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دوره  دوازدهمین 
ریاست  انتخابات 
با  ایران  جمهوری 
برگزاری اولین مناظره 
ای  تازه  مرحله  وارد 
در  آنچه  است.  شده 
این مناظره تاکنون رخ 
داد،  اکنون در فضای 
مجازی به شکلی فزاینده و گسترده ای در داخل 
و خارج از کشور بازتاب دارد و دامنه گمان زنی 
ها و پیش بینی ها نه تنها قطع نشده که هر روز 
این همان  افزوده می شود. در واقع  بر میزان آن 
خواست به حق و دور اندیشانه مقام معظم رهبری 
برای  مردم  حضور  و  انتخابات  تنور  که  است 
حضور در این حماسه ملی پررنگ باشد و حتی 
، شایسته  دارند  نظام اسالمی زاویه  با  کسانی که 
است در سرنوشت سرزمین شان مشارکتی فعال 
داشته باشند.  صادق خرازی سفیر سابق ایران در  
مشخص  که  است  کرده  اعالم  تازگی  به  فرانسه 
نیست در جناح اصالح طلب ها و اعتدال گرایان 
» تیم دولت« چه کسی به نفع چه کسی کنار می 
رود و باید منتظر بود  و دید، دیدگاه های مردم در 

روزهای آینده به کدام سمت می رود.
حبیبی دبیر کل حزب موتلفه  نیز که اقا میرسلیم  
در   دار   استخوان  و  قدیمی  این حزب  سوی  از 
انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدده  کارزار 
آخرین  تا  انتخاباتی  نامزد  این  گفته،  هم  است 
باره  مرحله در صحنه خواهد بود و آن زمان در 
تصمیم  تداوم حضورشان  و  انتخابات  سرنوشت 
گیری می شود . در میان مردم هم گمان زنی ها با 
نقش پر رنگ صدا و سیما، فضای مجازی و رسانه 
های مکتوب و خبرگزاری ها  قوت گرفته است 
که در تیم دولت احتمال آنکه جهانگیری بماند ، 
بسیار زیاد است.  » به خصوص آنکه خودش روز 
یکشنبه دهم اردیبهشت ماه برای دومین بار کنار 
رفتنش را از چرخه رقابت ها نپذیرفته و به اما و 

اگر ها  مرتبط می داند.

کی به نفع چه کسی کنار 
می رود

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

خـــــبـرهای ویـژه

2میلیون شغل در کشور ایجاد شد
            وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در چند سال 
گذشته توانستیم دو میلیون شغل ایجاد کنیم.  علی ربیعی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این 
هفته تهران افزود: روزگاری نیازمند 600 هزار شغل بودیم اما هم اکنون ساالنه به ایجاد یک میلیون و 200 

هزار شغل نیازمندیم که بیشتر آنها فارغ التحصیالن دانشگاه ها هستند...
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85 درصد برنامه های 
سال 95 محقق شد

مفسدان در شوراها جایی ندارند

شهـردار رشت خبـر داد ،
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شهرداری و اجرایی کردن پروژه بزرگ بازآفرینی شهر رشت این بوده است که اکنون 

مردم به شهرشان بیشتر اهمیت می دهند...
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استاد مجید محمـدپور
استاد برجسته روزنامه نگاری ، روابط عمومی

 و مدیریت

جمعی از مدیران رسانه ها و خبرنگاران های 
 استان گیالن ، قروین و مازندران 

قابل توجـــه

استاد محمد پشنگ :
 بیش از 35 سال کار ماساژ درمانی انجام می دهد

بیش از 2 هزار بیمار را از طریق ماساژ از روی لباس بدون خطا 
درمان کرده است

درمان دردهای استخوان و مفصل 
بدون داروهای شیمیایی

امكان افزایش 2 یا ٣ برابري یارانه ها وجود ندارد
رئیس مجلس :

شورای  مجلس  رئیس   
اظهارات  به  واکنش  در  اسالمی 
یا سه  دو  افزایش  بر  مبنی  برخی 
شرایط  در  گفت:  یارانه ها  برابری 
دولت  کشور،  اقتصادی  فعلی 
برابری  سه  یا  دو  افزایش  توان 
یارانه ها را ندارد. الریجانی شرایط 
بسیار  را  کشور  اقتصادی  فعلی 
به  اشاره  با  و  کرد  عنوان  پیچیده 
از  ناشی  اقتصادی  گشایش های 
نفتی  افزایش درآمدهای  برجام و 
کشور، افزود: با وجود اینکه پس 
کشور  اقتصادی  فضای  برجام  از 
بهتر شده و درآمد کشور افزایش 
یافته ولی این عالج کار نیست و 
و  کارآفرینی  افزایش  کار  عالج 

تولید در کشور است.
به  الریجاني  قاطع  پاسخ    

رئیسي

 البته رئیس مجلس، تنها وعده 
به  و  نداد  قرار  هدف  را  یارانه ها 
از  ازدواج  وام  افزایش  وعده 
کرد:  اشاره اي  هم  رئیسي  سوي 
زمانی  که  تا  است؛  این  حقیقت 
ثروت  و  شکوفا  کشور  اقتصاد 
افزایش  امکان  نشود،  ایجاد 
وام  یارانه،  ازدواج،  وام های 
وجود  خدمات  سایر  و  مسکن 
برای  پولی  دولت  چراکه  ندارد 
تأکید  ندارد.الریجانی  پرداخت 
این  عالی  آموزش  اشکال  کرد: 
زمینه  که  را  رشته هایی  که  است 
کار در کشور در آنها وجود ندارد، 
آموزش می دهد. وی اتکا به دولت 
برای تولید را کار نادرستی دانست 
و ادامه داد: باید دولت کوچک و 
چابک شود تا هزینه ها کاهش یابد 
از  انتظارها  باید  راستا  این  در  و 

دولت را کاهش داد چراکه دولت 
باید نقش نظارتی داشته باشد.

اسالمی  رئیس مجلس شورای 
بسترساز  باید  دولت  داد:  ادامه 
بخش خصوصی  و  مردم  فعالیت 
مردم  رقیب  نه  و  تولید  در حوزه 
نمی گذارد  دولتی  چنین  و  باشد 
شکوفا  کشور  در  استعدادها 
مزیت های  گفت:  شود.الریجانی 
شود  اولویت بندی  باید  استان 
این  با  متناسب  حرفه های  تا 
اولویت ها آموزش داده شود.رئیس 
پنج میلیون و  اینکه  بیان  با  مجلس 
پروژه  ریال  میلیارد  هزار   ٥00
در  کلنگ زنی شده  و  نیمه تمام 
داد:  ادامه  دارد،  وجود  کشور 
توصیه ما این است که در کشور 
تنها  و  نشود  زده  کلنگ  دیگر 
اعتبار  و  پول  فراهم شدن  از  بعد 

پروژه  اتمام  و  ساخت  برای  الزم 
کلنگ زنی صورت گیرد.

میلیارد دالر پول   صرف 200 
خالي  آپارتمان هاي  ساخت  براي 

از سكنه
وی استفاده صحیح از درآمدهای 
گفت:  و  دانست  ضروری  را  کشور 
ساخت  برای  پول  دالر  میلیارد   200
آپارتمان هایی در کشور هزینه شده که 
کشور  منابع  و  هستند  سکنه  از  خالی 

جایی هزینه شده که کارکرد ندارد

پاداش سال 95 
فرهنگیان گیالن

 پرداخت می شود

احتمال حمله اتمی آمریکا علیه 
روسیه

ادامه مطلب صفحه 3

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

شماره حساب بانک ملی0١05392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0١0250٧308000- شماره حساب
 بانک رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶3٧3١02١٧59١22بانک مهر ایران

تلفن    0١3333۶3539        و         0١3333۶3890

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنشمهندس بلبل آبادی اعالم کرداستاندار گیالن ،معاون شهردار ،
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

 انتخاب شما به عنوان استاد نمونه سال 95- 96  برای 
سومین دوره پیاپی موجب مسرت و افتخار مان شد

توفیقات روز افزون  آن معلم سخت کوش و برجسته 
را از درگاه خداوند خواستاریم.
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شهرداری رشت

ستاد  نشست  چهارمین   
جرائم  از  پیشگیري  ویژه 
استان  انتخاباتي  تخلفات  و 
رئیس  شد.  برگزار  گیالن 
در  استان  دادگستری  کل 
تخلفات  گفت:  نشست  این 
تذکر  و  بررسی  انتخاباتی 
شاهد  اگر  و  شود  می  داده 
به  متخلفان  توجه  عدم 
آنان  اعتنایی  بی  و  تذکرات 
تکلیف  به  باشیم،  قانون  به 
دستگاه  عنوان  به  خود 
بر حسن  نظارت  در  قضایی 
عمل  قاطعانه  قوانین  اجرای 
روابط  گزارش  به  کنیم.  می 
رساني  اطالع  و  عمومي 
دادگستري کل استان گیالن، 
رئیس  پور  احمد سیاوش 
در  استان  دادگستري  کل 
ضمن  نشست  این  آغاز 
حسین  امام  میالد  تبریک 
بهره  توفیق  السالم،  علیه 
مندی از معنویات ماه شعبان 
متعال  از خداوند  را  المعظم 
مسئلت کرد. این مقام ارشد 
اهمیت  بیان  ضمن  قضایی 
اقدامات  و  تصمیمات 
تصریح  ستاد  این  پیشگیرانه 
اجرایي  هاي  دستگاه  کرد: 
تا  هستند  ملزم  نظارتي  و 
از  پیشگیري  ستاد  مصوبات 
انتخاباتي  تخلفات  و  جرائم 
به  حساسیت  و  دقت  با  را 
اقدامات  و  رسانده  انجام 

خود را گزارش نمایند.
قضایي  شوراي  رئیس 
اطالع  موضوع  در  استان 
به  رسیدگی  در  رسانی 
بیان  انتخاباتی  تخلفات 
داشت: در همه پرونده های 
جرم  که  زماني  تا  قضایی 
افراد ثابت نشده است کسي 
را  مربوطه  اخبار  انتشار  حق 
ندارد و تاکید کرد: تشخیص 
ها  پرونده  کردن  اي  رسانه 
برعهده  مواردي  چنین  در 

قوه قضائیه مي باشد.
به  اشاره  با  پور  سیاوش   
قانونی  موازین  رعایت  لزوم 
خبری  های  پایگاه  توسط 
کاندیداها  اخبار  پوشش  در 
کرد:  عنوان  انتخابات،  و 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
راستای  در  استان  اسالمی 
فعالیت رسانه  قانومند کردن 
روند  تسریع  به  نسبت  ها 
پایگاه  برای  مجوز  صدور 
صدور  متقاضی  خبری  های 
محل  وی  کند.  اقدام  مجوز 
انتخاباتي  ستادهاي  استقرار 
کاندیداها را مسئله اي امنیتي 
کرد:  نشان  خاطر  و  دانست 
از قبل  باید  جانمایي ستادها 
آنان  به  و  شود  بیني  پیش 
همچنین  ایشان  گردد.  ابالغ 
ستادهاي  مسئوالن  افزود: 
انتخاباتي باید فاصله ستادها 
از یکدیگر را رعایت نمایند 
مکان  در  ستاد  استقرار  از  و 
موانع  مردم  براي  که  هایي 
شود  مي  ایجاد  معضالتي  و 
مقام  این  کنند.  خودداري 
ارشد قضایی درباره رسیدگی 
عنوان  انتخاباتی  تخلفات  به 
و  بررسی  موارد  این  کرد: 
اگر  و  شود  می  داده  تذکر 
شاهد عدم توجه متخلفان به 
تذکرات و بی اعتنایی آنان به 
قانون باشیم، به تکلیف خود 
قضایی  دستگاه  عنوان  به 
اجرای  حسن  بر  نظارت  در 
قوانین قاطعانه عمل کرده و 
در چارچوب قانون و بدون 
صدور  به  اقدام  مالحظه 

حکم می کنیم. 

رئیس کل دادگستری 
گیالن،

قاطعانه برای 
اجرای قوانین 
انتخابات عمل

 می کنیم

بسیاری از افراد معتقد هستند که بزرگترین حسن 
پیاده راه سازی در میدان شهرداری و اجرایی کردن 
این بوده است  بازآفرینی شهر رشت  پروژه بزرگ 
که اکنون مردم به شهرشان بیشتر اهمیت می دهند. 
این افراد می گویند فارغ از این که عملیاتی کردن 
چنین پروژه ای تا چه حد می تواند اهداف تعیین 
شده و کارکردهای اصلی را به شهروندان ارایه کند 
به شهر  افراد نسبت  را داشته و دارد که  این مزایا 
خودشان حساس شده اند. کارهای شهردار و شورا 
را زیر نظر دارند و نسبت به درختان و فضای سبز 
نسبت  البته  و  تاریخی شهر  اماکن  به  نسبت  شهر، 
به شاخص های گردشگری در شهر رشت واکنش 
نشان می دهند. از سوی دیگر خیلی ها می گویند 
پس از مدت ها که در شهر رشت هیچ اقدامی به 
جهت شهرسازی نمی شد، احداث پیاده راه فرهنگی 
بسیار با اهمیت و ارزشمند است. اما بی شک در 
مسیر نهایی کردن برنامه های سند بازآفرینی سختی 
ها و مشکالتی هم برای شهروندان بوجود می آید 
توان  می  اغماض  با  زمانی  و  همکاری  با  گاه  که 
مشکالت را کمرنگ کرد و بر نوید مسئوالن نسبت 
به داشتن شهری خوب و گردشگرپذیر امیدوار بود. 
در گفت و گویی که با آقای دکتر محمدعلی ثابت 
قدم، شهردار رشت داشتیم بخشی از مسایل مربوطه 
را در میان گذاشتیم. وی که همچنان در کار خود 

هایمان  پرسش  به  است  قدم  ثابت 
چنین پاسخ گفت:  در مورد سند 
بازآفرینی چیزی را که برای سال 
به  آیا  بودید  گرفته  نظر  در   95
اهدافتان رسیدید؟  قبل از هر چیز 
تشکر می کنم از شما و مجله تان و 
پیشاپیش عید 96 را به شما و همه 
همشهریان وهم وطنان عزیز تبریک 
می گویم. شهرداری برنامه ای را به 
صورت کالن تا سال 1404 با افق 
10 ساله مورد نظر قرار داده که این 
برنامه در دو برش زمانی  پنج ساله 

تبدیل به برنامه عملیاتی می شود و در دل آن برنامه 
های یک ساله با بودجه سالیانه ای که به تصویب 
شود.  می  پیگیری  رسد  می  شهر  محترم  شورای 
شاید بزرگترین خللی که امروزه وجود دارد مربوط 
های  برنامه  همین  شدن  مصوب  بندی  زمان  به 
عملیاتی پنج ساله است. گرچه ما بر اساس همان 
دانشگاه  توسط  که  آن  مطالعاتی  فاز  و  بندی  زمان 
صنعتی شریف انجام داده بودیم حرکت می کنیم. 
ما مطالعاتمان را در شش حوزه، درآمدهای پایدار، 
برنامه عملیاتی پنج ساله، خصوصی سازی، معماری 
سازمانی، شهرداری الکترونیک و کنترل پروژه انجام 
دادیم و بر اساس این شش مطالعه امروز می توانیم 
بر  شهرداری  مالی  و  زمانی  های  برنامه  بگوییم 
اساس آن تنظیم شده است. وفعالیت ها به صورت 
موضوعی یا موضعی پیگیری می شود. این که ما به 
نگاه برنامه ریزی مان )برنامه پنج ساله و در دل آن 
برنامه یک ساله( چقدر دست یافتیم دو مقوله وجود 
دارد، یکی این که ما صد در صد در آن مسیر حرکت 
کردیم. ولی این که صد در صد به تک تک فعالیت ها 
به  درصد   8٥ حدود  یعنی  خیر.  رسیدیم،  ها  پروژه  و 
بینی کردیم رسیدیم. و  پیش  برای سال 9٥  که  اهدافی 
این موضوع دو دلیل دارد. یکی این که برنامه و بودجه 
باید به موقع ابالغ شود. نمی توانید بگویید برنامه ای را 
می خواهید در خرداد ماه اجرا کنید اما بودجه آن حتی 
اشتباه تصویب و  یا  ماه هم تصویب نشود  در شهریور 
ابالغ شود. که این اتفاق متاسفانه افتاد و در سال 9٥ 

بودجه شهرداری دیر و ناقص ابالغ شد.
آیا بودجه اختصاص هم پیدا کرد؟

ابالغ بودجه اختصاص پیدا می کند ولی آن ها 
نفتی  ما  بودجه  چون  نیستند،  دهی  پول  نظام  در 
که نیست. بودجه ابالغ می شود ولی معنایش این 
نیست که پول هم می آید. چون بودجه ما از محل 
شیوه  که  موقعی  است،  مردم  از  دریافتی  وصول 
تخصیص ما اشتباه، ناقص یا دیر ابالغ می شود، ما 
نمی دانیم با مردم خودمان در چه بستری باید تعامل 
داشته باشیم. و این موضوعی است که باید توسط 
سیاست گذاران شهر در پارلمان محلی ابالغ بشود 
و بعد کمیسیون مربوطه. رییس کمیسیون برنامه و 
بودجه که باید به موقع بودجه را ابالغ می کرد، ولی 
نکرد یا دیر و اشتباه انجام شد و این باعث می شود 
بخشی از برنامه  در سال  9٥ با تاخیر انجام شود. 
در سال 94 موقعی که من شروع به کار کردم بودجه 
ابالغ شده بود و من با بودجه ابالغ شده قبل کارم 

دیر  ارسالی  بودجه  اما درسال 9٥  را شروع کردم. 
ابالغ شد. برای سال 96 هم اتفاقی که تا این لحظه 
افتاده این که بودجه ارسالی ما 1140 میلیارد تومان 
بود اما عددی که تصویب کردند 900 میلیارد تومان 
است. این نشان می دهد که ما داریم سرعت بخشی 
را از برنامه هایمان کم و یا یک سری موضوعات 
یک  کننده  کند  ها  بحث  واین  کنیم  می  را حذف 

سیستم است.

