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انزلي  بندر  آزاد  منطقه  تردد خودروهاي پالك  گفته مي شود كه 
بار ديگر محدود و متاسفانه به همان 45 كيلومتر شده است و اين 
خودروها در شرق گيالن حداكثر تا شهر شلمان« حد فاصل لنگرود 

و رودسر« امكان رفت و آمد دارند.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، برخي از مناطق آزاد 
در كشور در ماههاي گذشته كه اخبار آن در رسانه هاي سراسري هم  
منتشر و در پيك بامداري راديو هم شنيده شد،  به مجوز مسافت تردد 

خودروهاي منطقه آزاد انزلي اعتراض كرده بودند.
 اين مناطق اعالم كردند كه يا به آنها هم اجازه تردد مسافت هاي 

بيشتر داده شود و  يا آنكه انزلي هم محدود شود. 
 اين در شرايطي است كه استان گيالن يك كالن شهر است و همه 
شهرها به هم بسيار نزديك و متصل است و اگر تصميمي هم در اين 
خصوص اتخاذ شده ، حق مسئوالن و مردم بوده تا در يك كالنشهر 
آزاد  مناطق  داراي  هاي  استان  ديگر  در  باشند.   داشته  تردد  امكان 
اقتصادي بين شهرها و مراكز شهرستاني فاصله زياد و اغلب بياباني و 
يا مزارع قرار دارد و همين تفاوت باعث مي شود كه چنين خواسته 

اي نا حق باشد. 

چرا تردد 
خودروهاي 
منطقه آزاد 

محـدود شد؟!

مقام ارشاد قضايي گيالن هشدار داد :

استاندار:

مدير عامل خبر داد،

رئيس جمهور شدن در 
توانم نيست

 صفحه 2

گيالن يك كالنشهر است،

 جشن بـزرگ انقالب در دهستـان سياهکلـرود برگـزار شد   
عصر روز پنجشنبه مورخ 21 /11 1395 مصادف با نهمین روز ایام اهلل دهه مبارک فجر 
جشن بزرگ انقالب اسالمی در دهستان سیاهکلرود از توابع بخش چابکسر شهرستان 
روستا  اسالمی  اعضای شورای   ، بخشدار   ، فقیه  ولی  محترم  نماینده  با حضور  رودسر 
برگزار شد.                                                                                                                   روستا   این   سالن سمام  در  سیاهکلرود  انقالبی  مردم  و  مسئولین  سایر  و 
هزار  و خاطره 302   یاد  داشت   با گرامی  بخش چابکسر  امام جمعه  مراسم  این  در 
شهید انقالب اسالمی علی الخصوص بنیانگذار و معمار کبیر این انقالب حضرت امام 
خمینی ) قدس ره( ، راه ایشان را راهی پر از خیر و برکت و وظیفه ملت مسلمان ایران 
را پاسداری از خون شهدا و به ثمر رساندن آرمان بزرگ این بزرگواران و انقالب 

بر شمردند.                                                                                                  
حجت االسالم کشاورز  ضمن اشاره به حدیث ام سخن ام علی )ع( در خصوص  
و  نهد  احترام   تولید  به  ای  جامعه  اگر   : افزودند  مصرف  کاهش  و  تولید  ازدیاد 

کشاورز را محترم نگاه دارد جامعه ای موفق است .       
 ریاست جهاد کشاورزی چابکسر ضمن تبریک به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک 

شرقی  الیه  منتهی  در  چابکسر  بخش  کرد  بیان  آفرینان  فجر  تمامی  به  فجر 
استان گیالن همچون نگینی میدرخشد چرا که این اقلیم از سویی به منبع بزرگ سرمایه 
و انرژی یعنی دریای خزر و از سویی دیگر به رشته کوه بزرگ البرز متصل است و این 

امر موجب رونق کشاورزی و گردشگری در این جلگه زیبا است.            
   مهندس حسین نیک فرجام با تاکید بر این مطلب که پیشه اصلی پدران  و حتی خود 
ما در این اقلیم کشاورزی است ، افزود : از شما تولید کنندگان محصوالت کشاورزی  
خواهشمندم به فعالیت باغبانی خصوصا تولید گیاهان زینتی اهمیت بیشتری دهید و دانش 

خود را در این زمینه افزایش دهید زیرا امروزه بدون علم  نمیتوان باغداری و کشاورزی 
روح  بر  سالم  دردو  با  سیاهکلرود  دهستان  اسالمی  شورای  رئیس  داد.   انجام  مدرن 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و یاد بود  شهدای این انقالب ، شرکت در 
راهپیمایی یواهلل 22 بهمن را پاسداری از خون جان فشانان این این مرز و 
بوم و حرکتی در راستای به ثمر رساندن آرمان بزرگ این ملت و انقالب 

و همچنین مشتی بزرگ بر دهان یاوه گویان غربی خواند.                   
    خیر اهلل   جوادی همچنین به عنوان یک فرهنگی و مدیر بازنشسته 
با تعریف خاطرات زیبا، شاد و روح افزا از دوران انقالب و حال و هوای 
دانش آموزان در آن ایام موجب شادی اهالی روستا و حاضرین شد.         

  گفتنی است در این در امتداد برنامه های این جشن بزرگ گروه تئاتر 
سوند تنگابن به سرپرستی مهران نیک فرجام و اجرای سرود با ادغام دو گروه 
هوشمند    سمیه  سپرستی  به  چابکسر  شهرداری  گمنام  شهدای  پیرامید  و  کر 

شادی بخش حاضرین در سالن بودند.

در ايام اهلل دهه فجر انقالب اسالمي  ، 
ادامه مطلب صفحه 4

فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس علمی كاربردی برای تدریس 
             دروس تخصصی رشته های علمی-كاربردی

دانشگاه جامع علمی كاربردی استان گيالن به منظور شناسائی و تأمين مدرسان دوره های علمی كاربردی از بين افراد 
بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و عالقه مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته های علمی كاربردی بر اساس 
حداقل شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید. از این رو عالقه مندان واجد شرایط می توانند جهت اطالع از عناوین 
به پرتال  تا تاریخ95/12/5  تاریخ 95/11/25  از  نياز و سایر شرایط شركت در این فراخوان  رشته های تحصيلی مورد 
اصلی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان گيالن به آدرسhttp://gi.uast.ac.ir مراجعه نمایند. بدیهی است شركت 

در این فراخوان هيچگونه تعهد استخدامی و یا جذب را برای این دانشگاه نخواهد داشت.



 واکنش سياسي ، گوناگون 

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

رئيس جمهـور شدن 
را در توان خودم 

نمی بينم 

mohammadpour3650@yahoo.com 

و  دفاع  وزير  واكنش:  نشريه 
پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: ايران 
اقتدار  استقالل و  به  اتکاء  با  اسالمي 
ملي، در مقابل تهديد هر قداره کشي، 

تسليم نشده و سر فرود نمي آورد.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
در  دهقان  حسين  دکتر   ،  24 گيالن 
نخستين  خادمان  از  قدرداني  آئين 
استان  شهيد  هزار  ملي هشت  کنگره 
امروز  کرد:  اظهار  رشت  در  گيالن 
کشور  يک  بعنوان  اسالمي  ايران 
مقتدر، مورد قضاوت است و جهانيان 
بايد  نظام،  اين  با  تعامل  در  داند  مي 

مراقب رفتار و گفتار خويش باشند.
وي با بيان اينکه جايگاه رفيع نظام 
انگاشته  ناديده  قابل  ايران  اسالمي 
بر  امروز  داد:  ادامه  نيست،  شدن 
نظام  اين  که  است  مسلم  همگان 
را  کشي  قداره  هر  تهديد  ملت،  و 
نپذيرفته و سر تسليم فرود نمي آورد.
نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزير   
ملتي  هيچ  امروز  کرد:  اظهار  مسلح 
نيست  جهان  سياسي  جغرافياي  در 
که ايران اسالمي را بعنوان يک ملت 
در  نکند،  تلقي  آرمان  با  و  تمدن  با 
تبليغاتي در پي  حاليکه دستگاه هاي 
را  مقتدر  چهره  اين  که  هستند  آن 
مخدوش کنند اما تأللؤ درخشان نظام 
توطئه شده  اين  تحقق  مانع  اسالمي، 
است.  سردار دهقان تاکيد کرد: اين 
بايد حفظ شود  ارزش و عزت  همه 
کمک  پي  در  بايد  حفاظت  براي  و 
انسجام،  آن  الزمه  که  بود  تقويت  و 
فرمايشات  از  پيروي  ملي،  وحدت 
دانستن  دشمن  رهبري،  معظم  مقام 
تضعيف  نواهاي  نشنيدن  و  دشمن 
بيانات  به  اشاره  با  وي  است.  کننده 
اخير مقام معظم رهبري در ارتباط با 
مواضع رئيس جمهوري جديد آمريکا 
جديد  جمهوري  رئيس  از  ما  گفت: 
چهره  که  کنيم  مي  تشکر  آمريکا 
واقعي اين کشور را نمايان ساخت و 
ابهت اين کشور را در ذهن همه ملت 
روي  با  داد:  ادامه  وي  شکست.  ها، 
جديد  جمهوري  رئيس  آمدن  کار 
قاب  دور  بادمجان  اي  عده   ، آمريکا 
مي  صهيونيستي،  رژيم  مانند  چين 
خواهند نوعي از دشمن سازي جديد 
را در منطقه ايجاد کنند و گزينه آنها 
در اين بين، ايران اسالمي است که ما 
را بعنوان دشمن ثبات و امنيت نشان 
دهند! وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
افزود: همه واحدهاي سياسي  مسلح 
نيز  و  فرضي  دشمنان  منطقه،  در 
دستگاه هاي جاسوسي به کار گرفته 

، ويژه  بازيهاي  بومي محلي  جشنواره  فرهنگي  و 
بانوان  شهرستان رضوانشهر در سي و هشتمين سالگرد 
دهه  اهلل   يوم  و  اسالمي  انقالب  شکوهمند  پيروزي  
مبارک فجر با حضور مسئولين شهرستان  رضوانشهر از 
سوي کميته امور بانوان  فرمانداري رضوانشهر ، ميراث 
اداره ورزش و  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 
جوانان رضوانشهر، بخشداران بخش مرکزي و پره سر، 
شهرداري و  شوراي اسالمي شهر  رضوانشهر و پره سر،  
فرهنگ و ارشاد اسالمي  ، آموزش و پرورش و هيئت 
بازيهاي بومي و محلي  شهرستان رضوانشهر در سالن 

ورزشي  شهيد محسني  برگزار شد.
در اين  جشنواره با تالوت  قرآن در ابتداي  برنامه 
يه   ، کشي  طناب   ، محلي  و  بومي  بازيهاي   اجراي  و 
قل دوقل ، وسطي و اجراي کاتاي  نوجوانان ، اجراي 
موسيقي  ني نوازي  توسط  بانوي هنرمند  تالش خديجه 
رزداري ، تماما  با مديريت  و اجراي ارزشمند  بانوان 

شهرستان  برگزار  شد.
فرمانداري  بانوان  امور  کميته  مسئول   ياري  آزاده 
 ، رضوانشهر  شهر  اسالمي  شوراي  وعضو  رضوانشهر 
ضمن خير مقدم و گراميداشت ايام مبارک دهه فجر  با 
ارزوي  سالمتي و طول عمر  براي  مقام عظماي  واليت 
و نيز گراميداشت  ياد و خاطره  شهيدان  اسالم ، انقالب  
و شهيد  آتش نشان  شهرستان  محسن روحاني ، هدف 
از برگزاري  اين جشنواره را  احياء  و آشنايي هر چه  
بيشتر و بهتر زنان و دختران نسل امروز با آداب و رسوم 
، فرهنگ و  بازي هاي  بومي و محلي گذشتگان منطقه 
ادامه داد: گسترش فرهنگ  بومي و  عنوان كرد ، وي  

جديد  رئيس جمهوري  تا  شوند  مي 
ما  عليه  اقداماتي  به  وادار  را  آمريکا 
امروز مي  کنند. سردار دهقان گفت: 
خواهند همان موضوع پرونده سالح 
ديگري  گفتمان  با  را  اي  هسته  هاي 
ايران  اگر  گفتند  مي  که  کنند  تکرار 
دنيا  شود،  اي  هسته  سالح  صاحب 
اينکه مواضع  را تهديد مي کند حال 
جمهوري اسالمي ايران، کامال روشن 
مي  اعالم  رسمي  بصورت  و  است 
کنيم ما در کنار جبهه مقاومت ايستاده 
ايم، خواهيم ايستاد و به اين ايستادگي 
ما  کرد:  اظهار  وي  کنيم.  مي  افتخار 
گذاريم،  نمي  تنها  را  مقاومت  جبهه 
کمک مي کنيم اما مداخله نمي کنيم 
کنند.  دفاع مي  مقابله و  آنان خود  و 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
اضافه کرد: در مقابل حضور بيگانگان 
نيز حتمًا مي ايستيم و حضور آنان را 
دانيم  مي  ثباتي  بي  زمينه  منطقه،  در 
چراکه آنان براي ما هيچگاه در طول 
تاريخ حضورشان، امنيت نياورده اند.

ما  کرد:  تصريح  دهقان  سردار 
نمي  دشمن  را  همسايه  کشورهاي 
دانيم و حرف ما با آنان، اين است که 
بيگانگان مي خواهند سايه شوم خود 
با  را بر منطقه تداوم بخشند، ما بايد 
امنيت  يکديگر،  همکاري  و  تعامل 

منطقه را حفظ کنيم.
وي اساسي ترين عنصر قدرت را 
قدرت دفاعي دانست و افزود: امروز 
اسالمي  جمهوري  کنيم  مي  اعالم 

محلي  درميان  بانوان و نقش آفريني بانوان در ورزش 
همگاني  براي سالمت جامعه مهم و بسيار حائز اهميت 

ايران در حوزه تامين اهداف و منافع 
توانمندي  ارتقاي  جهت  در  و  خود 
ايده  بر  متکي  خويش،  دفاعي  هاي 
آرمان هاي خود عمل مي کند  ها و 
چراکه ملت زنده، ملتي قادر به دفاع 
از خود است. وزير دفاع و پشتيباني 
از  ديگري  در بخش  مسلح  نيروهاي 
اسالمي  ايران  امروز  سخنانش گفت: 
اين منطقه  تنها کشوري است که در 
و  است  مند  بهره  امنيت  از  پرآشوب 
اين، به برکت شهداست.  وي افزود: 
ترويج   ، شهدا  ياد  داشتن  نگه  زنده 
زمينه هاي  پاسداشت گرانقدرشان  و 
اين  در  را  امنيت  و  ثبات  استقرار 

کشور فراهم کرده است.
اينکه  کرد:  اظهار  دهقان  سردار   
يا تک  يک خانواده چندين فرزند و 
فرزند خود را به ميدان جانبازي مي 
اين  که  است  پيوندي  نشانه  فرستد، 
سرمايه  اين  و  دارد  انقالب  با  ملت 
ملت  داد:  ادامه  وي  اتکاست.  قابل 
در چشم  و  است  ملت شاخصي  ما، 
ديگران شکست ناپذير تلقي مي شود 
اين  با  تواند  مي  جهت،  همين  به  و 
کند.   طي  را  تعالي  مسير  ها،  داشته 
سردار دهقان با بيان اينکه باور داريم 
که پيام شهدا برآمده از ماهيت اصيل 
در  ريشه  و  است  اسالمي  انقالب 
اطهار  ائمه  مکتب  و  عاشورا  فرهنگ 
از خود  بايد  امروز  گفت:  دارد،  )ع( 
معرض  در  را  خويش  چقدر  پرسيد 
اين  آيا  و  ايم؟  داده  قرار  شهدا  پيام 

همه   همراهي   از  قدرداني   با  ادامه   در  ياري   . است 
فرماندار  پور  حسني  عسگر  خصوص  به  ها  سازمان 

پيام ها امروز هم ضرورت دارد؟  وي 
و  اساسي  محور  واليت  اينکه  بيان  با 
کرد:  اضافه  است،  پايداري  بنيادين 
همه  در  رهبري  از  اطاعت  و  تبعيت 
مورد  شهدا،  نامه  وصيت  فرازهاي 
است  چيزي  همان  اين  و  است  تاکيد 
که قوام نظام اسالمي ايران بدان متکي 
اين  به  اشاره  با  دهقان  سردار  است.  
موضوع که پيام شهدا انسجام، وحدت 
و  سلطه  نظام  مقابل  در  يکپارچگي  و 
ظلم،  نفي  افزود:  است،  صهيونيسم 
به  کمک  و  فساد  با  مبارزه  تبعيض، 
همنوع پيام شهداست و همواره جامعه 
اين ويژگي هاست.   نيازمند  قوام  براي 
وي اضافه کرد: امروز در دنيايي قرار داريم 
که شرايط خاصي بر آن حکم فرماست و در 
منطقه دچار نوعي ناامني هستيم. وزير دفاع 
تخريب  افزود:  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و 
اسالمي،  کشورهاي  مادي  هاي  داشته  همه 
کشتار، جنايت، قساوت و وحشي گري، همه 
و همه ساخته آمريکاست براي اينکه اسالم 
را عليه اسالم بکار گيرد بدون اينکه آمريکا 
هزينه کند و امنيت رژيم صهيونيستي حفظ 
جرياني  جريان،  اين  داد:  ادامه  وي  شود.  
بلکه  شود  محدود  منطقه  به  تنها  که  نيست 
گريبانگير خود برافروزندگان آن نيز شده و 
امروز وحشتي که در اروپا و آمريکا وجود 
دارد؛ وحشتي است که خود آنها خلق کرده 
و بدان دچار شده اند. سردار دهقان تاکيد 
کرد: امروز ايران اسالمي تنها کشوري 
از  پرآشوب  منطقه  اين  در  که  است 

