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و  شکل  روزها  این 
کابینه  اعضای  آرایش 
هر  از  بیش  دوازدهم 
مورد  دیگری  چیز 
توجه رسانه ها، جریان 
و  داخلی  های سیاسی 
رسانه های خارجی به 
ویژه رسانه های فارسی زبان قرار گرفته است. 
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خط  به  توجه  با  کند  می  تالش  ای  هررسانه 
مشی ها ، نگاه سیاسی و جریانی که به آن تعلق 
داشته یا خط می گیرند و در بیرون  از مرزها 
با شیطنت های خبری و جریان سازی  اغلب 
توجه رئیس دولت و مسئوالن نظام را به خود 

معطوف سازند. 
آنچه تا کنون مسلم شده است این است که 
هیات وزیران دولت دوازدهم نسبت به دولت 
قبل جوان تر و کارآمد تر خواهد بود که باید 
منتظر بود و دید، دکتر روحانی چه کسانی را 
از  بعنوان هیات وزیران معرفی خواهد کرد و 
معظم  مقام  تایید  مورد  کسانی  چه  تعداد  این 
مجلس  اکثریت  رای  کسب  حائز  و  رهبری 

شورای اسالمی هستند.
با  خود  سخنرانی  آخرین  در  دولت  رئیس 
همه  برای  را  تکلیف  یک  عبارت  چند  ادای 
روشن کرد و آن هم اینکه ، اعضای دولت و 
استانداران و مسئوالن عالی بدون تردید از میان 
بیرون می  میلیون رای مردم  خواسته های 24 
آیند که به این دولت و مشخصا  شخص حسن 

روحانی رای داده اند.
 حسن روحانی در عین حال تصریح دارد ، 
هیات وزیران دولت جدید فرا جناحی خواهد 
بود و تالش می شود از همه افکار و اندیشه 
دارند،  را  مردم  به  که قصد خدمت  ناب  های 

بهره گیری شود. 

دولت دوازدهم 
و آرایـش کابیـنه
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بخشودگی سود تسهیالت بانک کشاورزی 
در استان گیالن 

         سود بانکی مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گیالن گفت: کشاورزان و 
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پذیـرش بدون آزمون دوره 
کارشنـاسی ارشـد

رشته های دایر مقطع کارشناسی ارشد

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

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

97-۱396 در دوره کارشناسی ارشد رشته های زیربه 
صورت بدون آزمون ثبت نام می نماید . متقاضیان حائز 

شرایط می توانند از تاریخ ۱۲/4/96 لغایت 3۱/5/96  با در دست داشتن 
معرفی نامه )از محل تحصیل مقطع کارشناسی ( به واحد تحصیالت تکمیلی 

مؤسسه آموزش عالی کوشیار مراجعه نمایند.

با شماره  33۱۱79۲8 -۰۱3  واحد تحصیالت  بیشتر  جهت کسب اطالعات 

تکمیلی تماس حاصل فرمایید

• حسابداری                                              
• مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی                      

• مدیریت مالی                                               
• مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

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

• مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین

استاندار گیالن :

افزایش یافت، 
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اقتصادی،گوناگون
نظرهای  اظهار  براساس 
 ، ها  دولتی   ، سیاسیون 
محافل اداری و رسانه ای و 
بزرگان جریان های سیاسی 
رسد  می  نظر  به  کشور  در 
که در دولت آینده نیمی از 
افراد دولت ابقاء شده و نیم 
دیگر تغییر یا پست وزارتی 
بدون  کند.  می  تغییر  آنها 
دولتی  آینده  دولت  تردید 
تر  منسجم  و  فراجناحی 
است ، زیرا که این دولت و 
تجربه چهار  آن یک  رئیس 
را  کشور  اداره  برای  ساله 
با  و  دارند  کارنامه خود  در 
مطالعه و اندیشه بیشتر وارد 
خدمت  و  فعالیت  عرصه 

خواهند شد.
نظرها  ابراز  این  براساس 
بیژن  ها   زنی  گمانی  و 
قاضی  نفت،  وزیر  زنگنه 
زاده هاشمی وزیر بهداشت 
امیری  صالحی   ، درمان  و 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اطالعات  وزرای   ، اسالمی 
امور   ، ارتباطات  فناوری  و 
دفاع   اطالعات،    ، خارجه 
خود  پست  در  ورزش  و 
ابقا می شوند. در عین حال 
شهرسازی،  و  راه  وزرای 
تجارت،  و  معدن  صنعت، 
و  کار  پرورش،  و  آموزش 
دادگستری  اجتماعی،  رفاه 
، اقتصاد و دارایی  و جهاد 
کشاورزی و نیرو جای خود 
را به چهره های جدیدتر و 
سایر  دهند.  می  تر  جوان 
وزرای دولت هم به احتمال 
شوند.  می  جا  به  جا  زیاد 
در عین حال که رئیس کل 
رفت  خواهد  مرکزی  بانک 
مدیریت  سازمان  رئیس  و 
مسئولیت  ریزی  برنامه  و 
هر  پذیرد.  می  را  دیگری 
و  سیاسی  جریان   ، رسانه 
روز  این  نظری   صاحب 
در  گمانی  و  حدس  یک 
دوازدهمین  کابینه  باره 
شیرینی  و  کند  می  مطرح 
انتخاب هیات وزیران آینده 
همین اظهار نظرهاست ، اما 
منتظر  باید  هست  چه  هر 
تصمیم دکتر حسن روحانی 
رئیس دولت و رایزنی های 
و  نظام  مسئوالن  با  وی 
مجلس شورای اسالمی ماند 
آینده چه  ماه  تا یک  و دید 
کسانی بر صندلی ها دولت 

دوازدهم تکیه می زنند.
کابینه  اعضای  هلل   انشاأ 
دور  کفایت،  با  افرادی   12
حال  به  دلسوز  اندیش، 
مردم، کشور و انقالب اسالمی 
، حافظ خون شهیدان و رهرو 
آسیب  کشور  تا  باشند  والیت 
نبیند. کسانی باشند که به دور 
از نگاه بخشی به مصالح نظام 
استقالل  با  و  داشته  حساسیت 
و ویژگی مردمی بودن همه 
خدمت  برای  را  خود  توان 
به مردم خوب این سرزمین 

مصرف کند. انشاء اهلل

خبر

وزیرانی که 
می روند و می مانند

 نشریه واکنش: استاندار گیالن گفت: امنیت سرمایه گذار باید تامین شود و اینکه عده ای 
فقط انتقاد کنند قابل قبول نیست زیرا مشکالت با شعار حل نمی شود. به گزارش شبکه 
و  مسئولیت  محور  »بهزیستی  همایش  در  نجفی  محمدعلی   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی 
سرمایه های  نهاد،  مردم  سازمان های  و  سمن ها  خیران،  داشت:  اظهار  اجتماعی«  سالمت 
استان در زمینه فعالیت های بهزیستی هستند. استاندار گیالن با بیان اینکه حمایت و تقویت 
معلوالن و مددجویان از وظایف بهزیستی و نهادهای مرتبط با آن است گفت: اعتیاد نوعی 
بیماری و تهاجم فرهنگی است و وظیفه ما تالش در جهت بهبود افرادی است که به دلیل 

نهادها  اینکه برخی از بخش ها و  بیان  با  ناهنجاری های اجتماعی به آن مبتال شده اند. وی 
این  علت  نکرده اند،  ورود  موادمخدر  و  اعتیاد  شیوع  از  جلوگیری  زمینه  در  به طور جدی 
مشکل را نگاه جزیی و بخشی به بهزیستی دانست و گفت: تمام نهادها و دستگاه ها موظف 
هستند با تمام امکانات و نیروهای خود در جهت مقابله با این ناهنجاری اجتماعی اقدام کنند. نجفی با 
اشاره به اینکه امروز جامعه ما نیازمند آن است که نگاه مدیران استانی، شهرداران و شوراهای شهر به دنبال 
رفع معضالت مردم باشد افزود: سالمندان سرمایه های جامعه هستند اما افزایش تعداد سالمندان زمانی به 

بحران و خطر تبدیل می شود که نتوانیم امکانات رفاهی این قشر از جامعه را فراهم کنیم. 

استاندار گیالن ؛  مشکالت کشور با شعار دادن حل نمی شود

جامعه مددجویی کمیته امداد7 درصد کم شد

واکنش

مسئوالن   ، مردم  از  بسیاری  شاید 
و  مدیران  حتی  و  نگاران  روزنامه  و 
سردبیران رسانه ها تصور کنند، سواد 
یک  خواندن  معنای  به  ای  رسانه 
مطلب در رسانه و آگاهی از پیام آن 

خبرباشد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گروهی  است  ممکن   ،  24 گیالن 
داشته  گمان  هم  عمومی  افکار  از 
معنای  به  ای  رسانه  سواد  که  باشند 
و  داخلی  های  رسانه  تعداد  شناخت 
مشی  خط  یا  آنها  اسامی  و  خارجی 
در  باشد.  ای  رسانه  های  سیاست  و 
حالی که سواد رسانه ای ابعاد وسیع و 
گوناگونی دارد و اگر خداوند توفیق 
واکنش  نشریه  شماره  هر  در  دهد 
سواد  ابعاد  از  یکی  کنیم  می  تالش 
امید  به  شود  موشکافی  ای  رسانه 
آنکه از طریق رسانه به افکار عمومی 

آموزشهای مناسب داده شود.  
شکل   و  تعریف  ترین  ساده 
این   « ای  رسانه  سواد  عملکردی« 

رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون   
نشست  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اشتغال  توسعه  های  برنامه  هماهنگی 
و تولید گیالن گفت : دولت تدبیر و 
امید در کنار انجام کارهای عمرانی و 
زیربنایی، به محرومان و اقشار آسیب 
پذیر جامعه نیز بی تفاوت و بی توجه 
بمانیم  منتظر  توانیم  نمی  و  نیست 
توسعه ایجاد و بعد از آن، به محرومان 

رسیدگی شود.
 دکتر محمدباقر نوبخت روز شنبه در 
نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی، 
و  سرمایه گذاری  و  اشتغال  کارگروه 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
گیالن در رشت ، از پرداخت یکصد 
هزار میلیارد ریال مطالبات و اعتبارات 
مربوط به طرح های عمرانی خبر داد 
 ، هفته گذشته  از چهارشنبه  افزود:  و 
طرح  اعتبارات  و  مطالبات  پرداخت 

های عمرانی آغاز شده است.
وی ادامه داد: از این میزان پرداختی، 
حدود 15 هزار میلیارد ریال بصورت 
نقد و 85 هزار میلیارد ریال بصورت 

اسناد در حال پرداخت هستیم
افزود:  جمهوری  رئیس  معاون 
و  پرداخت شده  مبلغ،  این  از  بخشی 
روزهای  طی  آن،  از  دیگری  بخش 

آینده پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه خود را متعهد به 
می  شده  داده  وعده  تعهدات  انجام 
دانیم، گفت: در همین راستا برای اجرا 
و تکمیل پروژه های زیربنایی گیالن، 
استان  برای  ریال  میلیارد  هزار   18
برخی  مورد  در  که  شده  پرداخت 

ارائه خدمات درمانی در کنار خدمات فرهنگی ، معیشتی 
و توانمندسازی مددجویان از فعالیت های مهم کمیته امداد 

است که با برنامه ریزی مدون و جدیت دنبال می شود .
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان گیالن 
به  امر خدمت رسانی  در  مردم  از مشارکت  قدردانی  ضمن 
محرومان ، به تشریح بخشی از گزارش عملکرد این حوزه 

در سال 95 پرداخت.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ؛ مجید بزرگی راد ، 
استان گیالن  امداد  معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 

نگاران  روزنامه  مسئوالن،  که  است 
به خصوص  و  ای  رسانه  مدیران  و 
که  باشند  آگاه  ایران  هوشیار  مردم 
چه   « ای  رسانه  هر   « رسانه  یک 
با چه هدف  و  دارد  نوع عملکردی 
و اهدافی ، چه نوع اخبار و گزارش 
به  اساسا  و  کند  می  منتشر  را  هایی 

دنبال چیست و چرا؟. 
و  ساده  زبان  به  ای  رسانه  سواد 
مردم  که  معناست  این  به  فهم  همه 
ما بدانند » رسانه ها در داخل کشور 
در چه مسیرهایی قرار دارند و میزان 

نیز  میزان مصوب  از  بیش   ، ها  طرح 
پرداخت کرده ایم.

طور  به  نوبخت،  دکتر  گفته  به 
قزوین،   - رشت  آهن  راه  برای  مثال 
میزان  از  بیش  ریال  میلیارد  پنج هزار 

مصوب پرداخت کرده ایم.
بدون  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
به  شود،  نمی  حاصل  ها  زیرساخت 
اعالم آمادگی مدیران عامل بانک های 
اشتغالزایی  های  طرح  برای  کشور 
امروز  در جلسه  کرد:  اضافه  و  اشاره 
ها  بانک  این  مدیران  بیشتر  که  نیز 
حضور دارند، کار بی سابقه ای انجام 

شده است.
بخش  در  جمهوری  رئیس  معاون 
دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای 
ها  ظرفیت  همه  از  بایستی  توسعه 
کابینه  کرد:  خاطرنشان  شود،  استفاده 

دوازدهم، فراجناحی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بدنبال پاسخگویی 
به مطالبات مردم هستیم، گفت: وقتی 
که  می شود  داده  پاسخ  مطالبات  این 
و  کنیم  استفاده  ها  ظرفیت  همه  از 
اصالح  سیاسی  های  جریان  همه  از 
می  گرا  اعتدال  و  اصولگرا  طلب، 
خواهم شورای راهبری توسعه استان 

را تشکیل دهند.
باید  اینکه  بیان  با  دکترنوبخت   
داشته  مجلس  نمایندگان  با  میثاقی 
از  دور  به  کرد:  خاطرنشان  باشیم، 
هم  کنار  در  سیاسی  و سالیق  عالیق 

و با هم، همپیمان باشیم.
اشاره  با  جمهوری  رئیس  معاون 
مهرماه  در  ای  جلسه  تشکیل  به 

با بیان اینکه هم اکنون 1۰6 هزار خانوار تحت حمایت این 
توانمندسازی  بر  امداد  کمیته  رویکرد   : گفت   ، هستند  نهاد 
خانواده ها از طریق ایجاد اشتغال است و بر این اساس هر 
از طریق  باید  تحت حمایت  مددجویان  از  درصد   1۰ ساله 

توانمندسازی از چرخه حمایتی امداد خارج شوند.
از خانواده های تحت  بسیاری  اینکه  بر  تاکید  با  بزرگی   
توانمندسازی  به  رسیدن  و  اشتغال  ایجاد  به  قادر  حمایت 
هستند ، گفت : پایان سال 95 جمعیت 116 هزار خانواری 
تحت حمایت به 1۰6 هزار خانوار معادل 7 درصد کاهش  

یا مهم  آنها چقدر است و  اثرگذاری 
تر آنکه رسانه های بیگانه چه اخبار و 
اطالعاتی را با چه اهدافی علیه انقالب 
اسالمی منتشر می کنند و قصد دارند 
برسند.  اهدافی  چه  به  طریق  این  از 
گزارش  و  اخبار  حامی  کسانی  چه 
انتشار و  پرده  ها هستند و در پشت 
فرد  چه  اطالعات  و  اخبار  انعکاس 
منتظربهره  دولتی  و  جمع  و  افراد  یا 

برداری از آن نشسته اند. 
شناخت این مسیر محقق نمی شود 
نکته   « مکرر  های  آموزش  با  مگر 

موضوعات،  بندی  جمع  برای  امسال 
مشکالت و کارهای انجام شده گفت: 
توجه  باید  اما  است  بلندتر  ما  همت 
داشته باشیم که توسعه گیالن، نیاز به 

منابع دارد.
پرداخت  به  اشاره  با  نوبخت  دکتر 
مسکن  برای  ریال  میلیارد   22۰
برای  گفت:  گیالن  محرومان 
میلیارد   2۰۰ نیز  بهزیستی  مددجویان 

ریال پرداخت شده است.
رونق  طرح  اجرای  افزود:  وی    
روستاهای کشور  در  اشتغال  و  تولید 
آزمونه  صورت  به  بار  اولین  برای 
اجرا  گیالن  استان  در  )پایلوت(، 
ستاد  مشترک  نشست  شود.  می 
و  اشتغال  کارگروه  مقاومتی،  اقتصاد 
و  تسهیل  کارگروه  و  سرمایه گذاری 
امروز )شنبه(  رفع موانع تولید گیالن 
و  برنامه  سازمان  رئیس  حضور  با 
بودجه، جمعی از مدیران سازمان ها و 
معاونان وزرا و  بانک های کشوری و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 

توانمند  اشتغال  ایجاد  طریق  از  خانوارها  این  که  کرد  پیدا 
شدند .