 آن وقت کدام موضوعات از اولویت خارج 
می شوند؟ موقعی که ما سیر بروکراسی کار و انجام 
را  مباحث  بعضی  یا  کنیم  می  طوالنی  یا  را  امور 
سرعت  که  این  آن  و  دارد  پیامی  کنیم  می  حذف 
چرخش سرمایه در شهر باید بیشتر شود چون اگر 
کوچک  و  کوتاه  دائم  را  سرمایه  چرخش  سرعت 
عنوان  به  چرخید.  نخواهد  خوبی  به  چرخه  کنیم 
مثال اگر از نظر اقتصاد خرد به موضوع نگاه کنید 
ساخت  موضوع  شهرداری  درآمدهای  از  یکی 
و  ساختمانی(  خالف  الزاما«  )نه  سازهاست  و 
عوارض قانونی کار. وقتی برای تصمیم سازی برای 
شهروندی که می خواهد این کار را بکند، عوارض 
را دیر تصویب و دیر ابالغ کنید، نحوه و روش مذاکره و 
تعامل با شهروند عمال تنظیم نمی شود. یعنی دو طرف 
)شهرداری و شهروند( نمی دانند که به درستی  بر چه 
اساس و مبانی باهم صحبت کنند. سرمایه و سرمایه گذار 
هم معطل نمی ماند که مثال بگوید چون به شهر تعلق 
تصمیم  دیر  یعنی  اندازم.  تعویق  به  را  کارم  دارم  خاطر 
بالتکلیفی جریان  باعث  ها  سازی  تصمیم  برای  گرفتن 
سرمایه می شود و بالتکلیفی جریان سرمایه باعث کندی 
و رکود می شود. یک رکود ذاتی که در کشور وجود 
دارد، اما یک رکود نیز خود ما به خاطر قوانین ایجاد 
می کنیم. این ها را وقتی کنار هم می گذاریم عمال 
در تصمیم سازی ها، شهروند را دچار سردرگمی و 
کندی در تصمیم گیری می کنیم که باعث می شود 
گردش سرمایه کم بشود و در نتیجه شهرداری به 
اندازه سهم خودش نمی تواند بردارد و طرح هایی 
کند محقق  پیدا  تحقق  زمانی  بازه  در یک  باید  که 

نمی شود.
 آقای دکتر شما بارها در یكی دو سال اخیر 

نشریه واکنش: مدیر فن آوری اطالعات بانک مرکزی از ایجاد زیرساخت فناوری 
از  استفاده  به جای  این سامانه جدید  اظهارداشت: در  داد و  پرداخت خبر  جدید 

کارت از نشان گذاری در پرداخت ها استفاده می شود.
 به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، ناصر حکیمی  از ایجاد زیرساخت 
فناوری جدید پرداخت خبر داد و اظهارداشت: در این سامانه جدید به جای استفاده 

از کارت از نشان گذاری در پرداخت ها استفاده می شود. 

روی سه هدف برندسازی،اعتماد سازی و سرمایه 
گذاری برای شهر رشت صحبت کردید. در مدت 
فوق این سه محور چقدر عملیاتی شده است؟ و 

چقدر خودتان مطلوبیت احساس می کنید؟
نظرسنجی ها )از جمله نظرسنجی دانشگاه گیالن( 
رشد  به  رو  اعتمادسازی  در  ما  که  دهد  می  نشان 
بوده ایم. قبال برخی از شهروندان، شهرداری و حتی 
شهرداری  وضعیت  یا  و  شناختند  نمی  را  شهردار 

خیلی برایشان مهم نبوده، اما امروزه نظرسنجی های 
رسمی نشان می دهد که این شاخص رو به بهبود 
است. هرچند باید به ایده آل برسد، اما خوشبختانه 
شناخت عمومی منجر به اعتماد شده. که البته می 
تواند همراه نقد هم باشد. چون نقد کردن دلیل بر 
اعتماد نداشتن نیست. و امروزه وضعیت شهرداری 
حوزه  در  است.  مهم  مردم  اکثریت  برای  شهر  و 
برندسازی که دو قسم است، بخشی بر می گردد به 
انجام درست اعتمادسازی و بخش دیگر موضوعات 
بیرونی است نسبت به داخل. یعنی این که در مورد 
افراد خارج از شهر رشت یا گیالن یا حتی خارج 
ها  آن  ذهنیت  توانستیم  ما چقدر  هستند  کشور  از 
کنیم.  مثبث  خودمان  درونی  محتوای  به  نسبت  را 
گذاری  سرمایه  جریانات  کنار  در  هم  ذهنیت  این 
یعنی  باید رقابت بوجود آوریم،  است که برای آن 
شهری ایجاد کنیم که قادر به رقابت با شهر نظیر خود 
باشد. تا بتواند پیروز رقابت پذیری باشد که خود یکی 
از اصول مدیریت شهری نوین است. دربحث مدیریت 
نوین شهری عمدتا موارد حول اقتصاد و توسعه است و 
یکی از شاخص های تاثیر گذار رقابت پذیری است. به 
این دلیل که یک حجم سرمایه ای در دنیا وجود دارد و 
باید دید یک شهر چقدر توانسته از این سرمایه را 

به سوی خودش جذب کند.
سال  یک  در  شما  مصداق  خصوص  این  در 
اخیر چیست؟ مصداقش الزاما پروژه کلید خوردن 
نیست.  ولی به نظر می رسد یکی از مصداق هایش 
تواند  می  ولی  بله،  باشد.   همین  مدت  کوتاه  در 
با یک رفتار  باشد. چون نمی توانیم  مرحله بعدی 
عوام فریبانه یا خرد در کوتاه مدت بگوییم که مثال 
فالن اتفاق خوش بینانه افتاده است. جنس اعتماد 

  وی افزود: با گوشی تلفن همراه و ساعت دیجیتال و هر ابزار هوشمندی، امکان 
خرید به وجود خواهد داشت.  به گفته وی در این سیستم پرداخت ها در دو قالب 

»بزن برو« و NFC قابل انجام است. 
  مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی گفت: این سیستم در حال بهره برداری 
استفاده  قابل  و  رونمایی شده  کتاب  نمایشگاه  در  به صورت رسمی  فردا  و  است 

خواهد بود.

ایمنی  جنس  بلکه  نیست،  فرهنگ  جنس  اقتصاد  در 
است. و بخشی از ایمنی بر می گردد به همان حوزه 
تصمیم سازی که در آغاز اشاره کردم. وقتی تصمیم 
سازی برای شهر، شهروند و سرمایه گذار را طوالنی 
می کنیم و به هر طریقی باعث می شویم که چرخه 
سرمایه ایمنی و کارکرد اصلی خودش را نداشته باشد، 
سرمایه گذار چه درون شهری و چه برون شهری و 
ملی و بین المللی با خود می گوید چرا من باید در این 
شهر که در رقابت پذیری اش ضعیف است سرمایه 
بازه  یک  در  گذار  سرمایه  وقتی  مثال  کنم!؟  گذاری 
زمانی بتواند در نقطه دیگری به سود بیشتری دست 
پیدا کند طبعا آن نقطه را انتخاب می کند. در رقابت 
نباشد،  فراهم  نیز وقتی شرایط خوبی  پذیری درونی 
یا  به شهر دیگر  را  بتواند سرمایه اش  شهروندی که 
کشور دیگر ببرد این کار را خواهد کرد و سرمایه اش 
را به جایی می برد که رقابت پذیرتر است. بنابراین 
در اقتصاد خرد باید ایمنی مصرف کننده نهایی را باال 
برد که آن هم بر می گردد به خرده رفتارهای ما، و 
این رفتارها در جاهای مختلف بروز می یابد. مثال« در 
صحن شورا، در نوبت نشستن پشت در اتاق شهردار 
یا مدیران دیگر، در شهرداری مناطق، در انضباط و... 
تواند مشوق  می  یا  ها  فرهنگ  این خرده  نهایت  در 
برندسازی  پس  بالعکس.  یا  و  باشد  گذاری  سرمایه 
یک واژه عمومی نیست که بگوییم به صورت پفکی 
طبل  یک  اما  دهیم  می  رشد  را  شهر 
تو خالی باشد. با طبل توخالی چیزی 
پیش نمی رود. نکته دوم این که وقتی 
را  پفکی(  رشد  )نه  محتوا  بخواهید 
درست کنید چه از درون چه از بیرون 
خالق  شهر  گویید  می  که  این  مثل 
به  تبدیل  باید  همه  ها  این  خوراک، 
اعتمادسازی  تا  بشود  سازی  گفتمان 
پشتوانه اش باشد. تا مثال یک سرمایه 
گذار با رفتارهای سطحی و نادرست 
شهروندان، کسبه و مسئولین روبه رو 
محلی  اعتماد  از  بخشی  چون  نشود. 
افراد بر می گردد به همین خرده فرهنگ ها و خرده 
)یا  واقعی  گذار  سرمایه  یک  ذهنیت  در  که  رفتارها 
حتی رانت خوار و کالهبردار( تاثیر می گذارد. چون 
افراد  برخورد  و  به سطح صحبت  اول  گذار  سرمایه 
مقابل توجه می کند و این نکات را مبنا قرار می دهد 
که آیا در یک شهر سرمایه گذاری بکند یا نه، یعنی 
مدیران  مناطق،  شهرداران  شورا،  شهردار،  برخورد 
مرتبط و مردم کوچه و خیابان همه تاثیر گذار است 
البته من نمی خواهم به حوزه تصمیم سازی تعرضی 
داشته باشم.  کامال درست است و طبیعتا این نکات 
خیابان،  و  کوچه  مردم  برای  سازی  فرهنگ  از  جدا 
به آموزش درون سازمانی در خود شهرداری و  نیاز 
ادارات دیگر هم دارد.  بله، کامال همین طور است، 
من  اگر  رعایت شود.اما  باید  جا  در همه  نکات  این 
ببینم، سرمایه  را کوتاه مدت  در سرمایه گذاری موضوع 
من هم کوچک خواهد بود. یعنی در اینجا دیگر اصطالح 
سرمایه گذاری صدق نمی کند چون سرمایه گذاری های 
کوچکی توسط افراد محلی اتفاق خواهد افتاد که عمدتا هم 
نمی توانند از شهر خارج بشوند. البته منظور من هم سرمایه 
گذاری کوچک نیست بلکه می گویم در این یک سال با 
توجه به برنامه های کوتاه مدت چه نمونه ای می توانید 
دنبال  مردم  عموم  که  است  این  واقعیت  چون  کنید.  ذکر 
مباحث نظری نیستند و ترجیح می دهند به طور ملموس 
تغیرات مثبت را در شهر حس کنند. خب برایتان عینی مثال 
می زنم. ما پکیج های مختلف سرمایه گذاری را تعریف 
مدعی هستیم حدود 1٥0  االن  و  نبوده  قبال  که  ایم  کرده 
طرح سرمایه گذاری مدون شده، فراخوان و اعالم شده، در 
حالی که قبال اصال این ها وجود نداشته. و شما پس از یک 
سال یا یک سال و نیم می رسید به این که طرح هایی در 
مقیاس های مختلف از صد میلیون تا سیصد میلیارد و هزار 
میلیارد و هزار و دویست میلیارد )قطار شهری( که هرکدام 
از این طرح ها سطحی از سرمایه گذاری را می تواند جذب 
کند و قبال نبوده اکنون هست. از سوی دیگر در همان مبانی 
عالی سرمایه گذاری  هیات  در  ما  پذیری،  رقابت  مباحث 
مصوب کردیم که اختیار پروژه هایی را به شهرداری بدهند 
تا چرخه تصمیم سازی برای سرمایه گذار طوالنی نشود. 
به طور مثال اگر به شورای شهر شیراز مراجعه کنید اختیار 
شهرداری برای سرمایه گذاری ٥0 میلیارد تومان است. اما 
اختیار سرمایه گذاری شهرداری رشت 800 میلیون است. 
خب این به چه ارتباط دارد؟ آیا افراد دوست دارند در 
تصمیمات اجرایی مداخله کنند؟ چرا تصمیمات یک 
شهر با شهر دیگر این قدر تفاوت دارد؟ به نظرم چون 
هیات های تصمیم ساز آنجا که این تصمیم را گرفتند 

عالقه دارند به حضور در اجرا!

85 درصد برنـامه های سال 95 محقـق شد

استفاده از تلفن همراه به جای کارت بانکی 

شهردار رشت،

منبع: گیالن فردا

واکنش
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اقتصادی
 استاندار گیالن در مراسم 
کارگر  روز  بزرگداشت 
گفت: : پیش از این دولت، 
حد  در  فقط  آستارا  بندر 
حال  بود،  باقیمانده  حرف 
بالغ  ظرفیتی  با  امروز  اینکه 
بر یک میلیون تن به فعالیت 

اقتصادی مشغول است.
 دکتر نجفی پیش از ظهر 
بزرگداشت  آیین  در  امروز 
محل  در  که  کارگر  روز 
سالن کانون پرورش فکری 
برگزار  نوجوانان  و  کودکان 
شعبان  ماه  تبریک  با  شد، 
ضمن  و  شعبانیه  اعیاد  و 
پاسداشت شهادت مرزبانان 
کرد:  اظهار  اسالمی  میهن 
یکی از اهداف عالی انقالب 
به  امور  واگذاری  اسالمی 

مردم است.
از  یکی  نجفی  دکتر 
تأکید  مورد  موضوعات 
در  امید  و  تدبیر  دولت 
ابتدای شروع به کار را رونق 
از  بیکاری  اشتغال و جذب 
عنوان  گردشگری  طریق 
میان  این  در  افزود:  و  کرد 
خارجی  گردشگران  ورود 
خاصی  اهمیت  از  که 
مسائل  به  است  برخوردار 
که  می شود  مرتبط  مختلفی 
ارتباطات  شدن  خاکستری 
آن  کاهش  باعث  بین المللی 

می شود.
در  دولت  عالی  نماینده 
 720 اعطای  گیالن  استان 
تسهیالت  تومان  میلیارد 
واحدهای  به   9٥ سال  در 
اقدامات  از  تولیدی را یکی 
عنوان  حوزه  این  در  استان 
و خاطر نشان کرد: بیش از 
این  از  تولیدی  واحد   800
در  و  بهره مند  تسهیالت 
حدود 200 واحد به چرخه 

فعالیت بازگشت کردند.
کرد:  اظهار  نجفی  دکتر 
واحد  و 280  هزار  از  بیش 
راکد در استان را در ابتدای 
تحویل  یازدهم  دولت 
به  گیالن  استاندار  گرفتیم. 
استان  برتر  رتبه ی  کسب 
اخیر  سال   4 حدوداً  طی 
و  کسب  رونق  فضای  در 
همه   : گفت  کشور  در  کار 
با تالش و همیاری  بایستی 
جهت حفظ شرایط موجود 

و تقویت آن تالش کنیم.
نرخ  داشت  اظهار  وی 
سال  در  استان  بیکاری 
که  بوده  درصد   1٥.6  ،92
سال  پایان  در  خوشبختانه 
درصد   11.3 به  نرخ   9٥
رئیس  است.  کرده  پیدا  تقلیل 
از  گیالن  استان  تامین  شورای 
آستارا  و  کاسپین  انزلی،  بنادر 
مهم  ظرفیت های  عنوان  به 
استان  اشتغال زای  و  اقتصادی 
بنادر  بزرگترین  و  مهمترین  و 
کرد  یاد  خزر  دریای  حاشیه 
دولت،  این  از  پیش  گفت:  و 
بندر آستارا فقط در حد حرف 
باقیمانده بود، حال اینکه امروز 
میلیون  یک  بر  بالغ  ظرفیتی  با 
تن به فعالیت اقتصادی مشغول 
منطقه  همچنین  وی  است. 
آزاد انزلی را یکی از بهترین 
مناطق آزاد کشور عنوان کرد و 
ادامه داد: در بازدید استانداران 
که  گیالن  استان  گذشته  ادوار 
برای اولین بار و به دعوت بنده 
صورت گرفت، خود آن ها به 
گیالن  استان  پیشرفت های 
بخصوص طی 3 سال گذشته 
لزوم  به  و  داشتند  اذعان 
استان  پیشرفت های  تبیین 
نظام  عملکرد  به  مربوط  که 

است،  تأکید داشتند.

با حضور استاندار،
ظرفیت بندر 

آستارا به یک 
میلیون تن رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
آستانه اشرفیه ؛  فرماندار آستانه اشرفیه 
آستانه  در  واحد صنعتی  احیای 20  از 
تعطیل این شهرستان خبر داد و گفت: 
و  صنعتی  واحدهای  از  کارگری  هیچ 
بیکار  و  تعدیل  آستانه اشرفیه  تولیدی 

نشده است.
اینکه  به  اشاره  با  حیدری   رحیم   
شهرستان  این  صنعتی  واحدهای 
تعطیلی  سمت  به  و  رکود  حال  در 
در  سرمایه  تامین  با  کرد:  اظهار  بودند 
آستانه اشرفیه  صنعتی  واحد  گردش20 
احیا شدند به نحوی که هیچ کارگری 
این  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  از 

در  گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه 
توسعه ی  طرح  دوم  فاز  افتتاح  آیین 
دولت  گفت:  الهیجان  نوشین  شرکت 
تثبیت  و  تورم  کاهش  با  یازدهم 
بهتری  فضای  اقتصادی  وضعیت 
گذاری  سرمایه  و  اشتغال  ایجاد  برای 
تحلیلی  شبکه  گزارش  .به  کرد  فراهم 
پایگاه  گزارش  به   ،  24 گیالن  خبری 
دکتر  گیالن  استانداری  رسانی  اطالع 
با  نشست  این  در  نجفی  محمدعلی 
تبریک ایام والدت حضرت امام حسین 
روز  این   : گفت   پاسدار  روز  و  )ع( 
مبارک را به تمامی پاسداران و حافظان 

امنیت  کشور تبریک می گویم. 
مردمانی  را  الهیجان  مردمان  وی   
عالقمند  و  فرهنگ  با   ، آگاه  باهوش، 
بسیار   : افزود  و  دانست  توسعه  به 
خرسندم که خداند متعال امروز توفیق 
و  خوب  مردمان  جمع  در  حضور 

صمیمی الهیجان را نصیب بنده کرد. 
ابراز خرسندی از  با  استاندار گیالن 
شکل گیری فضای توسعه ای خوب در 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در 
چند سال گذشته توانستیم دو میلیون شغل ایجاد کنیم.

