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به  را  چیزها  خیلی 
ایم  گرفته  فرا  سرعت 
زده  رکورد  راستی  به  و 
اینکه  مثال  بعنوان  ایم، 
حوزه  در  پهناور  ایران 
امنبت با ثبات ترین ها در 
است.  خاورمیانه  منطقه 
طی  علوم  از  بسیاری  در 
یک دهه جزو 10 کشور 
اول جهان شده ایم » پیشرفت در حوزهای مختلف 
فناوری  موشکی،  صنایع  آوری،  نانوفن  پزشکی، 
نوین، مقاله های علمی، هوافضا و ساخت سفینه ها 
...، اما در بخش هایی هم خیلی از جهان امروز  و 
عقب مانده ایم. گویی مدیران کشور با واژه استعفا 
اوایل  دارند.  اساسی  از مردم مشکل  و عذرخواهی 
بهمن ماه یک وزیر انگلیسی برای حضور در مجلس 
سه دقیقه دیر کرد و همانجا استعفای خود را تقدیم 
اعالم  وزیر  نخست  و  مجلس  کرد.  وزیر  نخست 
کردند، کوتاهی کرده » بخوانید بچگی کرد«، اما این 

وزیر را بخشیدند.
 مدیر هواپیمایی کره جنوبی هم به علت تاخیر 20 
دقیقه ای فقط یک پرواز در سال 2014 از مردمش 
عذرخواهی کرد و آماده کناره گیری بود، اما ما در 
زمان کوتاهی عالوه بر مرگ و میرهای بی نظیر جاده 
ای 2 سقوط هواپیما داریم و فقط در همان استان سه 

روز عزای عمومی اعالم می شود.!
درسه سال اخیر بارها گفته شده که دالر از 3500 
تومان باالتر نمی رود و هربار هم مسوالن حباب را 
بهانه کرده اند، اما دالر آمریکا پنج هزار تومان شد، 
باز هم کسی عذر خواهی نکرد. اساسا توضیح داده 
نمی شود وقتی دالر به این مرحله می رسد درقیمت 
کاالها، زندگی مردم، وضعیت دانشجوهای خارج از 
کشور و..... چه اتفاق های دیوانه کننده ای رخ می 

دهد، همه آرامند و  همگی خوشحالند...
گیریم  نمی  یاد  چرا  راستی  به   - است  این  پرسش 
عذر  و  استعفا  فرهنگ  حداقل   ، نیستیم  اگرمدیرخوبی 
کنار  جا  اگر یک  که  مدیرانی  بگیریم.  یاد  را  خواهی 
رفته یا استعفا بدهند ، جای دیگر بالفاصله مسئولیت 

هست.!!

فرهنگ عذرخواهی و 
استعفا

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 
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عـمل جـراحی 
مردهای ایرانی 

5 برابر شد !!

 اغلب برای زیبایی !!!
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آنفـلوآنزای خطـرناک پرنـدگان در گیـالن

گیالن 24 و نشریه واکنش: مسئوالن وزارت بهداشت و دامپزشکی کشور اعالم کرده اند: به تازگی 
باید به جای نگرانی آن را  از آنفلوآنزی پرندگان وارد کشور شده است که همه مردم  نوع جدیدی 

رعایت کنند.
بیماری به راحتی قابل انتقال به انسانی است!! 

به گفته این مسئوالن این نوع آنفلوآنزای مرگبار تاکنون ابتدا فقط در چین و سپس در گیالن آن هم 
در یکی از تاالب های گیالن » نام تاالب را اعالم نکردند!« مشاهده شده است. این بیماری در پرندگان 
مهاجر دیده شده  است و خطرناک بودنش به این خاطر است که حتی با لمس پرندگان بیماری به 

انسان منتقل می شود. مسئوالن بهداشتی اعالم کرده اند: مردم منطقه شمال به هیچ وجه گوشت شکار پرندگان را برای حفظ سالمت خودشان 
هم که شده مصرف نکنند. در همین راستا مدیر کل دامپزشکی استان گیالن اعالم کرد: تاکنون نزدیک به چهار هزار قطعه پرنده مشکوک به ابتال 
این بیماری و هر گونه آنفلوآنزی حاد پرندگان در استان معدوم شده است. چنانچه مردم و مسئوالن در این باره اطالعات بیشتری دارند هرچه 

سریعتر برای سالمت بدون الپوشانی به اطالع افکار عمومی قرار دهند. 

هشدار..... هشدار!!

مدیرمسئول نشریه واکنش

توطئه بیوتروریستی 
در راه است

به جای نگـرانی ، باید به سرعـت چاره اندیـشی کرد ...

علت اختـالف در تاریخ شهـادت 
حضرت فاطمه)س( چیست؟

در رابطه با زمان وفات و شهادت حضرت زهرا )س( روایات متفاوتی نقل شده است که برخی از این 
روایات بی سند و مرفوع است و در نتیجه از اعتبار کافی برخوردار نیست.

شهادت و وفات حضرت زهرا )س( همانند مکان دفن ایشان از مجهوالت تاریخی است که نشانه اوج 
مظلومیت حضرت است ... 
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معاون  گوناگون  : ها  واکنشی 
سازمان  انسانی  سرمایه 
تاکید  با  استخدامی  و  اداری 
کارمندان  عیدی  پرداخت  بر 
ماه  بهمن  حقوق  با  دولت 
گفت: دولت پیشنهاد افزایش 
کارمندان  عیدی  ضریب 
دولت را پیشنهاد کرده است. 
صدری  صدرالدین  سید 
سرمایه  معاون  آبادی،  نوش 
و  اداری  سازمان  انسانی 
در خصوص  کشور  استخدامی 
پرداخت  و  محاسبه  نحوه 
گفت:  دولت  کارکنان  عیدی 
عیدی  مطلق   پرداخت  عدد 
کلیه  دولت،  کارمندان  به 
بگیران،  وظیفه  بازنشستگان، 
و  شهدا  بگیران  وظیفه  وراث 
و  میلیون   8 مبلغ  جانبازان 
475هزار ریال است که البته 
عیدی  قاعده  با  محاسبه  این 

کارگران متفاوت است.

خبر

 واکنشی ها: تحلیلگر سابق موسسه سرمایه گذاری “بیر استرزنس” بر این باور است که 
قیمت جهانی طال به زودی دو برابر خواهد شد. 

جسی فلدر تحلیلگر سابق موسسه سرمایه گذاری “بئر استرزنس” تاکید کرد: شرایط فعلی 
بازار و قیمت طال نشان می دهد که این فلز گرانبها برای یک صعود چشمگیر آماده می شود 
و به نظر من این احتمال وجود دارد که قیمت طال دو برابر شود.  وی تصریح کرد: به نظر 

من طال در شرایط کنونی جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران بین المللی دارد.
روند  به  می تواند  طال  قیمت  که  می دهد  نشان  تکنیکال  و  آماری  نمودارهای  بررسی   

این در شرایطی است که  یابد.  افزایش  اونس  تا 1۶50 دالر در هر  و  داده  ادامه  صعودی 
شاخص صنعتی دوجونز در بورس وال استریت آمریکا طی روزهای اخیر با افت شدیدی 

روبرو شده است. این شاخص از ابتدای فوریه تاکنون ۹ درصد کاهش داشته است.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: یک رابطه کامال معنادار بین شاخص سهام بورس آمریکا و 
قیمت جهانی طال در ۶ سال گذشته وجود داشته است. به نظر می رسد افت بیشتر شاخص 

سهام آمریکا در نهایت به نفع قیمت جهانی طال خواهد بود

واکنش
پیشنهاد افزایش 
عیدی کارمندان 
دولت به مجلس

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را 
به شماره حساب زیر واریز نمایند.

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب 33554648

هموطن نیکوکار !
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

میـوه های وارداتی نخـــــورید

نخستین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری
 در آستارا برگزار شد

هشـدار، چای که رو به افول 
است...!

محدودیت های  و  فرصت ها  ملی  همایش  نخستین 
گذشته  هفته  شنبه  پنج  روز  آستارا  در  سرمایه گذاری 
با حضور  شخصیت های سرشناس علمی و پژوهشی 

درهتل اسپیناس این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار واکنش ؛ رییس سازمان صنعت 
، معدن و تجارت استان گیالن در همایش ملی فرصت 
ها و محدودیت های سرمایه گذاری گفت : آستارا به 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  پیشانی  عنوان 
،بازرگانی  تجارت  زمینه  در  استثنایی  های  ظرفیت  با 
ممتازی  و  ویژه  جایگاه  از  اقتصادی  های  فعالیت  و 

برخوردار است.
فرهاد دلقپوش افزود : شناخت ظرفیت ها ، پتانسیل 
و  زیرساخت ها  کردن  فراهم  و  علمی  مطالعه   ، ها 
و  توسعه  عرصه  به  ها  ظرفیت  این  تبدیل  بسترهای 
اقتصاد  به  ثروت  این  کردن  تبدیل  و  تجارت  فعالیت، 
یک اصل بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

و  شاهراه  یک  مانند  تواند  می  آستارا  کرد:  اضافه  وی 
محور توسعه گیالن و شمال کشور و یک قطعه از پازل 

مهم ، بویژه عرصه تجارت کشور تبدیل شود.
   وی با اشاره به اینکه آستارا مانند نگینی ارزشمند 
در یک انگشتر گرانقیمت در عرصه اقتصاد و تجارت 
ملی می تواند نقش ممتازی ایفا کند.اظهار داشت : این 
 ، بازیابی  بازشناسی،  برای  ارزشمند  فرصتی  همایش 
منظور  به  مناسب  استراتژی  یک  تدوین  و  بازخوانی 
اشتغال  برای  اقدام  جهت  ها  ظرفیت  این  از  استفاده 
وجود  کشور  از  نقطه ای  هیچ   : یادآورشد  وی  است. 
ندارد که به تنهایی از نعمت بندر، نزدیکترین مرز زمینی 
پروژه  بزرگترین  و  میانه  آسیای  و  اروپا  به  و خشکی 

ریلی کشور و خاورمیانه برخوردار باشد.
وی همچنین با برشمردن ویژگی های راه آهن بین 
المللی آستارا - آستارا تصریح کرد : این پروژه ملی پس 
از اتمام ، مسیر نوستراک و کریدور شمال و جنوب و 

اقتصاد کشور را احیا خواهد کرد.
 دلقپوش ادامه داد : این قطعات مانند پازلی در کنار 
هم ، تحول اقتصادی و تجاری آستارا  را فراهم و به 

طور مستقیم حدقل 15 هزار شغل ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه هزینه حمل کاال و  مسافر با خط 
ریلی یک سوم دیگر زیرساخت های حمل و نقل است 
.گفت: راه آهن آستارا - آستارا برای شهرستان آستارا 
یک فرصت استثنایی بوده و می تواند این شهرستان را به 

عنوان شهرستان اول استان گیالن تبدیل کند. 
و  معدن   ، صنعت  سازمان  اینکه  بیان  با  دلقپوش 
تجارت ، بیشترین منابع و حمایت خود را از تولیدات 
بنیان داشته است. اضافه کرد  صادرات محور و دانش 
نساجی،  ، چای، صنعت  زیتون  : محصوالتی همچون 
صنعت سلولزی) کاغذ ، انواع مصنوعات ومحصوالت 

و   24 گیالن  واکنش،  نشریه   
تغذیه  های  کارشناس  ها:  واکنشی 
به تازگی در باره مصرف میوه های 
وارداتی که صد درصد قاچاق  وارد 
هشدار  مردم  به  شوند  می  کشور 
به  ها  کارشناس  از  یکی  دادند. 
مدیر نشریه واکنش گفت: میوه ها » 
انگور دانه درشت، آووکادو، گالبی  
 ».... و  چین  از  سیر  و   آفریقا   از 
وارد می شود که هیچ یک از مراحل 

بهداشتی را نگذرانده اند. 
این کارشناس تصریح کرد: برای 

صنعت   (همچنین   HDF و   MDF و  نوئپان  چوبی  
خاوران   ، پوپلین  ایران  و  برک  ایران  همچون  نساجی 
و فومنات که زمانی بزرگترین و ارزشمندترین برندها 
در گیالن بودند ، می توانند آبروی کشور را حفظ کنند.
وی ایجاد سرای تجاری ایران در آستاراخان روسیه 
را گام موثری در این عرصه دانست و افزود : در اواخر 
فروردین ماه سال 13۹7 ، به دعوت استاندار آستاراخان 
و  تجاری  ظرفیت های  رساندن  جهت  در  روسیه 
 ، ممکن  حداکثر  به  اقتصادی  تفاهمنامه های  امضای 
سفری به ریاست استاندار گیالن به آستاراخان روسیه 
بنادر  به مدیرکل  اینکه  به  اشاره  با  خواهیم داشت.وی 
پیشنهاد  آستارا  نماینده  و  گیالن  استان  دریانوردی  و 
طریق خطوط  از  و خدمات  کاال  تبادل  داده ایم جهت 
کشتیرانی و بنادر با بنادر استان های گلستان ، مازندران 
بیان  کنند  امضا  همکاری  مشترک  تفاهمنامه  وگیالن 
داشت : با اتصال این بنادر می توانیم کاالهایی که مبدا 
آن ها از چین، افغانستان و شرق کشور است را به غرب 

و از طریق آستارا به ترکیه و اروپا ترانزیت کنیم.
دلق پوش در پایان با ابراز امیدواری نسبت سرمایه 
گذاری عالقمندان در آستارا و گیالن به منظور استفاده 
منطقه  این  در  مناسب  زیرساختهای  و  ها  فرصت  از 
گیالن  وتجارت  معدن   ، صنعت  سازمان   : کرد  تاکید 
این آمادگی را دارد تا تسهیالت الزم را در اختیار این 

سرمایه گذاران قرار دهد. 
این  در  گیالن  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
شهرستان  در  همایشی  چنین  برگزاری  گفت:  مراسم 
مرزی بندر آستارا می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری 
در جهت معرفی ظرفیت های بسیار باالی اقتصادی این 

منطقه به سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته باشد.
فاز  صدرصدی  تکمیل  به  سپس  چراغی  حسین 
نخست طرح توسعه بندر آستارا اشار کرد و افزود: در 
توسعه فاز دوم سعی شده ، با توجه به تغییرات کاال در 
منطقه خزر سرمایه گذاری انجام شود.وی اضافه کرد : 
از طریق سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی در 
بخش  گذاران  سرمایه  و جذب  ترمینال غالت  توسعه 
خصوصی در صنایع تبدیلی و ارزش افزوده ، در سال 
13۹7 برنامه ریزی شده که بخش اعظمی از آن به بهره 
برداری برسد. وی از احداث یک نیروگاه 14 مگابایتی 
تولید برق در بندر آستارا خبرداد و گفت : این نیروگاه 
می تواند بخش بزرگی از برق شهرستان و بندر را به 

عنوان یک مجتمع صنعتی تامین کند.
پایان  استان گیالن  در  بنادر و دریانوردی  مدیرکل 
اولویت  ما در  برای  اینکه سرمایه گذارانی  بر  تاکید  با 
هستند که بتوانند به افزایش ترافیک دریایی ،صادرات و 
واردات و ترانزیت کمک کنند. بیان داشت : کد دریایی 
منطقه ویژه اقتصادی آستارا تایید شده و سرمایه گذاران 

شرایط  که  نیست  هم  مشخص  ما 
ها  میوه  برداشت  و  داشت  کاشت، 

در افریقا یا چین چگونه است.
جای  به  مسئوالن   ، وی  گفته  به 
فروشی  میوه  هزار  چند  بر  نظارت 
بهتر  است که میدان های میوه و تره 
بار از جمله میدان مرکزی در تهران 
را کنترل و نظارت کنند تا این میوه 

به دست مصرف کننده نرسد.
خوب  مردم  از  کرد:  اظهار  وی 
برای  که  خواهم  می  هم  کشورمان 
حفظ سالمتی خودشان هم که شده 