کنار خدمات  در  درمانی  ارائه خدمات  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی ، معیشتی و توانمندسازی مددجویان از فعالیت های 
جدیت  و  مدون  ریزی  برنامه  با  که  است  امداد  کمیته  مهم 
دنبال می شود ، افزود : 47 هزار و 649 نفر از مددجویان 
تحت از خدمات بیمه درمانی بهره مند هستند که سال گذشته 
امر  این  برای  ریال  هزار   87۰ و  میلیون   72 و  میلیارد   1۰2
امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون  شد.  هزینه 

و  سازی  شفاف  و  مستمر   ، نکته«  به 
آثار خود  افکار عمومی که  روشنگری 
را به خوبی نشان دهد. این آثار زمانی 
قابل دستیابی است که رسانه و روابط 
در  عمومی و دستگاه های مسئول  و 
صدر آنها مدیران آگاه و دلسوزبه دنبال 
ها  اقدام  و  ها  آموزش  این  بازخورد 

باشند. 
سواد رسانه ای یعنی آنکه هر مقام و 
مسئول و فردی در جامعه در انداره و 
جایگاه خود سخن بگوید و به عنوان 
سیاست  باره  در  بخشدار  یک   مثال 
استان  فعالیت های یک  یا  نظام   های 
تازگی  به  نکند.  نظر  ابراز  آن  نظایر  و 
در یکی از رسانه ها جمله ای مشاهده 
در  گیالن  جایگاه   « تیتر  این  با  کردم 
تبیین  روسیه  و  ایران  روابط  گسترش 
عنوان  مدیری  از  جمله  این  و  شود«  
مسئولیت  و  شغل  و  جایگاه  که  شده 
اش چیز دیگری است . سواد رسانه ای 
یعنی آنکه هر کسی در جایگاه خودش 
باز  آینده  باره در شماره  این  باشد. در 
دیدگاه،  منتظر  نوشت.  خواهم  هم 
بی  و  سازنده   پیشنهادهای  و  انتقادها 

طرفانه شما هستم.

این جلسه عالوه  برگزار شد.در  رشت 
روند  از  کشوری  مدیران  گزارش  بر 
اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام 
اجرای  نامه ی  تفاهم  گیالن  استان  در 
مناطق  در  پوشاک  تولید  ملی  طرح 
روستایی استان گیالن بین سازمان برنامه 
گیالن،  استانداری  کشور،  بودجه  و 
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
صنعتی ایران، بانک کشاورزی و انجمن 

صنعت پوشاک کشور به امضاء رسید.
های  بانک  عامل  مدیران  همچنین 
و  معدن،سپه  و  ملی،کشاورزی،صنعت 
صادرات کشور در جلسه توسعه اشتغال 
نامه  امضای  و  نوشتن  با  گیالن  استان 
ای خطاب به دکتر نوبخت با تشکر از 
وی برای حمایت از طرح های اشتغال 
برای توسعه اشتغال در  تقبل کردند  زا 
گیالن در قالب مشارکت سندیکایی در 
استاندار  انتخاب  بزرگ،به  طرح  یک 
مشارکت   و  گذاری  سرمایه  گیالن، 

کنند.
روابط عمومی استانداری گیالن

استان گیالن به پرداخت کمک هزینه جهیزیه و هدیه ازدواج به 
پنج هزار و 1۰ نفر طی سال گذشته اشاره کرد و گفت : برای 
این امر مبلغ پنج میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان هزینه شده است . 
بزرگی با بیان اینکه سال گذشته 129 نفر از مددجویان پسر از 
معافیت سربازی بهره مند شده اند ، افزود : 182 نفر از فرزندان 
مددجوی پسر هم که در استان های دیگر به خدمت سربازی 
مشغول بودند به استان محل سکونت خود یعنی گیالن انتقال 

پیدا کردند .

در شرایطی که نفس های حضور شورای چهارم 
ها  زنی  گمانه  است،  افتاده  شمارش  به  رشت  شهر 
برای انتخاب شهردار اینده از بین چهره های مختلف 
گیالن  استان  مرکز  در  بومی  غیر  و  بومی  مدیریتی 
ثابت  که  نیست  مشخص  خیلی  است.  گرفته  قوت 
قدم شهردار سابق که در آخرین ماه های فعالیت اش 
اکنون  هم  شد،  کاربرکنار  از  چهارم  شورای  ارای  با 
کجاست اما هر جا هست ، با وجود انتقادهایی که به 
بعضی اقدام هایش وارد می دانیم ،در یک سال آخر 
مسئولیت خود الحق برای مرکز استان خوب کار کرد.  
شاید به همین علت باشد که او را یکی از نامزدهای 
شهردار شدن در دوره شورای پنجم هم نام می برند.

از شهریورماه شهردار جدید  قرار است  اکنون که 
افراد  بنشیند،  شهری  مدیریت  صندلی  بر  رشت 

زیربیش از دیگران مطرح هستند.
مسعود کاظمی، عضو شورای چهارم رشت

رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل  ایزددوست،  محمود 
احتماعی گیالن

سعید آگشته، شهردار فعلی الهیجان
مسعود نصرتی، شهردار فعلی قزوین

و  درمان  حوزه  فعاالن  از  اسالمی،  مسعود  دکتر 
بهداشت- محمد اکبرزاده، مدیرکل بنیاد مسکن

شهرداری  فعلی  سرپرست  جمشیدپور،  فرامرز 
رشت - ابراهیم خلیلی، شهردار اسبق رشت

حامد عبدالهی، منتخب شورای پنجم شهر رشت
 در میان افراد باال برخی با البی گری های مستمر 
تالش دارند دراین جایگاه قرار گیرند و برخی دیگر  
خیلی  و  هستند  جدید  شهر  شورای  تصمیم  منتظر 

واکنش جدی نشان نداده اند.
دیدگاه و پیشنهاد رسانه:

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری گیالن 
24 به دوستان اعضای شورای جدید شهر رشت  و 
بر  نفوذ  صاحب  و  کار  اندر  دست  مسئوالن  دیگر 
انتخاب شهردار آینده پیشنهاد می کند ، قبل از آنکه به 
انتخاب شهردار رای بدهند، نظر مردم شهر رشت را 
هم  حتما و قطعا جویا شوند که برکات فراوانی دارد.
نظر خواهی یا نظر سنجی از شهروندان  به  طرق 
مختلف علمی و تجربی » فوری و غیر فوری« امکان 
احترام  مردم  نظر  به  ابتدا  پذیر است و شورای شهر 
با البی های نماینده های مجلس ،  بگذارند ، سپس 
مسئوالن اجرایی، افراد تهران نشین  که اجتناب ناپذیر 

است و نیز روابط داخلی خودشان توجه کنند.
این  به شورای شهر جدید شهر رشت  دیگر  نظر 
است که اطالع رسانی را در این شورا بهینه، روز آمد 
و غیر گزینشی کنند. در این باره آماده توضیح کامل 
در یک جلسه شورای شهر رشت هستیم . نظری که 
در طول چهار ساله شورای چهارم ارائه شد و گویا 
کسی  نشنید.! مردم شهر رشت هم یکبار برای رضای 
خدا در صورتی که شورای جدید شهر رشت اقدام به 
نظر خواهی و نظر سنجی برای انتخاب شهردار کرد، 
جانانه و شایسته ورود کنند و نسبت به این موضوع 
پیشه کردند،  تفاوتی  اگر بی  نباشند.  تفاوتی  مهم بی 
بعدا از طریق رسانه ها انتقاد و اعتراض نکنند که شهر 
و مدیریت شهری چنین است و چنان و چرا میدان 
رو  پیاده  به  فقط   چرا  یا  شد،  گونه  این  شهرداری 
سازی برای فروش موزائیک ها توجه شد یا بازارچه 

های محلی کار آمدی نداشتند و امثال آن.
و  شهر  مسائل  در  ورود  و  گری  مطالبه  با  بیاییم 
کمک فکری به منتخبان خود در شورای شهر ، نشان 
امور  پیگیری  و  فرهنگ  با  دهیم که در عمل مردمی 

زندگی و رفاهی و شهری خود هستیم.

خبر
اولویت های 

جدی  انتخاب 
شهردار جدید 

رشت

سخنگوی دولت،

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان گیالن خبر داد :

دولت 12،

کابینه دوازدهم، فراجناحی است

مجید محمدپور - مدیر مسئول 
نشریه ی منطقه ای واکنش 

مدیر مسئول 

سواد رسانه ای )۱(

سالمه شیرزادی
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اقتصادی،گوناگون
غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
به  اشاره  با  گیالن  استان 
تهدیدات مهم حوزه کشاورزی 
، تالش دست اندرکاران بخش 
کشاورزی را در راستای کاهش 
اثرات تهدیدات الزم  دانست و 
افزود، پدافند غیر عامل در این 

خصوص مهم است.
معاون  جهانساز  مهندس 
گیاهی  تولیدات  بهبود 
پیش  مشکالت  نیز  سازمان 
با  مقابله  جهت  موجود  روی 
آن  ترین  مهم  که  را  تهدیدات 
در  زیتون  مگس  و  ملخ  آفات 
مورد  بوده  رودبار  شهرستان 
منابع  فقدان  داده و  قرار  اشاره 
ترین  اصلی  را  الزم  اعتباری 
محدودکننده  عامل  و  مشکل 

اعالم کرد.
رودبار  شهرستان  فرماندار 
آفات  گسترش  از  جلوگیری 
برشمرده  بااهمیت  را  یادشده 
همکاران  های  تالش  از  و 
درراستای  کشاورزی  جهاد 
منطقه  مردم  آگاهی  افزایش 
مورداشاره  آفات  با  مقابله  و 
فرآیند  در  جدی  تهدید  که 
نمود  تقدیر  باشد  می  تولید 
از  بیش  مشارکت  خواستار  و 
پیش مردم جهت مقابله با این 
حمایت  جهت  در  تهدیدات 
مدیرکل  معاون  شد.  دولت  از 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
عملکرد  از  گزارشی  گیالن 
در  را  خویش  فعالیتی  حوزه 
ارائه  غیرعامل  پدافند  راستای 
از آن معاون مرکز  کرد و پس 
تحقیقات و آموزش کشاورزی 
در  گزارشی  طبیعی  منابع  و 
خصوص گیاه مهاجم آمبروزیا 
با ورودش به   علف هرزی که 
مخاطرات  قطعا  گیالن  استان 
بدنبال  را  محیطی  و  اقتصادی 

خواهد داشت گزارش داد.

شیوه  جشنواره  پنجمین 
معارف  تدریس  نوین  های 
از  تجلیل  محوریت  با  دین 
مذهبی  و  فرهنگی  فعاالن 
 1( امروز  صبح  گیالن 
شهید  مجتمع  در  مرداد( 
مطهری انزلی برگزار شد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی 
حضور  با  گیالن  استانداری 
گیالن  در  فقیه  ولی  نماینده 
این جشنواره  در  استاندار  و 
فعاالن  از  نفر  از  نفر   8۰ از 
در  افراد  این  دین  حوزه 
مسجدی،  کارآفرینان  قالب 
فعال فرهنگی، خیر فرهنگی، 
امور  در  فعال  جمعه  ائمه 
و  مذهبی  پزشکان  فرهنگی، 
قرآنی،  هنرمندان  جهادگر، 
خانواده شهید عشوری شهید 
نویسندگان  و  امنیت  مدافع 

قرآنی تجلیل شد.
این  در  همچنین 
السالم   حجج  که  جشنواره 
اجرایی  مدیر  خسروشاهی، 
و  اسالمی  بررسی های  مرکز 
کرمانی،  حجتی  محمدجواد 
مولف و نویسنده حوزه دین 
طور  به  داشتند   نیز حضور 
خزایی  ابوالفضل  از  ویژه 
خلفی  حنانه  قرآن،  کاتب 
مهدی  کشور،  قرآنی  نابغه 
فاضلی نویسنده قرآنی حوزه 
االسالم  حجت  و  کودک 
مجتبی حسن زاده مدیرعامل 
و  قرآن  فرهنگی  موسسه 
)علیه  المومنین  امیر  عترت 
السالم( کاشان قدردانی شد.

خبر

خبر

پدافند غیرعامل 
مهمترین موضوع در 

حوزه کشاورزی

فعاالن شیوه های 
نوین تدریس معارف 

دینی تجلیل شدند

نشریه واکنش: استاندار گیالن اعالم 
کرد: قطار فعالیت دولت با سرعت در 
برخی  در  وتاخیر  است  حرکت  حال 

پروژه ها به معنی فریب نیست.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
اطالع  پایگاه  گزارش  به   ،  24 گیالن 

آموزش  بازنشتگان  کانون  رئیس   
شورای  جلسه  در  لنگرود  پرورش  و 
لنگرود اعالم کرد:  آموزش و پرورش 
تنها مجتمع اقامتی - رفاهی فرهنگیان 
کشور تا 2 ماه آینده در این شهرستان 

افتتاح خواهد شد. 
و  آموزش  اداری  شورای  جلسه 
حضور  با  لنگرود  شهرستان  پرورش 
و  آموزش  کل  مدیر  حاجتی  دکتر 
مدیر  مقدم  مهندس  و  استان  پرورش 
و  گیالن  استان  مدارس  نوسازی  کل 
فرماندار و سایر مسئولین این شهرستان 

مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: برداشت نوبرانه فندق از هزار و 8۰۰ هکتار از 
بازار محلی  با پوسته سبز در  این شهرستان آغاز شده و هر کیلو فندق  باغات فندق 
املش بین 6 تا 7 هزار تومان عرضه می شود. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، برداشت نوبرانه فندق همه ساله از اواخر تیرماه ابتدا از 1۰۰ هکتار از باغات فندق در 
مناطق کوهپایه ای شهرستان املش و سپس از هزار و 7۰۰ هکتار از باغات فندق مناطق 
کوهستانی آن آغاز می شود و تا اواخر شهریور به پایان می رسد. مدیر جهاد کشاورزی 
املش بیان داشت: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت در پایان شهریورماه 2 هزار 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک افزایش اشتغال پایدار و مولد را یک اولویت مهم در کشور عنوان کرد و گفت: استان گیالن 
نیازمند ایجاد 12۰ هزار شغل پایدار است و این ظرفیت در این استان وجود دارد.

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، علی یزدانی  در جلسه هماهنگی برنامه های توسعه اشتغال و تولید در سالن 
الغدیر استانداری گیالن با اشاره به اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی امسال به طور جدی دنبال می شود اظهار داشت: 44 پروژه 
کالن اقتصاد مقاومتی امسال به طور ویژه دنبال می شود.  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، یکی از 
طرح های مذکور را طرح رونق تولید برای صیانت از اشتغال بنگاه های کوچک در 1۰ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: 
7 هزار و 5۰۰ واحد تولیدی پوشاک در سراسر کشور فعالیت می کنند. یزدانی با تاکید بر اینکه افزایش اشتغال پایدار و مولد 
یک اولویت مهم در کشور محسوب می شود و در حال حاضر بحث اشتغال دغدغه اصلی نظام و دولت است خاطرنشان کرد: 

استان گیالن نیازمند ایجاد 12۰ هزار شغل پایدار است و این ظرفیت در استان گیالن وجود دارد.

دکتر  گیالن؛  استانداری  رسانی 
آغاز  مراسم   پدر  نجفی  محمدعلی 
مجتمع  بزرگترین  اجرایی  عملیات 
در  کشور  شمال  وتفریحی  تجاری 
خمام  رشت اظهار داشت: گیالن جزء 
استان هایی است که 4 سال متوالی رتبه 

کانون  رئیس  عبدالکریمی  برگزار شد. 
لنگرود  پرورش  و  آموزش  بازنشتگان 
صورت  در  کرد:  بیان  جلسه  این  در 
تنها  اعتبار،  تومان  میلیون   5۰۰ تامین 
مجتمع اقامتی- رفاهی فرهنگیان کشور 
تا دو ماه دیگر در لنگرودافتتاح خواهد 
اقامتی  مجتمع  کرد:  تصریح  وی  شد. 
-رفاهی فرهنگیان با اعتبار 1 میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان از ۳ سال پیش در 
حال ساخت است .تا امروز 1 میلیارد 
شده  هزینه  و  اعتبار  تامین  آن  تومان 
است. این پروژه در شهرستان لنگرود 

و 25۰ تن فندق به ارزش 2۰ میلیارد تومان از باغات فندق شهرستان املش  برداشت و 
به بازار مصرف در داخل و خارج از کشور عرضه شود. امیربنده ای افزود: اندکی از محصول قندق 
شهرستان املش در بازار محلی و بخش عمده آن از طریق دالالن و تاجران، مستقیم از باغ داران 
خریداری و پس از انتقال آن به بازار قزوین، به بازار مصرف در سایر استان ها و کشورها عرضه 
می شود.مسعود امیر بنده ای گفت: سه مخزن ذخیره آب در روستاهای مربو، کالم رود و 
روستای تاریخی بویه و لوله گذاری و کانال انتقال آب در روستای تاریخی امام و موسی 

کالیه در سال های گذشته احداث شده و در این زمینه مفید واقع شده است. 

اول در فضای کسب و کار در کشور را 
کسب کرده است. 

  وی با بیان اینکه به طور معمول در 
هر دوره ای پیش از آغاز به کار دولت 
مختلف  بخش های  در  سستی  جدید 
گیالن  استان  در  گفت:  می شود،  دیده 
در روزهای پایانی کار دولت یازدهم، 
با  را  استان  تجارت  و  صنعت  فضای 
دستگاه های  و  مدیران  بین  تعامل 

مختلف، فعال و پویا نگه داشتیم. 
 دکتر نجفی با اشاره به کاهش بیکاری 
ابراز داشت: اشتغال  در دولت یازدهم 
یکی از معضالت و مسائل مهم مربوط 
تاکید  به  توجه  با  و  است  جوانان  به 
مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، 
یازدهم فضای کسب و کار  در دولت 
پیشرفت  روبه  و  شده  ایجاد  مناسبی 
برای  داد:  ادامه  گیالن  استاندار  است. 

