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 فجر انقالب
نماد انعكاس خدمات دولت

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، با بیان اینکه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند، باشکوه و در کمال امنیت را در دستور کار داریم، اظهار داشت: اصل 
 صفحه 2انتخابات را مهمتر از آن می دانیم که چه شخصی به عنوان رئیس جمهور آینده منتخب شود...

به بیطرفی در انتخـابات پایبندیم
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30 اسفند آغاز ثبت نام 
انتخابات شوراها

اجراي پروژه 2 میلیاردي 
با 200 میلیون 

3 دانشكده 
جدید در 

رودسر

الهیجان در 
مسیر توسعه 

رشد

در باره ي  
بازنشستگي 

زنان

3هزارنوعروس 
در انتظار 

جهیزیه

 شماره 651 ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

21 طرح صنعتي امسال 
افتتاح مي شود

آب  شرکت  مدیرعامل    
بیان  با  گیالن  استان  منطقه ای 
 ۱۸۰ نیازمند  رودسر  شهرستان  در  پلرود  سد  پروژه  اتمام  اینکه 
میلیارد تومان اعتبار است گفت: اگر بحث نیروگاه را برای اتمام 
افزایش  تومان  میلیارد   ۲۴۰ به  اعتبار  این  بگیریم  نظر  در  پروژه 

می یابد.
ادامه  به   اشاره  با  فجر  دهه  استانه  در  لطفی  کاظم  مهندس   
افزود: احداث سد  پلرود شهرستان رودسر  عملیات ساخت سد 
و  است  گیالن  به  دولت  هیئت  سفر  مصوبات  از  رودسر  پلرود 

امسال بالغ بر 33 میلیارد به این پروژه  اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گیالن با تاکید بر اینکه  
قرار است این اعتبار به طور 100 درصدی به این پروژه تخصیص 
مذکور  اعتبار  از  میلیارد   20 است  قرار   : كرد  شود، تصریح  داده 
به صورت اوراق به پیمانکار داده شود و توافقات با پیمانکار در 

این زمینه انجام شده است.
لطفی تامین منابع مالی را از مشکالت پروژه سد پلرود رودسر 
عنوان کرد و افزود: با پیگیری ها و تالش های گسترده در استان و 

شهرستان تمامی مسائل خاص پروژه برطرف شده است.

سد پلرود ۱۸۰ 
میلیارد بودجه 

نیاز دارد

وزيــر كشور:

فرماندار خبر داد،

خيرين گيالن همت كنند،

مدير مسئول  

 بار ديگر درآستانه دو انتخابات 
رياست جمهوري و شوراي هاي 
ايم.  گرفته  قرار  روستا  و  شهر 
اي  نانوشته  سنت  يك  متاسفانه 
در كشورمان پايدار و مستمر شده 
هر  به  مانده  سال  يك  كه  است 
انتخاباتي به يكبار به اشكال ناباورانه اي احزاب گوناگوني 
بيرون مي  از خاك و شايد خواب  يا سر  و  يافته  تاسيس 

آورند.
احزاب در ايران كاركرد خود را فقط در انتخابات و جلب 
آراي عمومي آن هم به نفع خودشان تعريف مي كنند، در 
اي  حرفه  كاركرد  و  گذاري  تاثير   ، وظيفه، نقش  كه  حالي 
احزاب در كشورهاي پيشرفته به گونه اي ديگر است و اين 
اندركاران گروه  سخن همه مسئوالن،  مردم و حتي دست 

هاي حزبي است! . 
گذاري  تاثير  و  ترين  مهم  از  يكي  كه  نيست  ترديدي 
ترين نقش احزاب حضور در صحنه و ارتقاي سطح آگاهي 
هاي  افكار عمومي در بخش هاي مختلف به خصوص در 
عرصه سياسي و حاكميتي ،  باال بردن سطح مشاركت مردم 
براي انتخابات در طول سال و در فاصله چهار سال براي 
رياست جمهوري و مجلس و دو سال براي شوراها، دعوت 
تعيين سرنوشت  در  آنها  مشاركت  سازي  زمينه  و  جوانان 
شان و آگاهي بخشي به افكار عمومي از آنچه سازمان ها و 
دستگاه هاي دولتي و نهادها انجام مي دهند،  شفاف سازي 
ها در همه عرصه ها و فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و 
احزاب  كه  و ضروري  كارآمد  هايي  نقش  بود.  ....خواهد 
موجود در كشور تقريبا هيچ  يا بسيار اندكي به آن ها توجه 
دارند و جالب آنكه بسياري از احزاب مانند همين ايام كه 
حزب پشت حزب گواهي تاسيس و فعاليت دريافت مي 
كند،  در آستانه برگزاري انتخابات ظهور مي كنند و بعد از 

انتخابات محو مي شوند.
كشور  در  سياسي  غير  حتي  و  سياسي  احزاب  كار  اين 
مانند سرابي است  كه شما آنها را مي بينيد ،  اما هر قدر كه 

به آنها نزديك مي شويد ،  آنها ديگر وجود نداردند.؟!
عالي  فعاالن  و  كل  دبيران   – است، مسئوالن  شايسته    
احزاب به اين مساله مهم توجه كنند و خانه احزاب هم به 
نقش آفريني بيشتر شرايطي فراهم كند تا احزاب در ايران از 

اين وضعيت و شرايط سرابي گونه بيرون بيايند.
                                       

سـراب احـزاب
سرمقاله

كتاب روزنـامه نگـاري علمی  و 
كاربـردي  

هزار   20 مساحت  به  زمینی 
لشت  دربخش   واقع  مربع  متر 
 ، ناظمی  چپك   ، روستاي  نشاء 
حلقه  امتیازها، دو  كلیه  داراي 
عمیق، استخر  نیمه  آب  چاه 
ماهی گرمابی به مساحت 6000 
درخت   1000 داراي  مربع  متر 
یك  و  سرایداري  خرمالو، خانه 
واحد دامداري به مساحت 170 
رسد.  می  فروش  به  مترمربع 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  براي 

هاي زیر تماس حاصل فرمایید.

باغ مركبات - استخر - 
دامداري

09366153972   و
09112419925                   

 آگهـی فـروش   
 » ملـك  «

محـل خریـد كتـاب :
   كتابفروشی طاعتی - رشت ، میدان شهرداري ،  ابتداي علم الهداي - 

كتابفروشی  بدر -  گلسار،  رو به روي  اداره كل پست گیالن

تلفن تماس براي خرید شمارگانی كتاب           09125036810
كتابی دانشگاهی براي رشته هاي روزنامه نگاري - امور فرهنگی  و

 روابط  عمومی - از انتشارات جهاد دانشگاهی استان گیالن

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

ششمین تالیف  
استاد مجید 

محمدپور                

قانون فعلی احزاب 
کارآمد نیست

 صفحه 2

خبر

ما فرزنـدان صلح و محبت هستیـم
 رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن در جلسه کمیته برنامه 
ریزی سیاهکل، با بیان اینکه استکبار جهانی مشکالت زیادی را 
از اول انقالب برای نظام و ملت ایران ایجاد کرده است ، گفت : 
استکبار هرلحظه منتظر است تا ملت ما زمین بخورد . به گزارش 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، دكتر کیوان محمدی افزود :اگر 
بخواهیم یک اقتصاد باثبات داشته باشیم باید رشد اقتصادی ثابتی 
نیز در پی آن داشته باشیم  و تا زمانی که رشد اقتصاد ما از  منفی 
۵ تا مثبت ۷  در نوسان است ، هیچگاه به ثبات اقتصادی نخواهیم 
اقتصاد  اینکه  برای  اقتصاد،  ارشد  این كارشناس  اظهار  به  رسید. 
نیاز  باید   ، کنیم  پیدا  دسترسی  ثبات  به  و  باشیم  داشته  قدرتمند 
از  مستغنی  و  دهیم  کاهش  بیشتر  را هرچه  نفت  پول  به  اقتصاد 
نفت باشیم .وی افزود: نظام بودجه کشور، متمرکز است و تصمیم 
گیری برای ۹۵ درصد بودجه در مرکز انجام می شود و از مجموع 
اعتبارات سال آینده گیالن، ۱۸۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای 

سال ۹۶ این شهرستان در نظر گرفته شده است.

تنظیم  در  داشت:  اظهار  وی 
شاخص  دو  بودجه،  تقسیم  و 
نظر  در  مساحت  و  جمعیت 
گرفته می شود و عالوه بر آن، 
لحاظ  هم  محرومیت  شاخص 
از  استان  در  فقر  تا  خواهد شد 
داد:  ادامه  محمدی  برود.  بین 
متکی  خود  های  داشته  به  باید 

باشیم و موقعیت گیالن و سیاهکل در خاورمیانه بی نظیر است و 
این ظرفیت ها می تواند منبع درآمد خوبی برای شهرستان باشد.

رئیس برنامه و بودجه گیالن یکی از مولفه های رسیدن به رشد 
اقتصادی پایدار را ثبات اقتصادی عنوان و اضافه کرد: در استانی 
پرآب قرار داریم؛ ساالنه حدود هفت میلیارد مترمکعب آب در گیالن 
وجود دارد که فقط 2 میلیارد متر مکعب ذخیره می شود و بقیه به دریا 

می ریزد که نیازمند برنامه ریزی است.