امنيت بهره مند است.
 روابط عمومي استانداري

شهرستان  رضوانشهر متذکر شد: سالمت روحي  و رواني 
هر جامعه  به  سالمت زنان و دختران  جوان همان جامعه 
باز مي گردد. با برگزاري اين بازيها با ايجاد نشاط و اميد در 
زنان با توجه به اينکه در اين روزها فرهنگ غربي در بين 
جوانان ما رواج پيدا کرده، ما مي توانيم با ترويج بازيهاي 
بومي و محلي و آشنايي هر چه بيشتر و بهتر آن  در جامعه، 
براي  زنان و دختران و جوانان  خود  ايجاد سرگرمي و 
نشاط  بيشترو بهتري  ايجا کنيم. آزاده ياري تصريح كرد: 
تکامل ، پويايي و نشاط هر جامعه  به نوع مديريت درست 

باز مي گردد.
ابراهيم  چراغي  معاون  فرماندار رضوانشهر با تبريک  
جشن انقالب و گراميداشت  ياد  و خاطره  شهدا  به ويژه  
شهيد آتش  نشان  محسن روحاني  با اشاره به اهميت و 
نقش انقالب  در استکبار ستيزي  گفت : انقالب اسالمي 
 ، الملل  بين  ايران در سطح  ملت  آبروي  و  موجب عزت 
آفريني مي  برتر در سطح منطقه نقش  بعنوان يک قدرت 
کند. امام و اهداف انقالب  و شهدايي  که تقديم انقالب  
شد  به هيچ عنوان انحصاري  نبوده و نخواهد بود وامام 

خميني با اتكاي به اسالم در دلها نفوذ کرده بودند.
جراغي در ادامه افزود: ملت  ايران با  تبعيت از رهبري 
، به فرمان ولي امر خود همواره همراه  دولت  هستند . 
وي با اشاره به تحريم هاي اقتصادي اعمال شده از سوي 
دشمنان  متذکر شد: تمام  توانمندي هاي علمي و نظامي 
بدست آمده  در سايه تحريم هاي همه جانبه غرب بود و  
ملت ايران اين  امر  را  يک فرصت  تبديل كرد كه  امروز 

دنيا متحير ايران مانده است.

جمهوري  رياست  انتخابات  براي  آيا  اينکه  به  پاسخ  در  ظريف 
با قطعيت مي توانم بگويم که  اين را  کانديد ميشود يا خير؟ گفت: 
من هيچ گاه کانديد رياست جمهوري نخواهم بود چون اين توان را 
در خود نمي بينم. قبل از ديدارهاي خارجي آقا، خصوصي خدمت 
اين است که در حوزه اي که تخصص دارم  اعتقادم   . ايشان هستم 
کار کنم و تاکنون در حوزه اي که بلد نبودم و تخصص نداشتم کار 
انجام مي دهم.  بلدم همين کاري است که االن  نکردم، و کاري که 
دوستان  از  بعضي  مهرورزي  مورد  که چقدر  مي بينيد  هم  را  همين 
قرار مي گيرند. وزير امور خارجه کشورمان در خصوص رابطه ميان 

حتمًا  من  که:  گويد  مي  اينگونه  هم  رهبري  معظم  مقام  با  خودش 
لياقت محبت هايي که حضرت آقا نسبت به بنده در طول ۲۷ يا ۲۸ 
سال گذشته داشتند را ندارم، شايد اولين باري که من خدمت ايشان 
به  البته  و  بودم  نيويورک  در  محلي  کارمند  که  بود  زماني  رسيدم 
عنوان کارمند محلي مسئول نمايندگي بودم که از اتفاقات نادر تاريخ 
براي  رئيس جمهور  عنوان  به  ايشان  و  ديپلماسي هر کشوري است 
مجمع عمومي تشريف آورده بودند ؛ از آن زمان محبتي که آقا به من 

داشتند ، محبت ويژه اي بوده است که حتمًا اليق آن نبودم.

واكنش2

ایـران در برابر زورگویـي ها 
تسليم نمي شود

 سرمقاله  

16 جمادی االول  1438
 شماره   26653 بهمن  1395 سه شنبه 

واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
گيالن  استان  دادگستري  كل  رئيس 
در  تا  خواست  ديربط  مسئوالن  ز  ا 
راستاي تامين امنيت و سالمت غذايي 
مردم به خصوص در تعطيالت نوروز 
قانوني  برخورد  متخلفات  با  و  اقدام 
شود. به گزارش شبکه تحليلی خبری 
گيالن 24 ، احمد سياوش پور  در نشست شوراي برنامه ريزي با 
تسليت ايام  فاطميه  با اشاره  به لزوم  امنيت و سالمت غذايي در 
سطح جامعه  به ويژه در ايام  تعطيالت نوروز از معاونت اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان خواست تا  نظارت بر  
رعايت نکات بهداشتي در رستورانها و غذاخوري هاي سطح استان 
قانوني صورت  با مراكز متخلف برخورد  اعمال شده و  با جديت 

گيرد و همچنين از طريق رسانه عا نيز اطالع رساني  شود.
استان   كل  دادگستری  مقام  قائم   ، الهيان  مجيد  نشست  اين  در 
گيالن ،اخبار و رويدادهای مهم استان را به آگاهي حاضرين رساند 
. در اين جلسه هر كدام از معاونين گزارشی از حوزه های تحت 
سرپرستی ارائه كردند و پس از طرح مسايل مرتبط با دستگاه قضايی 

استان، تصميمات الزم اتخاذ و مصوب شد.

 نشريه واكنش و شبكه خبري گيالن 
عالي  هيئت  دبير  و  اعضاء  رئيس،   :24
دوره  پنجمين  انتخابات  بر  نظارت 
شوراهاي اسالمي استان گيالن منصوب 
انتخابات  ستاد  اعالم  اساس  بر  شدند.  
گيالن  استان  انتخابات  ستاد  به  کشور 
نظارت  مرکزي  هيئت  رئيس  شاه نشين  محمودي  محمد  حکم  با 
والمسلمين  حجت االسالم  کشور،  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  بر 
به عنوان رئيس هيئت  نماينده فومن و شفت  افتخاري  محمدمهدي 
و  اسالمي شهر  دوره شوراهاي  پنجمين  انتخابات  بر  نظارت  عالي 
روستاي استان گيالن منصوب شد. همچنين بر اساس احکام رئيس 
هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي کشور منوچهر 
جوريابي  حسني  محمدصادق  و  رودبار  شهرستان  نماينده  جمالي 
عالي  هيئت  ديگر  عضو  دو  به عنوان  نيز   رشت  شهرستان  نماينده 
نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي در گيالن منصوب شدند. بنا 
با  اسماعيل عبداللهي  استان گيالن،  نظارت  عالي  پيشنهاد هيئت  به 
حکم حسين بحيرايي دبير اجرايي هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات 
نظارت  عالي  هيئت  اجرايي  دبير  به عنوان  اسالمي کشور  شوراهاي 

استان گيالن بر انتخابات شوراهاي اسالمي  منصوب شد.

نشريه واكنش :  فرمانده پدافند هوايي عراق از نصب سامانه هاي 
موشکي پيشرفته براي حفاظت از عتبات عاليات از جمله در شهر 
کربالء، خبر داد به نقل از پايگاه »مصر۲۴«، »جبار عبيد کاظم« فرمانده 
پدافند هوايي عراق اعالم کرد که تدابير جديدي براي حفاظت از 

عتبات عاليات در اين کشور انديشيده شده است.  
وي در اين خصوص اظهار داشت: اخيرا سامانه هاي موشکي پيشرفته براي 
حفاظت از عتبات عاليات، در اماکن مقدس از جمله کربالء نصب شده اند.. 
اين مقام نظامي عراق درباره ويژگي سامانه هاي موشکي نصب شده گفت: اين 
سامانه ها از پيشرفته ترين سامانه هاي موجود در جهان هستند.  عبيد کاظم 
افزود: ما به صورت دائم زمين و آسمان کربالء را رصد  همچنين 
مي کنيم و هر هواپيماي بيگانه اي که وارد آسمان اين شهر شود، 

شناسايي خواهد شد.

در  اسالمي  ايران  فهيم  و  آگاه  مردم 
انقالب  پيروزي  سالگرد  هشتمين  و  سي 
با لبيك گفتن به نداي رهبر معظم انقالب 
عجب  ديگر  اي  حماسه  خلق  با  اسالمي 
صحنه هاي بي بديل و زيبايي را افريدند.

به گزارش شبکه تحليلی خبری گيالن 
24 ، مردم اين سرزمين هميشه نشان داده 
اند  درك درستي از شرايط  دارند و امسال 
و  احساسي  به سخنان  پاسخگويي  براي  
به  چنان  آمريکا  جمهوري  رئيس  ناپخته 
صحنه آمدند كه شايد از نگاه صاحبنظران 
كمتر انتظار اين حضور ميليوني مي رفت.

 22 جمعه  روز  ايران  مسلمان  مردم 
حضور  اين  با  ديگر  بار   1395 بهمن 
از  با گذشت 38سال  حماسي و كم نظير 
پيروزي انقالب اسالمي نه تنها به ترامپ 
داخلي  و  خارجي  بدخواهان  همه  به  كه 
سند حضور را رو كردند و گفتند،  انقالب 
اسالمي به سادگي محقق نشده است كه به 
سادگي هر كم تجربه اي از هر گوشه اي 
جهان براي آن خط و نشان بکشد. مردم 
واليي ايران اسالمي امسال به نداي رهبر 
و مقتداي خود جانانه لبيك گفتند و چنان 
حماسه آفريني كردند كه همه رسانه هاي 
به  ناچار  نخست  دقايق  همان  در  جهاني 
هاي  ازصحنه  پياپي  هاي  دادن  واكنش 
نگارنده  گمان  به  شدند.  حضور  حماسه 
اخبار  انتشار  پيامد  و  جهاني  هاي  ، رسانه 
آنها مردم سراسر جهان امسال بهتر از هر 
ايران  اسالمي  انقالب  كه  دريافتند  سالي 
حاكمان   . دارد  مردمي   ي  پشتوانه  چه 
متوجه  خوبي  به  هم  خواه  بد  كشورهاي 
كشور  اين  حاكميت  و  ايران  كه  شدند 
مردمي است و زماني كه  پاي حيثيت و 
باشد ، حتي اختالف  ميان  نظام در  آبروي 
با  همه  و  زنند  مي  كنار  هم  را  ها  سليقه 
مي  صحنه  به  همزباني  و  همدلي  اتحاد،  

آيند.
راهپيمايان چه مي گفتند.....

هستند، انقالب  انقالب  پاي  مردم  تا   
اين  با  امروز  مردم  و  بيند  نمي  آسيب 
حضور ميليوني همه توطئه هاي را خنثني 
گفتند،   مي  راهپيمايي  در  مردم  كردند. 
اي  لحظه  بدون  ما  كه  نکنيد  تهديد  را  ما 
ترديد  فرزند و وفادار به انقالبيم. ديگري 
مي گفت: آمده ايم به رهبر عزيزمان ثابت 
كنيم كه پشتوانه واليت و انقالب هستيم 
و به ايران و انقالب خود افتخار مي كنيم. 
دنبال  به  ، ما  گفت  مي  ديگر  شهروند 
جمهوري  و  ازادي   ، استقالل  حفظ 
اسالمي هستيم و با اين حضور بار ديگر با 
آرمان هاي امام امت و رهبر معظم انقالب 
سراسر  بهمن   22 كرديم.  بيعت  تجديدي 
ايران سرشار از حضور مردم بود و يکي 
ها  حركت  اين  گفت:  مي  ازراهپيمايان 
هرگز متوقف نمي شود و هر گونه تهديد 

را با زبان قدرت جواب مي دهيم.
 شهروندي ديگري مي گفت: ما بيدار و 
هشيار هستيم و اجازه رخنه به دشمنان را 
نمي دهيم. يك خانم معلم هم اظهار كرد: 
در برابر گزينه هاي روي ميز آمريكايي ها،  
پايمردانه  حضور  ايران  ملت  هاي   گزينه 
و راست قامت درصحنه و تقويت جايگاه 

واليت و حراست از انقالب است .
مراسم  در  هم   جمهوري  رئيس   
مردم  اين  با  بدانند  آنها  گفت:  راهپيمايي 
آگاه  و  بگويند، مردم  تكريم سخن  با  بايد 
يكپارچه است و در برابر دشمنان ايستادگي 
مسلمان  امت  اين  بر  آفرين  كرد.  خواهد 
، آفرين بر زنان ، مردان، سالمندان و جوانان 
و به خصوص كودكان كه آينده ساز كشور 
شعارهاي  با  عميق  فهمي  با  كه  هستند 
كوبنده به خيابانها آمدند تا به دشمنان اعالم 
كنند كه ايران لقمه راحتي نيست كه به آن 
چشم بدوزند و اگر كوچكترين خطايي را 
مرتكب شوند، با حضور انبوه ملت سر و 
كار دارند.   يا علي مدد                              

ظريف:

وزيــر دفـاع،

مقام ارشد قضايي گيالن هشدار داد،

مردم چه صحنه هاي 
زيبايي را افريدند

خبر

خبر

خبر

متخلفان سالمت غذايي تحت 
پيگيرد قرار گيرند

هيات عالي نظارت انتخابات 
شوراهاي گيالن منصوب شدند

سامانه هاي موشکي پيشرفته براي 
حفاظت از عتبات عاليات

گزارش

اولين جشنواره فرهنگي، ورزشي بانوان شهرستان رضوانشهر برگزار شد

مدير مسئول  

 ليال خالقي - رضوانشهر
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50 درصد ناوگان امدادي هالل احمر 
گيالن فرسوده است

هالل احمر  جمعيت  مديرعامل 
از  درصد   50 حدود  گفت:  گيالن 
ناوگان امدادي جمعيت هالل احمر 
و  است  فرسودگي  دچار  گيالن 
نمايندگان  حمايت  با  اميدواريم 
استاندار  و  مجلس  در  استان  مردم 
بتوانيم اين مشکل را برطرف کنيم.

مهدي ولي پور در جمع مديران 
با  گيالن  اجرايي  دستگاه هاي 
اشاره به خدمات ارائه شده توسط 
جمعيت هالل احمر در حادثه برف 
اخير در استان اظهار کرد: تعداد پنج 
عمليات توسط جمعيت هالل احمر 

در گيالن انجام شده است.
و  رهاسازي  عمليات  به  وي   
خودروي   684 و  يک هزار  نجات 
در راه مانده در بارش برف اخير در 
گيالن اشاره کرد و افزود: 24 مورد 
انتقال مصدومان به مراکز درماني را 

داشتيم.
هالل احمر  جمعيت  مديرعامل   
گيالن از انتقال 10 بانوي باردار به 
مراکز درماني در بارش برف اخير 
استان خبر  اين جمعيت در  توسط 
بيمار  دو  انتقال  کرد:  بيان  و  داد 
قلبي، چهار بيمار دياليزي، يک نفر 
هفت  و  ارتفاع  از  سقوط  دليل  به 

درماني  مراکز  به  شکستگي  مورد 
انجام شده است.  

جمعيت  اينکه  بيان  با  ولي پور 
هالل احمر گيالن به 69 نفر در بارش 
ارائه  سرپايي  خدمات  اخير  برف 

 309 بين  کرد:  تصريح  است،  کرده 
خانوار در 9 روستاي شهرستان هاي 
الهيجان و رودبار اقالم اضطراري از 
طريق امداد هوايي توزيع شده است.

مواد  بسته   280 توزيع  به  وي 

برف  بارش  در  اضطراري  غذايي 
اشاره کرد و گفت:  اخير در گيالن 
در  اضطراري  اسکان  مورد   98
شهرستان هاي رشت و رودبار انجام 

شده است.