و در حاشیه پارک فجر و با زیر بنای 
با  و  طبقه   4 در  و  مربع  متر  هزار   1
رفاهی  و  اقامتی  امکانات  مجهزترین 

ساخته شده است. 
در   : کرد  نشان  خاطر  عبدالکریمی 
صورت تامین اعتبار 5۰۰ میلیون تومان 
تجهیزات  خرید  جهت  مانده   باقی 
آینده  ماه   2 تا  پروژه  این   ، نیاز  مورد 
رسید.وی  خواهد  برداری  بهره  به 
مجتمع  مورد  یک  نیز  یزد  در  افزود، 
اقامتی - رفاهی قدیمی تخریبی وجود 
قابل استفاده است  دارد، که عمال غیر 

برنامه  پایدار و توسعه آن  ایجاد اشتغال 
های مختلفی ارائه کردیم؛ بارها مدیران  
ارشد کشوری را به استان دعوت کردیم 
و هفته آتی نیز سفر مهم دکتر نوبخت؛ 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به 
خواهیم  اشتغال  خصوص  در  را  استان 
داشت.  نماینده عالی دولت در استان گیالن 
تصریح کرد: استان گیالن همواره در بخش 
تجاری، گردشگری، صنعت و سایر بخش ها 
سرمایه گذاران  با  همکاری  و  قابلیت جذب 
به  اشاره  با  وی  دارد.  را  خارجی  و  داخلی 
جذب سرمایه گذار در پروژه مجتمع تجاری 
حضور  داشت:  بیان  سیتادیوم  تفریحی  و 
سرمایه گذار در پروژه های خصوصی مسئله 
این که  به  توجه  با  و  است  مهمی  بسیار 
قابلیت جذب سرمایه گذاران  پروره  این 
خارجی و داخلی را دارد، سرمایه گذاران 

به طور جدی وارد عمل شوند. 

و پروژه لنگرود مجهزترین و بروزترین 
تنها مجتمع اقامتی- رفاهی فرهنگیان در 

سطح کشور است. /

برداشت فندق در املش شروع شد

گیالن نیازمند ایجاد ۱۲۰ هزار شغل پایدار است

گیالن  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اربعین  زائر  هزار   18 حداقل  روزانه  پذیرایی  گفت: 

حسینی بر عهده استان گیالن است .
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  محمد 
اربعین حسینی  پور ر جلسه هماهنگی ستاد  احمدی 
با اعالم این مطلب افزود: بر اساس  گیالن در رشت 
تکلیف  ستاد مرکزی اربعین حسینی امسال اسکان ، 
تغذیه و پذیرایی روزانه از 18 هزار زائر اربعین حسینی 

برعهده استان گیالن است. 
 معاون استاندار گیالن با تاکید بر ضرورت ساماندهی 
باید  کرد:  تصریح  استان  در  اربعین  ستاد  های  کمیته 
ستادهای شهرستانی نیز به ریاست فرمانداران تشکیل 
و برنامه ریزی ها و هماهنگی ها برای این امر انجام 
مشارکت  با  ها  موکب  استقرار  خواستار  وی   . شود 
مردمی،  مشارکت  با  باید  افزود:  و  شد  ها  شهرستان 
نهاد موکب  مردم  مذهبی و سازمان های  هیئت های 

ها را تجهیز کنیم. 
دست  از  قدردانی  ضمن  پور  احمدی  محمد   
از  را  گیالن  گذشته،  سال  اربعین  مراسم  اندرکاران 
استان های خوب در این بخش عنوان و بیان کرد: سال 
گذشته ورودی زائران کشورهای حاشیه خزر به استان 
برای اعزام به عتبات عالیات به حدود هفت هزار نفر 

رسیده بود. 
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن با 
اشاره به استقرار دفتر نمایندگی صدور روادید عراق 
برای   : زائران در رشت  در سال گذشته گفت  برای 
حدود 19 هزار زائر اربعین در گیالن ، روادید صادر 
شد که پنج هزار روادید مربوط به زائران استان قزوین 
بود. وی یادآور شد: بدلیل سفرهای پرحجم از استان 
به خارج از کشور در آن زمان، نیاز است که پیش بینی 

ها و مقدمات از هم اکنون صورت گیرد.

گیالن  استان  کشاورزی  بانک  شعب  امور  مدیر 
که  کشاورزی  بانک  بدهکاران  و  کشاورزان  گفت: 
کردند  دریافت  تسهیالت  تومان  میلیون   4۰ سقف  تا 
از  پایان مردادماه از بخشودگی سود پس  تا  می توانند 
سررسید و جریمه دیرکرد استفاده کنند.  علیرضا طاهری در 
نشست خبری  اعالم کرد: در راستای بند »ق« قانون بودجه 
سال 96 مبنی بر بخشودگی سود و جریمه تاخیر بدهی تمام 
میلیون   1۰۰ زیر  آن ها  بدهی  که  دیده  کشاورزان خسارت 
تومان است سال گذشته اقدامات مطلوبی انجام شد. مدیر 
امور شعب بانک کشاورزی استان گیالن با اشاره به اینکه 
سال گذشته بانک کشاورزی بیش از 7 هزار و 7۰۰ نفر را در 
راستای این قانون مورد بخشودگی قرار داده و اصل پول را 
دریافت کرده است افزود: سقف بخشودگی سود تسهیالت 
کرد.  تغییر  گیالن  استان  در  کشاورزی  بانک  التزام  وجه  و 
طاهری اظهار کرد: در حال حاضر کشاوزران گیالنی که تا از 
4۰ میلیون تومان به پایین بدهی دارند، می توانند با مراجعه 
سر  از  پس  سود  سود،  بخشودگی  از  کشاورزی  بانک  به 
رسید و جریمه دیرکرد با پرداخت اصل بدهی استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه این شرایط برای گلخانه ها و 
این  کرد:  تصریح  است  شده  فراهم  نیز  گلخانه داران 
استان  در  نیز  صیادی  پره های  و  صیادان  برای  مقوله 
گیالن فراهم است و گیالنیان می توانند از این فرصت 

که در راستای قانون ایجاد شده استفاده کنند.

ساخت بزرگترین مرکز تجاری تفریحی شمال آغاز شد

جامعه مددجویی کمیته امداد7 درصد کم شد

افتتاح تنها مجتمع اقامتی-رفاهی فرهنگیان کشور در لنگرود 

سمیه محمدی

خبر

خبر

گیالنی ها از 18 هزار زائر 
اربعیـن پذیــرایی می کنند

بخشودگی سود 
تسهیالت بانک 
کشاورزی در 
استان گیالن 

واکنش

در بخش خمام شهرستان رشت،

رئیس کانون بازنشتگان لنگرود؛ 

دولت 12،

لیال خدمت بین دانا

همزمان با حرکت کاروانیان اربعین،

افزایش یافت،

  آگهی ثبتی
در  اندیش  مهام  کیمیا گسترمهرپویان  محدود  مسئولیت  با  تاسیس شرکت 
ذیل  امضا  و  ثبت   14006908982 ملی  ثبت  شماره  به   1396/4/24 تاریخ 
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

آرایشی  کاالهای  پخش  و  توزیع   ، تولید  واردات  و  صادرات   : 1.موضوع 
بهداشتی ، غذایی و کاالهای مجاز شرکت در مناقصات و مزایده  ها، درصورت 
ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم با قید به اینکه 

ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
2.مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3.مرکز اصلی: گیالن ، شهر رشت، 
اج بیشه،بلوار امام رضا ، بن بست آزادگان، پالک 0 – طبقه هم کف، کد پستی 
باشد.   می  100000000ریال  حقوقی  شخصیت  4.سرمایه    4187877834
ملی  شماره  به  مهرپویان  جواد  اقای   : شرکا  الشرکه  سهم  میزان  و  5.اسامی 

فاطمه  سیده  خانم  الشرکه  سهم  ریال   99000000 دارنده   2595992873
سهم  10000000ریال  دارنده   2596137550 ملی  شماره  به  نژاد  سعید 
الشرکه 6.اولین مدیران : آقای جواد مهرپویان به شماره ملی 2595992872و 
به  نژاد  فاطمه سعید  خانم سیده  و  مدیره  و عضو هیئت  عامل  مدیر  به سمت 
نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   259613755 ملی  شماره 
انتخاب گردیدند. 7.دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت به امضای جواد مهرپویان به سمت  ) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (  
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای جواد مهرپویان به سمت » 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره » همراه به مهر شرکت معتبر می باشد.
8. اختیاران نماینده قانونی : طبق اساسنامه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن - مرجع ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری رشت  - ر م الف / 2646

 آگهی فقدان پرونده ثبتی
-107/95/28238 گزارش  برابر  اینکه  به  نظر 
شهرستان  اسناد  ثبت  اداره  بایگانی   مسئول   1395/11/04
رشت مبنی بر اینکه پرونده ثبتی پالک 14/3186 بخش 4 رشت 
 20533 ثبت  ذیل  خانه  باب  یک  عنوان  به  آن  مالکیت  سند  که 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  نام  به   4/197 دفتر   357 صفحه 
گردید  تسلیم  گیالن  استان  زمین شهری  کل  اداره  نمایندگی  به 
 302558 قطعی  سند  برابر  الواسطه  مع  ثبت  مورد  تمامیت  و 
مورخ 1378/6/4 دفتر خانه 9 رشت به غالم عدل جوی صفائی 
طی  موصوف  پالک  ثبتی  پرونده  فقدان  مراتب  و  گردید  منتقل 
دفاتر  کلیه  به   96/4/31 مورخ   107/96/8064 شماره  نامه 

اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ و حالیه این اداره در صدد تشکیل 
پرونده المثنی پالک موصوف را دارد، لذا مراتب طبق کد شماره 
دریک  اطالع  جهت  ثبتی  عملیات  سیستم  دستورالعمل    01-33
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا مدارک 
و مستنداتی نسبت به پرونده ثبتی مفقودی نزد خود دارد مراتب 
به  ماه  انتشارآگهی ظرف مدت یک  تاریخ  از  اعتراض خود  و  ادعا 
از  اینصورت پس  غیر  در  نمایند  اخذ  و رسید  تسلیم  اداره  این 
طی تشریفات قانونی پرونده المثنی پالک موصوف تشکیل خواهد 

شد./
حسین   - رشت   2 ناحیه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

اسالمی  - ر م الف / 2654

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد.

اصل مالیاتنام ونام خانوادگی  نوع شغل ردیف 

حسین اسدی

سوزان موسی زاده کته سری

فاطمه پورمقدم چوکامی

علیرضا یوسفی پور اشکیکی

حمید محمد علی

فریدون افرنچه

صفر کاظمی برزهندانی

امین حسن زاده

ناصر حقگو تنبلی

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

برگ تشخیص

برگ تشخیص

برگ تشخیص

برگ تشخیص

برگ تشخیص

برگ قطعی

برگ تشخیص

رای کمیسیون

برگ تشخیص

3792 502000

1498500

2013980

2017580

2497550

4001000

16482000

1725000

2000500

3794

20702

19688

5207

1305

3366

4096

5202

1393

1394

1390

1390

1392

1394

1394

1389

1392

تلفن همراه

پوشاک

خواربارفروشی

خواربارفروشی

عالفی

خواربارفروشی

عالفی

خواربارفروشی

عکس و 
فیلمبرداری

19

20

21

22

23

24

25

26

27

تاریخ و ساعت هیات نوع اوراق عملکرد 
حل اختالف مالیاتی

       شماره برگ تشخیص - برگ قطعی  

شماره برگ دعوت هیات حل
 اخالف مالیاتی

نشانی اداره  امور
 مالیاتی

رییس گروه مالیاتی: انوش علیدوست

زهرا رضائی
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اقتصادی،گوناگون

واکنش:  ای  منطقه  ی  نشریه   
در  شنبه  پنج  روز  گیالن  استاندار 
خانه  مدیره  هیئت  اعضای  دیدار 
مطبوعات گیالن که به منظور تشریح 
برنامه های روزخبرنگار برگزار شد، 
گفت : جامعه رسانه ای و مطبوعات 
ها  نارسایی  زیرا  بزرگوارند  استان 
انجام شده و  اما خدمات  زیاد است 
مشکالت را درکنار هم منعکس می 

کنند.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
نجفی  علی  دکتر محمد   ، گیالن 24 
پس از ارائه گزارشی از سوی آقایان 
هیات  رئیس  خورسندی  و  داداشی 
مطبوعات  عامل خانه  مدیر  و  مدیره 
در خصوص فعالیت های انجام شده،  
تصریح کرد: از کارهای انجام گرفته 
استان  مطبوعات  خانه  عملکرد  و 

راضی هستم.
مقام عالی اجرایی استان با تاکید بر 
در  رسانه  اصحاب  آموزش   اهمیت 
مجازی   و  مکتوب  های  عرصه  همه 
در  ای  کارحرفه  العاده  فوق  تاثیر  و 
اطالع رسانی های مدبرانه و به هنگام  
اعالم کرد: مقوله آموزش  خبرنگاران 
روابط  تقویت  و  قلم  اهل  جوانان  و 
و  است  مهم  استان  های  عمومی 
سازمان برنامه و بودجه شایسته است 
در این راستا بودجه و اعتبار الزم را 

حال  عین  در  استاندار  کند..  تامین 
این  مقابله  راه  بهترین  شد،  آور  یاد 
به  توجه  معاند   مجازی  های  شبکه 
آموزشی   و  فرهنگی  مسائل  تقویت 
تالش  و  استان  داخل  خبرنگاران 
برای افزایش سواد رسانه ای جامعه و 
انعکاس خدمات انجام شده از سوی 

سازمان ها و نهادها است.. 
اینکه  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 
اثرگذاری این رسانه ها پس از مدتی 
و  محتوی  بی  اخبار  انتشار  دلیل  به 
اظهار کرد:  از دست می رود،  دروغ 
مردم گیالن بسیار هوشمند و نسبت 
هستند  قدردان  مسئوالن  خدمت  به 
مداوم  و  درست  و  دقیق  انعکاس  و 
مسیر  این  در  عملکردها  و  خدمات 
رسانی   اطالع  و  بوده  موثر  بسیار 
منظم  و  مستمر  انعکاس  و  مناسب 
را  شایعات  از  بسیاری  ها،  واقعیت 

کاهش می دهد. 
استاندار گیالن متذکر شد: صدا و 
کل  اداره   ، تبلیغات  سازمان   ، سیما 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و روحانیون 
عزیز  می توانند نقش تاثیر گذاری را 
در فرهنگ سازی عمومی  ایفاء کنند. 
نشست  این  در  نجفی   دکتر 
عمومی  روابط  کل  مدیر  گلشن  که  
تاکید  با   ، داشت  حضور  استانداری 
که  ای  رسانه  جامعه  به  کمک  بر 
عرصه  خادمان  به   وظیفه   یک 
افزود:کمک   ، است  رسانی  اطالع 

      نخستین پالک کاشانه مهمان در این منطقه با حضور معاون و مدیران معاونت 
فرهنگی اجتماعی گردشگری این سازمان و مسئولین استانی نصب شد.

در  سازمان  گردشگری  اجتماعی  فرهنگی  معاون  فاتحی  مجید  گزارش  این  بر  بنا 
مراسم آغاز این طرح که به منظور ساماندهی مراکز اقامتی محدوده منطقه آزاد انزلی از 
سوی این سازمان به اجراء درآمده است با اشاره به حمایت بیشتر توأم با نظارت جدی 
تر بر مراکز اقامتی در این منطقه ، گفت : توسعه گردشگری در محدوده منطقه آزاد 
انزلی نیازمند فرآهم نمودن زیرساخت های الزم برای اقامت گردشگران و مسافرین 

تکمیلی  بیمه  انجام  برای  استانداری 
خبرنگاران استان ادامه می یابد  . در 
رئیس  داداشی  حسین  نشست  این 
خورسندی  کریم  و  مدیره  هیات 
باره  در  مطبوعات  خانه  عامل  مدیر 
هایی  برنامه  و  خبرنگار  روز  مراسم 
که در نظر گرفته شده است،  یارانه 
فرهنگ  وزارت  سوی  از  مطبوعات 
برای  خصوص  به  اسالمی  ارشاد  و 
از  استان  سومین  که  گیالن  استان 
نظر تعداد رسانه های مکتوب است 
اولین  که  ای  رسانه  های  آموزش   ،
خانه  در  نوین  نگاری  روزنامه  دوره 
مطبوعات برگزار شد، مالیات سنوات 
ضرورت  و  مطبوعات  خانه  قبل 
استان  مالیاتی  کل  اداره  همکاری 
در  ای   رسانه  کارگروه  تشکیل   ،
حوزه اجتماعی ، فرهنگی استانداری 

گزارش دادند.  

به ویژه در زمینه تنوع بخشی براساس سطح درآمد مهمانان و گردشگران است که در 
همین راستا، حمایت و نظارت بر ساخت هتل، مجتمع های اقامتی و کاشانه مهمان در 

دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه افزود : در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال وجود کاشانه مهمان 
در محدوده منطقه آزاد انزلی می تواند زمینه های اشتغالزایی از محل اجاره این گونه 
امکان و فروش تولیدات صنایع دستی را به دنبال داشته باشد که این امر موجب رونق و 

افزایش درآمد اقتصادی خانوارهای ساکن در این منطقه خواهد شد.