رئيس برنامه و بودجه گيالن:

زهرا رضائي 



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

اعضای جدید شورای 
مرکزی حزب حاما 

انتخاب شدند

mohammadpour3650@yahoo.com 

 گروه سیاسی : معاون سیاسی وزیر 
و  با  جدی  کشور دولت اصالحات 
اتاق های تخریب که  واقعی دانستن 
هدف آنان تک دوره ای شدن ریاست 
جمهوری روحانی است، معتقد است 
وجود  کشور  در  افراطی  جریان  یک 
دارد که از ابتدا به هیچ وجه مایل نبود 
جریان  یا  بیاورد  رأی  روحانی  آقای 

حامی او موفقیتی کسب کند.
مرتضی مبلغ می گوید، از روزهای 
روحانی،  جمهوری  ریاست  نخست 
دولت  نبودن  موفق  جریان  این  بنای 
شد  می  تالش  دلیل  همین  به  بود. 
را  کشور  فضای  ها  جوسازی  با 
مخدوش و مشوش کرده و شرایطی 
را ایجاد کنند که دولت نتواند به مردم 

خدمت کند.
به اعتقاد این فعال سیاسی اصالح 
گذشت،  زمان  که  هم  هرچه  طلب 
آنان عملیات خود را گسترش دادند و 
در مقابل رأی و نظر مردم، فضاسازی 
خود  اوج  به  و  کرده  تشدید  را  ها 
پیش  ترتیب،  همین  به  که  رساندند 
انتخابات  آستانه  در  شود  می  بینی 
ها  فضاسازی  این  بر  نیز  آینده  سال 

افزوده شود
دولت  رئیس جمهوری  مشاور 
اقدامات  ارزیابی  ضمن  اصالحات 
رقیبان  از  برخی  تخریبی  و  تبلیغی 
گفت:  یازدهم،  دولت  مخالفان  و 
دولت  وظیفه  بهترین  و  مهم ترین 
در  که  است  این  کنونی  شرایط  در 
تخریب ها  و  تبلیغات  این  تمام  برابر 
حساسیت نشان دهد و از بروز چنین 

زمینه هایی جلوگیری کند.
به اعتقاد مصطفی درایتی خاصیت 
یا  و  منصف  چه  رقیب  بودن 
مسئوالن  ساختن  متوجه  غیر منصف 
بر وجود اشکاالت،کمبود ها و نواقص 
است و خوب است که دولت بدون 
توجه تبلیغات منفی توجه خود را به 

اشکاالت موجود متمرکز کند. مشاور 
اصالحات  دولت  رییس جمهوری 
گوید،  می  خود  اظهارات  ادامه  در 
اکنون می دانیم که روش و شیوه عمل 
رقیبی که در عین حال مخالف دولت 
موضوع  هر  بزرگ نمایی  است،  نیز 
منفی  فضا سازی  بر  سعی  و  کوچک 
علیه آن است و البته بر اساس تجربه 
شاهد بودیم که هر موضوع و خطایی 
در  گرفته  شکل  ایشان  سوی  از  که 
ندادن  اهمیت  و  گرفتن  نادیده  کمال 

دنبال شده و می شود.
دولت  برای  آنچه  افزود:  درایتی   
در مقطع فعلی مهم و حساس است، 
و  مخالف  صدا های  به  توجه  عدم 
فضا سازی های منفی علیه خود است. 
بلکه دولت باید با دقت تمام مسائل 
وجود  امور  بطن  در  یا  که  را  اصلی 
دارد و یا از سوی مخالفین خود اعالم 

که  باشد. چرا  داشته  درنظر  می شود، 
نفس وجود چنین تبلیغات منفی جدا 
از اگاه سازی دولت اهمیت گسترده ای 

ندارد.
و  تبلیغات  چنین  گفت:  وی 
موارد  وجود  کنار  در  فضا سازی ها 
افرادی  خود  دوره  در  فساد آمیز 
در  فساد  مدعی  و  شاکی  امروز  که 
که  چیزی ست  هستند،  فعلی  دولت 
آنها  با  جامعه  و  نیست  طبیعی  غیر 
اگر  درایتی  گفته  به  است.  بوده  آشنا 
و  شکایات  ایراد  برای  رقیب  دست 
دولت  به  نسبت  گسترده  اعتراضات 
باز باشد، جدا از تبلیغات منفی و گاها 
سیاه نمای های موجود دولت می تواند 
پیش  وضعیت  از  واقعیت ها  بیان  با 

آمده به نفع خود استفاده کند.
اصالح طلب  سیاسی  فعال  این   
برای  اصولگرایان  فزاینده  تالش 

خاموش کردن صدا های معترض در 8 
بر  تمرکز  جای  به  پیشین  دولت  سال 
شفاف سازی وقایع را مهم ترین خطای 
استراتژیک این جریان سیاسی دانست. 
که  است  معتقد  همچنین  درایتی 
تبلیغات  چنین  تداوم  صورت  در 
دولت  علیه  منفی  فضا سازی های  و 
قرار  تحریک  معرض  در  افکار عمومی 
می گیرد و در این زمینه نیز توضیح داد: 
در بحث رقابتی که در عرصه سیاست 
رقیب  اوقات  گاهی  طبیعی ست،  کامال 
با ابزار گسترده رسانه ای که در اختیار 
می رود.  نشانه  را  افکار عمومی  دارد، 
این  شرایطی  چنین  در  افزود:  وی 
وظیفه دولت است که با تمام امکانات 
اقدام  دارد،  اختیار  در  که  ابزار هایی  و 
بیشتر حقایق و  به شفاف سازی هرچه 

امور کند.

گروه سیاسی، هشتمین کنگره ملی مجمع عمومی فوق العاده حزب 
اراده ملت  با حضور دبیرکل و اعضای شورای مرکزی این حزب 

برگزار شد.
  هشتمین کنگره ملی مجمع عمومی فوق العاده حزب اراده ملت  
پژوهشکده  تاالر  در  حزب  این  مرکزی  شورای  اعضای  حضور  با 

فرهنگ و هنر و معماری برگزاری شد.
رئیسه  هیات  انتخاب  جهت  گیری  رای  کنگره  این  ابتدای  در 
بی قرار،  شهاب الدین  شدند.  مشخص  آن  جدید  اعضای  و  برگزار 

علی برقراری، امان اهلل رحیمی، معصومه رضایی و مریم شعبانی به 
نشست  این  ادامه  در  شدند.   انتخاب  رئیسه  هیات  اعضای  عنوان 
اساسنامه  اصالح  از  مواردی  ملت  اراده  رئیسه جدید حزب  هیأت 
را به پیشنهاد وزارت کشور به رای گذاشتند که این اصالحیه ها با 

اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. 
حاما  دبیرکل  حکیمی پور  احمد  کنگره  این  ادامه  در  همچنین 
گزارشی از عملکرد 2 ساله حزب متبوعش به حاضرین ارائه داد و 

در پایان انتخابات اعضای جدید شورای مرکزی برگزار شد.

واكنش2

تخریب خدمات دولت در دستور 
کار است ! ! 

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر

توسعه  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
بر  مبنی  مجلس  مصوبه  درباره  توضیحانی 

بازنشستگی زنان با 20سال سابقه کار ارایه داد.
و  مدیران  درباره  حاجی بابایی  حمیدرضا   
کارکنانی که در شهرداری بازنشسته شده اند و بعضا 
سابقه فعالیت آنها به بیش از 40 سال می رسد، اظهار 
کرد: در چارچوب قانون به این افراد اجازه فعالیت 
سازمانی  چارت  در  باید  اساسا  اما  می شود  داده 
تلفیقی از جوانان و افراد با سابقه وجود داشته باشد 
تا در محیط کار هم شور و نشاط فراهم شود و هم 

از تجربه مدیران با سابقه استفاده شود.
که  فردی  قوانین،  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بر اساس قانون، 
از 25 اسفندماه کار بررسی و قانونی تشکیل هیات 
های اجرایی برای انتخابات شوراها آغاز می شود و 
30 اسفندماه ثبت نام برای انتخابات شوراها انجام 
می شود. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
روند  آخرین  ردر خصوص  احمدی  اصغر  علی   ،
انتخابات وزارت کشور  انتخابات اظهار کرد: ستاد 
کار خود را برای تمهید مقدمات در سطح ملی و 

استان ها آغاز کرده است.
های  تعرفه  چاپ  و  طراحی  داد:  ادامه  وی 
ها  صندوق  و  انتخاباتی  های  فرم  تهیه  انتخاباتی، 
و توافق با هیات های نظارت از شورای نگهبان تا 
هیات نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات 

قانونمند و باشکوه انجام شده است.
دنبال  به  مجلس  نمایندگان  البته  گفت:  احمدی 
طرحی هستند که زمان ثبت نام را از ایام تعطیات 
صد  کشور  وزارت  عنوان  به  ما  بیاورند.  جلوتر 
همان  در  را  فعلی  قانون  داریم  آمادگی  صد  در 
چراکه  کنیم  اجرا  کشور  سراسر  در  تعطیالت  ایام 

بازنشسته شده و حقوق و مزایای خود را دریافت 
کرده است، باید یک سوم حقوق قبلی خود قرارداد 

امضا کند و سپس به ادامه فعالیت بپردازد.

مکلفیم مر قانون را رعایت کنیم. وی یادآوری کرد: 
استانداران  سیاسی  معاونان  با  که  نیز  سمیناری  در 
دادند  من  به  که  گزارشی  داشتم،  کشور  سراسر 
حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات 
در زمان مقرر بود. ممکن است این سوال پیش آید 
که آیا وزارت کشور می تواند زمان را تغییر دهد؟ 
که باید گفت نه و 29 اردیبهشت ماه روز اول اخذ 

رای است.
احمدی ادامه داد: زمان ثبت نام، بررسی صالحیت 
و تبلیغات جزو الینفک قانون است و هیچ راهی جز 

این  خالف  بر  فردی  صورتی که  در  افزود:  وی 
باید  و  است  قانون  نقض  شود  گرفته  به کار  قانون 

پیگیری شود.
توسعه،  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  رئیس   
درباره مصوبه بازنشستگی زنان با 20سال سابقه کار، 
کشور  استخدامی  سیستم  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
درست نیست بنابراین باید چنین الزامات و قوانینی 

ایجاد شود.
 وی ادامه داد: وقتی یک خانم در سن 38 سالگی 
خدمت  از  پس  سال   20 قطعا  می شود،  استخدام 
از  فراغت  و  استراحت  به  نیاز  و  می شود  فرسوده 

فعالیت دارد.

اجرای قانون نداریم؛ بنابراین اینکه سی ام اسفندماه 
را اعالم می کنیم، بر اساس قانون فعلی است. وی 
با بیان اینکه تعداد تعرفه ها بر اساس رشد جمعیت 
انتخابات ریاست  افزایش می یابد، افزود: عالوه بر 
انتخابات میان دوره ای  جمهوری و شوراها، چهار 
مجلس نیز داریم، دو انتخابات در آذربایجان، یکی 

در هرمزگان و دیگری در اصفهان است. 
ریاست جمهوری  تعرفه های  داد:  ادامه  احمدی 
بود زیرا مشخص است. در  چندان سخت نخواهد 
حوزه  یک  خود  روستا  هر  نیز  شوراها  انتخابات 
انتخابیه است و ما نسبت و ضریب پیش بینی را در 
انتخابات شوراها باید بیشتر ببینیم. حتی برای مرحله 
دوم احتمالی ریاست جمهوری نیز باید خودمان را 

آماده کنیم.
میلیون   200 حدود  بینی  پیش  کرد:  اظهار  وی 

تعرفه را برای سه انتخابات داریم. 
احمدی همچنین در خصوص تبلیغات زودهنگام 
گفت: اگر موارد تبلیغات زودهنگام را اطالع دهند، 

برابر قانون ما و ناظران با آنها برخورد می کنیم.