 مديرعامل جمعيت هالل احمر 
گيالن با اشاره به اينکه بارش برف 
جاني  آسيب ديدگي  بدون  اخير 
مسير  در  مسافران  و  مردم  براي 
اتمام رسيده است، خاطرنشان  به 
کرد: تعداد 343 نفر از امدادگران 
و نجات گران جمعيت هالل احمر 
استان در قالب 68 گروه با استفاده 
امدادي  خودروي  دستگاه   32 از 
خدمات رساني  مذکور  مدت  در 

کردند. 
بارش  در  شد:  يادآور  ولي پور 
خودروي   12 تعداد  اخير  برف 
جمعيت  توسط  کمک دار 
اختيار  در  گيالن  هالل احمر 
برق،  خدمات رسان  دستگاه هاي 
شده  گذاشته  اورژانس  و  گاز 
اينکه  بيان  با  پايان  در  است. وي 
ناوگان  از  درصد   50 حدود 
امدادي جمعيت هالل احمر گيالن 
اظهار  است،  فرسودگي  دچار 
که  برنامه هايي  با  اميدواريم  کرد: 
پيش بيني شده، بتوانيم در کمترين 
زمان ممکن با حمايت نمايندگان 
شوراي  مجلس  در  گيالن  مردم 
اسالمي و استاندار مشکل مذکور 

را برطرف کنيم.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست تالش با بيان اينکه برداشت 
غيرمجاز شن و ماسه از چالش هاي مهم حفاظت از عرصه  وسيع 
اين شهرستان است گفت: برداشت هاي بي رويه شن و ماسه از بستر 
رودخانه ها استحکام پل ها به ويژه پل هاي قديمي را تهديد مي کند.
 کوروش حيدرنژاد پيش از ظهر امروز در نشست اداره حفاظت 
محيط زيست اين شهرستان با اشاره به تشکيل پرونده قضايي براي 
متخلفان برداشت غيرمجاز شن و ماسه در اين شهرستان اظهار کرد: 
برداشت هاي بي رويه شن و ماسه از بستر رودخانه ها به شيوه مجاز 
معرض  در  را  قديمي  پل هاي  ويژه  به  پل ها  استحکام  غيرمجاز  و 

تهديد قرار داده است. وي با بيان اينکه برداشت غيرمجاز شن و 
ماسه از چالش هاي مهم حفاظت از عرصه  وسيع تالش است، افزود: 
از ابتداي سال جاري تاکنون بالغ بر 70 فقره پرونده برداشت غيرمجاز شن 

و ماسه تشکيل و به مراجع قضايي ارسال شده است.
 رئيس اداره حفاظت محيط زيست تالش وجود 94 کيلومتر نوار ساحلي 
برداشت غيرمجاز  متخلفان  از  کثيري  زيادي رودخانه و جمعيت  تعداد  و 
شن و ماسه در حوزه اين شهرستان را معضل بزرگي خواند و گفت: تالش 
از چهار شهر به نام هاي تالش، اسالم، ليسار و حويق تشکيل شده 

و داراي دو ناحيه عمده جغرافيايي جلگه اي و کوهستاني است.

تهدید استحكام پل های 
قدیمی تالش با برداشت 

شن و ماسه
عصر  واكنش:  ي  نشريه 
ماه  بهمن   23 شنبه  روز 
کانون  مديره  هيأت  اعضاي 
زيست محيطي قدمهاي سپيد 
جمع  با  رودسر  شهرستان 
و  رنگي  سربطريهاي  آوري 
تبديل آن به يک صندلي چرخ 
دار، در منزل يکي از نيازمندان 
 ، رودسر  آباد  رحيم  بخش 

ويلچر مهرباني را بانوي هنرمند معلول تقديم کردند.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ،  حبيبه جوانمرد 
يکي از فّعاالن NGO مدير کانون زيست محيطي قدمهاي سپيد 
پيش  شما  براي  سؤال  اين  شايد  کرد:  عنوان  رودسر   شهرستان 
بيايد که چرا درب بطري پالستيکي جمع ميکنيم؟  يا شده که بعد 
از پايان يک مهماني در بطري نوشابه ات را به همراه چند درب 
بطري ديگر که روي ميز شماست را برداري و بعضي با تعجب 
اين  به  دنيا  اينها را جمع ميکني؟ در  نگاهت کنند وبپرسند چرا 
نتيجه رسيدند که اين درها را جداسازي کنند چون جنس خالص 

و مرغوبي دارند و سبک و راحت و قابل حمل هستند.
لوازم  براي ساخت  در صنايع  بازيافت  از  پس  دربها  اين  از   
اداري و حتي تجاري استفاده مي شود. از سوي ديگر اين دربها 
نقش بسيار  مخربي در محيط  زيست دارند. وي اضافه کرد: اينها 
کوچکند و در طبيعت رها مي شوند و چون تجزيه پذير نيستند 

قرنها در طبيعت باقي مي مانند. 
و اّما خريد ويلچر؛ 

از  درآمد حاصل  آنجا  در  و  آمد  ايران  به  ترکيه  از  طرح  اين 
و  ميشد  نيازمندان  براي  ويلچر  خريد  صرف  دربها  اين  فروش 
خريد  ماجراي  و  گرفتند  الهام  آنها  از  ابتدا  هم  ايران  در  طبيعتًا 

ويلچر فراگير شد .
اما االن در کشورمان اين درآمد ممکن است صرف ديگر امور 
و...شود.  داون  سندروم  و  کار  کودکان  از  حمايت  مانند  خيريه 
درهاي بطريه ا با دو هدف کمک به تفکيک زباله و بازيافت وکار 
از  يکي  راستا  همين  در  و  است  گرفته  نيکوکاري شکل  و  خير 
بزرگترين کانون فعال زيست محيطي در استان گيالن و شهرستان 
رودسر  مردم شهرستان  همکاري  با  سپيد  قدمهاي  نام  با  رودسر 
و  معدني  آب  بطريهاي  رنگي  هاي  درب  آوري  جمع  به  اقدام 
آن  و خريد  کيلوگرم  آوري500  از جمع  و پس  کرده  آن  مشابه 
به  تبديل  را  آن  ريالي  معادل  بازيافتي،  از شرکتهاي  يکي  توسط 

ويلچر کرده و به يکي از خانواده هاي نيازمند اهدا کرديم.

جمع آوري درب هاي رنگي بطري همچنان ادامه دارد.

اين مسابقات  آباد گفت:  اداره ورزش و جوانان رحيم  رئيس 
که به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر با حضور31 شرکت 
هاي  بخش  و  املش،  رودسر،  لنگرود،  شهرستانهاي  از  کننده 
ماه در سالن  ورزشي  بهمن  از چهاردهم  آباد  کالچاي و رحيم 

زنده ياد عباسي گلدشت در حال برگزاري بود به پايان رسيد . 
محسن جانعلي زاده افزود:در رده نونهاالن و نوجوانان آقايان 
شريفي،ساميار  زکيپور،عليرضا  حبيبي،پدرام  مدني،اروين  عليرضا 
تا  اول  ترتيب  به  شاهنظري  حسين  وامير  مدني  آقاجاني،ارشيا 
پور،سجادمير  علي  يوسف  آقايان  بزرگساالن  در  و  شدند  هفتم 
باقري،رسول ابوالحسن پور،حسن امين پور،ابوذر رمضاني،و وحيد 

علي محمدي به ترتيب اول تا ششم شدند.  

سرپرست  واكنش:  نشريه 
در  گيالن  استان  هاي  كتابخانه 
عمومي  کتابخانه  افتتاح  مراسم 
ميرزا کوچک جنگلي و نخستين 
رشت  کالنشهر  سيار  کتابخانه 
مطالعه  فرهنگ  ترويج  گفت:با 
و  يابد  مي  افزايش  خودآگاهي 

گزارش  به  دارد.  دنبال  به  را  دانايي  ارتقاي  افزايش خودآگاهي، 
شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، به گزارش روابط عمومي اداره 
کل کتابخانه هاي عمومي گيالن، وي در آيين افتتاح کتابخانه ميرزا 
در  ها  کتابخانه  پيشينه وجود  به  اشاره  با  کوچک جنگلي رشت 
ايران از گذشته بسيار دور، اظهار کرد: پيشينه تاريخي بشر در امر 
کتابخواني و ترويج فرهنگ مطالعه، توسعه را براي ما فراهم مي 
کند. وي با بيان اينکه بايد به توسعه اين بخش توجه بيشتري شود، 
تالش  فرهنگي  هاي  در حوزه  ها  داشته  براي حفظ  بايد  گفت: 
بيشتري انجام شود چرا که با ترويج فرهنگ مطالعه خودآگاهي 
افزايش مي يابد و افزايش خودآگاهي، ارتقاي دانايي را به دنبال 
دارد. بدن آرا افزود: هرگاه کتابخانه ها مورد لطف و توجه قرار 

گرفت جامعه در مسير رشد و تعالي قرار مي گيرد.
وي با بيان اينکه کتابخانه هاي عمومي تفاوت عمده اي با ديگر 
کتابخانه ها دارند و آن هم اينکه در صف اول ارتباط با آحاد مرد 
مدرن  جوامع  در  عمومي  هاي  کتابخانه  کرد:  خاطرنشان  هستند 

شکاف بين دولت و ملت را کم مي کند.
بدن آرا با تاکيد بر اينکه هر گاه دشمني بخواهد هويت تاريخي، 
ملي و مذهبي کشوري را نابود کند ابتدا کتابخانه هاي آن سرزمين 
را به آتش مي کشد، گفت: نه تنها نهادهاي فرهنگي بلکه از طرف 
مسئولين، خيرين و دستگاه هاي متولي بايد کتابخانه ها را بيشتر 
در جهت اهميت و هدف خود بشناسند و با شناسايي نقاط ضعف 

و قدرت، برنامه هاي راهبردي داشته باشند.

درب بطريهاي مهرباني تبديل به 
ويلچر شد

مسابقات شطرنج در رحيم آباد 
پايان يافت

ترويج فرهنگ مطالعه موجب 
ارتقاي آگاهي جامعه است

محسن عیالوار- عضو کانون قدمهای سپید و خبرنگار 
نشریه واکنش

انقالب  فجر  دهه  از  روز  نهمين  مناسبت  به 
سپاه  برکت  طرح  مسکوني  واحد   ۱۳ اسالمي، 
ويژه محرومين و مددجويان کميته امداد امام )ره( 

شهرستان رودسر افتتاح شد.
 24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
پاسداران  سپاه  فرمانده  پور  مصطفي  سرهنگ    ،
شهرستان رودسر اعالم کرد ؛ سپاه ناحيه رودسر 
در راستاي ساخت 1000 واحد مسکن محرومين 
قدس  سپاه  توسط  که  گيالن  استان  نيازمندان  و 

پايتخت  معرفي  و  انتخاب  دوره  سومين  در   
نامزد  شهر   20 از  يکي  الهيجان  ايران،  کتاب 
پايتخت کتاب ايران شد. به گزارش روابط عمومي 
اداره کل کتابخانه هاي عمومي گيالن و به نقل از 
پايگاه اطالع رساني شهرداري الهيجان، در سومين 
دوره انتخاب و معرفي پايتخت کتاب ايران از 102 
شهر که برنامه ها و فعاليتهاي خود را به دبيرخانه 
يکي  داوري، شهرالهيجان  از  کردند، پس  ارسال 

از20 شهر منتخب به عنوان نامزد انتخاب شد.
کتاب  پايتخت  معرفي  و  انتخاب  رويداد   

در  را  واحد   80 تعداد   ، شد  خواهد  ساخته 
تصريح  وي  دارد.   عهده  بر  رودسر  شهرستان 
کرد : از خرداد ماه سال جاري که کلنگ اين ۸۰ 
واحد به زمين زده شده ، در هفته بسيج ۷ واحد 
مسکوني محرومين تحويل نيازمندان شده است و 
در دهه فجر نيز ۱۳ واحد مسکوني با اعتبار بالغ 
بر ۴۰۰  ميليون تومان احداث و به بهره برداري 
رسيده است .  وي افزود : تا پايان امسال ۱۰ واحد 
ديگر نيز به بهره برداري خواهد رسيد و تالش ما 

فرهنگي  پايدار  توسعه  به  کمک  هدف  با  ايران 
به  انسجام بخشي  شهرها،  اجتماع محور  و 
محوريت  با  شهرها  در  فرهنگي  فعاليت هاي 
کتاب و کتاب خواني،کشف، جذب، ساماندهي و  
بهره گيري از امکانات و ظرفيت هاي محلي و بومي 
براي ترويج کتاب خواني و تقويت برنامه ريزي و 

نگاه به آينده برگزار مي شود.
نظر  از  که  مي شود  اعطا  شهري  به  عنوان  اين 
براي  را  برنامه  بهترين و موثرترين  داوران  هيات 
ترويج کتاب خواني ارائه کرده و تضمين هاي الزم 

تيرماه  تا  بندي شده  برنامه زمان  براين است طبق 
سال آينده کل ۸۰ واحد تحويل مستمري بگيران و 
محرومين شود. هزينه هر واحد مسکوني ۳۰ميليون 

تومان است. 
سرهنگ مصطفي پور  افزود : در راستاي منويات 
مقام معظم رهبري و خدمت رساني به ملت شريف 
ايران در کنار دستگاههاي دولتي و غيردولتي شاهد 
افتتاح پروژه هاي مختلف در تمام ايام سال هستيم.

را براي اجراي آن داده باشد. شهر منتخب عالوه بر 
از مقامات عالي رتبه کشوري،  دريافت لوح تقدير 
مجموعه اي از تسهيالت، اعتبارات و منابع فرهنگي 

را دريافت خواهد کرد.
با هماهنگي و همکاري  اين طرح در الهيجان 
شهرستان  عمومي  کتابخانه هاي  اداره  شهرداري، 
و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  الهيجان، 
فرمانداري اين شهرستان اجرا مي شود و کتابخانه 
هاي عمومي نقش بسيار پررنگي در کسب نامزدي 

الهيجان بعنوان پايتخت کتاب ايران داشته اند.

الهيجان نامزد پايتخت کتاب ايران شد

13 واحد مسكوني طرح بركت در رودسر افتتاح شد

رئيس اداره حفاظت محيط زيست تالش :

مديرعامل جمعيت هالل احمر گيالن:

ايام اهلل فجر انقالب،

سالمه شیرزادی

به مناسبت دهه فجر،

گزارش

يک واحد مسکن محرومين در دوگلسرا گلدشت افتتاح شد

گفت:  آباد  رحيم  بسيج  مقاومت  حوزه  رئيس 
برای اين خانه مسکونی 2۷ ميليون تومان هزينه 

اعتبارات سپاه  از  آن  تومان  ميليون  شده كه 19 
است .

 5۰ واحد  اين  متراژ  افزود:  مهرزاد  رضا  سرگرد 
فرشته رضائيمترمربع می باشد.

فرشته رضائي
فرشته رضائي

سميه محمدي

رئيس اداره بهزيستی رودسر گفت: برای 
اين طرح 5۰ ميليون تومان سرمايه گذاری 
از تسهيالت  شده كه 2۰ ميليون تومان آن 
قرض الحسنه بانکی بوده است و3۰ ميليون 

تومان آن سهم توانخواه است.
در  افزود:بهزيستی رودسر  قنبری  مهدی 
تومان  ميليون   4۰۰ پرداخت  با   95 سال 
كرده  فراهم  شغل  نفر   48 برای  تسهيالت 
غير  فعاليت  مجوز  صدور  ميزان  و  است 

دولتی 4 مركز است.
رحيم  در  مددجويی  مسکن  واحد  يك 
آباد به بهره برداری رسيد رئيس كميته امداد 
امسال  مناسبت دهه فجر  :به  رودسر گفت 
4 واحد مددجويی در رحيم آباد با اعتباری 
ميليون   48 كه  تومان  ميليون   93 بر  بالغ 
تومان آن بالعوض امداد و45 ميليون تومان 
برداری  بهره  به  بود  مسکن  بنياد  وام  آن 

رسيد.

» زود  عنوان  با  كاريكاتور  نمايشگاه 
جوان  هنرمند  « توسط  نكنيم  قضاوت 
لنگرودي در نگارخانه استاد محجوبي اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي الهيجان برپا شده 

است. 
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
فرهنگ  اداره  عمومي  روابط  نقل  به   ،  24
نمايشگاه  اين  الهيجان؛  اسالمي  ارشاد  و 
مجموعه اي از آثار كارتوني نويد بازرگانيان 
لنگرود و دانشجوي مهندسي  متولد 1374 

صنايع غذايي مي باشد. 
وي عالوه بر كاريكاتور با رنگ و روغن 
، آبرنگ و سياه قلم نيز نقاشي مي كشد ولي 
مطالب  رساندن  راه  بهترين  را  كاريكاتور 
نمايشگاه  اين  در  داند.  مي  طنز  طريق  از 
چون  مختلف  هاي  زمينه  در  كارتونهايي 
 ... و  تكنولوژي  از  ، رفاقت،استفاده  اعتياد 
به چشم مي خورد و يكي از ويژگي هاي 
كارهاي اين هنرمند قرار گرفتن اجسام در 
كنار طرح مي باشد.  بازرگانيان هم اكنون 
است  كودكان  براي  كتابي  نوشتن  مشغول 
منتشر  تاكنون  كه  كارتونهايي  از  آن  در  كه 
كرده استفاده شده است . نمايشگاه از تاريخ 
23لغايت 26بهمن صبح ها از ساعت 9الي 
ميزبان  از ساعت 15الي 18  12 و عصرها 

عالقمندان مي باشد.