از  افزود،  وارزش  تبدیلی  صنایع  توسعه  با  می توانند 
مزایا و معافیت های مصوب قانونی آن بهره مند شوند. 
فرماندار آستارا نیز در این همایش گفت :آستارا ظرفیت 
و جذابیت های فراوانی دارد که می توان از همه ی آنها 
بهره  این شهرستان  اقتصادی  در جهت رشد و توسعه 
انگیزه  با  افراد  مداوم  حضور  به  رنجکش  یونس  برد. 
به  نگاه   : گفت  و  کرد  اشاره  آستارا  در  مختلف  های 
نیازمند تغییر است. زیرا این شهرستان مرزی ،  آستارا 
فرصت های بالقوه ای همچون راه آهن در درون خود 
دارد که می تواند برای کشور بسیار تحول آفرین باشد.
امیدواریم  اینکه  بیان  با  پایان  در  مسوول  مقام  این 
و  نظرات  استخراج  و  ها  همایش  اینگونه  برگزاری  با 
در جهت  آن  باالی  های  از ظرفیت   ، نو  های  دیدگاه 
کارگزاران  ما   : کرد  .تاکید  شویم  مند  بهره  صحیح 
دولت تالش خواهیم کرد تا با رفع موانع و محدودیت 
موجود در سرمایه گذاری  ، چشم انداز روشنی را برای 

شهرستان آستارا ترسیم کنیم.
به گزارش خبرنگار واکنش ؛ نخستین همایش ملی 
فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا 
با هدف استفاده از ایده های صاحب نظران برای توسعه 

نخورند  و  نخرند  ها  میوه  این  از 
کنندگان  وارد  صورت  این  در  و 

همه جانبه آن، با حضور بیش از ششصد نفر از چهره های 
علمی وپژوهشی ، اقتصادی و مسووالنی از نقاط مختلف 
کشور به همت فرمانداری آستارا و پارک علم و فناوری 
استان گیالن، شوراهای اسالمی و شهرداری های شهرهای 
آستارا و لوندویل و حمایت علمی و معنوی دستگاه ها 
و نهادهای دولتی و خصوصی مختلف روز پنج شنبه 2۶ 

بهمن ماه در هتل اسپیناس آستارا برگزارشد.
دبیرخانه  به  محور   5 در  علمی  مقاله   150 از  بیش 
تخصصی  های  پنل  با  که  بود  شده  ارسال  همایش  این 
گردشگری،  های  زمینه  در  دانشگاه  اساتید  حضور  با 
مدیریت، دیپلماسی، کارآفرینی، آموزش صادرکنندگان و 
ژئوپلیتیک دریای خزر و 37 مقاله به صورت پوستر و 1۹ 
مقاله در قالب سخنرانی برای حاضرین ارائه شد. برگزاری 
نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی، تجاری و 
گردشگری ، بازدید از مجموعه سرمایه گذاری های منطقه 
جاذبه های  معرفی  و  آستاراگردی  تور  و  اقتصادی  ویژه 
پیش  بخش های  دیگر  از   ، سرمایه گذاری  و  گردشگری 
بینی شده برای همایش ملی فرصت ها و محدودیت های 

سرمایه گذاری در شهرستان مرزی بندر آستارا بود.

میوه خودداری  واردات  از  قاچاقچی 
می کنند.

یادداشت روز

شرق  در  املش  شهرستان  فروشان  برنج  بازار  در 
استان گیالن ، مرد سالمند شالیکار از سختی های کار 

کشاورزی به خصوص برنجکاری می گوید.
به  اقتصادی  اوضاع  پیداست،  ظاهرش  از  که  مرد 
سامانی ندارد هر از گاهی تصریح می کند، از اسمش 
رنج  با  که  کار  یعنی  کاری«  رنج  به   « است  مشخص 
آن  حامی  کسی  اما  شود،  می  انجام  فراوان  مشقت  و 
نیست. گفتم، دولت با نرخ تضمینی خریداری می کند 

مگرقرار است کار دیگری هم انجام دهد.؟ 
می افزاید: این روزها با وجود گران تر شدن قیمت 
برنج داخلی ، مثال کیلویی ۹ و 10 هزار تومان » بسیاری 
از کشاورزی به دنبال فروش مزارع برنج هستند، چون 

نمی صرفد.  
ادامه می دهد،  چند سالی است که برنجکار ها به 
شهر می آیند و خانه ای را در مناطق محروم خریداری 
یا اجاره کرد ه و با خرید یک دستگاه پراید دسته دوم،  
مسافری کشی می کنند. اگر هم مقدار زمین زیاد باشد 
آن را فروخته و بساز بفروش شده یا مغازه ای باز کرده 

و به قول خودشان آقایی می کنند.؟! 
امکانات  به  روز  و  شب  که  است  خوش  دلشان 
شهری هر چند محدود به خصوص امکان های درمانی 
گونه  به  بزرگتر  محیطی  در  و  دارند  دسترسی  فوری 
ای خود را گم می کنند که کسی از اوضاع و احوال 

زندگی شان آگاه نشود.! 
می گوید: پدرم که مرحوم شد برای سه خواهر و 
دو برادر هر یک خواهرها دو هزار متر مربع و برادرها 
دو برابر زمین شالیکاری به ارث رسید. بیشترمان هم 
امکان درس خواندن نداشتیم چرا که پدر و مادر هر 
دو مریض بودند و پولی برای ادامه تحصیل نمی ماند. 
اکنون با سه فرزند و این زمین کشاورزی و کار برای 
دیگران روزگار می گذارنم، اما چه روزگاری که فقط 

زنده ایم نه آنکه زندگی کنیم.! 
مرد اضافه می کند: باید به داد کشاورزان به خصوص 
کم زمین های شمال به خصوص گیالن  برسند زیرا 
هزینه های تحصیل و درمان بسیار باالست هر چند که 
هزینه خورد و خوراک را به حداقل ممکن رسانده ایم. 
از  بسیاری  ما  منطقه  در  افزاید:  می  شالیکار  این 
کسانی که باغ چای داشتند ، زمین را برای ساخت و 
ساز فروخته و یا به حال خود رها کرده اند، چرا که به 
هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد و پول چایکار را هم 

خیلی دیر می دهند.! 
می گوید: وضعیت برنج به نسبت چای بهتر است 
، اما این هم رو به زوال و نابودی است چرا که هزینه 
محصول  قیمت  با  برداشت  و  کاشت  داشت،  های 
سازگاری ندارد. گفتم، پدرجان یک خبر خوس بدهم 
،  قرار است به علت مشکل بی آبی در کشور دولت و 
مجلس ترتیبی اتخاذ کنند که فقط استان های شمالی 
نوعی  به  کشور  استان   18 آنکه  نه   ، کنند  برنجکاری 
برنج بکارند. شما زمین را نگه دار که اگر این طور شد 
،قیمت محصول گران می شود  و شاید صرفه داشت. 
نگاه معنا داری کرد و آهی کشید و ادامه داد،  ای 
اقا – صدایتان از جای گرمی بلند است ،  االن که این 
همه تولید می کنیم تا سه برابر نیاز کشور توسط دالل 
ها وارد می شود » حتی در فصل برداشت و فروش 
»  و اگر کشت به دو یا سه استان محدود شود ،  االن 
می گویم، واردات بی در و پیکر خواهد شد تا همینی 
که داریم – به سالمتی نابود شود. حرفی برای پاسخ 

نداشتم – برنج را خریدم و خداحافظی کردم. 

به داد برنج 
برسید

آیا قیـمت طال 2 بـرابـر می شود؟

 خبرنگار : سیدمحمدرضارشیدی

 مدیرمسئول
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گوناگون

گیالن 24: استاندار گیالن 
روند  بررسی  نشست  در 
استان  های  شناگاه  اجرای 
خالق  های  ایده  از  گفت: 
سازه های  طراحی  برای 
طبیعت محور در مسیر رونق 
باید  ساحلی  گردشگری 

استفاده  ی بهینه شود.
دکتر مصطفی ساالری در 
اینکه  به  اشاره  با  این جلسه 
فضای  گسترش  و  ترویج 
آب بندان های  و  تاالب  دریا، 
این  اصلی  مباحث  از  استان 
باتوجه  افزود:  است  نشست 
قابلیت های  و  زیبایی  به 
عرصه ها  این  در  موجود 
می  تأکید  آن  حفظ  بر  فقط 
از  باید  که  در صورتی  شود 
آن در مسیر رونق اشتغال و 
را  بهره  کمال  مردم  معیشت 
معطوف  لزوم  بر  وی  ببریم. 
سمت  به  نگاه ها  نمودن 
ظرفیت های  از  استفاده 
تأکید  نوآوری  با  موجود 
تالش  باید  کرد:  تصریح  و 
به  اقدامات  انسجام  با  شود 
شده  سازماندهی  صورت 
با  را  گردشگری  مناطق 
پیوند  موجود  زیبایی های 
حضور  برای  مردم  تا  دهیم 
در این فضاها ترغیب شوند. 
در  دولت  عالی  نماینده 
گیالن با بیان اینکه به منظور 
تمرکز بیشتر بر فعالیت های 
دو  طی  گردشگری  مختلف 
هفته ی آینده مشاور عالی در 
می کنم  منصوب  بخش  این 
ایده ها  ابتکار،  داشت:  اظهار 
و خالقیت ها در گردشگری 
دقیق  صورت  به  باید  را 
بررسی نمود و بکار گرفت. 
وی خاطر نشان کرد: اگر 
تسهیالت  گیالن  استان  در 
مدبرانه  صورت  به  اشتغال 
از  می توان  شود،  پرداخت 
رفع  جهت  در  ظرفیت  این 
مشکل بیکاری استفاده نمود. 
اشاره  با  گیالن  استاندار 
کمترین  از  می توان  اینکه  به 
گیالن،  در  موجود  ظرفیت 
مسیر  در  را  استفاده  بهترین 
معیشتی  مشکالت  رفع 
سال  پایان  تا  افزود:   نمود، 
اتاقک  می توان بیش از هزار 
واحد   300 حدود  در  و 
آب بندان ها  برروی  پذیرایی 
اقدام  این  و  کنیم  ایجاد 
فرمانداران  جدیت  نیازمند 
و دستگاه های متولی در این 
بخش است. وی با بیان اینکه 
جانمایی  و  انتخاب  نحوه ی 
و  گردشگری  واحدهای 
دقت  نیازمند  آن  مدیریت 
به  باتوجه  گفت:  است  بسیار 
استان،  سواحل  متولی  اینکه 
و  سواحل  ساماندهی  کمیته 
محیط  تاالب ها  درخصوص 
و  فرمانداران  است،  زیست 
صدور  برای  دغدغه ای  مدیران 
نداشته  استعالمات  و  مجوز 
در  نهایی  تصمیم  چون  باشند 
می شود.  گرفته  جلسات  این 
دکتر ساالری خاطر نشان کرد: 
در جلسات سواحل و تاالب ها 
تا  می شود  مشخص  الزامات 
ضمن رعایت دقیق آن، تعللی 
پروژه ها  اجرای  روند  در 
برضرورت  وی  نیاید.  بوجود 
هدایت سرمایه گذاران به بخش 
تصریح  و  تأکید  گردشگری 
بخش  این  کرد:دست اندرکاران 
باید  با اطالع رسانی صحیح 
به  را  موجود  ظرفیت های 

سرمایه گذاران عرضه کنند. 

خبر

ایده های خالق 
طبیعت محور 

حمایت می شود

عمل   :24 گیالن  و  واکنش  نشریه 
اصالح  یا  درمان  برای  جراحی  های 
مشکل   ، بینی  انحراف  مانند  چهره 
یک  آن  امثال  و  پولیپ   ، تنفس 
ضرورت است ، اما براساس آمارهای 
منتشره از سوی مراکز درمانی کشور 
ایرانی ها باالترین عمل جراحی بینی 

را در چند سال اخیر داشته اند.
 همانگونه  که متاسفانه  در مصرف 
، تولید زباله  آب ، خورد و خوراک 
مصرف   ، ارایشی  لوازم  از  استفاده   ،
سیگار و .... هم  به نسبت سرانه  در 
جهان  اول  کشور  سه  یا  اول  ردیف 

است. 
اطالعاتی دریافتی از حوزه پزشکی 
حکایت می کند،  هزینه عمل جراحی 
عمل  نوع  تناسب  به  تهران  در  بینی 
و  تومان  میلیون   10 تا   3 از  حداقل 
در استان ها این رقم به گفته جراحان 
میلیون   ۶ تا   3 بینی  عمل  درآمد  پر 

تومان است. 
جراح  های   پزشک  از  تن  سه 
و  گفت  اب  اخیر  ماه  در شش  بینی 
مسئول  مدیر  به  جداگانه  گوهای 
خبری  شبکه  و  واکنش   نشریه 
این  از  پیش  اگر  گفتند:   گیالن 24  
دندانپزشکان و جراحان مغز ، بیماری 
در  آن  امثال  و   عالج  های سخت  

 مدیر روابط عمومی دانشگاه گیالن گفت: این دانشگاه در جمع برترین دانشگاه های آسیایی 
رتبه بندی جهانی تایمز 2018 قرار گرفت.

  روابط عمومی دانشگاه گیالن سعید رهسپار افزود: بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده 
با کسب رتبه 2۶0 در جمع برترین دانشگاه های آسیایی سال  تایمز، دانشگاه گیالن  موسسه 
2018 نظام بین المللی تایمز قرار گرفت. وی اظهار داشت: در این سال پس از ارزیابی های 
اولیه و اعتبار سنجی دانشگاه ها، تعداد 35۹ دانشگاه از آسیا جواز حضور در رتبه بندی سال 
2018 را دریافت کردند که از جمهوری اسالمی ایران دانشگاه گیالن، دانشگاه فردوسی مشهد 
و دانشگاه اصفهان توانستند با کسب امتیاز های الزم در محدوه 300 - 200 رتبه بندی برترین 

در  داشتند،   ماه  در  نجومی  آمدهای 
رسیده  آنها  به  نوبت  اخیر  دهه  یک 
است.  این پزشکان که ترجیح دادند 
دارند:   می  اظهار  نشود  فاش  نامشان 
و  بیشتر  یا  گاهی هر روز یک مورد 
گاه در هفته سه یا چهار مورد عمل 
جراحی بینی آن هم فقط برای زیبایی 

انجام می دهند. 
جراحی  عمل  اگر  اساس  براین 
هر بینی را به طور میانگین 5 میلیون 
تومان » به میزان کاری که باید روی 
بینی صورت بگیرد » در نظر بگیریم و 
هر روز یک عمل انجام شود  در آمد 
ماهانه و مستمر یک جراح بینی بدون 
 150 مطب   در  ویزیت  آمدهای  در 
میلیون تومان است.!؟ » یک مقایسه با 
حقوق کارگران و کارمندان هم داشته 

باشید«.  
از  یکی  که  است  حالی  در  این  
کرد  اعتراف  جوان  جراح  پزشکان 
جراحی  مورد  دو  روز  در  گاهی   ،
بینی دارد و ساعاتی را هم در مطب 
کند  می  ویزیت  را  متعددی  بیماران 
و در آمد ماهانه اش به 250 میلیون 

تومان می رسد. 
 ، دید  مرا  حیرت  که  زمانی  وی  
گفت: تعجب ندارد چرا که هم اکنون 
در سراسر کشور پزشکانی متحصص 
در  که  هستند  تخصص  فوق  با  یا 
بیمارستانی  کارهای  همه  شان  مطب 

دانشگاه های آسیا در سال 2018 قرار گیرند. بر اساس آخرین آمار در زمان حاضر، بیش از 18 
هزار دانشجو در دانشگاه گیالن در رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

مشغول به تحصیل هستند، این دانشگاه دارای بیش از 5۶0 عضو هیات علمی است.
دانشگاه گیالن به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگترین دانشگاه شمال کشور، دارای ۹ دانشکده 
شامل ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه ، علوم کشاورزی، فنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 

منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم ریاضی و دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن است.
دانشگاه گیالن دارای پژوهشکده گیالن شناسی، مرکز آموزش های الکترونیکی) مجازی( و 

یک پردیس دانشگاهی است.