2 جمادی االول  1438
 شماره   12651 بهمن  1395 سه شنبه 

وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
برگزاری  اینکه  بیان  با  کشور، 
انتخاباتی سالم، قانونمند، باشکوه و 
کار  دستور  در  را  امنیت  کمال  در 
داریم، اظهار داشت: اصل انتخابات 
چه  که  دانیم  می  آن  از  مهمتر  را 
جمهور  رئیس  عنوان  به  شخصی 
آینده منتخب شود.وزیر کشور در نخستین نشست مشترک مدیران 
کل حوزه و روابط عمومی استانداری ها و سازمانهای تابعه وزارت 
وزارت  کار  اصل  افزود:  شد،  برگزار  کشور  وزارت  در  که  کشور 
کشور و همه دستگاههای دولتی در انتخابات رفتار بی طرفانه است 
و به این اصل پایبند هستیم. وزیر کشور از مردم به عنوان سرمایه 
های اصلی کشور نام برد و گفت: انتخابات را امری مهم و موثر در 
سرنوشت کشور می دانیم و هنگامی که انتخابات کمال سالمت و 

قانونی و بی طرفانه برگزار شود، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد .
رحمانی فضلی افزود: انتخابات خوب، نقش بسزایی در انسجام 

داخلی و تاثیر زیادی در منطقه و سطح بین الملل خواهد داشت.
پلی  ان  عنو  به  ها  روابط عمومی  و جایگاه  نقش  به  وزیرکشور 
ها  روابط عمومی  و گفت:  کرد  اشاره  ها  رسانه  و  مسئوالن  مردم،  میان 
ایمان  و  اعتقاد  و  شناخت  و  کافی  انگیزه  با  و  خود  جایگاه  شناخت  با 
عمومی  افکار  بر  موثری  نقش  توانند  می  شان  وظایف  و  مسئولیت  به 
داشته باشند. رحمانی فضلی با اشاره به بخشی از رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب درباره مشارکت مردم در انتخابات نیز گفت: نقش روابط عمومی 
ها در افزایش مشارکت مردم در انتخابات موثر است و باید در این زمینه 
اقدامات الزم را به انجام رسانند. رحمانی فضلی با تاکید بر نقش روابط 
عمومی ها در اقتصاد مقاومتی، افزود: این موضوع نیز مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب، دولت و نیز رئیس جمهوری است و بدون شک روابط 
عمومی ها با مشاهده عیوب و اشکاالت، کاستی ها و انتقال آن به 
نقش  توانند  می  امیدآفرینی  و  مردم  مشارکت  تقویت  و  مسئوالن 

مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی ایفاء کنند.

 رییس کمیته حقوقی خانه احزاب 
کشور،  وزارت  است  الزم  گفت: 
احزاب  خانه  و  دولت  مجلس، 
بازنگری در قانون احزاب  نسبت به 
توجه ویژه داشته باشند. محمدجواد 
خانه  فصلی  همایش  در  حق شناس 
هاشمی  آیت اهلل  یادواره  احزاب 
سال  در  احزاب  قانون  کرد:  اظهار  مقاومتی،  اقتصاد  و  رفسنجانی 
اول طرح و تصویب شد. در شهریور همان  توسط مجلس   1360
سال این قانون نهایی شد اما بعد از چند سال دو دیدگاه مختلف در 
ارتباط با این قانون ایجاد شد. وی ادامه داد: موافقینی نیز بودند که 
ایجاد شود. گروه  قانون  این  باید در  احساس می کردند اصالحاتی 
این دو دیدگاه  بیشتر بودند.  ایجاد کنترل و نظارت  دیگر خواستار 
احزاب  خانه  حقوقی  کمیته  رییس  داشتند.  هم  با  را  چالش هایی 
سیاسی  فعاالن  و  احزاب  شرایط  این  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
اهداف خانه احزاب را پیگیری می کردند و سعی داشتند در این بستر 
توسعه ایجاد شود و اقبال عمومی به فعالیت های حزبی افزایش یابد. 
آنها می خواستند احزاب نقش کلیدی را در انتخابات ایجاد کنند و 
در نظام حزبی موفقیت هایی هم رخ دهد. همچنین خواستار برقراری 
دیدگاه  ایجاد  خواهان  و  بودند  احزاب  و  سیاسی  جرم  بین  ارتباط 
هم  راستا  همین  در  بودند.  کارآمد  احزاب  به  نسبت  مثبت حکومت 
می خواستند تا مکانیزمی جهت خودمدیریتی وجود داشته باشد حال 
سوال این است که آیا موارد فوق تامین شده است؟ حق شناس یادآور 
شد: طی سال های پیشین فعالیت حزبی نسبت به گذشته مشکل تر شده 
اساسی در آن رعایت  قانون  از موارد نص صریح  برخی  و حتی در 
داریم.  این مشکالت  برای حل  پیشنهاداتی  ما  نمی شود. وی گفت: 
قانون جدید علی القاعده مسبب تنگ تر شدن حوزه حزبی شده است 
از این رو الزم است تا وزارت کشور، مجلس، دولت و خانه احزاب 

با کارشناسان نسبت به بازنگری قانون توجه کنند.

 به بيطرفي در انتخابات پايبنديم

 قانون فعلي احزاب کارآمد نيست

درباره بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه کار
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اعتراض به تصميم هاي 
تـرامپ

غرضي بارديگر مي آيد

واکنش »نجفي« به 
مسئوليت انتخاباتي 

اصالح طلبان«

جهان  مشهور  دانشمندان  از   1300نفر 
بیانیه ای  امضای  با  آکادمیک  و چهره های 
آمریکا  رئیس جمهوری  به دستور جدید 
و  ایران  ورود شهروندان  ممنوعیت  برای 
6 کشور دیگر به آمریکا اعتراض کرده اند.

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
روابط  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 
استفاده  سوء  و  دخالت  حق  عمومی ها 
برای  گفت:  ندارند  را  دولتی  امکانات  از 
اعتماد  جلب  از  مهمتر  چیز  هیچ  دولت 
اصلی  سرمایه  اعتماد  این  و  نیست  مردم 
گزارش  به  است.  دولتی  و  حکومت  هر 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، مهندس 
دهه  آستانه  در  افزود:  احمدی پور  محمد 
گفت  باید  و  داریم  قرار  فجر  مبارک 
خاص  پدیده  یک  ما  اسالمی  انقالب 
وی  است.  بوده  جهان  انقالب های  در 
اسالمی  انقالب  از  قبل  تا  کرد:  تصریح 
انقالب  می شد  انقالب  از  صحبت  وقتی 
اکتبر روسیه  انقالب کوبا و  فرانسه،  کبیر 
به  اشاره  با  وی  می شد.  متبادر  اذهان  به 
دین  که  نمی رسید  کسی  ذهن  به  اینکه 
خاطرنشان  کند  ایجاد  انقالب  بتواند  هم 
کرد: انقالب اسالمی ایران تنها برای تغییر 
رژیم نبود بلکه انقالب اسالمی ایران یک 
انقالب تمدن ساز بود. احمدی پور با بیان 
اسالمی  انقالب  به ریشه های  اینکه وقتی 
می پردازیم می بینیم که تحلیل و برداشت 
گفت:  نبود  درست  انقالب  از  غرب 
غربی ها به همین دلیل در برخوردهایشان 

با انقالب دچار تناقض شدند.

تلفن  و  تلگراف   و  پست  اسبق  وزیر 
ریاست  آینده  انتخابات سال  برای  گفت: 

جمهوری می آیم.
كه  اصفهان  اهل  غرضی  محمد  سید   
دوره قبل كم ترین آرای در میان نامزدهای 
قامت   راست  آورد  دست  به  را  موجود 
ریاست  انتخابات  در  حضورش  درباره 
جمهوری آتی گفت: برای انتخابات سال 
آینده ریاست جمهوری می آیم.وی افزود:  
برنامه هایم را در یک کتاب منتشر می کنم.

 مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: 
ستاد  رئیس  عنوان  به  من  شدن  انتخاب 
و  شایعه  حد  در  اصالح طلبان  انتخاباتی 

گمانه زنی  است.
 نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهور

افزود: اکنون انتخابات شورای شهر در 
شورای  نظر  زیر  اصال ح طلبان  با  ارتباط 
عضو   45 حدود  که  است  سیاستگذاری 

دارد و ریاست آن به عهده عارف است.

مدير مسئول  

30 اسفند آغاز ثبت نام انتخابات شوراها

به  و  اخیر  ماه  چند  در 
ماه  مهر  اوایل  از  خصوص 
جایی  به  جا  خبر  كه  امسال 
های  شهرستان  فرمانداران 
این  و  شد  می  شنیده  گیالن 
هفته  روز  آخرین  تا  تغییرات 
البته  و  داشت  ادامه  گذشته 
نگران  داشت،  خواهد  تداوم 

فرماندار خوب مان مهندس امیر جانبازی رودسری بودیم.
براساس تصمیمات قبلی قرار بود كه همین روزها این فرماندار 
خوب و مردمی كه برای مردم منطقه تالش بسیاری داشته و دارد 
به عنوان فرماندار انزلی  به این شهر بندری، تاالبی و البته اقتصادی 
تر از رودسر برود. با انتصاب شمس مومن زاده به عنوان سرپرست 
فرماندار  كه  شد  راحت  خیالمان  زیادی  حد  تا  انزلی  فرمانداری 
رودسر حداقل تا مدتی در این  پست  می ماند و از این بابت به 

راستی كه » چه خوب شد«.
مهندس جانبازی بی تردید برای توسعه شهرستان رودسر از منظر 
اقتصادی،  فرهنگی و هنری،   اجتماعی و ورزشی برنامه های بسیاری 
نفتی سردار  پلرود،  سایت  تمام كردن عملیات ساخت سد  دارد و 
صنایع  رونق   ، كلمه  واقعی  معنای  به  گردشگری  توسعه    ، جنگل 
دستی منطقه ،  توسعه پر شتاب حوزه پرورش گل و گیاه ،  تقویت 
فضاهای ورزشی شهرستان با توجه به استعدادهای بی نظیر و دهها 
بیشتر  دارد و حضور  برنامه  و  دیگر طرح  بزرگ و كوچك  برنامه 
آثار مثبتی  وی به عنوان باالترین مقام اجرایی شهرستان بی تردید 
برای این ناحیه به دنبال خواهد داشت. امیدواریم همه مردم خوب 
و  سرمایه  فرهیختگان،  صاحبان  نظران،   رودسر،  صاحب  شهرستان 
رسانه ها این فرماندار خوب و مردمی را در نیل به اهداف بزرگش 

حمایت كنند.