و  اجتماعی  کل  مدیر  پورحسین 
فرهنگی استانداری هم بر آمادگی این 
اداره کل برای تقویت کارگروه رسانه 
فعالیت  و  ها  رسانه  ، رصد  استان  ای 
توضیح  خصوص  این  در  کیفی  های 

داد. 
خانه  مدیره  هیات  اعضای  دیگر 
روابط  آموزش  بر  نیز  مطبوعات 
در  نهادها  و  ها  سازمان  های  عمومی 
حرفه  و  علمی  رسانی  اطالع  راستای 
ای ، تشکیل کارگروه درمانی و روابط 
خارجی رسانه ای برای ارتباط مدیران 
کشورهای  با  استان  خبرنگاران  و 
مدیران  آموزش  ضرورت  همسایه، 
استانی درمقوله علم ارتباطات و اطالع 
 ... رسانی، تقویت سواد رسانه ای  و 

مطالب و پیشنهادهایی را ارائه کردند.

دکتر خاموشی تقویت زیرساخت های فرهنگی در تفکر و اندیشه را جان مایۀ حرکت در سازمان تبلیغات اسالمی 
عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گیالن، حجت االسالم والمسلمین دکتر سید مهدی 
خاموشی در یازدهمین سفر استانی خود در سال 96 به منظور بررسی آسیب های اجتماعی در قالب نشستی مشترک 
با کارکنان تبلیغات اسالمی گیالن ضمن تقدیر از فعالیت های این اداره کل از عملکرد استان ابراز رضایت کرد و 
هدف از سفر خود به گیالن را در خصوص آسیب  های اجتماعی طبق منویات رهبر معظم انقالب دانست و اظهار 
داشت: استفاده از رسانه های مختلف باتوجه به گستره عملیاتی و تأثیر آن بر جامعه نیز از دیگر اموری است که در 

پازل کالن سازمان وجود دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و 
پیش گیری اند، تصریح کرد: کنترل پذیری آسیب های اجتماعی، شناخت علمی آنها را در هر جامعه ای برای پاسخ به پرسش های 

نظری و عملی و کاربردی از ایده ها و یافته های علمی تولید شده در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت برای مقابله صحیح با آسیب های اجتماعی، درمان یا پیشگیری از گسترش و پیدایش 
آنها را ضروری و پر اهمیت می سازد.وی با اذعان اینکه شورای فرهنگی روستا می تواند به وسیله روحانی روستا، دهیار، شورای روستا از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند، فرهنگ را 
مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات، عادات دانست و تبیین کرد: فعالیت های جهادی روحانیون نگاه مثبت به روحانیون را بازمی گرداند.عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی خواستار توجه جدی مسئوالن نسبت به ایجاد شورای فرهنگی در روستاها با موضوع روحانیون شد و تاکید کرد: امروز برای رفع مشکالت اجتماعی به خصوص در 

روستاها باید شورایی با موضوع روحانی تشکیل شود تا بتوانیم شاهد رفع و رجوع مشکالت و اختالفات در سطح روستاها باشیم.
دکتر خاموشی تالش برای رفع آسیب های اجتماعی را وظیفه تمامی دست اندرکاران سازمان تبلیغات اسالمی عنوان کرد و گفت: آسیب  های اجتماعی که به تعبیر بعضی 
از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم انقالب صنعتی هستند، در اکثر جوامع وجود دارند و تاثیرات خود را می گذارند، اما آن چه جوامع مختلف را در این مورد از هم 

متفاوت می سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و راهکارهای اصالح و بهبود آن است.

از عملکرد خانه مطبوعات راضی هستم

طرح سامان دهی کاشانه مهمان ها در منطقه آزاد انزلی 

ستاد  مشترک  در جلسه ی  استاندار  واکنش:  نشریه 
گفت:  تولید  موانع  رفع  کارگروه  و  مقاومتی  اقتصاد 
ایجاد 45 هزار فرصت شغلی را هدف گذاری کردیم.

  ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  
سالن  در  که  جلسه  این  در  نجفی  محمدعلی  دکتر 
اینکه  به  اشاره  با  شد  برگزار  استانداری  اجتماعات 
و  ها  دستگاه  ی  همه  انسجام  براثر  مقاومتی  اقتصاد 
با همراهی  امنیتی  انتظامی و  اجرایی،نظامی،  نهادهای 
سوی  از  که  سالی  در  افزود:  شود  می  محقق  مردم 
و  تولید  مقاومتی؛  اقتصاد  نام  به  انقالب  معظم  رهبر 
اشتغال نامگذاری شده و ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر 
در دولت با جدیت کامل ورود پیدا کرده است  باید 
عالوه بر جذب سرمایه گذار جدید آن دسته از سرمایه 
گذارانی که با مشکل مواجه هستند را حمایت و کمک 
تولیدکنندگان  هایی  سال  در  اینکه  بیان  با  وی  کرد. 
مظلوم واقع شدند اظهار داشت: فردی که به صورت 
صادقانه با تمام داشته های خود و دریافت تسهیالت 
به این عرصه ورود پیدا می کند صرفًا به عشق تولید 

است. 
 نماینده عالی دولت در گیالن افزود: اگر تولید کننده 
ای در حال حاضر با مشکل مواجه است قطعًا عواملی 
دخیل بوده که به چنین وضعیتی دچار شده اند و در 
هستند.  آنان  از  حمایت  به  موظف  مدیران  میان  این 
وی گفت: فارغ از بخش گردشگری که ظرفیت بسیار 
گیالن  در  شغلی  فرصت  هزار   45 ایجاد  دارد  باالیی 

هدف گذاری شده است. 
ستاد  مشترک  ی  جلسه  برگزاری  از  نجفی  دکتر 
گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کارگروه  مقاومتی،  اقتصاد 
استان در روز  تولید  و کارگروه تسهیل و رفع موانع 
شنبه با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
برنامه و بودجه و جمعی از مدیران سازمان ها و بانک 
های کشور در رشت خبر داد و گفت: در این جلسه 
برنامه های توسعه ی اشتغال و تولید گیالن بررسی و 
گیری  تصمیم  ها  برخی طرح  در خصوص  همچنین 

می شود. 
نماینده عالی دولت در گیالن همچنین به پرداخت 
معرفی  تولیدی  واحد   9۳4 به  تولید  رونق  تسهیالت 
شده به بانک از تعداد 2 هزار و 117 مورد اشاره کرد 
و افزود: تاکنون 545 میلیارد تومان از محل تسهیالت 
رونق تولید به واحد های تولیدی پرداخت شده است. 

معلمان در آلمان بیشترین 
خواستارافزایش  پزشکان  که  یکبار  دارند.  را  درآمد 
 : آنها گفت  به  آنجال مرکل  بودند،  حقوق خود شده 
من چگونه شما را با کسانی که به شما آموزش داده 

اند مقایسه کنم؟

خبر

خبر

45 هزار فرصت 
شغلی را هدف 
گذاری کردیم

حقوق معلمان 
در ایران و 

المان!!

استاندار گیالن:

دکتر خاموشی:      

بیان  با  گیالن  استاندار 
برای  گیالن  استان  در  اینکه 
برای  حتی  طرح ها  اجرای 
کمبود  شهدا  یادمان  ساخت 
گفت:  دارد  وجود  زمین 
استان  در  زمین ها  عمده 
گیالن در دست چند سازمان 

قرار دارد.
خبرگزاری  گزارش  به   
محمدعلی  رشت،  از  تسنیم 
نجفی عصر امروز در جلسه 
حفظ  هماهنگی  شورای 
امام  حضرت  آثار  نشر  و 
استانداری  در  )ره(  خمینی 
انتشار  داشت:  اظهار  گیالن 
مقدس  دفاع  ارزش های 
باالیی  اهمیت  از  انقالب  و 
بیان  با  وی  است.  برخوردار 
برای  گیالن  استان  در  اینکه 
برای  حتی  طرح ها  اجرای 
کمبود  شهدا  یادمان  ساخت 
داشت:  بیان  دارد  وجود  زمین 
پتروشیمی لوشان یکی از طرح 
زمین  کمبود  با  که  است  هایی 
با  گیالن  استاندار  بود.  مواجه 
در  زمین ها  عمده  اینکه  بیان 
چند  دست  در  گیالن  استان 
است  گرفته  قرار  سازمان 
دستگاه های  داشت:  اذعان 
مختلف برای احداث و اجرای 
یکدیگر  با  باید  طرح های خود 

همکاری کنند.
سخنان  به  اشاره  با  وی   
درباره  رهبری  معظم  مقام 
اقتصاد مقاومتی و نام گذاری 
محور  بر  اخیر  سال های 
برای  کشور  گفت:  اقتصاد 
ایجاد اقتصادی مقاوم نیازمند 
با  قوا  تمامی  همکاری 
تالش های  و  است  یکدیگر 
دولت به تنهایی در این زمینه 

کافی نیست.

 وزیر امور اقتصاد ودارایی 
حذف  موضوع  به  نسبت 
دولت  در  نقدی  یارانه های 

دوازدهم واکنش نشان داد.
امور  وزیر  طیب نیا  علی   
پاسخ  در  دارایی   و  اقتصاد 
توجه  با  که  سوال  این  به 
حجت  گفتمان  پیروزی  به 
در  روحانی  حسن  االسالم 
ریاست جمهوری  انتخابات 
برای  برنامه ای  دولت  آیا 
دوره  در  یارانه ها  حذف 
دوازدهم خود خواهد داشت 
یا خیر گفت:  یارانه ها حذف 

نخواهند شد.
تاکید  حال  عین  در  وی   
یارانه ها  پرداخت  که  کرد 

هدفمند می شود.

خبر

خبر

تحقق اقتصادی 
مقاوم نیازمند 
همکاری همه قوا 
است

وضعیت یارانه ها 
در دولت دوازدهم

واکنش

تقویت زیرساخت های فرهنگی جانمایۀ حرکت سازمان تبلیغات اسالمی 

دکتر نجفی:

یادداشت مدیرمسئول 

با افراد صبور ، غیر عصبي و خوش مشرب معاشرت کنیم و از دوستي با افراد تند مزاج بپرهیزیم  بازي هاي رایانه اي و فیلم هاي خشن از عوامل عمده خشونت در کودکان است.

 طرح شعبه ویژه تامین اجتماعی استان گیالن درشهرصنعتی 
رشت بمنزله یک پروژه سازمانی در قالب ایده ای  از سوی 
استان  مستقیم  پیشنهاد  با  که  میگردد  قلمداد  اداره کل گیالن 

موفق به اخذ مجوز از دفتر راهبری سیستمها گردیده است .
شده  انجام  وتالشهای  گرفته  صورت  پیگیریهای  بدنبال 
پاسخگویی  در  وسرآمدی  چابکی  و  سازمانی  بمنظورپویایی 
مطلوبتر به مخاطبان با تکیه بر فرایندهای هوشمند واستفاده 

وب  تحت  موجود  بسترهای  ازجمله  نوین  ازتکنیکهای 
بصورت  ویژه  شعبه  طرح   ، افزاری  نرم  های  واپلیکیشن 
پایلوت کشوری در تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت 

عملیاتی میگردد .
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی با اعالم این خبر 
اظهارداشت : بنیان وایده اولیه این اقدام دراداره کل استان و 
با بهره گیری ازتوانمندی های کارشناسان متخصص درحوزه 
فن آوری اطالعات طراحی و یک تیم ورزیده به سرپرستی 
انفورماتیک  ومدیرگروه  برجسته  اساتید  از  بهرامی  شاه  دکتر 
در  را  گیالن  اجتماعی  تامین  مشاور،  بعنوان  گیالن  دانشگاه 

برنامه نویسی و عملیاتی نمودن پروژه یاری مینماید . 
 مدیرکل تامین اجتماعی گیالن ، بهره گیری ازشیوه های 
نوین خدمات رسانی به شکل غیرحضوری بمنظوررضایتمندی 
جلوگیری  کارو  درفرایند  تسریع  و  اجتماعی  شرکای  بیشتر 
از  اموررا  کیفی  درکنارارتقاء  ضروری  غیر  ترددهای  از 
عمده ترین اهداف این طرح برشمرد . ایشان افزود : تالش 
درجهت تغییرات فیزیکی و چیدمان وفضای اداری واستفاده 

همزمان ازتکنیکهای سخت افزاری و نرم افزاری با توجه به 
شهروندان  دراختیار  الکترونیکی  امکانات  وگسترش  توسعه 
ارکان  ازمهمترین  همراه  های  وگوشی  اینترنت  دربسترهای 

مورد نظر دراین پروژه میباشد .  
بدنبال   : ساخت  نشان  خاطر  درادامه  پرست  حق  جمیل   
ارائه گزارشها وتوجیه های علمی کاربردی استان ، این طرح 
موفق به اخذ مجوز ازدفتر راهبری سیستمهای سازمان تامین 
، آسیب  نویسی و تکمیل  برنامه  اجتماعی گردیده و مراحل 
شناسی ومکانیزمهای عملکردی آن در دستورکار قرارگرفت .

شایان ذکراست بمنظوررسیدگی منسجم به فرایندهای این 
پروژه وانجام هماهنگیهای الزم ، بر اساس احکام صادره از 
سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیالن ، اعضای کمیته فنی و 

پشتیبانی این طرح منصوب گردیده اند .
بر  نظارت   ، کاربران  اطالعات  امنیتی  دراصول  دقت   
کنترل   ، ها  بخشنامه  و  قوانین  براساس  نویسی  برنامه  فرایند 
سیستمهای پشتیبانی و ذخیره اطالعات ، شناسایی گلوگاههای 

به  ابالغی  وظایف  اموراز  ریزی  برنامه  و  وهماهنگی  احتمالی 
اعضای کمیته میباشد .

 دراین طرح که فاز نخست آن با تغییر چیدمان ودکوراسیون 
ویکدست نمودن پوشش پرسنل و فضاسازی مناسب برای ایجاد 
فیزیکی  تغییرات  کنار  در  میباشد  همراه  مراجعان  رضایتمندی 
برای  اولیه  امکانات  و  تعهداتی  فرمهای  وانتشار  ایجاد سایت   ،
بمنظور درخواستهایی همچون صدور  بیمه شدگان  بهره گیری 
حوزه  در  سوابق  انتقال  و  بازرسی   ، درمانی  دفترچه  وتمدید 
خواهد  قرار  برداری  بهره  مورد  انفرادی  وحسابهای  نامنویسی 
گرفت و درگامهای بعدی حوزه های درآمدی و فنی مستمری 

ها وبیمه شدگان از خدمات طرح برخوردار میگردند .          
شایان ذکراست بمنظور انجام این طرح تاکنون بیش از۳6۰۰ 
 ، تخصصی  نشستهای   ، نویسی  برنامه  قالب  کاردر  نفرساعت 
کارگروههای فنی ، جلسات مشترک وعملیات اجرایی بازسازی 
و نوسازی ساختمان در قالب تغییر دکوراسیون برای تحقق این 

طرح انجام پذیرفته است .

شعبه ویژه تامین اجتماعی درشهرصنعتی رشت

لیال خدمت بین دانا

دکتر نجفی،

سالمه شیرزادی
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مازندران،گوناگون

در  نوشهر  مردم  نماینده 
از  اسالمی  شورای  مجلس 
و  بنادر  سازمان  نام  تغییر 
دریانوردی خبر داد و ادعا 
کرد: انتقال آب دریای خزر 
زیبای  منطقه  سمنان،  به 
تبدیل  کویر  به  را  شمال 

می کند.
الشکی  احمد  قاسم   
قانون  اصالح  به  اشاره  با 
و  بنادر  سازمان  آئین نامه 
کرد:  اظهار  دریانوردی 
طرح اصالح قانون آئین نامه 
سازمان بنادر و دریانوردی 
تبصره  و چند  ماده  در سه 
تهیه و توسط هیئت رئیسه 

مجلس اعالم وصول شد.
وی ادامه داد:  در صورت 
تصویب نهایی، نام سازمان 
به  دریانوردی  و  بنادر 
سواحل،  مدیریت  سازمان 
تغییر  دریانوردی  و  بنادر 

می کند.
درباره  همچنین  وی 
دریای  آب  انتقال  طرح 
خزر به سمنان مدعی شد: 
با توجه به این که 9 میلیون 
شمالی  استان  سه  در  نفر 
دغدغه استان های خودشان 
مردم  هم  یقینًا  دارند،  را 
عزیز کشور راضی نخواهند 
شد که منطقه زیبای شمال 
و  شود  تبدیل  کویر  به 
مشکالت زیست محیطی را 

ایجاد کند.

