

تلفن    01333363539        و         01333363890

طالبی،

ستار  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  اوقاف  جدید  کل  مدیر  علیزاده 
کرد:برنامه  اعالم  گیالن  خیریه  امور 
اوقاف  سازمان  عملی  و  جدید  های 
و  پویایی  مایه  کشور  امورخیریه  و 

پیشرفت این سازمان است 
کل  اداره  روابط عمومی  گزارش  به 
اوقاف و امورخیریه استان گیالن ، وی  
بعنوان  خود  معارفه  مراسم  آئین  در 
 ، امورخیریه  و  اوقاف  جدید  مدیرکل 
برنامه های جدید   ، در سخنانی کوتاه 

امورخیریه  و  اوقاف  سازمان  عملی  و 
مایه  را  مدیران  جایی  جابه  و  کشور 
پویایی و پیشرفت این سازمان دانست 
و گفت : خوشحالیم در استانی خدمت 
معنوی  بزرگان  جایگاه  که  کنیم  می 
فراوان از جمله مرحوم آیت اهلل بهجت 
اهلل  آیت  همچون  بزرگانی  و  امینی  و 
رودباری و قربانی و مردمی عاشق اهل 
این  و  است  پذیر  والیت  و  بیت)ع( 
 ، موقوفات  به  برای خدمت  ما  وظیفه 
بقاع متبرکه ، روحانیون و عموم مردم 

علیزاده   . کرد  خواهد  چندان  صد  را 
به  تاکنون  که  کسانی  همه  از   : افزود 
، تشکر  رشد موقوفات کمک کرده اند 
خداوند  امیدوارم   ، می کنم  قدردانی  و 
بر  و  همکاران  کمک  با  دهد  توفیق 
استان  در  سازمان  ابالغیه های  اساس 
گیالن بتوانیم بعد از مدتی گزارش قابل 
دفاعی ارائه دهیم و برنامه های ابالغی 

را با سرعت بیشتر عملی نمائیم .
مراسم  این  پایان  در  است؛  گفتنی 
که با حضور حجت االسالم محمدی ، 

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف 
و امورخیریه کشور برگزار شد از زحمات 6 
ساله حجت االسالم ولی ا... عادلی ، مدیرکل 

اسبق این اداره تشکر و قدردانی شد .
 

مدیر کل جدید اوقاف استان گیالن، گیالن استان بهترین ها است

 مدیرعامل گیالن:

لیال خدمت بین دانا
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واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـر  ویـژه

خبر

خبر

مدیران قضاوت 
می شوند

بدون شرح.......!

رطوبت در گیالن 100 درصد، 

حسادت در میان مردم ما بیش از رطوبت!!! 

با خود عهد کرده ام به تناوب 
در  شایع  مسائل  برخی  باره  در 
به  رسیدگی  عدم  مانند«  جامعه 
دارایی ها مدیران در طول سالهای 
خواری،  رشوه   ، انقالب  پیروزی 
دروغ گویی و به خصوص تهمت 
آنها  همگی  که  حسادت  و  زنی  
در دین ما بسیار مذموم است، تا 
زمانی که در رسانه حضور دارم ، 

بگویم و بنویسم.  
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، در عین حالی 
های  رسانه  دیگر   ، امیدوارم  که  
 ، سازی  فرهنگ  برای  کشور 
اجرای  و  انجام  و  سازی  شفاف 
رسالت خویش به این مسائل مهم 
باشند،  از پیش داشته  بیش  توجه 
زشتی های این خصوصیت ها با 
اطالع  عمومی  افکار  به  شفافیت 

رسانی شود. 
کار ر سانه را از 1360 در رسانه 
رسمی کشور » ایرنا » شروع کردم 
و از آن همان زمان با دهها دوره 
درست  که  گرفتیم  یاد  آموزشی 
خبر رسانی کرده و از این مسیر به 

افکار عمومی خدمت کنیم. 
به سالهای گذشته  امروز وقتی 
کشور  استان  پنج  در  که  ای 
مسئولیت داشته و هشت سال هم 

مسئول  زادگاهم  استان  گیالن  در 
اصطالح  به  کنم،  می  نگاه  بودم، 
پزشکان دز یا انداره حسادت در 
منطقه را در میان خود مردم بسیار 

