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بیش از500 میلیارد تومان پروژه خط و پست 
برق افتتاح میشود

مدیر عامل شرکت منطقه ای برق گیالن،

نشریه ی منطقه ای واکنش و گیالن 2۴: ماموریت 
شرکت برق منطقه ای گیالن تامین انرژی برق مطمئن 
و پایدار از طریق خطوط و پست انتقال و فوق توزیع در 
سطوح ولتاژی ۴۰۰، 23۰ ، 132 و 63 کیلو ولت است و 
این شرکت در خصوص تولید نیروی برق و توزیع نیروی 
برق در سطوح پایین تر از 2۰ کیلوولت مسئولیت مستقیم 

ندارد.
مهندس بلبل آبادی  مدیر عامل شرکت برق منطقه گیالن 
امروز شنبه  در استانه روز خبرنگار در نشست رسانه ای 
با خبرنگاران و مدیران رسانه های مرکز استان با اشاره به 
پروژه  تومان  از5۰۰میلیارد  بیش  آینده  اینکه طی سه سال 

خط و پست برق افتتاح می شود، 
 تصریح کرد: شرکت برق منطقه ای گیالن با 67 پست 
انتقال و فوق توزیع در سطوح ولتاژی  فوق الذکر و 282۴ 
انتقال  وظیفه  توزیع  فوق  و  انتقال  خطوط  مدار  کیلومتر 

انرژی برق پایدار را در گیالن بر عهده دارد. 
به  اشاره  با  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
چالش های ایجاد شده در خصوص خاموشی ها و قطعی 
ها برق مشترکین گفت: علت اصلی قطعی و خاموشی های 
زود رس اخیر تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود منابع آبی 
و در نتیجه عدم تولید برق توسط نیروگاه های برق آبی 
درسطح کشور است و لذا با کمبود حدود 5۰۰۰ مگاوات 

تولید انرژی برق ابی در کشور مواجه هستیم. 
وی متذکرشد، بدیهی است که تعدادی از قطعی ها به 
علت مصرف بیش از حد از تجهیرات برقی بوده که شبکه 
تبع  به  که  نموده  مواجه  با مشکل  را  استان  و  برق کشور 
آن خاموشی های برنامه ریزی شده را در مدت زمان بسیار 

محدود بدنبال خواهد داشت. 
را  این  ها  خاموشی  خصوص  در  آبادی  بلبل  مهندس 
در  برق  نیروی  تولید  کمبود  نتیجه  که   داد  توضیح  هم 
سطح کشور، اعمال مدیریت اضطراری بار در کشور رابه 
تشخیص می  ملی  دیسپاچینگ  ارتباط  این  که  دارد  دنبال 
دهد که چه مقدار کاهش بار به کدام استان تخصیص داده 
و  مصالح کشوری  و  بنابر مالحظات  تشخیص  این  شود. 
پذیرد  می  صورت  سراسری  شبکه  فروپاشی  عدم  جهت 

و شرکتهای برق منطقه ای از جمله شرکت برق منطقه ای 
گیالن هیچ گونه دخل و تصرفی در این خصوص ندارند 
و خاموشی ها ناشی از کمبود تولید نیروی برق برای همه 

استانها به جز استان خوزستان اعمال می شود.  
برای استان گیالن این خاموشی ها روزانه از 2۰۰ مگاوات 
تا حداکثر 3۴۰ مگاوات نیز بر اساس تصمیم دیسپاچینگ 
ملی اعمال شده است که این میزان مدیریت اضطراری بار 

با پیک بار غیر همزمان استان گیالن همخوانی دارد. 
وی درخصوص تداوم و پایداری انرژی الکتریکی افزود: 
کمبود  از  ناشی  های  خاموشی  از  غیر  به  حال حاضر  در 
تولید انرژی برق در سطح کشور، تمامی پستها و خطوط 
انتقال و فوق توزیع شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 

درحالت پایدار  مطمئن قرار دارد. 
انتقال  آبادی در خصوص توسعه خطوط  بلبل  مهندس 
برق گیالن هم اظهارکرد: در سه سال اینده در بخش خط و 
پست بیش از  5۰۰ میلیارد پروژه به بهره برداری می رسد 

که البته با مشکالت بودجه ای مواجه هستیم. 
 * اوج گیری بی سابقه مصرف برق گیالن : 

مگاوات  به176۰  گیالن  استان  همزمان  غیر  بار  پیک 
رسید و این در حالی است که در سال 96 این میزان 172۰ 

مگاوات بود. 
مهندس بلبل آبادی » مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
اینکه در سال گذشته پیک بار غیر همزمان  بیان  با  گیالن 
اتفاق  مرداد   19 شنبه  پنج  روز  در  مگاوات   172۰ گیالن 
افتاده بود، گفت: با توجه به شروع فصل تابستان و افزایش 
استان گیالن  زودرس دما در سال 97، پیک مصرف برق 
افتاد و احتمال می رود  اتفاق  ۴۰ روز زودتر از سال 96 
که این رکورد در روزهای آتی نیز دستخوش تغییر باشد. 

غیر  بار  پیک  با  رابطه  در  دیگر  مهم  نکته  افزود:  وی 
همزمان گیالن درسال جاری این است که بر خالف سال 
مصرف  پیک  افتاد،  اتفاق  روز  در  مصرف  پیک  که  قبل 
امسال به میزان 176۰ مگاوات و در تاریخ 1۰ تیر ماه در 

هنگام شب اتفاق افتاد. 
به  اشاره  با  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
احتمال افزایش دما در روزهای آتی ، اهمیت و ضرورت 

مدیریت مصرف انرژی برق را بیش از پیش مهم عنوان کرد 
و گفت: در بسیاری از اوقات راهکارهای کاهش مصرف 
انرژی برق هزینه زیادی را دربر نمی گیرد و با راهکاری 
بسیار ساده می توان در انرژی برق صرفه جویی کرد، بدون 
آنکه از اسایش و راحتی مشترکین محترم کاسته شود. از 
جمله این راهکارها ، تنظیم درجه کولرهای گازی بین 2۴ 
تا 26 درجه سانتی گراد، خودداری از استفاده غیر ضروری 
از لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو، جارو 
اوج  ساعات  در   ... و  ظرفشویی  ماشین  ماکروفر،   ، برقی 
مصرف بین ساعات 12 الی 17 عصر و ساعات 2۰ تا 2۴ 
شب ، نصب سایه بان بر روی کندانسورهای کولر ، استفاده 
خاموش  و  جداره  دو  های  پنجره  از  ،استفاده  درزگیر  از 

کردن المپ های اضافی می باشد. 
زهرا رضائی

حاشیه ای بر نشست خبری، 
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  به  ورود  بدو  همان  از 
چیز  همه  کرد،  دریافت  می شد  شفافیت  به  گیالن  استان 
مدیریت  و  شده  ریزی  برنامه  مدون  و  منظم  صورت  به 
شده است. مهندس احمدی مدیر روابط عمومی مانند سایر 
نشست های خبری جز به جز اقدامات و حرکات میزبان 
و مهمان ها را دیده و پیش بینی کرده  بود و جلسه بسیار 
منظم پیش رفت. آقای پوریکتا و همه عوامل روابط عمومی 
با عالقه ای پیگیرانه چند کار را در زمان واحد انجام می 
دادند، از استقبال از خبرنگاران و مدیران رسانه ها گرفته 

تا امضای ورود مهمانان برای اهدای هدایا تا استقرار آنها در 
سالن کنفرانس و شروع به هنگام جلسه و نظارت بر پرسش 
و پاسخ ها...  همه و همه در یک چارچوب و چارت معین 
دنبال شد. مهندس بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق 
از  پس  و  شد  سالن  وارد  مقرر  زمان  در  گیالن  ای  منطقه 
ارایه گزارش عملکرد و اعالم اینکه این شرکت دریک سال 
گذشته 12 رتبه برتر کشوری دربخش های گوناگون کسب 
کرده است ، با متانتی خاص به سئوال های خبرنگاران حتی 
داد  پاسخ  آرامش  با  شد  بارتکرار  سه  گاه  که  هایی  پرسش 
ها  نشست  این  بود.  دلنشین  بسیار  نشست  از  بخش  این  و 
هرسال سه تا چهار مرحله دراین شرکت با دعوت از رسانه 
ها برگزار می شود که یک مورد آن در استانه روز خبرنگار هر 
سال است. به سهم خود بعنوان یک روزنامه نگار با 37 سال 
سابقه فعالیت که تجربه مدیریت بخش اطالع رسانی« روابط 
اقتصادی  با مفاسد  عمومی« در دستگاه قضایی، ستاد مبارزه 
و وزارت نفت کشور را دارم،  از مدیریت برق استان گیالن، 
مدیریت روابط عمومی شرکت و همه عوامل این مجموعه 

تقدیر می کنم 
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 گوناگون

مرداد   15 دوشنبه  عصر 
جمهوری  رئیس   ، ماه 
وقفه  یک  از  بعد  کشورمان 
نسبتا طوالنی بار دیگر برای 
خوب  مردم  با  گو  و  گفت 
صفحه  بر  اسالمی  ایران 

تلویزیون ظاهر شد.
رئیس   ، برنامه  این  در 
همه  در  دوازدهم  دولت 
انتظار  مورد  محورهای 
جمله  از  افکارعمومی 
ایران،  خارجی  سیاست 
اقتدار نظام اسالمی ، برجام 
های  هدایت  ها،  تحریم  و 
رهبری،  معظم  مقام  شایسته 
مردم،  معیشتی  وضعیت 
نوسان شدید بازار ارز و طال،  
مسالمت  تظاهرات  اینکه 
حق  گرانه  مطالبه  و  آمیز 
ضرورت  است،  مردم  همه 
ها  رفراندوم  انجام  و  اجرا 
که  صورتی  در  قانون  طبق 
دولت  وضعیت  باشد،  نیاز 
نامتعادل آمریکا و رفتارهای 
در  و  سفید  کاخ  چندگانه 
صدر همه این موارد توصیه 
و  همدلی  اتحاد،  به  مکرر  
می  اتحاد  با  که  همنوایی 
مسائل  این  ازهمه  شود 
با   کرد.  عبور  مشکالت  و 
توان  می  همدلی  و  انسجام 
در مقابل دشمن که به کمتر 
رضایت  نظام  براندازی  از 
نمی دهد،  ایستادگی کرد  و 

عزتمند زیست. 
این گفت و گو  در  آنچه 
بود،  عمومی  افکار  انتظار 
از  جانانه  عذرخواهی  یک 
پرور  شهید  و  سرفراز  ملت 
ماه است  بود که چند  ایران 
بحران   ، اقتصادی  فشارهای 
شدن  ارزش  بی  ها،  گرانی 
دالر  برابر  در  ملی  پول 
حوزه  در  مشکالت  آمریکا، 
دارو و درمان، گرانی مسکن 
جوانان  نخست  مساله  که 
مالی  فساد  است،  بخت  دم 
سوء  و  بانکی  سیستم  در 
با  کاال  واردات  در  استفاده 
فروش  و  تومان   ۴2۰۰ ارز 
آن به دوبرابر و حتی بیشتر 
رفت،  انتظارمی  بود.   .... و 
ابتدای  در  روحانی  دکتر 
به خاطر مشکالت   مصاحبه 
موجود  های   نارسایی  و 
افکار  از  خواهی  عذر  با 
عمومی تواضع خود بیش را 
از پیش بروز داده و در پایان 
پوزش  با  هم  گو  و  گفت 
که  داد  می  قول  مردم  از 
کاالهای اساسی تا فروردین 
و  است  موجود  آینده  سال 

کسی نگران نباشد. 
رئیس  که  بود  تر  شایسته 
کرد:   اعالم  مردم  به  جمهور 
ای  مرحله  دو  تشدید  با 
تحریم ها از سوی آمریکا در 
سه شنبه 16 مرداد و 13 آبان 
ماه امسال که آثار خودش را 
خواهد  و  گذاشته  جای  بر 
گذاشت  و با توجه به برنامه 
مرکزی  بانک  جدید  های 
 ، دولت  اقتصادی  تیم  و 
آینده  ماههای  در  باید  مردم 
نظر  از  شرایطی  چه  منتظر 
داشت  جا  باشند.  ها  قیمت 
در   ، شد  می  گفته  مردم  به 
چه مواردی باید به دولت و 

حاکمیت کمک کنند. 
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هند خرید یک میلیون بشکه نفت از ایران را لغو کرد

گردن  به  را  تقصیرها  همه  اینکه 
اهلل  بین  و  بینی  بیندازیم  فعلی  دولت 
انصاف نیست چرا که اساسا این طور 
نیست و اینکه بسیاری از  چهره های 
فرصت طلب و معلوم الحال که حتی 
در دانشگاه تهران هم تدریس می کنند 
و برای منافع شخصی خودشان را جر 
میدهند درشبکه های بیگانه ، نارسایی 
ها و بحران ها را از دولت دور کرده 
به گردن دیگر قوا بیندازند هم رذالت 

است.
افکارعمومی سرزمین خوش نقش، 
درک  درستی   به  ایران  پهناور  و  زیبا 
می کنند بحران های اقتصادی و پیامد 
های  نابسامانی  حداقل  یا  بحران   آن 
اجتماعی و فرهنگی و ورزشی ، امنیتی 
 .... و  دانشگاهی  و  علمی   ، قضایی   ،
داشته  مهم  عامل  درچند  ریشه  کشور 
خاص  مقوله  یک  به  قطعا  و  دارد  و 

مرتبط نیست.
ظالمانه«  های  تحریم   « تردید  بی 
تا کنون  از دوره مشروطیت  که شاید 
گریبان ایران را گرفته و تنها در دوره 
را  مدت  کوتاه  ای  وقفه  دوم  پهلوی 
ها  دولت  ناکارآمدی   ، بودیم  شاهد 
را  مدیران  که  خاطر  این  به  بیشتر   «
نکرده  انتخاب  شایستگی  اساس  بر 
طرفداران  دولت  هر  و  کنند  نمی  و 
و  گرفت  کار  به  را  خود  انصار  و 
را  مساله  این  دوازدهم  دولت  رئیس 
روند   ، کرد!  تصریح  بار  دو  حداقل 
به  که  اقتصادی  فساد  رشد  به  رو 
فرهنگی  و  اجتماعی  فساد  خود  نوبه 
را نیز به دنبال داشته است ، تخلفات 
قوای  در  اداری  مستمر  شمارو  بی 
آیت  که  آنجایی   « قضایی  و  اجرایی 
شان  ریاست  دوره  در  شاهرودی  اهلل 
در دستگاه قضایی اعالم کردند، 1۰۰۰ 
 ، است!«  کرده  برکنار  را  فاسد  قاضی 
رشوه خواری آشکار در سارمان های 
تنبل  و  فربه  دولت  نهادها،  و  دولتی 
ناکارآمد،  میلیونی  کارکنان  تعداد  با 
این  در  هم  آن  نجومی  های  حقوق 
کاهشی  روند  کشور،  ویژه  شرابط 
دولت  به  افکارعمومی   اعتماد  عدم 
به  تاکنون    137۰ دهه  اوایل  از  ها  
های  اختالس  عملکردهایشان،  خاطر 
ناپاک  سیستم   ، میلیاردی  هزار  چند 

دکترروحانی  که   « بانکی  ناکارآمد  و 
بانکی  سیستم  اگر  گفت  می  زمانی 
ایران  امور  همه  شود  اصالح  کشور 
در  تخلفات   ، شد«  خواهد  اصالح 
واردات و صادرات کاال و عدم نظارت 
بر این مهم  و... از امورمهم بر شرایط 
آن  از  برتر  البته  و  اقتصادی  نابسامان 

اجتماعی کشور دارد.
به  مربوط  بزرگ  اشکاالت  این 
اما  نیست،  گانه  سه  ازقوای  قوه  یک 
بیشتر  و  همه   جانب  از  ها  کوتاهی 
در  کشور  تا  شد  موجب  ها  دولتی 
چنین چنبره سختی گرفتارشود و چون 
عملکرد مسوالن نظام این وضعیت را 
باید  خودشان   ، است  آورده  پدید 
سریعترچاره  هرچه  مشکل  حل  برای 

اندیشی کنند.
درستی  به  گانه  سه  قوای  روسای 
درک می کنند که دیگر گفتار درمانی 
در  عمومی  افکار  و  دهد  نمی  پاسخ 
که  اند  گرفته  قرار  شرایطی  و   فاز 
روی  بر  و  درصحنه  را  اصالحات 
زمین انتظار دارند. انتظار دارند ، برای 
به  دولت  باید  ها،  ناکارآمدی  جبران 
صورت کامل پوست اندازی کند » اگر 
گوشش بدهکاراین حرف ها باشد! » 
در غیر این صورت با تغییر چند نفر، 
فساد و اختالس و رشوه استمرار دارد 
ها  تدبیری  بی  این  از  هم  دشمنان  و 
استفاده  سوء  تدبیر  دولت  در  هم  آن 
به حدی خاکستری  کنند. شرایط  می 
به حدی شور شده که  است و نمک 
افکار عمومی در این مرحله خواستار 
جناح  در  فوری  و  عمیق  اصالحات 
آن  به  این  و  هستند  ها  طلب  اصالح 
معناست که در آن بخش هم فساد و 
رو  روند  امثالهم  و  رشوه  و  اختالس 
به تزاید دارد، حتی اگرلیست شان در 

انتخابات باالترین رای را بیاورد.
ایران  مردم  به  باید   ( »یادمان« 
و  مجلس  درانتخابات  شود  یادآوری 
به جای  ریاست جمهوری  و  شوراها 
پوشش  و  خوشگلی  به  دادن  رای 
بازیها،  جناح  و  ها  قومیت  یا  و  افراد 
برای رفاه خودتان  یکبار هم که شده 
به شایسته ها و کارآمدها و کسانی که 
دارای فکر و برنامه برای اصالح امور 