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  علی ربیعی در سخنرانی پیش از خطبه 
اما  بودیم  نیازمند 600 هزار شغل  افزود: روزگاری  تهران  این هفته  نماز جمعه  های 
هم اکنون ساالنه به ایجاد یک میلیون و 200 هزار شغل نیازمندیم که بیشتر آنها فارغ 
التحصیالن دانشگاه ها هستند.  وی به رشد سرمایه گذاری و اشتغال اشاره کرد و گفت: 
برنامه ای ده گانه را آغاز کرده ایم که بتوانیم در آنها زمینه رشد، تولید و اشتغال در 

فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
شهرستان بندرانزلی: همایش اقتصاد مقاومتی و 
توسعه روستایی با حضور میرشمس مومنی زاده 
معاون  شعبانپور  بندرانزلی،  شهرستان  فرماندار 
حسن  مهندس  و  گیالن  استانداری  عمرانی 
مجلس  در  مردم  محترم  نماینده  بند  خسته 
اجتماعات  سالن  محل  در  اسالمی  شورای 

فرمانداری برگزار شد. 
فرماندار شهرستان بندرانزلی در این همایش 
ضمن تبریک روز شورا و با تاکید بر اهمیت جایگاه شوراها و نقش تعیین کننده 
دهیاران خاطرنشان کرد: برای پیشبرد برنامه ها از طریق همکاری و نظارت مردم، 
شوراهای اسالمی در سطح شهر و روستا بر روند کار نظارت دارند. وی در ادامه 
و با اشاره به هفته کارگر بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدامات موثر در 
این راستا افزود: ما حامی کارآفرینان بوده و هستیم و در جهت تسهیل امور آنها 

و کمک به موفقیتشان از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد. 
و  شوراها  روی  پیش  انتخابات  به  اشاره  با  ادامه  در  زاده  مومنی  میرشمس 
ریاست جمهوری و لزوم مشارکت حداکثری همه اقشار در این انتخابات و نقش 
دهیاران و شوراها در جلب مشارکت عمومی افزود: در آستانه یک رویداد بزرگ 

هستیم و می خواهیم از مردم بخواهید در انتخابات شرکت کنند. 
ما برگزارکننده های انتخاباتی فقط شرایط را مساعد می کنیم تا مردم با امنیتی 
کس  هیچ  و  است  مردم  خود  با  افراد  کنند.انتخاب  شرکت  انتخابات  در  کامل 

)مسئولی( حق دخالت در انتخاب مردم را ندارد.
  لذا بار دیگر و در جهت خلق حماسه ای دیگر از سوی ملت بزرگ ایران 
انتظار داریم با تشویق تمامی افراد تاثیرگذار ، عموم مردم به پای صندوق های 
رای آمده و در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و شهر خود مشارکت داشته باشند. 

  به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرمانداری 
توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد  همایش   ، تالش 
دفتر  کل  مدیر   ، فرماندار  حضور  با  روستایی 
امور روستایی و شوراهای استانداری و دهیاران  
در  ادارات شهرستان  روسای  و  آفرینان  کار  و 
تالش  شهرستان  اسالمی  ارشاد  اداره  سالن 

برگزار شد
سید عیسی مهدوی فرماندارشهرستان  تالش 
در همایش اقتصاد مقاومتی اظهار کرد : دهیاران 
ما در بحث اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال  
بسیار موثر و تاثیر گذار می باشند و سنگرداران توسعه و سازندگی در روستاها 
هستند . فرماندار تالش گفت : دهیاران سربازان توسعه و سازندگی باید با تالش 
شبانه روزی خود در محقق کردن شعار امسال تالش کنند تا پویایی اقتصادی 

در روستاها حاکم شود .
وی درادامه افزود : محوریت اشتغال درشهرستان  تالش در خصوص روند 
اجرای طرح های مشارکتی و غیر مشارکتی و میزان اعتبار جذب شده توسط 

روستائیان قابل  تحقق می باشد .
مهدوی با اشاره به پهنه بندی ســرزمینی درروستا ها گفت  : شهرستان  تالش 
ازســابقه قابل توجهی برخورداراســت ؛ بــر اســاس اهــداف مختلــف و بــا 
تکیــه بــر روشهــای کمــی و کیفــی، ســطح بندی پهنه هــای جغرافیایــی 

و ســکونتگاههای شــهری و روســتایی متعــدد برخورداراســت.
اهــداف  اســاس  بــر   : افزود  تالش  شهرستان   در  دولت   عالی  نماینده  
مختلــف و بــا تکیــه بــر روشهــای کمــی و کیفــی، ســطح بندی پهنه 
در  متعــددی  روســتایی  و  شــهری  ســکونتگاههای  و  جغرافیایــی  هــای 

کشــور- بیشــتر مبتنی بــر اهداف سیاســی- انجــام شــده اســت.

بیکاری  یا  تعدیل  مشمول  شهرستان 
تمام  کارفرمایان  و  نگرفته  قرار 
به  مربوط  مطالبات  صنعتی  واحدهای 
و  حقوق  عیدی،  شامل  خود  کارگران 
مزایا را پرداخت کرده اند. وی با اشاره 
گفت:  نوروز  ایام  به  شدن  نزدیک  به 
با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز 
تشکیل  با  شهرستان  در  کردیم  تالش 
کارگروه  و  ترافیک  شورای  جلسات 
انجام  را  تقسیم کاری  سفر  تسهیالت 
بتوانند  مختلف  واحدهای  تا  دهیم 
درست  و  به موقع  را  خود  خدمات 
انجام دهند. فرماندار آستانه اشرفیه این 
مهمانان  از  استقبال  آماده  را  شهرستان 

شهرستان الهیجان اظهار داشت : باید با 
درایت در حوزه ی شهری،  زیبایی های 
این شهر را در کنار طرح های توسعه ای 

حفظ کرد. 
 نماینده عالی دولت در گیالن با بیان 
اینکه کارآفرینان در هر نقطه ای از این 
احساس  همواره  یابند  که حضور  دنیا 
خود  کشور  و  استان  شهر،  به  خدمت 
قدردانی  همیشه  باید   : افزود  دارند  را 
این تفکر و اندیشه ی کارآفرینی باشیم. 
 دکتر نجفی  تثبیت شرایط اقتصادی 
ترین  اساسی  جمله  از  را  کشور  
اقدامات دولت یازدهم برشمرد و افزود 
دچار  ریالی  و  ارزی  توازن  چنانچه   :
ضربه  کارآفرینان  قطعًا  شود  آسیب 

خواهند خورد . 
تالش  اینکه  بیان  با  نجفی  دکتر 
در  پولی  نظام  تثبیت  تا  است  این  بر 
اقتصاد کشور فراهم شود افزود : قریب 
به 4 سال از عمر دولت یازدهم سپری 
تا   10 از  کمتر  ارز  رشد  نرخ  اما  شد 
جمله  از  و  داشت  نوسان  درصد   1٥

کشور را افزایش دهیم. ربیعی افزود: نیروهای کاری به دالیل مختلف از جمله تأخیر 
در ورود به بازار کار نمی توانند به موقع جذب بازار کار شوند و نیازمند این هستیم 
که جذب کارگران را به روز و و کارآمد کنیم.   وی گفت: اگر جامعه ای تولید محور 
باشد، تولید و کارگر در آن محور خواهد شد و ما باید همه سیاست های کشور را به 
سمت تولید محوری سوق دهیم.  ربیعی تأکید کرد: من کارگرزاده بوده ام و زندگی با 
فقر را درک می کنم و مشکالت و سختی های جامعه کارگری را با پوست و گوشت 

خود لمس می کنم. 

نوروزی عنوان کرد و افزود: بازسازی 
و احیای خیابان ها، نصب سرعت گیرها 
در مکان های پرتردد، تمیز کردن معابر 
و مجاری، نمایان کردن عالیم راهنمایی 
و رانندگی که مسافران بتوانند حداقل 
مشکل را داشته باشند، نصب تابلوها در 
روستاها و مناطق مختلف که مسافران 
بدانند کدام روستا با چند کیلومتر باید 
به آن دسترسی پیدا کنند و... از جمله 
اقدام های صورت گرفته در استقبال از 

نوروز است. 
در  بهاره  نمایشگاه  برپایی  از  وی 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  نزدیک  آینده 
جشنواره  روز  هر  نیز  نوروز  ایام  در 

توفیقات دولت بشمار می رود. 
نظام  تثبیت   : داشت  اظهار  وی    
تا  شد  خواهد  موجب  کشور  اقتصاد 
اولیه  مواد  قیمت  بداند  گذار  سرمایه 
افزایش نیافته و با آرامش به تولید خود 

ادامه دهد. 
  وی به تورم 40 درصدی کشور در 
کرد  اشاره  یازدهم  دولت  کار  به  آغاز 
نه  تورمی  شرایط  چنین  در   : افزود  و 
صورت  کشور  در  سرمایه گذاری  تنها 
سرمایه گذاری  بلکه  گرفت  نخواهد 
اشاره  با  وی  بیند.  می  آسیب  گذشته 
به وجود بیش از  هزار واحد تولیدی 
راکد و نیمه راکد در آغاز به کار دولت 
افزود  یازدهم در گیالن  اشاره کرد و 
شرایط  چنین  با  امید  و  تدبیر  دولت   :
گذشته  دولت  از  را  کشور   ، سختی 

تحویل گرفت. 
دکتر نجفی تحریم های ناجوانمردانه، 
از دالیل  را  باال  تورم  عدم مدیریت و 

بروز این مشکالت برشمرد. 
چند  واردات  به  گیالن  استاندار   
اظهار  و  کرد  اشاره  گندم  تنی  میلیون 
و  تحریم   از  ناشی  مشکالت  داشت 
پهلو نگرفتن کشتی مشکالتی از جمله 
مشکالتی بود که کشور در آن دوران با 

آن مواجه بود . 
از  بعد   : افزود  گیالن  استاندار   
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در 
ستاد استراتژیکی که تشکیل گردید از 
کشتی هایی  روز  آن  نگرانی های  جمله 
دریا حضور  در  گندم  بار  با  که  بودند 
جابجایی  و  خرید  نحوه ی  اما  داشتند 

الهیجان  جاده  ابتدای  در  نوروزی 
می شود  برگزار  سایپا  سابق  نمایندگی 
متولی  روز  هر  مختلف  دهستان های  و 
این جشنواره ها هستند و غذاهای محلی 
می کنند  عرضه  مسافران  به  را  خودشان 
که در اختتامیه نیز به پخت بهترین غذا 

هدیه ای تعلق می گیرد.

از  وی  نبود.  میسر  تحریم  دلیل  به  پول 
اعطای تسهیالت 720 میلیارد تومانی به 
در  گذشته  سال  در  تولیدی  واحدهای 

استان  خبر داد و افزود 
280 شرکت تولیدی در دولت تدبیر و 

امید در گیالن احیا شد  . 
تمامی  که  نداریم  ادعا   : افزود  وی   
مشکالت بخش تولید را حل کردیم اما 
صورت  راستا  این  در  خوبی  اقدامات 
که  عده ای  از  انتقاد  با  وی  گرفت. 
گرفته  صورت  اقدامات  نمی خواهند 
در   : افزود  کنند  درک  را  مسائل  و 
در  ارزشمندی  اقدامات  یازدهم  دولت 
پذیرفته  صورت  مختلف  بخش های 
است. استاندار گیالن با اشاره به بازدید 
قطعات  تولیدی  شرکت  از  خود  امروز 
ضرورت  بر  خودرو   ایران  جلوبندی 
پرداخت  هر چه سریعتر تسهیالت این 
واحد تولیدی تاکید کرد و افزود : نباید 
باشند  مواجه  مشکل  با  کنندگان  تولید 
بانک مورد نظر هر چه سریعتر نسبت به 
اقدام کند  پرداخت تسهیالت این واحد 

تا مشکالت شرکت حل شود. 
دهیم  اجازه  نباید   : افزود  وی   
اداره  را  به سختی خود  شرکت هایی که 

می کنند با مشکل مواجه شوند. 
گیالن  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار   
جزء  خودرو  سازی  قطعه  بخش  در 
 : افزود  است  کشور  برتر  استان های 
تالش  صنعت  وزیر  با  که  جلساتی  در 
پای خود  بر روی  این شرکت ها  تا  شد 
بایستند و بخش اعظمی از مشکالت این 

شرکت ها در سال گذشته مرتفع شد. 

   وزیر کار، 2 میلیون شغل در کشور ایجاد شد

همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه 
روستایی برگزار شد

دهیاران سنگرداران توسعه و سازندگی 
در روستاها هستند

ادامه سرمقاله ... 
کاربران در فضای مجازی هر گروه و فردی بنا به 
خواسته خود اظهار نظرهایی می کند، اما به نظر می 
رسد که در روز 28 اردیبهشت ماه اسحاق جهانگیری 
مناسب  پر مخاطب و صحنه گردانی  با همین ورود 
که موجب توجه افکار عمومی به او شد به نفع دکتر 
اول  معاونت  پست  همین  در  و  برود  کنار  روحانی 
رئیس  کمک  به  تا  ماند  می  باقی  جمهوری  ریاست 
جمهوری برنامه های ناتمام چهار سال اول را کامل 
کنند. آنچه هم اکنون در حال اجرا است، یک برنامه 
ریزی دقیق و مدبرانه است که به نظر می رسد از قبل 

بر روی آن اندیشه شده باشد.
که  آرایی  این  با  جهانگیری  دارد،  اعتقاد  نگارنده 
جلب  را  نظرها  و  داده  اختصاص  خود  به  مردم  از 
کرده است، تالش می کند خود را برای دوره سیزدهم 
آنکه  ضمن  کند،  آماده  جمهوری  ریاست  انتخابات 
چهار سال فرصت طالیی دارد که بیش از پیش خود 
را اثبات کند. در نقطه مقابل هم به نظر می رسد که  
وارد  بسته  رو  از  شمشیر  با  که  قالیباف  باقر  محمد 
آقا   ، ندارد  هم  را  آمدن  کوتاه  قصد  و  شده   میدان 
میرسلیم  که با آرامش و متانت بیشتری حضورش را 
مدیریت می کند، هر دو به نفع ابراهیم رئیسی کنار 
می روند و به نظر نمی رسد که هاشمی طبا براساس 
نظر سنجی ها و مواضع اش در جریان رقابت های 

انتخاباتی رای چندانی را کسب کند.
در حقیقت از هم اکنون باید رقابت اصلی انتخابات 
بین روحانی و رئیسی تعریف  اردیبهشت ماه را   29
کرد » احتمال ضعیفی دارد که قالیباف در صحنه باقی 
بماند« که تا اینجای کار روحانی براساس نظر سنجی 
ها و نظر خواهی دست باالتری دارد. از سوی دیگر 
محکم  و  شفاف   گیری  موضع  با  رسد  می  نظر  به 
ملت آگاه ایران که همیشه زمان » کلید واژه » دقیقی 
برای پیروزی و تداوم انقالب اسالمی بوده اند، دولت 
با برنامه ریزی های دقیق  یازدهم در دوره دوازدهم 
تر و پر شتاب برای توسعه و رونق اقتصادی، ایجاد 
اشتغال و رسیدگی به قشرهای محروم جامعه اقدامات 

وسیعی را به مورد اجرا بگذارد.

در  گفت:  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان  فرماندار 
این شهرستان  های  دهیاری  اعتبارات  یازدهم  دولت 

بیش از 10برابر دولت گذشته بوده است.
آستارا،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
استارا  دهیاران  از  تقدیر  مراسم  در  رنجکش  یونس 
 111 از  بیش  امید،  و  تدبیر  دولت  در  داشت:  اظهار 
میلیارد و 492 میلیون ریال به دهیارهای این شهرستان 
برای اجرای پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی 
اختصاص یافت، که این اعتبارات در دولت قبل تنها 

11 میلیارد و 416 میلیون تومان بوده است.
وی اضافه کرد: در این دولت هشت دهیاری جدید 
شامل هفت دهیاری در بخش مرکزی و یک دهیاری 
اکنون  و  است  شده  اندازی  راه  لوندویل  بخش  در 
تعداد دهیاری های شهرستان آستارا به سی دهیاری 
رسیده است.فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا همچنین 
ها  دهیاری  توسط  عمرانی  های  پروژه  تعداد  شد:  یادآور 
در دولت تدبیر و امید 244 پروژه بوده است که این تعداد 
در دولت گذشته 34 پروژه بود و در دولت یازدهم تعداد 
پروژه های عمرانی هشت برابر بیش از پروژه های دولت 
و  تدبیر  نگاه دولت  به  اشاره  با  است. رنجکش  بوده  قبل 
امید به محوریت روستا در بحث توسعه و اعتقاد به توسعه 
از  روستا،  بودن  محور  تولید  شد:  یادآور  روستایی  پایدار 
جمله اهداف و برنامه هایی است که دولت تالش داشته 
های  زمینه  روستا  در  ساختها  زیر  آوری  فراهم  با  است 

تحقق آن را به سرانجام برساند. 
وی گفت: دولت یازدهم را باید دولتی روستا محور 
توجه  با  شغلی  های  فرصت  و  اشتغال  تثبیت  نگاه  با 
آمارهای  و  نامید  در روستاها  به ظرفیت های موجود 
ارائه شده در کشور و رویکردهای موجود در توسعه 
زمینه  این  در  گواه  بهترین  آستارا  شهرستان  روستایی 
و  فضای کسب  رونق  به  توجه  کرد:  اضافه  است.وی 
کار بویژه در حوزه روستایی در طی 4 سال گذشته در 
استان گیالن و کسب رتبه اول در این زمینه بر اساس 
اقدامات  دهنده  نشان  ایران  آمار  مرکز  های  گزارش 
موثر دولت و کارگزاران دولت در استان است که با 

محوریت استاندار محترم شاهد تحقق آن بوده ایم .