خبر

انتقال آب 
خزر، شمال را 

کویر می کند

آموزی   حرفه  و  توانبخشی  مرکز 
رضوانشهر   شهرستان   امین   پسرانه  
 ، بهزیستی  هفته   پاسداشت   ضمن  
برنامه های  خوب و مفرحی  را  به 
همین مناسبت  با مشارکت  و همکاری  
خیرین  و  والدین  عزیزان  توانبخش  
، توسط  هنرنمایی  خود  حرفه آموزان  

به  نمایش گذاشته  شد .         
برای   آموزی   حرفه   مرکز  این    
 ، ۳مربی  از  سال    14 باالی  پسرانه 
1کمک مربی  _ روانشناس _فیزیوتراپ 
_ گفتار درمان_ مربی هنری و_ مربی 
رضوانشهر   در    8۰ سال   از  ورزش 
پروین   عبدالمحمدی  طاهر  توسط   
پوشش  تحت   ، اندیش  نیک   خیر  
سازمان بهزیستی  تاسیس  شد و تا به 
امروز با موفقیت  بکار  خود  مشغول 

است.
زهرا کرمی مسئول فنی  این  مرکز  
ضمن  قدردانی  از موسس  زحمتکش  
طاهر عبدالمحمدی پروین  ،  همکاری  
و تالش  بی دریغ مربیان در این راستا 
، خیرین ،  همراهی  و صبوری  والدین  
این عزیزان  در همکاریهای  الزم  با 
مرکز، ضمن  خداقوت  در خصوص  

 تله فیلم ریشه ها کاری از شبکه باران درحال پخش از شبکه نمایش می باشد. 
داستان تله فیلم  درباره بانوی جوانی به نام نرگس است که فرزند یکی از شهدای عملیات 
کربالی لشگر قدس گیالن است. او کارگردانی فیلمی را برعهده دارد که به نوعی با زندگی 
او گره خورده و نرگس در حاالت روحی خاصی با پدر شهیدش ارتباط دارد و این رابطه او 
قربانی، وحید  بهنام  از جمله  بازیگران شاخص کشور  مقدس می کشاند.  دفاع  به سال های  را 
نیز  سریال  این  بومی  بازیگران  از  و  می کنند  بازی  سریال  این  در  پتکی  مجید  و  فخرموسوی 
می توان از نسیم جمالی، امیر حامد، سهیال اخالقی، مهدی مخبری، زینب شعبانی، محمدرضا 
نوری و علی ایرجی نام برد. عوامل تهیه و تولید این تله فیلم عبارتند از تهیه کننده: عفت صوفی/ 

مرکز   این  فعالیتهای    بهتر   معرفی 
طول  در  داد:  توضیح  آموزی   حرفه 
هفته عالوه  برآموزشهای روزانه  طبق 
مفاهیم  آموزش  شامل  هفتگی   برنامه 
فارسی؛  دروسی  همچون   آموزشی  
قران...   عمومی؛  اطالعات  ریاضی؛ 
آموزش مهارتهای حرفه آموزی صنایع 
دستی: گلیم بافی . جارو ، بافت کاله 
و زنبیل حصیری. معرق و باغبانی  این 
مرکز  موفقیتهای  خوبی  را دنبال می 

کند.
انجام  و  زندگی  مهارتهای  آموزش 
توسط   گروهی  و  فردی  مشاورهای 
به  توانخواهان  به  کرمی   زهرا  خود  
اجتماعی؛  مهارتهای  تقویت  منظور 
رفتاری  و  شناختی  ؛  ارتباطی 
توانخواهان و رفع رفتارهای نامناسب 
زندگی  مهارتهای  آموزش  همچنین   ،
و انجام جلسات دوره ای برای  اولیا 
رفع  و  رسیدگی  منظور  به  مربیان  و 
و  خانوادها  که  مسائلی  و  مشکالت 
از  هستند  گیر  در  آنها  با  توانخواهان 
مرکز  این  در  که   کارهاییست  جمله  

صورت  میگیرد.
کرمی  در ادامه  به  انجام فعالیتهای 

نویسنده و کارگردان: محمدرضا معینی/ مدیر تصویربرداری: مهدی پژمان/ صدابردار: علی اصغر 
صوفی/ طراح گریم: علی کاظمی/ اجرای گریم: علی کاظمی، سیده فرزانه حسینی/ طراح صحنه 
و لباس: بهرام سربازی/ مدیران تولید: اسماعیل حاجتی، مهرداد آبساالن، آزاده کاولی/ دستیاران 
نور و تصویر: بهروز عاشوری، داریوش هاتف، مسعود عاشوری/ دستیار یک کارگردان: علی 
حیدریان/ دستیار دوم کارگردان: سیامک هوشیار/ دستیار صحنه و لباس: پژمان رفیعی/ دستیار 
صدا: علیرضا شجری/ مدیر تدارکات: حبیب قاسمی/ تدوین و صداگذاری: محمدرضا معینی/ 
منشی صحنه: سمانه سجیرانی/ ناظر مالی: یعقوب کفایتی/ کارشناس نظامی: سرهنگ مشهور/ 

ناظر کیفی و مشاور نظامی: محمد جعفری.

موسیقی  مختلف  عرصهای  در  هنری 
فعالیتهای  کاردستی؛  ؛تاتر؛نقاشی؛ 
در  هفتگی  صورت  به  ورزشی 
و  کتابخانه  به  هفتگی  رفتن   ، باشگاه 
، شرکت در  فرهنگی  فعالیتهای  انجام 
جشنوارهای  موسیقی و تاتر معلولین و 
کسب مقام اول توانخواهان  این مرکز 
معلولین  موسیقی   اولین جشنواره  در 
فصلی  ارردوهای  انجام  گیالن،  استان 
مکانهای  از  ؛تفریحی؛بازدید  علمی   -
برپایی  جشنهای   ، تاریخی و مذهبی 
و  درمانی  گفتار  فعالیتهای    ، مناسبتی 
فیزیوتراپی برای توانخواهان نیازمند و 
ارائه  خدماتی  همچون  سرو صبحانه 
؛میان وعده و نهار طبق برنامه هفتگی 
که سازمان بهزیستی به مراکز ارائه میده  
همه و همه  انگیزه  حضور  این بچه 

ها  را  در مرکز چند برابر  میکند.
آموزش مهارتهای تحت پوشش فنی 
و حرفه ای و کسب مدرک از سازمان 
ساالنه  صورت  به  ای  حرفه  و  فنی 
ترخیصی  توانخواهان  از   چندی  که 
این  توسط  ترخیص  بعداز  توانستند 
آموزش با  کسب مدرک  جذب بازار 

کار  شوند.

زهرا  کرمی  در  ادامه  گفتگو گفت 
بهتر   معرفی  مسئولین   از  ما   انتظار   :
شناساندن  و  مردم  به  مراکز  اینگونه 
افراد  مندی  بهره  و  مرکز   فعالیتهای 

نیازمند از این  امکانات  است.
و  نیازمند  توانخواهان  از  حمایت   
توجه بیشتر به افراد معلول با در اختیار  
قرار دادن سالن برای انجام تمرین ها  و 
را  بیشتری   اشتیاق   هنری   فعالیتهای 
برای این  عزیزان  و مربیان  وجود  می 

آورد.
 ایجاد یک بستر  مناسب برای عرضه  
صنایع دستی و مهارتهایی  که آموزش  
 ، درامد  کسب  ضمن   تا  اند   دیده 
امید  رضایتمندی،   و   ارزش  احساس 
به زندگی  در این  عزیزان  چند برابر  

شود.
انتظار ما از مردم همراهی  و توجه  به 
این  عزیزان است. این  قشر از جامعه  
بیشتری  مهربانی  و  ،عاطفه  محبت  از 
برخوردارند به آنها  مهر بورزیم  و در 
کشف استعدادهای  آنها  کوشا باشیم و 
با بکار گیری  از توانایی خودشان  در 
پیشرفت  این عزیزان  تاثیر گذار باشیم. 

پخش تله فیلم ریشه ها از شبکه نمایش

مشارکت های مردمی  بهترین  راهبرد  همکاری  با  بهزیستی

رئیس اداره بهزیستی رضوانشهر: جلب مشارکت های مردمی راهبرد ما است
مشکالت  به  توجه   با 
هزینه  و  امروز  عصر 
های  تحمیلی در زمینه ها  
برای   بخصوص  مختلف  
اقشار ضعیف و کم درآمد 
مشارکت  مقوله    ، جامعه 
مردم بعنوان  شرط  اصلی  
توسعه   در  ها   موفقیت 
همچنین   رود   می  بشمار 
توانمند سازي  و بازتواني  
دیرباز  از  جامعه   افراد 
و  مردان  دولت  هدف 

سازمان بهزیستي  بشمار میرود
بهزیستی   اداره  رئیس   سبحانی   معصومه 
هفته  پاسداشت   ضمن   رضوانشهر   شهرستان 
زحمات   و  ها  تالش  از  قدردانی   و  بهزیستی 
همه  پرسنل  بهزیستی  رضوانشهر با  سپاس  از 
همکاریها  و تالشهای  تمام نیروها و مراکز  فعال 
تحت پوشش  بهزیستی  رضوانشهر ، افزود : در 
بهزیستی شهرستان  سازمان  رویکرد  حال حاضر 
رضوانشهر در حوزه  مشارکتهای مردمی براساس 
شعار هر ایرانی یک خیر، ترویج و تشویق  خیرین   
راهبردهای   جمله   از  مردمی  های   مشارکت  و 

استراتژی  سازمان  محسوب می شود. 
اسالم،  تعالیم   از  پیروی  به  داد:  ادامه   وی 
زنان  اجتماعی  حقوق  و  شئون  حفظ  جهت  در 
سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند ، زدودن 
آثاز فقر از جامعه اسالمی به منظور اجرای قسمتی 
قانون  نهم  و  بیست  و  یکم  و  بیست  اصل  از 
اساسی جمهوری اسالمی ایران برنامه حمایت و 
توانمندسازی در بهزیستی در حال اجرا می باشد 
. نظر به اینکه زنان با قبول سرپرستی خانواده در 
موقعیت جدیدی قرار می گیرند که مواجه شدن 
آن جمله  از  معنوی عدیده  و  مادی  با مشکالت 
خواهد بود . به منظور حداقل رساندن مشکالت 
حمایتی  خدمات  ضروریست  محروم،  قشر  این 
و......  ای  فنی و حرفه  و  مددکاری   ، آموزشی   ،

گسترده ای به این افراد ارائه گردد. 
- توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ابعاد 

مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... 
- تقویت کارکردهای خانواده 
- رسیدن به خانواده ای سالم 

- تقویت و تحکیم بنیان خانواده 
- دستیابی به تعادل اجتماعی 

- افزایش کیفیت زندگی 
- ایجاد امنیت و آرامش 

سازمان بهزیستی به منظور فراهم کردن زمینه 
پیشگیری از بروز آسیبهای  اجتماعی در افراد و 
یا بازگشت افراد آسیب دیده اجتماعی به کانون 
خانواده و جامعه  ضمن  حفظ  ثبات و انسجام 
اجرای  یا  و  مراکز  اندازی  راه  به  اقدام  خانواده 
که  است  نموده   خصوص  این  در  فعالیتهایی 
کاهش  در  مؤثری  گامهای  بتوان  آنها  واسطه  به 
برداشته  افراد  اجتماعی  و  خانوادگی  بحرانهای 

شود  . این مراکز و فعالیتها عبارتند از : 
- مرکز مداخله در بحرانهای فردی ، خانوادگی 

و اجتماعی ) مرکز اورژانس اجتماعی (
- خط تلفن اورژانس اجتماعی ) 12۳( 

- خدمات سیار اورژانس اجتماعی 
مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و 

اجتماعی ) مرکز اورژانس اجتماعی( 
افرادی که دچار بحرانهای  به جهت کمک به 

فردی ، خانوادگی و اجتماعی  هستند  با اقدامات 
تخصصی  مددکاری  اجتماعی و روانشناسی فرد 
را در استفاده از مکانیسم های تطابقی حل بحران 

برای حل موفقیت آمیز بحران یاری می نماید 
افراد مشمول خدمات مرکز اورژانس اجتماعی 
اختالفات حاد در روابط  دارای  که  افرادی   -  :

درون خانوادگی هستند 
به  تمایل  یا  کرده  خودکشی  که  افرادی   -

خودکشی دارند 
- همسران آزاردیده 
- کودکان آزاردیده 

- زنان و دختران فرار از منزل 
جنسی  روابط  ایجاد  که  دخترانی  و  زنان   -

غیرشرعی می نمایند 
- افراد دارای اختالل هویت جنسی 

افزود  این  نشست   ادامه   بانو سبحانی  در  
 ، اجتماعی  مددکاری  تخصصی  خدمات  کلیه   :
روانشناسی ، بهداشتی ، روانپزشکی ، حقوقی که 
 ، مشاوره   ، مصاحبه  مانند  هایی  برنامه  قالب  در 
آموزش ، توانمندسازی ، ارتقاء وضعیت سالمت 
جسم و روان و ... به صورت خدمات سرپایی و 

نگهداری موقت به مراجعین ارائه می گردد 
 12۳ شامل  است  رقمی  سه  تلفن  خط  یک 
معرض  در  که  افرادی  به  ساعته   24 طور  به  که 
به  اولویت دادن  با   ، دارند  قرار  اجتماعی  آسیب 

کودک  مسأله  و  کودکان 
راهنمایی  خدمات  آزاری 
 ، اجتماعی  مددکاری 
می  ارائه  را  روانشناسی 
نمای  که  شامل کلیه افراد 
های  آسیب  معرض  در 
آزاری،  اجتماعی،کودک 
سالمند  همسرآزاری، 

آزاری و..... می باشد 
راهنمایی  ارائه  همچون 
معرفی   ، گیرنده  تماس  به 
بهزیستی  سازمان  خدمات 
به تماس گیرنده ، ارجاع موارد بحرانی به خدمات 
و  فوری  مداخله  جهت  اجتماعی  اورژانس  سیار 
همچنین ارجاع افراد به مرکز مداخله در بحران و 
توانبخشی ،  تابعه سازمان در حوزه  یا سایر مراکز 
پیشگیری و اجتماعی ، اورژانس اجتماعی  خدمات 
مددکاری اجتماعی و روانشناسی به صورت اولیه و 
سرپایی و در محل با وسیله نقلیه متحرک مناسب 
سازی شده در نقاط شلوغ و مناطق آسیب زا و حاشیه 
ای شهر  خدمات سیار اورژانس اجتماعی  ضمن   
و  اجتماعی  اورژانس  خدمات  از  افراد  آگاهسازی 
دیده  آسیب  و  آسیب  معرض  در  افراد  شناسایی 
دیدار   مناسبت   به  همین   است.  فعال  اجتماعی  
مهندس حسنی پور فرماندار شهرستان  رضوانشهر 
به اتفاق مهندس چراغی معاون فرماندار و صیادی 
بخشدار مرکزی  با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی 

شهرستان  دلگرم  کننده بود.
 عسکر حسنی پور ضمن تبریک هفته بهزیستی 
از  شهرستان  بهزیستی  مجموعه  به  قوت  خدا  و 
زحمات  پرسنل خدوم و پرتالش این اداره تقدیر 
 ، معلوالن  به  توجه  بر ضرورت  و  نموده  تشکر  و 
حمایت مادی ومعنوی ،توسعه مشارکت مردمی و 
شهرستان  در  نمود.  تاکید  تخصصی  خدمات  ارائه 
رضوانشهر افراد تحت پوشش بهزیستی 1۰21 نفر 
بگیر   نفر مستمری  تعداد 46۰  این  از  باشد که  می 

این نهاد هستند .

واکنش

 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
صندوق  با  رابطه  در  شده  انجام  بررسی های  نتیجه 
شهریورماه  اول  نیمه  تا  نهایت  در  فرهنگیان  ذخیره 
به هیئت رئیسه مجلس  به صورت گزارش  تکمیل و 

تقدیم شده و مهرماه در جلسه علنی قرائت می شود.
دکتر اسداهلل عباسی درباره آخرین وضعیت مؤسسه 
در  کاسپین  اعتباری  موسسه  داشت:  اظهار  کاسپین 
خود  اموال  فروش  با  و  دارد  اختیار  در  که  فرصتی 
را  سپرده گذران  به  خود  بدهکاری  است  موظف 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  کند.  پرداخت 
جلسه ای  آخرین  براساس  کرد:  تصریح  اسالمی 
موسسه  اختیار  در  فرصت  هفته  یک  شد  برگزار  که 
با  علی الحساب  که  است  شده  گذاشته  کاسپین 
به  خود  بدهی  از  بخشی  دارد  اختیار  در  که  منابعی 
سپرده گذاران را پرداخت کند. عباسی با تاکید بر دفاع 
وی از حقوق سپرده گذاران موسسه کاسپین بیان کرد: 
در دفاع از حقوق سپرده گذاران تمام تالش خود را 
در  نیز  دولت  مسئوالن  امیدواریم  و  می دهیم  انجام 
پیگیری و پرداخت و هر چه سریع تر حق و حقوق 

سپرده گذاران تمام توان خود را به کار گیرند.
با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
از صندوق  تفحص  تحقیق و  نتایج  به آخرین  اشاره 
ذخیره فرهنگیان گفت: تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان تقریبًا پایان یافته است و کارشناسان 
در حال جمع آوری آخرین مصوبات و بررسی های 

خود هستند.

بخش  از  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان  فرماندار 
های  جاذبه  برندسازی  برای  تا  خواست  خصوصی 

گردشگری این شهرستان اقدام کند.
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
ستاد  فرهنگی  جشنواره  سومین  در  رنجکش  یونس 
ساماندهی سواحل آستارا با محوریت غذاهای محلی 
افزود: برند سازی این جاذبه ها نقش مهمی در توسعه 
اقتصادی و پویایی کسب و کار آستارا  فعالیت های 
با موقعیت  آستارا شهرستانی  اضافه کرد:  دارد.  وی 
توسعه  کنار  در  که  است  ویژه  های  و جاذبه  خاص 
زیرساخت ها توسط دولت، بخش خصوصی نیز باید 
در برند سازی این جاذبه ها برای پویایی بیشتر کسب 
و کار شهرستان اقدام کنند. وی ادامه داد: یکی از این 
جاذبه ها غذاهای محلی است که رستوران ها و مراکز 
خدماتی می توانند از این فرصت برای رونق اقتصادی 
ها  تالش  تمام  کرد:  اضافه  وی  کنند.  استفاده  خود 
و  گیرد  انجام  آستارا  های  ظرفیت  محوریت  بر  باید 
با مدیریت واحد و خالقیت و نوآوری این پتانسیل 
ها معرفی و از کنار آن شاهد تولید و اشتغال باشیم. 