هستند رای بدهید- لطفا«
واقعیت مطلب این است که هر دو 
جناح اصول گرا و اصالح طلب در ۴۰ 
سال گذشته اشتباهات تاریخی بسیاری 
داشته اند » هر چند  دو جناح خود را 

 .  « دانند!  می  مبرا  اشتباه  گونه  هر  از 
اعتدال گراها هم که یک بخش شان به 
به اصولگرا  اصالحات و بخش دیگر 
وصل است  و درطرف اصالح طلب 
و  زمین  بین  تراست،  چرب  کمی  ها 
این شرایط  با  که  اند  مانده  معلق  هوا 

چه کنند.
به نظر نگارنده راه حل این است، به 
گفته رئیس جمهوری بیایم برای برون 
رفت از این شرایط  خاص  و تحمیلی 
میان  و  درجامعه  عمل  در  را  وحدت 

مسئوالن عملیاتی سازیم.
این  تحقق  برای   ، نیست  تردیدی 
با  مقابله  راستای  در  بزرگ  هدف 
مانند  الحالی  معلوم  آدم  های  توطئه 
آمریکا،  دولت  رئیس  ترامپ  دونالد 
باید این وحدت تنها در حرف و پشت 
تریبون ها نباشد که بعد در صحنه طور 

دیگر اجرا شود.!
به نظر می رسد یکی دیگر از اقدام 
های موثر درکشور که بازتاب جهانی 
هم دارد ، این است که  مشخص شود 
را  نظام  های  سیاست  باید  کسی  چه 
عالوه  مثال  و  کند  تبیین  و  تشریح 
جایگاه  که  رهبری  معظم  مقام  بر 
باید  همه  و  دارند  را  خودشان  رفیع 
از  یک  هر  در  کنند،  پیروی  ایشان  از 
باشد  نفر سخنگو  گانه یک  قوای سه 
با هم جلسات هم  این سخنگویان  و 
داشته  معقول  پوشانی  هم  و  اندیشی 
این  در  کسی  هیچ   دیگر  و  باشند 
حاکمیت  و  نظام  سخنگوی  کشور 
نباشد که مشکالت و تبعات بعدی به 
همراه داشته باشد. درعین حال بهترین 
گانه  سه  قوای  سخنگویی  برای  افراد 
کشور » روسای قوا« هستند  که قطعا 
مصالح مردم و کشور را بهتر و بیشتر 
از هر کسی می دانند. این آقایان طی 
جلسات هفتگی درمحضر مقام معظم 
مشخص  و  بررسی  را  مسائل  رهبری 
سیاست  و  داخلی  استفاده  برای  شود 
های خارجی چه مطلبی، چه زمانی و 

چرا باید بازگو شود.
اسالمی  انقالب  که  نکنیم  فراموش 
با نثار خون دهها هزارشهید و هزاران 

ارزش  باید  و  رسیده  ثمر  به  جانباز 
انقالب را پاس بداریم و افکار و عقاید 
و ارزشهای ما دچار گذر زمان نشود که 
 ، است  تغییر  درحال  چیز  همه  بگوییم 
لذا برای حل مشکل اقتصاد از روی خون 

شهدا هم عبور می کنیم یا آنکه .....
ایران  مردم  اگرچه    - باشد  یادمان 
انقالب  خودشان  تصمیم  با    ، اسالمی 
به  »ره«  امام  رهبری  به  را  اسالمی 
جایگزین  ارزشها  تا  رساندند  پیروزی 
منابع  به  توجه  با  مردم  همین  اما  شود، 
و ثروت های زیاد کشور انتظار به حقی 
برای یک زندگی راحت و در امنیت را 

خواستارند.
و  جان  و  مال  که  ایران  مردم 
انقالب  تداوم  برای  را  فرزندانشان 
با  که  ندارند  انتظار  فدا کردند،  اسالمی 
بی تدبیری ها ، اشتباهات مکرر، سخنان 
تدبر  از  دور  و  لجوجانه  های  اقدام  و 
شدت  به  ملی  پول  ارزش  عقالنیت  و 
کاهش یابد که برخی رسانه ها بنویسند 
بروند  ایرانی  کارگران  پس  این  از   «

درافغانستان کار کنند!!«.
مدیران نظام یادشان باشد ، میلیون ها و 
ازسراسر جهان  بین  تیز  میلیاردها چشمان 
به انقالب اسالمی چشم دوخته اند تا از آن 
الگوگیری کنند و اگر مدیران کشور نتوانند 
بدهند  سروسامان  اقتصاد  به  علتی  هر  به 
اجتماعی  فساد  خود  با  بیمار  اقتصاد  که  
درپی  را  ها  فروپاشی خانواده  گسترده  و 
داشته ! ملت ها و نهضت های ی دیگردر 

سراسر جهان مایوس می شوند.
بدانیم که انتشار اسامی افراد و شرکت 
ها که دالر فالن گرفته اند و کاال را دوبرابر 
فروخته اند ، دردی از جامعه دوا نخواهد 
قضایی  و  نظارتی  مسئوالن  باید  کرد،  
متخلفان را  با سرعت و شجاعت شناسایی 
باز پس گرفته و  نفع دولت  به  اموال را   ،
متخلفان را  بی محابا مجازات و به مردم 

اعالم کنند.
اقا   ، بازی  جناح  بازی،  باند  باید   
زادگی ، ژن خوب، رشوه خواری، فساد 
کشوربرچیده  از  اختالس  و  اخالقی 
شود، اگر  می خواهیم انقالب اسالمی 
»عج«  مهدی  حضرت  انقالب  به  ایران 

متصل شود. یا علی مدد

یادداشت روز،

یادداشت روز،

بحث  روزهای  این  واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
محافل  در  رشت  شهردار  انتخاب  باره  در  بررسی  و 
سیاسی، اداری و در میان رسانه ها و نمایندگان مجلس 

و اعضای شورای شهر بسیار داغ جاری است. ا
عده ای بر این باورند که به دالیل گوناگون شهردار 
بر بومی  باشد و گروهی هم  باید یک فرد غیر بومی 

بودن و ترجیحا رشتی بودن فرد تاکید دارند. 
برخی به دو یا سه عضو کنونی شورای شهر رشت 
متمرکز کرده اند« اگر چه خود این افراد هم زمینه را 
فراهم  می کنند و به اصطالح با دست پس و با پا پیش 
می کشند!«.به نظر نویسنده به جای گشت و گذار در 
میان چهره های شهری دیگر مناطق کشور و یا اعضای 
شورای شهر رشت که بهتر است  کار نظارت و شورایی 
خود براساس تعهداتی که به شهروندان داده اند، دنبال 
کنند ، و در این میان بهترین گزینه برای شهردارشدن 
مرکز استان گیالن همین اقای مهندس بهارمست است. 
با جستجو  و  دور  از  بلکه  خیر  که  نزدیک  از  را  وی 
می شناسم و بسیاری از افراد شاغل در شهرداری به 
کارآمدی اش مهر تایید می گذارند. مهندس بهارمست 
در شهرداری تجربیات خوبی دارد و بومی است  که 
جا دارد نمایندگان مجلس و اعضای شورا و جناح ها 
و گروه ها و افراد صاحب نفوذ به جای معطل کردن 

شهر، به فوریت شهردار را انتخاب کنند. 
شهر  شورای  در  افرادی  که  نیست  معنا  بدان  این 
همچون« حاجی پور، عبدالهی، علوی، رمضانپور و....« 
سرپرست  بهتراست  که  ندارند  را  شایستگی  چنین 
شهردار  شورا  اعضای  مطلق  رای  با  شهرداری  کنونی 
شود و دوستان در شورا تجربیات خود را به شهردار 
جوان منتقل کنند. مهندس حاجی پور از جمله کسانی 
است که سابقه فرمانداری رشت و چندین مسئولیت 
این  در  سخنی  عمال  اما  داشته  را  استان  در  خطیر 

خصوص به میان نمی آورد. 
رشت  شهر  شورای  و  شهر  مدیریت  آنکه  امید  به 
فرصت ها را غنیمت شمرده و انتخاب اصلح را انجام 
دهند که رشت از شهرهای بسیار عقب نگه داشته شده 

در میان مراکز استانها به شمار می رود.      
 

نشریه ی منطقه ای واکنش: بسیاری از آحاد جامعه 
به  که  دوازدهم  دولت  وزیران  از  یکی  دارند،  عتقاد 
اصطالح خیلی مردمی و خاکی و از جنس مردم کوچه 
بازار بود، همین وزیر کار بود که مجلس در برکناری 

اش ، تعجیل کرد ، اما تدبیر به خرج نداد.!
را  ، شبانه روز خود  که وزیر شد  زمانی  از  ربیعی 
برای اشتغال ، رفاه خانواده های کم در آمد و توجه به 
بازنشستگان در حوزه تامین اجتماعی مصروف کرد. او 
تالش های بسیار کرد و در 2۴ ساعت کم خوابید تا به 
مشکالت مردم رسیدگی کند. وزیری بود که در میان 
قشر کارگر و خانواده معظم شهدا و حتی افراد بیکار 
در  مردم  نماینده  اینکه 119  داشت.  فراوان  محبوبیتی 
مجلس چنین چهره ای را برکنار در مقابل وزیرانی را 
سرکار نگه داشته اند که تقربیا بخش عمده مشکالت 
بعهده  جوانها  بیکاری  و  کارگری  بحران   ، اقتصادی 

آنهاست، جای سئوال و انتقاد است. 
مجلس در این شرایط باید وزیران اقتصادی کابینه 
اما گویا در پشت  را در طرح استیضاح قرار می داد، 
صحنه براساس آنچه نماینده های  مخالف استیضاح به 
شفافیت اعالم کردند، دست هایی در کار بود و همین 

دست ها موجب برکناری وزیر شد. 
های  فعالیت  و  ها  تالش  که  هم  مطلب  نویسنده 
وزیر کارو رفاه اجتماعی را دنبال می کرد، می گوید: 
بسیار  و  سوخت  مجلس  ناپسند  کار  این  برای  دلش 
بود  تهران  جنوب  اهالی  از  که  وزیری  شد.  ناراحت 
خوبی  به  را  ها  جوان  و  گرسنگان  و  بیکاران  درد  و 
درک می کرد.  امید آنکه مجلس  و نمایندگانش  در 
خصوص استیضاح ها تفکر بیشتری کرده و با عجله 

عمل نکنند.  انشاء اهلل 

بهترین گزینه 
شهرداری 

رشت کیست

برکناری ربیعی 
از وزارت کار 

انصاف نبود

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: اعضای 
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان گیالن 
با انتقاد از عملکرد بانک های عامل در 
پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی بر 
تسریع در پرداخت تسهیالت از سوی 

بانک ها تأکید کردند.
این  در  دبیرخانه  اعضای  اغلب 
نشست نسبت به پرداخت سلیقه ای و 
غیر منعطف تسهیالت بانک ها ازجمله 
تعاون  توسعه  و  کشاورزی  بانک های 
تالش،  شهرستان های  که  کردند  انتقاد 
رشت، بندرانزلی، شفت، فومن، ماسال، 
رضوانشهر،  صومعه سرا،  رودبار، 
رودسر، لنگرود از نمونه های آن ها بود. 
اجاره  نامه های  خاص  تنظیم 
بانک ها،  دهی  تسهیالت  طرح های 
 25۰ زیر  تسهیالت  پرداخت  عدم 
تأکید  شهرستان ها،  در  تومان  میلیون 
درصدی   2۰ سپرده گذاری  بر  بانک ها 
گردی،  بوم  تسهیالت  پرداخت  برای 
طرح های  ثبت  در  بانک ها  تعلل 
به  بانک ها  اعتقاد  عدم  اشتغال زا، 
اشتغال زایی،  تسهیالت  پرداخت 

تسهیالت  پرداخت  اصل  در  انحراف 
و  کارمندان  بی توجهی  اشتغال زایی، 
و  پرونده سازی  به  بانک ها  کارکنان 
ارباب رجوع و سختگیری  عدم تکریم 
ضمانت نامه های بانکی از عمده موانعی 
رئیس  به عنوان  فرمانداران  که  بود 
شهرستان ها  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه 

موردانتقاد قراردادند. 
با  نشست  این  در  گیالن  استاندار 
تسهیالت  پرداخت  تسریع  بر  تأکید 
اشتغال اظهار کرد: بانک ها باید با تذکر 
تسهیالت  روند  شعبات  در  پیگیری  و 

دهی را تسریع کنند. 
 مصطفی ساالری با بیان اینکه نباید 
فدای  را  ایجاد شغل  در  انحراف  عدم 

کرد  تسهیالت  پرداخت  در  تسریع 
توسعه  صندوق  از  منابع  این  افزود: 
باید  و  برداشته شده  اشتغال  برای  ملی 
با هزینه هر ریال آن شغل ایجاد شود. 

 وی با بیان اینکه ضریب اشتغال در 
واحدهای کوچک نسبت به واحدهای 
در  مانعی  گفت:  بوده  بیشتر  بزرگ 
واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت 
ضریب  اگر  اما  ندارد  وجود  کوچک 
جزو  باشد  کم  واحدها  اشتغال زایی 
اولویت ها در سیاست گذاری ما نیست. 
اینکه  اعالم  با  گیالن  استاندار 
خدمات  در  تسهیالت  پرداخت 
انحراف  کرد:  خاطرنشان  است  بیشتر 
اشتغال زایی  طرح های  در  تسهیالت 

کشاورزی و دامداری زیاد است و درآمد 
با  و  بوده  کم  بسیار  هزینه ها  از  حاصله 

وسواس حرمت کرده ایم. 
*پرداخت تسهیالت 75 درصد طرح 

اشتغال توسط بانک کشاورزی 
نیز در  بانک کشاورزی گیالن  مدیرعامل 
برای  کامل  آمادگی  بر  تأکید  با  نشست  این 
پرداخت تسهیالت اشتغال اظهار کرد: 1۴33 
طرح به بانک کشاورزی معرفی شده که 75 
درصد آن ها زیر یک ماه پرداخت شده است. 
 طاهری در پاسخ به عدم پذیرش طرح ها 
فقره   7۰5 افزود:  کشاورزی  بانک های  در 
تقاضای  تومان  میلیون   25 زیر  تسهیالت 
وام شده که انتظار داریم طرح های خوب به 
بانک معرفی شود تا بانک مشتاقانه به طرح ها 

تسهیالت دهد. 
جور  متقاضی،  سهم  نیاوردن  وی 
نکردن ضمانت و انصراف از تسهیالت 
تسهیالت  نگرفتن  دالیل  از  را  گیری 
ریز  گفت:  و  برشمرد  شهرستان ها  در 
تسهیالت  متقاضیان  تسهیالت  اطالعات 
ارائه  آماده  و  است  موجود  اشتغال 
مشکالت آن ها به صورت انفرادی و حل 

آن ها هستیم.

اعضای دبیرخانه اشتغال از بانک های گیالن انتقاد کردند

مدیر مسئول یادداشت روز،

مدیر مسئول 

مدیر مسئول 

مجید محمدپور
نویسنده،روزنامه نگار و 

مدرس دانشگاه
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گوناگون

بر  تاکید  با  گیالن  استاندار 
عمومی،  اعتماد  حفظ  لزوم 
صحیح  و  موقع  به  پوشش 
جذب  در  تالشی  را  اخبار 

سرمایه های اجتماعی خواند.
در  ساالری  مصطفی  دکتر   
خبرنگاران  از  تجلیل  مراسم 
گیالن  مرکز  سیما  و  صدا 
رسانه  فعاالن  از  و  حاضر شد 
بیان  با  کرد.وی  تقدیر  ملی 
جاری  رویدادهای  اینکه 
جامعه  در  سازی  آگاه  موجب 
کرد:اعتبار  شود،تصریح  می 
در صحت  خبری  های  رسانه 

محتوای آنان است.
در  دولت  عالی  نماینده 
و  واسطه  بدون  فعالیت  گیالن 
ماحصل  را  اخبار  ارزان  ارائه 
الکترونیکی  سمت  به  حرکت 
فضای  در  فعالیت  و  شدن 
مجازی دانست و افزود:رقابت 
هرتواند  رسانی  اطالع  امر  در 
خود را روز جدی تر و سخت 
بین  این  در  و  شود  می  تر 
رسانه ای موفق است که بتواند 
تحوالت  و  تغییر  با  را  خود 
تصریح  کند.ساالری  هماهنگ 
مهمی  نقش  ملی  رسانه  کرد: 
نیز  و  عمومی  افکار  تنویر  در 
دارد  جامعه  در  سازی  اعتماد 
وظیفه  این  ابعاد  بررسی  با  و 
فرهنگ  به  نسبت  باید  خطیر 
موجود  تحلیل وضع  و  سازی 
ویژه  به  ها  بخش  تمامی  در 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

تالش کرد.