چه خوب شدند كه ماندند

وزير كشور:

مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه سال 1396 کل کشور در مجلس 
امروز  عصر  تصمیم  با  اسالمی:  شورای 
به  نقدی  یارانه  پرداخت  کمیسیون  این 

خانوارها سال آینده هم ادامه می یابد.

پرداخت يارانه نقدي؛ 
سال آينده هم ادامه 

مي يابد زیباترین جلوه نیکوکاري کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی010۵3928۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0102۵07308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶37310217۵9122بانک مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890
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نقشه بـرداري 5 هزارهكتـار 
زمین هاي الهیجان 

نقشه  از  الهیجان  فرماندار 
 127 و  هزار   5 از  بیش  برداری 
هکتار از اراضی الهیجان در دولت 
امید در راستای کمک به  تدبیر و 
روستاییان جهت اخذ سند مالکیت 

خبر داد.
 سید محمد احمدی  در گفت 
رسانی  اطالع  واحد  با  گو  و 
طی  افزود:   الهیجان  فرمانداری 
برداری  نقشه   95 تا   92 سالهای 
از  هکتار   127 و  هزار   5 از  بیش 
اراضی ملی و جنگلی شهرستان و 
تهیه فایل های utm  در راستای 
اربعه  حدود  شدن  مشخص 
اراضی، مشخص نمودن مستثنیات 
راستای  در  و  حقیقی  اشخاص 
اخذ  جهت  روستاییان  به  کمک 
سند مالکیت عرصه های متعلق به 

خود صورت پذیرفت.
داد:  ادامه  الهیجان  فرماندار 
در  فنی  بزرگ  عملیات  این 
دانگایه،  سرچشمه،  روستاهای 
بهادرکالیه، کوره، شیرنساء، دیزبن، سحرخیز،  بر،  زاکله  زمیدان، 

سند   7 قالب  در  محله  لواسی 
وی  شد.  عملیاتی  و  اجرایی  ملی 
بیش  جنگلکاری  کرد:  خاطرنشان 

از 50 هکتار از اراضی ملی بخش 
سه  در  الهیجان  شهرستان  مرکزی 

ساله استقرار دولت تدبیر امید در 
گرفت.  قرار  اجرا  و  کار  دستور 
نماینده عالی دولت در شهرستان 
الهیجان اظهار کرد: همچنین در 
محلی  گونه  از  حفاظت  راستای 
بالیت  آفت  با  مبارزه  شمشاد، 
از  هکتار   3 از  بیش  در  شمشاد 

اراضی شهرستان اجرایی شد.
صیانت  منظور  به  افزود:  وی 
بر  بالغ  هیرکانی  های  جنگل  از 
شهرستان  اراضی  از  هکتار   60
اطفای  اقالم  عدد   95 خرید  با 
حریق، تجهیز و آماده سازی شد.
اجرای  شد:  یادآور  احمدی 
طرح کادستر در 9 هزار هکتار از 
جنگلداری  نظارت  ملی،  اراضی 
عرصه  هکتار  هزار   7 روی  بر 
مراقبت  و  گشت  و  جنگلی 
مستمر بر 13 هزار هکتار عرصه 
مدیریت  کنار  در  شهرستان  ملی 
100 هکتاری طرح ها و پرونده 
فعالیت  دیگر  از  باغداری  های 
شهرستان  طبیعی  منابع  های 

الهیجان بود.

ما  دست  امروز  که  اسالمی  گفت:انقالب  آباد  رحیم  بخشدار 
است امانت است که باید درحفظ این انقالب بکوشیم. اگر نتوانیم 
وظایفمان را به خوبی انجام دهیم به شهدا و انقالب ومردم عزیز 
خیانت کرده ایم. منصور سعادت نژاد افزود: انقالب ما با عقالنیت 
پیش رفت.هرگز یاران امام احساسی برخورد نکردند وبا عقالنیت 

انقالب را نگه داشتند.
وی افزود: دهه فجر با اراده وعظم امام در ایران شکل گرفت 
بود  انقالب  پیروزی  باعث  ایمانش ،صداقت وشجاعتش  امام که  

با  شدامام  دنیا  در  انقالب  بهترین  و  به وجودآمد  اسالمی  انقالب 
یاران صادقی همچون بهشتی وارد شدو یاران با وفایی مثل آیت 
اهلل هاشمی ومقام معظم رهبری که برای انقالب تالشهای زیادی 
کردند.  بخشداررحیم آبادگفت: در دهه فجر ۱۳ پروژه با اعتبار۱۲ 

میلیارد تومان دررحیم آباد افتتاح می شود .
منصور سعادت نژادافزود: دو پروژه ملی رحیم آباد سد پلرود 
وراه قزوین-رحیم آباد که هردو درحال انجام هستند امید واریم به 

زودی آماده شوند. 

انقالب اسالمی امانت 
است

الهيجان - عليزاده

رودسر  شهرستان  فرماندار 
اعالم كرد: عالوه بر دانشكده 
فنی ، مهندسی كه هم اكنون در 
بخش واجارگاه فعالیت دارد،  
در آینده سه دانشكده دیگر در 
رشته های فنی و مهندسی در 

این ناحیه تاسیس می شود.
جانبازی  امیر   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
رودسر روز پنج شنبه در دیدار با مدیر و روزنامه نگاران نشریه 
ها   واكنشی  تلگرامی  كانال  و   24 گیالن  خبری  شبكه  واكنش،  
تصریح كرد: با همكاری صمیمانه بنیاد علوی 60 هزار متر مربع 

زمین برای تاسیس این دانشكده ها اختصاص یافته است.
به  وابسته  ها  دانشكده  این  كرد:  تصریح  جانبازی  مهندس   
دانشگاه  گیالن است و با تاسیس چهار دانشكده به همت دانشگاه 
گیالن در بخش واجارگاه و در مثلث بین واجارگاه، كالچای و 

رحیم اباد » این ناحیه به یك منطقه دانشگاهی تبدیل می شود.
 فرماندار رودسر عنوان كرد: اقدام های الزم برای مطالعات و 
برنامه ریزی آماده سازی زمین و تامین بودجه و سپس ساخت 

بناهای دانشكده ها در دست انجام است.
 هم اكنون شهرستان رودسر از واحدهای دانشگاه جامع علمی 
و  نور  پیام    ، استان«   دانشگاهی  به جهاد  وابسته   « كاربردی  و 

دانشگاه آزاد اسالمی برخوردار است .
سردار  نفتی  سایت  احداث  به  توجه  با   : رسانه  نگاه   
جنگل شهرستان رودسر كه زمین آن در یك ناحیه ی ساحلی 
از سوی شركت ملی  باید  اجرایی  یافته و عملیات  اختصاص 
نفت ایران  انجام شود،  به نظر می رسد  احداث یك دانشگاه 
نفت هم در این ناحیه ازنیازها و ضروریات باشد.  از این روی 
از مهندس زنگنه وزیر  سخت كوش نفت و مشاوران ایشان 
از جمله دكتر نعمت الهی انتظار می رود  در این راستا بررسی 

های الزم را انجام و دستور به مطالعات ویژه دهند.
 نشريه واكنش بسيار موفق عمل مي كند

تیم  از عملكرد  این نشست  فرماندار شهرستان رودسر در   
و  رسانی  اطالع  فهم درست  و  با هوشمندی  كه  ها   واكنشی 
وزانت اقدام به تهیه و انتشار خبر و گزارش می كنند،  تجلیل 
كرد.  مهندس جانبازی اظهار كرد: دو تن از اعضای تیم واكنشی 
ها كه با فرمانداری ارتباط دارند از نظر روابط عمومی ، پوشش 

خبری ، تدبیر و متانت شان بسیار مورد توجه هستند.
 محمدپور مدیر مسئول نشریه واكنش در این دیدار صمیمانه 
از اظهار محبت  و نگاه جامع فرماندار رودسر نسبت به رسانه 
ها و به ویژه نشریه ی منطقه ای واكنش كه فعالیت اش را به 
است،   كرده  آغاز  شهرستان  این  در  گسترده  سطح  در  تازگی 
تقدیر كرد.  این استاد روزنامه نگار توضیح داد، روزنامه نگاران 
با فراگیری  و  اصحاب رسانه و روابط عمومی ها می توانند 
آموزش های الزم و مجهز بودن به آگاهی های حرفه ای و تاثیر 
گذار بهترین یار و یاور مسئوالن باشند و زمینه را برای اجرا و 
انجام كارهای بزرگ تر و ماندگارتر فراهم سازند.  وی با تاكید 
بر اینكه آثار و بركات تحركات نشریه واكنش،  گیالن 24 و كانال 
تلگرامی واكنشی ها از سال آینده بیشتر در منطقه آشكار می شود،  
تصریح كرد: یكی از نقش های رسانه ها در استان و كشور این است 
كه خدمات،  تالش ها و توفیقات دولت در همه ایام و نه تنها در 
دهه مبارك فجر به درستی و به شكل علمی و قابل پذیرش به 

آگاهی افكار عمومی برسانند.