باال می بینم. 
اکنون که هفت سالی که استان 
بیشتر  را  شدت  این  ام  برگشته 
در  ندیدم  و  کنم  می  احساس 
پیشرفت  برای  ای  عده  که  جایی 
صورت  به  فردی  شدن  بزرگ  و 
جشنواره  کند،  همت  خودجوش 
رسانه  در  آنکه   یا  شود  برگزار 
هم  اگر  حتی  شود.  نوشته  ای 
هم  سمیعی  مجید  پروفسور  از 
استقبال می شود، اغلب دولتی و 
سازمانی است و مردمی به دیدار 
ایشان می روند که درد و مشکل 

و عمل جراحی دارند.!! 
ما گیالنی ها باید یاد بگیریم که 

به  نسبت  و  تر  گشاده  را  ها  دل 
هم مهربان تر و به فرمایش قرآن 
مجید برای عزت هم تالش کنیم. 
آنکه  برای  دارند  اعتقاد  زاپنی 
خالص  مدیر  یک  دست  از 
به  او  که  کنند  می  تالش  شوند، 
پست باالتر ارتقاء پیدا کند و اگر 
خواستند جای او را بگیرند با این 
در  و  ما  کشور  در  باشد.  شیوه 
بسیاری  در  متاسفانه  عزیز  گیالن 
از افراد شیوه زیر آب زنی یا خالی 
کردن زیر پای طرف فرهنگ شده 
به  خودش  آنکه  برای  و  است 
جای او بنشیند، او را تخریب می 

کند.!؟ 
میزان حسادت به هزاران نمونه 
در گیالن حتی طی سالهای اخیر 
در روستاها به حدی افزایش یافته 
که اگر رطوبت گیالن 100 درصد 

باشد، حسادت بیش از این میزان 
است.! 

مسئوالن  از  بسیاری  اکنون  هم 
و مقام های گیالن از سطح عالی 
تا میانی اهل استان هستند و هیچ 
کس بدون اشتباه نیست ، اما چرا 
نمی توانیم این افراد را درك کنیم 
تالش  شان  رفتن  باالتر  برای  و 

کنیم . 
بر  را  خود   همت  همه  چرا 
بنا گذاشته  آنها  تخریب و تهمت 
ایم و در این راه از هیچ کوشش و 
تهمتی دریغ نمی ورزیم. مطالعات 
نشان می دهد، هر جامعه ای که در 
نگاه  از  اند  پیشرفت داشته  جهان 
گرایانه  حمایت  و  خواهانه  ترقی 
مردم آن بوده و جوامع عقب مانده 
به  کسانی هستند که همیشه کمر 

نابودی هم بسته اند. 
و  شهر  در  زیادی  های  نمونه 
شاید  که  دارم  زادگاهم  روستای 
را  ها  آن  نباشد  شایسته  خیلی 
طرح  نمونه  عنوان  به  رسانه  در 
مان  از همه مردم خوب  اما  کنم، 
همیشه  برای  بار  یک  می خواهم 
کالم  براساس  بگیرید  تصمیم 
انسانی  لحاظ  به  یا  قران  در  خدا 
و قانون و عرف و هر آنچه به آن 
بند هستند، حسادت را کنار  پای 
بگذارند که خانه خراب می کند.  

یا علی مدد 

ولی دانش آموز است و می 
گوید، برای ثبت نام فرزندش 
که پیش دانشگاهی » یا همان 
است  دبیرستان  آخر  سال 
انتقاعی  غیر  مدرسه  یک  به 
مسئوالن  و  کرد  مراجعه 
یا  سال  یک  برای  مدارس 
همان یک ترم تحصیلی حدود 
9 میلیون تومان طلب کردند.!! 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
می  وی   ،  24 گیالن  خبری 
دوره  برای چهار سال  افزاید: 
دانشگاه  در  ارشد  کارشناسی 
با  ترم  چهار  در  دولتی  غیر 
تومان  میلیون   8 نامه  پایان 