خبر
حفظ اعتماد 

عمومی تالشی در 
جذب سرمایه های 

اجتماعی است

تکذیـب پیشنهاد دونرخــی شدن بنــزین در مجـلس

راهی جـز افزایـش سن 
بازنشستگی نیست

واکنش
خبر

خبر

پیچ و خم 
اداری را کم 

کنید،مردم خسته شدند

برنامه های 
متنوع فرهنگی 

و هنری در جشنواره تابستانی 
منطقه آزاد انزلی

صندوق  فنی  معاون   :2۴ گیالن 
توجه  با  گفت:  کشوری  بازنشستگی 
دارند  صندوق ها  که  وضعیتی  به 
است  ضروری  پارامتریک  اصالحات 
و چاره ای جز آن نداریم. اصالحات 
پارمتریک هر سه مورد سن، سابقه و 

فرمول بازنشستگی را در برمیگرد.
درباره  زاده   ابراهیم  محمدعلی 
در  پارامتریک  اصالحات  انجام  زمان 
اظهار  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
قانون  در  پارامتریک  اصالحات  کرد: 
دیده  کشوری  خدمات  مدیریت 
ما  و  نیست  قوی  چندان  ولی  شده 
ببخشیم  قوت  را  آن  تا  هستیم  پیگیر 
وضعیتی  به  توجه  با  کنیم.  پررنگ  و 
که صندوق ها دارند این کار ضروری 

است و چاره  دیگری هم نداریم. 
با  نیز  گذشته  ماه  افزود:  وی 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اعضای 
زیرا  داشتیم،  راستا  در همین  نشستی 
اصالحات پارامتریک اثرات اجتماعی 
نمی توان  اگر  مثال  عنوان  به  دارد. 
را  زنان  خدمت  سابقه  مرتبه  یک 
بر  ریزی ها  برنامه  زیرا  کرد  سال   3۰
و  بوده  سال   25 بازنشستگی  اساس 
واکنش هایی  و  مقاومت  تغییرات  این 
هم  موارد  سایر  در  داشت.  خواهد 

همینگونه است. 
بازنشستگی  صندوق  فنی  معاون 
چگونه  اینکه  به  پاسخ  در  کّشوری 
در  را  اصالحات  اعمال  است  قرار 

کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
پررنگ کنید؟ عنوان کرد:  ما وضعیت 
به  آینده  سال  چند  در  را  صندوق ها 
تبعات  و  می کنیم  تبیین  دقیق  شکل 
تصمیم  به  را  اصالحات  اعمال  عدم 
سه  دو  در  می کنیم.  منتقل  گیران 
بر  بالغ  ساله  هر  دولت  اخیر  سال 
اعتبار  بر  عالوه  تومان  میلیارد   2۰۰۰
ترمیم  منظور  به  حقوق ها  افزایش 
صندوق های  به  بازنشستگان  حقوق 
لشکری  و  کشوری  بازنشستگی 

ادامه  زاده  است.ابراهیم  کرده  تزریق 
با  آینده  سال  چند  عرض  در  داد: 
توجه به موج بازنشستگی در آموزش 
مشترکان  کل  سوم  یک  پرورش،  و 
اضافه  بازنشستگان  جمعیت  به  ما 
می شوند و اعتبارات با این افزایش ها 
پشتیبانی  ضریب  و  نیست  جوابگو 
بیش  ما  بازنشسته  به  شاغل  نیروی 
واقعیت  ما  می یابد.  کاهش  این  از 
مراجع  با  تصمیم  و  می کنیم  بیان  را 
اینکه  بیان  با  سیاست گذار است.وی 

مورد  سه  هر  پارامتریک  اصالحات 
سن، سابقه و فرمول بازنشستگی را در 
بازنشستگی  فرمول  گفت:  برمی گیرد 
دو  معدل  اساس  بر  را  مستمری  فعلی 
سال آخر خدمت محاسبه می کند. باید 
کل شاخص های تعیین کننده وضعیت 
بیمه ای در چند دهه اخیر ارتقا می یافت؛  
باال  امید به زندگی  به عنوان مثال سن 
افزایش  بازنشستگی  سن  باید  و  رفته 

می یافت که این اتفاق نیافتاده است. 
ابراهیم زاده افزود: نمایندگان مجلس 
دلمشغولی  این  دولت  مجموعه  و 
پیرامون  مباحثی  هنوز  اما  دارند  را 
چگونگی اعمال این اصالحات و زمان 
تالش  و  است  جریان  در  آن  اجرای 
می کنیم این موارد را در قانون مدیریت 
اگر  کنیم.  پررنگ  کشوری  خدمات 
می شوند  متضرر  نیافتد همه  اتفاق  این 
هم  دیگر  صندوق های  مشکل  این  و 
چون  کشوری  صندوق  ولی  هست 
مشکالتش  است  صندوق  قدیمی ترین 

بیشتر نمود پیدا کرده است. 
وی با بیان اینکه کارفرمایی مشترکان 
عالوه  دولت  گفت:  است  دولت  با  ما 
بر اینکه کارفرمای اختصاصی مشترکان 
است وظیفه اداره کشور را هم برعهده 
کارفرمایی   وظایف  است  الزم  و  دارد 
شود.  تفکیک  حمایتی اش  وظایف  از 
بازنشستگی  صندوق  مثال  عنوان  به 
کشوری صندق بیمه پایه اجباری بوده 

و بیمه تکمیلی برعهده اش نیست.

گیالن 2۴: امام جمعه رشت در جلسه شورای اداری 
با بیان اینکه همه ی قوا به ویژه قوه  شهرستان تالش 
داشت:این  اظهار  باشند  مردم  خدمت  در  باید  مجریه 
هستند.قدر  اسالمی  جمهوری  نظام  نعمت  ولی  مردم 
مردم را بدانید و در هر جایگاهی که هستید دستگیر 
پیچ و خم  و  ها  بازی  کاغذ  از  افزود:مردم  باشید.وی 
ساختمان  ساختن  اند،بجای  شده  خسته  اداری  های 
های بلند،راه های حل مشکالت مردم را هموار کنید 

و مستقیما بعنوان یک مسئول پای درد مردم بنشینید. 
ایت اهلل فالحتی با تاکید بر نقش رهبری در جامعه 
دینی گفت: در جامعه ی اسالمی و دینی و والیتمدار، 
همه ی نگاه ها بایستی به رهبری باشد و امروز رهبری 

دلسوز ترین فرد برای جامعه است. 
وی همچنین اقامه ی نماز را از شعایراسالمی دانست 
و خطاب به مسئولین گفت:حضور شما در کنار مردم و 
در نمازهای جمعه ریا نیست،شما موظف به شرکت در 
نماز های جمعه هستید تا بتوانید دردهای مردم را نیز 

از این طریق از نزدیک بشنوید. 
ایت اهلل رسول فالحتی امام جمعه محترم رشت و 
نماینده ولی فقیه در گیالن بیکاری را یکی از معضالت 
کرد:معضل  تصریح  و  قلمداد  جامعه  امروز  جدی 
بیکاری میتواند معلول بزرگی برای بسیاری مشکالت 
تولید  جوانان،کمبود  دیرهنگام  ازدواج  همچون  دیگر 
شدن  پیر  نتیجه  در  و  موالید  کنترل  داخلی،سیاست 
جامعه ی ما گردد که این یک خطر جدی برای آینده 

کشور است.

چشم  حضور  با  واکنش:همزمان  نشریه  و   2۴ گیالن 
گیر گردشگران تابستانه در فاز تجارت و گردشگری این 
منطقه، مجموعه ای از برنامه های متنوع فرهنگی و هنری 
در جشنواره تابستانی با هدف معرفی سرمایه های هنری 
و اجتماعی، ایجاد فضایی شاد، مفرح و تکریم مناسبتهای 

ملی و مذهبی برگزار می شود.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  انزلی  آزاد  منطقه  انزلی،دبیر جشنواره های  آزاد  منطقه 
تشریح برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری طرح 
که  گردشگری  و  هنری  فرهنگی،  های  برنامه  و  های  
منطقه  هنری  و  فرهنگی  و  اقتصادی  فعالین  مشارکت  با 
رادیو  افزود:  داشت  خواهد  ادامه  شهریور   12 تاریخ  تا 
و  تجارت  فاز  محیطی  رادیو  نخستین  بعنوان  آزاد  موج 
اقدام  ساعت  چهار  مدت  به  روز  هر  منطقه  گردشگری 
نمایشی و  متنوع گزارشی،  و  زنده  برنامه های  به پخش 

هنری می کند.
مهدی کاظمیان مدیر فرهنگی و هنری سازمان با اعالم 
برنامه  غدیر  و  قربان  اعیاد  خجسته  ایام  با  مقارن  اینکه 
در  آیینی  نمایش  و  سنتی  موسیقی  شامل  فرهنگی  های 
نوروزخانه اجرا خواهد شد، خاطر نشان کرد: در تابستان 
امسال چهره های سرشناس موسیقی پاپ کشور همچون 
محسن  مظفری،  شهاب  شکوهی،  شهرام  عقیلی،  ساالر 
مرکز  در  زاده  ابراهیم  محسن  و  حاجیلی  امید  یگانه، 
نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه به صورت 
زنده برای عالقمندان به روی صحنه خواهند آمد.وی با 
اشاره به برگزاری جشنواره پرواز بادبادک ها، نمایش آثار 
هنرمندان نقاش در تاالر فرهنگی ادامه داد: برپایی نمایشگاه 
صنایع دستی برای عرضه مستقیم کاالی هنرمندان بومی 
محلی،جشنواره  بومی  های  بازی  اجرای  نوروزخانه،  در 
برگزاری  کودکان،  ویژه  مسابقات  شنی،  های  مجسمه 
جنگ  اجرای  ساحلی،  و  دریایی  های  ورزش  مسابقات 
شاعران  و  هنرمندان  با حضور  شعر  عصر  و  شبانه  های 
گیالن زمین از دیگر برنامه های فرهنگی این سازمان در 

تابستان امسال است.
از  استفاده  هنری  متنوع  های  برنامه  اجرای  بر  عالوه 
شامل  منطقه  گردشگری  و  تفریحی  های  زیرساخت 
ساحلی،  استخر  بانوان،  و  آقایان  دریایی  تفریحات  مرکز 
های  پارک  ساحلی،  پارک  پرندگان،  بهشت  آکواریوم، 
پاراموتور  دریایی،  اتوبوس  همچون  امکاناتی  و  جنگلی 
این منطقه سفر  تفریحات دریایی  و جت اسکی و سایر 
منطقه  گردشگران  برای  را  ماندگاری  لحظاتی  و  جذابی 

آزاد انزلی در تابستان 97 رقم خواهد زد.

احمر  عامل جمعیت هالل  مدیر  گیالن 2۴: 
و  سالمت  کاروان  حضور  با   : گفت  گیالن 
معیشت جمعیت هالل احمر 729 نفر از ساکنان 
دهستان سند میرثوبان توسط پزشکان داوطلب 
پزشکان  توسط  رایگان  طور  به  احمر  هالل 
و  معاینه  دندانپزشک  و  عمومی   ، متخصص 

درمان شدند .
هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
 : افزود  پور  ولی  گیالن،مهدی  استان  احمر 

توجه به لزوم  کمک رسانی به مردم تحت تاثیر 
سالمت  کاروان  کشور  اخیر  های  خشکسالی 
سایر  با  همگام  استان   احمر  هالل  معیشت  و 
و  متخصص  پزشک  نفر   2۰ اعزام  با  استانها 
عمومی ، ماما ، پیراپزشک ،  امدادگر و پرسنل 
دیده  آسیب  مردم  درمان  به  کمک  منظور  به 
منطقه به مدت یک هفته در این استان مستقر 
اعزامی  تیم  از زمان استقرار   : افزود  . وی  شد 
معدنی  باکس آب  هزار  استان 22  احمر  هالل 

توزیع  چابهار  منطقه  روستای   21 ساکنین  بین 
 6۰ رایگان  ویزیت  از  روز  اولین  با  همچنین 

میلیون دارو بین بیماران توزیع شد . 
بهزاد پرستش معاون داوطلبان جمعیت هالل 
احمر افزود :  جهت ایجاد نشاط و شادی بین 
مردم منطقه شب گذشته جنگ شادی با حضور 
یکشنبه  روز  همچنین  برگزار  محلی  هنرمندان 
25 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان محروم 
تیم هالل احمر استان روزانه ادامه دارد .منطقه توزیع شد که این روند تا پایان حضور 

ویزیت رایگان بیش از 700 نفر از مردم محروم منطقه

سرپرست فرمانداری الهیجان خبر داد؛

سرپرست فرمانداری رودسر به مناسبت روز خبرنگار،

گیالن 2۴:سرپرست فرمانداری این شهرستان 
از برگزاری سومین جشنواره ملی روز جهانی 
محله  سحرخیز  ساحل  در  کاسپین  دریای 

شهرستان الهیجان بخش رودبنه خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری الهیجان  
امیر جانبازی  افزود: سومین جشنواره ملی روز 
جهانی دریای کاسپین روز جمعه 19 مردادماه 
از ساعت 17 الی 21 با اجرای برنامه های شاد 
شهرستان  محله  سحرخیز  ساحل  در  متنوع  و 

الهیجان برگزار خواهد شد. 
این  افزود:  الهیجان  فرمانداری  سرپرست   
برنامه برای سومین سال متوالی توسط انجمن 
فرمانداری  همکاری  با  و  گیالن  بانان  بوم 
ادارات  سایر  و  رودبنه  بخشداری  شهرستان، 
روز  پاسداشت  به منظور  مرتبط  دستگاه های  و 
آگاهی در خصوص  افزایش  و  دریای کاسپین 
و  مسائل  زیستی،  تنوع  از  حفاظت  اهمیت 
مشکالت زیست محیطی و ... برگزار می شود. 

 وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد در اجرای برنامه های مختلف، تصریح 
مشارکت  و  همکاري  همفکري،  نقش  کرد: 

سازمان های مردم نهاد در بخش ها و برنامه های 
مختلف نقشی مؤثر و بی بدیل است. 

برگزاری  تداوم  به  اشاره  با  جانبازی 
افزایش  راستای  در  شاد  و  متفاوت  برنامه های 
برنامه های  تاکنون  اجتماعی گفت:  شورونشاط 
برگزارشده  در الهیجان  راستا  این  در  متفاوتی 
که بسیاری از آن ها در کشور زبان زد شد، قطعًا 
برگزاری این گونه برنامه ها با همیاری سمن ها و 

ارگان های مختلف ادامه خواهد داشت. 
کرد:  عنوان  الهیجان  فرمانداری  سرپرست   
ساحل سحرخیز محله به عنوان یکی از سواحل 
ساحلی  می تواند  کاسپین  دریای  بکر  و  پاک 
امن برای پذیرایی از گردشگران آگاه و مسئول 
بر  عالوه  برنامه ها  این گونه  اجرای  و  باشد 
زیست محیطی بودن به جذب گردشگر و رونق 
این حوزه کمک می کند. وی در ادامه به تشریح 
داشت:  اظهار  و  پرداخت  برنامه  این  جزئیات 
نقاشی ویژه کودکان، موسیقی سنتی و فولکلور، 
ساخت مجسمه های شنی، اجرای نمایش، پرواز 
بادبادک ها، مسابقات فرهنگی و ورزشی و ... با 
اهدای جوایز نفیس ازجمله برنامه های مفرحی 

است که در این جشنواره اجرا خواهد شد. 
و  عالقه مندان  عموم  از  پایان  در  جانبازی   
ملی  در سومین جشنواره  تا  کرد  دعوت  مردم 
روز جهانی دریای کاسپین در ساحل سحرخیز 
مسئول  همچنین  کنند.  شرکت  الهیجان  محله 
روز  ملی  جشنواره  سومین  عمومی  روابط 
سحرخیز  ساحل  در  کاسپین  دریای  جهانی 
نیز عنوان کرد: حضور بیش از  محله الهیجان 
هشت هزار نفر در دو جشنواره گذشته حکایت 
دارد  جشنواره  این  برگزاری  باالی  کیفیت  از 
شده  سعی  دقیق تر  برنامه ریزی  با  امسال  که 
و  شاد  برنامه هایی  بیشتری  شرکت کنندگان  تا 

مفرح تر را تجربه کنند. 
چندین  تاکنون  داد:  ادامه  پرندوش  علیرضا 
ادارات،  با  هماهنگی  جلسه  ازجمله  جلسه 
جلسه هماهنگی بانوان، جلسه ی هماهنگی تیم 
اجرایی، مدیران کارگروه های کودک نوجوان و 
چندین جلسه داخلی دیگر برای اجرای هرچه 

بهتر این جشنواره برگزار شد. 
تمامی  و  رسانه  اصحاب  از  پایان  در  وی 
این  در  حضور  با  تا  کرد  دعوت  عالقه مندان 

کاسپین،  دریای  روز  پاسداشت  ضمن  جشنواره 
یک روز شاد و مفرح را تجربه کنند. الزم به ذکر 
است روز 21 مرداد 1385 )12 آگوست 2۰۰8( 
دریای  محیط زیست  از  حفاظت  کنوانسیون  در 
برنامه  سوی  از  و  تهران(  )کنوانسیون  کاسپین 
به عنوان   )UNEP( ملل  سازمان  محیط زیست 
روز دریای کاسپین »خزر« نام گذاری شده است 
و در این روز هرساله برنامه های متنوعی باهدف 
تنوع  از  حفاظت  اهمیت  خصوص  در  آگاهی 
زیستی، مسائل و مشکالت زیست محیطی دریای 
دریا  این  حاشیه  کشورهای  تمامی  در  کاسپین 

برگزار می شود. منبع : گیالن 2۴

جشنواره ملی روز دریای کاسپین در ساحل سحرخیزمحله الهیجان

مدیر مسئول 

 سرپرست فرمانداری رودسر در آئین تجلیل 
از  نقادانه  نگاه  بیان کرد: صرف  از خبرنگاران 
سوی خبرنگاران بدون ارائه راهکاررا رویکرد 

سازنده ندانست.
فرمانداری  سرپرست  بهدانی  وارسته  علی 
رودسربه مناسبت روزخبرنگار،در آئین تجلیل 
از خبرنگاران استان و شهرستان رودسرکه در 
کرد:  اعالم  برگزارشد؛  کالچای  ارشیای  هتل 

ارائه  بدون  خبرنگاران  ازسوی  نقادانه  نگاه 
در  وی  ندانست.  سازنده  رویکرد  راهکاررا 
نقادانه  برنگاه  عالوه  خبرنگاران  افزود:  ادامه 
در شاخص  وارتقای جامعه  توسعه  برای  باید 

های مختلف راهکارارائه دهند. 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  دکتروارسته 
خود گفت: جامعه بدون نقدسازنده به رشد و 
تعالی نمی رسد.نقش خبرنگاران رادراین زمینه 