فرماندار:
بودجه

 دهیاری های 
آستارا 10 برابر 

شده است

احیای 20 واحد صنعتی در آستانه اشرفیه

استاندار گیالن، دولت با کاهش تورم فضای اشتغال را فراهم کرد

دیدگاه سیاسی ،

کی به نفع چه کسی کنار 
می رود

واکنش
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اجتماعی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و  کارگر  هفته  استان گیالندر همایش 
گفت:  کارگر  بسیج  روز  بزرگداشت 
رتبه  ارتقاء،  پله   20 با  گیالن  استان 

هفتم اشتغالزایی کشور را دارد.
کارگروه  در  اینکه  بیان  با  وی 
 17٥ و  هزار   46 گذشته  سال  اشتغال 
نفر اشتغال در سطح استان ایجاد شده 
است، افزود: 110شرکت های تعاونی 
جدید در سال گذشته تشکیل شد که 
برای هزار و 377 نفر اشتغالزایی شده 
است. ایزد دوست اظهار کرد: در سال 
گذشته از طریق واگذاری کار به بخش 
هزارو  پنج  برای  توانستیم  خصوصی 

238 نفر کار ایجاد کنیم.
وی با اشاره به راه اندازی دو شرکت 
تعاونی توسعه و عمران در شهرستان 
های سیاهکل و تالش، خاطرنشان کرد: 
در شهرستان تالش، هزار و 200 نفر و 
در سیاهکل نیز 238 نفر عضو  هستند.
و  هزار  کرد: 14  اضافه  ایزددوست 
٥9٥ واحد مسکن مهر را در تعهدات 
خود داریم که 11 هزار واحد تحویل 
سالجاری  پایان  تا  مابقی  و  شد  داده 
اجرایی خواهد شد. وی به راه اندازی 
کانون کارآفرینی اشاره و تصریح کرد: 
را  برتر  کارآفرینی  ملی  رتبه  توانستیم 
بین 31 استان کشور در سال 94  کسب 
کنیم. استاندار گیالن هم ضمن تبریک 
ماه شعبان و اعیاد شعبانیه و پاسداشت 
شهادت مرزبانان میهن اسالمی گفت: 
اسالمی  انقالب  عالی  اهداف  از  یکی 
دکتر  است.  مردم  به  امور  واگذاری 

نجفی یکی از موضوعات مورد تأکید 
دولت تدبیر و امید در ابتدای شروع به 
کار را رونق اشتغال و جذب بیکاری از 
طریق گردشگری عنوان کرد و افزود: 
در این میان ورود گردشگران خارجی 
برخوردار است  اهمیت خاصی  از  که 
که  می شود  مرتبط  مختلفی  مسائل  به 
بین المللی  ارتباطات  شدن  خاکستری 

باعث کاهش آن می شود.
استاندار گیالن اعطای 720 میلیارد 
به   9٥ سال  در  تسهیالت  تومان 
واحدهای تولیدی را یکی از اقدامات 
خاطر  و  عنوان  حوزه  این  در  استان 
نشان کرد: بیش از 800 واحد تولیدی 
از این تسهیالت بهره مند و در حدود 
200 واحد به چرخه فعالیت بازگشت 
کردند.استاندار گیالن به کسب رتبه ی 
برتر استان طی حدوداً 4 سال اخیر در 
کشور  در  کار  و  کسب  رونق  فضای 
گفت : همه بایستی با تالش و همیاری 
جهت حفظ شرایط موجود و تقویت 
آن تالش کنیم. وی اظهار داشت نرخ 
 1٥.6  ،92 سال  در  استان  بیکاری 
پایان  در  خوشبختانه  که  بوده  درصد 
سال 9٥ نرخ به 11.3 درصد تقلیل پیدا 
کرده است. دکتر نجفی از بنادر انزلی، 
کاسپین و آستارا به عنوان ظرفیت های 
و  استان  اشتغال زای  و  اقتصادی  مهم 
حاشیه  بنادر  بزرگترین  و  مهمترین 
دریای خزر یاد کرد و گفت: پیش از 
حد  در  فقط  آستارا  بندر  دولت،  این 
حرف باقیمانده بود، حال اینکه امروز 
به  تن  میلیون  یک  بر  بالغ  ظرفیتی  با 

کارگردر  روز  مراسم  در  گیالن  استاندار   :24 گیالن  شبکه خبری  و  واکنش  نشریه 
لنگرود گفت : بنده حافظ رای مردم استان هستم وبرای مشارکت حداکثری آنان تالش 
می کنم . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع 
رسانی استانداری گیالن ، دکتر محمدعلی نجفی با تبریک فرا رسیدن روز کارگر و  و 
روز شورا ،حیات یک ملت را مرهون کار و تالش  دانست و افزود : به برکت  نظام 
مقدس جمهوری اسالمی مدیریت شهری و روستایی  در کشور به مردم سپرده شده 
است .  وی با انتقاد از اینکه چرا عده ای می خواهند مردم را مایوس کنند؟ افزود : بنده 

وی  است.  مشغول  اقتصادی  فعالیت 
از  یکی  را  انزلی  آزاد  منطقه  همچنین 
کرد  عنوان  کشور  آزاد  مناطق  بهترین 
و ادامه داد: در بازدید استانداران ادوار 
گذشته استان گیالن که برای اولین بار 
و به دعوت بنده صورت گرفت، خود 
گیالن  استان  پیشرفت های  به  ها  آن 
اذعان  گذشته  سال   3 طی  بخصوص 
پیشرفت های  تبیین  لزوم  به  و  داشتند 
نظام  عملکرد  به  مربوط  که  استان 
به  نجفی  دکتر  داشتند.  تأکید  است،  
اجرای طرح روستاهای بدون بیکار در 
سطح استان اشاره و خاطر نشان کرد: 
کارآفرینی  به ظرفیت صندوق  باتوجه 
سایر  و  حرفه ای  و  فنی  سازمان  امید، 
برای  خوبی  فضای  مرتبط  ادارات 
دارد  وجود  کارآفرینان  از  حمایت 
فعالیت های  می توان  طریق  این  از  و 
ماهیان  پرورش  نظیر  اقتصادی 
استاندار  کرد.  تقویت  را  خاویاری 

حافظ رای مردم استان هستم و در جهت مشارکت حداکثری مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب و برگزاری انتخابات سالم از هیچ تالش و کوششی فرو گذار نیستم .  استاندار با اشاره به 
جایگاه واال کار و تالش در دین مبین اسالم اظهار داشت : پیامبر مکرم اسالم )ص( و موال علی 
)ع( و ائمه اطهار عنایت و عالقه خاصی به کارگر داشتند و بوسیدن دست کارگر در معرفت دینی 
ما وجود دارد . استاندار گیالن با اشاره به ارزش کار و کارگری در احادیث و روایات تصریح 
کرد : در دین اسالم  کسی که کار و تالش کند نزد خداوند محبوب تر و دعای او مستجاب 

تر از فردی است که تنها  سجاده نشینی را برگزیده  و عمداً  کار و تالش نمی کند . 

در  کشاورزی  بخش  ظرفیت  به  گیالن 
استان که چیزی بالغ بر 238 هزار هکتار 
و  کرد  اشاره  می شود  شامل  را  شالیزار 
گفت: تالش ما بر این است، ذره ای از 
نماند.  کشت  بدون  استان  زراعی  زمین 
وی با بیان اینکه بیش از هزار میلی متر 
از هزار و 260 میلیمتر بارانی که ساالنه 
و بطور متوسط در استان گیالن می بارد، 
خارج از فصل کشاورزی است تصریح 
پیگیر  که  مسائلی  مهمترین  از  یکی  کرد: 
آن هستیم سرازیر شدن نزوالت آسمان به 
به خوبی  دریای خزر است که می بایست 
مدیریت و پیش از سرازیر شدن، بهره وری 
شود.استاندار گیالن به سد شفارود که هم 
اکنون پیشرفتی بیش از 36 درصد دارد و 
همچنین به سد پلرود که از 18 سال پیش 
شروع به راه اندازی شده بود، اشاره کرد و 
افزود: پروژه مذکور در حال حاضر بیش 

از ٥٥ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 24: روابط عمومی دانشگاه گیالن در مجموع با کسب هفت مقام، توانست در بین 
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور حائز بیشترین مقام و میانگین امتیازی شود. به گزارش شبکه تحلیلی 
خبری گیالن 24 ،  در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور دکتر میرخالق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران و جمعی 
از اصحاب رسانه و مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور، مدیران روابط عمومی 
ادارات، سازمان ها، دانشگاه ها و دستگاه های اداری استان مازندران برگزار شد، رئیس دانشگاه مازندران ضمن ابراز خرسندی 
از برگزاری دومین جشنواره معرفی و تجلیل از خبرنگاران و روابط عمومی های برتر دانشگاهها و پارک های علم و فناوری 

منطقه دو کشور، درباره نقش و قدرت رسانه در همگرا نمودن اذهان عمومی سخنرانی نمود. 
  در این جشنواره همچنین از خبرنگاران برتر حوزه آموزش عالی نیز تقدیر به عمل آمد که در بخش گزارش، اعظم 
سائدی و جواد ساویی از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیالن به ترتیب حائز مقام دوم و سوم و در بخش تیتر، طیبه قدیمی 

از دو هفته نامه قلمرو گیالن حائز مقام سوم شدند. شایان ذکر است کسب مقام برتر در حوزه اطالع رسانی از سوی وزارت علوم در بین دانشگاه ها،مراکز آموزش 
عالی و پارک های علم و فناوری سراسر کشور در سال گذشته،کسب مقام اول در بخش مستندسازی در دومین و چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه 
ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم ،کسب مقام اول در بخش مراسم ها و مناسبت ها،پژوهش و افکار سنجی و بخش تبلیغات و انتشارات به ترتیب در اولین و دومین 
جشنواره روابط عمومی های منطقه هشت کشور، کسب رتبه برتر در بخش نظارت،ارزیابی و برنامه ریزی در اولین جشنوراه روابط عمومی های برتر دانشگاهها و 
پارکهای علم و فناوری منطقه دو کشور و کسب مقام اول در دو بخش سمعی و بصری و ویژه نامه های سازمانی و مقام دوم در بخش مکتوبات معرفی سازمانی در 

اولین دوره از جشنواره روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان بخشی از موفقیت های کسب شده توسط روابط عمومی دانشگاه گیالن تاکنون است.
مدیریت و کارکنان نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 24 این موفقیت ها رابه مدیریت روابط عمومی دانشگاه گیالن تبریک می گوید و خواستار توفیقات بیش 

از پیش برادر رهسپارهستیم..

استان گیالن از نظر اشتغالزایی رتبه هفتم
 کشوری را دارد

استاندار گیالن در لنگرود، حافظ آرای مردم هستم

پرورش  سهامی  شرکت  سرپرست  واکنش:  نشریه 
کرم ابریشم گفت: تعداد پرسنل شرکت سهامی پرورش 
یافته  کاهش  نفر   14 به  نفر   ٥00 از  ایران  ابریشم  کرم 
است.به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، مهدی 
داشت:  اظهار  رشت  در  خبری  نشست  در  پورحسین 
تولید تخم  مرکز  با 6  ایران  ابریشم  شرکت سهامی کرم 
نوغان و بالغ بر 7٥0 هزار توتستان ظرفیت تولید بالغ بر 
2٥0 هزار تخم نوغان را دارد.  سرپرست شرکت سهامی 
 80 سال  از  متاسفانه  اینکه  بیان  با  ابریشم  کرم  پرورش 
قیمت هر جعبه تخم نوغان به ملبغ 7٥ هزار ریال به طور 
قیمت  با  مذکور  قیمت  تفاوت  افزود:  است  مانده  ثابت 
ابریشم  کرم  پرورش  سهامی  شرکت  برای  شده  تمام 
پورحسین  است.   نشده  جبران   93 تا   80 سال های  در 
سهامی  شرکت  فرآیند  این  اساس  بر  اینکه  بر  تاکید  با 
پرورش کرم ابریشم با بحران و کاهش توان مالی مواجه 
موجب  شرکت  نقدینگی  عدم  کرد:  تصریح  است  شده 
شده است که شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم نتواند 
ظرفیت های خود را به روز نگه دارد. وی واردات بی رویه 
نخ ابریشم و پیله در سال های گذشته را از دیگر عوامل 
آسیب رسان به صنعت نوغانداری دانست و خاطرنشان 
کرد: این اقدام، صنعت نوغانداری را در رکود مطلق فرو 
برد و در حال حاضر بیشتر شرکت های تولید نخ ابریشم 
به طور کامل تعطیل هستند. سرپرست شرکت سهامی کرم 
ابریشم اظهار داشت: در بررسی های انجام شده در زمینه 
واردات این محصول مشخص شده است که بالغ بر 130 
هزار جعبه تخم نوغان به کشور وارد می شود. حسین پور 
با بیان اینکه شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم به دلیل 
معوقات  پرداخت  عدم  مقوله  با  مالی  مشکالت  عدم 
پرسنل روبه رو است گفت: ظرفیت تولید شرکت سهامی 
پرورش کرم ابریشم 120 هزار جعبه تخم نوغان است و 
نیاز بازار 30 هزار جعبه تعریف می شود که بر این اساس 

این شرکت متحمل ضرر و زیان می شود
نگاه رسانه: اگر تعداد نیروهای این شرکت از ٥00 نفر 
به 14 نفر رسیده نو پول همین عده را برای حقوق مزایا 
ندارند، اوال که چرا در شرکت را نمی بندند. دوم آنکه 
آیا اشکال در مدیریت شرکت نیست که نتوانسته حقوق 
که  قضیه  سوم  شکل  در  کند.  تقویت  را  خود  نیروهای 
بسیار مهم است - شرکت ابریشم به صورت مکرر اعالم 
توتستانها  و  ابریشم  احیای صنعت  در حال  که  کند  می 
و  مواردی شبیه آن است ، چگونه  چنین چیزی ممکن 
است - آیا این موارد به درستی به مسئوالن وزارت جهاد 
اقدامی  هیچ  آنها  و  است  اعالم شده  دولت  و  کشاوری 
نمی کنند.؟ منتظر توضیحات شرکت و مدیریت محترم 
بلکه  ما جای سئوال که خیر  برای  که  ، چرا  آن هستیم 

حبرت و است.!

اینکه  بیان  با  گیالن  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
فرهنگیان  مطالبات  پرداخت  برای  الزم  بودجه 
تمام   9٥ سال  پاداش  گفت:  است  یافته  اختصاص 
همکاران فرهنگی آموزش و پرورش و اداری گیالن 

به زودی پرداخت می شود.
فرا رسیدن روز  تبریک  با  امروز    مهدی حاجتی 
بزرگی  رسالت  پرورش  و  آموزش  کرد:  اظهار  معلم 
یعنی  زندگی خود  سرمایه های  مردم  و  دارد  به عهده 
نهاد  این  به  تربیت  و  تعلیم  برای  را  فرزندانشان 
استعدادهای  شکوفایی  و  شناسایی  وی  می سپارند. 
و  پرورش  و  آموزش  رسالت  جزو  را  دانش آموزان 
گفت:  و  دانست  تربیتی  خدمات  کانون  را  مدارس 
های  سیاست  جزو  بنیادین  تحول  سند  اجرای 
ابالغی است و طبق این سند باید روحیه کارآفرینی 
و  آموزش  مدیرکل  کنیم.  تقویت  را  دانش آموزان 
کامل  اجرای  برای  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  پرورش 
سند بنیادین باید زیرساخت های مناسب با آن ایجاد 
شود، خاطرنشان کرد: بخشی از سند اجرایی شده اما 

باید برنامه ریزی عملیاتی برای آن تعریف شود.
وی با بیان اینکه در برنامه درسی امسال 140 عنوان 
کتاب در راستای سند تحول بنیادین و مناسب با نیاز 
دانش آموزان تعریف شده است، یادآور شد: فرهنگ 

کارآفرینی را در بین بچه ها نهادینه کنیم.
حاجتی افزود: در گیالن 30 هزار نیروی فرهنگی 
راستای  در  که  دارد  وجود  دانش آموز  هزار   37٥ و 

چابک سازی نیروها باید اقدام هایی صورت گیرد.

بعالوه نگاه رسانه ،

خبر

نیروهای شرکت 
ابریشم به اندازه 
یک بخشداری!!

پاداش سال 
95 فرهنگیان 

گیالن 
پرداخت 

می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن

  

لیال خدمت بین دانا

نیاز  زمزم  برنامه  نجوای 
از رادیو گیالن به گوش می 
رسد. نماز ، دری گشوده به 
روی همه آحاد ملت است 
که از آن می توان به هدایت 
و  رسید  و رحمت خداوند 
زندگی را در سمت و سوی 
درست و سرشار از خیر و 
نیاز  داد.زمزم  قرار  برکت 
عنوان برنامه ای است که هر 
روز در ساعات عرفانی اذان 
ظهربا هدف تعمیق و ارتقای 
بر  ،تاکید  ایمان  و  معرفت 
نسبت  ،وفاداری  امانتداری 
رعایت  و  پیمان  و  عهد  به 
از    ..... و  دیگران  حقوق 
تهیه  گیالن  مرکز  صدای 
این   . شود  می  پخش  و 
کتاب  معرفی  به  برنامه 
حکایات  و  روایات  ،بیان 
برنامه،  موضوع  با  مناسب 
درخصوص  مطالبی  طرح 
ادای  به  تشویق  و  یادگیری 
مسائل  الهی،  فریضه  این 
مربوط به نماز برای کودکان 
سن  به  که  نوجوانانی   و 
پخش   ، اند  رسیده  تکلیف 
مناسب  متنهای  و  اشعار 
سواالت  به  نماز،پاسخ  با 
توسط  مخاطبان  شرعی 
عرفانی،  آواز  کارشناس، 
پس  مناجات  و  فرج  دعای 
و  ترویج  بر  سعی  اذان  از 
دارد.  نماز  فریضه  تعمیق 
این برنامه هر روز از ساعت 
12:4٥ به مدت 4٥ از رادیو 

گیالن پخش می شود.
عوامل برنامه : تهیه کننده 

: محمد رضا رمضانی
گویندگان : شهربانو 

ربیعی،زهره سیری
نویسنده: ندا مراد

صدابردار:محمد رضا 
رمضانی- گزارشگر : 

داریوش محمدی

مرکز  صدای  گویندگان 
با  همنشینی  در  گیالن 
مهمانان برنامه »چای سرد « 
سرزمین  گیالن  نوشند.  می 
زنانی  شیر  و  مردان  بزرگ 
تالش خستگی  با  که  است 
مرز  این  بلندای  بر  ناپذیر 
و  اند  درخشیده  پرگهر 
مختلف  های  عرصه  در 
هنری،  ادبی،  فرهنگی، 
دفاع   ، ورزشی  نمایشی، 
های  چهره  و...  مقدس 
سازی  تاریخ  و  ماندگار 
تهیه  با  گیالن  رادیو  دارد. 
برنامه »چای سرد« با هدف 
ماندگار  ای  برنامه  ایجاد 
بزرگان  زندگی  وصف  در 
تقویت روحیه خود  گیالن، 
و  امروز  جوانان  در  باوری 
تاکید بر زندگی سالم و موفق 
و...  موفقیتها  کلید  عنوان  به 
زندگی  ثبت  در  بزرگی  قدم 
است.  برداشته  استان  بزرگان 
پخش   ، مهمان  با  گفتگو 
ترانه ها و تصنیف ها ،تهیه 
و طراحی سواالت  گزارش 
سابقه،رزومه  به  توجه  با 
از  مهمان  افتخارات  و 
بخشهای مختلف این برنامه 

می باشد.
برنامه »چای سرد« جمعه 
ها از ساعت 20 به مدت 60 
دقیقه از رادیو گیالن پخش 