از  دیگری  بخش  در  همچنین  آستارا  فرماندار 
برگزار  از  تقدیر  ضمن  جشنواره  این  در  سخنانش 
کنندگان آن افزود: در برگزاری این جشنواره ها و در 
کنار برنامه های تفریحی و سرگرمی باید تالش شود 
تا مهارت های زندگی اجتماعی نیز آموزش داده شود.
وی یکی از مزایای این جشنواره ها را که با شرکت 
چند هزار نفر درساحل آستارا برگزار می شود حضور 
خانواده ها در کنار همدیگر است که خود نقش مهمی 
در حفظ سرمایه های اجتماعی  دارد .  رنجکش تاکید 
زمینه های  این جامعه هدف  از  استفاده  با  باید  کرد: 
آموزش همگانی را با موضوعات مختلف فراهم کنیم 

و در تالش در مسیر تحکیم خانواده ها باشیم.

خبر

خبر

گزارش تخلفات 
صندوق  فرهنگیان 
مهرماه در مجلس 

 

جاذبه های 
گردشگری در 

آستارا برند 
سازی شود

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالنآرامش روح و روان انسانها در گرو حفاظت از محیط زیست می باشد .

لیال خالقی

فرماندار خواستار شد،

دکتر عباسی خبر داد،
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قزوین،گوناگون
نجات  و  امداد  معاون 
گفت:  هالل احمر  جمعیت 
مرتضی  سد  در  غرق شدگی 
»قزوین_ محور  در  آباد 
جان  آق بابا  روستای  رشت« 

جوان 25 ساله را گرفت.
معاون  هاشمی  حکمت 
جمعیت  نجات  و  امداد 
با  گفت وگو  در  هالل احمر 
خبرنگار ایسنا منطقه قزوین، 
 ۳۳ 17و  ساعت  کرد:  اظهار 
مأموریتی  گذشته  روز  دقیقه 
مبنی بر غرق شدگی یک فرد 

25 ساله اعالم شد.
اعالم  از  پس  افزود:  وی 
مرکز  به  آتش نشانی  مرکز 
هالل احمر  جمعیت   eoc
پایگاه  از  ارزیاب  تیم  یک 
اعزام  حادثه  محل  به  کوهین 
با  تصریحکرد:  شد .هاشمی 
یک  گرفته  صورت  هماهنگی 
تیم تخصصی غواصی به همراه 
قایق و خودروی فرماندهی تیم 
واکنش به سرعت به محل حادثه 
و  امداد  معاون  شدند.  اعزام 
هالل احمر  جمعیت  نجات 
عملیات  از  پس  داد:  ادامه 
فرد  نجات  و  جستجو 
غواصان  تالش  با  غرق شده 
و  خارج  آب  از  هالل احمر 
اورژانس جهت  عوامل  تحویل 
شد.  بیمارستانی  پیش  اقدامات 
متأسفانه  شد:  یادآور  هاشمی 
و  قلبی  دقیقه ای   45 احیای 
فرد  و  نشد  واقع  موفق  ریوی 
فوت شد. معاون امداد و نجات 
پایان  در  هالل احمر  جمعیت 
تعامل  با  مراسم  این  گفت: 
آتش نشانی،  هالل احمر،  بین 
انتظامی  نیروی  و  اورژانس 
که  حالی  گرفت.در  انجام 
همه مردم ما تصور می کنند 
مربوط  تنها  شدن  غرق  که 
است  خزر  دریای  سواحل  به 
به  سال  در  قزوین  استان   ،
تعداد  گرما  در فصل  خصوص 
عدد  به  شده  غرق  های  جوان 

باالی بیست نفر می رسد.!!

 یک منبع محلی در استان 
کرکوک عراق گفت که گروه 
تروریستی داعش گروهی از 
از روستای  ربوده شده  زنان 
شهر  جنوب  در  غربی  امام 
برده  بازار  در  را  موصل 
بخش  در  خود  فروشان 
غربی  جنوب  در  حویجه 
این استان عرضه کرد. داعش 
بازار  در  را  زنان  از  گروهی 

بردگان به حراج گذاشت.
 این منبع محلی به سایت 
نیوز گفت: عناصر  السومریه 
داعش گروهی از زنان را که 
از روستای امام غربی ربوده 
بودند، در بازار برده فروشان 
حویجه  بخش  در  خود 
افزود:  کردند.وی  عرضه 
داعش  فروشی  برده  بازار 
این  مقرهای  از  یکی  در 
آنها  و  یافت  گشایش  گروه 
تعدادی از زنان را به قیمت 
فرماندهان  به  مختلف  های 
فروختند.این  گروه  این 
همچنان  داعش  گفت:  منبع 
را  برده  زنان  این  از  تعدادی 
بخش  در  خود  مقرهای  در 

حویجه نگهداری می کند.

خبر

خبر

غرق شدگی در 
قزوین همچنان 
ادامه دارد

داعش  زنان را در 
بازار بردگان به 
حراج گذاشت

با  دیدار  در  فیلیپین  در  ایران  سفیر 
ارتباطات  اگر  گفت:  قزوین  استاندار 
ایران با فیلیپین انسجام بیشتری بگیرد، 
یک  به  راحتی  به  غیرنفتی  صادرات 
میلیارد دالر می رسد چراکه شرکت های 
خوبی در فیلیپین وجود دارد که آماده 

سرمایه گذاری در ایران هستند.
روابط عمومی  کل  اداره  گزارش  به 
استانداری ، محمد تنهایی در دیدار با 
جلسات  سالن  در  که  قزوین  استاندار 
اظهار  شد،  برگزار  قزوین  استانداری 
اهمیت  ایران  کشور  به  دنیا  داشت: 
داخلی  تحوالت  به  و  می دهد  فراوانی 

ایران توجه دقیقی دارد.
فاصله  فیلیپین  کشور  افزود:  وی 
اما  دارد  ایران  با  بسیاری  مکانی 
دنبال  دقیق  را  ما  داخلی  تحوالت 
می کند زیرا می داند این تحوالت روی 

مسائل اقتصادی آن ها تأثیرگذار است.
کرد:  اضافه  فیلیپین  در  ایران  سفیر 
انسجام  فیلیپین  با  ایران  ارتباطات  اگر 
به  غیرنفتی  صادرات  بگیرد،  بیشتری 
می رسد  دالر  میلیارد  یک  به  راحتی 
فیلیپین  در  خوبی  شرکت های  چراکه 
سرمایه گذاری  آماده  که  دارد  وجود 

 مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری 
قزوین  استان  گفت:  قزوین  استانداری 
نیازمند تغییر رویه در خصوص جذب 
از  به نحوی که  است  سرمایه گذاری 
دوری  شخصی  سلیقه  و  موازی کاری 
ظرفیت  مجوزها  اعطای  در  و  کرده 
استان و تأثیرات بعد از اجرای طرح را 

در نظر بگیریم.
ستاد  جلسه  در  ملکی  بهنام    
سرمایه گذاری استان قزوین که در سالن 
استانداری  اقتصادی  معاونت  جلسات 

به  اشاره  با  تنهایی  هستند.  ایران  در 
آمار جمعیتی کشور فیلیپین گفت: ۳۰ 
درصد جمعیت کشور فیلیپین چینی و 
چینی-فیلیپینی  دورگه  هم  درصد   ۳۰
هستند. وی یادآور شد: در بخش بنادر 
پیشرفته ای  بسیار  شرکت های  فیلیپین 
سرمایه گذاری  پیگیر  که  دارد  وجود 
حوزه  در  و  هستند  ایران  بنادر  در 
کشاورزی هم زمینه کار بسیار گسترده  
است. سفیر ایران در فیلیپین عنوان کرد: 
بسیاری  اشتراکات  فرهنگی  لحاظ  به 
بین دو کشور وجود دارد به همین دلیل 
ازدواج ایرانی ها و فیلیپینی ها هم فراوان 
نخستین  ایران  و  فیلیپین  چراکه  است 
هم  با  که  بودند  آسیایی  کشورهای 

ارتباطات رسمی برقرار کردند.
تجاری  جامعه  کرد:  تشریح  تنهایی 
دارد،  وجود  فیلیپین  در  که  ایرانی 
جامعه کوچکی است اما در عین حال 
فعالیت بسیار گسترده ای دارد و برخی 
مواد  تجاری  شبکه های  آن ها  تجار  از 
که  دارند  فیلیپین  کشور  در  ساختمانی 

آماده همکاری با ایران هستند.
در  فیلیپین  کشور  کرد:  مطرح  وی 
بسیاری  مصالح  ساز  و  ساخت  بخش 

قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در حال 
حاضر استان قزوین دارای ضعف هایی 
درزمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و 
دست یابی  به منظور  که  است  خارجی 
رونق  و  زمینه  این  در  اهداف خود  به 
باید به رفع این موانع  اقتصادی استان 

بپردازیم.
که  اساسی  مشکالت  از  افزود:  وی 
سرمایه گذاری  درزمینه  قزوین  استان 
در  ضعف هایی  به  می توان  است،  دارا 
محدودیت منابع موجود در استان، عدم 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق رشد هشت درصدی و ایجاد 
اشتغال پایدار ساالنه باید 7۰۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری خارجی شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،»علی ربیعی« وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در جلسه شورای اداری استان قزوین اظهارداشت: خوشبختانه با رای مردم 
و استمرار دولت تدبیر و امید کمک موثری شد تا طراحی انجام شده برای فعالیتهای 

کارشناسی و حرکت بر اساس منطق و عقالنیت ادامه یابد.
وی افزود: مردم چون از فعالیتهای غیرکارشناسی که درآمدهای کشور را هدر می داد 

نسبت  می تواند  ایران  که  دارد  الزم 
همچنین  و  کند  اقدام  آن ها  تأمین  به 
شرکت های ایرانی که در حوزه ساخت 
صورت  در  می کنند  فعالیت  ساز  و 
عالقمندی و تمایل به گرفتن پروژه در 
کشور فیلیپین، می توانند وارد بازار کار 

این کشور شوند.
اضافه  فیلیپین  در  ایران  سفیر 
سیمان،  واردات  برای  متقاضی  کرد: 
ساختمانی  مصالح  سایر  و  آهن آالت 
فیلیپینی ها  و  است  فراوان  فیلیپین  در 
مردمی بین المللی هستند و به سهولت 

اهلیت سنجی کامل سرمایه گذاران، تأثیر 
دادن سلیقه شخصی در صدور مجوزها، 
عدم  نقدینگی،  در  استان  محدودیت 
ارائه آمار و اطالعات مستند در سطح 
سرمایه گذاری در استان، طوالنی بودن 

روند اعطای مجوز و غیره اشاره کرد.
 مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری 
کرد:  تصریح  قزوین  استانداری 
قزوین  استان  گفت  می توان  به طوری 
نیازمند تغییر رویه در خصوص جذب 
از  به نحوی که  است  سرمایه گذاری 

خسته شده بودند با رای به عقالنیت اعالم کردند تا فعالیتهای کارشناسی تداوم یابد که 
امیدواریم دردولت دوازدهم برنامه های مدونی در این حوزه اجرا شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: هرچند در حوزه اجتماعی، اشتغال و رفاه 
مردم منابع خوبی از سوی دولت تزریق شد اما به دلیل گستردگی مشکالت، هنوز فقر از 
بین نرفته است و باید کارها ادامه یابد.ربیعی اضافه کرد: امروز وضعیت کشور به گونه 
ای است که حق نداریم یک ریال آن را بدون برنامه هزینه کرده و از بین ببریم و تصمیم 

گیری ها نباید بدون نتیجه باشد.

در دنیا رفت و آمد و تجارت می کنند.
برای  خوبی  زمینه های  گفت:  تنهایی 
این  اما  دارد  وجود  فیلیپین  در  فعالیت 
کند  پیدا  انسجام  و  نظم  باید  زمینه ها 
کارهای  انجام  برای  الزم  تعامالت  تا 
اقتصادی برقرار شود؛ نیاز داریم شکاف 
و  کرده  پر  را  آمده  به وجود  که  عمیقی 

دوباره همکاری ها را آغاز کنیم.
که  مطلوبی  ظرفیت های  به  توجه  با 
در ایران به ویژه در استان قزوین وجود 
در  را  خوبی  اقدامات  می توانیم  دارد، 

کشور فیلیپین به منصه ظهور برسانیم.

دوری  شخصی  سلیقه  و  موازی سازی 
ظرفیت های  مجوزها  اعطای  در  و  کرده 
از اجرای طرح را  تأثیرات بعد  استان و 

در نظر بگیریم.

شرکت های فیلیپینی آماده سرمایه گذاری در ایران 

 قزوین نیازمند تغییر رویه جذب سرمایه گذاری است

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: مسئوالن، 
منافع  فدای  را  مردم  به  خدمت  سازمان ها  و  نهادها 
حزبی و جناحی نکنند. به گزارش ایسنا منطقه قزوین، 
آصفی،  حسن  دیدار  در  عابدینی  عبدالکریم  آیت اهلل 
سرپرست جمعیت هالل احمر استان قزوین، با تأکید 
جناحی  و  حزبی  نگاه های  بدون  مسئوالن  اینکه  بر 
اظهار کرد: مسئوالن،  باشند،  به مردم  در پی خدمت 
اهداف سازمانی  باید در راستای  نهادها و سازمان ها 
خود، که همان خدمت صادقانه به مردم و کشور است 
حرکت کنند و خدمت به مردم را فدای منافع حزبی 

و جناحی نکنند. 

خبر

خدمت به مردم فدای منافع 
حزبی و جناحی نشود

   شاهرخی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار 
قزوین گفت:قزوین از استان های پیشرو در پیگیری 

و اجرای حقوق شهروندی است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

از  صیانت  ستاد  جلسه  در  شاهرخی  سیدسعید 
استان  شهروندی  حقوق  و  عمومی  امنیت  حریم 
قزوین که با حضور جانشین بازرسی ستاد مرکزی 
صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 

اظهار  شد،  برگزار  قزوین  استانداری  در  کشور 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  شکل گیری  داشت: 
خود  آرمان های  جهت  در  سرافرازانه  امروز  به  تا 

حرکت کرده و با پشتوانه مردم بوده است.
مردم  نظام،  این  اجتماعی  سرمایه  افزود:  وی 
هستند بنابراین ضرورت دارد فعالیت ها و برنامه های 
بنابراین  خود را به صورت مردم محور انجام دهیم 
تمام تالش ما باید برای ارتقا سرمایه اجتماعی باشد.

گفت:  قزوین  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
کشور  وزارت  رصد  مرکز  که  رصدی  به  توجه  با 
و  اجتماعی  سرمایه  از  واقعی  تصویر  داد،  انجام 
شاخص های اجتماعی احصا شد که ضرورت توجه 
به صورت جدی در دستور کار  از آن ها  به برخی 

دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.
اعتیاد،  حاشیه نشینی،  کرد:  مطرح  شاهرخی 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  مباحث  سایر  و  طالق 
به صورت جدی در دستور کار بوده و به صورت 

هدفمند در استان قزوین دنبال می شود.
این مسؤول یادآور شد: تقوا، دیانت، فرهنگ غنی 
و پیشینه ارزشمندی که در استان قزوین وجود دارد، 
بستر قوی و مناسبی در حوزه عفاف و حجاب زمینه 

ایجاد کرده است.
گفت:  قزوین  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
با  عده ای  دارد  امکان  انظار  در  اینکه  به  توجه  با 
به شکل  را  قضیه  ظاهر  هنجارشکنی  و  خودنمایی 
استان  در  آمارها  اساس  بر  اما  دهند  نمود  دیگری 

قزوین عفاف به شکل مطلوبی وجود دارد.
شاهرخی اضافه کرد: نخستین گامی که باید برای 
با  بی ارتباط  که  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  تقویت 
حقوق شهروندی نیست، برداریم، تقویت باورهای 

دینی مردم است. وی تشریح کرد: نقش حوزه های 
سازمان  روحانیون  و  جماعات  و  جمعه  ائمه  علمیه 
تبلیغات اسالمی می تواند در حوزه عفاف و حجاب 
استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون  باشد.  اثرگذار  بسیار 
قزوین گفت: از طریق تریبون های نماز جمعه می توان 
مردم  بین  در  را  حساسیت موضوع عفاف و حجاب 
نهادینه کرد. شاهرخی بیان کرد: نباید به اجبار چادر 
سر کارمندان خانم کنیم بلکه باید این باور را در آن ها 
را ایجاد کرد که خارج از فضای اداری هم با حجاب 

چادر در جامعه حضور پیدا کنند.
به  اجرایی  دستگاه های  کرد:  اضافه  مسؤول  این 
باورهای  تقویت  در  اساسی  نقش  سیما  و  ویژه صدا 
دینی بین مردم جامعه دارد و رویکردها باید به سمت 
مسائل فرهنگی سوق یابد و صدا و سیما هم در این 

زمینه تالش ویژه ای داشته باشد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: یکی 
از افتخارات دولت یازدهم این بود که منشور حقوق 
تکلیفی  منشور  این  که  کرد  رونمایی  را  شهروندی 
و  بخش ها  تمام  بلکه  نیست  دولت  برای  تنهایی  به 

دستگاه ها باید برای تحقق آن همکاری کنند.
که  پیگیری هایی  به  توجه  با  کرد:  شاهرخی مطرح 
در زمینه حقوق شهروندی در استان قزوین انجام شده 
است، احساس می  شود جزو استان های پیش رو در این 

حوزه باشیم.