برجسته خواند وافزود: در کنارنقدسازنده باید، 
صداقت و امید رادرجامعه تقویت و احیا کنید. 
از  اجرایی شهرستان تصریح کرد:  مقام  این 
مهمترین مؤلفه هادر حوزه رسانه،برخورداری 
درکار  ،صداقت  تخصصی  اطالعات  از 
دکتروارسته  است.  جامعه  در  وامیدبخشی 
سرپرست فرمانداری رودسرخاطرنشان کرد: با 
توجه به شرایط حساس کشور،لزوم امیدبخشی 

وپرهیز از تخریب در جامعه از سوی خبرنگاران 
را مورد تاکیدقرارداد. / 

خبرنگاران عالوه برنگاه نقادانه بایدبرای توسعه جامعه راهکاردهند
 

امام جمعه رشت؛ قدر 
مردم را بدانید

حضور چشمگیر 
گردشگران در منطقه،

سمیه محمدی
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اجتماعی
در  موالنا  گویش  به  و  است  غریبی  روزگار 
اما  نیست  ›خبر‹  جز  چیزی  انسان  جان  مثنوی، 
مگر می شود در سرزمینی به این قدمت و پیشینه 
آراسته، ›هرچه خبر، بد؛ هرچه سخن نیش‹ باشد؟ 
در چنین روزگاری گویی وظیفه خبرنگار نیز تغییر 
می خواهد تا با شناخت و صداقت، قلم را رسانای 

درد مردم کند.
آوا  هم  ها  اندیشه  همه  با  توان  نمی  گمان  بی 
شد؛ خبرنگاران این پرسشگران سخت سر، از سال 
هایی دور تا امروز گاه اندیشه ای را به چالش می 
کشند و گاه حتی در ورای موثر نبودن خبر، باز هم 
تولیدشان چون سنگ کوچک بریده شده ای برای 

ساختن به کار می آید. 
چه بسیار پیش آمده که از راه در ، پذیرفته نشده 
اند و به ناچار حال نه از پنجره اما با اصرار، راهی 
دیگر را جستجو کرده و چه اضطرابی تا بتوان در 
از  دیگر  کنند؛  منعکس  را  خبر  حساس  لحظات 
معطل نشستن در اتاق مدیر تا جواب ندادن پی در 
پی بگذریم که اگر این سفره باز شود، چه مداوم 
صحبت بسیار می شود و جمع شدن آن مشکل ... 
از پس  که  لبخندی  فراموش کرد  نمی شود  اما 
گشایش مشکلی برای مردم، بر لبان خبرنگار نقش 
می بندد و باز هم در این گذر سخن زنده یاد استاد 
قیصر امین پور را به یاری کالم می خواهیم که می 
گفت: دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه 

نیست، درد مردم زمانه است ... 
دامنه اطالع رسانی گسترده تر شده و ذهن آدمیان 
بواسطه مجاز، از عالم واقع دورگشته و باران خبر 
گاه به سیل ناآگاهی و شایعه در هم پیچیده و کام 
مردم را تلخ تر و تلخ تر می کند آنچنان که گویی 
محکوم به تحمل شکنجه ای خاموش هستیم؛ اما به 
گفته فرهیختگان ، کارکرد فعاالن رسانه بعنوان قشر 

پیشرو، در شرایط مختلف تغییر می کند. 
بی  گرانی،  واقعیت  بر  توان  نمی  معتقدند:  آنان 
برقی، بی تابی اقتصادی، تحریم و ... چشم بست 
اما کارکرد رسانه امروز می بایست بر هوشیاری و 
شایعه  از  را  درست  اخبار  گشته،  استوار  صداقت 
را  صحیح  اطالعات  و  کرده  غربال  بزرگنمایی  و 
از بحران سازی  در اختیار مردم قرار دهند تا هم 
جامعه  به  آرامش  اندکی  هم  و  شود  جلوگیری 
تزریق شده و درد مردم به گوش مسئوالن رسیده و 

به تدبیر، گره گشایی شود. 
مدرس  و  رسانه  پیشکسوت  محمدپور  مجید 
فعاالن  ورود  زمانه   : گوید  می  ارتباطات  علوم 
رسانه ای است اما متاسفانه جامعه فاقد اتاق های 
فکر خبری و اطالع رسانی است و به همین دلیل 

سازی  بحران  و  شده  بزرگ  کوچک،  مشکالت 
شکل می گیرد. 

وی معتقد است: در این روزهایی که مشکالت 
اقتصادی برجسته تر شده، خبرنگاران می بایست 
در  و  کنند  پیدا  روز  مسائل  از  درستی  شناخت 
واقع تعریفی از واژه بحران داشته باشند تا از هر 

موضوعی، بحرانی ایجاد نشود. 
مسایل  به  نسبت  اگر خبرنگاران  داد:  ادامه  وی 
روز شناخت و مطالعه کافی نداشته باشند متاسفانه 
طبق احساسات و کم آگاهی قلم زده و نه تنها به 
جامعه کمکی نمی کنند بلکه فضا را برای شایعه 

سازان باز تر کرده و مشکل افزایی می کنند. 
محمدپور با اشاره به فضای حساس کنونی کشور 
گفت: هر خبرنگار می بایست با شناخت کافی در 
نقش یک مدیر بحران ظاهر شده و جامعه را نسبت 
به این موضوع هوشیار کند که زمانه تسویه حساب 
تا  است  کمک  و  انسجام  زمانه  االن  بلکه  نیست 

بتوان یک به یک بر مشکالت فائق شد. 
مردم  کرد:  بیان  ارتباطات  علوم  مدرس  این 
اخبار درست هستند و مسئوالن و روابط  نیازمند 
عمومی ها با اطالع رسانی درست به خبرنگاران، 
نباید اجازه دهند فضا برای شایعه سازان و کذب 

گویان، باز و اذهان عمومی ناامن شود. 
وی ادامه داد: متاسفانه در روزهای اخیر فقدان 
سوی  از  مورد  چندین  در  درست  رسانی  اطالع 
مدیران به خبرنگاران، فضای بحران سازی را برای 
رسانه های خارجی باز کرد و از کاه، کوه ساخته 
اما  دارد  وجود  مشکل  براینکه  تاکید  با  وی  شد. 
در  بایست  می  خبرنگاران  کرد:  تاکید  نه،  بحران 
یابی مشکالت،  با شناخت و ریشه  کنونی  فضای 
دغدغه  از  را  مردم  و  کرده  ایجاد  همدلی  فضای 

شایعات رهانیده و واقعیت را بگویند. 
فرهنگی  فعاالن  از  دیگر  یکی  اکبرزاده  سروش 
و رسانه ای گیالن نیز در گفت وگو با ایرنا، نقش 
خبرنگار را جان بخشی به جامعه توصیف می کند 
شدن  خبردار  موالنا  فکری  نظام  در  گوید:  می  و 
آدمی، جانش را افزونتر می کند و هرکه با خبرتر 
باشد، جان تر است؛ البته اخباری که موالنا از آن 
زندگی  اخبار  از  ارجمندتر  بسی  گوید  می  سخن 
روزمره و خاکی آدمیان است زیرا به تعبیر او، ما 
خبر از هر چیز داریم ولی از خود خبردار نیستیم 
قیمت  از  اما  دانیم  می  را  کاالیی  هر  قیمت  یا  و 
خود غافلیم . وی ادامه می دهد: خبردهی و آن هم 
بذرافشانی ›خبر صدق‹ در جامعه، در هر سطحی 
که باشد کاری بس سترگ و ارزشمند است و در 
شرایط حساس کنونی کشور و در شرایطی که در 

بسیاری از حوزه ها و عرصه ها ، ناامیدی دیده می 
شود؛ اینکه عده ای رسالت خود بدانند که به دور 
از شایعات و جوسازی ها اخبار صحیح را به اطالع 
مردم برسانند، وظیفه ای پیامبرانه انجام می دهند. 

از  بیش  ما  جامعه  متاسفانه  گوید:  می  اکبرزاده 
آنکه به استنادات توجه کند و به دنبال وثوق اخبار 
باشد، بیشتر با شایعات سر و کار دارد و این ناشی 
دیرباز  از  که  است  ایرانیان  ما  شفاهی  فرهنگ  از 

تاکنون، درگیر آن بوده ایم. 
که  آمده  بیستون  کتیبه  در  کند:  می  بیان  وی 
شفاهی  تاکنون   ، تاریخ  چون  گوید  می  داریوش 
بوده و امور شفاهی دستخوش تغییر و تحول می 
شود، من این کتیبه را که به سه زبان نوشته شده، 
بجای می گذارم که مستندات باقی بمانند و دستور 
دسترس  از  دور  و  کوه  لبه  بر  را  آن  که  دهد  می 

حکاکی کنند. 
حدود  گذشت  از  پس  دهد:  می  ادامه  اکبرزاده 
می  فکر  شفاهی  همچنان  ما  سال   5۰۰ و  هزار   2
کنیم و متاسفانه حب و بغضهایمان ناشی از همین 
امور شفاهی است؛ در چنین شرایطی خبرنگارانی 
پرداخت  با  و  کنند  می  المحجوب«  »کشف  که 
هزینه های فراوان »اخبار صدق« انتشار می دهند، 

گوهرهای دیریاب و نایابی باید تلقی شوند. 
فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  رسانه  لغزش  ایرنا،  با  وگو  در گفت  نیز  گیالن 
و  انتقال مشکالت  در  لغزش  را سبب  خبرنگاران 
همچنین اطالع رسانی درباره اقدامات انجام شده 
اتفاق سبب می شود که  این  عنوان کرد و گفت: 

امید اجتماعی در جامعه از بین رود. 
وی با بیان اینکه امید اجتماعی در هر جامعه ای 
سبب رشد و توسعه آن می شود، خاطرنشان کرد: با 
جمعی  امید  ترویج  نیازمند  جامعه  شرایط  به  توجه 
در  رسانه  فعاالن  توسط  باید  نیز  امید  این  و  هستیم 

جامعه و میان مردم ایجاد شود. 
باید  خبرنگار  و  رسانه  براینکه  تأکید  با  فاضلی 
مطالبه گر و پرسش گر باشند، ادامه داد: باید تنگناهای 

مدیریتی نیز برای جامعه تبیین شود. 
یک  مثابه  به  جامعه  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کشتی بوده و باید برای رسیدن به مقصد همه درکنار 
یکدیگر تالش کنیم، افزود: آگاهی فرهنگی، پویایی 
اجتماعی و سالمت فکری جامعه در گرو کوشش ها 
و مجاهدت های خبرنگاران و اصحاب قلم است و 
نقش موثر و مناسب اصحاب رسانه در هر زمانی غیر 

قابل انکار است. 
بی گمان نمی توان با همه اندیشه ها هم آوا شد، 
اما خبرنگاران این پرسشگران سخت سر، گاه اندیشه 
ای را به چالش می کشند و گاه حتی در ورای موثر 
کوچک  سنگ  چون  تولیدشان  هم  باز  خبر،  نبودن 
می  کار  به  ساختن  برای  که  است  ای  شده  بریده 
ای دیگر است و گویا رسالت  امروز زمانه  اما  آید؛ 
خبرنگار تغییر می خواهد تا با شناخت و صداقت، 

قلم را رسانای درد مردم کنند. 
حکایت دوری است خبرنگاری، که پایانی بر آن 

شاید نیست...
  تهیه و تدوین - ایرنا استان گیالن ، رشت...

توسعه همکاری منطقه آزاد انــزلی و سازمان صنایع دریـــــایی
خبر

300 طرح اشتغال 
زایی در رودسر به 
بانکها معرفی شد

واکنش

خبرنگاران، قلم را رسانای درد 
مردم کنند

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

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

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

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

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

سرپرست   :2۴ گیالن 
اعالم  رودسر  فرمانداری 
 3۰۰ از  بیش  تاکنون  کرد: 
این  در  زایی  اشتغال  طرح 
دریافت  برای  شهرستان 
های  بانک  به  تسهیالت 

عامل معرفی شده اند.
سرمایه   ، اشتغال  جلسه 
این  گردی  بوم  و  گذاری 
شهرستان با حضور اعضای 
ظهر  از  پیش  کارگروه  این 
مشکالت  و  برگزار  امروز 
زایی  اشتغال  های  طرح 

مورد بررسی قرار گرفت. 
این  در  وارسته  علی   
اشتغال  ایجاد  جلسه 
از  را  مطلق  فقر  رفع  و 
تدبیر  دولت  های  سیاست 
اظهارکرد:  و  خواند  امید  و 
تالش  و  همت  تمام  باید 
شهرستان رودسر برای بهره 
گیری از فرصت باقی مانده 
شهرستان  سهم  راستای  در 
تسهیالت  جذب  در 
شود.  بکارگیری  اشتغال 
اعبتاری  افزود:سهم  وی 
شهرستان رودسر در حوزه 
اشتغال روستایی 2۰ میلیارد 
و ۴78 میلیون تومان است.

اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاکنون 289 طرح در حوزه 
کشاورزی،صنعت  جهاد 
شیالت   ، تجازت  و  معدن 
به  فرهنگی  میراث  و 
 2۴۴ و  میلیارد   32 ارزش 
بینی  پیش  با  تومان  میلیون 
کمیته  در  اشتغال  نفر   519
رودسر  شهرستان  اشتغال 
گفت:  است  شده  مصوب 
ارزش  به  طرح   3۰1 تعداد 
55۴میلیون  و  میلیارد   33
کمیته  طریق  از  تومان 
استانی به بانک معرفی شده 
فرمانداری  سرپرست  اند. 
این  اعتباری  سهم  رودسر 
اشتغال  در حوزه  شهرستان 
 1۰۰ و  میلیارد   3۴ فراگیر 
و  کرد  اعالم  تومان  میلیون 
در  تاکنون 17 طرح  افزود: 
 ، کشاورزی  جهاد  حوزه 
 ، تجارت  و  معدن  صنعت 
فرهنگی  میراث  و  شیالت 
به ارزش بیش از 1۴ میلیارد 
با  تومان  میلیون   167 و 
اشتغال  نفر  بینی 29۰  پیش 
شهرستان  اشتغال  کمیته  در 
مصوب معرفی شده است. 

طرح  کرد:  تصریح  وی 
 ۴5 در  شده  مصوب  های 
جلسه کمیته فنی شهرستان 
صورت گرفته که 12 جلسه 
در سال 96 و 33 جلسه در 
سال 97 برگزار شده است. 
اهداف  تحقق  وارسته 
مستلزم  را  زایی  اشتغال 
افزایی  هم  و  همکاری 
دستگاه های اجرایی خواند 
دارای  رودسر  کرد:  بیان  و 
و  کشاورزی  های  ظرفیت 
است  باالیی  گردشگری 
مهم  عامل  تواند  می  که 
برای توسعه و پیشرفت این 

شهرستان باشد.

سرپرست فرمانداری رودسر،

به بهانه روز خبرنگار،

صدور مجــــــوزها در منطقه آزاد انزلی افزایــش یافت
گیالن 2۴ و نشریه واکنش: با صدور 9۴9 مجوز 
فعالیت  مجوزهای  امسال  نخست  ماهه  چهار  در 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  شده  صادره  اقتصادی 

انزلی 27 درصد افزایش یافت.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
ابتدای  از  سازمان  این  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
فروردین لغایت پایان تیرماه سال جاری در شاخص 
قیاس  در  اقتصادی  فعالیت  مجوز  صدور  اقتصادی 
با مدت مشابه سال گذشته این سازمان به رشد 27 

درصدی دست یافته است. 
تعداد  گذشته  ماه  چهار  ظرف  اساس  براین 
مدیریت  حوزه  در  که  اقتصادی  فعالیت  مجوزهای 
بازرگانی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
صادر شده به رقم 9۴9 فقره مجوز بالغ شده که در 
برابر 75۰ مجوزی که در مدت مشابه سال گذشته 
برای فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد انزلی 

صادر شد، بیانگر افزایش 27 درصدی است. 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  صادره  مجوزهای 
با موضوعاتی همچون  زمانی  بازه  این  در  در  انزلی 
فعالیت های صنفی و خدماتی، تولیدی، خودرویی، 

فنی و مهندسی، خدمات شغلی، فعالیت کشاورزی، 
صادرات و واردات بوده که فعالین اقتصادی منطقه 
در چهارچوب قانون و به منظور بهره گیری از مزایا 
از  آن  اخذ  به  اقدام  منطقه  قانونی  های  معافیت  و 
این سازمان می نمایند. براساس این گزارش افزایش 
اقتصادی،  فعالین  تجاری،  های  غرفه  بر  نظارت 
انزلی،  آزاد  منطقه  هکتاری   86۰۰ محدوده  تولیدی 

بهبود فضای کسب  و کار و همچنین اطالع رسانی 
و  مزایا  از  گیری  بهره  برای  اقتصادی  فعالین  به 
معافیت های قانونی منطقه آزاد انزلی و الزام قانونی 
می  را  سازمان  این  از  اقتصادی  فعالیت  مجوز  اخذ 
فعالیت  مجوز  رشد صدور  دالیل  مهمترین  از  توان 
اقتصادی ارزیابی کرد که ظرف چند سال گذشته به 

صورت مستمر تداوم داشته است. 