می شود. عوامل برنامه:
تهیه کننده:کامران 

جعفری-گوینده:مریم واحد
نویسندگان:کامران 

جعفری،مریم واحد
صدابردار:عفت جمالی 
پور-گزارشگر:محمد نبی 

نوروزی

خبر

خبر

نجـوای»زمزم نیاز 
« از رادیو گیالن

نوشیدن »چای 
سرد«  در صدای 
مرکز گیالن

در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسؤول   
از  برخی  گفت:  گیالن  قدس  سپاه 
است  موجود  آنها  اسناد  که  مفسدان 
و  شدند  صالحیت  تایید  گیالن  در 
انتخابات  در  شرکت  داوطلبی  از  باید 
شوراها کنار گذاشته شوند. به گزارش 
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه 
تسخیری  غالمحسن  حجت االسالم 
لشکر  کارکنان  جمع  در  امروز  ظهر 
اشاره  با  گیالن  قدس  سپاه  عملیاتی 
از  اسالمی  انقالب  از  دفاع  اینکه  به 
مرزهای جغرافیایی ایران اسالمی گذر 
کرده است اظهار کرد: امروز ماموریت 
زمینه سازی ظهور امام زمان)عج( را به 
مقام  رهنمودهای  به  وی  داریم.  عهده 
مدافع  شهدای  مورد  در  رهبری  معظم 
از  کدام  هر  افزود:  و  کرد  اشاره  حرم 
شهدای مدافع حرم مانند دو شهید دفاع 

بنده رزمنده  تعبیر  به  و  مقدس هستند 
دفاع  رزمنده  نفر  دو  مانند  حرم  دفاع 
مقدس در جبهه ها حضور پیدا می کند. 
مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
تقاضای  اینکه  بیان  با  گیالن  قدس 
مختلف  اقشار  حضور  برای  بسیاری 
وجود  مقاومت  جبهه های  در  مردم 
برای  جامعه  تمام  کرد:  تصریح  دارد، 

محمدی  ناب  اسالم  حریم  از  دفاع 
دوست  و  کردند  آمادگی  اعالم  )ص( 
انقالب  و  نظام  بیت)ع(،  اهل  از  دارند 
اداره  دفاع کنند.  تسخیری، مسؤولیت 
جمهوری  عهده  به  را  اسالم  جهان 
نگاه  کرد:  بیان  و  ایران خواند  اسالمی 
رهبری  معظم  مقام  به  اسالم  جهان 
فرمان  تحت  داریم  تکلیف  و  است 

وی  باشیم.  والیت  صف  در  امر  ولی 
گروه  و  جناح  اینکه حزب،  به  اشاره  با 
شد:  متذکر  ندارد،  پیش برندگی  ما  برای 
اسالمی  جامعه  در  ما  برای  والیت  تنها 
پیش برندگی دارد و از امام زمان)عج( و 
خداوند فرمان می برد.  مسؤول نمایندگی 
نزدیک  به  گیالن  قدس  سپاه  در  فقیه  ولی 
گفت:  و  کرد  اشاره  انتخابات  موعد  شدن 
در  به شرایط حساس جهان  توجه  با  امروز 
دقت  باید  کشور  اجرایی  دستگاه  رئیس  انتخاب 
داشته باشیم و فردی را انتخاب کنیم انقالبی باشد 
کند.  به جهان صادر  را  انقالب  فرهنگ  بتواند  و 
انسان های سازش کار  اینکه  بر  تاکید  با  تسخیری 
و ترسو را نباید بر کشور حاکم کنیم، یادآور شد: 
باید برگزیده شوند که اهل عقب نشینی  افرادی 
کسی  باشند،  انقالبی  ابعاد  تمام  در  و  نبوده 
و  بوده  و هوشیار  مؤمن  کنیم  انتخاب  را 

دشمن از او وحشت داشته باشد. 

مفسـدان در شـوراها جایـی ندارند

واکنش

روابط عمومی دانشگاه گیالن برتر شناخته شد

سالمه شیرزادی
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اجتماعی
مدیریت  توسعه  معاون 
علوم  دانشگاه  منابع  و 
کرد:  اعالم  گیالن  پزشکی 
4400 مترمربع فضای جدبد 
هفته  در  درمانی  بهداشتی 
در  امسال  سالمت  ملی 

استان افتتاح می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی 
خبری گیالن 24 ، دکتر علی 
برنامه  به  اشاره  با  داودی 
سالمت،اظهار  هفته  های 
کرد:اول تا هفتم اردیبهشت 
سالمت  هفته  ایران  در  ماه 

نامگذاری شده است 
افتتاح  به  اشاره  با  وی   
در  بهداشتی  پروژه  دوازده 
گیالن  در  سالمت  هفته 
هفته  طول  کرد:در  تصریح 
پروژه  دوازده  سالمت، 
اعتبار  با  درمانی  بهداشتی 
67 میلیارد ریال و در فضای 
مربع  متر   400 و  4هزار 
افتتاح می شود . معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
کرد:  خاطرنشان  پزشکی 
مرکز  شامل  ها  پروژه  این 
عنبران  درمانی  بهداشتی 
ماسال،گشت  سرا  آستارا،چاله 
فومن،طارمسر  فومن،لولمان 
رشت و خانه بهداشت زمیدان 
بلوک  الهیجان،همچنین 
زایمانی مرکز آموزشی درمانی 
بیمارستان  و  الزهرا)س(رشت 
امام  لنگرود،بیمارستان  امینی 
حسن مجتبی فومن،آی سی یو 
 11٥ مرکز  و  کوثر  بیمارستان 
دستک آستانه اشرفیه است.

نشریه ی واکنش: شورای 
راستای  دانشگاه در  صنعت 
هدایت تحقیقات دانشگاهی 
پژوهش های  سمت  به 
کاربردی و صنعتی؛ شناسایی 
و  متخصصان  معرفی  و 
صنایع  به  برجسته  محققان 
ترغیب  و  تشویق  استان؛ 
به  متخصصان  و  استادان 
فعالیت های  تجاری سازی 
تحقیقاتی، غنی سازی علمی 
واحدهای  تخصصی  و 
کارخانه ها  توسعه  و  تحقیق 
و شرکت های صنعتی، حل 
تخصصی  و  فنی  مشکالت 

صنایع استان راه اندازی شد.
با توجه به عملکرد مدیریت 
جامعه  با  ارتباط  و  کارآفرینی 
و   139٥ سال  در  دانشگاه 
با  پژوهشی  قرارداد   ٥7 عقد 
 216 که  صنایع  و  سازمان ها 
 300 و  تعداد  ازنظر  درصد 
به  نسبت  مبلغ  ازنظر  درصد 
می  نشان  را  رشد   1394 سال 
ادامه  لزوم  همچنین  و   دهد 
این  این روند در سال جاری، 
صنایع  رشته  با  متناسب  شورا 
مصوب  استان  در  موجود 
گردید. کارگروه های تخصصی 
نساجی و سلولزی،  عناوین  با 
قطعات  و  فلزی  صنایع 
شیمیایی،  صنایع  خودرو، 
صنایع  ساختمانی،  صنایع 
غذایی، الستیکی و پالستیکی، 
پزشکی،  تجهیزات  و  دارویی 
شیالت،  و  کشاورزی  صنایع 
در ارتباط با صنایع متناظر، با 
استفاده از تمامی ظرفیت های 
انجمنی و دولتی موجود در 
استان فعالیت خواهند نمود.

امسال،

خبر

4400 متر فضای 
درمانی در گیالن 

افتتاح می شود

شورای صنعت 
دانشگاه گیالن راه 

اندازی شد

بالغ بر 7٥ درصد  اینکه  با توجه به 
شهرهای جهان در کشورهای اسالمی 
متمرکز شده اند، اجماع اینگونه شهرها 
سبب خواهد شد تا نگاه عمومی جهان 
اسالمی  کشورهای  شهرهای  به  غرب 
و  شهرها  این  استراتژی  به  توجه  با 
دارد،  اسالم  جهان  با  غرب  که  تقابلی 

تغییر یابد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ،شهردار رشت در بزرگترین 
در  اسالم  جهان  شهرداران  گردهمایی 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم ) مشهد 
شهرهای  توجه  بر  تاکید  با  الرضا(  
جهان اسالم به توسعه درون زای خود 
به  توجه  با  شهرها  این  کرد:  تصریح 
بهره  با  و  اسالمی  شهرهای  معماری 
گیری از پروژه های درون زا و برگرفته 
به هویت  بالقوه خود  پتانسیل های  از 
اسالمی  کشورهای  و  شهرها  بخشی 

خواهند پرداخت. 
 وی افزود: نگاه کشورهای اسالمی 

انتخاباتی  تبلیغات  متن  نوشتن هرگونه   : معاون خدمات شهری  واکنش:  نشریه ی 
روی دیوارهای شهر یا پایه های پلها و تقاطع های غیر همسطح و .....مصداق کامل 

تخریب اموال عمومی است .
اهمیت  به  اشاره  با  بهارمست  علی   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی در 29 اردیبهشت ماه سال 
جاری اظهار داشت: شهرداری رشت همچون دوره های مختلف، در کنار دیگر نهادهای 
شهرستان و دستگاههای مجری امر انتخابات، اقدامات الزم جهت شناسایی فضاهای 

مبتنی بر کاهش فقر و افزایش عدالت 
اجتماعی است ، و حضور در اینگونه 
همه  توسعه  سمت  به  را  ما  اجالس 
ثابت  دکتر  کرد.  هدایت خواهد  جانبه 
کشور   28 از  شهر   40 از حضور  قدم 
و  داد  خبر  فوق  اجالس  در  اسالمی 
خاطرنشان کرد: حضور شهردار رشت 
توسعه  راستای  در  اجالس  این  در 

تبلیغاتی، فراهم سازی امکانات الزم جهت تبلیغات و امحاء و پاکسازی فضاهای بصری 
شهر بعد از انتخابات را انجام خواهد داد . وی تبلیغات محیطی، مجازی و شهری را 
کاندیداهای شورای شهر و ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت:  از عوامل شناخت 
شهرداری رشت در راستای فراهم کردن بستر حضور پرشور مردم اقدام به تعبیه جایگاه 
های ویژه تبلیغات انتخاباتی به منظور نصب اقالم تبلیغاتی نظیر پوستر، تراکت و.. در 

مناطق پنج گانه شهری کرده است .

خالق   گردشگری  بر  مبتنی  شهری 
این هدف در اجالس های  است  که 
مبتنی  شهری  توسعه  مسیر  در   بعدی 
بحث خوراک و تلفیق آن با بازافرینی 
شهردار  شد.  خواهد  دنبال  شهری 
دیپلماسی شهری  مسقط عمانگسترش 
شهرداران  اجالس  برگزاری  رهاورد 
است. محمد الشیخ در افتتاحیه نخستین 

در  که  اسالم  جهان  شهردارن  اجالس 
برگزار  مشهد  یک  شماره  همای  هتل 
شد، اظهار کرد: شهر مشهد شهری کهن 
است که آثار تاریخی و مذهبی از جمله 
حرم مطهر رضوی را در خود جای داده 
است و بسیاری از مسلمانان جهان را به 

سوی خود سرازیر ساخته است 
امروز  که  خرسندم  بسیار  افزود:  وی 
توانستم از شهر تاریخی توس و آرامگاه 
شاعر حماسی سرا، فردوسی نیز بازدید 
به  اشاره  با  عمان  مسقط  .شهردار  کنم 
اجالس  در  خود  گذشته  سال  حضور 
شهرهای راه ابریشم که در قزوین برگزار 
شده بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
امروزی  و  دارند  وجود  شهرها  این  نیز 
شده اند که این تغییر باعث ایجاد ارتباط 
میان شهرهای زیادی از چین تا شهرهای 

آسیای میانه شده است
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مرکز 

شهرداری رشت....

معاون  شهردار ،نصب پوستر در شهر تخریب اموال تلقی می شود

از 3٥  تامین اجتماعی گیالن گفت: بیش  مدیرکل 
 40 حدود  به  متعلق  استان  کارفرمایان  دیون  درصد 
شرکت بزرگ است که دارای بدهی های افزون بر یک 
میلیارد تومان هستند.  جمیل حق پرست  با اشاره به 
گیالن  استان  کارفرمایان  تومانی  میلیارد   330 بدهی 
بابت حق بیمه های نیروهای خود اظهار داشت: بیش 
شعبه   27 در  بخشودگی  درخواست  و 800  هزار  از 

استان گیالن به ثبت رسیده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن تصریح کرد: 
توسط  گرفته  صورت  تعهدات  انجام  صورت  در 
اقساط، بیش  به موقع  کارفرمایان متقاضی و پرداخت 
از 74 میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی گیالن 

تعیین تکلیف می شود.
بخشودگی  قانون  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  افزود:  است  شده  انجام  بار  سه  تاکنون  جرایم 
اواخر سال 9٥ همگام با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
کارفرمایان  تولیدی و  از واحدهای  به منظور حمایت 
خوش حسابی که حداقل 4 ماه از 16 ماه آخر قبل از 
بحران اقدام به ارائه لیست کردند از بخشودگی جرایم 

بیمه ای استفاده کردند.
در  شده  فراهم  تسهیالت  به  اشاره  با  پرست  حق 
بانکی،  ضمانت نامه های  حذف  جمله  از  طرح  این 
تقسیط  به منظور  شعب  اختیارات  دامنه  افزایش 
بدهی  ها برای برخورداری از طرح بخشودگی جرایم 
تعیین  و  مدیون  واحدهای  جهت  مغتنم  فرصتی  را 
تکلیف بدهی های معوق برشمرد و گفت: کارفرمایان 
این  از  استان  اجتماعی  تامین  شعب  به  مراجعه  با 

تسهیالت بهره مند شدند.
بیان داشت:  استان گیالن  تامین اجتماعی  مدیرکل 
و  تولید  مقاومتی،  »اقتصاد  نام  به  مزین  که  سالی  در 
اشتغال« است این گام بلند از سوی تامین اجتماعی 
به منزله حرکتی همسو با خط مشی های تبیینی و در 
اشتغال محسوب  و  تولید  از عرصه  راستای حمایت 
بیش  در حال حاضر  اینکه  به  اشاره  با  می شود. وی 
از 3٥ درصد دیون کارفرمایان استان متعلق به حدود 
افزون  بدهی های  دارای  که  است  بزرگ  شرکت   40
تامین  شعب  گفت:  هستند  تومان  میلیارد  یک  بر 
اجتماعی استان گیالن آماده ثبت درخواست متقاضیان 

و کارفرمایان هستند.
حق پرست با بیان اینکه تامین اجتماعی گیالن 401 
هزار و 6٥2 نفر بیمه شده اصلی و 108 هزار و 310 
نفر مستمری بگیر را تحت پوشش خود دارد افزود: تا 
پایان بهمن ماه سال 9٥ تعداد یک میلیون و 18٥ هزار 
و 783 نفر از جمعیت استان گیالن مشتمل بر ٥10 
هزاربیمه شده و مستمری بگیر اصلی و 67٥ هزار نفر 
افراد تبعی در زمره عائله بزرگ تامین اجتماعی استان 

گیالن قرار گرفتند. 

مدیر کل تامین اجتامعی گیالن،

٣5درصد بدهی 
کارفرمایان 

مربوط به 40 
شرکت است

شهردار رشت در اجالس مشهد مقدس،

بیان  با  گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
اینکه عملیات احداث سد پلرود ٥4 درصد پیشرفت 
پلرود  از سد  برداری  بهره  برای  دارد گفت:  فیزیکی 

اعتباری بالغ بر 2٥0 میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، کاظم 
سدپلرود  ساخت  عملیات  روند  به  اشاره  با  لطفی  
اظهار داشت: سد پلرود بعد از بهره برداری تامین کننده 
زراعی  آب  کننده  تامین  و  شهرستان  دو  شرب  آب 

منطقه محسوب می شود. 
با  گیالن  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
بیان اینکه عملیات احداث سد پلرود در حال حاضر 
بالغ بر ٥4 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تصریح کرد: 
پیش بینی می شود عملیات ساخت سد پلرود تا پایان 
سال 96 به پیشرفت 70 درصدی برسد. لطفی با تاکید 
سد  در  آبگیری  مرحله  به  می توان   97 سال  اینکه  بر 
آبگیری  از  پس  ماه  پنج  کرد:  خاطرنشان  رسید  پلرود 
مرحله  به  بزرگ شمال کشور  این سد  پلرود،  در سد 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  می رسد.  برداری  بهره 
استان گیالن با اشاره یه اینکه سد پلرود بعداز سد سپیدرود 
بزرگترین سد شمال کشور محسوب می شود اظهار داشت: 
 2٥0 بر  بالغ  اعتباری  پلرود  سد  از  برداری  بهره  برای 

میلیارد تومان نیاز است. 

خبر
رحیم آبادی 
ها یک طال و 

یک نقره کسب 
کردند

نگاه غرب باید به استراتژی شهرهای اسالمی برگردد

خبر

دناپاِلس  خودرو  دو  انبوه  تولید   
شرکت   2008 پژو  و  خودرو  ایران 
جمهوری  رئیس  حضور  با  ایکاپ 
صنعتی  گروه  مرکزی  سایت  در 
محصول  شد.  آغاز  خودرو  ایران 
خودروی  از  جدیدی  مدل  دناپاِلس 
تحقیقات  مرکز  در  که  است  دنا  ملی 

و  کیفی  جنبه های  از  خودرو  ایران 
تجهیزات و ظاهری ارتقا یافته است. 
داخلی  خودروی  نخستین  دناپاِلس 
است که با چهار ایربگ ساخته شده 
مطلوبی  سطح  در  جهت  این  از  و 
دارد.  قرار  ایمنی  استانداردهای  از 
صرفا  پالس  دنا  خودروی  طراحی 
توسط کارشناسان ایران خودرو انجام 
شده و در ساخت ماشین آالت مورد 
نیاز خط جدید تولید، همکاری هایی 
صورت  المللی  بین  شرکت های  با 

گرفته است.
و  امکانات  دارای  دناپاِلس   
نخستین  برای  که  است  تجهیزاتی 
داخل  ساخت  خودروی  یک  در  بار 
این خودرو  دارد.  برند ملی وجود  با 
که  است  ملی  محصول  نخستین 

و  عقب  دید  دوربین  سان روف،  با 
جایگزینی سیستم چندرسانه ای جدید 
بازار عرضه  به  فعلی  مدیای  مالتی  با 
می شود. تحول گرافیک داخلی چراغ 
خودرو  بیش تر  جذابیت  باعث  ها، 
ابعاد  و  چراغ  کلی  شکل  البته  شده 
مانده  باقی  تغییر  بدون  آن  فیزیکی 

است. 
محصول  نخستین  نیز   2008 پژو 
ایران  مشترک  شرکت  »ایکاپ«، 
در  که  است  فرانسه  پژو  و  خودرو 
است.  رسیده  تولید  مرحله  به  ایران 
دور تازه همکاری های ایران خودرو و 
پژو با امضای قرارداد بین مدیران دو 
گروه خودروساز و در حضور روسای 
جمهور ایران و فرانسه به امضا رسید. 
قرارداد  نخستین  قرارداد  این 

غربی  کشورهای  با  ایران  پسابرجامی 
به  محصوالت  تولید  به  منجر  که  بود 

روز اروپائی در ایران شد.
طرف  مستقیم  گذاری  سرمایه   
و  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  خارجی، 
تولید  محصوالت  درصد   30 صادرات 
به  قرارداد  این  الزامات  از  شرکت  این 
شمار می آید. پژو 2008 از یک پیشرانه 
4 سیلندر به حجم 1 . 6 لیتر و با تنفس 
طبیعی نیرو می شود. موتور پژو 2008 
تولیدی در ایران از محصول مشابه آن 
در اروپا قوی تر است و توان خروجی 
گشتاور  و  بخار  اسب   163 معادل  آن 
است.  متر  نیوتن   240 با  برابر  تولیدی 
نیروی حاصل از این پیشرانه به وسیله 
به  اتوماتیک  دنده 4 سرعته  یک جعبه 

چرخ های جلوی آن منتقل می شود.