هزینه نمی شود ، چگونه یک 
باید 9 میلیون  ترم در مدرسه 

تومان بپردازد.. 
به  پاسخ  در  شهروند  این 
چه  که   ما  خبرنگار  پرسش 
مدرسه  در   ، است  اصراری 
غیر انتفاعی و غیر دولتی  ثبت 
مدارس  کرد:  اظهار  کنید،  نام 
و  نظم  علت  به  انتفاعی  غیر 
بسیاری  دارد،  که  مدرسانی 
از والدین اعتقاد دارند  خیلی 

بهتر یا پیشرفته تر است.
شاید  کرد:  تصریح  وی   
که  همین علت هم هست  به 
مدارس  گونه  این  مسئوالن 

افزایش  بسیار  را  ها  شهریه 
می  مسئوالن  این  اند.  داده 
قانون  طبق  ها  شهریه  گویند: 
و با مجوز آموزش و پرورش 

استان است.
بدون  هم  اولیا  از  یکی 
کرد  می  ابراز  مدرك  و  سند 
اعالم  مدارس  مسئوالن  که 
قابل توجهی  اند درصد  کرده 
و  آموزش  به  ها  شهریه  از 
شود.  می  پرداخت  پرورش 
یک  ها،   هزینه  برای  بخشی 
بخش هم برای حق التدریس 
هم  محدود  بخشی  البته  و 
می  محسوب  آمد  در  بعنوان 

شود.حاال ما مانده ایم و اظهار 
نظرهای مسئوالن مدرسه های 
دانش  اولیای  انتفاعی،  غیر 
حدیث  و  حرف  و  آموزان 
ها در باره میزان شهریه ها و 
امیدواریم یک روابط عمومی، 
و  اجرایی   مسئول  کل،  مدیر 

کسی  پاسخ دهند. 
اولیای  و  مدارس   مسوالن 
آموزان  دانش  و  مدارس 
توضیح،  باره  این  در  چنانچه 
انتقاد و پیشنهادی دارند برای 
با  افکار عمومی  روشن شدن 
منتشر  تا  بگذارند  میان  در  ما 

شود.  ممنون

 جانشین مدیرمسئول  :               محمود رضایی

آمارهای  به  گرچه 
به  خارجی  مجامع 
لحاظ نگاه سیاسی اعتمادی 
بررسی  آخرین  اما  نیست، 
میزان  که  نشان می دهد  ها 
پولشویی در ایران در چهار 
سال اخیر بهبود یافته است. 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
،سازمان   24 گیالن  خبری 
شفاف سازی در دولت دهم 
چهار  ردیف  در  را  ایران 
رده  و  داد  قرار  آخر  کشور 
تازگی  به  اما   ، بودیم   179
پیدا  بهبود  پله   50 حدود 
شرایط  در  اینکه  ایم.  کرده 
بهبود قرار گرفته ایم معنا و 
مفهومش اینست که مدیران 
ما بهتر از قبل عمل می کنند 
هم  نظارتی  های  دستگاه  و 

نظارت بیشتری دارند. 
با  اسالمی  نظام  مدیران 
هر نگاه سیاسی و وابستگی 
ها که وارد عرصه مدیریتی 
که  باشند  آگاه  شوند  می 
ارزیابی  مورد  آنها  عملکرد 
داخل  در  عمومی  افکار 
جهانی  نگاه  و  کشور 
ازطریق سازمان های شفاف 

سازی قرار دارند.
جمهوری  در  مدیران   
که  نکنند  تصور  اسالمی 
همه   ، شوند  نمی  قضاوت 
و  هستند  بین  ذره  زیر  آنها 
ها  رسانه  در  آنها  عمل  اگر 
منتشر نمی شود به این معنا 
نیست که افکار عمومی هم 
از کارکردهایشان بی اطالع 
کارها  این  نسبت  یا  و  بوده 
داشت. نخواهند  واکنشی 
چهار  دوره  درپایان  اکنون 
یازدهم  دولت  مدیران  ساله 
حضور  مردم  و  داریم  قرار 
قضاوت  را  شان  چهارساله 
می کنند، ضمن آنکه درباره 
هم  جدید  مدیران  حضور 
خواهند  نشان  حساسیت 
دارد  جا  میان  این  در  داد. 
رسانه ها درهر سطح و اندازه 
شفافیت  با  دارند  قرار  که  ای 
و بدون جهت گیری ها خاص 
قضاوت  را  مدیران  عملکرد 
اطالع  افکارعمومی  به  و 

رسانی کنند.