در خصوص دالیل استمرار موفقیت چند سال اخیر 
منطقه آزاد انزلی در تداوم رشد شاخص های اقتصادی 
و  ریزی  برنامه  در  ثبات  چون  عواملی  به  توان  می 
سرمایه  از  و حمایت  ها  مشوق  ها،  استراتژی  اجرای 
لحاظ  تولیدی،  و  اقتصادی  های  فعالیت  در  گذاران 
کردن مزایا و معافیت های قانونی مختلف برای تولید 
کنندگان صادرات محور و شرکت های دانش بنیان و 
تولیدی،  برای واحدهای  مالی  منابع  تأمین  پیگیری  نیز 
فعال سازی 62 واحدی تولیدی - صنعتی راکد، در کنار بهره 
برداری از زیرساخت های عمرانی، اجرای طرح های توسعه 
ای و فرآهم نمودن بسترهای حضور شرکت های تولیدی 
و صادراتی منطقه در نمایشگاه های بین المللی کشورهای 

هدف و حاشیه دریای خزر عنوان کرد.
اداره  چگونگی  قانون   13 ماده  طبق  است  ذکر  به  الزم 
و  حقیقی  اشخاص  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال 
دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه 
بیست  مدت  به  مجوز  در  مندرج  بهره  برداری  از  تاریخ 
موضوع  دارایی  و  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  سال 
قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند و پیگیری 
این سازمان برای افزایش تعداد فعالین اقتصادی دارای 
فعاالن  مندی  بهره  راستای  در  منطقه  این  در  مجوز 
اقتصادی و سرمایه گذاران از ظرفیت ها و مزایای این 

ماده قانونی است.

با صدور 949 مجوز در چهار ماهه نخست امسال  ،
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گوناگون

ای  منطقه  ی  نشریه  و   2۴ گیالن 
اعالم  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  واکنش: 
برای  ماه   2 تا  حداکثر  است،  کرده 
موجود  کاغذ  مطبوعات  و  کتاب  نشر 
بود،  گفته  هم  این  از  پیش  است. وی 
به  ای  گلخانه  اعتبار  و  بودجه  تزریق 
نیست  پاسخگو  فرهنگ  و  نشر  حوزه 
این عرصه  در  توجه خاص  نیازمند  و 
است. حاال با  بیان صریح وزیر ارشاد 
کشور و آنچه در سطح چاپخانه های 
استان  های  چاپخانه  جمله  از  کشور 
نشریات   ، شود  می  مشاهده  گیالن 
را سپری می  احتضار  اکنون دوره  هم 
کنند و به زودی باید گفت: خدا حافظ 

نشریات مکتوب.
شرایط چاپ در  همی استان خودمان 
به جایی رسیده است که تا اواسط سال 
96 چاپخانه های به دنبال افزایش تیراژ 
برای  هفتگی  یا  روزانه  منظم  چاپ  و 
از  اما   ، بودند  نامه  روزنامه ها و هفته 
ارز  بازار  نوسات  با  ابتدای سالجار ی 
کار  دیگر  حاال  وازدات  مشکالت  و 
چاپخانه  مدیران  که  رسیده  جایی  به 
توصیه می کنند ، تا می توانید تیراژ » 

شمارگان« نشریه را کم کنید.
کم  کاغذ  وقتی  هم خودشان  گاهی 
می آورند،  تعداد انتشار نشریه را کم 
می  مدیریت  ای  گونه  به  یا  کنند  می 
کنند ، کم اما به همه اندکی برسد.  هم 
از  بسیاری  که  شود  می  گفته  اکنون 
در  استانی  و  سراسری  های  روزنامه 

هفته  دو یا سه شماره و در شمارگان 
2۰۰ و 3۰۰ نسخه منتشر می شو د که 

این برای جامعه فاجعه است.! 
به نظر می رسد که مسئوالن حوزه 
پول و اقتصاد کشور و وارد کنندگان به 
ویژه آنهایی که ارز ۴2۰۰تومانی برای 
باید  کردند  ریافت  د  کاغذ  واردات 

بیشتر  و در حد توان به فکر باشند. 
درست است که نشریات کشور هم 
اکنون از نظر تعداد بسیار زیاد و کیفیت 
مطالب   و  پایین  موارد  اغلب  در  ها  
رو نویسی و تکراری  و خسته کننده 
است ، اما بودن همین مقدار هم بهتر از 

نبودشان است. 
بعنوان  نویسنده،  مشخص  پیشنهاد 
سابقه  سال   37 با  نگار  روزنامه  یک 
فعالیت در رسانه های کشور این است 
از  دور  و  عادالنه  را   نشریات  ابتدا   ،
تبعیض  و براساس مطالب و پیامها و 
درجه  عامه  فرهنگ  در  گذاری  تاثیر 
بندی  و برای آنهایی که  کیفیت باالتری 
دارند سهمیه کاغذ با قیمت متعادل در 
نظر گرفته شود و انتشار دیگر نشریات  
و  کشور  اقتصادی  شرایط  بهبود  به 
همه  البته  شود.  مشروط  کاغذ  تامین 
شرایط  باید  نشریات  مسئول  مدیران 
همکای  اهلل  انشاء  و  درک   را  کشور 
کنند. .  نشریات  که همیشه تاریخ  در 
در  حتی  را  خود  ویژه  جایگاه  جهان 
دوره پرشتاب گسترش فضای مجازی 
داشته است ، بی تردید باید زنده بمانند 
و نقش وزیر و وزارت ارشاد این است 
کاغذی  نشریات  ندهند،  اجازه  که 
بمیرند،  موقت  اگر  حتی  که  بمیرند 
غیر  شاید  و  دشوار  بسیار  آنها  احیای 

ممکن است. یکی از دالیل آن هم این 
است که افراد شاغل در نشریات برای 
ادامه زندگی به ناچار وارد چرخه دیگر 

از شغل و در آمدزایی می شوند. 
در دولت تدبیر ،  باید تدبیر شود که 
و جناحی چه  سیاسی  نگاه  از  دور  به 
نشریاتی و  با چه هدف منتشر شوند ، 
مگر آنکه کاغذ مورد نیاز تامین شود که 
آنهم با دو مرحله تحریمی که در پیش  
و   باورانه  خوش  زیادی  حد  تا  داریم 

در حال حاضر سرابی بیش نیست. 
مطبوعاتی  معاون  وزیربه  آقای 
ها  استان  مراکز  و  تهران  در  بفرمایید، 

که  شود  منتشر  نشریه  مشخصی  تعداد 
در مسیر آگاهی بخشی به جامعه ، امید 
بخشی و فرهنگ سازی باشند و رنگین نامه 
خارج  صحنه  از  فعال  خنثی  نشریات  و  ها 
شوند و در استان ها انتخاب این مهم بعهده 
مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و یک 

کارگروه فرهنگی ، رسانه ای باشد. 
و کالم آخر اینکه، جای بسی تاسف است 
که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم که باید 
پیشنهادی غیر منتظره  و شاید هم غیر قابل 
اجرا طرح شود تا صنعت چاپ و نشر و 
زنده  اندک  درصدی  با  حتی  مطبوعات 

باشند.  به امید روزهایی بهتر

واکنش
خبر

مجتبی- قاضی- جیردهی*م-قاصد

گیاه اناریجه در گیالن و رودسر یا ” انارژه در رویان “سنجرغ در رامسر “شاه پسند در گلستان”  با نام 
علمی Froriepia sp از خانواده چتریان است که تاکنون فقط از استان های گیالن ، گلستان و مازندران 
گزارش شده است . این گیاه فقط یک گونه در ایران دارد.  گیاه اناریجه گیاهی است یک ساله بدون کرک 
با ساقه ای به ارتفاع 18۰ سانتیمتر استوانه ای با قاعده ای به ضخامت 2/5 تا 3/5 سانتیمتر که در بخش 
پایین قهوه ای و در بخش باال سبز کلمی ، شیاردار، با شاخه های طویل است برگ های آن قاعده ای 
خطی ، تخم مرغی و بریده بریده می باشد . فصل گل دهی و میوه دهی اواخر تابستان می باشد . این گیاه 
در استان مازندران در اراضی دشتی حتی در نقاط باز جنگلی استان وجود دارد و  به نوعی مورد استفاده 
روستائیان و حتی شهرنشینان قرار می گیرد. طبق تحقیقات صورت گرفته  39 ترکیب مهم در اسانس گیاه 

مذکور شناسایی شده که حتی بعضی از ترکیبات بعنوان ترکیبات ضد سرطانی می باشد.

اناریجه در آشپزی: این گیاه معطر همانند شوشاخ در غذاهای محلی به ویژه سبزی پلو، ماهی پلو ، 
کوکوسبزی و مانند آن به مقدار اندک استفاده می شود. این دو گیاه معطر به دلیل عطر زیاد و تلخی آن باید 
کم تر از سبزی های دیگر مورد استفاده قرار گیرد و گرنه طعم غذا بد خواهد شد. بهترین مورد استفاده 
همان سبزی پلو است که به ویژه در عید نوروز به سبب جوانه های نورسیده آن همراه با باقلی به عنوان 

غذای نوروزی استفاده می شود.
بانوان اشکوری در غذایی هایی که همراه با سبزهای صحرایی تهیه و صرف می شود غالبا این گیاه را 
می گنجانند به خصوص در شکم پری مرغ و شکم پری ماهی ، همراه با گیاه اوجی و زولنگ . اوایل بهار 

بهترین زمان برای برداشت جوانه ی تازه ی اناریجه است . پایگاه خبری » اشکوری ها«

»انارجه« گیاه خودرو معطر ضد سرطان 

خـدا حـافظ،نشـریات 
مکتوب!!؟

مقاله
 مفهوم سود در 

حسابداري

است  مالي  هاي  صورت  اصلي  اقالم  از  یکي  سود 
براي  عاملي  مالیات،  محاسبه  براي  مبنایي  عنوان  به  که 
تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمي، راهنمایي براي 
سرمایه گذاران و تصمیم گیري و عاملي براي پیش-بیني 

در نظر گرفته مي شود.
هیأت  یک  شماره  بیانیه  در  حسابداري  سود  مفهوم 
شده  مالي)FASB(فرض  حسابداري  استانداردهاي 
که سود حسابداري معیار خوبي براي ارزیابي عملکرد 
واحد تجاري است و مي تواند براي پیش بیني گردش 

آتي نقدي مورد استفاده قرار گیرد. 
صاحب نظران فرض مي کنند که سود حسابداري از 
لحاظ کلي، اطالعاتي مربوط در مدل هاي تصمیم گیري 
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان محسوب مي شود. اّما 
اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده اي تأیید 
نشده است. یکي از کاربردهاي اصلـي سود، استفاده از 
آن به عنوان ابزاري براي پیش بیني است که افـراد را در 
امر پیش بیني سودها و رویدادهاي اقتصادي آینده یاري 
بیني  پیش  براي  که  است  ثابت شده  واقع  در  کند.  مي 
مقادیر هر نوع سود مي توان از مقادیر سود در گذشته 
پیش  براي  که  داده  نشان  تحقیقات  نتیجه  کرد.  استفاده 
سود  به  نسبت  جاري  یا  عادي  سود  آینده،  سود  بیني 
خالص برتري دارد. سود شامـل نتیجه هاي »عمـلیاتي یا 
سـود عـادي« و نتیجه هاي »غیر عملیاتي یا سود و زیان 
غیر عملیاتي ناشـي از رویدادهاي غیر متـرقبه« مي شود 

که مجموع آن ها برابر است با سود خالص
اظهار  حسابداري  گران  تحقیق  از  دیگر  برخي   .1
داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش هاي سود باید 
توجه داشته باشند که تنها در صورتي سود حسابداري 
قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیري و قواعد 

عملیاتي مربوط به آن نیز روشن باشد.
2.تجزیه و تحلیل دقیق از مفاهیم و اهداف سود ویژه 
به  شاید  واحد  مفهوم  یک  که  کند  مي  بیان  روشني  به 
نتواند منظور خاصي را جواب گو باشد و نمي  خوبي 
تواند براي کلیّه اهداف کافي باشد بنابراین، براي ارائه 

سود دو دیدگاه وجود دارد که عبارتست از:
اکثر  برگیرنده  در  که  نحوي  به  سود  واحد  مفهوم 

اهداف باشد.
چندین رقم سود خالص به وضوح مشخص گردد تا 

دو رقم بتواند منظور خاص را تأمین کند.
هر دو دیدگاه داراي مشـکالت مربوط به خـود است، 
هدف اصـلي گزارش گــري سود تهیه اطالعـات مفید 

براي افـراد نیازمند به گزارش گـري مالـي است. 
است  مفاهیمي  از  یکي  که سود  بتوان گفت  3.شاید 
که حسابداري از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه 
از دیدگاه اطالعاتي، مفهوم سـود، بیش تر فّعالیّت هاي 
مالک  لحاظ  از  اّما  کند  مي  توصیـف  را  حسـابداري 
اندازه گیري بنیادي کماکان مورد تردید است. بر اساس 
مفروضات بازار کاالي سرمایه، تحقیقات علمي نیز مؤید 
این دیدگاه است که سود حسابداري محتواي اطالعاتي 
مي  واقعي  سود  پیرامون  بخشي  در  نیل  مک   .۴ دارد. 
نویسد »در حسابداري یک تعریف درست از سود وجود 
دارد و آن این است که سود، افزایش در ثروت خالص 
و زیان، کاهش در ثروت خالص است.« این تعریف اگر 
چه تعریف یک اقتصاددان مي باشد، اّما مختصر، مفید، 
عیني و به صورت ریاضي هم قابل ارائه مي باشد و باید 

گفت این یک ایده آل دست نیافتني نیست. 

تلفن    01333363539        و         01333363890

استقالل رسانه را 
نباید خدشه دار 

کرد

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: 
حمایت  گیالن  استاندار 
خبرنگار  از  مختلف  نهادهای 
خواند  ضروری  را  رسانه  و 
نباید  حمایت  این  افزود:  و 
استقالل  که  باشد  صورتی  به 
خدشه  قلم  اصحاب  و  رسانه 

دار شود.
در  ساالری  مصطفی  دکتر 
روز  گرامیداشت  همایش 
خاتم  سالن  در  که  خبرنگار 
رشت  شهرستان  )ص(  النبیاء 
برگزار شد با تبریک این روز 
جایگاه  عرصه،  این  فعاالن  به 
حساس  را  جامعه  در  رسانه 
با  وی  خواند.  بدیل  بی  و 
اشاره به دشواری و پیچیدگی 
افزود:  خبرنگاری  حرفه  های 
هرچند تمامی مشاغل همواره 
همراه  مشکالتی  و  موانع  با 
به  ها  رسانه  در  اما  هستند 
دلیل گستردگی حوزه فعالیت 
جدی  و  بیشتر  های  دشواری 

تری وجود دارد. 
در  دولت  عالی  نماینده 
گیالن با بیان اینکه ایرانیان ۴۰ 
سال پیش با رفتن پای صندوق 
های رای »جمهوری اسالمی« 
به  کردند،  انتخاب  آگاهانه  را 
در  ها  رسانه  آفرینی  نقش 
تحقق دو مفهوم جمهوریت و 

اسالمیت اشاره کرد. 
به  رسانه  کرد:  عنوان  وی 
مردم  ارکان  از  یکی  عنوان 
را  جمهوریت  دینی  ساالری 
معنا می کند و از سوی دیگر با 
ایفای مسئولیت امر به معروف 
و نهی از منکر در مسیر تحقق 

اسالمیت گام بر می دارد. 
مندی  بهره  ساالری  دکتر 
از رسانه های آزاد و فعال را 
یکی از دغدغه های اصلی در 
معرفی  دنیا  کشورهای  تمامی 
کرد و گفت: برای اینکه فعاالن 
بتوانند به درستی نقش  رسانه 
آفرینی کنند ملزومات بسیاری 
را نیاز دارند که اگرچه بخشی 
و  دولت  باید  را  ها  آن  از 
حاکمیت فراهم کنند اما بخش 
قابل توجهی از آن به صاحبان 

این عرصه بستگی دارد. 
لزوم حفظ  بر  تاکید  با  وی 
ها،  رسانه  جایگاه  و  منزلت 
شدن  وابسته  کرد:  خاطرنشان 
قلم  از  عادالنه  استفاده  امکان 
نافذ را از خبرنگاران سلب می 
حمایت  گیالن  کند.استاندار 
خبرنگار  از  مختلف  نهادهای 
خواند  ضروری  را  رسانه  و 
نباید  حمایت  این  افزود:  و 
استقالل  که  باشد  صورتی  به 
خدشه  قلم  اصحاب  و  رسانه 

دار شود. 
از  استفاده  ساالری  دکتر 
مطرح  های  رسانه  تجربیات 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  دنیا 
کنون  تا  اگرچه  کرد:  تصریح 
راهکارهای مختلفی برای ارتقاء 
جایگاه رسانه و رفاه و معیشت 
خبرنگاران مطرح شده است اما 
بیشتر این موارد اثر کوتاه مدت 
وارستگی  وی  داشت.  خواهند 
خبرنگار را در تعهد به رسالت 
داد:  ادامه  و  دانست  ای  حرفه 
استقالل  و  شان  حفظ  برای 
رسانه باید ساز و کار و ضمانت 

اجرایی مناسب تعیین شود. 
در  دولت  عالی  نماینده 
گیالن با اشاره به نشست خود 
روز  چند  در  خبرنگاران  با 
گذشته اظهار داشت: مردم حق 
بر کرسی  که  از کسانی  دارند 
اند  زده  تکیه  عمومی  های 
کاستی  و  باشند  داشته  مطالبه 
های موجود را به آن ها متذکر 
این رو نقش رسانه  از  شوند، 
مردم  ارتباطی  حلقه  عنوان  به 
و مسئولین بسیار حساس و با 

اهمیت است. 
 

استاندار گیالن،

با تو دنیا چه جای خوبی بود - با تو دنیا چقدر زیبا بود

مقابله با مفسدین مطالبه رسانه ها است

از تو گفتن همیشه دشوارست 
شکل یک انفجار می ماند 

مثل جیغی که می کشد قلبم 
مثل بوق قطار می ماند 

 از تو باید نوشت...وقتی که 
آسمان بی بهانه می بارد 

عطر احساس باز می پیچد 
بی قراری ترانه می کارد 

از تو باید نوشت...از دیروز 
مثل آهوی بیشه ها بودی 

چشم هایت دو گوی مشکی بود 
توی رویای من رها بودی 

 با تو هر لحظه جور دیگر بود 
غصه انگار مختصر می شد 

عاشقی اتفاق می افتاد 
درد انگار بی اثر می شد 

 با تو دنیا چه جای خوبی بود 
با تو دنیا چقدر زیبا بود 

آه...گویا بهشت کوچک من... 
در کنار تو بود...اینجا بود 
 تو به دنبال فلسفه بودی 

توی » دنیای سوفی » ُگردِر 
من به دنبال عشق می گشتم 

من...همین من...همین َمِن شاعر 
 زیرو رو می شدم زمانی که... 