را انجام می دهند و در آمدهایی 100 
تا 300 میلیون تومان در ماه دارند و 

تعدادشان هم کم نیست. 
وقتی حیرتم مضاعف شد! 

جیب  به  را  پولها  این  کسانی  چه 
جراحان می ریزند 

پزشکان جراح و چند تن از منشی 
ها آنها می گویند، تا اواخر دهه هشتاد 
بیش از ۹5 درصد مشتریان آنها زنان 
و دختران بودند و اغلب جراحی ها 

هم  برای زیبایی صورت می گیرد. 
در  آنچه  بر  تاکید  با  مشتریان  این 
و  اند  کرده  مشاهده  مجازی  فضای 
اطالعات شان زیاد شده احساس می 
برای  و  باشند  تر  زیبا  باید  که  کنند 
این زیبایی هر قدر الزم باشد پول می 

پردازند. 
یکی از پزشکان گفت:  اگر شبکه 
های ماهواره  و فضای مجازی برای 
برای   ، بوده  آفرین  مشکل  دیگران 

پزشکان زیبایی فوق العاده است. 
وی تصریح کرد: شبکه های ترکیه 
ای و حتی فارسی زبان که  کار شبانه 
روزی آنها تبلیغات در این خصوص 
کار  ناخواسته  یا  خواسته   ، است 
و  اند  کرده  سکه  را  داخلی  جراحان 
به سرعت رو  مراجعات در دهه ۹0 

به افزایش است. 
رسمی   آمارهای   ، وی  گفته  به 
وزارت بهداشت  و مراجعات ماهانه 
آن  از  حاکی  ایشان  این  خود  مطب 
است که میزان استقبال پسران و حتی 
برای  ایرانی  متاهل  مردهای  برخی 
چند  در  بینی   زیبایی  جراحی  عمل 
یافته  افزایش  برابر  پنج  به  اخیر  سال 

است.! 
این پزشک که به سرعت به دارایی 
همین  در  و  رسیده  توجهی  قابل 
به  ابتدای کار جراحی   سالی یکبار 
شفاف  رود،   می  اروپایی  سفرهای 
سازی کرد: با تغییر فضای جامعه به 
ماهواره  و فضای مجازی در  کمک 
» جوان  اقایان  تعداد  اخیر  چند سال 
بینی  زیبایی  عمل  برای  مذکر«  های 
و حتی گونه و لب و نظایر آن رو به 

افزایش است.!! 
این جراح که به خاطر در آمدهای 
هنگفت از این تغییر وضعیت  بسیار 

نظر  به  کرد:   اظهار   ، است  خوشنود 
نمی رسد دیگر کسی بتواند این فضا را 
عوض کند و جراحان  اکنون نان شان 
در روغن  است و این روغن تمامی هم 

نخواهد داشت. 
 و باز هم حیرت انگیز تر، 

عمل جراحی زیبایی مردها..... 
کشوری  در  آنکه   انگیزتر  حیرت 
پسرهای  اغلب   « مردها  ایران  مانند 
و  سینما  ستارهای  جمله  از    « جوان 
های  عمل  خوانندگان  و  ورزشکاران 
جراحی  گونه ، لب،  چانه ، بوتاکس  

و بینی برای زیبایی انجام می دهند. 
و  تعصب  برای  دلش  آدم  واقعا 
جوانمردی ها و غیرت مردهای ایرانی 
تعداد  هنوز  چه  اگر   ، شود  می  تنگ 
تعصب  این  ما  های  جوان  از  زیادی 
و غیرت را دارند، اگر چه جوان های 
این  جراحی   عمل  تحت  سوسول  
تفکر  و  خشونت  را  غیرت  و  تعصب 

بدون منطق می دانند. 
از آنجایی که همیشه زمان بین مرد 
و زن چه در خلقت ، چه در رفتار و 
چه در نیاز و احساسات تفاوت هایی  
باید  هم  عرصه  این  در   ، است  بسیار 

تفاوت باشد . 
پسر  یک  که  دارد  معنی  چه  واقعا 
برای بوتاکس و برداشتن زیر ابرو  به 
زیر  را  ساعتی  حتی  و  برود  آرایشگاه 

دست آرایشگر زن باشد. 
چرا  و  رویم  می  کجا  به  راستی  به 
برای این امور دررسانه ها از جمله در 
صدا و سیما و فیلم ها فرهنگ سازی 

نمی شود 
های  شبکه  های  فیلم  در  چه  اگر 
به  فرهنگ  اخیر  سال  چند  در  خانگی 
اصطالح  ایوا خواهری ، سوسول بازی 
ها،  بوتاکس و زیر ابرو برداشتن تبلیغ 
هم می شود و تعدادی از هنرپیشه های 

ما خودشان عامل این امور هستند. 
نداریم  ...... کاری  و  به سوسول ها 
اگر  اما   ، است  مشخص  نظرشان  که 
را  مردها  که  دختران  و  ها  زن  شما  
مردها  شما  و  پسندید  می  مرد  بعنوان 
دارید  پیشنهادی  و  نظر  مرد هم   ، ی  
 ، کنیم  منتشر  را  آن  عینا  تا  منتظریم   ،

مشروط بر آنکه قابل انتشار باشد. 
منبع : گیالن 24

دانشگاه گیـالن در جمع برترینــــــهای آسیا 

عمل جـراحی بینـی مردهای ایـرانی 5 برابر شد

واکنش
استاندار گیالن،

یادداشت

آهای ! باالی  
پنجاه ساله ها، 
زندگی خیلی 

کار داره باهاتون..!

در روزگاری نه چندان دور، پنجاه شصت  سالگی 
، سن قرار و آرام بود. پنجاه شصت ساله دیگر مدتی 
بود جزو بزرگان فامیل و خانواده بود. برای خودش 
احترام و برو و بیایی داشت . زندگیش کامال تثبیت 

شده بود و امنیتی داشت و ثباتی..!
وضع  ایرانی  شصت ساله های  پنجاه  اما  امروز 

دیگری دارند..!
و  سنتی  جوامع  شصت ساله های  پنجاه  مانند  نه 
دارند،  بزرگتری و ریش سفیدی  احترام  قبل  سالیان 
پیشرفته  پنجاه شصت ساله های جوامع  نه همچون  و 

ثبات مالی و امنیت اجتماعی..!
پنجاه شصت ساله ی امروز ایرانی، چند سالی است 
گرفتاری های  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  حال  در 
مهاجرت است. هنوز دارد زبان خارجی یاد می گیرد 
نیست.  بیست سالگی  دیگر ذهن  در حالیکه ذهنش 
رانندگی  امتحان  و  شغلی  امتحان  غریب  کشور  در 
بیگانه  کشور  جدید  قوانین  با  همچنان  و  می دهد 
دست به گریبان است. همچنان به چیزهایی که پشت 
سرش گذاشته و آمده، فکر می کند و گاهی افسوس 
می خورد . همچنان نگران شرایطش در کشور جدید 
است . نگرانی های یک آدم بیست ساله را در جسم 
و روح یک آدم پنجاه شصت ساله به دوش می کشد .
خوش شانس  آنقدر  امروز  ساله ی  شصت  پنجاه 
پیش،  پنجاه سال  پنجاه ساله های  برخالف  که  است 
پدر و مادرش هنوز در کنارش هستند. اما او با قلب 
صبح  روز  هر  ساله،  پنجاه شصت  آدم  یک  روح  و 
امروز  بیدار شود که مادر و پدرش  این فکر  با  باید 
خوبند؟ مادر و پدرش امروز زنده اند؟ و باید هر روز 
به خودش یادآوری کند که مرگ یک واقعیت است، 

حتی برای پدر و مادرش.. و برای خودش..!
پنجاه شصت ساله ی امروز ، هم پدر و مادر است 

برای فرزندانش، و هم گاهی برای پدر و مادرش..
باشد.  کوچکترها  و  بزرگترها  محکم  ستون  باید 
ضعف  احساس  اصاًل  و  بایستد  محکم  و  سفت 
که  روزگاری  در  نشود.  احساساتی  هم  خیلی  نکند. 
نه  و  می کند  خورد  برایش  تره  خیلی  فرزندش  نه 
پدر و مادرش ، او باید حواسش به همه ی آنها باشد 
مشکالت  و  دهد  سامان  و  سر  را  همه  مشکالت   .

خودش را هم..
پنجاه شصت ساله ی امروز ، باید مسائل سن بلوغ 
فرزندش را حل کند. باید برای آینده ی فرزندش آنهم 

در این اوضاع آشفته، تدبیر بخرج دهد.
گرچه هنوز جسمش و روحش هزار طلب دارد، 
بتواند  اگر  حتی  که  چرا  بیاید،  کنار  تنهایی  با  باید 
نگه  شاداب  و  زنده  را  زناشویی  پیچیده ی  رابطه ی 
دارد. باز هم تنهاست..! چون وقت ندارد و امکانش 
نیست به این چیزها فکر کند . چون همه منتظر اویند 

و متوقع از او..
پنجاه شصت ساله ی روزگار ما همچنان باید چهار 
اسبه کار کند. چون روزگارش ثبات اقتصادی ندارد 
هنوز و آینده اش نیز هنوز مبهم است و دیگر بدنش 
باال  فشار  گاهی  ندارد.  را  کردن  کار  اینجور  طاقت 

می رود و گاهی پایین. گاهی تپش قلب می گیرد..!
همان هایی  روزگار  این  ساله های  شصت  پنجاه 
سرزمین  این  دوران  بالتکلیف ترین  در  که  هستند 
رشد کردند، تمامی آزمون و خطاها روی آنها صورت 

گرفت، بدترین رفتارها با آنها شد. 
جوانی  و  نوجوانی  دوران  تفریحات  بدیهی ترین 
خاطر  به  حتی  و  می شد،  محسوب  جرم  آنها  برای 
آن در بند افتادند. دلهره و ترس و نگرانی به داخل 
شد  وجودشان  از  جزئی  کرد،  رخنه  سلول هایشان 
در  و  بودند  مطیع  بچگی  در  شدند،  بزرگ  آن  با  و 
نام  به  سرابی  منتظر  همیشه  مطیع.  نیز  بزرگسالی 

آینده ی بهتر بودند و..
پنجاه شصت سا له ی عزیز! 

اگر بخت با تو یار بود و زنده ماندی!
قوی باش

خیلی قوی باش
این  در  روزگاری  این  شصت ساله ی  پنجاه  تو 
پنجاه  مانند  آرامشی  و  قرار  انتظار  نباید  و  سرزمین، 
داشته  را  قبل  سال  شصت  پنجاه  شصت ساله های 

باشی..!
چون زندگی هنوز با تو خیلی کار دارد..

به قلم: بهرام سوری

به قلم مدیرمسئول

 گیالن 24 و نشریه واکنش: دانشگاه 
بعد  سرانجام  کاربردی  علمی  جامع 
مورد  در  بررسی  و  از دو سال بحث 
یا عدم واگذاری واحدهای  واگذاری 

دانشگاهی دولتی تصمیم گرفت.
به  که  ای  بخشنامه  اساس  بر   
به  وابسته  دانشگاهی  واحدهای 
سازمان ها و نهادها ابالغ شده است،  
این واحدها از  ترم  آینده اجازه جذب 
واحدهای  ندارند.  جدید  دانشجوی 
های  ارگان  به  وابسته  دانشگاهی 
دانشجویانی  توانند  می  تنها  دولتی 
که  مشغول تحصیل هستند را تا زمان 
و  باشند  داشته  شان  التحصیلی  فارغ 
خصوصی  بخش  به  را  کار  ادامه  یا  

واسپاری کنند. 
 این سیاست در راستای  خصوصی 
مالی  بار  کاهش  احتماال  و  سازی  
همه  شامل  و  شود  می  انجام  دولت 
واحدهای دانشگاهی بخش دولتی می 
شود. طبق مصوبه یکصد و هشتادمین 
در  دولت  اداری  عالی  جلسه شورای 
آموزش  مراکز   ،  ۹۶/11/17 تاریخ 
دولتی  های  دستگاه  کاربردی  علمی 
از نیمسال دوم تحصیلی جاری، اجازه 

پذیرش دانشجو ندارند و دستگاه های 
نیازهای آموزشی خود را  باید  دولتی 
مراکز  از  خدمات  خرید  صورت  به 
علمی کاربردی خصوصی تامین کنند.  
در  مصوبه  شود،این  می  گفته 
به  کاربردی  علمی  عالی  آموزش های 
ایجاد  برابر  فرصت  خصوصی  بخش 
دولتی  مراکز  و  موسسات  و  کند  می 
آموزش علمی کاربردی، باید تا پایان 
به  یا  تعطیل   ۹7-۹8 تحصیلی  سال 
بخش خصوصی واجد شرایط واگذار 

شوند. 
چه  واحدها  کارکنان  وضعیت   

خواهد شد ؟ 
هر  از  تر  مهم  آنچه  راستا  این  در 
نبودن  شفاف  است  دیگری  اقدام 
وضعیت کارکنان بخش های مختلف 
دانشگاهی  واحدهای  در  دانشگاهی 
نهادها است.   به سازمان ها و  وابسته 
واحدهای  از  گفته می شود درصدی 
هایی  وابستگی  چنین  که  دانشگاهی 
همان  کارمند  شان  کارکنان  دارند، 
که  دیگر  برخی  اما   ، هستند  سازمان 
به  و  مجموعه  بیرون  ز  ا  کارکنانش 
اند،  شده  جذب  دادی  قرار  صورت 

و  آمد  در  و  کار  نگران  اکنون  هم  از 
خانوادهایشان  و  خود  آینده  زندگی 

هستند. 
شایسته است که مسئوالن دانشگاه 
و  علوم  وزارت  تهران،  در  جامع 
این گروه  برای  دولت  باالتر  درسطح 
از کارکنان اعم از مدیران بخش های 
پژوهشی   ، مالی   ، اداری  آموزشی، 
نیروهای  و  اداری  کارکنان  چنین  هم 
اساسی  فکری  خدماتی  و  حفاظتی 

کنند. 
تعداد  درخصوص  دقیقی  آمار 
سراسر  در  دسته  این  از  واحدهای 

هم  معلوم  و  نداریم  دست  در  کشور 
قرار  نیروهای  از  تعداد  چه  که  نیست 
بود،  خواهند  ها  اخراجی  جزو  دادی  
اما با این مشکالت زندگی و تورم  باید 
پیش از آنکه واحدی تعطیل یا به رکود 

کامل برسند چاره اندیشی شود. 
در این باره در شماره های آینده  طی 
دانشگاه  این  مدیران  با  هایی  مصاحبه 

خواهیم نوشت. 
واحدهای  کارکنان  دانشجویان، 
دانشگاهی ، اساتید و .... چنانچه نظریا 
پیشنهادی دارند تلگرامی  با ما در میان 

بگذارند. 0۹12503۶810 

واحـدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود
دانشگاه جامع تصویب کرد،
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به  علوم  فرهنگستان  را  تراریخته  
است  عبارت  که  کرده  ترجمه  تراژن 
یا  شده   دستکاری  محصوالت  از 
تغییر  بشر  دست  به  که  محصوالتی 

یافته است.
محصول تراریخته با محصولی که 
تغییر  و  اصالح  کالسیک  روش  به 
یافته تفاوت دارد . در تراریخته یک 
ژنی را ازموجود بیرونی می گیرند با 
می  گیاه  وارد  ژنتیکی    دستکاری  

کنند.
گیاه  نوع  این  که  دارند  ادعا  اینها 
نیاز به سم ضد آفات ندارد، چرا که 
این ژن سمی  به نام » بی تی » تولید 
می کند که آفت به این ژن حمله کرده 
و  شده  حشره  گوارش  دستگاه  وارد 

آن را از درون نابود می کند.
ویروس  باکتری،  یک  آفت  ....اما  
زنده  برای  و  است  انگل  یا  قارچ   ،
بودنش مقابله می کند. بعد از 15 سال 
آن گیرنده را تغییر شکل می دهد و 
سم » بی  تی » دیگر اثر نمی کند  و 
از بین هزاران آفت یکی جهش کرده 

و بقیه می میرند.
بعد از 30 سال استفاده ازسم »  بی 
تی » آفت ها مقاوم شده اند و آنچه 
اعالم  االن  که  است  این  افتاده  اتفاق 
کرده اند  تراریخته برای انسان، دام و 
محیط زیست فاجعه آمیز شده است.