يک طرح اشتغالزايي پرورش 
زنبور عسل در بازنشين رحيم 

آباد افتتاح شد

نمايشگاه كاريكاتور با عنوان 
» زود قضاوت نكنيم « در 

الهيجان

خبر

خبر

به مناسبت دهه فجر،

قابل توجه خيـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترین نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به بيماران دست 
یاري  به سوي شما  عزیزان دراز كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسيان
   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

16 جمادی االول  1438
 شماره   26653 بهمن  1395 سه شنبه 
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ها  تالش  گفت:  گيالن  استاندار   
بايد  مردم  به  رساني  خدمات  براي 
صدبرابر شود و در اين مسير بايد گله 
براي  و  بگذاريم  کنار  را  يکديگر  از 
استان از اعتبارات و امکانات ملي سهم 

بيشتري جذب کنيم.
خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
اطالع  پايگاه  از   نقل  به   ،  24 گيالن 
دکتر  گيالن؛  استانداري  رساني 
ستاد  ي  جلسه  در  نجفي  محمدعلي 
از  قدرداني  با  استان  بحران  مديريت 
حضور پرشکوه مردم در راهپيمايي 22 
بهمن با وجود بارندگي و برودت هوا 

گفت: بار ديگر مردم انسجام، وحدت و اطاعت از 
انقالب را به  امام راحل)ره( و رهبر معظم  فرامين 
گيالن  در  دولت  عالي  نماينده  درآوردند.   نمايش 
اکيپ هاي  نيرو خواستم که  از وزير  اينکه  بيان  با 
استان  به  همجوار  هاي  استان  از  توانير  مجموعه 
از  کمکي  اکيپ   57 کرد:  خاطرنشان  شوند  وارد 
رساني  برق  در  تسريع  براي  همجوار  هاي  استان 
اينکه  به  اشاره  با  استان شدند.  وي  به مردم وارد 
 10  ، گيالن  به  سفر  در  توانير  شرکت  مديرعامل 
برق  مشکالت  از  بخشي  رفع  براي  تومان  ميليارد 
توانير  شرکت  داشت:  اظهار  داد  اختصاص  استان 

شش  تحويل  »بر  زيگلر،آلمان  شرکت  نماينده 

دارد  در روستاها وجود  که  دهه  چند 
کابل  تعويض  کرد:  تصريح  و  تأکيد 
هاي موجود با کابل هاي خودنگهدار 
جزء برنامه هاي اصلي بايد باشد.  وي 
شرايطي  هر  تحت  اينکه  به  اشاره  با 
نبايد بگذاريم مردم آسيب ببينند گفت: 
نداريم  منتي  به مردم هيچ  در خدمت 
مديريتي  کارهاي  در  بايد  مديران  و 
قاطعانه عمل کنند و تعارفات را کنار 
جلسات  در  افزود:  وي  بگذارند.  
مختلف به فرسودگي زيرساخت هاي 
که  ايم  داشته  اشاره  استان  در  موجود 
از طريق رسانه ها منعکس شده است.   
دکتر نجفي اظهار داشت: از سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي کشور مي خواهيم تا در نوسازي و 
اهتمام  بيش  از  بيش  استان  راهداري  ناوگان  تجهيز 
عليرغم  استان  گاز  شرکت  گفت:  وي  باشد.  داشته 
گاز  قطع  از  توانست  خوبي  به  فشار  آمدن  پايين 
مشترکين جلوگيري و مديريت کند. وي گفت: هنر 
از بخش  استفاده  بر  اين است که عالوه  ما  مديران 
خصوصي ، سهم بيش از 90 درصدي بودجه که در 
اختيار وزرا و مديران کشوري است را جذب کنند و 
در اين مسير از هر کمک و حمايتي که نياز باشد با 

همراهي نمايندگان مجلس دريغ نخواهيم کرد.

گاز  شرکت  گفت:  گيالن  گاز  شرکت  مديرعامل  واكنش:  نشريه 
استان ۱۶۰ ميليارد تومان در بخش هاي مختلف از مشترکان خود طلب 
ظهيري  جمشيد   ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به  دارد. 
اخير  برف  بحران  اشاره  با  خبرنگاران  از  جمعي  با  گو  و  گفت  در 
در  بحران  ستاد  بيني هاي  پيش  به  توجه  با  داشت:  اظهار  استان  در 
خصوص بارش برف يک شب قبل از بارش تمامي همکاران در سطح 
شهرستان ها مستقر شده و با کمک دهياران از ايستگاه هاي تقليل فشار 
و پست هاي فشارشکن بازديد کرديم تا از يخ زدگي در ايستگاه هاي 

مذکور جلوگيري شود. مديرعامل شرکت گاز استان گيالن با تاکيد بر 
اينکه در دهه فجر امسال 80 روستا در گيالن به شبکه گازرساني استان 
متصل  شدند افزود: در 80 روستاي مذکور 7 هزار 200 خانوار ساکن 
بر 31  بالغ  اعتباري  اين طرح ها  براي  اينکه  بيان  با  هستند.  ظهيري 
ميليارد تومان هزينه شده و 400 کيلومتر شبکه گذاري صورت گرفته 
است خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاخص گازرساني روستايي در 
استان گيالن به 94 درصد رسيده است که بالغ بر 24 درصد باالتر از 

شاخص کل کشور است.

مردم و صنایع گيالن 
160 ميليارد به شركت 

گاز بدهكارند

گله مندي از هم در مسير خدمت به مردم معنا ندارد
استاندار گيالن ،

فرمانده انتظامي گيالن،

مدير عامل شركت گار:

به گزارش روابط عمومي اداره كل اوقاف 
، حجت االسالم  استان گيالن  امورخيريه  و 
و  اوقاف  مديركل   ، عادلي  والمسلمين 
گفتمان  مراسم  در  گيالن  استان  امورخيريه 
ابوالفضل)ع(  حضرت  حسينيه  در  انقالبي 
ادامه  و  حفظ  براي  بايد   : داشت  اظهار 
انقالب اسالمي نسبت به فتنه و توطئه هاي 
بيگانگان و دشمنانان و منافقان که هدفشان 
هوشيار  است  اسالمي  انقالبي  براندازي 
باشيم . مديرکل اوقاف و امور خيريه گيالن   
با بيان اينکه استقالل ، آزادي و   جمهوري 
آغاز  در  مردم  مطالبات  چکيده  اسالمي 
انقالب بود گفت : پس از گذشت 38 سال 
که  شاهديم  هم  هنوز  اسالمي  انقالب  از 
اين مطالبات پا برجا است . وي با اشاره به 
اينکه دشمن براي ايجاد فتنه و ضربه زدن به 
انقالب يک کشور هيچگاه از بيرون کشور 
اقدام نمي کند تصريح کرد: دشمن از مردم 
داخل کشور با هدف   ايجاد نفاق و تفرقه 
استفاده  انقالب  به  کردن  وارد  ضربه  براي 
اينکه جنگ دشمن  بيان  با  . عادلي  مي کند 
در   : کرد  عنوان  است  فرهنگي  يک جنگ 
جنگ فرهنگي ، دشمن براي آسيب زدن به 
نظام از شعارها و خواسته هاي مردم استفاده 
مي کند . مديرکل اوقاف و امور خيريه استان 
گيالن خاطرنشان کرد : يکي از شعارهايي 
که دشمن به صورت وارونه و اشتباه به ذهن 
تا  است  آزادي  شعار  مي دهد  نفوذ  مردم 

بتواند مردم را گمراه کنند . 
تشکيل  با  دشمن  اينکه  به  اشاره  با  وي 
را  خود  ساختگي  اسالم  که  گروه هايي 
 : گفت  مي آيد  ناب  اسالم  جنگ  به  دارند 
مردم نبايد تن به فريب اين شيوه که براي 
يک  داعش  بدهند  است  ذهنشان  تخريب 
نمونه بارز از شيوه نفوذ با اسالم ساختگي 
در ذهن است که همگان شاهد جنايت هاي 

آن ها به اسم اسالم ناب هستند .

خبر

انتظامي گيالن در ديدار  نشريه واكنش: فرمانده 
با تعدادي از مديران رسانه هاي مركز گيالن، ضمن 
تبريک به مناسبت پيروزي مجدد ملت بزرگ ايران 
در حماسه 22 بهمن 95 اظهار داشت: نقش رسانه 

در حفظ امنيت و تثبيت آن بي بديل است.
  ،  24 گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
بيان  با  ميرحيدري  سردار  گيالن  انتظامي  فرمانده 
سازي  آگاه  رساني،  اطالع  بر  عالوه  رسانه  اينکه 
خبرنگاران  کرد:  تصريح  مي کند  سازي  فرهنگ  و 
مي شوند  متحمل  را  يسياري  اقدامات  و  زحمات 
و  آسيب ها، مشکالت  انعکاس  در  بزرگي  نقش  و 
بر  تاکيد  با  وي  دارند.  جامعه  سطح  در  معضالت 
اينکه رسانه ها نقش تاثيرگذاري در جامعه و اذهان 

در  که  را  اقداماتي  رسانه ها  افزود:  دارند  عمومي 
درمان آسيب ها دنبال مي کنند، نقش بسيار ارزشمند 
و تاثيرگذاري است. سردار مير حيدري با اشاره به 
اينکه نقش رسانه در انعکاس عملکرد پليس، بسيار 
مطالبه گر  رسانه ها  کرد:  خاطرنشان  است  ارزشمند 

هستند و اين نقش بسيار مثبتي در جامعه است.
وي با بيان اينکه نيروي انتظامي به برکت انقالب 
تنها  که  است  دستگاهي  فقيه  واليت  و  اسالمي 
نيست  کشور  حاکمان  داشتن  نگاه  راضي  به دنبال 
امام)ره(، هدف  به دکترين حضرت  با توجه  گفت: 
نيروي انتظامي جلب رضايت خدا، خدمت به خلق 
خدا، دفاع از حقوق مردم و برپايي عدل و توسعه در 
نظام مقدس اسالمي و توسعه در سطح جهاني است.

سردار ميرحيدري با تاکيد بر اينکه امروزه نيروي 
داخلي  امنيت  متولي  دستگاه  يک  به عنوان  انتظامي 
اقشار مختلف مردم  با مشارکت  پشتوانه مردم و  با 
شاهد  امروز  افزود:  مي کند  دنبال  را  مهمي  اهداف 

ارتقاء جايگاه پليس در قلب مردم  هستيم.

گزارش

پروژه تقويت برق در ميدان شهرداري رحيم آباد

يك  گفت:نصب  آباد  رحيم  برق  اداره  رئيس 
 9۰ احداث  و  وات  2۰۰كيلو  ترانس  دستگاه 
مترشبکه   15 هوائی  ولت  كيلو   2۰ مترخط 

فشارضعيف زمينی جهت رفع ضعف برق ميدان 
شهرداری رحيم آباد انجام شد 

محمد عبداللهی افزود: برای اين پروژه اعتباری 

و۶۰  است  شده  هزينه  تومان  ميليون  بر3۷  بالغ 
خانوارازآن بهره مند می شوند.

دشمن همواره بدنبال 
ضربه زدن به انقالب است

خدمت بين دانا

خبر

خبر

ادامه مطلب از صفحه 1 ...
و  انزلي  بندر  آزاد  منطقه  مسئوالن  از  گيالن  استان  مردم 
بايد اين خصوص موضوع   انتظامي استان و استاندار  فرماندهي 

را پيگيري و به افكار عمومي اطالع رساني شود.
 منطقه آ زاد بندر انزلي در سه سال اخير در بخش هاي گوناگون 
حركت هاي شايسته اي به اثبات رسانده است و به تناسب اين 
فعاليت ها ،  موفقيت ها ي چشمگير و گستردگي بايد امتيازهايي 

به اين منطقه اعطا شود و قابل مقايسه با ديگر مناطق نيست.   
 كارشناس هاي منطقه آ زاد انزلي، مسئوالن و مردم چنانچه در 
دارند  بيشتري  هاي  و خواسته  توضيحات  و  اطالعات  باره  اين 
 24 گيالن  خبري  شبكه  و  واكنش  نشريه  با  شويم  مي  ممنون 

ارتباط حاصل كنند.

چرا تردد خودروهاي منطقه آزاد 
محدود شد؟!

گيالن يك كالنشهر است،

فرشته رضائي

ميليارد   700  95 سال  بودجه   6 تبصره  هـ  بند  در 
تومان به منظور بهسازي شبکه توزيع برق در اختيار 
حل  به  طريق  اين  از  است  اين  ما  انتظار  که  دارد 
مشکالت زيرساختي شبکه برق اقدام نمايند.  وي 
گفت: شرکت توانير از طريق مبالغ هدفمندي يارانه 
ها نيز امکان اختصاص اعتبار به اين بخش را دادند 
استاندار گيالن  که قول مساعدت داده شده است. 
موظف  استان  برق  توزيع  مديرعامل  کرد:  تصريح 
است با جديت پيگيري دريافت اعتبارات اختصاص 
يافته را به صورت مستمر جذب کند.  دکتر نجفي 
بر ضرورت تعويض تير برق هاي فرسوده با عمر 

نقش رسانه ها در حفظ امنيت بي بديل است

فجر  دهه  فرخنده  روزهاي  مناسبت  به 
شهيد  مدرسه  در  انقالب  مدرسه  نمايشگاه 
افتخاري احمد سرگوراب شفت برگزار شد.

فرماندار  معاون  نژاد  حيدري  رحمت 
يافت  اين مراسم حضور  افتتاحيه  شفت در 
و ضمن سخنراني درباره انقالب اسالمي با 

دانش آموزان ديدار و گفتگو کرد.
وي با اشاره به اينکه قبل از وقوع انقالب 
کشور  داخل  گذاري  سياست  همه  اسالمي 
ملت  افزود:  گرفت  مي  صورت  خارج  از 
ايران امروز بر روي پاي خويش ايستاده  و 

پيشرفت ها را رقم زده اند.
در  اينکه  بيان  با  شفت  فرماندار  معاون 
غرب  و  شرق  بلوک  دو  به  دنيا  روزها  آن 
تصميم  ديگر  کشورهاي  و  شد  مي  تقسيم 
گيرنده نبودند افزود: امام خميني)ره( با تکيه 
مي  اسالم  مبين  دين  که  داد  نشان  مردم  بر 
تواند در جامع تحرک ايجاد کند و اکنون اين 

تحرک ها در ساير ملت ها ديده مي شود.
و  بهمن    22 از  پس  اينکه  بيان  با  وي 
شد،  آغاز  دشمنان  دشمني  انقالب  پيروزي 
افزود : پس از غائله کردستان ، گنبد ، آمل 
و گروهک هاي معاند ، دشمنان جنگ را بر 
ملت ايران تحميل کردند اما مردم ايستادگي 

کردند.

برپايي نمايشگاه مدرسه 
انقالب در شفت

خبر

لیال خدمت بین دانا 

لیال خدمت بین دانا 

آگهي ابالغ مالياتي
 در اجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي 

نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد .

عملکرداصل ماليات نام شرکت  نوع فعاليت  ردیف

پيشگامان ايثارکاسپين 

توانا کهر گيل 

پيشتازان عمران شمال 

پيشگامان ايثار کاسپن 

دقت محاسبه گيل 

حاميان سالمت مهر 

تالشگران پيشگام خزر 

پيام آوران صنعت گيالن 

پيام آوران صنعت گيالن 

جام سبز شمال 

502555537 ريال

8400000 ريال 

4467500 ريال

36908095 ريال 

11528358 ريال

1281250 ريال

3125000 ريال

13089416

315779227

16000000 ريال 

رشت فرهنگ اداره مالياتي

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

رشت فرهنگ اداره مالياتي 

89 حقوق 

87 تکليفي 

86 تکليفي 

حقوق 93

تکليفي 86

تکليفي 86

88

93

93

83-84-85

95/11/17-31195901

95/11/17- 31195691

95/11/17 -31195712

95/9/13- 26321266

95/11/17-31195733

95/11/17- 31195799

95/11/13-31095144

95/11/17-31194657

95/9/2-32577

95/11/13 -31096607-31096567-30934457

قطعي 

قطعي 

قطعي 

قطعي 

قطعي 

قطعي 

قطعي 

قطعي 

برگ راي  

قطعي 

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

موسسه 
موسسه 

حسابرسي 

موسسه

تعاوني 

تعاوني 

تعاوني 

موسسه 
هنري 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نوع اوراق
شماره برگ تشخيص – برگ قطعي

شماره برگ دعوت هيات حل اخالف مالياتي

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  
و كاربـردي  

                         محـل خریـد كتـاب :
   كتابفروشي طاعتي - رشت ، ميدان شهرداري ،  ابتداي علم الهداي 

كتابفروشي  بدر -  گلسار،  رو به روي  اداره كل پست گيالن 
 كتابفروشي وارسته - ابتداي خيابان نامجو از سمت فلكه گاز  

تلفن تماس براي خرید شمارگاني كتاب     
09125036810      

كتابي دانشگاهي براي رشته هاي روزنامه نگاري - امور فرهنگي  و
 روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

به زودي چاپ دوم
قابل توجه رسانه ها، روابط عمومي ها  

ششمين تاليف  استاد 
مجيد محمدپور                

واكنش:  اي  منطقه  نشريه ي   
صنعتی  واحد  توسعه  طرح 
وزير  حضور  با  امروز  پاياكالچ 
شهر  در  گيالن  واستاندار  دفاع 

صنعتی رشت افتتاح شد.
تحليلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گيالن 24 ،  به نقل پايگاه 

اطالع رسانی استانداری گيالن با افتتاح طرح توسعه توليد پاياكالچ 
در  بار  اولين  برای  خودرو  كالچ  خورشيدی  فنر  عدد  هزار   45۰
طرح  اين  اجرای  با  شد.   خواهد  توليد  شركت  اين  توسط  كشور 
سرمايه  ريال  ميليارد   3۰۰ بخش خصوصی  نفر،   2۰ اشتغالزايی  با 
نيروهای  پشتيبانی  و  دفاع  وزير  حضور  با  همچنين  كرد.  گذاری 
مسلح اجرای طرح توسعه شركت فرآوری و ساخت قطعات خودرو 
پاياكالچ هم آغاز شد.  بخش خصوصی برای اجرای اين طرح با 

اشتغالزايی 5۰۰ نفر 8۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذاری خواهد كرد. 
 با اجرای طرح توسعه شركت فرآوری و ساخت قطعات خودرو 
4 ميليون عدد به توليد ساالنه كمك فنر خودرو اين واحد صنعتی 
افزوده خواهد شد. و اين مجموعه به بزرگترين توليدكننده كمك فنر 

خودرو در كشور تبديل خواهد شد.