چشم هامان به هم گره می خورد 
بال و پر می زدم به سمت تو 
عشق من را به ناکجا می برد 
 توی گرمای فصل تابستان 

کاش پیراهن تنت بودم 
در هوایی که سرد و طوفانی ست 

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: مسئول 
سازمان بسیج رسانه استان گیالن اظهار 
کرد: مقابله با مفسدین مطالبه رسانه ها 
خواسته  های  رسانه  آنکه  برای  است 

های مردم را دنبال می کنند.
استانه  در  امروز  جعفری   محسن 
روز خبرنگار در نشستی با خبرنگاران 
و  مکتوب  های  رسانه  مدیران  و  
گیالن  رسانه  بسیج  دفتر  در  مجازی  
بسیار  رسانه  اصحاب  کرد:  اظهار 
اما اغلب کمتر دیده  زحمت کش بوه 
می شوند و براساس برنامه های مدون 
در سالجاری  طی هماهنگی با صدا و 
رسانه  معرفی  مسیر  در  گیالن  سیمای 
ها  دیدگاه  انعکاس  نیز  و  استان  های 
و اندیشه های  عوامل این قشر برنامه 

سازی می شود.. 
گیری  شکل  از  پس  گفت:  وی 
انقالب اسالمی نگاه های بین انقالبیون 
وجود  هایی  طیف  و  بود  متفاوت 

کاشکی شال گردنت بودم 
 من به دست تو سیب می دادم 

سیب سرخی به رنگ لب هایت 
دست در دست باد می رفتی 
می شدم غرق در تماشایت 

 عطر چای بهاره می آمد 
استکان های سبزمان پُر بود 

گاه از ابرهای باران زا 
دست های آسمان پُر بود 
 در دل روز های بارانی 
روی پاییز راه می رفتی 

خش خش برگ های پاییزی 
تو به آغوش ماه می رفتی 
 می نویسم دوباره می آیی 
باز تکرار می شوی در من 
زلزله می شود...تو می آیی 

باز آوار می شوی بر من 
 می سراید همیشه چشم من 

شعر موزون تار مویت را 
باد با مهربانی و خوبی 

می نوازد سه تار مویت را 
 تو به دنبال » گریه ی نیچه » 
من به دنبال خنده ات هستم 
همه ی عشق و عادتم هستی 

من به لبخند هات دلبستم 
 مثل یک بادبادکی هستم 

که از این ارتفاع می ترسد 
قطر دنیا چقدر کم شده است 

دلم از این شعاع می ترسد 
 من همان ساعتم که خوابیده 

ساعِت روی دست » ساعت ساز » 

داشت که ممکن بود نگاه های افراطی 
ایجاد کنند، تصریح کرد: تالش بسیج 
رسانه این است که در مسیر تحقق و 
مردم  حق  به  های  خواسته  مطالبات 
از  سیاسی  های  بندی  جناح  بدون   ،
تالش ها و نکته نظرات همه رسانه ها 

موثر بهره مند باشیم.. 
 مسئول سازمان بسیج رسانه گیالن 
با اشاره به اینکه امام راحل معتقد بود 
را  ای  رسانه  امپریالیسم  باید  رسانه 
بشکند افزود: از نگاه امام بایو از تمامی 
ظرفیت ها و احزاب استفاده کرد و دفع 

حداکثری داشت. 
جعفری هدف مشترک تمامی رسانه 
آرمان  پیشرفت  قله  به  رسیدن  را  ها 
و  کرد  عنوان  اسالمی  انقالب  های 
گفت: ما با جریانات رسانه ای متضاد 
مواجهیم  دنیا  در  اسالمی  انقالب  با 
غربی  و  معاند  های  رسانه  توسط  که 

هدایت می شوند. 

مثل آغاز قصه می مانم 
مثل رویای » بادبادک باز » 

 من » بریدای » خسته ای هستم 
همچو » بیگانه » ای که در شهر است 

از زمانی که رفته ای بانو 
همه ی شهر با دلم قهر است 

 در دل بی قرار و پردردم 
» جزئی از کل » عاشقی پیداست 

» ملت عشق » هر کجا باشد 
باز زیباست...باز هم زیباست 

 گرمی و راحتی و امنیت 
» دختری در قطار » می خواهد 

من به دنبال هر سه تا هستم 
عشق...قلبی دچار می خواهد 

 هر چه دور از تو می شوم انگار 
عشق تو در من است...نزدیک است 
حس و حالی که در وجودم هست 
چون » جهان هولو گرافیک » است 

 من که » پیش از تو » هیچ بودم ...هیچ 
من شدم تو..شدم تو...« پس از تو » 

تو تمام منی و ...بعد از تو 
زندگی ام شروع شد از نو 

مثل » ریگی روان » شدم یعنی 
ترسی از زندگی ندارم من 
کاش مانند قطره ای باران 
توی آغوش تو ببارم من 

 کاش می شد که داستانم را 
تو خودت انتشار می دادی 

کاش می شد مرا تو می خواندی 
به دلم افتخار میدادی 

  کاش می شد به من بفهمانی 

وی با بیان اینکه رسانه های غربی با 
ایجاد فتنه های سازمان یافته در صدد 
هستند  اسالمی  انقالب  مسیر  تغییر 
افزود: در دی ماه 96 شاهد ایجاد موج 
فتنه های معیشتی توسط دشمنان بودیم 
که با بصیرت مردم و روشنگری رسانه 

های داخلی این فتنه ها خنثی شد. 
 مسئول سازمان بسیج رسانه گیالن 
با اشاره به حق بودن مطالبات معیشتی 
نفوذ  با  معاند  مردم گفت: رسانه های 
به  را  ها  آن  مطالبات  مردم،  بین  در 

سمت و سوی دیگری بردند. 
جعفری با تاکید بر اینکه رسانه باید 
عقل  کرد:  بیان  باشد  مردم  سوی  هم 
ایجاب می کند که رسانه ها در جهت 
امر  این  در  و  بردارند  گام  ملی  منافع 
پیدا  معنا  طلب  اصالح  و  اصولگرا 
انقالب  رهبر  که  همانطور  و  نمی کند 

فرمودند باید انقالبی بود. 
وی با بیان اینکه نافرمانی مدنی در 

» تئوری های انتخابت » را 
کاش می شد به من بفهمانی 

علت سردی جوابت را 
 تک و تنها نشسته ام اینجا 

چشم من مثل رشت بارانیست 
توی آن قلب تو برای من... 

قّد یک ذره هم بگو جا نیست؟ 
 با تو باری به دوش جانم هست 
قامتم خم شده، چه سنگین است 

بی تو هر لحظه ای برای من 
سوت و کورست...سخت غمگین است 

 زندگی رنگ کهنه ای دارد 
با تو اما همیشه خوشرنگ است 

با تمام فراخی این دل 
جایت انگار در دلم تنگ است 

 گاه انگار گم شدن خوب است 
توی اقرار دوستت دارم 

کاش می شد که تا ابد گم شد 
توی تکرار دوستت دارم 

- باخود نشین و با دل خود گفتگو کن 
پندار خود را با دل خود روبرو کن 
جای قضاوت کردن و دیدار اغیار 

در خود نگر بی پرده خود را زیرو رو کن 
قلبت مثال ظلمت شب تیره گون است 

فکری به حال این دل آشفته خو کن 
تا کی در این وادی نشینی بی تحرک 

این شرحه شرحه سینه ی خود را رفو کن 
آیینه گر نقش درونت روی بنمود 
آیینه نشکن باطن خود را نکو کن 

هر لحظه از عمرت بدون بازگرد است 
آمال خود در عمر رفته جستجو کن   
مانند »نافذ« مست شو درخلوتی ناب 
باخود نشین و با دل خود گفتگو کن

تصریح  نیست  پذیرفته  ای  جامعه  هیچ 
کرد: بین نا امید کردن مردم و سیاه نمایی 
بسیاری  تفاوت  ضعف  نقاط  اظهار  و 
وجود دارد و آنچه رسانه های معاند و 
دشمن پیگیری می کنند؛ نا امیدی مردم 

از انقالب اسالمی است. 
مسئول سازمان بسیج رسانه گیالن با 
بصیر  مردم  حداکثری  حضور  به  اشاره 
گفت:  مختلف  های  مناسبت  در  ایران 
خون های  انقالب  این  حفظ  برای  ما 
نیز  زمان  این  در  و  ایم  داده  بسیاری 

مجید محمدپور 
نویسنده،روزنامه نگاره و 

مدرس علوم ارتباطات

 محمد آروندی 
- دانشجوی دکترای 

تخصصی صنعتی - مالی

کاغـذ نیست،

مسئول سازمان بسیج رسانه استان گیالن،

آیینه گر نقش درونت روی بنمود آیینه نشکن باطن خود را نکو کن
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 گوناگون

خبر

توسعه کشت 
گیاهان دارویی 
اشتغال در آستارا 
را افزایش
 می دهد

مدیریت 
شهری نیازمند 

رسانه است

واگــذاری مسکن  مهر فاقد متقــاضی تعییـــن تکلــــیف شد

خبرخبرخبرخبر

سرپرست   :2۴ گیالن  خبری  شبکه  و  واکنش  ی  نشریه 
شهرداری رشت اعتقاد دارد، اصحاب رسانه محرک توسعه 

هستند و مدریت شهری نیازمند رسانه است.
علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت اظهار کرد: در 
اما  رفته  سخن  بارها  رسانه  کار  مشقات  و  سختی  راستای 
هرگز برنامه ریزی مدونی در این عرصه انجام نشده است.  
سرپرست شهرداری رشت اصحاب رسانه را محرک توسعه 
کشوری  مدیران  تا  است  شایسته  کرد:  تصریح  و  دانست 
تالشگران  مشکالت  ساماندهی  زمینه  در  مدون  ای  برنامه 
از  یکی  که  جامعه  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  عرصه 
ارکان اساسی دموکراسی است داشته باشند. وی افزود: در 
دارد  وجود  رسانه  عرصه  در  خاصی  ویژگی  گیالن  استان 
پیشکسوتان  کنار  در  تحصیلکرده  جوانان  حضور  آنهم  که 
است. خوشبختانه به لحاظ کثرت و کیفیت در این زمینه در 
رتبه باالیی قرار داریم، بنابراین الزم است تا از ظرفیت های 
موجود در توسعه بهره بهتری داشته باشیم .  علی بهارمست 
است،  رسانه  نیازمند  شهری  مدیریت  اینکه  بر  تاکید  با 
خاطرنشان کرد: رسانه جدا از بحث اطالع رسانی می تواند 
در جهت مشارکت مردمی و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات 

ارتباط تنگاتنگ با مجموعه مدیریت شهری داشته باشد. 
 رسانه صدای مردم است 

 سرپرست شهرداری رشت رسانه را صدای مردم اعالم 
نقاط  بیان  پیشنهادات و  ارائه  کرد و گفت: طرح سئواالت، 
باید مورد پذیرش  ضعف که توسط رسانه مطرح می شود 
مدیریت شهری قرار گیرد. شایسته است تا مدیران با استقبال 
انتقادات در مسیر توسعه گام بردارند.  از این پیشنهادات و 
وی در پایان سخنان خود ضمن ارج نهادن به تالش های 
تا  است  شایسته  کرد:  خاطرنشان  خبرنگاران  روزی  شبانه 
یادی از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای داشته باشیم که امروز 
آن  از  که  یابند  نتوانستند حضور  ما  جمع  در  دلیلی  هر  به 
جمله می توان به اسماعیل راستی پیشکسوت عرصه رسانه 
در حوزه ورزشی اشاره داشت که به دلیل کسالت نتوانست 
در جمع ما باشند؛ آرزوی تندرستی و سالمتی ایشان را از 

درگاه خداوند باری تعالی خواستاریم. 

امروز جنگ، 
جنگ 

اقتصادی 
است

یاس را در 
جامعه منتشر 

نکنید

تولیـد 
بـرق 2500 
مگـاوات و 

مصــرف 
1700مگاوات است

مدیـر عامل شـرکت 
سهامی برق گیالن،

سرپرست شهرداری 
رشت ،

رییس دانشگاه علوم پزشکی رئیس سازمان صنعت:
گیالن سکوتش لرا شکست،

کلینیک مجهز تخصصی قلب در آسایشگاه احداث می شود

فرماندار آستارا:

زهرا رضائیزهرا رضائی

گیالن 2۴: مدیرعامل آسایشگاه سالمندان)خیریه(رشت ازاحداث پروژه 
بخش کلینیک تخصصی قلب،داروخانه شبانه روزی،کاردرمانی،فیزیوتراپی 
بیماران  بستری  وبخشهای  خاص  مددجویان  ویژه  تکنفره  های  ،سوئیت 

باهدف گسترش خدمات رسانی این مرکز خبرداد .
سیدعلی حسینی دانشجوی رشته ماشین افزار همزمان باانقالب اسالمی 
ایران درجهادسازندگی استان زنجان مشغول به خدمت شدومدتی بعنوان 
معلم درآموزش وپرورش تدریس نمود وپس ازفارغ التحصیلی ازدانشگاه 
درمقطع کارشناسی ارشد به مدت 3۴سال درسپاه پاسداران انقالب اسالمی 

گیالن مشغول به خدمت و سه سال پیش بازنشسته شد. 
درجبهه  مهندسی  نیروی  بعنوان  مقدس  دفاع  دوران  در  حسینی    
 . از خدمت در  های جنوب کشور حضور داش ت و در توضیح هدف 
آسایشگاه سالمندان را اینگونه بیان کرد بیان کرد:باهدف خدمت به افراد 
نگهداری  کافی جهت  امکانات  فقدان  دلیل  به  یاکسانیکه  معلولیت  دارای 
ام.  کارشده  به  مشغول  آسایشگاه  هستنددراین  دچارمشکل  درمنزل 
اودرپاسخ به نحوه برقراری ارتباط با ساکنان این مرکز وکار باافراد خاصی 
گمان  کرد:به  هستندتصریح  ویژه  روانی  وآسایش  امن  محیط  نیازمند  که 
برخی شایدنیروهای نظامی ازروحیات لطیفی برخوردارنباشند اما درواقع 
نیروهای سپاه کامال شبیه به مردم عادی است وبراساس    رافت ومهربانی 
ایجادرابطه عاطفی ودوستانه باساکنین سراء که به درک نیت افتخارخدمت 
جهادی ما نسبت به خوددست یافته اند کار در چنین محیطی لذت خاصی 

داشته است 
شادبرای  برایجادفضایی  باتاکید  رشت  خیریه  آسایشگاه  مدیرعامل 
دادن  گرایش  و  درمحوطه  موسیقی  باپخش  مدت  گفت:دراین  سالمندان 
ساکنین آسایشگاه به حضور در حیاط وایجاد فضایی برای برقراری ارتباط 
آنهاوفراهم کردن شرائط ارتقاء روحی آنان ازطریق مالقات حضوری تالش 
محوطه  که   داریم  قصد  رشت  شهرداری  باتعامل  راستا  ودراین  نمودیم 
تبدیل  پارک  به  شبیه  فضایی  به  وبازدیدکنندگان  ساکنین  برای  آسایشگاه 
شود و براین اساس قصد داریم بخشهایی اززمینهای متعلق به آسایشگاه با 
همت اشخاص ذیربط به مکانی برای رفاه کسانیکه روزهاتوانایی مراقبت 
از اعضاءدارای شرائط خاص خانواده خود راندارند تبدیل شود ونگهداری 

این  افرادشبها در منزل وتوسط عزیزانشان صورت پذیرد. 
وی درپاسخ به زمان بهره برداری ازساختمان نیمه تمام مجاور آسایشگاه 
مذکور  اظهارداشت:ساختمان  آن  احداث  تکمیل  افتادن  تعویق  به  ودلیل 
حدود 7سال قبل باهدف ایجادفضای خدمات درمانی،سالن همایش،اتاق 
قلب  جراحی  شمالی،بخش  دربخش  فیزیوتراپی  عمل،داروخانه،بخش 
های  هزینه  باوضعیت  شدکه  بینی  پیش  سالمندان   VIP اسکان   ومحل 
یاکمک  بدون حمایت دولتی  تکمیل ساخت وساز  میلیاردی موجودبرای 
مدیره  باهیئت  مختلف  جلسات  تشکیل  دنبال  میسرنخواهدشد.به  خیرین 
پس  گذاران  سرمایه  به  برداری  امتیازبهره  دادن  با  داریم  بنا  آسایشگاه 
اتمام  روند  تسریع  به  ومقرر  معین  باقیدزمان  آن   اندازی  وراه  ازتکمیل 
این پروژه برسیم.طبق برآوردهای بعمل آمده، اداره و پرداخت کل هزینه 
ساکنین مستمندآسایشگاه نه ازطریق خدمات عمومی بلکه بادرآمد حاصل 

ازخدمات آنجا به افرادمتمکن تامین خواهدشد. 
خانواده  فاقد  2۰۰نفر  رایگان  سکنی  به  اشاره  با  حسینی  علی  سید 
وفاقداحرازنسبت  فامیلی مشخص ازسراسراستان گیالن یادیگر استانهای 
شهروندان  نیکوکاربویژه  ازمردم  تقدیرصمیمانه  ضمن  کشوردرآسایشگاه 
درسه  واشتغال  سراء  ساکنین  نگهداری  داشت:هزینه  اذعان  خیررشت 
شیفت 25۰  پرسنل  پزشک ،پرستاروبخش خدمات بواسطه 3۰%دریافتی 

بخشهای  دریافتی  1۰تا5۰%مبلغ  مردمی  مالی  و7۰%گردش  ازبهزیستی 
خصوصی مشابه است. 