 ۹۹ اکنون  هم  اینکه  بدتر  خبر  
درصد روغن های خوراکی در بازار 

کشورمان تراریخته است.!
 ، بازار  در  مکزیکی  های  ذرت   
علوفه ای که به دام ها داده می شود 
و .... تراریخته است و سم » بی تی » 

در داخل آنها وجود دارد.!
به جوجه ترا ریخته داده می شود 
و بعد از 44 روز مرغ وارد بازار شده 

را  مرغ  و  دام  گوشت  این  مردم  و 
مصرف می کنند که فاجعه است.

از سویا شیر تولید  و از ذرت 50 
نوع محصول تولید می شود که همه 
یک  این  نظرم   به  و  است  تراریخته 
بهداشتی  مسئوالن  و  است  توطئه 

کشور باید هشیارتر باشند.
به تازگی  قانونی وضع شده به نام 
» ژن فلوب« که ژن تراریخته  به گیاه 
ارگانیگ منتقل می شود و گیاه سنتی 
خودی  به  بعد  سال  سه  ارگانیک  و 
اثار  تراریخته می شود که همه  خود 

مخرب گیاه اول را داراست.
مبتال  گیاهان  همه  کوتاه  مدتی  در 
سال   20 ترتیب  این  به  و  شوند  می 
دیگر در ایران هیچ گیاه سنتی نداریم 
و باید برای این موضوع چاره اندیشی 

سریع شود.
* برنج خوش طمع ایرانی نابود 

می شوند
اگر این روند ادامه داشته باشد، به 
ایرانی  طبع  های خوش  برنج  زودی 
 « گیالن   « شمال  برنج  خصوص  به 
تراریخته و نابود خواهند شد ،  چرا 
می  تراریخته  دارند  را  چیز  همه  که 

کنند.
به نظر من این حرکت یک توطئه 
بیوتروریستی است که به آن » آگرو 
تروریست » گویند و باید با نظارت و 
کنترل و مدیریت جلوی این حرکت 

گرفته شود.
* مجلس وارد عمل شد

با  که  کردم  اعالم  مجلس  به 
حداقل  مدت  برای  قانونی  تصویب 
پنج سال » واردات، کشت و  مصرف  

تراریخته را ممنوع  کنید .
مجلس هم شش ماه قبل هر گونه 
محصول  مصرف  و  کشت  واردات، 
آنکه  مگر  کند  ممنوع  را  تراریخته 
فاش  اما  باشند،  داشته  قانونی  مجوز 

بد نیست گاهی به هر بهانه ای یادمان بیُفتد که »عشق« ، واقعًا مقدس است ... 
بد نیست یادمان باشد ؛ که عزیزانمان ، فقط به دوست داشتن دلی ما نیاز ندارند ،

بدون ابراز که نمی شود !
گاهی باید با رفتاری ، کالمی ، لبخندی ، هدیه ای ، به آنها یادآوری کنیم که 

دوستشان داریم ...
یادمان باشد میزان عالقه و دوست داشتن ما را هیچ کس نمی تواند حدس 

چه  یزد  دانشگاه  پشت  که  کنم  می 
خبر است.

آزمایش  یک  و  اند  آمده  ها  این 
امنیت  تحقیقات  مرکز  در   ساختگی 
یزد  صدوقی  شهید  دانشگاه  غذایی 
درست کردند دو مطالعه کتابخانه ای 

و ۹0 روزه انجام دادند.
اعالم  زیست  محیط  رئیس  بعد 
هفت  و  سال  سه  از  ،پس  کند  می 
ماه تحقیق  در یزد مشخص شد که 
محصول تراریخته ضروری ندارد در 
این مرکز فقط یک سال  صورتی که 

تاسیس شده است.!
پشت  مافیایی  که  شود  می  معلوم 
این قضیه است و یک سند از » سی 
شان  هدف  که  آمده  دست  به  ا«  آی 
اساسا توان  ما نیست، چون  با  جنگ 
جنگ با ما را ندارند بلکه می خواهند 
از این طریق  به کشور و مردم ضربه 

مهلک بزنند.
دانند  می  اسرائیل  و  آمریکا 
داریم  که  موشکی  شهرکهای  با 
اینها  و  شد  نخواهند  ما  دیگرحریف 
اند  نتوانسته  سال  چهل  را  نظام  که 
جدیدی  های  شیوه  به  کنند  ساقط 
روی آورده اند ،هر چند شیوه جنگ 

خیلی کثیف باشد.
بیو  عرصه  در  سال   34 من 

بزند ! و یادمان باشد عالقه و دوست داشتن ها را باید گفت ، قبل از آن که دیر 
شود ...

در عشق ، غرور ، واقعًا بی معناست ...
اگر کسی را دوست داری ، همین امروز هرجور شده اثباتش کن ...

همه مان به »عشق« نیاز داریم ،
بدون »عشق« ، آدم شبیه ُربات می شود!

یک  مثل  و  کنم  می  کار  تروریست 
االن  کنم.  می  حس  را  تهدید  کارگاه 
فرماندهان سپاه و ارتش اعالم کرده اند 
، تراریخته یک اقدام مرموز تروریستی 
، جنگی ترکیبی » نا متقارن« و حرکت 

هایی برای براندازی نظام است.
رهبرمعظم انقالب هم تاکید دارند : 
را  ارگانیک  و  سالم  کشاورزی  توسعه 
در دستور کار قرار دهید  و دکتروالیتی 
نیز به تازگی اعالم کرد که : تراریخته 
نابود  را  ایران  حیات  و  زیست  ریشه 

می کند.
رئیس  به  متعددی  های  های  نامه 
هم  ایشان  و  ام   نوشته  جمهوری 
سال گذشته در سیستان بلوچستان در 
جهاد  وزیر  به  و  کرد  اعالم  سخنرانی 
تولید  باید   ، نوشت  نامه  کشاورزی 
محصوالت در کشور ارگانیک و سالم 

دنبال شود و تراریخته باید کنار برود.
زیست،  محیط  های  کارشناس 
این  در  چنانچه  دانشگاهی  کشاورزی، 
اصالحی  دیدگاه  و  پیشنهاد  نظر،  باره 
دارند آماده انتشار آن با نام و مشخصات 

هستیم.
تماس شما از طریق تلگرام با شماره 

0۹12503۶810

 هر روِز عشــــــــــــق  
خبر

رشد 27 درصدی 
مواد مخدر در 
گیالن واکنش

توطئه بیـوتروریستـی در راه است

فرماندهی  اجتماعی  معاون 
 27 رشد  از  گیالن  انتظامی 
درصدی کشفیات مواد مخدر 
جاری  سال  ماه   10 در  استان 
سال  مشابه  زمان  به  نسبت 

گذشته خبر داد.
پلیس  رسانی  اطالع  واحد 
سرهنگ  ایرنا،  به  گیالن 
خیرخواه  جعفری  محمدرضا 
امسال،  ابتدای  از  کرد:  بیان 
مواد  کیلوگرم  و 7۶1  هزار   2
مخدر در استان کشف و ضبط 
شده که این میزان، 27 درصد 
سال  مشابه  زمان  از  بیشتر 
داد:  ادامه  است.وی  گذشته 
تعداد دستگیر شده های حوزه 
جاری  سال  در  مخدر  مواد 
مشابه  زمان  به  نسبت  نیز 
رشد  درصد   23 گذشته  سال 
داشته است.سرهنگ خیرخواه 
افزایش  اهمیت  به  اشاره  با 
مورد  در  عمومی  آگاهی 
مخدر،  مواد  مصرف  مضرات 
اجتماعی  شدن رویکرد مبارزه 
با موادمخدر را یک ضرورت 
آن  نتیجه  مهم ترین  و  دانست 
مسئوالن  شدن  حساس تر  را 
به  گیرنده  تصمیم  مدیران  و 
موضوع موادمخدر ذکر کرد. 

فرماندهی  اجتماعی  معاون 
بر  تاکید  با  گیالن  انتظامی 
مواد  با  مبارزه  موضوع  اینکه 
باید  اول  درجه  در  مخدر 
بگیرد،  شکل  خانواده ها  در 
باید  والدین  کرد:  خاطرنشان 
دقیق،  نظارت  و  حساسیت  با 
به  آگاهی  بخشی  بر  عالوه 
خصوص  در  خود  فرزندان 
مواد  مصرف  سوء  تبعات 
مخدر، با آنان ارتباط دوستانه 

و صمیمی برقرار کنند.

پروفسور کرمی ؛

به جای نگرانی ، باید به سرعت چاره اندیشی کرد

به قلم مدیرمسئول

رئیس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
بیان  با  گیالن  استان  دادگستری  کل 
اینکه نشانه هایی از کم  مطالبه گری  در 
حوزه های مختلف استان گیالن مشهود 
است اظهار کرد: مطالبه گری در استان 
باید  ها  نیازمندی  به  باتوجه  گیالن 

افزایش یابد.
شورای  در  سیاوش پور   احمد 
اینکه  به  اشاره  با  استان گیالن   اداری 
رو  روند  استان  توسعه  شاخص های 
به رشدی را طی می کند اظهار داشت: 
در  مطلوب  توسعه  به  رسیدن  برای 
استان گیالن نیازمند اقدامات و تالش 

ویژه هستیم. 
گیالن  استان  دادگستری  کل  رئیس 
گیالن  استان  مطالبه گری  اینکه  بیان  با 
گیالن  نیازمندی های  به  باتوجه 
خاطرنشان  است  افزایش  نیازمند 
در  کم مطالبه گری   از  نشانه هایی  کرد: 
حوزه های مختلف استان گیالن مشهود 
گام های  نیازمند  استان  این  و  است 

بزرگ و استوار است. 
سیاوش پور با تاکید بر اینکه هم اکنون 
دیدگاه جوانگرایی در سیستم مدیریتی 
رسیدن  و  حکم فرماست  گیالن  استان 
به توسعه همه جانبه پایدار نیازمند کار 
گفت:  است  ویژه  همت  و  مضاعف 

حوزه مدیریت معاونت سیاسی ، امنیتی 
و اجتماعی استان گیالن در مسیر تعادل 

پیش می رود. 
گیالن  استان  دادگستری  کل  رئیس 
با اشاره به اینکه این حوزه در شرایط 
حاد و حساس کشور همچون انتخابات 
امنیت  ایجاد  در  را  ارزنده ای  نقش 
بیان  است  کرده  ایفا  استان  سیاسی 
کرد: استان گیالن امروز در حوزه های 
مختلف از امنیت قابل  قبولی برخوردار 

است. 
در  گیالن  استان  اینکه  بیان  با  وی   
با دیگر استان ها در حوزه های  مقایسه 
در  به ویژه  امنیتی  و  سیاسی  مختلف 
تنش  کم  استان های  از  انتخابات  ایام 
وحدت،  کرد:  خاطرنشان  است  بوده 
هماهنگی و امنیت در شرایط مختلف 

در  جمعی  همدلی  و  تدبیر  با  زمانی 
استان گیالن به وجود آمده است. 

نگاه رسانه، 
 با این نظر رئیس کل دادگتسری 
اما   بومی   گیالن که خودشان غیر 
 ، است  شایسته  و  کاردان  فردی 

موافقم .
استان  همه  با  مقایسه  در  واقعا   
به  و  گیالن  مردم   ، کشور  های 
تقریبا هیچ  خصوص شهر رشت  
مطالبه گری  ندارند و انتظار دارند 
درسطح  خود  خودی  به  امور  که 
میان  این  در  برود..  پیش  به  عالی 
افراد  از  بیش  گیالن  روستاییان 
گری  مطالبه  غیر  روحیه  شهری 

مدیران  در یک جمع  اخیرا  دارند.  
با  رسانه ای مطرح کردم که سایتی 
تاسیس  گیالن   گران  مطالبه  عنوان 
کنیم و به مردم فرهنگ مطالبه گری 
منتقل  را  مسئوالن  از  خصوص  به 
هم  ما  روایات  و  آیات  در  ساریم. 
مردم   که  زمانی  تا   ، است  آماده 
نکنند،  مطالبه  و  نخواهند  چیزی 

امورشان اصالح نمی شود. 
  شایسته است که روحیه مطالبه 
جماعت،  و  جمعه  امامان  را  گری  
رسانه ها  به خصوص رسانه ملی  و 
فضای مجازی با شایستگی در مردم 

ایجاد و تقویت کنند. 
و  زیبا  سرزمین  این  گیالن 
حاصلخیز  با همه داشته و توان ها 
و  بماند  محروم  میزان  این  تا  نباید 
ثروت  استان  معطل مانده یا توسط 

افراد سودجو به یغما برود. 
که  نشود  ای  گونه  به  اهلل  انشاء   
مردم استان زمانی به خود بیایند که 

خیلی دیر شده باشد. 
باید از مسئوالن مطالبه کنید و آن 
ها را وادار به کار و تالش بیشتری 
کنید  و به سخنان شعاری مدیران در 

هر سطحی توجه نشود. 