قزوین پیشرو در حوزه حقوق شهروندی است

تحقق رشد 8 درصدی،   7۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی نیاز است

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ۱4۰۰ 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     ۰۱۰۰۲48۱۰87۰۰3 بانک صادرات       ۰۱۰۰۰39455۰۰9     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   3333۱3۰۰ - ۰۱3    و   ۰9۱۱۱347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران ۲4۰۰ نفر

شماره حساب بانک ملی۰۱۰539۲855۰۰5 و   شماره حساب  بانک صادرات۰۱۰۲5۰73۰8۰۰۰- 
شماره حساب بانک رفاه۲۲۲۲۰۰۲۰۰- و شماره کارت  6۰6373۱۰۲۱759۱۲۲بانک مهر ایران

تلفن    ۰۱333363539        و         ۰۱33336389۰

هرکجا باشیم زمین از آن ماست ؛ در حفظ آن بکوشیم .

  امام علي )ع(   :   باالترین انسانیت ، تسلط داشتن بر خشم است و میراندن خواهش نفس .

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت: به تعدادی از  
رسانه ها در دوران فعالیت شهردار سابق رشت تا دو میلیارد 

تومان پرداخت شده است.
از  دعوت  با  خبرنگاران  جمع  در  کاظمی   مسعود   
برخی  به  پاسخگویی  جهت  رشت  شهرداری  سرپرست 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  جمع  در  اخیر  اتفاقات  از 
عمر شورای  پایان  به  ماه  دو  از  داشت:کمتر  اظهار  رشت 
چهارم رشت باقی مانده واعضای شورا براساس قانون و 
وجدان باید با اشرافیت کامل به مباحث شهری رسیدگی 
باید  اینکه  بیان  با  شهررشت  اسالمی  شورای  کنند.رئیس 
میزان بدهی و طلب شهرداری رشت کامال مشخص بوده 
و به اطالع اعضای شورا برسد گفت: سرپرست شهرداری 
رشت در اسرع وقت لیست دستگاه های برف روب  مورد 
اطالع  شورا  اعضای  به  را  آنان  قیمت  و  بررسی  را  نظر 
بدهکاران  لیست  بود  قرار  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی  دهد. 
دانه درشت شهرداری رشت به اطالع اعضای شورا برسد 
بیان کرد: شهردار سابق رشت بارها این موضوع را مطرح 
کرد و درحال حاضر از سرپرست شهرداری تقاضا دارم در 
اسرع وقت اسامی این افراد را به اعضای شورا معرفی کند. 
شهرداری  واحد خدمات شهری  عملکرد  از  انتقاد  با  وی 
امام  از سالروز شهادت  با گذشت چند روز  رشت گفت: 
شهر  سطح  در  تسلیت  بنرهای  همچنان  )ع(  جعفرصادق 
متاسفانه واحد خدمات شهری در  و  دیده می شود  رشت 

این خصوص به وظایف خود عمل نمی کند.

رئیس شورای شهر رشت:
رسانه هایی که میلیاردی از 

شهردار سابق رشت دریافتی 
داشتند

مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری استانداری:



 

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «

 

                   

                       

           

معنی لوگوی شــرکت هیوندای دست دادن بین 
مشتری و شرکت رو نشــون میده؛ خیلی ها فکر 
میکردند کــه لوگو بر گرفتــه از حرف اول این 

خودرو )H( است.
 vakoneshiha@                                  

چند تار زعفران را در یك لیوان آبجوش بیندازید 
اگر بعد از 5 دقیقه تارها سفید شد زعفران تقلبی 

است. 
vakoneshiha@                                    

  تحقیقات نشان میدهد قرص های خواب آور
)حتی یك عدد( به اندازه یك پاکت ســیگار برای 
بدن مضر اســت! قرص خــواب آور به میزان%35 

بیشتر،افراد را به سرطان مبتال میکند  
vakoneshiha@                                     

                    » اچ« معنای لوگوی 
هیوندا نیست

                      گوگل« رمزی نیرو 
جذب می کند

                     تشخیص زعفران 
تقلبی...!

                   هرگز قرص خواب 
آور نخورید

در سال 2004 گوگل برای استخدام نیرو به صورت 
رمزی آدرس سایت استخدام را در یك معادله در 
بیلبورد میدان هــاروارد نصب کرد تا هرکس آنرا 
حل کند و به وبســایت برسد بتواند برای استخدام 

vakoneshiha@                   !ثبت نام کند

گیالن دارای باالترین آمار مبتالیان به ســرطان معده 
در سراسر کشور 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اردبیل گفت: سرطان 
معده در باالترین آمار بعد از گیالن مربوط به استان 

vakoneshiha@                     /اردبیل است

6 میوه ای که آبرسان قوی برای پوست هستند
*خـیار 96%   *کدو سـبز %95 

*گوجـه %94
*آنانـاس 87%   * هنـــدوانه %92

* توت فرنـــگی %92         
vakoneshiha@                                      

پابرهنه راه رفتن باعث می شــود کف پاهایتان با 
زمین تماس مستقیم داشــته باشد و زمین  انرژی 

مثبتی دارد که بر سالمتی انسان تأثیرگذار است 
vakoneshiha@                                     

موجب سالمت قلب و ریه مي شود
همچنین به کاهش کلسترول خون، کمك میکند

 جلوگیری از پوکی استخوان در افراد سالمند
و آسانترین ورزش برای کاهش وزن و چربی سوزی 

است!                                  
vakoneshiha@                                      

2 لیوان بعد بیداری: فعال کردن ارگانهای داخلی
1 لیوان 30 دقیقه قبل غذا: هضم راحت غذا

1 لیوان قبل حمام: کاهش فشار خون
1 لیــوان قبل خواب: جلوگیری از ســکته مغزی و 

vakoneshiha@  حمله قلبی

زیــرا باعث بهم خوردن تعادل دمــا ومایعات بدن 
میگردد و بدنبال آن میتواند باعث بیماریهای پوستی، 
راشــهای قرمز رنگ بر روی پوست، آکنه، احساس 
vakoneshiha@     .سوزش و آسیب کبدی شود

*لیمو ترش
 *خوردن ترب 
*خوردن سیب
*خوردن گشنیر

vakoneshiha@                خوردن زنجبیل* 

  *حفظ سالمت مغز *حفظ سالمت قلب
*کاهش چربی خون *کمك به کاهش وزن

از  *پیشــگیری  مرواریــد  آب  از  *جلوگیــری 
پوکی استخوان پیشگیری از سرطان پوست

پیشگیری از پوسیدگی دندان ها    
vakoneshiha@                                    

                     پای برهنه راه
 بروید!!

                      در تابســتان کمتر                       فواید پیاده روی
سیر استفاده کنید!

                    مواردی که بوی بد                     زمان آب خوردن
دهان را از بین میبرد 

                     خواص انگور

                  رکورد گیالن در 
سرطان معده!!!

آیا میدانید !!

مدیر کل بهزیستی،

7
     سه شنبه  3  مرداد  1396/ شماره 665

گوناگون
دبیر تخصصی و سرپرست 
هیئت داوران هفتمین جشنواره 
رضوی  فرهنگ  جلوه های 
پایان  از  کشور  رسانه های  در 
نفرات  انتخاب  و  داوری  کار 
برگزیده این دوره از جشنواره 
اختتامیه  گفت:  و  داد  خبر 
همزمان با دهه کرامت برگزار 
دبیر  مقدسی،  رضا  می شود. 
هیئت  سرپرست  و  تخصصی 
جشنواره  هفتمین  داوران 
جلوه های فرهنگی رضوی در 
رسانه های کشور در گفتگو با 
پس  کرد:  اظهار  خبرنگاران، 
بررسی  و  مطالعه  هفته  دو  از 
هفتمین  به  ارسالی  آثار  دقیق 
جلوه های  جشنواره  دوره 
رسانه ها،  در  رضوی  فرهنگ 
پایان  به  آثار  این  داوری  کار 
از  تقدیر  ضمن  وی  رسید. 
داوری  تیم  در  همکاران خود 
آثار جشنواره متشکل از احمد 
علیرضا  مقدم،  بیژن  توکلی، 
نصرالهی،  اکبر  و  ملکیان 
انتخاب  مراحل  تمامی  افزود: 
آثار برگزیده در معاونت امور 
اطالع رسانی  و  مطبوعاتی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اسالمی انجام شده است. دبیر 
هیئت  سرپرست  و  تخصصی 
جشنواره  هفتمین  داوران 
رضوی  فرهنگ  جلوه های 
تصریح  کشور  رسانه های  در 
کرد: اسامی نفرات منتخب به 
شد  اعالم  جشنواره  دبیرخانه 
برای  برگزیده  عزیزان  از  تا 
این  اختتامیه  آیین  در  شرکت 
جشنواره دعوت به عمل آید.

هفتمین  افزود:  مقدسی 
فرهنگ  جلوه های  جشنواره 
کشور  رسانه های  در  رضوی 
از سری برنامه های پانزدهمین 
امام  بین المللی  جشنواره 
اداره کل  همت  به   رضا)ع( 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
گیالن، معاونت امور مطبوعاتی 
و اطالع  رسانی وزارت فرهنگ 
بنیاد  و  اسالمی  ارشاد  و 
بین المللی فرهنگی  هنری امام 
 رضا)ع(، مرداد 96 همزمان با 
استان  میزبانی  به  کرامت  دهه 
می شود.وی  برگزار  گیالن 
خاطرنشان کرد: عالقمندان برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانند 
این  اطالع رسانی  پایگاه  به 
gilan. آدرس  به  جشنواره 
shamstoos.irمراجعه کنند.

خبر

گیالن:  استان  بهزیستی  کل  مدیر   
تعداد مددجویان سازمان بهزیستی بالغ 

بر 1۰۰ هزار نفر است
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
کل  مدیر  خبری  نشست   ،  24 گیالن 
بهزیستی استان گیالن به مناسبت هفته 
برگزار  رسانه  اصحاب  با  بهزیستی 
کل  مدیر  خبری  نشست  این  در  شد. 
سازمان  گفت:  گیالن  استان  بهزیستی 
در  دولتی  نهادهای  از  یکی  بهزیستی 
پذیر  آسیب  گروه  ساماندهی  جهت 
جامعه است و خدمات بسیار زیادی را 

در این زمینه ارایه داده است. 
محمدرضا پارسی تعداد مددجویانی 
خدمات  بهزیستی  سازمان  از  که  را 
هزار   1۰۰ بر  بالغ  کنند،  می  دریافت 
ارایه خدمات  نفر عنوان کرد و گفت: 
به مددجویان یک فرصت بزرگ برای 

سازمان بهزیستی است. 
را  بهزیستی  سازمان  وظایف  وی 
نگهداری از سالمندان نیازمند حمایت: 
سالمندان  از  نگهداری  مراکز  در 

خدمات  ارایه  و  پذیرش  بهزیستی، 
به  اجتماعی  مددکاری  و  مشاوره 
آنها  بستگان  یا  خانواده  سالمندان، 
عنوان کرد و گفت: این خدمات شامل 
نگهداری شبانه روزی سالمندان ناتوان 
بدون  سرپرست  یا  و  سرپرست  بی  و 
بضاغت و همچنین خدمات مورد نیاز 

دیگراست. 
مدیر کل بهزیستی از جمله خدمات 
خط  گذاری  پایه  را  بهزیستی  سازمان 
 ،)12۳( اجتماعی  اورژانس  تلفن 
ازدواج،  از  قبل  مشاوره  خدمات 
معلولین،  و  مددجویان  مسکن  تامین 
پیشگیری  اعتیاد،  ترک  مراکز  ایجاد 
سالمت  از  اطمینان  و  چشم  تنبلی  از 
مبتنی  توانبخشی  کودکان،  شنوایی 
آسیبهای  از  پیشگیری  جامعه،  بر 
از  نگهداری  و  حمایت  اجتماعی، 
سرپرست،  بی  و  بدسرپرست  کودکان 
ارایه خدمات به معلولین، سالمندان و 
بیماران روانی مزمن، آموزش مهارتهای 

زندگی و موارد دیگر بیان کرد. 

تلفن  پارسی گفت: خط  محمدرضا 
سال  از   )12۳( اجتماعی  اورژانس 
در  ابتدا  از  و  گذاری شده  پایه   1۳87
شهرهای رشت، الهیجان، تالش، فومن 

و انزلی دایر شده است. 
بهزیستی  هفته  در  کرد:  اضافه  وی 
تلفن در شهرهای آستانه  این خط  نیز 
اشرفیه، شفت، صومعه سرا، رضوانشهر 

و ماسال نیز افتتاح خواهد شد.  
حدود   95 سال  در  گفت:  وی 
در  مداخله  هشتصد  و  هزار  سیزده 
که  داشتیم  اجتماعی  اورژانس  مراکز 
از این مقدار 594 مورد کودک آزاری، 
مورد   2۳1 همسرآزاری،  مورد   4۰6
خودکشی و 118 مورد سالمندآزاری و 
در سه ماهه اول سال جاری بیش از 4 

هزار مورد مداخله بوده است. 
مدیرکل بهزیستی استان گیالن اضافه 
هزار   ۳1 از  بیش  گذشته  سال  در  کرد: 
نفر از دانش آموزان مقطع سوم متوسطه، 
تحت  دانشجویان  و  دانشگاهی  پیش 
آموزشهای قبل از ازدواج قرار گرفته اند.  
بالغ  گیالن  استان  کل  در  کرد:  بیان  وی 
بر 8 هزار و نهصد زوج تحت خدمات 
از  اند که  مداخله و مشاوره قرار گرفته 
به سازش  درصد  بر 12  بالغ  تعداد  این 
مواجه شده اند.  محمرضا پارسی گفت: 
ساالنه در کل کشور بالغ بر 15 هزار نفر 
معلول به تعداد معلولین اضافه می شود 
صورت  به  ذهنی  معلولیتهای  اغلب  که 

مادرزادی هستند.

بخشعلی زاده  شیما  دکتری  رساله  از  دفاع  جلسه 
دانشجوی دکتری زیست دریا با عنوان: خصوصیات 
 )Acipenser persicus( ایرانی  تاسماهی  ذخیره 
در قسمت های شرقی و غربی آب  های جنوبی دریای 
ریز  و  ریخت  شناسی  های  ویژگی   مبنای  بر  خزر 
ترکیبات شیمیایی خار باله سینه ای، به راهنمایی دکتر 
علی بانی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی در 

تاالر شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار شد.
دانشجوی  اولین  عنوان  به  علی زاده  بخش  شیما 
خود  رساله  از  گیالن  دانشگاه  دریا  زیست  دکتری 
براساس  وی  دکتری  رساله  و  کرد  دفاع  موفقیت  با 
این رساله دکتری که  ارزیابی شد.  داوران عالی  نظر 
منابع طبیعی و  دانشگاه  با همکاری  به طور مشترک 
علوم زیستی وین اتریش به انجام رسید، در رقابت با 
طرح های پژوهشی اساتید و پژوهشگران دانشگاهها 
بین  صندوق  گرنت  از  دنیا  پژوهشی  موسسات  و 
امارات برخوردار شد. ذخیره  المللی محمد بن زاید 
تاسماهی ایرانی )Acipenser persicus( به  عنوان 
یک ذخیره منحصر به فرد در قسمت جنوبی دریای 
آن  زندگی  تاریخچه  که  آید  می  حساب  به  کاسپین 
نیست.  شده  شناخته  به خوبی  شناسان  زیست  برای 
در این پژوهش به کمک ریز ترکیبات شیمیایی خار باله 
سینه ای و به  روش های لیزر استقرایی طیف  سنجی جرمی 
پالسمای جفت شده القایی )LA-ICP-MS(، تاریخچه 
و  شرقی  های  قسمت  در  گونه  این  اکولوژی  و  زندگی 
یک  به  عنوان  که  گردید  مشخص  کاسپین  دریای  غربی 
ابزار غیرکشنده کاربرد زیادی در حفاظت گونه ای و 

مدیریت بهره برداری این گونه با ارزش دارد.

قضایی  الکترونیک  راستای گسترش خدمات  در   
خدمات  اندازی  راه  به  توجه  با  و  کشور  سطح  در 
جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این مرکز 
اقدام به برگزاری فراخوان از بین واجدین شرایط به 
استان  مراکز  قضایی  های  حوزه  در  محدود  صورت 
های کشور می نماید. این فراخوان از تاریخ 1۰/۰5/1۳96 
سامانه  طریق  از  روز   ۳1 مدت  به   1۰/۰6/1۳96 لغایت 

www.adliran.ir قابلیت ثبت نام دارد.