با حضور وزير دفاع در رشت،

خط توليد فنرهاي خورشيدي 
کالچ خودرو افتتاح شد

16 جمادی االول  1438
 شماره   26653 بهمن  1395 سه شنبه 



واکنش گوناگون

اجتماعي » زنان و جوانان«

mohammadpour3650@yahoo.com 5 واكنش
 نشريه ي واكنش: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن رئيس صنعت، معدن و تجارت خبرداد،

اعالم كرد: درجريان بارش برف سنگين بهمن ماه واحدهاي صنعتي 
اظهار  باره   اين  در  منتظري  علي  دكتر  ماندند.   امان  در  آسيب  از 
شهر  و  صنعتي  شهرک هاي  مورد  در  الزم  تمهيدات  تمام  كرد:  
وي  بودند.  آماده باش  در  واحدها  و  شد  انديشيده  رشت  رصنعتي 
بافزود: در ساعت هاي اوليه بارش برف با استقرار ماشين آالت تمام 
راه هاي اصلي شهر رشت بازگشايي شد و شهرك صنعتي سپيد رود 
سازمان  رئيس  داد..  ادامه  خود  فعاليت  مستمربه  صورت  به  رشت 
واحدهاي صنعتي  به  اينکه  بيان  با  گيالن  تجارت  و  معدن  صنعت، 

کرد:  تصريح  است،  نشده  وارد  آسيبي  اخير  برف  بارش  در  استان 
امسال براي نخستين مرتبه در بارش برف هيچ آسيبي در شهرک هاي 
صنعتي گيالن به واحدهاي صنعتي گزارش نشده است. منتظري  به 
پخت نان توسط نانوايي ها با توجه به پيش بيني هاي الزم در بارش 
کرديم  تالش  اوليه  ساعت هاي  در  گفت:  و  کرد  اشاره  اخير  برف 
بيان کرد: از روز 14 بهمن ماه  باز نگه داشته شوند. وي   نانوايي ها 
جاري با هماهنگي انجام شده با اصناف تمام واحدهاي صنفي استان 
سازمان  سامانه  در  تاثيرگذاري  شکايت  هيچ  و  بودند  آماده باش  در 

صنعت، معدن و تجارت گيالن به ثبت نرسيده است.

بخش صنعت گيالن 
در بحران برف آسيب 

ندید

يادداشت

خبر

و  برنامه  سازمان  رئيس 
اهميت  بر  گيالن  بودجه 
اشاره  توسعه  در  خودکفايي 
کرد و گفت: يکي از مشکالت 
استان ها  که  است  اين  کنوني 
توليدکننده  آنکه  از  بيش 
هستند.  کننده  مصرف  باشند 

به  ايسنا منطقه گيالن،کيوان محمدي در مراسمي که  به گزارش 
حضور  با  اسالمي  انقالب  شکوهمند  پيروزي  سالروز  مناسبت 
سازمان  اجتماعات  سالن  در  کشور  دولتي  آموزش  مرکز  رئيس 
وحدت  صلح،  اينکه  بيان  شد،با  برگزار  گيالن  بودجه  و  برنامه 
و اقتدار از مهمترين پيام  هاي انقالب اسالمي به جهانيان است، 
اظهار کرد: مردم با راي 98 درصدي خود به جمهوري اسالمي 
ايران آري گفتند لذا هرگونه شک در راهي که ملت برگزيده مي  
تواند مسائلي را براي کشور به دنبال داشته باشد که اکنون شاهد 
تجلي آن در خاورميانه هستيم. وي رمز پايداري انقالب اسالمي 
را وحدت و همدلي عنوان کرد و افزود:علي رغم اختالف نظرها، 
پختگي  بايد  ولي  بوده  امور  همواره سرلوحه  همدلي  و  وحدت 
باشيم. ملت  براي مديريت و حل اختالف نظرها داشته  الزم را 
ايران با تبعيت از فرامين امام)ره( و مقام معظم رهبري هيچ گاه از 
آرمان هاي انقالب دست نکشيده و نخواهد کشيد. رئيس سازمان 
برنامه و بودجه استان گيالن بر بحث »آموزش« در همه زمينه ها 
امور اجازه تصحيح و ترميم داريم  تاکيد کرد و گفت:در برخي 
ولي اجازه پشيماني نداريم. اگر قرار است راهي را که تا امروز 
آمديم به درستي تصحيح کنيم نيازمند آموزش با وجود مراکزي 

مانند مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري هستيم.
اين مقام مسئول تصريح کرد:دنياي امروز دنياي آموزش دايمي 
مشکل  با  امور  از  بسياري  در  شويم  غافل  آن  از  اگر  لذا  است 
روبرو خواهيم شد. محمدي با بيان اينکه سازمان برنامه و بودجه 
به عنوان يکي از سازمان هاي متولي توسعه کشور همواره تالش 
نموده در بحث آموزش پيشتياز باشد،تصريح کرد: اگر قرار است 
را  مهارت ها  انواع  که  هستيم  کساني  نيازمند  يابد  توسعه  کشور 
بر  گيالن  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس  باشند.  ديده  آموزش 
اهميت خودکفايي در توسعه اشاره کرد و گفت:يکي از مشکالت 
کنوني اين است که استان ها بيش از آنکه توليدکننده باشند مصرف 
کننده هستند. اميدواريم همه استان هاي ايران آنقدر خودکفا شوند 

که نيازي به پول نفت نداشته نباشند.

رئيس کميسيون بهداشت 
شوراي  مجلس  درمان  و 
نقش  به  اشاره  با  اسالمي 
توسعه  در  دانشگاهيان 
استان  گفت:رشد  کشور 
گيالن منوط به رشد دانشگاه 

هاي آن است. دکتر علي نوبخت در نشست با روسا و کارکنان 
دانشگاه گيالن ، دانشگاه ها را محور توسعه دانست و به نقش 
به  دانشگاهيان در توسعه کشور اشاره کرد و نگاه کيفي گرايانه 
بايد  ها  دانشگاه  اينکه  بيان  با  برشمرد. وي  نگاهي الزم  را  امور 
انسان هايي خود باور بسازند تاکيد کرد:ما از هر گونه کمک به 
رشد و توسعه دانشگاه که در پي آن رشد و توسعه استان را به 
همراه خواهد داشت حمايت مي کنيم. دکتر احمد رضي رئيس 
دانشگاه گيالن نيز در اين نشست با ترسيم وضعيت آموزش عالي 
استان به صورت عام از لحاظ کمي و کيفي و تشريح وضعيت 
ظرفيت  به  خاص  طور  به  دانشگاه  پژوهشي  و  علمي،آموزشي 
هاي موجود در دانشگاه گيالن اشاره کرد. وي ايجاد همگرايي، 
برنامه  تصويب  همچون  ساختاري  هاي  برنامه  اجراي  بر  تمرکز 
راهبردي دانشگاه در هيات امنا و بالطبع آن برنامه عملياتي پنج 
ساله دانشگاه، قانون گرايي و ضابطه مندي را از اصول محوري 
رئيس  دانست.  اميد  و  تدبير  دولت  در  دانشگاه  جديد  مديريت 
دانشگاه گيالن وي در ادامه به رشد بودجه پژوهشي دانشگاه از 
۵ درصد به ۱۲ درصد، توجه به فناوري هاي نوين و ميزان قبولي 
هر ساله بيش از دو هزار نفر از دانشجويان در مقاطع تحصيالت 
جامع  دانشگاه  تنها  مشکالت  و  کمبودها  و  کرد  اشاره  تکميلي 

استان را در حوزه هاي مختلف برشمرد.

استان ها بجاي مصرف کنندگي، 
توليدکننده باشند

از  تعدادي  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به 
فرهنگي  و  روستايي،آموزشي  عمران  پروژه 
منطقه  در  ريال  ميليارد   15 معادل  اعتبار  با 
شبکه  گزارش  شد.به  افتتاح  انزلي  آزاد 
تحليلي خبري گيالن 24 ،  به نقل از روابط 
منطقه  سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي 
مبارک  دهه  از  روز  هشتمين  در  انزلي  آزاد 
فجر با حضور مهندس مسرور رييس هيات 
نمايندگان  سازمان،  مديرعامل  و  مديره 
پروژه  منطقه21  و  استان  مجلس،مديران 
در  فرهنگي  و  آموزشي  روستايي،  عمران 
برداري  بهره  به  و  افتتاح  انزلي  آزاد  منطقه 
رسيد.  براي افتتاح اين پروژه ها  معادل 15 
سازمان   داخلي  منابع  محل  از  ريال  ميليارد 
آن  ريال  ميليارد   1.5 که  اعتبار صرف شده 
بازسازي  عنوان  با  فرهنگي  هاي  پروژه  به 
و نوسازي مدارس سطح منطقه  اختصاص 
يافته است.  در راستاي ارائه خدمات عمران 
روستايي بيش از 27 کيلومتر روکش آسفالت 
بهره  به  منطقه  در سطح  روستايي  معابر  در 
برداري رسيد  و براي انجام روکش آسفالت 
روستايي اعتباري حدود هشت ميليارد ريال 
از اعتبارات عمراني سازمان منطقه آزاد انزلي 

هزينه شده است.
امام خميني روستاي  بهسازي پل خيابان 
جاده  وسط  رفوژ  احداث  و  زمان  چپرپرد 
احداث  هاي  پروژه   ، ليجارکي  به  کياشهر 
مجموعه  احداث  و  ورزشي  زمين  رختکن 
روستاهاي  در  ورزشي  و  تفريحي  هاي 
امير  و  باال  جفرود  اول،   فشتکه  ليجارکي، 
بکنده با اعتبار پنج ميليارد و پانصد ميليون 
روستايي  عمران  هاي  پروژه  ديگر  از  ريال 
منطقه آزاد انزلي است که در هشتمين روز 

دهه مبارک فجر به بهره برداري رسيد.

ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  مديرکل 
 ۹۰۰ بر  افزون  ساالنه  اينکه  بيان  با  گيالن 
مي شود،  استان  برگزار  در  شهدا  يادواره 
گفت: طي ۱۰ ماه گذشته ۶۷۸ يادواره شهدا 
در استان  برگزار شده است. به گزارش ايثار 
از  تجليل  مراسم  در  پاکاري  عبداهلل  گيالن، 
خادمان برگزاري کنگره 8 هزار شهيد استان 
خاطره  و  ياد  گراميداشت  ضمن  گيالن 
شهداي  و  مقدس  دفاع  و  انقالب  شهداي 
مدافع حرم  اظهار داشت: بايد در راه احياي 
شهداي  خاطره  و  ياد  و  شهادت  فرهنگ 
باشيم.  حاضر  صحنه ها  در  کفن  گلگون 
ايثارگران استان  امور  بنياد شهيد و  مديرکل 
ارزش هاي  پاي  وقتي  کرد:  تصريح  گيالن 
دين به ميان مي آيد مردم در کنار دستگاه هاي 
همدلي  و  ايستاده اند  کمال  و  تمام  مجري، 
کسبه و اصناف مرکز شهر در زمان برگزاري 
کنگره ملي 8 هزار شهيد گيالن مثال زدني 
بود. وي با اشاره به فرموده رهبر کبير انقالب 
»شهادت چيزي نيست که بتوان آن را با انگيزه 
هاي بشري و مادي ارزيابي کرد« گفت: کيفيت 
شهيد  هزار   8 ملي  کنگره  نخستين  برگزاري 
همه  همبستگي  و  وفاق  از  گيالن حاکي  استان 
ارادت  از عشق و  نشان  بود که  اجرايي  عوامل 
داشت.  شهادت  و  ايثار  مقوله  به  نسبت  مردم 
پاکاري با بيان اينکه با هدف نظم بخشي بيشتر 
به يادواره هاي شهدا در استان از اواخر سال 94 
به  يادواره ها  مديريت  و  هدايت  دستورالعمل 
ماه  افزود: طي 10  ابالغ شد  فرمانداران  تمامي 
گيالن  استان  در  شهدا  يادواره   678 گذشته 
ديگر  يادواره   200 و  است  شده  برگزار 
شهيد  بنياد  مديرکل  است.   اجرا  حال  در 
کرد:  عنوان  گيالن  استان  ايثارگران  امور  و 
ساالنه افزون بر 900 يادواره شهدا در استان 
گيالن برگزار مي شود که اگر از اين ظرفيت 
ايثار و شهادت گام  تبيين فرهنگ  بتوان در 
برداشت مي تواند در جامعه تاثيرگذار باشد.

پروژه هاي منطقه آزاد 
انزلي افتتاح شد

ساالنه 9۰۰ يادواره شهدا 
در استان برگزار مي شود

رشد استان گيالن منوط به رشد 
دانشگاه هاست

رئيس سازمان برنامه و بودجه گيالن:

محترم  عضو  واكنش:   نشريه 
دريايي  امور  معاون  و  عامل  هيئت 
در  دريانوردي  و  بنادر  سازمان 
حاشيه اين مراسم اظهار کرد: انزلي 
خوبي  و  ويژه  بسيار  جايگاه  داراي 
بوده و  اميد است که با ايجاد  مزيت 
هاي رقابتي موجب رشد روز افزون 

اقتصاد دريايي کشور شود.
ايجاد  مراکز  بنادر،  افزود:  وي 
افزوده  ارزش  و  درآمد  اشتغال، 
و  توسعه  که  طرحي  هر  و  هستند 
شود،  مي  ايجاد  جديدي  ظرفيت 
فرصت جديد اشتغال و شرايط بهتر 

براي رونق اقتصادي منطقه حاصل مي کند.
هاي  پروژه  افتتاحيه  مراسم  در  راستاد   محمد 
بندر انزلي با حضور استاندار گيالن  با بيان اينکه 
بندر  زمينه  اين  در  که  هستيم  اين  شاهد  ما  امروز 
انزلي توانسته گام هاي بزرگي در مسير توسعه و 
زمينه  در  کرد:  خاطرنشان  بردارد   پايدار  اشتغال 

مدير کل بهزيستي گيالن در آيين برگزاري دومين 
شب شعر توانجويان شاعر بهزيستي ضمن تبريک 
بسيار  ؛  گفت  اسالمي  انقالب  شکوهمند  پيروزي 
آمديم  هم  گرد  صميمي  محفل  اين  در  خرسنديم 
تا  .  .  . توانايي هاي جامعه معلولين عزيزمان را 
به نمايش بگذاريم و پاس بداريم توانمنديهاي آنان 
را و براي افزايش انگيزه و رشد و تعالي اين قشر 

هنرمند بايستي تالش مضاعف داشته باشيم .
به  اشاره  با  ادامه  در  پارسي  رضا  محمد  دکتر 
بحث  و  آزادي   ، استقالل  اسالمي  انقالب  هدف 
معنويت و کرامت انسانهاست و عدالت محوري و 
به وجود آوردن فرصت براي آحاد مردم افزود ؛ اگر 
بنا بر خواست خدايا و به هر دليلي معلوليتي براي 
نبايستي معلوليت مانع پيشرفت  فرد به وجود آمد 

بندري  عمليات  وري  بهره  و  غيرفيزيکي  توسعه 
که  است  بنادري  از  يکي  انزلي  بندر  خوشبختانه 

توانسته عملکرد بسيار خوبي داشته باشد.
مديرکل  امروز  که  گزارشاتي  اينکه  بيان  با  وي 
بندر  هاي  پروژه  افتتاحيه  مراسم  در  گيالن  بنادر 
کرد:  تصريح  بود  مثبت  بسيار  کرد  ارائه  انزلي 

فرد شود . مدير کل بهزيستي تصريح کرد ؛ دولت 
بنا به رسالتي خود که پايبندي به حقوق بين المللي 
، حقوق شهروندي ، حقوق جامعه معلولين است 
پيشرفت  و  رشد  براي  را  شرايط  بتواند  بايستي 
؛  . وي گفت  نمايد  از توانخوهان فراهم  اين قشر 

بيشترين سهم از حمل و نقل، تخليه 
بنادر شمالي کشور  را در  بارگيري  و 
خود  به  بندرانزلي  حاضر  حال  در 

اختصاص بدهد.
اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
گيالن  استان  دريانوردي  و  بنادر  کل 
پروژه هاي بندر انزلي در قالب اسکله 
شماره يک و دو با اعتبار ۳۲ ميليارد، 
اعتباري  با  تني  سيلو غالت ۱۵ هزار 
بالغ بر ۶ ميليارد و 500 ميليون تومان 
انبار  خشکي،  توسعه  طرح  اجراي  و 
 12 مساحت  به  سرپوشيده  ترانزيت 
هزار متر مربع، انبار CFS به مساحت 
۶ هزار متر مربع با سرمايه گذاري ۳۵ ميليارد تومان 
اعتباربا حضور استاندار، عضو هيئت عامل و معاون 
امور دريايي سازمان بنادر، مدير کل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان، نماينده مردم انزلي 
در  مجلس، امام جمعه شهرستان و ديگر مسئولين 

محلي افتتاح شد.