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در نظر دارد 12 دستگاه خودرو شامل
 1 - دو دستگاه پراید مدل 85         2 - 4 دستگاه پژو 405 مدل 1385  

 3 - اتوبوس شهاب مدل 1379       4 - دو دستگاه اتوبوس 302 مدل 1372 و 1373    
  5 - اتوبوس 457 مدل 1382         6 - دو دستگاه مینی باس مدل 1384 را از طریق مزایده عمومی واگذار 
نماید.  لذا از افراد حقیقی  یا حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل آمده تا جهت دریافت اسناد مزایده و برگه 
مشخصات حداکثر پانزده روز پس از نشر آگهی به آدرس وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ) 
( و یا به نشانی رشت، میدان گاز ، پل تالشان ، مجتمع آموزشی امام خمینی )ره   www.iaurasht.ac.ir
( دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ، اداره تدارکات دانشگاه مراجعه و پس از تکمیل مدارک خواسته شده 
را حداکثر تا تاریخ مرقوم تحویل قسمت مربوطه نمایند. ضمنا هزینه نشر آگهی و نقل و انتقال به عهده برنده 

مزایده بوده و دانشگاه در رد و قبول هر یک از پیشنهادات ، مختار می باشد.

آگهی فقدان سند
خانم فاطمه بردبار طاهر گورابی با ارائه دوبرگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 
152 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 3022 واقع در سیاه اسطلخ 
سنگ اصلی 41 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 796910 ذیل ثبت 92300 و 
صفحه 348 دفتر 4/762 به نام آقای عبداهلل اداره چی گیالنی صادر و تسلیم گردیده 
آقایان  به  رشت   25 دفتر   1383/07/05 مورخ   38299 قطعی  سند  برابر  و  بود 
ابوالحسن تنها مردسیاه اسطلخی و محمد رسول اکبرپور نشرود گلی و اوبوطالب سخائی 
قلعه رودخانی منتقل و برابر سند قطعی شماره 39317 دفتر 25 رشت پالک مذکور 

به خانم فاطمه بردبار طاهر گورابی منتقل گردیدنامبرده مدعی گردیده سند مالکیت به 
علت جابه جایی مفقود گردیده، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب 
طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 
10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد/.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت   

 حسین اسالمی  -   753ر م الف  

واکنش

تولید پژو 2008 و دنا پالس آغاز شد

زهرا رضائی 



واکنش 6
سه شنبه 12  اردیبهشت  1٣96/ شماره 658 

گوناگون  
که  بود  آمده  خبرها  در 
مدیریت شهری مرکز استان 
شایسته  دراقدامی  گیالن 
سردیس های مرحوم رادی 
نمایشنامه  و  نویسنده   «
گیالنی  ی   برجسته  نویس 
مسعودی  ناصر  استاد  و 
را  استان  شهیر  خواننده 
رشت  شهر  از  ای  نقطه  در 

نصب کرده است . 
پیش از این هم سردیس 
دانشمندان  از  متعددی  های 
از  اعم  نام  صاحب  افراد  و 
شاعران  پزشکان،   ، علما 
و  سمیعی  پروفسور  مانند 
اکبرزاده و شیون فومنی  و 
مکان  و  پارکها   ، معابر  در   ....
های خاص مرکز استان گیالن 
عمومی  افکار  ارتباط  برای 
نامی  های  شخصیت  این  با 
نصب شده بود که این حرکت 
به  گذاری  ارزش  جهت  به 
تالش  و  جایگاه   ، شخصیت 
این بزرگان برای بلند آوازه نگه 
داشتن نام گیالن و شهر رشت 
ماندگار  و  جا  به  هم  بسیار 
اندیشیدم  می  با خود  است. 
اصحاب  همیشه  چرا  که 
رسانه  در همه بخش ها و 
مظلوم  این حد  تا  ها  زمینه 
هستند،   پشتوانه  بدون  و 
و  خوشبختانه  که  حالی  در 
باالترین  متاسفانه  هم  شاید 
آگاهی  ابراز  موثرترین  و 
بخشی  را در اختیار دارند. 
گیالن  استان  در  راستی  به 
روزنامه  و  رسانه  حوزه  در 
از  ای  چهره  هیچ  نگاری 
گذشته و حال وجود ندارد 
که شایسته ساخت و نصب 

یک سردیس باشند. 
استان  ای  رسانه  بزرگان 
اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی 

دارند، بسم اهلل

و  بانوان  امور  کل  مدیر 
گیالن  استانداری  خانواده 
گفت: استان گیالن به لحاظ 
مشارکت بانوان در زمینه های 
استان   3 زمره ی  در  اقتصادی 

برتر کشور قرار دارد.
همایش  رفیعیدر  فاطمه 
مشارکت  در  بانوان  نقش 
حداکثری در انتخابات ماسال، 
مسئولیت  اهمیت  بر  تاکید  با 
و  اقشار  ی  همه  در  پذیری 
هر  افزود:  جامعه،  سطوح 
که  مسئولیتی  هر  در  کسی 
در جامعه برعهده دارد باید 
خدمتگذاری  ی  اندیشه  در 
که  چرا  باشد  مردم  سایر  به 
به همه ی همنوعان  نسبت  ما 
نیز  خویش  بدن  حتی  و  خود 
بیان  با  وی  داریم.  مسئولیت 
ای  منطقه  هر  بانوان  اینکه 
مضاعف  تاثیرگذاری  و  نقش 
گفت:  دارند،  خود  جامعه  در 
تاثیرگذاری زنان به دلیل ایفای 
در  بعدی  چند  های  نقش 
قابل  بسیار  جامعه   و  خانواده 
مالحظه است و جامعه ای که 
به بانوان خود  بها دهد همواره 
کل  مدیر  بود.  خواهد  برنده 
گیالن   استانداری  بانوان  امور 
با اشاره به اینکه ما هر گاه آن 
چه را که می گوئیم با عملمان 
تطابق داشت ، موفق گشته ایم، 
خمینی)ره(  امام  داشت:  اظهار 
که  بود  است  کسی  اولین 
همواره حرف و عملش با هم 
زمینه  و  است  داشته  تطبیق 
بانوان  واقعی  مشارکت  ی 
در جامعه را فراهم آوردند.

نیم نگاه،

خبر

سردیس ها در 
رشت و جای خالی 
مشاهیر حوزه 
رسانه!!

رتبه ی برتر زنان 
گیالنی در زمینه ی 
مشارکت اقتصادی

با  رودسر  کشاوزی  جهاد  مدیر 
اول  از  برنج  نشای  فصل  اینکه  بیان 
آغاز  شهرستان  این  در  ماه  اردیبهشت 
شده است گفت: تاکنون 100 هکتار از 
اراضی شالیزاری رودسر نشاکاری شده 
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  است.به 
اشاره  با  ، احسان اهلل مشتاق  گیالن 24 
این شهرستان  شالیزارهای  به وضعیت 
هکتار   700 و  هزار   10 کرد:  اظهار 
وجود  رودسر  در  شالیزاری  اراضی 
اراضی شالیزاری  دارد. وی 80 درصد 
رودسر را دارای قابلیت طرح تجهیز و 
یکپارچه سازی دانست و افزود: تاکنون 
کار تجهیز بیش از 7 هزار هکتار اراضی 
شالیزاری این شهرستان به پایان رسیده 
است. مدیر جهاد کشاورزی رودسر با 
ماه  اردیبهشت  اول  از  اینکه  به  اشاره 
آغاز  شهرستان  این  در  نشاکاری  کار 
بیش  تاکنون  کرد:  تصریح  است،  شده 
از 100 هکتار اراضی شالیزاری رودسر 

والیبال  رقابتهای  واکنش:  نشریه 
پارک  ساحل  در  بزرگساالن  ساحلی 
توسکامحله  روستای  گیشار  ساحلی 
با  رودسر  شهرستان  چابکسر  بخش 
برتری تیم دهیاری توسکامحله به پایان 
رسید. به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 24 ، در چابکسرمسابقات کاپ 
آزاد والیبال ساحلی در دو روز متوالی 
جمعه و شنبه هشتم و نهم اردیبهشت 
روستای  ساحل  در   1396 ماه 
تیم  معرفی  با  و  برگزار  توسکامحله 

نشاکاری شده است.  وی با بیان اینکه 
هکتار   ٥00 هزار  دو  گذشته  سال 
کشت  زیر  رودسر  شالیزاری  اراضی 
مکانیزه برنج رفته بود، گفت: پیش بینی 
هکتار  هزار   4 از  بیش  امسال  می شود 
صورت  به  رودسر  شالیزاری  اراضی 
به  نسبت  که  شود  نشاکاری  مکانیزه 
 40 حدود  گذشته  سال  مشابه  مدت 
است.مشتاق  داشته  پیشرفت  درصد 
سختی  و  تولید  هزینه های  کاهش 
مصرف  و  وقت  در  صرفه جویی  کار، 
انجام  و  محصول  تولید  افزایش  آب، 
کشت  مزایای  از  را  محصول  موقع  به 
در  شد:  یادآور  و  کرد  اعالم  مکانیزه 
رودسر 40 واحد تولید و پرورش نشا 
مکانیزه وجود دارد که چهار مورد آن 
دارای مجوز 100 درصد مکانیزه بوده 
است.  مکانیزه  نیمه  به صورت  بقیه  و 
 400 و  میلیارد  دو  پرداخت  از   وی 
برای  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیون  

های برتر به پایان رسید.  در این رقابتها 
که در رده سنی آزاد به صورت 2 نفره 
گیالن  استاهای  از  21تیم  شد  برگزار 
گلستان،  تهران،   ، ،مازندران،قزوین 
باهم  و  کرده  شرکت  غربی  آذربایجان 
کمیته  مسئول  پرداختند.  رقابت  به 
گفت:  چابکسر  بخش  ساحلی  والیبال 
سطح این دوره از رقابتها بسیارباال بوده 
آمادگی  از  کننده  شرکت  های  تیم  و 
جواد  بودند.  برخوردار  خوبی  بسیار 
یوسفی ادامه داد: تاکنون چندین مرحله 

 نشریه واکنش: استاندارگیالن در شهرستان لنگرود اعالم کرد: در دولت تدبیرو امید 
، طی دوسال قبل ،مبلغ قاچاق از 2٥ میلیارددالر ، به 10 تا 11 میلیارد دالر کاهش یافته 

است .
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دکتر نجفی اظهارکرد: در دولت تدبیرو 
امید ، طی دوسال قبل ،مبلغ قاچاق از 2٥ میلیارد دالر به 10 تا 11 میلیارد دالر کاهش 

یافته است. در زمینه قاچاق باید کار ریشه ای صورت گیرد.  

خرید ماشین آالت مکانیزه به کشاوزران 
ابن  عمده  افزود:  و  داد  خبر  رودسر 
ماشین آالت شامل کمباین، دروگر برنج 
و بسته بندی کاه، ماشین های نشاکاری، 
مانند  زمین  آماده سازی  ماشین آالت 
این مسؤول  تیلر و تراکتور و... است. 
کود  تن   ٥00 و  هزار  سه  توزیع  به 
پتاسه  و  ازته  فسفاته،  نوع  از  شیمیایی 

های  رده  در  ساحلی  والیبال  مسابقات 
گیشار  ساحلی  پارک  در  آزاد  سنی 
توسکامحله برگزار گردیده است و این 
توانست  توسکامحله  دهیاری  تیم  بار 
مقابل  در  برتری  با  نهایی  دیدار  در 
مقام  به  کتول  آباد  علی  آینار  هتل  تیم 
اول دست پیداکند و تیمهای هتل آینار 
علی آباد کتول،بازار مرکبات چابکسر، 
تا  دوم  مقامهای  کالچای  دوستداران 

چهارم را از آن خود کردند. 
برای  که  رقابت ها  از  دوره  این 

ویاظهارکرد: این تغییرات اعم از تجهیز بخش های فنی در گمرکات، در بحث منابع 
انسانی نیز باید ساختارها تغییر یابد.  

استاندار گیالن در همایش روز کارگرشهرستان لنگرود، ازسه دهه تالشهای بی شائبه 
مهندس الهوتی،نماینده شریف لنگرود تقدیر کرد. جفی دراین مراسم تصریح کرد : با 
تالشهای مهندس جوادرپور ، فرماندار شهرستان لنگرود ، شاهد توسعه این شهرستان 

در همه زمینه ها هستیم.

در بین کشاورزان رودسری اشاره کرد و 
یادآور شد: کشاوزران به منظور جلوگیری 
از کودهای تقلبی، کود مورد نیاز خود را از 
مراکز معتبر خریداری کنند ضمن اینکه بالغ 
ارقام  انواع  در کشت  بهره بردار  هزار   13 بر 
محلی مانند هاشمی، علی کاظمی رضاجو 

در رودسر فعالیت دارند.

بین  ورزشکاران  بین  در  بار  پنجمین 
و  پرشور  حضور  با  شد  برگزار  استانی 
به ویژه  ورزش  به  عالقه مندان  چشمگیر 
روستای  گیشار  ساحل  در  ساحلی  والیبال 
توسکامحله بخش چابکسر شهرستان رودسر 
هیئت  جوانان،  و  ورزش  اداره  همکاری  با 
اسالمی  شورای  و  چابکسر،دهیاری  والیبال 
بخش  رسید.  پایان  به  توسکامحله  روستای 
چابکسر شهرستان رودسر در 100 کیلومتری 
واقع  گیالن  استان  نقطه  ترین  شرقی 

است. 

نشای برنج در ١00 هکتار شالیزارهای رودسر

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به نقش کارگران 
در توسعه اقتصاد مقاومتی، گفت: کار و کارگر سنبل 

عزت، بالندگی جامعه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرمانداری رشت، 
در  امروز  رشت  شهرستان  فرماندار  شفقی،  سیروس 
مراسم روز کارگر که در خانه کارگر برگزار شد ضمن 
و  کار  جهانی  کرد:روز  اظهار  شعبانیه،  اعیاد  تبریک 
کارگر را محضر تالشگران عرصه کار و تولید تبریک 
عرض می کنم.وی افزود: ٥ تا 11 اردیبهشت به عنوان 
هفته کار و کارگر نامگذاری شده و گرامیداشت این 
روز به معنای پاسداشت خدمات صادقانه و ارزشمند 
کارگران این سرزمین است، الحمداهلل همگان به این 
نقش تاثیرگذار در جهت توسعه و پیشرفت هر جامعه 
واقف هستیم. شفقی گفت: کارگران میهن اسالمی ما 
همیشه در دو سنگر دفاع از میهن، کار و تولید نقش 
اساسی را به عهده دارند، هفته کارگر فرصت بسیار 
این تالشگران تشکر و  از زحمات  مغتنمی است که 
قدردانی کنیم.  فرماندار شهرستان رشت با اشاره به نقش 
کارگران در توسعه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: کار و 
و  خانواده  هر  پشتکار  و  بالندگی  عزت،  سنبل  کارگر 
جامعه است، یقینا جامعه ای که فرهنگ کار و تالش در 
آن جاری باشد، این جوامع جزء جوامع توسعه یافته و 
موفق محسوب می شوند. وی با بیان اینکه در آموزه های 
ارتباط  به موضوع کار  قرآن  آیه در  دینی هم حدود 360 
یک  انقالب  فرزانه  رهبر  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  دارد، 
روزنه جدید را در باب اقتصاد مقاومتی فراروی این کشور 
گذاشتند، امسال هم این موضوع را تقویت کردند تا بهترین 
روش برون رفت از مشکالت اقتصادی باشد و آن هم با 
دست توانای کارگران تحقق می یابد. شفقی اضافه کرد: 
اگر همت، اراده و انگیزه داشته باشیم قطعا در بدترین 
شرایط و با کمترین امکانات می توانیم کارهای بزرگی 
انجام دهیم و شما کارگران بزرگوار با تمام کمبودها 
و سختی ها این موضوع را در چنین محدودیت ها و 

تحریم هایی به خوبی به اثبات رساندید.

خبر

کارگران 
سنبل عزت و 

بالندگی جامعه 
هستند

رسانه های  تخلفات  جدول  واکنش:  نشریه 
مشمول ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری 
ارسال  کشور  انتخابات  ستاد  به  روزانه  به صورت 

می شود
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، معاون 
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
منتفع  و  دولتی  رسانه های  قانونی  محدودیت های 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  عمومی  بودجه  از 
اردیبهشت   28 تا  اردیبهشت  ششم  فردا  از  گفت: 
ماه، هر روز جدول تخلفات رسانه های مشمول ماده 
انتخابات  ستاد  به  ریاست جمهوری،  انتخابات   68

کشور ارسال می شود. 
 انتظامی با بیان تفاوت رسانه های بخش خصوصی 
قبال  مشمول،  رسانه های  فهرست  گفت:  دولتی  و 
توسط اداره کل مطبوعات داخلی اعالم شده و عمال 
آن هایی  چه  است؛  غیرخصوصی  رسانه های  شامل 
یا  و  یا جزئی  کامل  از  اعم  بودجه عمومی  از   که 
مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می کنند، و چه آن هایی 

که دارایی هایشان یا امتیازشان از بیت المال است. 
 وی در عین حال توضیح داد: در جهت افزایش 
مشارکت در انتخابات که هدف اصلی همه ماست و 
همچنین رعایت اصول حرفه ای یعنی نادیده نگرفتن 

ماده  رسانه مشمول  اگر یک  مهمترین خبر کشور، 
68 مطالبی بصورت متوازن به نفع هر شش  نامزد 
منتشر کند و یا اطالع رسانی متوازن داشته باشد در 
فهرست تخلفات مطرح نمی شود. مهم این است که 
یک رسانه متعلق به بیت المال در حد ابزار تبلیغاتی 
یک نامزد و یا ابزار تخریب سایر نامزدها فروکاسته 
با  ارشاد همچنین تصریح کرد:  معاون وزیر  نشود. 