خبری  شهری  ازمسئوالن  بابرخی  اخیر  اندیشی  هم  ازنشست  وی 
مراکز  شاغلین  تمایل  درصورت  بناشد  این جلسه  نتیجه  کرد:در  دادوبیان 
ساکن  بضاعت  بی  افراد  رابه  خود  ماهیانه  حقوق  از  چنددرصد  مذکور 
آسایشگاه  پرسنل  که  است  گفتن  به  والزم  دهند  اختصاص  آسایشگاه 

دراجراءاین طرح پیشقدم شدند. 
مدیرعامل آسایشگاه سالمندان رشت  بااشاره به 5۰قطع نخاعی ساکن 
نخاعی  ازافرادقطع  مراقبت  مرکز  اولین  آسایشگاه  مرکز گفت:این  این  در 

باوجود هزینه نگهداری به مبلغ ماهیانه چندمیلیون تومان است. 
افرادساکن  موجودوسنین  آمارجمعیت  به  پاسخ  در  حسینی  علی  سید 
معنوی   حمایت  بمنظور  حضورمردم  ضرورت  به  بااشاره  درسراء 
باال  به  12سال  ازسنین  خاص  شرائط  دارای  اظهارداشت:کودکان 
دراینجانگهداری میشوندکه نیازمند روابط عاطفی اند.در قرآن آمده است 
که حیات دادن به یک انسان همانند حیات بخشیدن به تمام انسانها ونابود 
این  شاغلین  بنابراین  انسانهاست  تمامی  نابودی  بمنزله  انسان  یک  کردن 
مرکز باوجود تحصیالت باال وسنوات خدمت وحداقل حقوق دریافتی به 

باورارزش حقیقی بشریت ومعامله باخدا رسیده اند. 
خود  مادربزرگ  بهمراه  اخیراًجوانی2۰ساله  اینکه  به  بااشاره  وی 
به  بازدیدمرکز  از  پس  ریال  12۰میلیون  ارزش  به  کولر  دستگاه  یک 
آسایشگاه اهداءنمود تصریح کرد:بدون توجه به گرایش سیاسی ومذهبی 
ذاتی  ،نیکوکاری  موجود  اقتصادی  وضعیت  در  که  گفت  افرادخیرمیتوان 

مردم ما فرشته گونه است وقابل توصیف نیست. 
را  آسایشگاه  نگهداری  ظرفیت  رشت  سالمندان  آسایشگاه  مدیرعامل 
55۰نفربرشمردکه قریب به همین جمعیت در8بخش موجودسکونت داشته 
وباانتقال بخش اداری به ساختمان مجاوردر دست احداث وافزایش 2بخش 
 VIP در1۰بخش وحدود3۰نفردربخش    نگهداری6۰۰نفر  امکان  جدید 

ساختمان جدیدفراهم خواهدشد. 
تحت  که  مغزواعصاب  مشکل  به  مبتالء  بیماران  دربحث  وی 
نظرروانپزشک وروان شناس در آسایشگاه هستندتاکیدکرد:بخش کاردرمانی 

فعال است وقصد داریم بخش شنوائی سنجی رانیز راه اندازی نمائیم. 
از  وتحصیلی  ،هنری  فرهنگی  آموزش  دربحث  حسینی  علی  سید 
دانشگاهی  درمقطع  آسایشگاه  ساکن  ازافراد  برخی  تحصیل  به  اشتغال 
بعنوان  است  مقررگردیده  ها  برنامه  در  مستمر  خبردادوتاکیدکرد:آموزش 
نمونه امروز آموزش ایمنی واطفاءحریق به پرسنل انجام گرفت.باهمکاری 
نقلیه  واحد  باهماهنگی  تحصیل  شرائط  واجدین  ازمدارس،  تعدادی 
آسایشگاه در کالس درس حضور می یابند و در جهت رشد خالقیت توسط 
اساتیدخودجوش مردمی کارگاه آموزش قالیبافی ،سفالگری وموسیقی برای 
مردمی  ازبازدیدکنندگان  است.برخی  دایر  آسایشگاه  هنردر  به  عالقمندان 
نیز همیارتحصیلی بچه هاشده اند وبرخی باصمیمیت برای دوستان ساکن 

آسایشگاه خود جشن تولد برپامیکنند. 
مدیرعامل آسایشگاه سالمندان رشت  بانقل روایتی ازرسول اکرم)ص(
مبنی بر تاکید به انجام کارنیک تصریح کرد:چنین اتفاقات زیبایی درسخن 
دست  آن  معنایی  درک  به  میتوان  خود  وعینیت  باحضور  وتنها  نمیگنجد 
ومشاهده  دربزنگاه  مشکالت  رفع  مرکز،دیدن  دراین  یافت.باحضور 
سراء  به  را  وزمین  وخانه شخصی  ملک  چندین  خالصانه  که  افرادزیادی 
هدیه داده اندوخیرانی که  برخی افرادساکن آسایشگاه را باهزینه شخصی 
اهمیت  به  ازپیش  بیش  میتوان  اند   برده  استان  زیارت چندروزه خارج  به 

توکل برخدا پی برد. 
گفت:طبق  آلزایمر  مبتالءبه  افراد  نگهداری  شرائط  به  درپاسخ  وی 
اما  است  ممنوع  مرکز  این  در  بیمارانی  چنین  نگهداری  بهزیستی  قوانین 
تعدادمعدودی ازآخرین گروه این افراد بدون پذیرش جدیددراینجانگهداری 
میشوندکه باتوجه به روند روبه رشد سن پیری کشور وپیش بینی 3۰میلیون 
جمعیت باالی 6۰ سال در25 سال آینده ایران طبق نظر کارشناس واحتمال 
بهزیستی  آنان  توسط  نگهداری  مناسب  مبتالء مستلزم مکان  افراد  ازدیاد 
تقدیرازحمایت  ضمن  رشت  سالمندان  آسایشگاه  عامل  است.مدیر 
،جامعه هنری  وبازاریان  مهندسین،کارمندان،اصناف  پزشکی،جامعه  جامعه 
جامعه  ازاقشارمختلف  بادعوت  آموزان  ودانش  ومعلمان  وورزشی،اساتید 
برای حضوروحمایت معنوی بیان کرد:برنامه های مختلفی درجهت ارتقاء 
ازخیرین  ودیدار  است  ،عیادت  بینی شده  پیش  آسایشگاه  ساکنان  روحیه 
سالمند وبیمارآسایشگاه ،ارتباط باخانواده بویژه فرزندان ساکنین سراء برای 
دیدار بیشتر ازعزیزانشان،پخش دلنوازصبحگاهی دعای عهد،پخش زیارت 
قدر  وشبهای  وصفر  محرم  ماه  برنامه  پنجشبه،ویژه  روزهای  در  عاشورا 
،ایجادفضای کارگاهی برای افرادمستعد،ازدواج وایجادمحل سکونت برای 

یک زوج مسن درآسایشگاه ازجمله برنامه های انجام شده است. 
بیان  ومژدهی  شایگان  ومجموعه  سالمندان  آسایشگاه  مدیرعامل 
سنین  اقتضاء  به  وشایگان  مژدهی  پرورشگاه  در  معنوی  های  کرد:برنامه 

کودکان ونوجوانان بیشتراز این مرکز اجراء میشود. 
ساکن  کرد:کودکان  بیان  ومذهبی  دینی  آموزش  دربحث  وی 
فراگیری  توانایی  هستندوسالمندان  وذهنی  جسمی  اینجادچارمعلولیت 

ندارند اما به عالقمندان آموزش داده میشود. 
سید علی حسینی درپاسخ به وضعیت تغذیه وبهداشت سراء گفت:ویزیت 
روزانه افرادتوسط پزشک انجام میگیردودستورات الزم وخاص تغذیه ای 
خیر  بانیت  نیکوکار  مردم  همچنین  صادرمیشود  آسایشگاه  آشپزخانه  به 
درتامین بخش بزرگی ازمواد غذایی مشارکت قابل تقدیر دارند.خوراندن 
غذاهای میکس شده به افراد دارای شرائط خاص وداروهای تجویز شده 
در هرسه شیفت نیزباوجود سختی کارتوسط پرستاران ونیروهای خدماتی 
پوشش  برای  الزم  موردنیازوالبسه  بهداشتی  میشود.مواد  انجام  ارزشمند 
ساکنین سراءنیزبطورکامل توسط مردم خیرانجام شده وخدمات بهداشتی 
بازدید سرزده  ازبابت  که هیچ مشکلی  ای  میشودبگونه  انجام  بطورمرتب 

مسئوالن وجود ندارد. 
آسایشگاه  اولین  بعنوان  رشت  سالمندان  آسایشگاه  باتاکیدبراینکه  وی 
سالمندان  بامراکزنگهداری  تعامل  میزان  به  درپاسخ  است  ایران  سالمندان 
ونشست  ملی  ازخیرین  تجلیل  همایش  وبرگزاری  دیگراستانها  ومعلولین 
هم اندیشی ملی باهدف الگوپذیری ،بهبودوضعیت وتبادل اقامت مسافرتی 
ساکنین سراء در آسایشگاه های مختلف کشور اظهارداشت:کاربسیارخوبی 
که  تهران  کهریزک  وضعیت  خوب  رشد  به  راستا  این  در  ومیتوان  است 
وشهررشت  گیالن  نمود.استان  اشاره  میسرشد  ومردم  بازاریان  باحمایت 
باکمک فکری مردم میتواند به اتفاق خوب کسب عنوان اولین آسایشگاه 
سالمندان کشور درامرخدمات رسانی دست یابد. سیدعلی حسینی درپایان 
باتقدیر ازآیت اهلل فالحتی نماینده محترم ولی فقیه دراستان گیالن وگروهی 
نمودندخاطرنشان  رافراهم  ای   ویژه  فرصت  چنین  زمینه  وی  برای  که 
دکترحکیم  ونقش  نیکوکار  استقامت  توسط  مرکز  این  کرد:اهداءزمین 
آسایشگاه  موسس  خیرین  بعنوان  چیان  وچینی  ضیابری  اهلل   زاده،آیت 
خدمت  توانایی  کرد  امیدواری  ابراز  است.وی  ماندگار  رشت   سالمندان 
جهادی وموفقیت در برقراری ارتباط خوب انسانی بامردم را به منصه ظهور 

رسانده وبا.تجلیل ازخیرین استانی درراستای ضرورت فرهنگ وفرهنگسازی 
نیکوکاری اقدام گردد. 

ازاین مرکزموسسه غیرانتفاعی  تاریخچه موجود  براساس  گفتنی است که 
ومردمی آسایشگاه معلولین وسالمندان رشت)خیریه(دارای شخصیت حقوقی 
ضیابری،دکترحکیم  اهلل  آیت  بااخالص  آوران  نام  ودرسال13۴5باهمت  بوده 
زاده،زنده یادآرسن میناسیان،استقامت زیکوکاروچینی چیان خیر درفضائی به 
وسعت 17۰۰۰مترمربع بمنظورنگهداری وپناه دادن به قشرآسیب دیده ومحروم 
باپذیرش 2۰نفرشروع به  ازسالمندومعلول درسلیمانداراب رشت  اعم  جامعه 
قشرنیازمندراتحت  از55۰نفر  حاضرافتخارحمایت  درحال  نمودو  فعالیت 

پوشش رایگان وشبانه روزی دارد . 
وبخش  کودکان  ،بخش  زنان  ،3بخش  مردان  3بخش  دارای  مرکز  این 
پرستاری،درمانگاه  اداری،بخش  مالی  میباشد.معاونت  نخاعی  ضایعه 

الزهراء)س(،مرکزتخصصی ضایعه نخاعی قائم)عج(،فیزیوتراپی،آزمایشگاه، 
مردمی،واحدفرهنگی  مشارکتهای  دندانپزشکی،روانشناسی،واحدجلب 
عمومی،واحدمالی  ومددکاری،واحدحقوقی،روابط  وانفورماتیک،واحدپذیرش 
وحسابداری،اموراداری،دبیرخانه،آشپزخانه،واحدنقلیه،انباروتدارکات،واحد 
فعال  واحدهای  ازمجموعه  وتاسیسات  خانه(،واحدخیاطی  )رختشوی  لنژی 
به  قائم)عج(وابسته  نخاعی  مرکزضایعه  است.  رشت  سالمندان  آسایشگاه 
آسایشگاه سالمندان رشت)خیریه(بعنوان اولین مرکز در سطح کشورباظرفیت 
5۰نفردرسال1386تحت نظارت سازمان بهزیستی باهدف توانبخشی ودرمان 
بیماران حادضایعه نخاعی داخل وخارج ازمجموعه مرکز افتتاح وراه اندازی 
شد وبا خدمات رسانی متخصصین توانبخشی،فیزیوتراپی،کاردرمانگروروانشن

اس مشغول فعالیت است. 
درمانگاه الزهراء)س(نیزبمنظور ارائه خدمات درمانی مطلوب به مددجویان 
فیزیوتراپی  تخصصی  درسطوح  منطقه  وساکنان  آسایشگاه  در  بستری 

،پزشکی،دندانپزشکی،روانشناسی وداروخانه فعالیت می کنند. 
منبع : گیالن 2۴

مدیرعامل آسایشگاه سالمندان)خیریه(رشت ،
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شهرداری ها و گوناگون

واکنش
 در طرحهای تسهیالت روستایی و عشایری، اداره کل تعاون استان گیالن درکشور برتر شناخته شد

روابط  مدیرکل   :2۴ گیالن 
از  گیالن  استانداری  عمومی 
استان  اجرایی  های  دستگاه 
به  خبرنگاران  از  خواست 
کنند. تجلیل  شایسته  صورت 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
مرتضی  گیالن؛  استانداری 
فرارسیدن  تبریک  با  عاطفی 
هفدهم مردادماه روز خبرنگار 
های  تالش  به  نهادن  ارج  و 
فعاالن  و  رسانه  اصحاب 
حوزه خبری استان، از مدیران 
دستگاه های اجرایی خواست 
خبرنگاران  از  شایسته  نحو  به 
و  خبرنگاران  کنند.وی  تجلیل 
فعاالن رسانه ای گیالن را جزو 
تاثیرگذاران این حوزه خواند و 
مبناست  همین  بر  کرد:  اضافه 
مراسم  برگزاری  خواستار  که 
برای  شایسته  و  شأن  در  هایی 
با  عاطفی  هستیم.   خبرنگاران 
اشاره به اهمیت و نقش رسانه 
عمومی  رسانی  آگاهی  در 
مناسبی  های  برنامه  افزود: 
پیش  از  بیش  توسعه  برای 
این  در  و  تدوین شده  استان، 
نیازمند  طبیعی  طور  به  مسیر، 
از ظرفیت خبرنگاران  استفاده 

و اصحاب رسانه هستیم.

سازمانها از 
خبرنگاران به 

شایستگی تجلیل 
کنند

و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
علوم  استاد   :2۴ گیالن  خبری  شبکه 
ارتباطات و روابط عمومی اعتقاد دارد: 
و  سنتی  های  رسانه  ماندگاری  برای 
خبرگزاری ها راهی جز آموزش مداوم 
نیروها و کار حرفه ای و معتبر نیست 
و تنها راه ماندگاری هررسانه ای همین 

است.
روز  آستانه  در  محمدپور  مجید 
خبرنگار در گفت و گوی ویژه شبکه 
باران » سیمای استان گیالن » تصریح 
کرد: مخاطبان از میان انواع رسانه ها و 
می  توجه  آنهایی  به  گزارشها  و  اخبار 
کنند که دارای چارچوب های علمی، 
معتبر و حرفه ای باشد و حتی اگر به 
فضای مجازی هم توجه داشته باشند ، 
نخواهد  طوالنی  و  ماندگار  توجه  این 

بود. 
میان  در  آگاه  عمومی  افکار  وی 
رسانه های متعدد و متنوع به رسانه ای 
دارای شناسنامه  که  توجه خواهد کرد 

نقش  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
جهاد دانشگاهی را در برنامه ششم مهم برشمرد 
و گفت: جهاد دانشگاهی نقش بسزایی در تولید 
فناوری و توسعه دانش در برنامه ششم را عهده 

دار است.
برای  اینکه  بیان  با  جمالزاد  فریبرز  دکتر 
تراوشات  به  باید  انقالبی  هر  ثمرات  بررسی 
حاصل از آن انقالب رجوع کرد، گفت: نهادها 
هستند  تراوشاتی  از  یکی  اسالمی  انقالب  در 
تر  پشتوانه  انقالب  برای  ای  پشتوانه  از هر  که 
انقالبی  نهادی  هستند. وی جهاد دانشگاهی را 
دانست و افزود: جهاد دانشگاهی همانند سایر 
نهادهای انقالبی بدون جهت گیری های سیاسی 
و براساس وظایف ذاتی خود از ابتدای انقالب 
برای  ای  پشتوانه  و  نظام  خدمت  در  تاکنون 

انقالب بوده است.
انقالب رسالت  * وفاداری از آرمان های 

ذاتی جهاد دانشگاهی است
رئیس جهاد دانشگاهی استان گیالن وفاداری 
به آرمان های انقالب را یکی از وظایف ذاتی 
دانشگاهی برشمرد  از جمله جهاد  نهادها  تمام 
و گفت: حوزه  دینی و فرهنگی  پایه و اساس 
شکل گیری و تداوم انقالب است و سازمان ها 
و نهادهای متشکله از انقالب نیز در این مسیر 

گام بر می دارند.
جمالزاد حوزه فعالیت های جهاد دانشگاهی 
و  دانست  فرهنگی  و  آموزشی  پژوهشی،  را 
ابتدای شکل گیری جهاد دانشگاهی  گفت: در 
تمرکز فعالیت بر روی برنامه های فرهنگی بود، 
و  اسالمی  انقالب  از  دهه  با گذشت چهار  اما 
این  مطابق  جهاد  کشور،  بودن  محور  برنامه 
به  تغییر داد و  برنامه ها وظایف ذاتی خود را 
طبع در برهه ای از زمان وظایف آموزشی و در 
فرهنگی جهاد  پژوهشی و  زمان دیگر وظایف 
برجسته شد. وی یکی از مهمترین حوزه های 
فشارهای  زمان  در  دانشگاهی  جهاد  فعالیت 
های  فعالیت  را  فشارها  کاهش  برای  اقتصادی 
برای موفقیت  یادآور شد:  پژوهشی برشمرد و 

بوده ، اخبارمردمی ، صحیح ، سریع و 
دقیق را مخابره کند. 