خبر

خبر

اولین دانشجوی 
دکتری زیست 

شناسی دریا از رساله 
خود دفاع کرد

اعالم  برای راه اندازی دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی 

۱۰۰ هزار مددجو در گیالن 
تحت پوشش هستند

 نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت:مافیای برنج چقدر قدرت دارند 
که تا معاونت اجرایی ریاست جمهوری نفوذ کرده اند.  

دکتر حسنی در جلسه هماهنگی اشتغال و تولید استان با اشاره به اینکه گیالن یکی 
گیالن  در  کشور  برنج  از۳5درصد  بیش  است،گفت:  کشور  برنج  تولید  قطب های  از 
تولید می شود. وی افزود:با تالش هایی که انجام شد،هیئت دولت سال گذشته مصوب 
کرد که در 4ماهه برداشت برنج از واردات برنج جلوگیری شود و نمایندگان گیالن 

نیز به استناد این مصوبه،خبر خوش جلوگیری از واردات برنج را به تک تک روستاها 
رساندند و این موضوع از تبلیغات مهم ما برای دولت روحانی در زمان انتخابات در 
بین کشاورزان بود. نماینده مردم رشت با تاکید بر اینکه حامی دولت است و نباید از 
حرفهایش برداشت سیاسی شود،ادامه داد:در نهایت تاسف شریعتداری معاون اجرایی 
ریاست جمهوری طی بخشنامه ای این مصوبه را لغو کرد و معلوم نیست ،این لغو به 

استناد کدام ماده قانون لغو شد.

نفوذ مافیای واردات برنج تا معاونت اجرایی ریاست جمهوری
واکنش

پایان داوری آثار 
جشنواره جلوه های 

فرهنگ رضوی 

تلفن    ۰۱333363539        و         ۰۱33336389۰

سوم«  تئاتر»پله  عکس  نمایشگاه 
حضور  با  تیرماه   ۳۰ جمعه  دیروز 
مدیرعامل  بهداروند«  »ارمغان  دکتر 
در  ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن 
پیام  امید   « هنری  و  فرهنگی  موسسه 

دهکردی«افتتاح شد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگ و ارشاد اسالمی الهیجان؛دکتر 
انجمن  مدیرعامل  بهداروند«  »ارمغان 
دیروز  عصر  ایران  نمایشی  هنرهای 
هنری  فرهنگی  ی  موسسه  مهمان 
دیدار  این  در  بود.  دهکردی  پیام  امید 
محمدعلی  حضور  با  که  صمیمانه 
عارفه  و  دهکردی  حسنی،پیام  صادق 
بهداروند ضمن  دکتر  برگزار شد،  لک 

»پله  تئاتر  عکس  نمایشگاه  از  بازدید 
سوم« که در موسسه ی فرهنگی هنری 
از  بود،  برپاشده  دهکردی  پیام  امید 
کرد  بازدید  موسسه  فضاهای  دیگر 
ی  مجموعه  این  بانیان  از  تجلیل  با  و 
نهادها  بر گسترش همکاری  حرفه ای 
این مجموعه  با  ارگان های مختلف  و 
کرد  امیدواری  ابراز  وی  کرد.  تاکید 
افتتاح چنین مرکزی آغازی باشد برای 
گشایش هر چه بیش تر مجموعه هایی 

از این دست در سراسر کشور.
 این نمایشگاه به همت و گردآوری 
از هنرجویان  آثاری  با  حمید مهدوی  
 . است  شده  برگزار  موسوي  رضا 
نمایشگاه مذکور شامل 47 عکس ) با 

عکاس   47 از  تئاتر(  عکس  محوریت 
می باشد. هنرمندانی که عکس هایشان 
شد  خواهد  دیده  نمایشگاه  این  در 
-سیاوش  زمانی  مرتضی   : از  عبارتند 
ماندانا   - سبزیوند  -آیین  حمید  
نوری  خواجه  فاطمه   - عضدآزاد 
 - اشتری  امین  محمد  ارگی-  تبسم   -
-امیر  سپهرم  طال  سرسپار-  کیارش 
خوارزمی- طال طاهرنیا - زهره صفی 
سامعي-  شراره  امامي-  -بعثت  نور 
ساینا   - جلیلي  خاطره   - زهراشاهی 
قادري - مریم دیهول- هلیاحسینیون- 
 - نظاري  فرزانه   - راد  طاهری  لیال 
-مینا  الهیارنژاد  فاطمه  بابایي-  رسول 
تقی  داریوش  رحیمی -فاطمه مهری- 

فیض  علي شعله  پور- صدف خواجه- 
گشای-  ره  زهرا  یاوري-  هانیه  بخش- 
بنفشه جاللی- هانا حواري نسب - پگاه 
نگین شکیبا  ابوالقاسم-  قدیري - مجید 
جواد  محمد  اسماعیلی-  مال  حسین   -
دلنوازی -  تینا  ایروانی-  پیمان   - منفرد 
فاطمه  مهدوي-  حمید  موسوی-  رضا 
پاُزکی- فرخ خسروپناه - نوید محمدی 
آسا   - خالقی  فرناز   - فیضی  آزاده   -

عالیخانی
ساعت  از  6مرداد  تا  نمایشگاه  این 
هنري  فرهنگي  موسسه  در   19 الي   11
پذیرای  الهیجان  دهکردي  پیام  امید 

عالقمندان به هنر عکاسی خواهد بود.

 نمایشگاه گروهی عکس تئاتربا عنوان »پله سوم« درالهیجان

زهرا رضائی
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واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـر  ویـژه

خبر

خبر

مشکل بدهی گلخانه 
داران کیشستان حل 

می شود

برداشت برنج در 
شرق گیالن

تحلیل سیاسی روز ،

دولـت دوازدهم و آرایـش کابینه
ادامه مطلب ...

حال  عین  در  روحانی  حسن 
وزیران  هیات   ، دارد  تصریح 
خواهد  جناحی  فرا  جدید  دولت 
همه  از  شود  می  تالش  و  بود 
افکار و اندیشه های ناب که قصد 
بهره  دارند،  را  مردم  به  خدمت 

گیری شود. 
که  است  این  نگارنده  پیشنهاد 
اطرافیان  و  روحانی  حسن  دکتر 
تاثیر گذار وی این دوره یک کار 
دهند  انجام  العاده  فوق  و  بدیع 
دادن  گوش  جای  به  اینکه  آن  و 
و سهم  نظران  به صدای صاحب 
خواهان و رسانه ها و امثال آن که 
همیشه زمان گفته اند و شنیده ایم 
نبردیم،  و خیلی هم راه به جایی 
در  مردم  نمایندگان  از  بار  این 
هرقشر و صنفی هم نظر خواهی 
پیشنهادها  و  نظرها  این  و  شود 

حائز اهمیت بیشتر باشد. 
جوان،  باید  دولت  تردید  بی 
اما   ، باشد  نگر  آینده  و  کارآمد 
اگرقرار باشد مدیران کنونی بروند 
و فرزندان آنها جایگزین شوند یا 
برخی از مسئوالن دولتی و وزیران 
با فضای سازی ها و نوشتن متن 
ها و امثال آن بخواهند نظررئیس 
ودوباره  جلب  را  جمهوری 
اش  که  بمانند  منصب  درهمان 
کاسه  همان  کاسه   ، اش  همان 

کارآمد  دولت  یک  در  است.!! 
ای  نیست که عده  آن  تنها  هدف 
جوان را جایگزین افراد با تجربه 
گیری  کار  به  هدف  بلکه   ، کنیم 
اندیش  دور  و   عالم  های  جوان 
، دارای تجربه ، دلسوزی که فهم 
و  اسالمی  و  انقالب  از  درستی 

خدمت به مردم داشته باشند. 
هم  شایسته  بسیار  سویی  از 
خواهد بود قبل از دستگاه قضایی 
ریاست  نهاد   ، بکند  اقدامی 
جمهوری از طریق ابزارهایی مانند 
حراست و اداره نظارت و .... در 
مشخص   بررسی   یک  با  اختیار، 
سیستم  دولتی،  مسوالن  کند 
بانکی، ارگانهای وابسته به دولت، 
نظایرآن  نهادها و شهرداری ها و 
برثروت  میزان  چه  مدت  این  در 

خود افزوده اند.
  کاری که الزم است دستگاه 

از  بعد  مسئوالن  برای  قضایی 
انجام  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مدیران  که  کند  مشخص  و  دهد 
از ذیل تا سطح دارایی ها و ثروت 
همه  در  را  خود  میلیاردی  های 
نه  اند،  آورده  کجا  از  ها  دولت 
آنکه فقط یک دولت هدف باشد.  
به هر روی برای داشتن دولتی 
دردولت  آنچه  عکس  بر   « پاک 
های قبلی شعارداده می شد!«  نیاز 
به  دلسوزی  افرادی  انتخاب  به 
نظام و مردم ، پاکدست ، کارآمد 
خدمت  کلمه  واقعی  معنای  به  و 

گذاراست. 
دنبال  به  که  آنها  رویه  این  با 
رابطه  و  باند  و  ثروت  اندوختن 
حضور   به  تمایلی  هستند، 
نخواهند  دولتی  درمسئولیت 
داشت » زیرا برایشان نمی صرفد 
واقع  به  که  آنها  و  ارزد«  نمی  و  

خادم مردم باشند با رغبت فراوان 
در  و  شوند  می  حاضر  درصحنه 
انقالب  نثار  را  شان  جان  عمل 
اسالمی و مردم خوب کشور شان 

خواهند کرد.  
گفت،  باید  مستقل  نگاهی  با 
چهارسال  در  یازدهم  دولت 
گذشته درهمه حوزه ها به غیر از 
حوزه  اشتغال و تا حدودی امور 
میزان  عرصه  دراین  که  فرهنگی 
اجتماعی  اخالق  و  نزاغ  و  طالق 
البته ریشه در  دچار تزلزل شد و 
گذشته ها دارد- الحق در سایر زمینه 
ها بسیار خوب عمل کرد و انشا ءاهلل 
در چهارسال آینده وضعیت اشتغال و 
مسائل فرهنگی  و اصالح نظام بانکی 
به سرعت ترمیم و تنظیم شده و مردم 
از این شرایطی که در آن قرار دارند ، 

بیرون خواهند آمد. 
 29 که  نفری  میلیون   4۰ همه 
انتخابات  در  امسال  ماه  اردیبهشت 
 « کردند  شرکت  جمهوری  ریاست 
به دکتر روحانی  میلیونی که  چه 24 
به  که  میلیونی   16 چه  و  دادند  رای 
خواستار   « دادند  رای  رئیسی  آقای 
پاک،  توانمند،  دولتی  کار  به  آغاز 

بدون حاشیه و خدمتگذار هستند.
دولتمردانی که مردم  روی اسم 
آنها قسم بخورند و اگر جایی کم 
صراحت  با  مردم  شد،  گذاشته 
تقصیر  مشکل  این  که  کنند  اعالم 
دولت و نظام نیست و شرایط کشور 

و جهانی چنین حکم می کند. 

 جانشین مدیرمسئول  :               محمود رضایی

مدیرعامل  دستور 
برای  کشاورزی  بانک 
گلخانه  بدهی  مشکل  حل 

داران کیشستان
شهیدزاده  دکتر  سفر  در 
گیالن  به  بانک  مدیرعامل 
مشکالت  حل  خصوص  در 
گلخانه های کیشستان با آقای 
دکتر حسنی نماینده رشت و 
کشاورزی  کمیسیون  عضو 
نظر  تبادل  و  بحث  مجلس 
بانک  عامل  مدیر  و  شد 
تعیین  برای  ای  ویژه  دستور 
مدیر  به  آنان  بدهی  تکلیف 

شعب بانک دراستان دادند. 
در  کاری  جلسه  یک  طی 
بانک  شعب  مدیریت  محل 
دکتر  حضور  با  گیالن  استان 
هیئت  اعضای  و  حسنی 
ای  گلخانه  شهرک  مدیره 
تصمیمات ویژه ای گرفته شد 
و مقرر شد با تعامل سه جانبه 
بدهی غیر جاری این  گلخانه 
ها با استفاده از بند و تبصره 
16 قانون بودجه سال جاری 

حل و فصل شود . 
دکتر  است  ذکر  به  الزم 
حسنی در جلسه روز گذشته 
مقاومتی  اقتصاد  کارگروه 
بانک  عملکرد  از  استان 
تبصره  اجرای  در  کشاورزی 
و   95 بودجه سال  قانون   ۳5
بند و تبصره 16 در خصوص 
جرائم  و  سود  بخشودگی 
میلیارد  یک  زیر  بدهکاران 

تشکر کرد.

کشاورزی  جهاد  مدیر 
برداشت  گفت:اولین  رودسر 
آغاز  شهرستان  این  در  برنج 
افزود:حلیمه  وی  است.   شده 
دهستان  اهل  کشاورز  رجبی 
برداشت  باالن بخش کالچای  بی 
خوشه های برنج را از شالیزارهای 
ادامه  مشتاق  کرد.  آغاز  باالن  بی 
و  سختکوش  کشاورز  داد:این 
بخش  بی باالن  روستای  پرتالش 
در  رودسر  شهرستان  کالچای 
برداشت  کار  گیالن،  استان 
هکتار   5/1 سطح  در  را  برنج 
کرد.  آغاز  خود  شالیزارهای  از 
با  رودسر  مدیرجهادکشاورزی 
امروز  برنج  برداشت  اینکه  بیان 
انجام  حال  در  سنتی  به صورت 
است،خاطر نشان کرد:خوشه زنی 
بیش  در  برنج  طالیی  ساقه های 
شالیزارهای  از  95درصد  از 
وی  است.  شده  گزارش  رودسر 
محصول  حاضر  حال  گفت:در 
شالیزارهای  از  نیمی  در  برنج 
است.  برداشت  آماده  رودسر 
به  اشاره  با  مشتاق  اهلل  احسان 
افزایش  شاهد  امسال  اینکه 
خواهیم  رودسر  در  برنج  تولید 
پس  داریم  کرد:برنامه  بود،تصریح 
از برداشت برنج در 4هزار هکتار 
شهرستان  این  شالیزارهای  از 
اشاره  با  یابد. وی  پرورش  راتون 
شهرستانهای  از  رودسر  اینکه  به 
گیالن  راتون  پرورش  در  پیشرو 
موجب  است،گفت:راتون 
افزایش  و  برنج  تولید  افزایش 

درآمد کشاورزان می شود.

هشت ضرب  المثل  مدیریتی عجیب از 
سراسر دنیا

* جامایکا: قبل از آنکه از رودخانه عبور 
کنی، به تمساح نگو “دهن گنده”.

را  او  داری،  نیاز  کسی  به  وقتی  تا  تفسیر: 
تحمل کن و با او مدارا کن.

 * هاییتی: اگر میخواهی جوجه هایت سر 
تخم مرغ  آورند، خودت روی  بیرون  تخم  از 

ها بخواب.
کارت  که  هستی  آن  دنبال  به  اگر  تفسیر: 

را به بهترین شکل انجام دهی آن را به شخص دیگری غیر از خودت مسپار.
*  التین: یک خرگوش احمق، برای النه ی خود سه ورودی تعبیه می کند.

تفسیر: اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می کند که راه دخالت دیگران 
را در امور خودت بر آن ها ببندی

 * آفریقا: هر سوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است.
تفسیر: معادل فارسی اش می شود، اگر در دیده ی مجنون نشینی، به غیر از 

خوبی لیلی نبینی.
 * روسی: بشکه ی خالی بلندترین صدا را ایجاد می کند.

تفسیر: هیاهو و ادعای زیاد نشان از تهی بودن دارد.
باید یک تخم  مرغ  ، حداقل  املت خوشمزه  برای پختن یک  اسپانیا:   * 

شکست.
تفسیر: بدون صرف هزینه به نتیجه  مطلوب دست نخواهی یافت

* روسی: هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزومًا آشپز ماهری نیست.
تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست.

*  ژاپنی : اگر می خواهی جای رئیس ات بشینی پس هلش بده بره باال 
تفسیر: برای پیشرفت زیر آب کسی رو نزن.

چند نکته از این معنا
خانه انجایی است که.... در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند ؛  بچه ها نمیتوانند بزرگ شوند!   شایـد قد بکشند ، اما بال و پر نخواهند 
گرفت...!  میدونید خونه کجاست؟ خونه اونجایی نیست که یه پذیرایی صد مترى و چهار تا اتاق خواب و کلی امکانات دیگه داشته باشه...  خونه 
یعنی»احترام و درك متقابل«  خونه یعنی»جایی که وقتی بهش فکر میکنی یه لبخند بیاد رو لبات«  خونه یعنی»آرامش وامنیت« خونه یعنی»یه استکان 
چاى گرم در کنار کسانی که دوستشون دارى« خونه یعنی»فضایی خالی از خشم خالی از دود  ، خالی از قرص خواب و استرس« خونه یعنی»وقتی واردش 

میشی لبخند بزنی و لبخند ببینی« یه خونه خوب متراژش باال نیست؛ وسعت قلب آدماش زیاده.  همچین خونه ای رو براى همه آرزو می کنیم.

www. gilan    .ir    24شبکه خبری » گیالن ۲4« را لطفا بخوانید، به آدرس
مهم ترین اخبار روز استان گیالن ، رسانه ای برای شما  با حداقل  90 درصد مطالب تولیدی

آماده انعکاس اخبار علمی ، تحقیقی دانشگاه های استان، بخش بهداشت و درمان، محیط زیست  با اولویت اخبار جوانان 

مدیرعامل بانک 
کشـاورزی گیالن،