 مدیرمسئول

احمد جمالی
)آتش  نشان شهر 

باران های نقره ای(

روحیه مطالبه گری در مردم استان گیالن ضعیف است
بعالوه نگاه رسانه،

خبر

خبر

علت اختالف 
در تاریخ 

شهادت حضرت 
فاطمه)س( 

چیست؟

مقوله تامین 
اجتماعی  بسیار 

ناشناخته است

و  وفات  زمان  با  رابطه  در   :24 گیالن  و  واکنش  نشریه 
شهادت حضرت زهرا )س( روایات متفاوتی نقل شده است 
که برخی از این روایات بی سند و مرفوع است و در نتیجه 

از اعتبار کافی برخوردار نیست.
شهادت و وفات حضرت زهرا )س( همانند مکان دفن 
ایشان از مجهوالت تاریخی است که نشانه اوج مظلومیت 

حضرت است. 
از  باشد؛  اختالف  این  منشأ  است  ممکن  چند  عواملی   

جمله: 
 1. نقل حوادث تاریخی در آن دوران همانند امروز نبوده 
که به صورت نوشته و کتاب در آید و به نسل های بعدی 
به طور عمده  تاریخی  انتقال رویدادهای  بلکه  منتقل شود، 
شفاهی بود و از خاطر و ذهن افرادی به اذهان دیگران منتقل 
می شد. کسی نمی تواند ادعا کند که همه این ناقالن از اشتباه 

مصون بودند. 
 2. از سوی دیگر در آن روزها مسلمانان سرگرم جنگ 
که حوادث  داشتند  دغدغه  کمتر  در چنین شرایطی  بودند، 

تاریخی را به طور دقیق ثبت کنند.]1[ 
 3.پس از اختالف و دسته بندی های سیاسی که پس از 
رحلت رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پدید آمد ، 
کسانی که روی کار آمدند و قدرت را در دست گرفتند، تا 
آنجا که توان داشتند، تاریخ حادثه ها را دست کاری کرده اند.
گواهی  موضوع  این  در  نگاران  تاریخ  گفتار  ]2[پراکندگی 
تاریخ شهادت حضرت  در  آنان  تحریف عمدی  بر  روشن 

زهرا)س( است. 
زهرا)س(  و شهادت حضرت  وفات  زمان  با  رابطه  در   
روایات  این  از  برخی  که  است  نقل شده  متفاوتی  روایات 
بی سند و مرفوع است و در نتیجه از اعتبار کافی برخوردار 
نیست و برخی روایات نیز مدت زندگی حضرت زهرا را 
پس از رحلت پدر گرامی اش دو یا شش و یا هشت ماه بیان 
کرده اند، چون این دسته از روایات نیز سند درستی ندارند و 
یا از امام معصوم نقل نشده اند نمی تواند معتبر و قابل توجه 
باشند. بعضی از احادیث گویای این است که حضرت پس 
از رحلت رسول خدا )ص(ـ سه ماه یا یکصد روز در قید 
حیات بود.]3[ این گونه احادیث را ممکن است با حدیث 
مشهور طبری که شهادت حضرت را سوم جمادی الثانیه می 
داند.]4[ بدین طریق جمع کرد که سه ماه پنج روز کمتر از 
سوم جمادی الثانیه یعنی نود و پنج روز است و یکصد روز، 
تفاوت چند  پنج روز می شود و  نود و  از  بیشتر  پنج روز 
این  به  نیز  مجلسی  عالمه  مرحوم  نیست،  توجه  قابل  روز 
تأّمل  قابل  که  روایاتی  تنها  نتیجه  در  دارد.]5[  مطلب اشاره 
است؛ روایات هفتاد و پنج روز و سوم جمادی الثانیه یعنی 
نود و پنج روز است. روایت هفتاد و پنج روز به دو طریق ـ 
ابو عبیده و هشام بن سالم]۶[ ـ از امام صادق)ع( نقل شده 
است و روایت سوم جمادی الثانیه یعنی نود و پنج روز در 
روایت ابو بصیر، نیز از امام صادق)ع( تصریح شده است. 
درباره رحلت  قول مشهور شیعه  به  توجه  با  تعبیر  دو  این 
پیامبر اکرم )ص( در بیست و هشتم ماه صفر با هم تعارض 
دارد، چون که هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر اکرم ، 
موافق با سیزدهم جمادی االولی می شود، نه سوم جمادی 
الثانیه.ممکن است دلیل اختالف در این دو دسته از روایات 
صحیحه رایج نبودن نقطه گذاری بر کلمات در زمان صدور 

روایات باش

تامین  گفت:مقوله  گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
اجتماعی هنوز در جامعه بسیار ناشناخته بوده و آگاهی از 

گستره عملکرد و ماموریت های آن اندک می باشد.
سازمان  رئیس  با  دیدار  در  حق پرست  جمیل 
دانش آموزی استان که به منظور هماهنگی و برنامه ریزی 
از  دانش آموزی  بازدیدهای  طرح  مطلوب  اجرای  جهت 
شعب تامین اجتماعی صورت گرفت،از طرح مذکور به 
عنوان یک اقدام فرهنگی و ریشه ای که با هدف ارتقای 
اجتماعی  های  اعتالی سرمایه    و  آگاهی عمومی  سطح 
تامین  گفت:مقوله  و  کرد  یاد  است  شده  گذاری  پایه   
اجتماعی هنوز در جامعه بسیار ناشناخته بوده و آگاهی 

از گستره عملکرد و ماموریت   های آن اندک می باشد.
عنوان  به  فرزندان  عظیم  ظرفیت  امیدواریم   : افزود  وی 
نیروهای کارآفرین و مولد فردای جامعه بتواند در افزایش 
باشد.قربانزاده،رئیس  اثربخش  خانواده ها  شناخت  میزان 
سازمان دانش آموزی استان گیالن نیز در این نشست،تامین 
اجتماعی را سازمانی تاثیرگذار با جامعه آماری بزرگ برشمرد 
و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 3۶0 هزار دانش آموز 
در مقاطع تحصیلی مختلف در استان گیالن وجود دارند 
که حدود 28 هزار نفر از آنان عضو سازمان دانش آموزی 
بوده و از آموزش های تشکیالتی این مجموعه غیر دولتی 

خدمت بین دانابهره می برند.

خبر

شیرهای آتش 
نشانی

شیرهای آتش نشانی  وسیله 
مقابله  برای  استفاده  مورد  ای 
با اتش است که در شهرها و 
اتصال  طریق  از  دیگر  مناطق 
منطقه،اب  اب  سیستم  به 
مورد نیاز اتش نشانان را برای 

اطفای حریق فراهم میکند 
نشان  علمی  های  پژوهش 
شیر  دستگاه  یک  است   داده 
اتش نشانی در شهر یا مناطق 
میتواند  آفرین  خطر  صنعتی 
خودروی  از  بهتری  عملکرد 
اتش نشانی داشته باشد   این 
در حالی است که هزینه خرید 
با  مقایسه  در  شیر  نصب  و 
خرید  برای  که  هایی  هزینه 
انجام  خودرو  نگهداری  و 
است  اندک  ،بسیار  شود  می 
اتش  شیر   ، این  بر  عالوه   .
های  بازدید  سوای  نشانی  
منظم برای اطمینان از سالم و 
بی نقص بودن ان چندان نیاز 

به مراقبت دائمی ندارد .
گونه  این  به  استفاده  روش 
است که کاربر یک یک شلنگ 
متصل  نشانی  اتش  شیر  به  را 
میکند و سپس یک دریچه در 
شیر اب را برای فراهم اوردن 
به  اب  قدرتمند  جریان  یک 
باز  پاسکال  350کیلو  منظور 
میکند  کاربر این شلنگ را به 
یک  پمپ اتش نشانی متصل 
میکند که میتواند از قدرت این 
اب  فشار  افزایش  برای  پمپ 
استفاده کند و احتماال ان را به 
چندین جریان تقسیم کند   و 

برای اطفا از ان استفاده کند .

سالمه شیرزادی
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فرهنگ و هنر

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اقلیت های  به حضور  اشاره  با  گیالن 
مذهبی در نقاطی از استان، اظهار کرد: 
هنگامی که پای امام رضا)ع( به میان 
می آید، تمامی سالیق رنگ می بازد و 
این یعنی مسئله امام رضا)ع( فراتر از 

مذهب است.
هشتمین  پوستر  از  رونمایی  آیین   
رضوی  فرهنگ  جلوه های  جشنواره 
حضور  با  کشور،  رسانه های  در 
مدیرعامل  فیاضی؛  جالل  سید 
جانشین  و  رضوی  خبرگزاری 
فرهنگی  بین المللی  بنیاد  مدیرعامل 
امام رضا)ع(، محمد رنجبر؛  و هنری 
و  مطبوعاتی  امور  معاونت  نماینده 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
مدیرکل  فاضلی؛  فیروز  و  اسالمی 

در  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دفتر کار فاضلی برگزار شد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
این که  بیان  با  جلسه  این  در  گیالن 
گیالن به فرهنگ علوی و رضوی اش 
شهره است، گفت: در گیالن بیش از 
شجره نامه  دارای  متبرکه  بقعه   ۹30
بقاع  تعداد  حیث  از  که  دارد  وجود 
متبرکه، سومین استان کشور محسوب 
حضور  به  اشاره  با  وی  می شود. 
اقلیت های مذهبی در نقاطی از استان، 
امام  پای  که  هنگامی  کرد:  اظهار 
رضا)ع( به میان می آید، تمامی سالیق 
معنادار،  به گونه ای  و  می بازد  رنگ 
شیعه و سنی در کنار هم قرار می گیرد 
و این یعنی مسئله امام رضا)ع( فراتر 

از مذهب است.

موزه سینما در 
رشت راه اندازی 

واکنشمی شود
خبرخبر

و  هنری  امور  معاون 
فرهنگ  اداره کل  سینمایی 
با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و 
موزه  راه اندازی  بر  تاکید 
گفت:  رشت،  در  سینما 
مهمترین دغدغه یافتن مکانی 
مناسب در شأن موزه سینما 
است که نیازمند تعامل سایر 

دستگاه ها می باشد.
به گزارش روابط عمومی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کل 
امیر  سید  گیالن،  اسالمی 
تمرکز  به  اشاره  با  مصباح 
استان  مرکز  از  هنر  زدایی 
فعالیت های  کرد:  اظهار 
باید در سراسر استان  هنری 
مرکزیت  از  و  یابد  توسعه 
سمت  به  و  خارج  رشت 

شهرستان ها هدایت شود.
اجرای  به  اشاره  با  وی 
الهیجان  در  شهروند  تئاتر 
تبدیل  ملی  برند  یک  به  که 
امر  این  گفت:  است،  شده 
که  است  این  نشان دهنده 
پتانسل  و  ظرفیت  به  اگر 
حمایت   ، شهرستان ها 
از  بهره گیری  و  دستگاه ها 
شود،  توجه  جمعی  خرد 
می توان هر شهرستانی را در 
یک بعد هنری برجسته و به 
قطب هنری استان تبدیل کرد.

فعالیت  به  اشاره  با  مصباح 
آموزشگاه های  تخصصی 
 ، استان  در  هنری  آزاد 
آموزشگاه های  کرد:  تصریح 
هنری استان بسیار قوی بوده 
و می توانند خود برگزارکننده 
جشنواره های عظیمی باشند.

و  فیلم  جشنواره  به  وی 
کرد و  اشاره  کاسپین  عکس 
قابلیت  جشنواره  این  افزود: 
تبدیل شدن به جشنواره ملی 
را دارد و باید آن را در تقویم 

هنری کشور ثبت کنیم.
و  هنری  امور  معاون 
فرهنگ  اداره کل  سینمایی 
با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و 
موزه  راه اندازی  بر  تأکید 
گفت:  رشت،  در  سینما 
مهمترین دغدغه یافتن مکانی 
مناسب در شأن موزه سینما 
تعامل  نیازمند  که  است 
می باشد.  دستگاه ها  سایر 
گیالن  استان  داد:  ادامه  وی 
بزرگ  شخصیت های  دارای 
رشته های  در  تاثیرگذار  و 
چهره های  دارای  و  هنری 
راه اندازی  و  است  ملی 
شناسایی  موجب  موزه  این 
سینمای  در  استان  مفاخر 

کشور می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را راه مقابله 
با هجمه های فرهنگی دشمنان دانست و یادآور شد: آنچه عامل بقای اسالم و نظام اسالمی شده، 
بقای اسالم و نظام اسالمی است ایثار و شهادت عامل  ایثار و شهادت است.فرهنگ  فرهنگ 
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به گزارش ایثار گیالن، عبداهلل پاکاری، در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه ها و مراسم روز 
بزرگداشت شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید، با بیان اینکه روز 22 اسفند توسط شورای عالی 
انقالب فرهنگی به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است، اظهار کرد: جامعه امروز 

نیازمند درک مفهوم ایثار و شهادت است.وی ادامه داد: تفاوت دفاع مقدس ما با بقیه جنگ ها در 
روحیه معنویت و ایثار و فداکاری رزمندگان بوده است که این روحیه در هیچ جنگی در دنیا دیده 
نشده لذا واقعیت این است که دفاع مقدس از مهم ترین جلوه های نقش آفرینی معنوی رزمندگان 
اسالم می باشد.پاکاری با اشاره به اینکه موضوع ایثار و شهادت یک فرهنگ کامل و جامع است، 
افزود: فرهنگ ایثار و شهادت تمامی مختصات الزم یک فرهنگ را دارد و در واقع ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت می تواند تعبیری از ترویج سبک زندگی اسالمی باشد.

فرهنـگ ایثار عامل بقـای نظام است

خبرپوستر جشنواره رسانه های رضوی رونمایی شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان 
گیالن با بیان اینکه امسال 3 تن و 100 کیلوگرم انواع مخدر 
در گیالن کشف شد گفت: کشفیات مواد مخدر در استان 
گیالن 41 درصد افزایش یافت.به گزارش خبرنگار واکنش ، 
سرهنگ احداهلل احدی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
از  یکی  مخدر  مواد  و  اعتیاد  داشت:  اظهار  گیالن  استان 
مهم ترین چالش های اجتماعی است که پایه و اساس بسیاری 

از آسیب های اجتماعی جامعه کنونی را شامل می شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان 
گیالن با بیان اینکه مواد مخدر هزینه  های غیرقابل جبرانی را 
به جامعه تحمیل می کند تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر 
امروز به یک جبهه در کشور تبدیل شده است و باید در این 

حوزه جهاد گونه فعالیت کرد.
دگرگونی  موجب  اعتیاد  پدیده   اینکه  بر  تاکید  با  احدی 
ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می شود گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون 47 مرحله طرح مبارزه با مواد مخدر 
در استان اجرا شده و در این طرح ها بیش از 71 باند عناصر 
شده  متالشی  استان  در  مخدر  مواد  توزیع  و  تولید  اصلی 
است.وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ها 20 نفر از 
عناصر اصلی باند توزیع مواد مخدر در استان گیالن دستگیر 
شدند تاکید کرد: عالوه بر برخورد با قاچاقچیان، مبارزه با خرده 
معتادان  ساماندهی  و  جمع آوری  آلوده،  نقاط  پاکسازی  فروشان، 
متهاجر از دیگر فعالیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر است.رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیالن از اجرای ۶2 مرحله طرح 
ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در 11 ماهه امسال 
در استان گیالن خبر داد و افزود: میزان دستگیری خرده فروشان 
مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش 
یافته است.احدی با بیان اینکه امسال 3 تن و 100 کیلو گرم انواع 
مواد مخدر در استان گیالن کشف شده و کشفیات مواد مخدر در 
استان نسبت به سال گذشته 41 درصد افزایش یافته است گفت: 
مبارزه با مواد مخدر در استان گیالن با مشارکت و همکاری مردم 
اینکه یک  بر  تاکید  با  به طور مطلوب تری صورت می گیرد.وی 
ماه گذشته 470کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان گیالن از 
۹ باند در ۹ عملیات مجزا کشف شده است افزود: افزایش 
41 درصدی کشف مواد مخدر در استان گیالن با توجه به 
تولید انبوه مواد مخدر در کشور همسایه، همت و همکاری 

مضاعفی را در استان گیالن در این حوزه می طلبد.
احدی با بیان اینکه ایست های بازرسی برای کشف مواد 
حال  در  مقوله  این  و  ندارد  وجود  گیالن  استان  در  مخدر 
بررسی و رایزنی در استان است گفت: امسال طرح ارتقاء 
جمع آوری  و  آلوده  نقاط  پاکسازی  شامل  اجتماعی  امنیت 
معتادان متهاجر در 10 مرحله در استان گیالن اجرا شده و 

این طرح در ایام نوروز ادامه دارد.