توانبخشي اجتماعي براي رفع معلوليت و ايجاد فضا 
براي معلولين است که عالوه بر توانبخشي پزشکي، 
توانبخشي حرفه اي را انجام ميدهد تا جامعه پذيري 
را باالتر ببريم ، تا جامعه به فردي که از يک عضوي 
معلوليت دارد به شکل ترحم نگاه نکند. بلکه بيشتر 
اين  شود  معطوف  فرد  آن  سازي  توانمند  به  توجه 
وظايف سازمان بهزيستي است که بهزيستي هم در 

اين راه تالش مضاعف مي کند .
حضور  ؛  افزود  پارسي  رضا  محمد  دکتر 
موجب  شاعر  توانجويان  کنار  در  برجسته  شاعران 
افزايش اعتماد به نفس اين جامعه تحت پوشش و 
توانخواهان مي شود تا بتوانند بيشتر توانائيهايشان را 

به خدمت بگيرند . 

با حضور معاون دريايي سازمان بنادر كشور و استاندار گيالن،

به مناسبت دهه فجر،

سه طرح بندري با 740 ميليارد در انزلي افتتاح شد
خبر

خبر
گزارش

پل ارتباطي رحيم آباد به اشکلک افتتاح شد

شهردار رحيم آباد گفت:برای اين پل به طول 1۰ 
متروارتفاع 5 متر بالغ بر 3۰۰ ميليون تومان هزينه 

شدو  درمدت ۶ ماه ساخته شد.

گذشته  سال  فجر  ازدهه  افزود:  افشان  بذر  نادر 
بر1  بالغ  بااعتباری  پروژه   15 فجرامسال  تادهه 
داخلی  منابع  از  تومان  ميليون  ميلياردو1۰۰ 

واستانی هزينه شده است.درمدت 3 سال گذشته 
عمران  توسعه  برای  تومان  ميليارد   5 بر  بالغ  اعتباری 

شهری رحيم آباد هزينه شده است.

ايام اهلل فجر انقالب،

فرشته رضائي

آموزش كوتاه و ميان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي دولتي ،  
بخش صنعت و موسسه هاي آموزشي فقط در شهر رشت - تماس 09125036810

آيين دومين شب شعر توانجويان شاعر جامعه معلولين برگزار شد

لیال خدمت بین دانا 

لیال خدمت بین دانا 

16 جمادی االول  1438
 شماره   26653 بهمن  1395 سه شنبه 
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ضرورت مقاوم سازي 
شبکه توزیع برق گيالن

استاندار گيالن در ديدار با مدير عامل شرکت توانير کشور بر 
استان  برق  توزيع  شبکه  کامل  سازي  مقاوم  و  بهسازي  ضرورت 
تأکيد کرد و افزود : با توجه به فرسودگي شبکه توزيع برق استان 
اميدواريم با حمايت هاي وزارت نيرو شاهد بهسازي کامل شبکه 
تحليلي  شبکه  گزارش  به   . باشيم  استان  سراسر  در  برق  توزيع 
در  که  نشست  اين  در  نجفي  محمدعلي  ،دکتر   24 گيالن  خبري 
محل استانداري برگزار شد با اشاره به حجم سنگين خسارات  به 
شبکه توزيع برق در برف اخير و مشکالت جدي قطع برق در چند 
شهرستان اظهار داشت : 48 ساعت پيش از بارش شديد برف با 

برخوردار  نسبي  آمادگي  از  استان  بحران،  برگزاري ستاد مديريت 
برف  وي   . بود  ناپذير  اجتناب  حوادث  اين  از  بخشي  اما  گرديد 
باريده شده را  برفي بي نظير عنوان کرد و افزود : توده هواي سرد 
با گذشت از درياهاي مديترانه، سياه و خزر با رطوبت و فشار زياد 
به همراه وزش باد با سرعت بيش از 85 کيلومتر  ،  باعث خسارات 
شديد به شبکه توزريع برق و خاموشي در برخي از شهرستان ها 
افزود :  استاني حادثه خيز دانست و  .  دکتر نجفي گيالن را  شد 
نگاه ويژه مرکز در   ، به وقوع بحران و حوادث گوناگون  باتوجه 

جهت مصون سازي استان در اين حوادث را خواستاريم .

استان  دادگستري  كل  رئيس   
اينكه دشمنان  به  با اشاره  گيالن 
دريافته اند، در برابر جوانان ما از 
لحاظ نظامي نمي توانند قد علم 
حوزه   در  استكبار  گفت:    ، كنند 
مجازي  هاي  شبكه  و  فرهنگي 
و ماهواره اي و.. به سمت تغيير 
نگرش ها در ميان خانواده هاي 
برداشته  گام  ايراني  مسلمان 

است.
قضايي   ارشد  مقام  اين   
مقام  و  راحل  امام  روشنگري 
معظم رهبري را در گذر از فتنه 
هاي دشمنان  بي بديل دانست و 

تصريح كرد: امروز غلبه بر فكر و انديشه و تهاجم 
ما   دشمنان  كار  دستور  در  فرهنگي  خون  شبيه  و 

قرار گرفته است. 
و   جوانان   رويكرد  تغيير  پور  سياوش  احمد 
ذكر  اهداف دشمنان  از  را  بنيان خانواده  فروپاشي 
بايد در اين جنگ نرم از تمام توان  كرد و گفت: 

خود براي غلبه بر دشمنان نظام گام برداريم. 
اينكه  به  اشاره  با  گيالن  دادگستري  كل  رئيس 
دشمنان دريافته اند  كه در برابر جوانان ما از لحاظ 
داشت:  اذعان  كنند  علم  قد  توانند  نمي  نظامي 
استكبار در حوزه  فرهنگي و شبكه هاي مجازي 
گام  ها  نگرش  تغيير  سمت  به  و..  اي  ماهواره  و 

برداشته است.
 وي خطر اختالفات خانوادگي و ناهنجاري هاي 
اجتماعي را  اساسي و مهم ذكر كرد و به خانواده 
از اين مساله به  نبايد  دستگاه قضايي توصيه كرد: 
با روشنفكري اجتماعي  بايد  سادگي گذر نمود و 
و پررنگ كردن اخالق و اعتقادات در محيط خانه 

كرد.  پيشگيري  آينده   خطرات  و   معضالت   از 
فرزندان   از  مراقبت  استان   قضايي  رئيس شوراي 
ضروري   را   زمان  اقتضاي  به  آنان  با  برخورد  و 
از لحاظ فرهنكي شكاف  اظهار داشت:  دانست و 
بزرگي بين والدين و نسل جديد وجود دارد  كه 
تربيتي  درست  مسير  در  صحيح   آموزش  با  بايد 

گام برداشت.
 وي با بيان اينكه  دشمن در اين 38 سال  از هر 
راهي براي نابودي انقالب استفاده كرد ابراز داشت:  
اختالفات  كردن  مطرح  با  نخست   روزهاي  در 
قوميتي تالش نمودند تا بين مردم تفرقه بيندازند و 

بعد از آن جنگ را به ملت ما تحميل كردند.
هاي   ايثارگري  توصيف   با  قضايي   مقام  اين   
جوانان در طول 8سال دفاع مقدس   و فداكاري و 
صبر خانواده هاي آنان افزود: رزمندگان  ما اجازه 
خاك  از  اي  ذره  حتي  سالها  اين  طول  در  ندادند 
ميهن به دست متجاوزان بيفتد و سرانجام دشمن را 

از كشور بيرون راندند. 

جشن  مراسم  پوردر  سياوش 
بزرگ انقالب كه با حضور خانواده 
شد،  برگزار  استان  قضايي  دستگاه 
رسالت  اجراي  در  را   آنان  نقش 
قوه قضائيه و خدمت رساني هرچه 
بهتر به مردم  ستودني و قابل تقدير 

عنوان كرد
به گزارش روابط عمومي و اطالع 
رساني دادگستري کل استان گيالن 
ايام  گراميداشت  با  مراسم   اين  در 
اهلل دهه فجر  و  يادآوري جانفشاني 
تمامي شهدايي كه با خون خود نهال 
به  كردند،   گذاري  پايه  را  انقالب 
حضرت  شهيدان   امام  شامخ  مقام 
شوراي  رئيس  فرستاد.  درود   و   سالم  اهلل   روح 
رسالت  اجراي  در  را   آنان  نقش   ، استان   قضايي 
ستودني  مردم   به  رساني  خدمت  در  قضائيه  قوه 
آرامش، حمايت و  تقدير عنوان كرد. وي   قابل  و 
پشتوانه قوي روحي و معنوي  خانواده در  كيفيت 
عملكرد كاركنان را  وصف ناپذير دانست و از صبر 

و  شكيبايي آنان قدرداني كرد. 
انسان  در  اينكه  بيان  با  اين مقام ارشد قضايي  
40 سالگي  به كمال رسيده  و به تكامل فكري و 
معنوي دست مي يابد تصريح كرد: انقالب اسالمي 
ايران نيز در آستانه 40 سالگي  بر قله كمال و  اقتدار 

گام بر ميدارد.
 38 گذشت  با  شد:  يادآور  پور   سياوش  احمد 
سال از پيروزي انقالب اسالمي  تهديد هاي دشمنان 
بيشتر  هرچه  نفوذ  نشانه   اين  و  روزبيشترشده  هر 
ايران در منطقه مي باشد و  نظام اسالمي سربلند و 

نام آور و با عزت و اقتدار به پيش مي رود.

مردم 80 روستاي گيالن 
صاحب گاز شدند

ايام اهلل فجر  به مناسبت   نشريه واكنش: 
روستاي   ۸۰ به  گازرساني  همزمان  انقالب 
مسؤوالن  از  جمعي  و  دفاع  وزير  گيالن 
مالصدراي  مسجد  در  شهرستاني  و  استاني 
افتتاح  برگزار  سنگر  کل  نشترود  روستاي 
شد.. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
به  گازرساني  همزمان  افتتاح  آئين   ،  24
با  ماه  بهمن   21 صبح   گيالن  روستاي   ۸۰
جمعي  و  دفاع  وزير  دهقان  سردار  حضور 
از مسؤوالن استاني و شهرستاني در مسجد 
سنگر  کل  نشترود  روستاي  مالصدراي 
برگزار شد.  به گزارش روابط عمومي گاز 
گيالن، وزير در مراسم افتتاح با گراميداشت 
مدافع  و  انقالب  شهداي  ويژه  به   شهدا  ياد 
حرم اظهار کرد: امروز ملت ما بهره  مند از 
اراده  و  عزم  با  و  است  صنعتي  توانمندي 
دفاعي  حوزه  در  شناورها  تمام  دانشمندان 

توليد و حتي مي توانيم صادر کنيم .
مردم ساالري  را  ايران  سياسي  نظام  وي   
اسالمي  جمهوري  شد:  يادآور  و  خواند 
و  کرده  ارائه  دنيا  به  را  متفاوتي  الگوي 
مي تواند رفاه و آخرت آنها را به همراه آورد 
و امروز نظام ما بهره مند از رهبري است که 

مردم را در مسير الهي هدايت مي کند.
مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزير   
جمهوري اسالمي ايران با بيان اينکه رهبران 
مي کنند،  افتخار  مردم  خدمتگزاري  به 
خاطرنشان کرد: اين نگاه به جاي حکومت 
کردن به معناي به دست آوردن دل ملت بوده 
و خانواده ها فرزندان خود را تقديم انقالب 

اسالمي کردند و اين امر بازدارندگي دارد.
 در اين مراسم دکتر نجفي استاندار گيالن 
وزير  به  خوشامدگويي  و  مقدم  خير  ضمن 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح از زحمات 
همه مديران و مسؤولين استان بويژه مديران 

شرکت گاز گيالن تقدير كرد.
 وي با اشاره به افتتاح 822 پروژه در استان 
درصدي   200 رشد  و  فجر  مبارک  دهه  در 
اظهار  گذشته  سال  به  نسبت  ها  پروژه  اين 
داشت: اين موفقيت و فضاي سرمايه گذاري 
دستاوردهاي  مديون  استان  در  شده  ايجاد 
خارجي  ديپلماسي  در  اميد  و  تدبير  دولت 

خود مي باشد.
دکتر نجفي اين پروژه هاي گازرساني و به 
تبع آن سبز شدن استان را بلحاظ گازرساني، 

به همه فجر آفرينان استان تبريک گفت.
سپس جمشيد ظهيري مديرعامل شرکت 
گاز استان گيالن با تبريک فرا رسيدن ايام اهلل 
به  گازرساني  از وضعيت  فجر شرحي  دهه 

روستاها را براي حاضرين ارائه كرد.
به روستاها  اظهار داشت: گازرساني  وي 
همين  به  و  است  بوده  مردم  تمام  خواسته 
سبب در دولت تدبير و اميد، پروژه بند»ق« 
جهت    93 سال  بودجه  قانون  دو  تبصره 
که  گرديد  تعريف  روستاها  به  گازرساني 
و  گرفت  قرار  اقتصاد  شوراي  تاييد  مورد 
استان  گاز  شرکت  کار  دستور  در  بالفاصله 
گاز  شرکت  مديرعامل  گرفت.  قرار  گيالن 
ريزي  برنامه  بر  بنا  داد:  ادامه  گيالن  استان 
اين  اجراي  با  گرديد  مقرر  نفت  وزارت 
از  پروژه  70 هزار خانوار روستايي گيالن 
که خوشبختانه  برخوردار شوند  گاز  نعمت 
با تدبير استاندار محترم و همدلي و همراهي  
بر 100  بالغ  استان  نهادهاي دولتي در  تمام 
از  بيشتر  درصد   ۴۵ روستايي،  خانوار  هزار 
برخوردار  گاز  نعمت  از  شده  مقرر  ميزان 
ادامه  موضوع  اين  به  اشاره  با  شدند.وي 
اول  فاز  روستاهاي  به  گازرساني  براي  داد: 
پروژه هاي بند »ق« بالغ بر 3 هزار کيلومتر 
شبکه گذاري انجام پذيرفته و 3 هزار و 600 
ميليارد ريال هزينه شده شده است.مهندس 
استاندار  مدبرانه  اقدام  به  اشاره  با  ظهيري 
به  گازرساني  کارگروه  تشکيل  در  گيالن 
اظهار  عمراني  محترم  معاونت  سرپرستي 
داشت: اين پروژه عظيم با مديريت شايسته 
همه  همياري  و  همدلي  و  گيالن  استاندار 

ادارات استان به ثمر رسيده است.

خبر 
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دشمنان  وتغيير نگرش خانواده ها

شبكه برق گيالن فرسوده و نيازمند 
نوسازي است

439 اثر به دبيرخانه جشنواره ملي 
آيات رسيد

توزيع  عامل شركت  مدير   
كرد:  اعالم  گيالن  استان  برق 
و  قديمي  استان  برق  شبكه 
نوسازي  و  بازسازي  نيازمند 
است و براي اين پروژه وسيع 
اجراي  امكانات  و  بودجه  به 
بلبل  مهندس  است.  نياز  كار 
آبادي روز يكشنبه  24 بهمن 

با اصحاب رسانه جزئيات بحران برف  ماه در يك نشست خبري 
بهمن ماه را با با ارائه فيلم ها و كليپ هايي از فعاليت هاي دهها 
اين  از خبرنگاران خواست در  توزيع تشريح كرد و  گروه شركت 
شرايط با آگاهي الزم از مجاري مسئول و كارشناسي اطالع رساني 

كنند. 
در بارش برف اخير در چند شهرستان مركزي استان گيالن كه 
ارتفاع برف در شهرها بيش از 70 سانتي متر و در ارتفاعات تا يك 
متر و نيم  اعالم شد، ستاد بحران استان و فرمانداران شهرستان ها 

در گير برف بوده و  همكاري هاي خوبي با شركت برق داشتند.
در برف اخير شهرستان هاي  رشت و الهيجان بيشترين اسيب را 
ديدند كه در كوچصفهان و خمام به علت بارش زياد و سطح خرابي 

ها امداد رساني طوالني تر شد.
اين مقام مسئول در برق گيالن توضيح داد: در اين حادثه 42 فيلر 
برق فشارمتوسط به طور كامل قطع و 25 فيلر هم به صورت بخشي 
قطع شد و حدود 73 هزار مشترك درمناطق بارش برف قطع برق 
با چگالي باال، مرطوب و  آباد عنوان كرد: برف اخير   بلبل  داشتند. 
چسبنده بود كه سختي كار را بيشتر مي كرد و بيشتر پاره شدن سيم 
هاي برق در شاليزارها به علت كوالك بسيار شديد در كوچصفهان و 
خمام ثبت شد. به گفته وي ، ريختگي پايه ها » تير برق ها«  ناشي از 
فرسودگي شبكه برق استان از ديگر مشكالت بود كه قطعي برق در 
شهر و روستاها را گسترش داد. مسدود بودن راه ها و معماري رايج 

در ساختمان ها منطقه هم موجب تشديد بحران شده بود.
حمل چرخ هاي بزرگ كابل برق و تهيه تيرها » پايه هاي » برق در 
شرايط كه راهها انباشته از برف بود  و اين همه پايه آماده جايگزيني 

نبود، مشكالت را در زماني كوتاه مضاعف كرد.
وي در اين نشست خبري خواستار آن شد كه در اين شرايط همه 
بايد به صورت زنجيره عمل كنند و مشكل تنها مربوط به يك يا دو 

اداره و سازمان خاص نيست.
مدير عامل برق گيالن با ارائه آمار و ارقام خرابي ها هم گفت: 
 449 و  هزار  يك    ، پارگي  سيم  فقره   673 و  هزار   2 درمجموع 
شكستگي پايه ها در اين برف ثبت شد كه ميزان خسارات يكصد 
ميليارد ريال بر آورد شده است . 178 اكيپ در اين برف  فعاليت 
داشتند كه 58 اكيپ با هماهنگي استاندار از خارج از استان به كمك 

آمده بودند.
65 اكيپ هم درجريان اين حادثه آسيب شناسي مي كردند. در 
شهرستان رشت هشت هزار كيلومتر و در الهيجان يك هزارو 400 

كيلومتر شبكه موجود است. 
وي تصريح كرد: درحال حاضر اقدام هاي موقتي انجام شده است 
و استاندارد سازي شبكه به بودجه و امكانات نياز دارد. وي در اين 
نشست در بخش ديگري از سخنانش اعالم كرد: دردهه مبارك فجر 
با 17 ميليارد و 400 ميليون تومان  365 پروژه شهري و روستايي 
اعتبار در سراسر گيالن  افتتاح كه 50 پروژه در روستاها انجام شد.