نشریه  خبرنگار  گزارش  به 
واکنش و پایگاه تحلیلی خبری 
گیالن24:رئیس ستاد دهه فجر 
ایران  کرد:  عنوان  چابکسر 
شاهد  انقالب  از  بعد  اسالمی 
فراز و نشیب های متعددی بوده 
و همیشه در معرض  حمالت 

که  آنچیزی  اّما  گرفت  قرار  نیز  وخارجی  داخلی  دشمنان  شدید 
انقالب اسالمی را در مقابل همه ی این طوفانها حفظ نمودبه سه 
عامل یاری خداوند، رهبری آگاهانه نظام توسط امام خمینی)ره( 
و وحدت و حضور مردم در تمامی صحنه های سیاسی، اجتماعی 

انقالب بستگی دارد.
بخشدار چابکسر اضافه کرد: با وجود اینکه در اوایل انقالب 
کشور ما در یک طرف و تمام دشمنان انقالب از سراسر دنیا در 
طرف دیگر صف آرائی کرده بودند و تنها کشور سوریه بعضًا در 
مجامع بین المللی از ایران دفاع می کرد اّما انقالب ما توانست در 
مقابل همه ابرقدرتهای جهان قد علم نموده و به برکت خون شهدا 
و همت فرزندان این مرزو بوم که با تمام وجود جانفشانی کردند 
توجه  قابل  اجتماعی و علمی رشد  زمینه های سیاسی،  در همه 
ای داشته باشد و نمونه بارز این موفقیت ها ، زانو زدن قدرتهای 
جهان در مقابل تیم هسته ای ما است. حسین رمضانخواه اضافه 
داشتند  تاکید  آن  به  امام  که  کلمه  و وحدت  به خدا  ایمان  کرد: 
بود. وی  امور خواهد  تمام  در  اسالمی  ایران  مردم  موفقیت  رمز 
اعتباری  با  عمرانی  پروژه  فجر 51  مبارکه  دهــه  در  کرد:  اشاره 
با  افتتاح می شود و  میلیارد ریال در بخش چابکسر  بر 62  بالغ 
افتتاخ گازرسانی روستای جنگ سرا در حوزه گاز رسانی، بخش 
بعنوان بخش سبز شناخته می شود.  وی  عنوان کرد:  چابکسر 
99درصد روستاهای این بخش دارای برق، 98درصد دارای آب 
آشامیدنی، 93درصد دارای جاده آسفالت، 99درصد دارای خانه 
که  برخوردار هستند  گاز  نعمت  از  از ۹۹دصد  بیش  و  بهداشت 
به 100درصد می رسد  گازرسانی جنگ سرا  افتتاح  احتساب  با 

و بعنوان بخش سبز شناخته می شود.

3 دانشكده جديد در رودسر
 تاسيس مي شود

چابکسر در حوزه گازرساني، بخش 
سبــز شناخته مي شود

محمود رضایي - شقایق رضایي

محمود رضایی

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  واكنش:  ی  نشریه 
از  گیالن گفت: شهرستان الهیجان در شاخص های برخورداری 
توسعه نسبت به میانگین کشوری از رشد باالتری برخوردار است.

پایگاه  گزارش  ،به   24 گیالن  تحلیلی خبری  گزارش شبکه  به 
اطالع رسانی استانداری گیالن ، حجت شعبانپور در جلسه بررسی 
از  جمعی  حضور  با  که  الهیجان  شهرستان  مسایل  و  مشکالت 
مدیران کل استان گیالن و مدیران شهرستان الهیجان تشکیل شد 
به  ها  شهرستان  در  جلسات  این  تشکیل  از  هدف  داشت:  اظهار 
دستور استاندار گیالن هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تبادل 
نظر و حل مشکالت شهرستان هاست . وی افزود: در چند سال 
اخیر اتفاقات بسیار خوبی در سطح استان رخ داده است و استان 
در زمینه شاخص های برخورداری از توسعه پیشرفت های قابل 
توجه ای داشته است مثال این رشد در بخش راه روستایی از 39 
درصد به 50 درصد رسیده است . وی اظهار کرد: شاخص های 
باالتر  هم  کشوری  های  شاخص  میانگین  از  الهیجان  شهرستان 
است و در بخش گاز وضعیت این شهرستان مطلوب است ولی در 
راه روستایی و آب وضعیت مطلوبی ندارد که تالش همه مسووالن 
بر  این شهرستان  نیز مشکالت  ها  زمینه  این  در  که  است  این  بر 
طرف شود. معاون استاندار گیالن اظهارداشت: تا هفته آینده مشکل 

واگذاری زمین به مردم سوستان که منازل آنها بر اثر رانش تخریب 
شده حل خواهد شد و جاده آن نیز آسفالت می شود.

فرماندار شهرستان الهیجان نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از 
وضعیت این شهرستان خواستار توجه به زیرساخت های آن شد و 
گفت: شهرستان الهیجان یکی از شهرستان های ویژه استان گیالن 
است که فقط گردشگر پذیر نیست بلکه شهرستانی کشاورزی به 

عنوان مرکز تولید چای محسوب می شود.
سید محمد احمدی افزود: درشهرک های صنعتی این شهرستان 
470 فرصت شغلی مهیاست و از 470 میلیارد تومانی که برای رفع 
موانع تولید با محوریت معدن ، صنعت و تجارت در نظر گرفته 

شده است 24میلیارد تومان آن سهم شهرستان الهیجان است .
وی تکمیل کردن زیرساخت های الهیجان تاکید کرد و یادآورشد 
: این شهرستان 30 کیلومتر راه اصلی ، 60 کیلومتر راه فرعی و 610 
کیلومتر راه روستایی دارد که 300 کیلومتر آن آسفالت است. وی 
تصریح کرد: 117 روستا در دولت تدبیر و امید در این شهرستان با 
اعتبار 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری آسفالت شده و 95 درصد از 

روستاها از نعمت گاز بهره مند هستند.
فرماندار الهیجان گفت: ساخت پل غیر همسطح میدان گیالن شهر 
الهیجان در سال گذشته کلنگ زنی شده است و باید در بهمن ماه 
امسال دوباره راه اندازی شود . وی تصریح کرد: از هفت بیمارستان 
دولتی در گیالن 2 بیمارستان در شهرستان الهیجان قرار دارند و به 
 . است  مهم  این شهرستان  درمانی  تجهیزات  به  توجه  دلیل  همین 
وی ادامه داد : مشکالت مردم سوستان که بر اثر رانش شدید زمین 
ایجاد شده است تاکنون رفع نشده و در آخرین جلسه در استانداری 
جلسه  این  در   . است  شده  گرفته  باره  این  در  خوبی  تصمیمات 
نماینده الهیجان وسیاهکل ،امام جمعه الهیجان و هر یک از مدیران 
کل شرکت کننده گزارشی از فعالیت های ادارات زیر مجموعه خود 

را در مورد شهرستان الهیجان ارایه دادند.

الهيجـان در مسيـر تـوسعه رشد خـوبي دارد

ایمان عليزاده

ایمان عليزاده

محسن عيالوار- چابکسر

رحيم آباد - فرشته رضائی

بخشدار رحيم آباد: 

گروه اجتماعی: مردم روستای نرماش بخش رحیم آباد شهرستان 
رودسر با همت و مشاركتی مثال زدنی یك پروژه زیر ساخت را 
كه حداقل 2 میلیارد تومان بودجه نیاز داشت با 200 میلیون تومان 

به بهره برداری رساند.
جانبازی  امیر   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
رودسری فرماندار شهرستان رودسر روز سه شنبه در بازدید از این 
روستا و مشاهده مشاركت مردم  اعالم كرد:  مردم ساعی روستای 
ساخت  پروژه  همزبانی  و  همگانی، همدلی  مشاركت  با  نرماش 
گذشته  در  كرد:  تصریح  وی  كردند.   اجرا  را  كیلومتری   4 جاده 
دیگر مشكالت  مناطق  به  مرور  و  عبور  برای  روستا  این  ساكنان 
فراوانی داشتند و جاده سخت گذر روستا به یك معصل برای مردم 
تبدیل شده بود.  وی عنوان كرد: این جاده با دریافت اولین بودجه 

نشریه ی واكنش: فرماندار الهیجان از هزینه و سرمایه گذاری 
مبلغ 55 میلیارد و 500 میلیون ریال برای پروژه های آبفای الهیجان 
در  شغلی  فرصت   150 از  بیش  ایجاد  و  امید  و  تدبیر  دولت  در 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  داد.  خبر  ها  پروژه  این  کردن  اجرایی 
خبری گیالن 24 ،  سید محمد احمدی  در گفت و گو با واحد 
اطالع رسانی فرمانداری الهیجان افزود: در راستای ارائه خدمات 

در روستای آزارکی از توابع بخش رحیم آباد شهرستان 
رودسر 14 واحد منزل مسکونی در معرض خطر رانش 
گیالن  تحلیلی خبری  گزارش شبکه  به  دارد.  قرار  زمین 
24 ،  جلسه ی پیگیری در خصوص خسارت های وارد 
شده به منازل مسکونی در روستای آزارکی با حضور مدیر 
بنیاد مسکن استان ، مدیر کل ستاد بحران استان  و  کل 
فرماندار برگزارشد که دراین نشست 20میلیون تسهیالت 
خطر  معرض  در  های  واحد  از  یک  هر  بهسازی  برای 

اسفالت می شود و مردم روستا به راحتی از  روستا به هر نقطه 
استان گیالن رفت و آمد خواهند كرد.

 نگاه رسانه:  باید به همت و مشاركت مردم این روستا 

ارزنده از نظر کیفی و کمی با توجه به نیاز شهرستان و روند در 
در  الهیجان  شهرستان  آبفای  شرکت  شهری،  توسعه  روی  پیش 
سالهای 92 تا 95 دولت تدبیر و امید در قالب طرح های  اتصال 
شبکه،  کیلومتری   7 توسعه  شهری،  رینگ  و  شکاکم  انتقال  خط 
جمع آوری خط فاضالب، بهره برداری از ایستگاه پمپاژ، تکمیل و 
بهره برداری از مخزن 1000 متر مکعبی و همچنین استقرار سامانه 

اختصاص داده شد.  اکبر زاده در این جلسه بیان کرد:طبق 
گزارشات در رابطه با روستای آزارکی رحیم آباد که رانش 
رویت شده بود بازدید میدانی صورت گرفت که طی این 
زمین  رانش  براثر  خانوار   14 که  شد  مشخص  عملیات 
به  نسبت  کرد  بیان  وی  هستند،  خطر جدی  معرض  در 
حل این مشکل باید  راهکارهایی بیندیشیم ونقشه راهمان  
این  وزندگی  اهمیت جان  به  اشاره  با  طراحی شود وی 
خانوارها  گفت باید یک مشاور انتخاب شود و مطالعات 

روستاهای  دیگر  برای  باید  جالب  حركت  این  و  گفت  افرین 
از  نرماش  باشد.  الگو  و  نمونه  یك  كشور  سراسر  و  گیالن 
روستای بسیاز زیبا در منطقه  رحیم آباد رودسر  و ناحیه ای 
كوهستانی و سخت گذر بود كه امروز دیگر روستائیان به خاطر 
خود و فرزنداشان هم كه شده چنین همتی را به ثبت رساندند 
و این اقدام  می تواند  بار مالی دولت را كاسته  و  عمران و 
ابادانی و امكانات با سرعت بیشتری به روستا  برسد. اجرای این 
پروژه در شرق گیالن نمونه ای است كه مردم دیگر روستاها می 
توانند با هم اندیشی و همت وارد چنین كارهای بزرگی شوند.  
فرماندار  اعالم كرده است ،  به علت این حركت مردم در آینده 

به روستای نرماش گازرسانی می شود.