زین العابدین عبدالکالم 
 پنج سال رئیس جمهور 

هند وستان بود.
در   )2015 )27ژوییه  او 
درگذشت  سالگی   83 سن 
و ملت هند را به عزا نشاند.
تلویزیون ملی هند دارایی 
چنین  این  را  او  ثروت  و 

اعالم کرد:
سه دست کت و شلوار 

شش عدد پیراهن
یک عدد ساعت مچی

جلد  پانصد  و  هزار  دو 
کتاب

که  دولتی  آپارتمان  یک 
مدت ها 

قبل به جامعه دانشمندان 
هند تحویل داده شد.

موجودی بانکی صفر.
دعای  او  دارایی  تنها 
جمعیت  میلیارد  ونیم  یک 

هندوستان.....

فاضالب در رودخانه ها و نفوذ به ابهای 
زیرزمینی درمرز هشدار!!

رئیس شورای اسالمی شهر الهیجان گفت: ورود 
فاضالب به رودخانه ها و نفوذ به سفره های آب 
زیر زمینی بسیار نگران کننده و به مرز هشدار رسیده 
است. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  خدایگانی  حسینعلی 
الهیجان در یازدهمین جلسه شورای اسالمی شهر 
آسیب  و  آبی  کم  مشکالت  به  اشاره  با  الهیجان، 

افزود: هرچند  پسماندهای شهری،  ها و  زباله  از  ناشی  های زیست محیطی 
مشکل کم آبی در استان گیالن آن چنان محسوس نمی باشد، اما متأسفانه ورود 
فاضالب به رودخانه ها و نفوذ به سفره های آب زیر زمینی بسیار نگران کننده 
و به مرز هشدار رسیده است. وی گفت: در شهر الهیجان نیز علیرغم برخی 
اقدامات همچون احداث و افتتاح تصفیه خانه فاضالب، متأسفانه عدم اتصال 
رینگ شبکه فاضالب شهر به این مجموعه باعث شده است که این مجموعه 

سالها بالاستفاده باقی بماند.
شهری  فاضالب   ، نقاط  بسیاری  در  که  هستیم  شاهد  افزود:  خدایگانی،   
بصورت مستقیم از طریق کانال آب به مزارع برنج هدایت می شود که بسیار 
خطرناك و تهدید ی برای سالمت شهروندان می باشد و با توجه به پیگیری 
تاکنون هیچ  متأسفانه  استانی و شهرستان،  با مسئولین  فراوان  رایزنی های  و 

اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

خدایگانی مطرح کرد:

شهریه برخی مدارس غیر انتفاعی سرسام آور است!
آموزش و پرورش توجه کند،

چند نکته از این معنا
»مرد« را به »عقلش« بنگر ؛ نه به »ثروتش« !! »زن« را به  »وفایش« بنگر ؛ نه به »جمالش« !!  »دوست« را به »محبتش« بنگر 
؛ نه به »کالمش« !!  »عاشق« را به »صبرش« بنگر ؛ نه به »ادعایش« !!  »مال« را به »برکتش« بنگر ؛ نه به »مقدارش« !!  »خانه« 
را به »آرامشش« بنگر ؛ نه به »بزرگیش« !! »دل« را به »پاکیش« بنگر ؛ نه به »صاحبش« !! »فرزند« را به »ایمانش« بنگر ؛ نه به 

»وفاداریش« !!  »پدر« و »مادر« را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر !!  

یادداشت مدیرمسئول 

 چاپ دوم
قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها  

ششمیـن  تالیف
 استاد مجید محمدپور                

کتابي دانشگاهي براي رشته هاي روزنامه نگاري - 
امور فرهنگي  و  روابط عمومي - از انتشارات جهاد 

دانشگاهي استان گیالن

تلفن تماس براي خرید     09125036810

                       محـل خریـد کتـاب :
   کتابفروشي طاعتي - رشت ، میدان شهرداري ،  ابتداي علم الهداي 

کتابفروشي  بدر -  گلسار،  رو به روي  اداره کل پست گیالن - 
کتابفروشي وارسته - ابتداي خیابان نامجو از سمت فلکه گاز  

کتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
کاربـردي  

» عکس از مرادی «