 10 باالي  هاي  روستا  همه  كرد:  تصريح  آبادي  بلبل  مهندس   
به  طبيعي  منابع  مجوز  و  روستايي  كد  داراي  كه  گيالن  در  خانوار 

صورت صد درصد صاحب برق هستند.
 روستاي داراي 10 خانوار كه مجوز منابع طبيعي را اخذ و كد 

روستا هم داشته باشند برق رساني خواهند شد.

ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
اشاره  با  گيالن  استان  اسالمي 
در  شرکت  مهلت  پايان  به 
جشنواره ملي فيلمنامه نويسي و 
اظهار  آيات،  نويسي  نمايشنامه 
شرکت   221 از  اثر   439 کرد: 
جشنواره  دبيرخانه  به  کننده 

رسيد.
ملي  فراخوان جشنواره  انتشار  به  اشاره  با  فاضلي   فيروز  دكتر 
فيلمنامه نويسي و نمايشنامه نويسي آيات از اواسط آذرماه امسال، 
يادآور شد: مهلت ارسال آثار بر اساس فراخوان يادشده، پايان دي 
ماه 95 اعالم شده بود که با توجه به درخواست عالقمندان شرکت 
در جشنواره، اين فرصت در دو مرحله، يک بار تا دهم و بار ديگر 

تا 22 بهمن ماه جاري تمديد شد.
صورت  به  که  جشنواره  در  شرکت  نحوه  به  اشاره  با  وي 
www. آدرس  به  جشنواره  سايت  طريق  از  و  الکترونيکي  تمام 

ayaategilan.ir امکان پذير بود، گفت: با اتمام مهلت ارسال آثار، 
الحمدهلل استقبال خوبي از اين جشنواره قرآني صورت گرفته است 
و در پايان 221 نفر با ارسال 439 اثر در جشنواره ثبت نام کرده اند.

از  کرد:  استان گيالن تصريح  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
ميان آثار ارسالي، 302 اثر در بخش فيلم نامه نويسي، 124 اثر در 
بخش نمايش نامه نويسي و 13 اثر در بخش ويژه اين جشنواره با 

محور موضوعي طرح 1۴۵0 سوره مبارکه حديد شرکت کرده اند.
فاضلي با اشاره به قالب آثار ارسالي براي شرکت در جشنواره، 
نمايش   119 مستند،  نامه  فيلم   14 داستاني،  نامه  فيلم   297 افزود: 
نامه صحنه اي و 9 نمايش نامه خياباني به دبيرخانه جشنواره ارسال 

شده است.
وي اضافه کرد: همکاران ما در دبيرخانه جشنواره در حال دسته 
داوران  هيئت  به  تحويل  براي  ارسالي  آثار  سازي  آماده  و  بندي 

هستند.
منبع: روابط عمومي

مدير عامل شركت برق گيالن، در خواست استاندار از مدير توانير كشور،

مقام ارشاد قضايي گيالن:

با حضور وزير دفاع،

زیباترین جلوه نيکوکاري کمک به بيماران 
انجمن خيریه حمایت از بيماران کليوي است  ، تعداد بيماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملي0105392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات010250٧308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶3٧31021٧59122بانک مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890

گزارش

جشن انقالب در مسجد امام حسين )ع( طول الت رحيم 
آباد برگزار شد

آباد  رحيم  كشاورزی  جهاد  رئيس 
برگزاری جشن  گفت: دبيری كميته 
جهاد  عهده  به  روستاها  در  انقالب 

كشاورزی است.
جمالی افزود: جشن انقالب هرساله 
محله  ،رضا  چابکسر،كالچای  در 
مركزی ورحيم آباد برگزار می شود 
جشن  ميزبان  الت  طول  وامسال 

انقالب است.
گفت:  مراسم  دراين  آباد  رحيم  جمعه  امام 
داشته  عظمتی  نقطه  چه  ايران  اسالمی  انقالب 

ودشمن درتالش ازبين بردن انقالب است.
دراتقالب ما يك رهبر انقالبی داشتيم امام واقعا 
كردند  می  حکومت  شاهنشاهان  كرد  انقالب 

امام روی ارزشها دست گذاشت اين كه مردم و 
روحانيت بايد هماهنگ وهمراه باشند.

مهدی  محمد  والمسلمين  االسالم  حجت 
محزون افزود: دشمن می گويد معنويت را در 
مجازی  فضای  و  ها  ماهواره  كنيد  كم  جامعه 

محض  تابع  بايد  همه  است  زياد 
واليت فقيه باشيم دشمن می خواهد 
باشد  زياد  واليت  و  ما  بين  فاصله 
كشورها  تمام  بين  ما  اسالمی  ايران 
به  را  آمريکا  پوزه  ايران  است  ممتاز 

خاك می مالد.
الت  طول  ،دهيار  باقرپور  ابراهيم 
ضمن عرض تبريك به مناسبت ايام 
اهلل فجر از همه مسؤلين وكسانی كه 
در برگزاری اين جشن همراهی وتالش نمودند 

تشکر و قدردانی كرد 
كشاورزان  از  نفر  چند  از  برنامه  اين  درپايان 

نمونه تجليل به آمد.

به همت جهاد کشاورزي رحيم آباد،زياز،ارکم

با حضور وزير دفاع، 

فرشته رضائي

زهرا رضائي 

خادمين کنگره ۸۰۰۰ شهيد استان گيالن تجليل شدند
نيروي  پشتيباني  و  دفاع  وزير  حضور  با  مراسمي  در 
از مسئولين  استاندار گيالن و جمعي  نجفي  دکتر   ، مسلح 
استاني به مناسبت برگزاري اولين کنگره ملي ۸۰۰۰ شهيد 

سيد  دکتر  از   ۱۳۹۵ سال  ماه  ارديبهشت  در  گيالن  استان 
محمد علي ثابت قدم شهردار رشت ، فاطمه قديمي حرفه 
مدير ارتباطات و روابط بين الملل ، محمد باقر بشر بشر 

دانش مدير عامل سازمان زيبا منظر شهرداري رشت تجليل 
شد . 

16 جمادی االول  1438
 شماره   26653 بهمن  1395 سه شنبه 



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

پشتوانه  به  گفت:  گيالن  مطبوعات  خانه  مديره  هيات  رئيس 
انقالب اسالمي روزبه روز رشد کرده و در مقابل  وحدت مردم، 
به  داشته  انقالب  که  هايي  سختي  تمامي  در  و  ايستاده  استکبار 
شبکه  گزارش  به  است.  شده  پيروز  مردم  حضور  همين  پشتوانه 
تحليلي خبري گيالن 24 ، حسين داداشي، رئيس هيات مديره خانه 
مطبوعات گيالن در مراسم تجليل از خانواده هاي شهداي انقالب 
و مدافع حرم که در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگي و هنري 
خاتم االنبياء رشت برگزار شد، با اشاره به فرمايش امام)ره( مبني 
بر اينکه »من به پشتوانه ملت دولت تعيين مي کنم« اظهار کرد: اين 

انقالب  بيانگر نقش محوري و اساسي مردم در  امام)ره(  فرمايش 
بوده است برهمين اساس نقش و حضور مردم در شکل گيري و 
به  افزود:  است.وي  انکار  غيرقابل  ايران  اسالمي  انقالب  پيروزي 
پشتوانه وحدت مردم، انقالب اسالمي روزبه روز رشد کرده و در 
مقابل استکبار ايستاده و در تمامي سختي هايي که انقالب داشته به 

پشتوانه همين حضور مردم پيروز شده است.
و  هدايت  رهبري،گفت:نقش  مهم  نقش  به  اشاره  با  داداشي 
رهبري امام راحل و پس از آن رهبر معظم انقالب در نشان دادن 

راه درست به مردم بسيار حائز اهميت است. 

وحدت رمز پيروزي ملت 
ایران بود

پرستاران مصاديق بازر اخالق هستند

خبر

رضوي -  کارشناس ارشد علوم اجتماعي

ابزارهاي  شدن  فراگير  با   
اکثر  تقريبا  ديجيتالي،  هوشمند 
را  خود  جاي  هم  خانگي  لوازم 
داده اند.   هوشمند  مدل هاي  به 
يکي از مهم ترين و پرکاربردترين 
تلويزيون است که  لوازم خانگي 
لوازم  دسته  به  است  سالي  چند 

هوشمند منزل پيوسته است. به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 
24 ، يکي از مهم ترين و پرکاربردترين لوازم خانگي تلويزيون است 
است.  پيوسته  منزل  هوشمند  لوازم  دسته  به  است  سالي  چند  که 
و  جالب  امکانات  و  مزايا  تمامي  با  آنالين  و  هوشمند  ابزارهاي 
خصوصي  حريم  هم  آن  و  دارند  مهم  نقص  يک  خود،  کاربردي 
کاربر است که در عصر حاضر و در دنياي ديجيتال به بحث چالش 
برانگيزي تبديل شده است.در هفته جاري، VIZIO، از سازندگان 
تلويزيون هاي هوشمند با کيفيت و اقتصادي، مبلغ ۲.۲ ميليون دالر 
جريمه شد. اين جريمه به دليل جمع آوري اطالعات کاربران- مانند 
برنامه هايي که مشاهده مي کنند- از طريق تلويزيون هاي هوشمند اين 
شرکت و ارسال آن ها به سرورهاي VIZIO تعيين شد. در نهايت 
اين کمپاني اطالعات ذکر شده را در اختيار شرکت هاي تبليغاتي قرار 
مي داد تا متناسب با آن محتواي تبليغاتي خود را به بيننده ارايه دهند. 
اگرچه اين کار نقض حريم خصوصي کاربر محسوب مي شود، اما 
عملي که VIZIO انجام مي داد تنها بخشي از نقض حريم شخصي 
توليدکنندگان همانند  کاربران است. در حالي که ممکن است ساير 
آن ها  از  بسياري  اما  نفروشند،  را  خود  کاربران  اطالعات   VIZIO
آن ها،  از  برخي  حتي  و  دارند  نظر  زير  را  خود  بينندگان  عادات 
مانند ال جي )با استفاده از WebOS در دستگاههاي قديمي تر اين 
شرکت( آزادانه به تجسس مي پردازند. اما خبر خوش اين است که 
نوعي  به  )يا  اطالعات  آوري  جمع  از  جلوگيري  براي  راه کارهايي 
جاسوسي( توسط توليد کنندگان تلويزيون هاي هوشمند وجود دارد. 
در واقع يک راه حل بسيار ساده براي اين مشکل وجود دارد که بر 
راه حل هاي  به  با هم  تلويزيون هوشمندي عمل مي کند.  روي هر 

موجود نگاهي بياندازيم:
اتصال تلویزیون به اینترنت را قطع کنید!

تنها راهي که تلويزيون شما مي تواند اطالعات کاربري و عاليق 
اتصال  برساند،  کمين  در  هميشه  تبليغاتي  شرکت هاي  به  را  شما 
اتفاق  اين  از  مي تواند  که  راهي هم  تنها  و  است  اينترنت  به  دستگاه 
پيشگيري کند، قطع اتصال به اينترنت. اگر دقيق تر درباره اين که واقعا 
از بخش هوشمند تلويزيون خود چه استفاده اي داريم، فکر کرده باشيم 
به اين نتيجه مي رسيم که به جز يک  رابط کاربري معمولي و اجراي 
چند اپ، استفاده از دستورات صوتي ) که در نيمي از موارد واقعا کار 
خاص  قابليت  هيچ  حرکتي،  ژست هاي  موارد  برخي  در  و  مي کنند( 
اتصال  قطع  با  بنابراين  ندارد.   وجود  دستگاه ها  اين  در  ضروري  و 
تلويزيون به اينترنت، مشکل خاصي براي دستگاه و يا استفاده شما از 
آن پيش نخواهد آمد. براي اين کار با رفتن به منوي تنظيمات، بايد 
گزينه Wi-Fi On/Off را بيابيد و آن را در حالت Off قرار دهيد. 

خبر

تلويزنهاي جاسوس !!

خبر 

خبر 

تعامل دانشگاه با حوزه هاي 
فرهنگي ضروري است

دانشگاه  رئيس   
گيالن  اسالمي  آزاد 
بستر  ايجاد  خواستار 
هاي فرهنگي الزم در 
جهت  در  دانشگاهها 
با  تعامل  گسترش 

دستگاههاي فرهنگي بيروني استان شد.
گيالن  خبري  تحليلي  شبکه  گزارش  به 
اطالع  و  عمومي  روابط  از  نقل  به   ،  24
گيالن،  استان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رساني 
گيالن   استان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئيس 
آزاد  دانشگاه  فرهنگي  شوراي  جلسه  در 
جانبه  همه  ازحضور  رشت  واحد  اسالمي 
استان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانشگاهيان 
داد.   خبر  بهمن   22 ا..  يوم  راهپيمايي  در  گيالن 
دکتر عليرضا اميرتيموري دبير هيأت امناء و رئيس 
دانشگاه آزاد اسالمي استان گيالن در جلسه شوراي 
فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت ضمن 
بر  تأکيد  انقالب اسالمي و  گراميداشت دهه فجر 
شرکت همه جانبه دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسالمي 
استان گيالن در راهپيمايي 22 بهمن سال 1395، 
  22 اهلل  يوم  راهپيمايي  در  گسترده  حضور  گفت: 
انقالب  به دستآوردهاي  ما  پايبندي  نشانه   ، بهمن 
اسالمي است. وي با بيان اينکه امروز دشمن در 
فکر تخريب جايگاه جمهوري اسالمي ايران و 
اين حرکت عظيم ملت  اهميت جلوه دادن  کم 
افزود:  است،  جهانيان  عمومي  افکار  در  ايران 
دشمنان دين و انقالب مي دانند حضرت امام )ره 
( چه حرکت عظيمي را شروع کرد و دانشمندان 
تحريم ها،  فشار  وجود  با   ، حاضر  عصر  در  ما 
مقدس  نظام  را  بااليي  بسيار  علمي  جايگاهي 
زده  رقم  جهان  سطح  در  اسالمي  جمهوري 
يک  عنوان  به  اسالمي  ايران  از  وامروز  اند 
هاي  رتبه  و  جايگاه  داراي  و  علمي  کشور 

برتر علمي جهان ياد مي کنند.