تله متری و تجهیز سیستم حفاظتی 
مبلغ 55 میلیارد و 500 میلیون ریال 

هزینه و سرمایه گذاری کرد.
کردن  اجرایی  در  افزود:  وی 
پروژه های بیان شده بیش از 150 

فرصت شغلی مستقیم ایجاد شد.

نسبت  کنیم  پیدا  آگاهی  تا  دهیم  انجام  جا  آن  در  خود 
از  تا  ایمن سازی شود  راه  و  راه چیست   نقشه  اینکه  به 
رانش زمین پیشگیری شود وی در ادامه سخنان خودگفت 
20میلیون تومان تسهیالت با رعایت الگوی مصرف جهت 
داده  اختصاص  مسکونی  های  واحد  از  یک  هر  بهسازی 
میشود وتا هفته ی اول اسفند مطالبات و نقشه راه تقدیم 

مقامات محلی  میشود .

پروژه ي 2 ميلياردي با 200 ميليون اجرا شد

55ميليارد براي آبفاي الهيجان سرمايه گذاري شد

14خانه روستاي  » آزاركي «  رودسر در خطر رانش است

مردم روستاي نرماش همت كردند،

فرماندار الهيجان خبر داد؛

فرماندار رودسر:

فرماندار خبر داد،

2 جمادی االول  1438
 شماره   12651 بهمن  1395 سه شنبه 



واکنش شهرداری رشت ، گوناگون

علمي و فرهنگي ، هنري واکنش اجتماعي ؛ شهرداری

mohammadpour3650@yahoo.com 4واكنش
يادداشت روز

نشست  در  رشت  شهردار 
پرورش  و  آموزش  با  مشترك 
خالصه  عدم  بر  تاکید  با  گیالن 
شهروندی  حقوق  موضوع  کردن 
انتزاعی  مفاهیم  و  درکلمات 
اذعان داشت: آنچه که با توجه به 
جزئیات مفاهیم حقوق شهروندی 
نقطه مطلوب می رساند  به  را  ما 
مفاهیم  این  تاثیر  و  شناسایی   ،
و  شهروندان  روزمره  زندگی  در 
مسئولیت   دادن  و  اختیار  تفویض 

به آنان است.
به  اشاره  با   ، رشت  شهردار 

مقام  فرمایشات  از  تاسی  با  و  نگاه کالن حاکمیتی 
معظم رهبری در لزوم مشارکت عمومی در اجرای 
اگر   : کرد  اظهار  شهروندی  حقوق  های  سیاست 
سند  براساس  تا  باشیم  داشته  مردمی  است  قرار 
بلند مدت  و  کوتاه مدت  اسناد  و سایر  باال دستی 
غیر  نهاد  یک  عنوان  به  های شهرداری  سیاست  با 
دولتی مشارکت داشته باشند ، باید چهارجوب های 
سیاست استراتژی های کالن را در موضوعات خود 
و نیز در بخش تفویض اختیار به مردم لحاظ نماییم.

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به    
نگاه  افزود:  الملل شهرداری رشت  وی  بین  امور 
پیشگیرانه شهرداری به سمت جلوگیری از تبعات 
برد  برد  معادله  یک  به صورت  ناهنجار  رفتارهای 
است و براین اساس شرایط باید به گونه ای باشد 
نیاز  برای رفع  نه فقط  تا مردم احساس کنند که   ،
منافع دیگران بلکه برای انتفاع خود آنان نیز ، نیاز به 
آموزش و مشارکت آنان است. دکتر سید محمدعلی 
ثابت قدم جان باختن شماری از آتش نشانان تهران 

اگر  افزود:  و  گفت  تسلیت  را  پالسکو  مجتمع  در 
موضوع  و  بیمه  وظیفه  که  دانستند  می  شهروندان 
رعایت ایمنی در یک مجتمع تجاری و صنعتی به 
،  شاید هرگز  دارد  اهمیت  معناست و چقدر  چه 
داد. شهردار رشت  نمی  بزرگی رخ  این  به  اتفاقی 
شهرداری  وظیفه   ۳۷۰ از  بیش  وجود  به  اشاره  با 
رشت ، تصریح کرد: امید است با رعایت و اجرای 
کیفی  زندگی  ارتقا  بر  عالوه  نامه  تفاهم  این  مفاد 
شهروندان ، موضوعات به گونه ای اصالح شود تا 

آیندگان به نیکی از ما یاد نمایند.
دانش آموزان سفيران سالمت هستند 

در  شهرداری  ابتکار  از  تقدیر  با  حاجتی  مهدی 
رعایت حقوق شهروندی با انعقاد تفاهم نامه های 
اذعان داشت: آنچه که در حوزه آموزش و  متعدد 
پرورش مهم به نظر می رسد ، پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن با اشاره 
به سند تحول بنیادی آموزش و پرورش یادآور شد: 

شش  تحویل  »بر  زیگلر،آلمان  شرکت  نماینده 
شده  خریداری  نشانی  آتش  خودروی  دستگاه 

توسط شهرداری رشت تا پایان سال تاکید کرد.
از   نقل  به  واكنش  ای  منطقه  نشریه  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد 

این سند به عنوان سند باالدستی در 
اختیار آموزش و پرورش قرار دارد 
، که باید از تمامی ظرفیت ها برای 

اجرای این سند بهره مند شد.
وی مدرسه را کانون استعدادیابی، 
به  آن  هدایت  و  استعداد  کشف 
سمت و سوی مطلوب را خواند و 
گفت: اجرای نظم و توسعه انضباط 
از  آگاهی  و  ارتقای  و  اجتماعی 
حقوق شهروندی ، و نهادینه کردن 
تاکیدات  از  جامعه  سطح  در  آن 

ریاست جمهوری است. 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
از  استفاده  با  اداره  این  داشت:  اذعان  گیالن  استان 
های  طرح  اجرای  راستای  در  خود  های  ظرفیت 
مدیریت   ، پسماند  مدیریت   ، نشانی  آتش  سازمان 
سالمت و سازمان حمل و نقل و امور زیربنایی در 
زمینه اجرای حقوق شهروندی گام برخواهد داشت.

سفیران سالمت  را  آموزان  دانش  حاجتی  مهدی 
 ، اول  گام  در  آموزان  دانش  شد:  یادآور  و  خواند 
آموخته های خود را ابتدا به منازل و سپس به جامعه 
 ۳۷۵ به وجود   اشاره  با  نمایند. حاجتی  می  منتقل 
تاثیرات  باید  ما  گفت:  گیالن  در  آموز  دانش  هزار 

آموزشی را به خوبی در حوزه های شهری ببینیم.
   وی لحاظ کردن آموزش های حقوق شهروندی 
در پیک نوروزی را یکی از مفاد تفاهم نامه خواند و 
یادآور شد: اداره کل آموزش و پرورش این آمادگی 
شهرداری  با  خود  تعامالت  تقویت  با  تا   ، دارد  را 
و  آموزش  و  تعامالت شهرداری  در  فصل جدیدی 

پرورش گام بردارد.   
 

  نشریه ی منطقه ای واكنش: مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
دهه  در  فومن  شهرستان  روستای   12 به  گازرسانی  طرح  افتتاح  از 
فجر انقالب اسالمی خبر داد. به گزارش روابط عمومی مهندسجمشید 
ظهیری افزود: شهرستان فومن دارای 133 روستای باالی 20 خانوار 
می باشد كه با افتتاح 12 روستا در دهه فجر امسال مجموع روستاهای 
باالی 20 خانوار بهره مند از گاز در این شهرستان به 132 روستا می 
رسد. وی  تصریح كرد: با گازرسانی به این روستاها درصد بهره مندی 
گاز روستایی فومن به 99 درصد خواهد رسید و بنا بر تعریف وزارت 

نفت، فومن شهرستان سبز بلحاظ گازرسانی معرفی می گردد. مهندس 
در  افتتاح  قابل  روستاهای  به  گازرسانی  برای  داشت:  اظهار  ظهیری 
انشعاب نصب  هزار و 700  از یك  بیش  فومن  در  امسال  فجر  دهه 
انجام شده و بیش از  45 میلیارد ریال  و 70 كیلومتر شبكه گذاری 
هزینه شده است. وی  همچنین از گازرسانی به یك واحد صنعتی در 
این شهرستان خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: هم 
اكنون در شهرستان فومن 26 هزار مشترك شهری و 20 هزار مشترك 

روستایی از نعمت گاز برخوردارند.

فومن  شهرستان سبز 
در گازرساني شد

شهرداري رشت و آموزش و پرورش تفاهم كردند
در راستاي توسعه نظم و انظباط اجتماعي، 

تاالب انزلي با قايق ها پاكسازي مي شود ،

مدير عامل خبر داد،

توریستی  شهر  اصلی  میدان  که  سالهاست   
البته  و  شدید  ترافیکی  درگیر  کالچای  ساحلی  و 
رانندگان  بین  کاری  تداخل  باشد،  می  خودساخته 
تاکسی و رانندگان خط کالچای_رحیم آباد سبب 
را  این محور  ترافیکی سنگین در  شده که همواره 

شاهد باشیم.
این در حالی است که رانندگان تاکسی و خطی 
در رقابت با هم ، مکان خود را روز به روز تغییر 
می دهند و هر کدام تالش می کنند تا نزدیکتر به 
میدان اصلی پارک کنند که این موضوع در روزهای 
پنجشنبه که بازار هفتگی این شهر می باشد،به اوج 
خود می رسد و البته ماموران انتظامی که عموما از 
سربازان وظیفه برای این مهم استفاده می شود، نه 
تنها گرهی را باز نمی کند بلکه در گاهی موارد آب 

به آسیاب این ترافیک ریخته می ریزند! 
به طور معمول در دو طرف این خیابان باریک 
، همواره اتومبیل های مردم پارک شده و تردد را 
برای خودروهای عبوری با مشکل مواجه می سازد 
همیشه  برای  بار  یک  موضوع  این  تا  دارد  جا  که 
شهردار  الهوتی  بائوج  حسین  شود.  فصل  و  حل 
کالچای با اشاره به نگرانی در خصوص وضعیت 
اعالم  کاشانی  اهلل  آیت  خیابان  در  تاکسی  ایستگاه 
نیز وجود داشت و تالش  پیشتر  این دغدغه  کرد: 