توجه به آن که اکثر نامزدها صرف نظر از نامزدی، 
دارای شخصیت حقوقی دیگری هستند اطالع رسانی 
از فعالیت های روزمره و مرتبط با مسئولیت آنان، به 
شرط رعایت ارزش خبری و پرهیز از برجسته سازی 

غیرحرفه ای، تبلیغ به حساب نمی آید. 
 انتظامی با اشاره به اینکه »درج آگهی نامزدها با 
دریافت هزینه آن توسط این دسته از رسانه ها هم 

ضوابط خاص خود را دارد« اضافه کرد: برای دریافت 
رسانه های  احتمالی  تخلفات  از  مردمی  گزارشهای 
که  چرا  شد.  خواهد  اعالم  ایمیل  یک  مشمول، 
سامانه های نظارتی مردمی اوال به کاهش هزینه نظارت 
و ثانیا جامعیت آن کمک می کند و درعین حال، امکان 

تبعیض سهوی یا عمدی را به صفر می رساند. 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  معاون   
توسعه  نشاندهنده  قانون  به  »تمکین  که  این  بیان  با 
و  سالمت  کننده  تضمین  حال  عین  در  و  یافتگی 
رسانه  خوشبختانه  کرد:  است«تاکید  انتخابات  امنیت 
های کشور، رفتاری مسئوالنه دارند، به ضوابط قانونی 
پایبندند و جلوه ای از بلوغ سیاسی و حرفه ای را به 

نمایش خواهند گذاشت. 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این خبر که پنجم اردیبهشت ماه منتشر کرده است، 
و  مطبوعات  کل  اداره  پیش،  روز  چند  شده،  یادآور 
خبرگزاری های داخلی، فهرست مهمترین رسانه های 
دارای منع قانونی تبلیغات نامزدهای محترم انتخابات 
ریاست جمهوری را منتشر کرد که به جز ٥ موسسه 
مطبوعاتی، نام 2٥ خبرگزاری و روزنامه در آن دیده 

می شد.

اعالم روزانه تخلفات انتخاباتی رسانه ها به ستاد انتخابات
معاو وزیر ارشاد اعالم کرد،

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

به میزبانی چابكسر،

محسن عیالوار- چابكسر

محمود رضایی

مسابقات کاپ آزاد والیبال ساحلی کشوری برگزار شد

سمیه محمدی 

استاندار گیالن ،قاچاق در دولت تدبیر و امید کاهش یافت است

نشریه واکنش: تیم فوتبال سپید رود رشت عصر امروز با شکست 3 بر 2 تیم نساجی مازندران بعد از سالها انتظار به لیگ برتر فوتبال ایران راه یافت. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، تیم پرتالش و یک دست سپیدرو د در این  فصل با حمایت شهرداری رشت، مسئوالن اجرایی و ورزشی ، چهره های شاخص مرکز استان و مهم تر از همه هواداران پرشمارش به این موفقیت 

بزرگ دست یافت. کادررهبری تیم سپیدرود را نباید در این پیروزی فراموش کرد که زحمات شبانه روزی داشتند و باچنگ و دندان درچند عرصه جنگیدند تا این توفیق حاصل شد.
حاالت دیگر استان سرسبز گیالن با جوانان ورزشکار و ورزش دوست خود در لیگ برتر یک تیم دارد و از فصل آینده هر هفته می تواند ورزشکاه های را گرم و گرمترکنند.

امروز در دیدایر نساجی مازندران و سپیدرو د رشت ورزشکاه 1٥ هزار نفری شهید عضری رشت انباشته از جمعیت بود و بسیاری از روی دیوارها و ساختمان های اطراف این فوتبال خوبرا 
تماشان کردند. بازیکنان نساجی هم انصاف جوانمردانه بازری کردند و داور در هوایی خوب بهاری قضاوتی خوب داشت. امروز دو شنبه 11 اردیبهشت ماه همه چیز خوب بود تا سپید روز قهرمان 
دست یک شده و به لیگ برتر راه یابد.حاال دیگر مسئوالن طرفداران ، مسئوالن ورزشی و اجرایی و مدیران شهری شهر رشت برای حمایت از تیم سنگین تر شده است. رسانه های استان هم باید 
نقش خود را در این عرصه به خوبی ادا کنند و ما در نشریه واکنش، گیالن 24 و کانال واکشی ها آماده هر گونه همکاری هستیم. به کادر رهبری تیم، بازیکنان و طرفداران و مدیریت ورزش گیالن 

و استاندار خوب استان و نیز شهردار خوش فکر این موفقیت را تبریک می گوییمبه هنگام مخابره این خبر از سوی دو تن از اعضای شورای شهر اعالم شد  که این شورا یک پاداش یک میلیارد ریالی را برای تیم سپیدرود چک 
کشید. شورای شهر گفته بود ، اگر این تیم به لیگ برتر صعود کند پاداش دریافت می کند. با پیروزی سپیدرو مرکز شهر رشت امروز چهره ی دیگری پیدا کرد و طرفداران سرخ پوش تیم به شادی و شادمانی پرداختند.  یا علی مدد

 

پس از سالها تالش و صبر، سپید رود رشت به لیگ برتر فوتبال راه یافت



کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «
            

 

 کاهو: خواب آور   -   انگور : اکسیر زیبایی
زیتون: دوست دار قلب  - کرفس: تقویت اعصــاب

فلفل دلمه: تقویت حافظه  - کیوی: پیشــگیری از 
سرماخوردگی  - کلم بروکلی:دشمن پوکی استخوان

vakoneshiha@                                   

  تخم شربت سبب جذب کلسیم دراستخوانها میشود 
و برای افرادی که ورم معده دارند توصیه می شود 

وبه کاهش وزن کمک میكند    
vakoneshiha@                                   

   ترب برای دفع سنگهای صفراوی مفید است. ترب 
برای درمان نقرس و رماتیسم مفید است. 

برگ ترب اگر با غذا خورده شود به هضم غذا کمک 
می کند. آب برگ ترب برای تقویت چشم مفید است

vakoneshiha@                                     

سبزهای پرخاصیت

                      تخم شربت و 
استخوان بندی

                    تــرب

منیزیم آن از تخم دیگر پرندگان بیشتر بوده و به دلیل 
غنی بودن از ویتامین E خاصیت ضد پیری دارد

و همچنین سرشــاراز آهن و براي درمان کم خوني 
ناشي از آهن توصیه میشود

vakoneshiha@                                     

فلفل سیاه ضد بلغم ضد برونشیت وادرارآور
  فلفل قرمز مفید برای کمردرد دیابت و تقویت لثه  ها

 فلفل ســبز حافظ جوانی کاهنده کلســترول و ضد 
vakoneshiha@                      پیری پوست

آب انــار جــزو آب  میوه هایی اســت که خواص 
آنتی اکســیدانی قوی داشــته و در پیشــگیری از 
بیماری های قلبی، ســكته و حمله قلبی نقش موثری 

vakoneshiha@                               دارد

بهبود درد کمر و پا با راه رفتن روی پنجه پا
اگر راه رفتن روی پنجه را به طور منظم انجام دهید 

درد دیگر نواحی بدن نیز خنثی می شود
بمدت 10 ثانیه در روز و  10 بار تكرار شود

vakoneshiha@                                        

اضافه کردن حبوبات به ساالد
اضافه کردن ماهی به رژیم غذایی

اضافه کردن آبمیوه به رژیم غذایی
vakoneshiha@                                        

ســلولز موجود در کاهو حجم مواد داخل روده و 
حرکات روده را افزایش مي دهد که این امر درمان 
یبوست را آسان مي سازد. کاهو براي رفع بي خوابي 

نیز موثر است 
vakoneshiha@                                    

vakoneshiha@                    

      لیمو تقویت کننده حافظه اســت. چند قطره از 
اسانس لیمو را روی یک دستمال ریخته و از طریق 

بینی استنشاق کنید
vakoneshiha@                                    

کسانی که دچار دیابت نوع 2 هستند،
اگر روزانه به مدت 10 دقیقه سنگ پا بزنند،

باعث تنظیم انسولین خونشان خواهد شد.                                             

vakoneshiha@                                        

  آلــرژی دارید ؟ بخندیــد -   بیمارید ؟ خوش بین 
باشید -   بدنتان زخم است ؟ خوش اخالق باشید

 دنبال تناسب اندامید ؟ تصویرسازی کنید
  کارتان حساس است ؟ موسیقی گوش کنید

                      تخم بوقلمون،
 مانع پیری ...

                      هر رنگ فلفل 
یک خاصیت

                        آب انـار،
 آنتی اکسیــدان

                    شیوه ای برای 
درمان درد پا

                   ٣ روش برای کاهش 
ریزش مو ناشی از الغری

                    کاهو و رفع
 بی خــوابی !!

                      تقویت کننده 
حــافظه : 

                   پنج توصیــه                    دیابت و سنگ پا
روانشناسان :
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انتخابات پسکوف  دیمیتری   
جمهوری  رئیس  سخنگوی 
روسیه به رژیم صهیونیستی 
آویو  تل  از  و  داد  هشدار 
حاکمیت  حق  به  خواست 
و  گذاشته  احترام  سوریه 
کشور  این  به  تجاوز  از 
گزارش  کند.به  خودداری 
خبری  تحلیلی  شبکه 
روز  امداد   ،  24 گیالن 
هواپیماهای  پنجشنبه 
تکرار  با  صهیونیستی  رژیم 
بخشی  هوایی،  تجاوزهای 
المللی  بین  فرودگاه  از 
عملیات  برای  که  را  دمشق 
می  استفاده  ضدتروریستی 
شود، بمباران کردند. پسکوف 
در ادامه تاکید کرد: همچنان بر 
کشورها  همه  که  باوریم  این 
به  منجر  که  اقداماتی  از  باید 
منطقه  در  ها  تنش  افزایش 
شود،  می  خاورمیانه  ناآرام 
به  احترام  خواهان  و  بپرهیزند 
هستیم  سوریه  حاکمیت  حق 
یکپارچه  کشور  این  اینکه  و 
سخنگوی  بماند.  مستقل  و 
در  روسیه  جمهوری  رئیس 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
از  پیش  از  را  مسکو  آویو  تل 
آگاه  دمشق  فرودگاه  به  حمله 
روسیه  بین  گفت:  بود  کرده 
اطالعات  تبادل  اسرائیل  و 
واقعا  مختلف  های  کانال  از 
خارجه  وزارت  دارد.   جریان 
اخیر  هوایی  حمله  نیز  روسیه 
فرودگاه  به  صهیونستی  رژیم 
محکوم  را  دمشق  المللی  بین 
سخنگوی  زاخارووا  کرد.ماریا 
در  روسیه  خارجه  وزارت 
با  خبرنگاران  با  گو  و  گفت 
خبرگزاری  اطالعات  به  اشاره 
رسمی سوریه )سانا( و به نقل 
از یک مقام ارتش این کشور، 
افزود: این اقدام، تجاوز آشکار 
بود که در جریان آن تاسیسات 
واقع در جنوب غرب فرودگاه 
دمشق مورد حمله قرار گرفت. 
حالیکه  در  گفت:  زاخارووا 
اظهارنظر  از  اسرائیلی  نظامیان 
هوایی  حمله  این  باره  در 
حمل  وزیر  کردند،  خودداری 
که  کرد  بیان  اسراییل  نقل  و 
حمله به فرودگاه دمشق کامال 
ما  اصولی  های  سیاست  با 

مطابقت دارد.

خبر
کرملین به اسرائیل 

هشدار داد

برگزاری  برای  معکوس  شماره 
شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین 
دوره  دوازدهمین  و  روستا  و  شهر 
انتخابات ریاست جمهوری در روز 
آغاز شده  ماه  اردیبهشت   29 جمعه 

است.
روزهای  آخرین  به  قدر  هر 
اردیبهشت ماه نزدیک تر می شویم، 
و  تب  و  عمومی   افکار  توجهات 
می  باالتر  انتخابات  نامزدهای  تاب 
رود و تبلیغات میدانی، رسانه ای و 

فضای مجازی گسترده تر می شود.
انتخابات  در  شما  و  ما  اینکه 
یک  داشته  حداکثری  مشارکت 
،  چرا  است  پذیرفتنی  و  مهم  اصل 
این  به  چشم  دشمن  و  دوست  که 
نوع خود  در  که  دارند  ها  انتخابات 
و  حضور  حماسه   ، نظرسنجی  یک 
استقالل طلبی است، اما شاید مهم تر 
از آن انتخاب افرادی است که بعنوان 
رئیس دولت یا اعضای شورای شهر 
بتوانند در مقام اجرایی کشور و نیز 
تشکل های نظارتی بر وضعیت شهر 

و روستا تصمیم گیری می کنند.
جمعیت  نفر  میلیون   80 از  بیش 
به  درست،  های  تصمیم  با  ایران 
در  نمایندگان  اندیشانه  دور  و  موقع 
انتظار  در  روستا  شهرو  شوراهای 
آینده ای درخشان فارغ از مشکالت 
جامعه  ارامش  و  خوداتکایی   با 

هستند. 
تدبیر«عاقالنه«  با  باید  هم  مردم 

فریب،  از  دور  به  و  اندیشی  دور  با 
  ، رانت  بازی،  فامیل  شدن،  خریده 
دنبال روی کورکورانه  و نگاه های 
این  وارد  صرف  جریانی  و  سیاسی 

کار و زار سرنوشت ساز شوند.
جریان  دانستن  مردود  ما  مقصود 
کشور  در  بلکه  نیست  سیاسی  های 
ما حزب و جریان های سیاسی هنوز 
اند خود را تعریف کنند و  نتوانسته 
جایگاه مستحکمی داشته باشند و لذا 
شایسته است تا آن زمان افراد جامعه 
از  جستجو  و  بررسی  تحقیق،  با 
نمایندگانی مناسب  افراد آگاه  طریق 

حقوق  به  آشنا  مستقل  مقتدر،   ،
شهروندی انتخاب کنند. 

اوضاع  نکنند،  چنین  مردم  اگر 
فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
خواهد  کاسه  همان  و  آش  همان 
بود و لذا برای یکبار هم که شده با 
تحقیق و باور عمیق انسانی و ایرانی 
و با شایستگی در عین حال وزانت  
وامدار  که  کنیم  انتخاب  نمایندگانی 
اندیشه  در  فقط   ، نبوده  آن  و  این 
نباشند،   ثروت  و  مال  آوری  جمع 
باند  بازی و فامیل بازی را به همه 
چیز ارجحیت ندهند، نه کالم که در 

معنا و عمل پیرو اسالم و والیت باشد 
و اینکه بینی و بین اهلل نان به نرخ روز 
نخورند و هر روز زیر پرچم یک نفر 

سینه نزنند.
 کسانی انتخاب شوند که برای رفاه 
عمومی ، عزت ایران و اسالم و آینده 
دور  و  برنامه  با  کنند،  مطالعه  کشور، 
ارامش  و  رفاه  برای  تنها  و  اندیشی 

مردم خوب مان تصمیم بگیرند. 
انشاء اهلل  

های  دیدگاه  منتظر  باره  این  در 
شایسته شما عزیزان هستیم . بسم اهلل .

               

انتخابات  نامزد  شش  تلویزیونی  مناظره  اولین 
ریاست جمهوری عصر روز جمعه هشتم اردیبهشت 

ماه در شبکه یک سیما برگزار شد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، مناظره 
سخنان  شروع  با  اما  شد  شروع  متین  و  آرام  خیلی 
و  دولت  به  وی  حمالت  و  تهران  شهردار  قالیباف 
عملکرد حسن روحانی  و وارد کردن ایراد های جدی 
فضای  جمهوری  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  به 
روحانی  سو  یک  از   « دوطرف  یافت.  تغییر  مناظره 
قالیباف«  یکدیگر را  از سوی دیگر  و جهانگیری و 
به بی  تدبیری و اشتباهات فراوان در دوره مسئولیت 

متهم کردند. 
ابراهیم  سید  یعنی  دیگر  نامزد  سه  همین حال  در 
آقامیرسلیم و هاشمی طبا تالش کردند که  رئیسی،  
صحبت خود را کرده و وارد این فضای تند و تنش 

زا نشوند. 
 قالیباف در دور اول مناظره که دور دوم  آن جمعه  
آینده برگزار می شود » دولت را به تاتوانی و رانت و 
ارتباط با افراد ناسالم از جمله چهره ای که در زندان 
به سر می برد و متهم به اعدام است و اینکه دولتی ها 
مرتب اظهار می دارند که بودجه و امکانات نداریم و 
نمی شود- تالش کرد تا فضا را به نفع خود تغییر داده 

و افکار عمومی را متوجه خویش سازد. 
با هماهنگی  از سوی دیگر روحانی و جهانگیری 
بیشتر شهردار تهران را به بی کفایتی ، اظهارات نادرست  ، 
این  که  کردند  و سعی  کردند  متهم  زنی  اتهام  و  دروغگویی 
سازند.   خارج  دور  از  نخست  گام  همان  در  را  رقیب جدی 
اینکه دو طرف تا چه میزان موفق بوده اند ، خبرنگاران ما فردا 
از مردم در شهر و روستا می پرسند، اما به نظر نگارنده تیم 
دولت هماهنگ تر  ،  حرفه ای تر و آگاهانه تر عمل کرد و 
بسیاری از کارشناس ها نیز همین نظر را دارند ، ضمن آنکه 
از  ای  نسخه  کردن  رو  با   قالیباف  که  معتقدند  دیگر  برخی 
پرینت سایت روحانی و انتشار یک خبر و تکیه  بر حضور 
چهار درصد جمعیت کشور که ثروت را در اختیار گرفته اند، 
در دقایق آخر مناظره توانست حرکتی داشته باشد. باید تا هفته 
آینده منتظر بود و دید که نامزد ها و طرفداران و مشاوران آنها 
چه راهنمایی ها می کنند و صحنه به نفع چه فرد یا جناحی 
تغییر می کند . ساعتی پس از مناظره در گفت و شنودی 
که با تعدادی از شهروندان داشتیم ، اکثریت شان رای 
خود را متوجه دولت تدبیر و امید می دانند و اینکه 
دولت روحانی حرکت های خوبی را شروع کرده و 
باید چهار سال دیگر فرصت داشته باشد تا این برنامه 

ها را به پایان برساند.