نیز  را  این  رسانه  ارشد  کارشناس 
و  سنتی  های  رسانه  که  کرد  تاکید 
فضای  از  بتوانند  باید  ها  خبرگزاری 
گیری  بهره  خوبی  به  گسترده  مجازی 
خارج  قدیمی  های  قالب  از  و  کنند 

شوند. 
عقب  جبران  فزود:   محمدپور 
مطبوعات  و  ها  خبرگزاری  ماندگی 
جلب   ،  « آنالین   « مجازی  فضای  از 
و  عملکردصادقانه  با  مردم   اعتماد 
درمسیر منافع ملی ، استفاده از فضای 
و  سریعتر  رسانی  اطالع  برای  مجازی 
نیروهای کارآمد و  تربیت  تر،  گسترده 
حرفه ای ، تامین امکانات به شیوه ای 
پیگیری  باشد،  مهیا  رقابت  امکان  که 
بخشی  امید  و  مردم   به حق  مطالبات 

به افکار عمومی است. 
به  پاسخ  در  ارتباطات  علوم  استاد 
سئوالی جایگاه گیالن در راستای مجهز 

در حوزه اقتصاد مقاومتی و خودکفایی باید به 
پژوهش و فناوری بیش از گذشته توجه کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی استان گیالن با اشاره 
به فرآیند چابکی که در جهاد دانشگاهی طرح 
های  فعالیت  گفت:اگرچه  است،  شده  ریزی 
از  الگوبرداریش  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی 
گروه های پژوهشی دانشگاه است، اما بواسطه 
در  بیشتری  چابکی  سازمان،  بودن  ارگانیک 
فناوری  به  یابی  دست  مسیر  و  بیند  می  خود 
در این نهاد به مراتب کوتاهتر از سایر الگوهای 

موجود در کشور است.
جمالزاد با بیان اینکه اگر فرآیند مسیر دست 
می  گیرد  قرار  حمایت  مورد  فناوری  به  یابی 
تواند راهکاری برای کاهش فشارهای اقتصادی 
دشمن باشد، یادآور شد: در دوران دفاع مقدس 
نیز نیروهای جهادگر این مجموعه با بهره گیری 
از مهندسی معکوسی که بر روی موشک ها و 
نثار  را  خود  جان  دادند  می  انجام  ها  بمب 

انقالب کردند.
علمی  نمونه خدمات  رویان  پژوهشگاه   *

جهاد دانشگاهی است
وی پژوهشگاه رویان را یکی از نمونه های 
بارز جهاد دانشگاهی در حوزه خدمات علمی 
نهاد  یک  رویان  پژوهشگاه  افزود:  و  کرد  بیان 

بودن به دانش روز اظهارکرد: گیالن با 
مکتوب  های  رسانه  زیاد  تعدد  وجود 
که  مجازی  فضای  و  ها  خبرگزاری  و 
در  دوم  جایگاه  خبری  پایگاه   17۰ با 
آموزش  منظر  از  داراست،  را  کشور 
این  در  شود.  تقویت  باید  موثر  های 
آموزشی  های  کالس  برگزاری  مسیر 
بازگو  با هدف  روزه  و یک  دوساعت 
و  نیست  ساز  کار  هرگز  کلیات  کردن 
حوزه  مسئوالن  برای  تواند  می  تنها 

فرهنگ آمارسازی کند.  
پیشنهاد   ، رسانه  ارشد  کارشناس 
کرد: چندین سال است که به مسئوالن 
فرهنگی و اجرایی گیالن برای تشکیل 

انقالبی است که براساس کارکرد جوانان بومی 
و  ملی  موفق  الگو  یک  توانسته  متخصص  و 

منطقه ای باشد.
بیان  با  گیالن  استان  دانشگاهی  رئیس جهاد 
اینکه جهاد دانشگاهی سهم مشخصی از تولید 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  در  دانش 
است، ادامه داد: جهاد دانشگاهی در تمام حوزه 
های دانش که مربوط به خودکفایی است نقش 

مهمی دارد.
جمالزاد با اشاره به فعالیت 21 پژوهشگاه و 
سطح  در  دانشگاهی  جهاد  ممیزی  پژوهشکده 
کشور گفت: این تعداد پژوهشگاه و پژوهشکده 
حوزه  در  دانشگاهی  جهاد  مهم  نقش  از  نشان 

تحقیقات علمی و تخصصی است.
وی با بیان اینکه فعالیت های پزشکی جهاد 
دهه گذشته  در طول سه  گیالن  در  دانشگاهی 
کرد:  اظهار  است،  نداشته  مناسبی  عملکرد 
فعالیت های پزشکی با سطح پایین ارائه می شد 

که نیازمند تقویت در این حوزه هستیم.
* فعالیت های پژوهشگاه رویان بصورت 

منطقه ای ارائه خواهد شد
رئیس جهاد دانشگاهی استان گیالن با اعالم 
شده  انجام  های  ریزی  برنامه  براساس  اینکه 
منطقه  بصورت  رویان  پژوهشگاه  های  فعالیت 

یک کارگروه آموزشی توصیه های الزم 
کارگروه  این  که  زمانی  تا  و  است  شده 
تاسیس  کامل  های  پشتوانه  با  مقتدر 
مفید  ای  جزیره  پراکنده  کارهای  نشود، 

و موثر نخواهد بود. 
کارگروه  این  شد:  آور  محمدپوریاد 
دانشگاه  استادان  های  سرشناس  از  باید 
و  عمومی  روابط  و  رسانه  حوزه  در 
مدیران رسانه های معتبر منطقه تاسیس 
شود بدون وابستگی با وارستگی اهداف 
اصلی حوزه آموزش نیروهای حرفه ای 

و فاخر را دنبال کند. 
منبع : گیالن 2۴

رویان  های  فعالیت  گفت:  ارائه خواهد شد،  ای 
خواهد  گسترش  و  توسعه  کشور  منطقه   8 در 
راه  های  هزینه  اینکه  بر  تاکید  با  یافت. جمالزاد 
اندازی پژوهشگاه رویان در سراسر کشور بسیار 
باالست گفت: منطقه ای شدن پژوهشگاه رویان 
ای  برنامه  باال،  به هزینه های  توجه  با  در کشور 

عقالنی است.
* جهاد دانشگاهی در برنامه ششم توسعه 3 

ماموریت را عهده دار است
دانشگاهی  جهاد  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: در برنامه 
در  ماموریت   3 دانشگاهی  جهاد  توسعه  ششم 
حوزه فناوری آب شیرین کن، فناوری های نوین 

و ریلی را در دستور کار دارد.
اشاره  با  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
بخواهیم  اگر  علمی کشور گفت:  نقشه جامع  به 
جامع  نقشه  در  را  فناور  واحدهای  هدفگذاری 
خواهیم  نتیجه  این  به  نماییم  دنبال  کشور  علمی 
رسید که حوزه ها علمی و فناوری تخصصی می 

شوند.
جهاد  های  برنامه  مهمترین  از  یکی  جمالزاد 
کشور  علمی  جامع  نقشه  در  گیالن  دانشگاهی 
و  دانست  در حوزه محیط زیست  ها  فعالیت  را 
افزود: جهاد دانشگاهی گیالن در حوزه آموزش 
ای  برنامه  های  شاخصه  ارتقا  بدنبال  فرهنگی  و 
است. وی تاکید کرد: در بخش آموزش باید سرانه 
براساس  و  مطلوب  کیفیت  با  ها  شاخصه  و  ها 
است  شده  عنوان  توسعه  ششم  برنامه  در  آنچه 

ارائه شود.  
نقش  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
حوزه فرهنگی را در جهاد دانشگاهی تا حدودی 
کمرنگ تر از سایر حوزه های بیان کرد و گفت: 
در فعالیت های فرهنگی و دانشجویی نیز بدنبال 

ارتقا شاخص ها هستیم.
برنامه  در  را  دانشگاهی  جهاد  نقش  جمالزاد 
دانشگاهی  جهاد  گفت:  و  برشمرد  مهم  ششم 
نقش بسزایی در تولید فناوری و توسعه دانش در 

برنامه ششم را عهده دار است.

بدون کار حرفه ای و معتبر، 
رسانه ماندگار نیست

خبر

دانشگاه آزاد 
اسالمی رشت رتبه 

برتر شناخته شد
گیالن 2۴ و نشریه واکنش: براساس رتبه بندی جدید 
اسالمی رشت  آزاد  دانشگاه  درجوالی 2۰18  وبومتریک 
رتبه نخست را در بین واحد های دانشگاهی استان گیالن 

کسب کرد.
 دکتر ابراهیم چیرانی دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه 
عمومی  روابط  با  گفتگو  در  گیالن  استان  اسالمی  آزاد 
شهید  بویژه  خبرنگار  روز  گرامیداشت  با  دانشگاه  این 
همواره  خبرنگاران  امروز  دنیای  در   « گفت:  صارمی، 
که  چرا  شوند  می  محسوب  جامعه  دیده بانان  عنوان  به 
آن  و  کرده  مطرح  و  دیده  را  تحوالت  دیگران  از  زودتر 
را به عنوان یک مسئله براي ذهن جامعه و مسئولین طرح 
مي کنند زیرا مهمترین رسالت یک خبرنگار ضمن آگاهي 
امیدواري  بتواند  که  این است  مردم،  به جامعه و  بخشی 
 « افزود:  وی  کند.«  ایجاد  مردم  براي  را  آینده  به  نسبت 
امروزه با وجود تکنولوژی ارتباطِی مختلف و پیشرفته ، 
تنها راه اطالع رسانی صحیح  و شفاف و بموقع وجود 
خبرنگارانی توانمند است و نقش خبرنگار به عنوان یک 
بازوی قدرتمند در امر اطالع رسانی، نقشی بسیار حیاتی 

و غیر قابل انکار است. «
 دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
مطالب  درست  بیان  در  صداقت  »داشتن  افزود:  گیالن 
ازوظایف اصلی یک خبرنگار در کار اطالع رسانی است 
چرا که رسانه در نظام اسالمی یک امانتدار است و در روز 
گرامیداشت این زحمتکشان و تالش گران عرصه خبر و 
اطالع رسانی، بهروزی و موفقیت در انتشار اخبار صحیح 
آنان آرزومندم. « دکتر چیرانی تصریح  و واقعی را برای 
کرد: »دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت به عنوان بزرگترین 
واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن در بین 
دانشگاه های آزاد اسالمی کشور توانست در جایگاه پانزدهم  
ارزیابی جدید وبومتریک در جوالی سال 2۰18  فهرست 
میالدی قرار گیرد که این حاصل تالش شبانه روزی دست 

اندرکاران این دانشگاه در ارتقای کیفیت آن است. « 
 

کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  سرپرست 
علمی  آموزش  مرکز  گفت:  رودسر  جهاددانشگاهی 
کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر در دو مقطع کاردانی 

و کارشناسی بدون آزمون دانشجو می پذیرد.
آموزش  مرکز  کرد:  اظهار  مرادی   مسیب  مهندس 
مقطع  دو  در  رودسر  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی 
کاردانی و کارشناسی برای ترم جدید دانشجو پذیرش 
مرکز  این  کاردانی  مقطع  در  اینکه  بیان  با  می کند.وی 
در رشته های کاردانی حرفه ای روابط عمومی، فناوری 
طراحی  و  گسترده  شبکه های  و  اینترنت  اطالعات- 
کارشناسی  مقطع  در  افزود:  می کند  پذیرش  دانشجو 
حرفه ای  کارشناسی  رشته های  در  مرکز  این  نیز 
امور فرهنگی-  امور رسانه، مدیریت  روابط عمومی- 
فناوری  اطالعات-  فناوری  و  فرهنگی  برنامه ریزی 
مرکز  سرپرست  می کند.  پذیرش  دانشجو  اطالعات 
آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رودسر با بیان 
اینکه این مرکز بدون آزمون از عالقمندان برای تحصیل 
در رشته های عنوان شده دانشجو می پذیرد خاطرنشان 
کرد: عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند 
۰13۴263271۰و۰13۴263۴۰93تماس  شماره های  با 

حاصل نمایند.
دانشجویان  برای  امکانات  و  مزایا  از  مرادی 
تقسیط شهریه مطابق  امکان  را  به تحصیل  عالقمندان 
ضوابط، استفاده از وام بدون بهره دانشجویی و پایین 

ترین میزان شهریه در بین دانشگاه ها عنوان کرد.

رتبه بندی جدید وبومتریک 
درجوالی 2018 ،

خبر ،

پذیرش دانشجـــو در مرکز 
آمـوزش علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی رودسر

نقش جهاد دانشگاهی در برنامه ششم تولید فناوری و توسعه دانش است

استاد علوم ارتباطات درگفتگوی ویژه خبری :

رئیس جهاد دانشگاهی گیالن:



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی
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دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

چند نکته از این معنا ...
یک تجربه , یک واقعیت

*آب پنهان چیست ؟*

ادامه مطلب صفحه 2

قبر برای خبرنگاران!!
در  ،خبری  خبرنگار  روز  با  همزمان 
فضای مجازی به سرعت منتشرشد مبنی 
اینکه شهردار قزوین در این روز به  بر 
وعده  آنها  به  خبرنگارها  خدمات  پاس 

یک واحد » قبر« را داده است.!
نیاز  قبر  به  ما یک روزی  اینکه همه 
فشارهای  و  ها  گرانی  این  با  و  داریم 
سریع  خیلی  است  ممکن  اقتصادی 
داده  تعهد  قیمت  گران  واحد  آن  به 
اما  نیست،  – شکی  پیدا کنیم  نیاز  شده 
این  مبارکی  به  ایم  زنده  تا  بود  شایسته 
روز هدیه مناسب دیگری داده می شد.  
اجتماعی  معاون  به  هم   شهردار  آقای 
که  داد  می  دستور  خود  فرهنگی  و 
و  هنرمندان  کنار  در  خبرنگاران  برای 
نویسندگان » یک قبر برای هر خبرنگار » 

درنظر بگیرند. این هدیه را پس از مرگ 
هایشان  خانواده  که  بدهند  خبرنگار  به 
دچار تنگنا  خرید خانه آخرت نشوند. 
قبرهای  قیمت  تهران  گفته می شود در 
مرغوب به 5۰ و 6۰ و 8۰ میلیون تومان 
» برابر با یک واحد آپارتمان مسکن مهر 
8۰ متری » رسیده و حتما قبر در مراکز 
و   قزوین   شهر  در  جمله  از  ها  استان 

رشت هم باید گران باشد. 
خبرنگارهای  نویسنده،  نظر  به 
به  مدیران  کار  در  زیادی  قزوین  شهر 
مدیران شهری دخالت کرده،  خصوص 
سطح  و  گذارند  می  خشخاش  به  مته 
نیت  با  شهردار  که  باالست  انتقادشان 
خیر خواهی خواسته به آنها به طور غیر 

مستقیم اعالم کند، » برید بمیرید!«  

کل  مدیر  اگر  هم   ما 
از  ...باشیم  و  شهردار   و 
خبرنگار می خواهیم،« نباید 
واقعیات  و  انتشاراخبار  در 
و  بکشند  سرک  جامعه 
همین  در  کنند،  فضولی 
مدیران  از  که  میزان 
شود  تمجید  و  تعریف 
و انتقادی در کار نباشد، 
ای  چهره  خبرنگار  آن 

غیر  در  است،  داشتنی  دوست 
این صورت بهترین هدیه برای او همین 

قبر است و بس. 
یک   گذشته  سال  از  گیالن  در  البته 
خبرنگار سالمند  در جلسات از استاندار 
و شهردار خواسته بود ، یک قبر مجانی 

شود.  گرفته  نظر  در  خبرنگارها  برای 
خانم   این  صدای  که  رسد  می  نظر  به 
بازنشسته را شهردار قزوین خوب شنید. 

مبارک باشد..........      

کار نداری، بری بمیری.....!

تولید برق 2500 
مگاوات و مصرف 1700 

مگاوات است

تولید برق 2500 
مگاوات و مصرف 1700 

مگاوات است

تولید برق 2500 مگاوات و مصرف 1700 
مگاوات است

محصول برنج گیالن 
باید دارای بـرند 

باشد

یـاس را در جـامعه 
منتـشر نکنید

سالم
 هم استانی گـرامی ونیـکوکار ، خواهشمند است برای انتخـاب فرزند معنـویتان)ایتام و محسنین( به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. 

Www.mohsenin.irالتماس دعا 

در این کتاب می خوانید:
تاریخ مطبوعات ایران،نظریه های ارتباط جمعی، اصول علمی خبرنویسی ، 

روشهای نوین گزارش نویسی ، سیاست گذاری خبری

فروش: کتابفروشی های طاعتی ، بدر ، وارسته  در شهر رشت                                                     

      تلفن خرید کتاب به تعداد  09125036810

استاد علوم ارتباطات
مجیـد محمدپـور نویسنده :

» چاپ چهارم « 

ازانتشارات جهاد دانشگاهی گیالن
کتاب مرجع  روزنامه نگاری ، روابط عمومی  و علوم ارتباطات

» تحسین شده در انجمن متخصصین روابط عمومی ایران « 

کتاب روزنامه نگاری علمی و کاربردی 