راهکاری  از  بندرانزلی  شهرداری  سرپرست   
جدید برای پاکسازی تاالب انزلی از انبوه زباله های 

انباشته شده و با استفاده از قایق ها خبر داد .
،راه   24 گیالن  تحلیلی خبری  گزارش شبکه  به 
اندازی قایق های ویژه جمع آوری زباله در تاالب 

انزلی
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
با  کرد:  اظهار  رابطه  همین  در  فکور  موسی  گیالن 
موجب  که  ها  زباله  باالی  بسیار  حجم  به  توجه 
می  انزلی  المللی  بین  تاالب  های  آلودگی  تشدید 
شود ، شهرداری بندرانزلی تصمیم گرفته است  با 
آوری  جمع  ی  ویژه  قایق  فروند  یک  اندازی  راه 
پاکسازی  در خصوص  شناور،  های  زباله  حمل  و 

ما بر این بود که این مهم را به سرانجامی مطلوب 
تامین  را  تاکسی  رانندگان  و  مردم  منافع  بتواند  که 
عمومی  استقبال  با  خوشبختانه  که  برسانیم  کند، 
و  حمل  مجموعه  در  که  مشکالتی  اما  بود  همراه 
،باید  دارد  وجود  آباد  کالچای_رحیم  محور  نقل 
برطرف  محور  این  مسئولین  و  رانندگان  تالش  با 
شود،این در حالی است که خودروهای این محور 

دارای پارکینگ می باشند.
وی با یادآوری این مطلب که گاها تداخل کاری 
کالچای_ خط  رانندگان  و  تاکسی  رانندگان  بین 

رحیم آباد وجود دارد، اظهار داشت : این مهم جزء 
باید در  آنها  وظایف راهنمایی و رانندگی است و 
این زمینه با اعمال قانون و نظایر آن این مشکل را 

رفع کنند.
شهردار کالچای در مورد وضعیت خیابان آیت 
اهلل کاشانی و استقرار تاکسی ها در این منطقه افزود: 
ایستگاه  ترافیک  شورای  مصوبه  آخرین  اساس  بر 
تاکسی به باال دست این خیابان )مرکز شهر( منتقل، 
این فرایند رضایتمندی مردم و رانندگان  بطوریکه 

تاکسی را به دنبال داشته است.  
الهوتی گفت : پلیس در برقراری نظم و امنیت و 
رفع مشکالت ترافیکی گام های بلندی برداشته و با 
وجود محدود بودن نیروهای پلیس کار آنان راضی 

را  موثری  اقدام  شهری  ی  حوزه  در  انزلی  تاالب 
انجام دهد. وی با تاکید بر اهمیت پاکسازی تاالب 
از زباله ها، افزود: مقرر شد واحد پسماند شهرداری 
انزلی در اسرع وقت نسبت به راه اندازی این قایق 

و آغاز فعالیت های مربوطه اقدام کند.

کننده است و انتظار داریم رانندگان هم به قواعد و 
مقررات راهنمایی احترام بگذارند.

وی با تاکید بر این مطلب که هر مصوبه ای که در 
شورای ترافیک به تصویب می رسد قبال کارشناسی 
دقیق و هدفمند روی آن صورت می گیرد تصریح 
راهور  پلیس  و  شهرداری  بین  خوشبختانه   : کرد 
تعامل و هماهنگی خوبی برقرار است که نتیجه این 

اقدامات دو سویه رضایتمندی مردم را در پی دارد.
 ۱۱ برداری  بهره  از  پایان  در  کالچای  شهردار 
پروژه عمرانی به میمنت دهه فجر امسال در این شهر 
گذاری  سرمایه  حجم  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر 
برای انجام این پروژه ها ۴میلیاردو۱۶۰میلیون تومان 

می باشد.

اینکه   به  اشاره  با  انزلی  شهرداری  سرپرست 
زیستی  محیط  های  فعالیت  راستای  در  فوق   اقدام 
این   : کرد  تصریح  است،  گرفته  صورت  شهرداری 
قایق که به زودی توسط مدیریت پسماند شهرداری 
به ناوگان جمع آوری و حمل زباله اضافه می شود، 
تاالب  سطح  شناور  های  زباله  آوری  جمع  جهت 

است. 
فکور خاطر نشان کرد: البته  با استفاده از این قایق 
خواهد   برطرف  تاالب  مشکالت  از  بخشی  تنها  ها 
ای سواحل  پاکسازی دوره  بزودی عملیات   و  شد 
و نصب سطل های زباله ی بتونی در سواحل نیز به 
خواهد  انجام  انزلی  شهرداری  پسماند  واحد  همت 

شد.

گره ترافيكي مركز كالچاي نيازمند اصالح است

تاالب انزلي با قايق ها پاكسازي مي شود

خبر

خبر

و  مدیره  هیأت  رئیس   
از جذب  این سازمان  مدیرعامل 
۶۹ پروژه سرمایه گذاری داخلی 
برجام  پسا  دوران  در  و خارجی 
این  اینکه  بیان  با  وی  داد.  خبر 
در  گذاری  سرمایه  طرح  تعداد 
این  توسط  گذشته  سال  یک 

سازمان جذب شده در خصوص حجم سرمایه گذاری اعالم شده 
از سوی شرکتهای فوق گفت: میزان سرمایه گذاری جذب شده 

2377 میلیارد تومان می باشد.
الملل سازمان  بین  امور  به گزارش مدیریت روابط عمومی و 
منطقه آزاد انزلی، مهندس مسرور در ارتباط با حوزه های فعالیت 
سرمایه گذاری های جذب شده از سوی سازمان متبوع خود اظهار 
داشت: در حوزه تولید، زیرساخت های بندری، شرکت هایی در 
بخش های ساخت اسکله، سیلو،انبار سرپوشیده، مخازن سوخت 
پزشکی،  تجهیزات  سوخت،  های  مکمل  الکترونیک،  ،تجهیزات 
بهداشتی و پتروشیمی، تولید ماشین آالت از جمله دستگاه دیاگ 
پوشاک،  تولید  صنعتی،  پرینترهای  دارویی،  محصوالت  خودرو، 
و   chp نیروگاه  ساخت  بهمراه  اُپال  ظروف  و  نانو  های  پارچه 
تولیدات شرکت های دانش بنیان در این منطقه جذب شده است.

محصوالت  فرآوری  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کشاورزی و غذایی را دیگر حوزه فعالیت شرکت های سرمایه 
گذاری جذب شده بیان داشت و افزود: در حوزه های خدماتی 
می توان به پروژه های سرمایه گذاری در زمینه احداث گردشگری 
،دهکده سالمت، مجموعه آموزشی-فرهنگی و ورزشی، مجتمع 
و  اقامتی-تفریحی  مجموعه  تجاری-نمایشگاهی،  مراکز  و  ها 

نمایشگاه خدمات پس از فروش خودرو، اشاره نمود.
وی در ادامه توضیحات خود تصریح کرد که تعدادی از شرکت 
های جذب شده طی یک سال اخیر وارد مرحله تولید محصول 
شده و بخش عمده شرکت ها در مرحله ساخت و تکمیل پروژه 

خود می باشند.

 16 اکران  بندی  زمان  برنامه 
و  سی  منتخب  سینمایی  فیلم 
فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین 
گیالن  استان  در  اکران  برای 
روابط  گزارش  به  شد.  اعالم 
و  فرهنگ  اداره کل  عمومی 
مدیر  گیالن،  اسالمی  ارشاد 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن بیان کرد: 
فیلم های یاد شده در روزهای 14 تا 21 بهمن ماه در سینما میرزا 
کوچک رشت اکران می شود. قاسم مصفا افزود: نوبت اکران فیلم 
های یاد شده از ساعت 15 تا 21 تعریف شده است. وی ادامه داد: 
فیلم های سد معبر و فصل نرگس روز 14 بهمن ماه و فیلم های 
مادری ، یادم تو را فراموش هر کدام در دو سانس برای روز 15 
بهمن تعریف شده است. مصفا بیان کرد: ایتالیا ایتالیا و بن بست 
وثوق برای روز 16 بهمن و دریاچه ماهی و دعوتنامه در روز 17 
بهمن ماه اکران می شود. مصفا افزود: خفه گی و اسرافیل برای 18 
بهمن ماه و 21 روز بعد و چراغ های ناتمام هر کدام دو سانس 
برای روز 19 بهمن ماه تعریف شده است. وی ادامه داد: ماجان و 
ماجرای نیمروز در روز 20 بهمن، زیرسقف دودی و سارا و آیدا 

برای اکران در روز 21 بهمن ماه آماده اکران شده است.

رنگ  رنگا  اگر  را  گوسفند  
كه  تیپی  و  رنگ  هر  به  و  كنید 
باشد » گوسفند است« و تفاوت 
انسان ها با گوسفندان این است 
و درك  فهم  و  ریشه    ، باید  كه 
شان از زندگی  در مسیر انسانیت 
و وحدانیت باشد. باید آدمی زاد 

در معنا آدم باشد. امام » ره« می فرمود:  مال شدن چه سخت است 
، آدم شدن محال است و این عبارت برگزیده به معنای سخت 
در جوامع  بسیاری  متاسفانه  است.  ماندن  آدم  و  بودن  آدم  بودن 
امروز و در جامعه ما شاید همان گوسفندهایی هستند كه رنگ 

شده اند و تا آدمیت فاصله بسیاری دارند.
از  بویی  كه  كنند  می  عمل  و  رفتار  ای  گونه  به  افراد  بعضی 
انسانیت نبرده اند و به نظر نگارنده اینها آبروی گوسفندان را هم 
زیر سئوال می برند. نمی خواهم مصداقی سخن بگویم كه مصداق 
ها در همین شهرمان كم نیستند،  اما در سطحی باالتر داغشی ها 
را  مرد  نوجوان و زن و  نام اسالمی كودك و  با  كه  همان هایی 
دسته ،  دسته با هر دین و مذهبی  و تفكری را سر  بریدند و بر 
این عمل جنایت بار افتخار می كنند،  یا آن جنایاتی كه در بالكان 
» در بوسنی و هرزگوین » رخ داد و صرب ها شكم زنان حامله  
را  فقط برای  شرط  بندی پاره می كردند تا ببینند، نوزاد پسر یا 
دختر است و به نوامیس مردم در جلوی چشمان والدین تجاوز 
از نمونه هایی است كه هیچ حیوانی چنین عملی را  می كردند 
انجام نمی دهد.  در درون جامعه اگر با رانت و رشوه  و مال مردم 
نداشتی  كمك  روحیه  كردی،   تجاوز  دیگران   حقوق  به  خوری 
، حق فقیر و یتیم را ادا نكردی  و كالهبرداری،  مال مردمی خوری 
و تجاوز به ناموس دیگران پیشه ات شد، بی تردید  گوسفندی،  
حتی اگر  لباس گران و شیك پوشیده و سوار  خودروی گران 
چندین  یا  میلیون  چند صد  ات   مسكونی  منزل  و  باشی  قیمت 
میلیارد بیارزد.. باید به معنای واقعی انسانیت ) آدم باشی( كه آدم 
بودن ،  عشق وزریدن به دیگران » به هر كسی از هر نژاد و قومی 

و رنگی »  است و بس.