خبر

کشفیات مواد 
مخدر در استان 

گیالن ۴1 درصد 
افزایش یافت

دکتر اسداهلل عباسی:

کتاب شعر 
» مونگ تاو« 
رونمایی شد

رضوانشهر: کتاب شعر ) مونگ تاو( مجموعه اشعار« 
فوق  کلور  حداد  علیرضا  قلم  به  خلخال«  شاهرود  تاتی 
لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، دبیر آموزش و پرورش 
با حضور اساتید  شعر و هنر تالش  در برنامه  چهارشنبه 
خاتون  که اخرین چهارشنبه  هر ماه در مجتمع فرهنگی 
و هنری خاتم النبیا به مدیرت مینو امیر اردجانی و یاشار 

دولتی اردجانی برگزار می شود رو نمایی شد.  
این مجموعه با نام فارسی مهتاب از 110 غزل تاتی، 
قصیده ، قطعه و اشعار  پراکنده  با موضوعات  مختلف  
رسیده  چاپ  به  در421 صفحه  محلی  بومی  و  فرهنگی 
است.  نویسنده  در گفت و گو با خبرنگار نشریه  واکنش 
اهمیت و عالقممندی خود نسبت به زبان تالشی را تنها  
به بیان چند بیت از اشعار نمی داند و تصریح کرد:  بیش 
از 25 سال  انتظار و دو سال دوندگی توانستم مجموعه 
یادآور شد: حمایت  . وی  برسانم  به  چاپ   را   خود  
مسوالن،  رسانه ها و موسسات  مربوطه  از آثار هنرمندان 
کمک   آنها   ماندگاری  و  حفظ  به  نویسندگان   قلم  و 
شایانی  خواهد کرد. مجموعه اشعار  تاتی  بالغ بر 300 
دو بیتی همراه  با ترجمه  فارسی  و مجموعه  سوم  بر 
و  بومی  فرهنگ  از  تاتی  منظوم   داستانهای   از  گرفته  
محلی منطقه  شاهرود ،  از ابتدا تا انتهای  روستای  مجره  
می  متصل  فومنات  بخش   و  زنجان  روستاهای   به  که 
شود، از دیگر آثار این شاعر است و مجموعه نقالنه  با 
بیش از 50 داستان به  اضافه  یک  داستان  بلند  )طال مو( 
موی طالیی  از جمله  داستانهای عاشقانه  بالغ  بر 400  

لیال خالقیبیت به چاپ خواهد رسید.

خدمت بین دانا

خبر

با بخشنامه وزارت 
اقتصاد، تولید کننده 

چای داغدار می 
شود، وارد کننده 

تشویق...
جای  به  دولت  متأسفانه 
میزان  ساماندهی  و  مدیریت 
راهکار  ایرانی،  چای  تولید 
می  اتخاذ  را  تعرفه  حذف 
کند، بدون آن که ساختارهای 
تولید چای ایران را اصالح و 

بهینه کند...

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

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

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

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

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

لیال خالقی

برنامه های فرهنگ و ارشاد اسالمی رضوانشهر در دهه فجر

ریخت شناسی داستان های مینی مال از سوی حوزه هنری گیالن

اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  اداره    
ایام  در  رضوانشهر  شهرستان  
افتتاح   با  امسال   فجر  مبارک   دهه 
نمایشگاه های مختلف  از  هنرمندان  
داخلی   فضای  در  شهرستان   این  
نقاشی   آثار  نمایشگاه    ، ساختمان 
سیده  و  حاجی  لیالپور  ها   خانم 
نمایشگاه   افتتاح   ، میری  سودابه 
پروا  بانو   آثار  از   انفرادی   نقاشی  
جوادی ، افتتاح  نمایشگاه  بانو عادله 
روی   بر  نقاشی  آثار  از  اسکندری  
جرایم   کتاب   از  رونمایی    ، سفال 
رایانه ای  نوشته  اعظم  قربانی نژاد 

داستان های  ریخت شناسی  نشست 
مینی مال با حضور محمدجواد جزینی، 
داستان  کارگاه  مدرس  و  نویسنده 
نویسی و جمعی از نویسندگان جوان، 
از سوی واحد آفرینش های ادبی حوزه 

هنری گیالن برگزار شد.
داستان  های  ریخت شناسی  نشست 
مینی مال با حضور محمدجواد جزینی، 
نویسنده و مدرس کارگاه داستان نویسی 
و جمعی از نویسندگان جوان، از سوی 

،  تجلیل  و  قدردانی  از نفرات برتر 
مسابقات رایانه ای شهرستان  که نفر 
پوریا  دوم  نفر  ایوبی،  مرتضی  اول 

ادبی حوزه هنری  آفرینش های  واحد 
گیالن برگزار شد.

ابتدا حامد پورشعبان  در این جلسه 
نیز  و  گرایی  فرم  و  فرم  مفهوم  درباره 
سیر تحول آن از قرن نوزدهم تا بیستم، 

توضیحاتی را بیان کرد.
جزینی،  محمدجواد  آن  از  پس 
داستان  محوریت  با  را  خود  سخنان 
به  اشاره  با  جزینی  کرد.  آغاز  کوتاه 
غرب،  در  هایی  چه ضرورت  که  این 

قاسمی نژاد و نفر سوم محمد نوری 
شدند و با حضور مسئولین  شهرستان  
رضوانشهر ، اساتید هنر و هنردوستان  

کوتاه  به  نویسندگان  گرایش  سبب 
انواع  نویسی شد اشاره کرد، سپس به 
داستان های  از  اعم  کوتاه،  داستان های 
مینی مال، فالش فیکشن، میکروفیکشن 

و نانوفیکشن پرداخت.
این  از  ژانر  هر  بخش،  این  در  او   
داستان های کوتاه را با نمونه هایی همراه 
کرد و مولفه های ساختاری و محتوایی 
توضیحات  از  برشمرد. پس  را  هریک 
طرح  به  حاضران  جزینی،  محمدجواد 

نمایش  به  را  فرهنگ  حوزه  کارهای 
گذاشت. 

با  ایام  این  در  رضوانشهر  ارشاد 
همکاری  با  انجمن  سینمای  جوان  
پاتوق   دومین   اجرای   در  تالش  دفتر 
عمومی،  فراخوان  یک  در  فیلم  
و  هنر  برجسته   اساتید  شرکت  با 
ادبیات  شهرستان  به نمایش و نقد و 
بررسی  فیلم  با حضور خود کارگردان  
پرداخت ، اتفاق  خوبی مخاطبان از آن 

استقبال کردند.

پرسش هایی پرداختند و او به این پرسش 
ها پاسخ داد.

سالمه شیرزادی



واکنش 6
سه شنبه  1  اسفند  1396/ شماره 680

 گوناگون
نشریه  و   24 گیالن 
واکنش در جریان برگزاری 
گلریزان  جشن  سومین 
147 میلیون تومان از سوی 
آزادسازی  جهت  خیرین 
عمد  غیر  جرائم  زندانیان 
های  خانواده  از  حمایت  و 

آنان اختصاص یافت. 
به گزارش روابط عمومی 
سازمان  الملل  بین  امور  و 
مراسم  انزلی،  آزاد  منطقه 
امید  نسیم  جشن  گلریزان 
آزادی  به  کمک  هدف  با 
عمد  غیر  جرائم  زندانیان 
های  خانواده  از  حمایت  و 
مهندس  حضور  با  آنان  
هیات  رییس  مسرور 
مدیرعامل سازمان  و  مدیره 
مومنی  انزلی،  آزاد  منطقه 
بندرانزلی،  فرماندار   زاده 
انزلی،  دادستان  آهنگری 
کمیته  مدیرکل  محمدی 
مدیرکل  پارسی  امداد، 
االسالم  حجت  بهزیستی، 
موسسه  مدیر  آبادی  شاه 
غدیر پژوهی کشور، مدیران 
خیرین  سازمان،  معاونین  و 
و فعاالن اقتصادی منطقه در 
مرکز همایش ها و نمایشگاه 
منطقه  این  المللی  بین  های 

برگزار شد. 
در  گزارش  این  بر  بنا 
خیران  همت  با  مراسم  این 
 137 حاضر  مسئوالن  و 
میلیون تومان کمک نقدی و 
10 میلیون تومان بن خرید 
کاال برای این امر خیر جمع 

آوری شد.  
 ، فرهنگی  معاون 
گردشگری  و  اجتماعی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
به  اشاره  با  مراسم  این  در 
های  برنامه  اجرای  تداوم 
سازمان  کرد:  بیان  فرهنگی 
منطقه آزاد انزلی برنامه های  
در  جانبه  همه  ای  توسعه 
این منطقه را در دستور کار 
خود دارد و جشن گلریزان 
جرایم  زندانیان  از  حمایت 
غیر عمد برای سومین سال 
انزلی  ازاد  متوالی در منطقه 

برگزار شده است. 
خاطرنشان  فاتحی  مجید 
های  آسیب  کاهش  کرد: 
زدایی  فقر  و  اجتماعی 
کار  دستور  در  همواره 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
پرداختن  به  اهتمام  و  بوده 
اجتماعی  های  مسولیت  به 
به گفتمان  امروز  در جامعه 

تبدیل شده است. 
این  است  ذکر  به  الزم 
آزادی  بر  عالوه  ها  کمک 
زندانیان جرایم غیر عمد در 
از خانواده  راستای حمایت 
از  مواردی  صرف  زندانیان 
خانواده  کاالی  سبد  جمله 
هزینه  کمک   ، زندانیان 
های تحصیلی، کمک هزینه 
امور  به  رسیدگی  و  درمان 
نیز  زندانیان  های  خانواده 

می شود. 
برنامه  اجرای  گفتنی 
سوی  از  هنری  و  فرهنگی 
حجت  جمله  از  هنرمندان 
نیما  همراه  زاده  اشرف 
هنرمند  حضور  با  و  کرمی 
فاطمه  روشندل  کودک 
غرار و گروه هنری زندانیان 
استان از دیگر بخشهای این 

مراسم بود.

خبر
سومین جشن 
گلریزان نسیم و امید 
منطقه آزاد انزلی

محیط  حفظ   ، تکنولوژی  انتقال  راستای  در 
هوای  ایجاد  و  سوخت  مصرف  زیست،کاهش 
برقی  موتورهای  تولید  خط  کشور  سطح  در  پاک 
در شهرک صنعتی شماره 2 منطقه از سوی شرکت 

مروارید ساز خزر آغاز بکار کرد
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد انزلی، مهندس محمود حمیدی 
اینکه  بیان  با  ساز خزر  مروارید  مدیرعامل شرکت 
برای احداث و فعالیت  این واحد تولیدی تا کنون 
صورت  گذاری  سرمایه  ریال  میلیارد   40 حدود 

فرصت  نفر    20 برای  طرح   این  و  است  گرفته 
دانش  انتقال  داشت:  اظهار  نموده  فرآهم  را  شغلی 
فنی مونتاژ و تولید در کنار خدمات پس از فروش 
توسط این شرکت با هدف کاهش مصرف سوخت 
در سطح کشور در چارچوب اهداف زیست محیطی 
از مهمترین دالیل تولید موتورهای برقی در منطقه 

آزاد انزلی است. 
های  معافیت  و  مزایا  از  گیری  بهره  امکان  وی 
به  سریع  دسترسی  قابلیت  انزلی،  آزاد  منطقه 
این  طریق  از  خارجی  و  داخلی  مصرف  بازارهای 

منطقه و حمایت های سازمان منطقه آزاد انزلی را 
از مهمترین دالیل انتخاب این منطقه به عنوان مرکز 
تولید طرح سرمایه گذاری خود اعالم کرد و افزود: 
با توجه به اینکه طبق آمار رسمی حدود 20 درصد 
از آلودگی هوای تهران ناشی از تردد موتورسیکلت 
در  باال  شده  تمام  قیمت  و  است  شهر  این  در  ها 
مهم  چالش  دو  فروش  از  پس  خدمات  نبود  کنار 
در حضور موتورهای برقی در بازار کشور ارزیابی 
شده، شرکت ما در صدد رفع این دو چالش با بهره 

مندی از مزایای منطقه آزاد انزلی برآمده است. 
مدیرعامل شرکت مروارید ساز خزر که این واحد 
تولیدی در دهه فجر امسال افتتاح شده است، اضافه 
کرد: قیمت موتورهای برقی در بازار کشور از 7 تا 
۹ میلیون تومان در نوسان بوده و این در حالی است 
 2 شرکت  این  تولیدی  برقی  موتورهای  قیمت  که 
میلیون تا حدود 5 میلیون تومان خواهد بود و ایجاد 
سیستم خدمات پس از فروش وگارانتی از مهمترین 
برنامه های این شرکت برای ارائه خدمات مناسب و 

رفع دغدغه های مصرف کنندگان می باشد. 
وی با بیان اینکه این شرکت قطعات الکترونیکی 
را تا دو سال گارانتی می کند در خصوص مشخصات 
موتورسیکلت تولیدی کارخانه خود چنین توضیح 
تولید  ها  موتورسیکلت  این  قطعات  از  داد: بخشی 
کشور چین می باشد که از تکنولوژی اروپایی بهره 
با  و  دارد  قدرت  وات   2000 تا   ۶00 از  و  گرفته 
یک بار شارژ از طریق برق 220 ولت قادر است با 

تا ۶0 کیلومتر  حداکثر سرعت 50 کیلومتر مابین 50 
را طی نماید. 

حمیدی تنوع محصوالت تولیدی در شرکت متبوع 
خود را 4 نوع اعالم کرد و از توانایی تولید تا 10 مدل، 

بسته به نیاز بازار مصرف، در این کارخانه گفت. 
آزاد  منطقه  خزر  ساز  مروارید  شرکت  مدیرعامل 
انزلی رویکرد شرکت خود را باال بردن ضریب بومی 
کرد  بیان  خود  کارخانه  موتورهادر  این  تولید  سازی 
و افزود: اهداف ما همکاری با سایر واحدهای قطعه 
سازی در سطح کشور است و در خصوص خدمات 
پس از فروش در آینده نزدیک با فراخوان واحدهای 
تعمیرگاهی از سراسر کشور در مدتی معلوم آموزش 
های الزم جهت تعمیر این موتورها ارائه خواهد شد. 
وی با اشاره به فرصتی که بهره گیری از این موتور 
ویژه  به  شهرها  کالن  آلودگی  کاهش  در  ها  سیکلت 
از سوخت  استفاده  عدم  افزود:  داشت  تهران خواهد 
های فسیلی موجب کاهش آالیندگی هوا می شود و 
در عین حال با توجه به عدم وجود دنده و کالچ در 
آن، تمامی افرادی که می توانند از دوچرخه استفاده 

نمایند، قابلیت کنترل  آن را دارا می باشند. 
بازار  با  رابطه  در  تولیدی  شرکت  این  مدیرعامل 
مصرف محصول خود گفت: اغذیه فروشی ها، شرکت 
های پیک موتوری و سایر شرکت ها مصرف کنندگان 
با  امیدواریم  که  هستند  برقی  موتورهای  این  اصلی 
تکیه بر مزایا و معافیت های منطقه آزاد انزلی با قیمت 
از  باالتر و خدمات پس  کیفیت  تر،  پایین  تمام شده 
فروش عالوه بر کاهش آلودگی هوا در کالن شهرها 

زمینه اشتغال بیشتری را فرآهم آوریم. 

تولیـد موتــورهای برقی در منطقه آزاد انـزلی
فرصتی برای حفظ محیط زیست و ایجاد هوای پاک در کشور؛

زهرا رضائی

خبر

خبر

 75 هزار سالمند
گیالن نیازمند

مسکن روستایی

کشف و جمع 
آوری رشته 

دام های هوایی 
در رضوانشهر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گیالن با تأکید بر 
لزوم هدفمندسازی ساخت وساز دو هزار مسکن مددجویی 
گفت:75 هزار سالمند گیالن نیازمند مسکن روستایی هستند. 
در  روستایی  مسکن  تخصصی  کمیته  در  محمدی  علیرضا 
در سال  کرد:  اظهار  گیالن  استانداری  انصاری  سالن شهید 
اختیار  در  را  روستایی  مسکن  واحد   ۶8۹ و  هزار  یک   ۹۶
کمیته  کمک  به  اشاره  با  وی  داد.  خواهیم  قرار  روستائیان 
میلیون  تا سه  امداد  افزود: کمیته  نیازمندان مسکن  به  امداد 
تومان وام بالعوض و تا 10 میلیون تومان وام کارگشایی به 

متقاضیان مسکن مددجویی ارائه می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گیالن بر لزوم 
برای ساخت وساز  نهادها  بین  تعامل و همکاری  مشارکت، 
و  مشارکت  با  تاکنون  گفت:  و  کرد  تاکید  مددجویی  مسکن 
همکاری دستگاه ها مسکن های مناسبی در اختیار مددجویان استان 
قرارگرفته است. محمدی بیان کرد: حدود 100 هزار خانوار تحت 
پوشش داریم که 75 هزار سالمند هستند و اکثراً هم مشکل مسکن 
روستاها  در  سالمندان  مسکن  چالش های  به  اشاره  با  دارند.وی 
گفت: نداشتن مسکن سالمندان در فضای مجازی چالشی را ایجاد 
کرده و ترمز پیشرفت ساخت وسازها را کشیده است.مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان گیالن با اشاره به ساخت مسکن برای 
فضای  فشارهای  با  افزود:  لنگرود  شهرستان  در  مددجویان  از  یکی 
در  لنگرودی  سالمندان  از  یکی  برای  یک منزل  امداد  کمیته  مجازی 
دست ساخت داشت که در نیمه ساخت سالمند فوت شد و مسکن 

به وراث آن رسیده است. 
محمدی بر لزوم ساخت وسازهای هدفمند دو هزار واحد مسکن 
نظر  بدون  نباید  گفت:  و  کرد  تأکید  گیالن  در  مددجویی 
آغاز  ساخت وساز  معیارها  گرفتن  نظر  در  و  کارشناسی 
گردی  بوم  همچون  جدید  رویکردهای  با  باید  بلکه  شود 

مسکن های روستایی را پیش برد.