مي  شکل  چگونه  ما  هاي  انتخاب 
پوشش  نوع  مورد  در  مشخصا  گيرند؟ 
پوششي  سبک  آيا   . کنم  مي  صحبت 
يا  است؟  بيروني  الگوهاي  از  متأثر  ما 
خانوادگي  هاي  سنت  از  برخواسته 
به  هايمان  انتخاب  در  يا  و  ماست؟ 

اکثريت نگاه مي کنيم؟
 وقتي انسان به خودآگاهي مسئوالنه 
طرز  را  زندگيش  را  راهش  رسد،  مي 
چيزش  همه  و  را  لباسش  را  تفکرش 
به  دست  کند.  مي  انتخاب  خودش  را 
ساختن  به  شروع  زند.  مي  سازندگي 

چيزي در خود مي کند که مي پسندد، نه آنچه که 
به او تحميل مي شود، نه آنچه که به خوردش مي 
دهند و نه حتي آنچه که به واسطه سنت ها به او 
منتقل مي شود بلكه آنچه از سر آگاهي و عقالنيت 

دريافت مي كند.
ارزشمند و رشد دهنده  انتخاب حجاب زماني   
انتخابي  نه  باشد  تفکر  و  آگاهي  پايه  بر  که  است 
تقليدي  صرفا  يا  است  روزگار  جبر  از  برآمده  که 
کورکورانه باشد.. يک زن زماني در پوشش صحيح 

مي  گيالن  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئيس  واكنش:  نشريه 
ويژگي  و  ها  خصلت  از  بارزي  مصاديق  پرستاران  گويد: 

هاي واالي اخالقي يک انسان مي باشند.
به گزارش شبکه تحليلي خبري گيالن 24 ، به گزارش 
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي استان گيالن ، مراسم 
روز  و  )س(  زينب  حضرت  برکت  پر  ميالد  گراميداشت 
پرستار با حضور جمع کثيري از دانشجويان رشته پرستاري 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت  در سالن اجتماعات اين 

واحد دانشگاهي برگزار شد.
 دکتر تيمور آمار معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 

اسالمي احساس بالندگي ، رضايت و آزادي مي کند 
که بداند ارزش انساني او چيست و نبود اين پوشش 
چه چيز را از او و جامعه اش مي گيرد و اين ميسر 
باال  و  آگاهي  افزايش   ، آموزش  به  مگر  نمي شود 

بردن قدرت تفکر..
کجا  در  فکر  توليد  که  اينجاست  سؤال  حال   
ما  پرورش  و  آموزش  نظام  در  آيا  مي شود؟  ايجاد 
آموزش مي دهند؟  آموزان  دانش  به  را  ديني  تفکر 
به نظر مي رسد بيشترين چيزي که طي ۱۲ سال به 

اهلل دهه فجر  ايام  تبريک  آزاد اسالمي واحد رشت ضمن 
و همچنين تبريک به مناسبت ميالد حضرت زينب کبري 
نشان  خاطر  پرستار  روز  نام  به  آن  هوشمندانه  انتخاب  و 
شدن  جمع  هم  دور  براي  خوبي  بهانه  مراسم  اين  کرد 
دانشجوياني که در صنف پرستاري در حال فعاليت هستند 

و در يک مرحله آموزشي در دانشگاه حضور داشتند.
وي با اشاره به ارزش هاي وااليي که در شغل پرستاري 
وجود دارد افزود:  پرستاران مصاديق بارزي از خصلت ها و 

ويژگي هاي واالي اخالقي يک انسان مي باشند.
اجتماعي  روابط  در  پرستاران  داد:  ادامه  آمار  دکتر 

دانش آموز  ) آموزش خير(  الفاء مي 
شود اين است که اگر بتواند در کنکور 
درس دين وزندگي را ۱۰۰ درصد بزند 
احتماال يک قدم به پزشکي، مهندسي و 
... در يک دانشگاه معتبر نزديک تر مي 
شود و عموما اين رويه در دانشگاه ها 
هم ادامه دارد . يعني نمره باالتر در اين 
درس براي کسب معدل بهتر. پس عمال 
تفکر  شيوه  زندگي  و  دين  نيست  قرار 
ماندگاري  پاي  رد  بياموزاند و  را  ديني 

در زندگيمان بر جاي بگذارد.
ترديدي نيست كه حجاب يك ارزش 
، امنيت اجتماعي و پوشش فاخر است و وقتي زن يا 
مردم خود  را با توجه با هنجارهاي جامعه اسالمي به 
حجاب آراسته مي كند ضمن آنكه خودش هم ارضا 
و خشنود خواهد بود،  از نگاه عمومي هم مقبول تر 
است ، اما شايسته است كه اين حجاب با آگاهي و 
از مسير انتخاب و عقاليي باشد.... اميدوارم بيش از 
پيش شاهد رشد انديشه اي و آگاهي در تمام حوزه 

ها  از جمله ار حوزه حجاب عمومي باشيم.

درجامعه ، نقش بسيار موثري در فعاليت هاي انساني جامعه 
دارند و دانشجويان اين رشته در طول مدت آموزش عالوه 
بر فرايند تخصصي و آموزشي رشته پرستاري ، بايد به بحث 

اخالق  توجه ويژه اي نمايند.
و  پرستاري  دانشکده  رئيس  رهبر  طيبه  دکتر  ادامه  در 
از روند  ازاد اسالمي واحد رشت گزارشي  مامايي دانشگاه 
فعاليت هاي اين دانشکده ارائه داد و در ادامه عالوه بر پخش 
قرائت  را  پرستاري  نامه  سوگند  دانشجويان  کليپ،  چند 
کردند و در پايان از نفرات اول تا سوم اين رشته تقدير شد.

اهميت پـوشش و نگاه جـامعه گرایـانه

 اگر دو عبارت »خسته ام« و »حالم 
خوب نیســت« را از زندگی خود 
پــاک کنید،نیمی از بــی حالی و 
بیماری خــود را درمان کرده اید .              

vakoneshiha@

بروکلی نــه تنها ضدســرطان بلکه حاوی  
)NMN( است که روند پیری در کبد چشم 
و استخوان را کند و متابولیسم بدن را کنترل 

vakoneshiha@   می کند

      ازنشســتگی 20 ساله زنان به مجمع تشــخیص مصلحت ارجاع می شود/ پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان در 
vakoneshiha@    کمیسیون تلفیق

کمی آبلیمو در آب سرد بریزید بعد کاهو و کرفس 
رو توش خیس کنید و چند ســاعت داخل یخچال 

vakoneshiha@  بذارید، تا تازگی خودشو یه دست بیاره

کدو حلوايي بخارپز با دارچين
* دم کرده دارچين  * دم کرده زنجبيل

دم کرده پونه کوهي  * دم کرده آويشن شيرازي
vakoneshiha@ 

    سهیال بار فروشنده بانوی رودسری 
عضو تیم فوتسال بانوان سپید رشت 
، به تیم ملی فوتســال بانوان کشور 

vakoneshiha@     . دعوت شد

 ژالتین مــاده اصلی ژلــه از پروتین 
بر  حیوانی ســاخته شــده ک عالوه 
پرکردن صــورت خاصیت ضد پوکی 

استخوان دارد
vakoneshiha@ 

غذاهای غيرمفيد، ترشــی و خيار شور، توليد 
انرژی منفــی ميکنند . افالطــون ميگويد: تو 
همانی هســتی كه ميخوری!  اين نکته نشان 
دهنــده تاثيــر غذا بــر خلق و خوی اســت                            

vakoneshiha@

بي حالي ...

بروکلي جوانتان مي  کند

سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه

تازه کردن کاهو يا کرفس 
پالسيده

اگر سرما خورديد به جاي 
استامينوفن سراغ اين 

راهکارها برويد

فروشنده درتيم ملي 

به صورت ناشتا ژله بخوريد 
احتياج به بوتاکس نداريد 

از خوردن سوسیس 
وکالباس پرهیز نمایید

آثار عذرخواهي 

قضاوت

ماسک آمريکايي

نصيحت پدرم خيلي 
ساله تو ذهنم مونده  

چاواردینــی«  »تیتزیانــا  خانــم    
خبرنگارایتالیایــی: باپاســخی که آیت 
اهلل خامنه ای به تحریــک های ترامپ 
دادموافقم،آمریکاماسک خودرا برداشته 
وبهتراست به توصیه های آیت اهلل خامنه 

vakoneshiha@      ای گوش دهیم

بودین  ای  خونه  مهمون  اگه  میگفت: 
آورد  چای  براتون  خونه  صاحب  و 
که  چیزیه  تنها  ،شایداین  نکنین  رد 
برای پذیراییاز مهمونش دــاره و اگه 

نخورین نمیدونه باید چیکار کنه ....
نزدیکــه عیدــه!  حواسمون به دستای 

vakoneshiha@  ..خالی باشه

  شجاع ترین فرد کسی ست که
اول عذرخواهی می کند..

 قوی ترین فرد کسی ست که
اول گذشت می کند..

 خوشحال ترین فرد کسی ست که
vakoneshiha@                              .اول فراموش می کند

    یه جوری دربــاره آدما قضاوت 
کنید

که اگه یه روزی 
خالفش بهتون ثابت شد

شرمنده خودتون نشید
vakoneshiha@  

 

كانال تلگرامی » واكنشی ها «

دكتر امير تيموري،

ايام اهلل فجر انقالب،مدير عامل شركت برق گيالن،

ديدگاه، 

ســیب زمینی های درشت با جذب روغن 
بیشــتر خطر ابتال به بیماری های قلبی را 

بیش از 5 برابر می کنند .  
دوست  کرده  ســرخ  زمینی  ســیب  اگر 

داریدحداقل نازک تر درست کنید

بسته سالمتي

16 جمادی االول  1438
 شماره   26653 بهمن  1395 سه شنبه 
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نکته  ...

چند نكته از این معنا.....
لقمان حکیم گفت: 

   من ســیصد ســال با داروهای مختلف، مردم را مداوا کردم؛  و در این مدت طوالنی به این 
نتیجه رسیدم؛   که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست ! کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم 

اثر نکرد چی؟   لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛
“مقدار دارو را افزایش بده !!       

اولين  گردهمایي بزرگ خانوادگي صنایع چوب وكاغذ ایران« چوكا« برگزار شد
بعد  مجموعه،  این  زحمتکش  پرسنل   و  ایران چوکا  کاغذ  و  کارخانه  چوب   
از نزدیک به  دوسال  تحمل نامالیمات شدید و ضرر و زیان های  بسیار  روحی  
و  مالی  اینک  با  آغاز به کار  هیئت مدیر  جدید متشکل از  سید  محمد مهدی  
جزایری  رئیس  هیئت مدیره چوکا ، دکتر علی  برزن  نائب  رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل چوکا ، دکتر  علی بابایی  کارنامی  قائم مقام مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره ،  مهندس  امیر مرادی  معاونت  مالی  و عضو هیئت مدیره و مهندس  
غالمحسین  شیرزادی  عضو هیئت مدیره  این کارخانه  بعد از  90  روز کار و 
تالش در کنار  مجموعه ، چوکا در سالروز  بهار  انقالب ، بهمن  95  برای اولین  
بار  در یک گردهمایی  استثنایی  با حضور  پرسنل  به همراه  خانواده ها جشن  
بزرگی  در  سالن  ورزشی  حجاب رضوانشهر  برگزار  کرد.  این جشن  با توجه  
به حساسیت های  ملی،  دیني  و ارزشمند بودن آن  برای   کارخانه  چوکا ، 
طبق گفت گوهای  به عمل آمده  از  سوی  ستاد بزرگداشت  دهه مبارک  
فجر  چوکا ، امور اداری ، حراست ، روابط عمومی ، خدمات رفاه ، تربیت 
بدنی ، کار گزینی ،  امور مهندسی ، بسیج و تبلیغات  اسالمی  بررسی  ها  
صورت گرفت  و ضمن  دعوت از مسئولین شهرستان رضوانشهر و همکاری 
های  الزم  از سوی  ادارات  مربوطه ، با  اجرا  توسط  بهترینهای  عرصه تئاتر 

کمدی  و موسیقی استان  گیالن  این  جشن  با شکوه تمام برگزار  شد.
دکتر علی برزن  فارغ التحصیل رشته چوب و کاغذ » مدیر عامل چوکا« 

ابتداي  مراسم  ضمن تبریک ایام مبارک  دهه فجر ، با  آرزوی  سالمتی و طول عمر با عزت   
برای مقام عظمای  والیت و با  گرامیداشت یاد شهید آتش نشان  شهرستان رضوانشهر محسن  
روحانی  خطاب  به حاضرین  با  این عنوان که چوکا را پدر علم کاغذ سازی  ایران  است، 
یادآور شد : انشاهلل  همه ما چوکائیان  با  وحدت  و یکپارچگی   با همدلي و همزباني کمک  
و یاور هم  در  این مجموعه  بزرگ  باشیم  به ویژه آنکه واقعیت امر این است که شما عزیزان  

هم  در این چند سال  سرشار  از تجربه  هستید.
وی در ادامه  با  اشاره  به تامین  پشتوانه  مالی از  سوی  صاحبان  اصلی  و  سهام داران  
اصلی  کارخانه  چوب و کاغذ ایران  چوکا برای  ارائه  خدمات به مجموعه  در بحث نو 
سازی  کارخانه  که بسیار مهم و حائز  اهمیت است  ،متذکر شد: به اعتقاد من چیزی که می 
تواند چوکا را  از تمام  نامالیمات  گذشته نجات  دهد  خود شما  با همین  انرژی ، توانایی  
و  تجربه  ارزشمند است. مدیر عامل چوکا تصریح کرد:  پیرو  دیداری  که  با دکتر  نوبخت  
معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورصورت  گرفت و قولهایی  که 
از  سوی ایشان  برای  نوسازی  کارخانه  گرفته  شده   انشاهلل  مسیر هموار  خواهد  شد و در 

این بین  می توان  از  تجربه هر یک از  شما استفاده  بهینه  صورت گیرد.
  دکتر برزن افزود: چند کار ارزشمندی  که  در خصوص توسعه و پیشرفت چوکا  باید 

و  کمک  یکی  بیفتد،  اتفاق 
همراهی خود  خانواده هاست. هر موفقیتی که در هر گوشه  

از کارخانه  بدست  می آید حاصل  تالش  تمام  مجموعه است و خواسته  من از شما  پرسنل  
ارزشمند  صنایع چوب و کاغذ ایران » چوکا« این است که تنها  بر اساس  وظایف  تعریف  
شده  خود  عمل کنید و متمرکز  بر روی  موضوعات  کاری خود باشید. وي در این نشست 
متعهد شد که همه   انتقاد  و  پیشنهادات  سازنده  مورد بررسي  و توجه قرار  خواهد  گرفت. 
خواهش من  از  شما  این است که نسبت  به هزینه های  تمام  شده  شرکت حساسیت  داشته  
باشید  به آن معنی  که هر چیزی  که فکر می کنید  در آن  اتالف  انرزی صورت می گیرد  
حساس  باشید،  البته در کنار  شرح  و وظایفی  که  دارید  عمل کنید تا  چوکا  با  رعایت  
نکات این چنینی  و با در نظر گرفتن  تجربیات  گذشته  به نحوی  تلخ  یا شیرین ، چوکا  را 

به  روزهای  پر افتخار در  عرصه  سلولوزی  باز گردانیم.
نماینده مردم تالش : چوکا نیازمند نوسازي است

محمود شکری نماینده مردم تالش ، رضوانشهر و ماسال  در مجلس شورای اسالمی در 
این مراسم ضمن  گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر با عرض  تبریک  و شاد باش به مجموعه 

ي پر تالش  کارخانه  چوب و کاغذ ایران در حاشیه  این مراسم با  ذکر اهمیت حضور  هیئت 
مدیره  جدید چوکا  در کارخانه  با  اشاره  به  یک  هدف  مشخص  در جهت  سازندگی و 
نوسازی  کارخانه  به خبرنگار  نشریه  واکنش پاسخ داد: ضمن  گفتگوهای  انجام  
شده ، هیات مدیره  جدید  با دو هدف مشخص  مشغول  بکار شده است. 
به صورت   نباید   این گفتگوها، کار در کارخانه   از  نتیجه بدست آمده 
روزمره  به  شکل  قبل  پیش برود  که هیچ   مشکلی حل نخواهد  شد.  
شکری  ادامه داد:چوکا در نهایت  به نو سازی  نیازمند است و هیئت مدیره  
جدید  با این  دو مصوبه  ابتدا حفظ ، ساماندهی و بهره مندی از وضعیت 
موجود در کارخانه  که به شکر  خدا در خصوص  تولید از هر نظر  کارها  
بخوبی  در حال  انجام  است و  از همه مهمتر اینکه  در زمینه  نو سازی و 
محمود شکری  بگیرید.  سریعتر  صورت  چه  هر  اقدامات  کارخانه   توسعه 
توسعه ملی  با صندوق  اخرین گفتگوهای  صورت  گرفته  به  اشاره    ضمن 
کشور و موافقت برای  پرداخت  وام  یکصد میلیون  دالري  برای  نو سازی   
کارخانه  چوکا اعالم کرد : خوشبختانه  موافقت ها به انجام رسیده  است و 
در پی این موضوع  با تالش  و گفتگوهای  یکی از مدیران  چوکا  این وام  از  
طریق  بانک  صنعت و معدن  تحقق   پیدا خواهد کرد . هم چنین  با توجه  به  
جبران  تمام نقدینگی های عقب افتاده  کارخانه  چوکا  از  طریق  بانک رفاه  

کارگران  تا یک  ماه  آینده موانع  برطرف خواهد  شد
وی  اضافه  کرد : برای  انجام  دیگر  کارهای  جانبی  در پیشرفت  و توسعه  

چوکا   برای  سال 96   سال  خوبی  را  پیش بینی  خواهیم کرد.
50 کارگر نمونه در این مراسم تجلیل شدند

کارخانه چوب و کاغذ  ایران چوکا ، در برپایی  این  مراسم  با توجه  به اهمیت  موضوع  
کار و ارزش کارگر در کنار  خانواده های خود  ضمن قدردانی  از 50  کارگر  نمونه  از بین  
بیش از یک هزار پرسنل  فعال  این  مجموعه در یک  حرکت  متفاوت  نسبت   به سالهای  
گذشته  با فراخوانی  گسترده  در چوکا  اعالم کرد،ا با معرفی  فرزندان  موفق  خود  در این  
مراسم  در حضور  والدین  و پرسنل  تقدیر  ارزنده  و شایسته ای  صورت  بگیرد. باشد  تا 
همیشه  کارخانه  چوب و کاغذ  ایران  چوکا  بزودی  زود  به  روزهای  پر افتخار  گذشته  
باز گردد و این  نام  همیشه   مایه ي  امیدواری  صنعت  سلولوزی  کل  کشور  باشد . در 
پایان  جا دارد  از سوی  هیئت مدیره  چوکا و مدیریت روابط عمومی  این مجموعه  از  تمام  
تالشهای  عسگر حسنی  پور  فرماندار شهرستان رضوانشهر، معاون فرماندار، ورزش و جوانان  
شهرستان  و همکاری  دیگر  ادارات  و حضور  مسئواین  این  شهرستان  در بهتر  برپایی این 

مراسم  قدردانی شود.

در ايام اهلل فجر انقالب اسالمي،

خبرنگار -  لیال خالقی