اولیـن مناظـره ،

جناح دولت 
هماهنگ تر 

عمل کرد

مردم با تدبیر دلسوزان و عقال را برگزینند
شورای های شهر و روستا ،

 مدیر مسئول نشریه ی
 منطقه ای واکنش  

 نماینده ولی فقیه در استان گیالن با بیان اینکه افراد ناسالم حق ندارند در شورا ورود کنند، 
گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان افراد مسئله دار را تایید نکرده و خانواده شهدا 

را ناراحت نکنند و در تایید این افراد تجدید نظر کنند.
 آیت اهلل زین العابدین قربانی  در مسجد مصلی امام خمینی)ره( این شهر، با بیان اینکه بهترین 
کالم. سخن خدا است اظهار داشت: پیامبر اسالم)ص( می فرمایند ماه شعبان ماه من است و من 

را در انجام خیرات این ماه یاری کنید.
وی روزه گرفتن. صدقه دادن و صله رحم را از جمله اعمال ماه شعبان عنوان کرد و گفت: 
پیامبر)ص( می فرمایند هر کس در این ماه با اعمال نیک مرا یاری کند شفیع او در روز قیامت 

خواهم بود و گناهان او مثل روز اول تکلیف آمرزیده می شود. نماینده ولی فقیه در استان گیالن با 
بیان اینکه باید در ماه شعبان پیامبر اسالم)ص( را یاری کنیم بیان داشت: با اعمال خوب در این 

ماه از شفاعت پیامبر اکرم)ص( بهره مند می شویم و گناهان ما آمرزیده می شود.
ابراز داشت:  و  ماه شعبان عنوان کرد  مناجات  از جمله  را  مناجات شعبانیه  قربانی  اهلل  آیت 
همه ائمه اطهار)ع( این مناجات را می خواندند و امام خمینی)ره( نیز عنایت ویژه ای به مناجات 
شعبانیه داشت. وی با اشاره به اینکه نباید رفتار ما طوری باشد که خداوند ما را به حال خودمان 
رها کند ابراز داشت: نباید به غیر خداوند به کسی تکیه کنیم و همه چیز از ناحیه خداوند است 

و پدیده ها وسیله خداوند هستند.

امام جمعه رشت ، افراد ناسالم را به شوراها راه ندهید

ویکتور پوزنیخیر معاون اول ادارۀ 
نیروهای  کل  ستاد  عملیات  اصلی 
مسلح روسیه در یک نشست خبری 
موشکی  دفاع  سیستم  کرد؛  اعالم 

اتمی  حمله  یک  امکان  آمریکا 
می  فراهم  را  روسیه  به  ناگهانی 

سازد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 

پایگاه  ، پوزنیخیر گفت:  گیالن 24 
در  آمریکا  موشکی  دفاعی  های 
موشکی  دفاع  های  کشتی  اروپا، 
نزدیک  های  اقیانوس  و  دریاها  در 

حمله  یک  امکان  روسیه،  خاک  به 
حمله  برای  پنهان  قوی  موشکی 
فراهم                     را  روسیه  فدراسیون  به  اتمی 

می کنند.

احتمال حمله اتمی آمریكا علیه روسیه

واکنش
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95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـرهای ویـژه

خبر

رئیس  نایب   
مستقلین  فراکسیون 
حالی  در  است  معتقد  والیی 
مناظرات  در  احمدی نژاد 
از  بسیاری  آبروی  با   88 سال 
افراد بازی کرد که رسانه ملی 
همسو با او نیز حتی یک دقیقه 
فرصت دفاع را به افرادی که به 
به  نداد.  زده شد،  تهمت  آن ها 
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش 
گیالن 24 ، غالمعلی جعفرزاده 
درخصوص  ایمن آبادی  
به  احمدی نژاد  محمود  نامه 
گفت:  سیما،  و  صدا  رئیس 
رئیس  به  درحالی  احمدی نژاد 
داشتن  خواستار  سیما  و  صدا 
خود  از  دفاع  برای  فرصت 
از  افترا  و  تهمت  درصورت 
در  انتخاباتی  نامزدهای  سوی 
شده  تلویزیونی  مناظره های 
است که همه ملت ایران شاهد 
هستند؛ او در سال 88 با ابروی 
و  کرد  بازی  افراد  از  بسیاری 
دقیقه  یک  حتی  ملی  رسانه 
به  که  افرادی  به  دفاع  فرصت 

آن ها تهمت زده شد را نداد. 
آیت اهلل  به  نژاد  احمدی 
را  تهمت ها  بدترین  هاشمی 
در  رشت  مردم  نماینده   . زد 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
هاشمی  آیت اهلل  مرحوم  داد: 
خدمات  که  رفسنجانی 
ایران  تاریخ  در  انقالبیش 
بدترین  مورد  است  شده  ثبت 
احمدی  افتراهای  و  تهمت ها 
نژاد قرار گرفت و او حتی پای 
ناموس و خانواده برخی دیگر 

را به میان آورد. 

احمدی نژاد سال 88 
با آبروی افراد بازی 

کرد چهره  از  و  عمومی  پزشک   
و  تجربه   با  موفق،  های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیریتی 
و  دارد  اعتقاد  که  است  گیالن 
کند:  می  توصیه  جوان  نسل  به 
و  شغل  هر  در  موفقیت  برای 
تالش  مسیر  از  باید  جایگاهی 
و توکل به خداوند بزرگ غافل 

نشوید.
بهار  فصل  زیبای  روز  یک 
زیبای  بسیار  دهستان  مرکز  در 
خانواده  میان  به  باالن«   بی   «
تحصلکرده و موفق دکتر فروزان 
خانم  همسرشان  ایشان،  خود   «
و  زنان  متخصص  کاظمی  دکتر 
زایمان و فرزند برومندش دکتر  
رشته  دانشجو  فروزان  فرزین 
بهشتی  شهید  دانشگاه  پزشکی 

تهران رفتیم.
و  خلق  به  و  صمیمی  بسیار 
پذیرا  را  ما  اسالمی  متین  خوی 
کوتاه  گفتی  و  گپ  و  شدند 
برای  دیدیم  الزم  که  شد  انجام 

نسل جوان هم بازگو شود.
و  ها  تالش  از  تقدیر  با  وی 
اداره  در  همسرش  مدیریت 
منزل و شغل پزشکی  می گوید، 
ایران  عزیزمان  کشور  موفقیت 
به خاطر آرامش وامنیتی  است  
خانوادهای  و  است  برقرار  که 
جانبازان  ایثارگران  شهدا  معظم 

وآرامش  امنیت  ایجاد  درراه  که 
دراین مملکت تالش کردند، هر 

روز شایسته تقدیر هستند.
رمز  کاظمی  دکتر  خانم 
را  جامعه  در  فرد  هر  موفقیت 
به ذات احدیت، محبت  عنایت 
و احترام به پدر و مادر و سعی 
هر  اینکه  و  داند  می  تالش  و 
برنامه  و  مدیریت  با  موفقیتی 

ریزی و نظم ممکن می شود.
در  را  خانواده  نقش  وی 
موثر  بسیار  فرزندان  توفیقات 
می داند و با تاکید بر همبستگی 
می  های  خانواده  از  اعضا  میان 
خواهد به کودکان و نوجوانان و 
جوانان اهمیت داده و بر رفتار و 

کارهایشان نظارت کنید.
دارد:  اعتقاد  کاظمی  دکتر 
تب  نوع  یک  اخیر  سالهای  در 
میان خانواده  در  درس خواندن 
چه  اگر  که  است  افتاده  ها 
تحصیل و درس خواندن بسیار 
از  تر  مهم  اما  است  خوب  هم 
آن رضایت مندی فرد از شغل و 
زندگی اش است که باید به این 

مقوله توجه بیشتر شود.
است  کسی  موفق  انسان   
و  سمت  و  شغل  هر  در  که 
جایگاهی که دارد، با موفقیت و 

رضایت مندی عمل کند.
باالنی  بی  فروزان  فرزین 

فرزند ارشد خانواده ،  دانشجوی 
بهشتی  شهید  دانشگاه  پزشکی 
تهران.موفقیت را اینگونه تفسیر  

و تحلیل  می کند....
که  است  فردی  موفق  انسان 
کند  معین  درزندگی  را  اهدافی 
تالش  آن  به  رسیدن  ودرجهت 
تکامل  سیر  این  در  و  کند  می 
و خانواده هم  رضایت خداوند 

بسیار حائز اهمیت است.
زندگی  در  افزاید:  می  وی 
قرار  الگوی خود  را  پدرومادرم 
داده وتوانستم پله های ترقی را 
تجربی  دررشته  درتحصیالت 
رتبه13  زبان  رشته  و  رتبه67 
را کسب کنم و بنظر خودم تابه 
اینجا توانستم و می توانم بگویم 
،اگرخداوند  بودم  موفقی  آدم 
یاری کند. او در پایان این گفت 

و شنود صمیمی اعالم می کند: 
خودم. های  وسال  سن  هم  به 

توصیه می کنم در تمام مراحل 
مدیریت  وبا  هدفمند  زندگی  
درست پیش بروند تابتوانند یک 

فرد موثری درجامعه باشند. 
مدیریت و کارکنان نشریه ی 
منطقه ای واکنش و شبکه خبری 
تلگرامی  کانال  و   24 گیالن 
ها،  موفقیت  این  ها  واکنشی 
تعهد و انسان دوستی و خدمت 
خانواده جناب فروزان به جامعه 
 ، عزیزشان  خانواده  همه  به  را 
بخش  و  باالن  بی  منطقه  مردم 
گویند  می  تبریک  کالچای 
بیشتر  توفیقات  آرزوی  و 
حق  درگاه  از  را  بزرگوار  این 

خواستارند.

موفقیت از مسیر تالش و توکل میسر است
نماینده مردم رشت ،دکتر فروزان ،

مطب ، خ مطهری، کوچه مژدهی، ساختمان اهورا ،  
طبقه 2  تلفن 2254441
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    جـراح – دندانپـزشک

دکتر نــدا رضایـی

مهندس بلبل آبادی اعالم کرد،

برای تولید انرژی خورشیدی مذاکرات آغاز شد

 نشریه واکنش: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
 ٥10 تولید  برای  گیالن  منطقه ای  برق  شرکت  کرد:  اعالم 
با سرمایه گذار این حوزه در حال  انرژی خورشیدی  مگاوات 

مذاکره است.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  مهندس عظیم 
بلبل آبادی  در نشست با اصحاب رسانه با گرامیداشت روز 
ملی صنعت برق با اشاره به دستاوردهای بزرگ شرکت سهامی 
منطقه ای  برق  شرکت  کرد:  خاطرنشان  گیالن  منطقه ای  برق 
الکتریکی  انرژی  تامین  و  تولید  مدیریت  مسئولیت  گیالن 
پایدار را در استان بر عهده دارد. وی تحقق اهداف راهبردی و 
عملیاتی در زمینه های برق رسانی در چهارچوب سیاست های 
وزارت نیرو را از اهداف مهم شرکت برق گیالن عنوان کرد و 
گفت: شرکت برق منطقه ای گیالن با رعایت قوانین، مقررات و 
آیین نامه ها، تمامی امکانات و توانایی خود را در راستای تامین 
برآورد نیازها و جلب رضایت مصرف کنندگان به کار می گیرد. 
  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن با تاکید بر اینکه در 
اواخر سال 94 به میزان 100 میلیارد تومان، پروژه های احداث 
نیروگاه و پست های انتقال و فوق توزیع در گیالن آغاز شده 
است بیان کرد: سال 9٥ بالغ بر 22 میلیارد ٥00 میلیون تومان 
بهره برداری  به  گیالن  منطقه ای  برق  شرکت  حوزه  در  پروژه 
کیلو   63 پست   2 برداری  بهره  از  آبادی  بلبل  است.  رسیده 
وات در شهرستان بندرانزلی و منطقه گلسار رشت در آینده ای 
به منظور  نزدیک خبر داد و اظهار کرد: 3 دستگاه پست سیار 

استفاده اضطراری در استان گیالن به بهره برداری می رسد.
بر  بالغ  گیالن  منطقه ای  برق  اینکه شرکت  بر  تاکید  با  وی 
در  توزیع  فوق  و  انتقال  شبکه  مدار  کیلومتر   800 و  هزار   2

دارد  استان  سطح 
بارش  کرد:  تصریح 
برف  مرحله ای  سه 
 10 به  گذشته  سال 
شبکه  دکل  پایه 
توزیع  فوق  و  انتقال 
گیالن  منطقه ای  برق 
کرد.     وارد  آسیب 

این  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  منطقه ای  برق  مدیرعامل شرکت 
از  بار در کشور در حوزه صنعت برق  برای نخستین  شرکت 
میلیون   113 مبلغ  به  آسیا  زیرساخت  توسعه  بانک  تسهیالت 
از  استفاده  و  تولید  شرایط   کرد:  تاکید  می کند  استفاده  یورو 
انرژی خورشیدی و بادی در مناطق منجیل، لوشان و دیلمان 

فراهم است.
مدیریت و کارکنان نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 24  
روز ملی صنعت برق را به مدیریت و همه کارکنان زحمتکش  

برق کشور تبریک و تهنیت می گویند
  » دیدگاه های ارزشمند مدیر عامل  در راستای اشتغال 

پایدار و عنایت خاص 
به اقتصادی مقاومت« 
  استان گیالن شاهد 
تحولی بزرگ درتولید 
و اشتغال خواهد بود 

آبادی  بلبل  مهندس 
شرکت  عامل  مدیر 
ای  منطقه  برق  سهامی 
گیالن در دیدار با کارکنان این شرکت  اظهارکرد: استان گیالن 

شاهد تحولی بزرگ در تولید و اشتغال خواهد بود. 
اقتصادی  سال  نام  به   96 سال  نامگذاری  به  اشاره  با  وی 
بیان  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  اشتغال  و  تولید   ، مقاومتی 
داشت:  این گونه که رئیس جمهوری کشورعزیزمان در سخنان 
تاکید داشتند که همه قوا و دستگاه های اجرایی کشور  خود 
باید درراستای فرمایش مقام معظم رهبری حرکت کنند. شرکت 
 ، مقاومتی  قتصادی  نیز موضوع  منطقه ای گیالن  برق  سهامی 
تولید و اشتعال را در راسی کارهای خود قرار خواهد داد و 
تمرکز اصلی خود را بر روی این موضوع خواهد گذاشت تا 

حفظ  زمینه  در  مهمی  گام  واشتغال  تولید  امر  به  کنک  ضمن 
وعده  این  به  عمل  راستای  در  باشد.  برداشته  زیست  محیط 
سرمایه  جهت  گذاران  سرمایه  برای  ویژه  تسهیالت  ایجاد  با 
گذاری در استن گیالن، رویکرد عمده و اساسی شکت به کاری 

از انرژی های تجدید پدیر بادی خو خورشید است. 
مدیریت استراتژیک استان گیالن در زمینه انرژی خورشید 
به  اشاره  با  گیالن  ای  منطقه  برق  سهامی  شکت  عامل  مدیر 
پتانسیل انرژی خورشیدی بسیار مناسب در جنوب استان گیالن 
افزود: گیالن با پتانسیل انرژی خورشیدی بسیار مناسب در جنوب 
استان از موهبت الهی و موقعیت استرتژیک بسیار خوبی برخودار 
در  بخوبی  بسیار  اقدامات  و  ریزی  برنامه  راستا  این  در  که  بوده 
ظرف سال گذشه رقم خورده است و به  نحو مطلوبی در حال 
مدیریت و پیگری است. در زمینه انرژی خورشیدی ، شرکتهای 
مختلف خارجی و ایرانی متقاضی تولید انرژی الکتریکی به وسیله 

سلولهای خورشید در استان می باشند. 
تولید انرژی بادی بیش از 3 هزار مگاوات در استان گیالن  
مهندس بلبل آبادی با اشاره به پتانسیل انرژی بادی بیش از 3 
هزار مگاوات انرژی در استان گیالن اظهار کرد: از سوی دیگر 
به وسیله توربین های  الکریکی  انرژی  تولید  استان گیالن در 
بادی ، با پتانسیل انرژی بادی بیش از 3 هزار مگاوت، دارای 
استان  رودبار  شهرستان  محدوده  است.  زیادی  های  جذابیت 
گیالن به دلیل قرار گرفتن در محدود تنها گذر گاه طبیعی است 
که دو جبهه مختلف هوای شمال و جنوب رشته کوه البرز را 
به یک دیگر متصل می سازد که به صورت دائمی و در تمام 
طول سال بادخیز بوده و از شرایط بسیار مناسب برای سرمایه 
گذاری برخوردار است. از دیگر مناطق دارای شرایط مشابه به 
منطقه مزبور ، محدوده گردنه حیران واقع در شهرستان آستارا 
مختلف  شرکتهای  نیز  خورشیدی  انرژی  زمینه  در  باشد.  می 
خارجی و ایرانی متقاضی تولید انرژی الکتریکی در این بخش 

در گیالن می باشد. 
شكوفایی تولید و اشتغال در سال اقتصادی مقاومتی  

با توجه به سرمایه گذاری ها در استا ن گیالن ، شاهد تولید 
و اشتغال عظیم در  گیال ن هستیم که نقطه عطفی در تولید و 
اشتغال استان و تولید و اشتغال وزارت نیرو خواهد بود که از 

این جهت به خود می بالیم و افتخار می کنیم.

خبرنگار نشریه  ی  منطقه ای واکنش و شبكه خبری 
گیالن 24 و کانال واکنشی ها - زهرا رضایی

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ١400 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     0١00248١08٧003 بانک صادرات       0١00039455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   3333١300 - 0١3    و   09١١١34٧4٧٧   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

توانایـی تان را افزایـش دهید
زنی به مشاور خانواده گفت: من و همسرم زندگی کم نظیری داریم ؛ همه حسرت زندگی ما رو میخورند. سراسر محّبت, شادی, توّجه, گذشت و هماهنگی. 
اّما ســؤالی از شوهرم پرســیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است. پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم، چه کسی را 

نجات خواهی داد؟ و او بیدرنگ جواب داد: معلوم است, مادرم را ؛ چون مرا زاییده و بزرگ کرده و زحمتهای زیادی برایم کشیده!
از آن روز تا حاال خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چكار کنم؟ مشاور جواب داد:  شنا یاد بگیرید! همیشه در زندگی روی پای خود بایستید حتی با داشتن 

همسر خوب...... به جای باال بردن انتظار خود از دیگران ،توانایی خود را افزایش دهید.