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  مامورین 
مناطق حوزه  از  زنی و حفاظت  در طی گشت  رضوانشهر 
استحفاظی در سطح شهرستان موفق  به کشف و جمع آوری  

4 رشته دام هوایی در سطح اراضی شهرستان  شدند.
زیست  محیط  حفاظت  عمومی  روابط  گزارش  یه 
گیالن میغی  رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
رضوانشهر در این ارتباط بیان داشت با توجه به مهاجرت 
پرندگان به شهرستان  مامورین این اداره با اهتمام ویژه به 
در  تخلف  هرگونه  با  شهرستان  مختلف  مناطق  از  پایش 
بیماری  ویژه  اهمیت  به  توجه  با  صید  و  شکار  خصوص 
و  کرده  برخورد  شدت  به  پرندگان   حاد  فوق  آنفوالنزای 

متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

می شود؛  کشیده  حاشیه  به  آرامی  به  ایرانی  مرد  و  زن  کشاورزان  دسترنج  و  وطنی  چای   :24 گیالن 
حاشیه ای که شاید باعث شود در سال های آینده فاتحه چای تولید داخل را بخوانیم و حکم فراموشی آن 

را صادر کنیم.
است،  قانون  از  استفاده  سوء  چای  واردکنندگان  مالیاتی  معافیت  اینکه  بر  تاکید  با  الهوتی  مهرداد   
می گوید: وارد کنندگان چای با توجه به اینکه سود خوبی عایدشان می شود،بنابراین باید هم مالیات بر 
اقدامات،  اما  اشتغال می زنند  ایجاد  از  بپردازند. مسئوالن دم  افزوده و هم تعرفه واردات چای را  ارزش 
سیاست گذاری ها و عدم حمایت مسئوالن از کشاورزان سبب شده تا  هفت هزار هکتار از زمین های چای 

تغییر کاربری دهند. 
پیگیری مجلس و ارجاع پرونده به قوه قضاییه 

او ادامه می دهد:  تولید چای خشک کشور از ۶0 هزار تن به 25 هزار تن کاهش یافته است. ساالنه حدود 
100 هزار تن چای به کشور وارد می شود که از این میزان 70 هزار تن با مجوز وزارت جهاد کشاورزی و 

باقی مانده آن به صورت قاچاق و متاسفانه از مبادی رسمی وارد کشور می شود. 
بهداشت و  از وزارت  را  قاچاق که وارد کشور می شوند، مجوز های الزم  اینکه چای های  به  با توجه 
سازمان استاندارد ندارند ،پس از لحاظ بهداشتی مورد تایید نیستند. بنابراین درباره معافیت واردکنندگان 
چای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از وزیر اقتصاد و امور دارایی سوال کرده ایم. این موضوع را از 
طریق اعمال ماده 23۶ آیین نامه داخلی مجلس پیگیری می کنیم و در صورتی که اظهارات وزیر قانع کننده 

نباشد، پرونده به قوه قضاییه ارجاع می شود.

نماینده لنگرود درمجلس، چـای وطنـی به حاشیه کشیـده می شود!

سمیه محمدی 

مدیرکل کمیته امداد 
تخلفات عمده صندوق فرهنگی سیاسی کاری نیست امام خمیـنی )ره(گیالن:

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس :

کمیسیون  عضو  عباسی  اسداهلل  دکتر 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در خصوص شائبه سیاسی کاری در تحقیق 
و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار 
داشت: اینکه عده ای می گویند چون بیشترین 
بوده  بعد  به   ۹2 سال  از  تفحص  و  تحقیق 
است، پس سیاسی کاری صورت گرفته است 
درست نیست؛ تمرکز بر سال های ۹2 تا ۹5 
در  ذخیره  صندوق  تخلفات  عمده  زیرا  بود 
این سال ها اتفاق افتاد و ربطی سیاسی کاری 

و مالحظات سیاسی نداشت.
معدود  هم   ۹2 سال  از  پیش  افزود:   وی 
و  شد  بررسی  که  داشت  وجود  تخلفاتی 

اکنون هم اگر دالیلی در خصوص تخلفات 
پیش از سال ۹2 احراز شود، بدون تعارف با 
اضافه  عباسی  دکتر  برخورد خواهد شد.  آن 
دلیل  به  است؛  روشن  کاماًل  مسئله  کرد: 
تا  در محدوده سال های ۹2  تخلفات  تمرکز 
سال ها  این  بر  تفحص  و  تحقیق  کمیته   ۹5
مباحثی  از طرح  است  بهتر  و  داشت  تمرکز 
خودداری  فرافکنی  برای  سیاسی کاری  چون 
شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان 
سیاسی  چون  عباراتی  از  استفاده  با  اینکه 
ذخیره  صندوق  تخلفات  از  را  اذهان  کاری 
کمیته  اعضای  داد:  ادامه  می کنند،  منحرف 
مختلف  طیف های  از  تفحص  و  تحقیق 

منفعت  اساس  بر  هرگز  و  هستند  سیاسی 
هرگونه  و  است  نشده  عمل  سیاسی  جناح 
تخلفی را در صندوق ذخیره فرهنگیان بدون 

اغماض بررسی کردیم.
واگذاری   ، مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
مناسبی  مراکز دولتی دانشگاه جامع سیاست 

نیست
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
اجرایی  دستگاه های  اینکه  بیان  با  مجلس 
خصوصی  دانشگاه های  قلمرو  به   دولتی 
نکنند،گفت:پیوستن  ورود  وکاربردی  علمی 
بخشی  به  وکاربردی  علمی  دولتی  مراکز 
خصوصی سیاست مناسبی است.دکتر اسداله 

مصمیم  این  در  نظر  تجدید  خواستار  عباسی 
دانشگاه جامع شد و تصریح کرد: وجود بخش 
های دولتی و خصوصی در این حوزه موجب 

رقابت سازنده می شود.

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده( که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.

نام و نام 
خانوادگی

نام و نام 
خانوادگی

اصل مالیات 
)ریال(

اصل مالیات 
)ریال(

نوع شغل

نوع شغل

ف
ردی

ف
ردی

کیمیا مهرسازان وطن

اکسیر زیبایی خزر

کیمیا مهرسازان وطن

کاالی گلبرگ جواهر

یول آچق گیل

کاالی گلبرگ جواهر

یول آچق گیل

خاکسار برین

یول آچق گیل

یول آچق گیل

یول آچق گیل

یول آچق گیل

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

رشت- میدان فرهنگ- خ امام خمینی- 
اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

بازرگانی

توزیعی

بازرگانی

بازرگانی

پیمانکاری

بازرگانی

27750000

۴226۴000

13500000

73۴336۴000

2700000

17600000

26100000

3۴200000

پیمانکاری

خدماتی

پیمانکاری

پیمانکاری

پیمانکاری

پیمانکاری

1572116662۴

17۴0000

6037016200

9۴25000

8008896205

1260000

3018508100

6825000

27750000

28176000

13500000

3671681000

2700000

1۴۴00000

18900000

22800000

130196005530۴370۴

13019600553139775

130196005530۴۴771

13019600553115278

13019600552755990

13019600553115278

130196005527560۴2

1۴019600553303371

1301960055275620۴

13019600552756236

13019600552756317

13019600552756359

1393

1391

139۴

1391

1387

1392

1388

1395

1389

1390

1391

1392

برگ مطالبه

  مطالبه

برگ مطالبه

مطالبه

برگ مطالبه

مطالبه

برگ مطالبه

قطعی

برگ مطالبه

برگ مطالبه

برگ مطالبه

برگ مطالبه

1

1

2

2

3

3

۴

۴

5

6

7

8

اصل عوارض 
)ریال(

اصل عوارض 
)ریال(

عملکرد

عملکرد

نوع اوراق

نوع اوراق

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ دعوت هیات حل 
اخالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل 
اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

کارشناس ارشد مالیاتی: رودابه قربان پور                                                                  حمید رمضانی: رییس امور حسابرسی 556100

کارشناس ارشد مالیاتی:رودابه قربان پور                                                         حمید رمضانی: رییس امور حسابرسی 556100 

زهرا رضائی

سالمه شیرزادی
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شهرداری ها و شوراها

مرکز  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
کنترل ترافیک شهرداری رشت افتاح شد 
و در مراسم افتتاحیه مرکز کنترل ترافیک 
ضرورت  بر  مسئولین  رشت،  شهرداری 
فرهنگ سازی و رفع مشکالت ترافیکی 

رشت تاکید کردند.
به گزارش اداره اطالع رسانی مدیریت 
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
 : گفت  نصرتی  مسعود  دکتر   ، رشت 
قرار است رشت مقصد گردشگری  اگر 
باشد و از ورود 3۶ میلیون گردشگر بهره 
برداری کند الزم است مشکالت ترافیکی 

این شهر به طور جدی برطرف شود. 
و  اصلی  هسته  اینکه  بیان  با  وی    
مرکزی شهر نباید دارای ترافیک سنگین 
ها  رودربایستی  برخی  کرد:  تاکید  باشد 
و  رفته  بین  از  باید  برای حل مشکالت 
تهیه  ترافیک  برای  مشاوران  که  طرحی 
باید تصویب و اجرایی شوند؛  می کنند 
درغیر اینصورت از نعمت های خدادادی 
که موجب تولید اشتغال و ثروت در شهر 

می شوند محروم خواهیم ماند. 
  شهردار رشت ادامه داد : اگر دنبال 
زایی  اشتغال  و  ثروت  خلق  پویایی، 
هستیم دیگر نباید چنین ترافیکی در شهر 
وجود داشته باشد تا مسافر بتواند فرصت 
اقامت 8 ساعته در رشت را پیدا کرده و 

دراین شهر هزینه کند. 
نصرتی با اشاره به وجود 3۹ دوربین 
کنترل ترافیک در سطح شهر افزود : 2۹ 
وجود  پنجم  شورای  از  پیش  دوربین 
این  در  نیز  دیگر  دوربین   10 و  داشت 

شورا اضافه شده و تقریبا از صفر تا 100 
امورات مربوط به راه اندازی مرکز کنترل 
ترافیک در شورای پنجم صورت گرفته 

است.  
با بانک شهر برای خرید و  مذاکرات 
ترافیک  کنترل  دوربین   400 اندازی  راه 

در رشت 
وی وجود 3۹ دوربین در سطح شهر 
را جزء امکانات حداقلی شهر دانست و 
ریزی  برنامه  و  کنترل  لزوم  به  اشاره  با 
برای 400 دوربین در رشت بیان داشت: 
مقصد  است  قرار  که  شهری  امکانات 
گردشگری باشد باید نسبت به شهرهای 

دیگر 2 برابر باشد. 
  شهردار رشت گفت : برای رسیدن 
راه  رشت  دلخواه  و  اصلی  جایگاه  به 
برزگی در پیش داریم که رسیدن به این 
جایگاه با همت مجموعه مدیریت شهری 
و برنامه ریزی های دقیق و منسجم بدون 

شک دور نخواهد بود. 
  نصرتی با بیان اینکه دست کم 120 
کیلومتر فیبر نوری به خیابان ها و تقاطع 
طریق  از   : افزود  شود  می  اضافه  های 
فراخوان سرمایه گذاری، راه اندازی فیبر 
نوری نیز انجام می شود.   به گفته وی 
بانک  با  بیشتر  دوربین های  برای خرید 
انجام  الزم  مذاکرات  و  هماهنگی  شهر 
شده است.  شهردار رشت بر لزوم فراهم 
شایستگی  فراخور  در  امکانات  نمودن 
تاکید و خاطر نشان کرد  این شهر  های 
خوبی  شهرداری  باید  گردشگر  شهر   :
کوچه  ترافیک  وضعیت  باشد.  داشته 

مردم  روان  و  اعصاب  بر  ها  خیابان  و 
با  همچنین  است.نصرتی  گذاشته  تاثیر 
ترافیک  معضل  حل  ضرورت  به  اشاره 
ترافیک  وضعیت   : کرد  تصریح  رشت 
اعصاب و  بر  در کوچه ها و خیابان ها 
 . است  گذاشته  تاثیر  شهروندان  روان 
جایگاه  در  که  افرادی   : کرد  تاکید  وی 
بار  کاهش  و  دارند  قرار  مصوبات  ابالغ 

از  باید  دارند  عهده  به  را  ترافیک  روانی 
اجازه  و  کرده  خودداری  ها  رودربایسی 
دهند تا کار ها پیش روند . شهردار رشت 
پیش  به مرحله  باید مرحله  کارها   : گفت 
بروند تا موفقیت حاصل شود و تا مرحله 
اول انجام نشود نمی توان وارد مرحله دوم 

شد . منبع : گیالن

خبر

الهیجان در
میزبانی مسافران 
مثال زدنی باشد

مرکز کنترل ترافیک شهرداری
رشت افتتاح شد

واکنش

گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش: شهردار الهیجان 
مسعود  داد.  خبر   ۹7 نوروز  از  استقبال  ستاد  بکار  آغاز  از 
مسافران  از  میزبانی  در  الهیجان  شهرداری  گفت:  کاظمی 

نوروزی باید مثال زدنی باشد.
وی در جلسه ستاد اجرایی استقبال از نوروز در شهرداری 
همه  گردشگری  فراوان  های  جاذبه  بدلیل  الهیجان  افزود: 
ساله میزبان بیش از سه میلیون مسافر می باشد. وی اضافه 
کرد: شهرداری الهیجان با تمام امکانات تالش خواهد کرد 
در فرصت باقی مانده تا نوروز شرایط میزبانی مطلوب برای 

مسافران را فراهم نماید. 
مردم  کردم،  عنوان  بارها  که  همانگونه  کرد:  اضافه  وی 
شهر  در  زندگی  برای  و  هستند  ها  بهترین  الیق  الهیجان 
دارد  وظیفه  شهری  مدیریت  و  کنند  آرامش  احساس  باید 
در خدمت شهروندان و مسافران باشد. وی گفت: پاکسازی 
معابر ورودی و خروجی شهر به ویژه کمربندی، گل آرایی 
آمیزی  رنگ  منظر،  بهترین  با  شهر  های  ورودی  و  میادین 
جداول و خط کشی خیابان ها، ترمیم فضای سبز و کاشت گلهای 
و  گیری  بهداشتی،لکه  های  بازسازی سرویس  میادین،  در  فصلی 
اماکن،  راهنمای  تابلوهای  اصالح  ها،  کوچه  و  خیابانها  آسفالت 
نصب  استخر،  حاشیه  و  ملی  باغ  در  کودکان  بازی  وسایل  نصب 
گردشگری،  اماکن  و  نورپردازی سطح شهر  های جدید،  نیمکت 
برنامه ریزی ارائه خدمات رسانی به مسافران در پایانه مسافربری 
نقل  و  سازمان حمل  کشیک  ریزی  برنامه  اقامتی،  کمپ  و 
و  شهر  نقطه  چند  در  سین  هفت  سفره  طراحی  همگانی، 
نظافت سطح  و  معابر  پاکسازی  برای  آرا  ویژه شهر  گشت 
 ۹7 نوروز  از  استقبال  برای  که  است  هایی  برنامه  از  شهر 

عملیات اجرایی آن شروع شده است.

واکنشی ها : سخنگوی دولت در جلسه علنی مجلس اعالم کرد: نیمی از یارانه 
بگیران باید حذف شوند. 

محمدباقر نوبخت در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی جزییات الیحه 
بابایی در خصوص هدفمندی  پیشنهاد حاجی  با  موافقت  بودجه سال ۹7، در 

یارانه ها اظهارداشت: تصمیم بر شفاف سازی ارقام و احکام بودجه سال ۹7 که 
با موافقت و همراهی دولت نیز مواجه بود، شرایط خوبی را برای سال ۹7 فراهم 
کرده تا مردم از هم اکنون بدانند برای سال آینده مسئوالن تقنینی و اجرایی قرار 

است چه اقدامی را انجام دهند

   50 درصـد یارانه بگیــران باید حـذف شوند

زهرا رضائی
زهرا رضائی

شهردارخواستارشد،

بودجه 97 
شهرستان رشت 

تصادفی نیست

گیالن 24 و نشریه واکنش : 
با  رشت  فرمانداری  سرپرست 
بیان اینکه بودجه ۹7 شهرستان 
رشت تصادفی نیست و شخصا 
می کنم،  ورود  آن  تدوین  در 
در  که  دستگاهی  مدیر  گفت: 
ریزی  برنامه  کمیته  جلسه 
این  بیانگر  نکند،  پیدا  حضور 
دستگاه خودش  برای  که  است 
گزارش  نیست.به  قائل  اهمیتی 
فرمانداری  اطالع رسانی  پایگاه 
سیدمحمد   ، رشت  شهرستان 
احمدی در سومین جلسه کمیته 
رشت  شهرستان  ریزی  برنامه 
مردم  نمایندگان  حضور  با  که 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
فرمانداری  اجتماعات  سالن 
برگزار شد، با بیان اینکه بودجه 
نویسی با توجه به منابع حاصله 
انجام  موجود  اعتبارات  و 
می گیرد، اظهار کرد: بودجه ۹7 
شهرستان رشت تصادفی نیست 
ورود  آن  تدوین  در  شخصا  و 
می کنم و همه مباحث قانونی را 
می دهیم. سرپرست  قرار  نظر  مد 
فرمانداری رشت افزود : با توجه 
سختی  به  اعتبارات  اینکه  به 
می طلبد  لذا  می شود،  محقق 
به  را  اعتبارات  همین  مدیران 
موارد  این  کنند،  دنبال  جدیت 
در  که  است  مالک هایی  جزء 

بودجه سال ۹7 لحاظ می شود.

سرپرست فرمانداری،

در  پذیر  گردشگر  و  دیدنی  زیبا،  العاده  فوق  ای  منطقه 
دامنه کوهستان سرسبز با چشم انداز دریا که به همه امکانات 
دسترسی کامل دارد، مجتمع چشم نوازی ایجاد شده که هر 
مسافری به محض دیدنش زبان به تحسین می گشاید.طراحی 
به    1383 سال  از  مهستان  بومگردی  مجتمع   ساماندهی  و 
همت گروهی از مهندسان خبره حوزه مهندسی و کشاورزی 

و گردشگری با مدیریت اقای دکتر احمد مهرزاد آغاز شد. 
خبرنگار  به  باره  این  در  مهستان   زیبای  مجتمع  مالک  
نشریه ی منطقه ای واکنش گفت: از آنجایی که رشد درختان 
و گل و گیاه بطور متوسط نیاز به پنج سال زمان َدارد، لذا تا 
سال 1388 شکل أولیه مجتمع  به صورت طبیعی  به دست 
و  ابنیه  سایر  و  ها  مجسمه  ساخت  و  طراحی  سپس  و  امد 
و  امرار  از  برگرفته  روستایی   و  قدیمی  صور  با  تأسیسات 

معاش مردم شرق گیالن آغاز گردید .
با  مجتمع    این  گفت  توان  می  افزاید:  می  مهرزاد  دکتر 
مناظر دیدنی و بکر با حال و هوای سنتی و جاذبه های بومی 
محلی در  پایان سال 13۹3 قابلیت بهره برداری  پیدا کرد و 
با حمایت و مجوز بخشداری کالچای از ابتدای سال 13۹4 
مورد استفاده عموم   قرار گرفت وهم چنان  مراحل تکمیلی 

خود را طی کند. 
اهداف ؛ هدف اصلی  از احداث مجتمع  مهستان حفظ 

از  استفاده  با  مازندران   غرب  و  گیالن  شرق  مردم  أصالت  و  فرهنگ 
مجسمه ها و المان هایی است  که نشان دهنده چگونگی أمرار معاش 

مردم منطقه می باشد. .
  فضاهای سرپوشیده اقامتی  مجتمع  به شکل کندوج  و کلبه های 
تنور خانه )که در گذشته در حیاط هر خانه  به صورت  استراحتگاهی 
ای از  مردم این خطه وجود داشت( در نظر گرفته شده است، به همین 
با توجه به هدف اصلی  مجتمع  چهار سرفصل به شرح زیر  منظور  

هدفگذاری  شد .
1- امور مربوط به گردشگری روستایی شامل :

صنایع دام و طیور - صنایع دستی - صنایع غذایی - صنایع کشاورزی 
-صنایع أدوات کشاورزی -صنایع لبنی -صنایع پوشاک  - صنایع تبدیلی 
با  با هدف  تبلیغاتي و سینمایی مرتبط  فیلم های  تهیه ی  امکان   -2

توجه به  وسعت مجتمع
اقامتی  ، کمپ ها ی  ایجاد إمکانات  اقامتگاه بومگردی و  3-تامین 
سالمت   و استراحتگاه های سنتی غیر مدرن برای تور های گردشگری 

روستایی.
 4-  ایجاد بازار و بر گزاری جشنواره ها و همایش ها برای ارائه  

محصوالت کشاورزی و صنایع دستی و  بومی 
   در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشکری 
عنوانی با نام مجتمع بومگردی ندارد لذا در بخش بومگردی فقط مجوز 
اقامتگاه بومگردی را صادرمی کند، در صورتي که  اقامتگاه  به تنهایی 

نمی تواند نیاز گردشگری روستایی را تامین کند. 
دکتر مهرزاد توضیح داد: یکی از مشکالت اساسی مبحث گردشگری   
وجود ابهام در سیاست گذاری های این بخش است که با عنایت به نام  .
سازمان متولی گردشگری  می توان پی برد که گردشگری  باید دارای 
دو وجه  میراث فرهنگی و صنایع دستی باشد و تجزیه این دو وجه این 

صنعت را ابتر می کند. .
مالک و مدیر مجتمع مهستان اظهار کرد: توجه به نیاز گردشگران  می 
تواند سیاست گذاری در این صنعت را مشخص کند بنابراین چیدمان 
های  جدید  برای راه اندازی بخش گردشگری ما را از هدف دور می 
کمال  با  و  گرمی  به  و  همواره  مهستان  مجتمع  کرد:  تصریح  وی  کند. 
افتخار پذیرای  میهمانان بومی و گردشگران داخلی و خارجی است و 
گسترش فرهنگ گردشگری و شناساندن فرهنگ غنی مردم شریف و 

مهمان نواز  شرق گیالن و غرب مازندران را موجب مباهات می داند

 انتظار داریم ، متولیان دولتی  این مجتمع را مورد توجه بیشتری قرار 
دهند تا بتوانیم در زمانبندی کم تر و با سرعت بیشتر موجب فعال شدن 

اقتصاد این منطقه شویم  . انشاء اهلل 
»«ویژگیهای برجسته مجتمع بومگردی مهستان »« 

»مهستان سریر گالش  »  نام ثبتی و حقوقی این مجتمع می باشد 
مجتمع مهستان در زمینی   به مساحت 35  هزار متر مربع در شرق 
أستان گیالن شهرستان رودسر، بخش کالچای ،دهستان بی باالن،  جاده 
دسترسی  قابلیت  مسیر  دو  از  و  أست  شده  3واقع  کیلومتر  سالکجان  

دارد .
1-کالچای -واجارگاه -خ پیروزی کیلومتر سه 

2-کالچای - بی باالن - جاده سالکجان - کیلومتر سه 
در طرح جامع این مجتمع  شش بخش اصلی با ویژگی  بومی مد نظر 

قرار گرفته و سه بخش فرعی پشتیبانی  لحاظ شده است. 
*بخش های اصلی * 

1-کشاورزی - دام وطیور 
2-اقامتگاه بومگردی 

3-بازار و سفره خانه سنتی 

4-دهکده سنتی) بومی(
5-کلبه های اقامتی )پراکوتام( 

۶-روستای  سالمتی 
در مناطق 4 و 5 و ۶ تردد وسائط نقلیه ممنوع می باشد 

»بخش های فرعی« 
***      

7-ورودی و خروجی   8-تله تک کابین دسترسی ۹-پارگینگ
موقعیت جغرافیا مجتمع ؛

  این مجتمع دارای موقعیتی استثنایی   در منطقه ای  کوهپایه 
ای  »کول هات پر ، )به زبان گالش های شرق گیالن( بر روي  
تپه ای سرسبز و زیبا مشرف به دریا با منظر چشم نواز  و رویایی 

قرارگرفته است .
  دسترسی های مجتمع  :

فاصله از تله کابین رامسر  45 دقیه
از دریا 15 دقیقه

از اولین هتل 10 دقیقه.
از فرودگاه رامسر یک ساعت 

 از فرودگاه رشت یک و نیم ساعت.
 از بندر  و فرودگاه نوشهر و بندر انزلی دو ساعت

تور های گردشگری از مجتمع  به بازار های محلی :
شنبه ها :

یکشنبه ها :بازار رودسر        25دقیقه 
دوشنبه ها :بازار رحیم اباد    18دقیقه 
سه شنبه ها :بازار املش.       55دقیقه 
چهارشنبه ها:بازارچابکسر   20 دقیقه 
پنج شنبه ها:بازارکالچای     25دقیقه

جمعه ها:بازارلنگرود             40دقیقه 
تورهای محله گردی :

بزکویه جاده کوهستانی 45دقیقه
جواهرده رامسر              ۶0 دقیقه 
جاده دو و سه هزار         ۹0دقیقه 

اشکورات                        120دقیقه 
دیلمان                          150 دقیقه 

تورهای جمع آوری محصوالت کشاورزی 
برداشت چای :اردیبهشت ماه تا شهریورماه 

برداشت برنج : شهریور ماه 
تورهای گردشگری و تفریحی دریا و کارگاه های صنایع دستی در تمام 

روزهای سال دراین مجتمع زیبا و بی نظیر در منطقه مهیا است.

بومگـردی نیازمند حـمایت های پیـگیرانه است
دکتر مهـرزاد، مالک مجتـمع مهستـان:



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی

سه شنبه 1 اسفند  1396 ، 3 جمادی الثانی  1۴39 ، 20 فوریه 2018 ، شماره 680

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

زیبایی دختر..... دخترخانمی زيبا خطاب به رئيس شركت آمريكايی ج پ مورگان نامهای نوشــت با اين مضمون ،من 24سال دارم. جوان ، زيبا، خوشاندام و البته 
دارای تحصيالت آكادميک هستم ... چگونه ميتوانم بامردی ازدواج كنمكه به اندازه شما در آمد داشته باشد؟ جواب مديرشركت مورگان خواندنی است :  از ديد يک 
تاجر ازدواج باشما اشتباه است.آنچه شما درسر داريد مبادله منصفانه زيبائی با پول است. زيبايی شما رفتهرفته محو ميشود،درآمد من باالتر خواهد رفت اما چين وچروک 
وپيری جايگزين زيبائی شما خواهدشد. من يک سرمايه روبه رشد هستم اما شما يک  سرمايه روبه زوال. پس آدم پولدار نادان نيست باشما ازدواج كند. ما فقط با امثال 
شما قرار ميگذاريم اما ازدواج هرگز. اما اگر شما عالوه برجوانی و زيبائی كاالهای با ارزشی مثل انســانيت، پاكدامنی، شعور، اخالق، تعهد، صداقت، وفاداری، حمايت 

و عشق داشته باشيد كه مثل سرمايه من رو به رشد باشد اين معامله برای من نيز سودآور است .... و اين كل حقيقت زندگی است...

چند نکته از این معنا ...

 

 نخستیـن آمفی تئاتر روباز گیالن در آستارا افتتـاح شد

همزمان با دهه مبارک فجر نخستین آمفی تئاتر 
روباز گیالن در بندرآستارا افتتاح شد.

 به گزارش خبرنگار واکنش ؛ »جواد معیتی »شهردار 
آستارا در آیین افتتاح نخستین آمفی تئاتر روباز گیالن 
ضمن  بندرآستارا  امید  سفیر  سالمسازی  طرح  در 
گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر گفت : با بهره برداری 
حوزه  جامعه  نیازهای  از  بخشی   ، تئاتر  آمفی  این  از 

فرهنگ و هنر این شهرستان تأمین می شود.
 وی ظرفیت این آمفی تئاتر در فاز نخست 400 نفر 
عنوان کرد و افزود :این ظرفیت در فاز بعدی تا سقف 

یکهزار و 200 نفر افزایش خواهد یافت.
 معیتی در ادامه یادآورشد ؛ عالوه بر افتتاح هشت 
پروژه عمرانی شهرداری آستارا در دهه مبارک فجر ، 

پروژه های مهم دیگری هم در حال اجراست.
 وی با اشاره به امضاء قرارداد اجرای پروژه تعریض 
سوی  از  آن  مطالعات  انجام  و  مشاور  با  مرداب  پل 
نیز  پسماند  بحث   :در  داشت  بیان  آستارا  شهرداری 
،برای ساماندهی محل دفن زباله ، در حال برنامه ریزی 

برنامه های میان  .  معیتی سپس در خصوص  هستیم 
و  گفت  سخن  آستارا  شهرداری  مدت  بلند  و  مدت 
اظهار کرد : با چند سرمایه گزار بخش خصوصی در 

حال مذاکره هستیم.
مشاهده  نزدیک  از  را  پروژها  گزاران  سرمایه  این   
کردند و طرحهای خودشان را پیشنهاد دادند .مرحله به 
قانونی اخذ  انجام و مجوزهای  اولیه  مرحله مطالعات 

شده است.
از  یکی  یانلو  بی  بی  جنگلی  پارک   : افزود  وی   

که  آستاراست  شهرداری  گردشگری  مهم  طرحهای 
سازی  آماده  حال  در  خصوصی  بخش  گزار  سرمایه 

طرح خود می باشد. 
که پس از اتمام ، انشاءاهلل تا عید نوروز سال 13۹7 

به بهره برداری خواهد رسید.
گزار  سرمایه  چندین  اینکه  بیان  با  آستارا  شهردار   
برای احداث شهربازی تمایل نشان داده اند.اضافه کرد 
:برای این سرمایه گزاران زمین تعرفه شده و در حال 
تهیه طرح هستند که در صورت تایید نهایی از سوی 

شهرداری ، به مرحله اجرا خواهد رسید.
معیتی در پایان با اشاره به اینکه در خصوص احداث 
راه  در  خوبی  خبرهای  آستارا  در  سرپوشیده  استخر 

است. 
تصریح کرد :در صورت همکاری وتعامل اداره منابع 
با رعایت مسائل زیست محیطی ، در آینده  طبیعی و 
ای نزدیک ، سورتمه ریلی را نیز در پارک جنگی زیبای 

بی بی یانلو احداث و به بهره برداری خواهیم رساند.

همـزمان با دهه فجــر:

انسانیـت ...