گوسفند به هر رنگي كه باشد....

جذب 69 پروژه هاي سرمايه گذاري  
در منطقه آزاد انزلي

  اکران جشنواره فيلم فجر در 
گيالن اعالم شد

  انتصاب مدير جديد 
سازمان فرهنگي،  ورزشي 

رشت

مدیرعامل  سمت  به  حسنی  علیرضا   
رشت  شهرداری  فرهنگی,ورزشی  سازمان 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  شد.  منصوب 
خبری گیالن 24 ،شورای سازمان فرهنگی- 
تشکیل  از  پس  رشت  شهرداری  ورزشی 
جلسه علیرضا حسنی را به عنوان مدیرعامل 

جدید این سازمان منصوب کرد. 
و  تجربه  با  مدیران  از  حسنی  علیرضا 
سابقه  که  است  رشت  شهرداری  محبوب 
به  رشت  شهرداری  عمومی  مدیرروابط 
خود  کاری  کارنامه  در  را  سال   14 مدت 
مدت  به  قانع  علیرضا  این  از  دارد.پیش 
را  سازمان  این  مدیرعاملی  سال   2 تقریبا 

برعهده داشت. 
مرحله  چند  در  جای  سال  ابتدای  از   
سازمان  از  قانع  جایی  به  جا  از  سخن 
فرهنگی ورزشی شهرداری رشت بود كه به 

دالیلی به تعویق افتاد..

خبر
حسني به جاي قانع،

 110،  ناجي كوهنوردان 
گمشده در برف و بوران 

بوران  و  برف  در  گمشده  كوهنوردان 
پلیس   110 از  استمداد  با  آستارا  كوههای 

نجات یافتند. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
خیرخواه«   جعفری  سرهنگ«محمدرضا 
روز  ظهر  از  بعد   4 ساعت  حوالی  گفت: 
پلیسی  های  فوریت  مركز  با  فردی  جمعه 
به  كه  كند  می  اعالم  و  گرفته  تماس   110
همراه 2 نفر دیگر برای صعود از كوه دیله 
رفته  آستارا  شهرستان  قبری  گیز  منطقه  به 
اند، ولی در برف و بوران راه خود را گم 

كرده اند.
بیان  با  گیالن  پلیس  اجتماعی  معاون   
و  شدید  برف  بارش  به   توجه  با  اینكه 
نداشتن وسایل ردیابی جی پی اس توسط 
توسط  سریعا  موضوع  كوهنورد  سه  این 
هیئت  به  آستارا  انتظامی شهرستان  فرمانده 
شود،  می  اعالم  شهرستان  كوهنوردی 
افزود: با توجه به اینكه تلفن همراه این سه 
نیز براثر نداشتن باطری خاموش  كوهنورد 
هدایت  با  گمشدگان  پیدایش  بود،  شده 
قرار  دستوركار  در  پلیس  های  پیگیری  و 

گرفت.  
پیگیری  و  هدایت  با  كرد:  تصریح  وی 
های پلیس و اعزام یك تیم از طریق هیئت 
كوهنوردی و هالل احمر و با كمك شورای 
این  حادثه  محل  نزدیك  روستاهای  محلی 
از  و  پیدا  ساعت   3 از  پس  كوهنورد  سه 

مرگ حتمی نجات پیدا می كنند. 
اینكه  اعالم  با  خیرخواه  سرهنگ 
كوهنوردان حدودا 30 سال سن داشته اند، 
بوران  و  برف  علت شدت  به  داشت:  بیان 
 6 در  منزلی  در  گذشته  شب  كوهنوردان 
كیلومتری بخش لوندویل آستارا اسكان پیدا 

كرده اند.  
بیان  با  گیالن  پلیس  اجتماعی  معاون 
از  قبل  بایست  می  كوهنوردان  اینكه 
كنند،  كسب  را  الزم  های  مجوز  حركت 
به شرایط  توجه  با  از كوهنوردان خواست 
جوی و همچنین تهیه تجهیزات الزم نسبت 

به صعود به ارتفاعات اقدام كنند.

خبر

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمی استان گیالن با ۱4۰۰ بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتی استان است و براي كمك به بیماران دست 
یاري  به سوي شما  عزیزان دراز كرده است تا بتواند بخشی از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
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   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   3333۱3۰۰ - ۰۱3    و   ۰9۱۱۱347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

2 جمادی االول  1438
 شماره   12651 بهمن  1395 سه شنبه 

ليال خدمت بين دانا 

زهرا رضائي

زهرا رضائي
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عباس احمدی

مدير عامل خبر داد،

از اجرای برجام معاون وزير اقتصاد و دارايي در رشت: بعد  اینکه  بیان  با  اقتصاد و دارایی  معاون وزیر 
مراودات مالی ایران با دنیای خارج برقرار شده است، گفت: عده ای 

در داخل کشور در حال ایجاد فضای یأس و ناامیدی هستند.
محمد خزایی ظهر امروز در نشست ستاد حمایت از سرمایه گذاری 
در استانداری گیالن با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران از بزرگترین 
انقالب  این  داشت:  اظهار  است  بشر  تاریخ  اجتماعی  حوادث 
شکوهمند تنها به ایران اختصاص ندارد و در تمامی ابعاد سیاسی و 
اجتماعی دنیا اثرگذار بوده است. معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان 

اینکه ایران خاستگاه تحولی عظیم و فجر بزرگ در سطوح بین المللی 
بوده است، افزود: نهال این فجر تاریخی به دست امام راحل کاشته 

شده و با همراهی و همدلی مردم به بار نشسته است.
فنی  و  اقتصادی  کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  کل  رئیس 
ایران با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی در راستای توسعه اقتصاد و 
کاهش نرخ بیکاری در گیالن شکل گرفته است، اضافه کرد: استان 
گیالن از استان های دارای اولویت  پیشنهادی سازمان سرمایه گذاری 

برای هیئت های خارجی است.

عده اي در داخل در 
حال ایجاد فضاي یأس 

هستند

خبر

خبر

شبكه  و  واكنش  نشریه 
معاون   :24 گیالن  خبری 
وزیر اقتصاد و دارائی با اشاره 
نرخ  درصدی   ۶ کاهش  به 
رقمی  تک  و  گیالن  بیکاری 
نرخ  گفت:کاهش  آن  شدن 
است  واقعی  گیالن  بیکاری 

و این استان در حال حاضر از استانهای رکورد دار کشور است.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  به گزارش پایگاه 
در جلسه  دکتر محمد خزاعی   استانداری گیالن،  اطالع رسانی 
مقاومتی که در سالن  اقتصاد  و  از سرمایه گذاری  ستاد حمایت 
شهید انصاری استانداری برگزارشد، گفت: رفاقت و ارادت بنده 
به  ارتباطی  این  به دکتر نجفی بسیار خالصانه و بی ریا است و 
سمت های من ندارد و ایشان هرجا بودند موفق بودند و در گیالن 
کاهش ۶  به  اشاره  با  موفق هستند.  وی  های  از شخصیت  هم 
درصدی نرخ بیکاری گیالن و تک رقمی شدن آن افزود: کاهش 

نرخ بیکاری گیالن کاماًل درست و جزء آمارهای علمی است.
 وی با بیان اینکه در سطح کالن ملی گیالن بعنوان یک استان 
موفق در کاهش نرخ بیکاری مطرح است اظهار داشت: این استان 

در این حوزه رکورد کشوری دارد که قابل قدردانی است.
 دکتر خزاعی خاطرنشان کرد : البته باید تالش کنیم که نرخ 
این  کاهش  شاهد  همچنان  امیدواریم  و  برسد  صفر  به  بیکاری 
فرا رسیدن دهه  تبریک  با  باشیم.  دکترخزاعی  استان  معضل در 
مبارک فجر ادامه داد:انقالب اسالمی از موضوع های مهم در سطح 

بین المللی بوده که توسط امام راحل بنا نهاده شده است.
 معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دوره نخست و دوم 
کرد:  تصریح  بودم،  مردم رشت  نماینده  اسالمی  مجلس شورای 
اتفاق های خوبی تاکنون در استان افتاده و رشت شهری است که 
نیاز به توجه زیادی دارد.  وی با اشاره به اینکه توربین های بادی 
یکی از کارهای مشخص من است که از دانمارک به استان رسیده 
اند،افزود: مشکالت و پیگیری تاالب انزلی نیز از اولویت های کاری 
من است و برای حل این مشکالت اقدامات مختلفی انجام شده 
است.  دکتر خزاعی بانک های توسعه ای در زمینه سرمایه گذاری 
را تاثیرگذار دانست و اضافه کرد:بانک سرمایه گذاری زیرساخت 
با سرمایه ۱۰۰ میلیارد دالر و عضویت ۲.۸ درصدی سهم  آسیا 
ایران در حال تأسیس بوده و اساسنامه آن در مجلس به تصویب 
رسیده است.  وی با بیان اینکه سهم ایران با مذاکره با روسیه و 
تاجیکستان در بانک مذکور به ۱۵ درصد رسیده است، خاطرنشان 
کرد: دو پروژه برای اجرا به بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا 

معرفی شده که یکی از آنها مربوط به گیالن است.
به گفته رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
بانک  به  گیالن  شهر  پنج  فاضالب  اجرای  پروژه  ایران،  فنی  و 
ایران  وارد  آینده  ماه  بانک  نمایندگان  و  شده  پیشنهاد  مذکور 
می شوند.وی بر تکمیل راه آهن رشت_آستارا از سال گذشته در 
آذربایجان تاکید کرد و گفت:مذاکراتی انجام شده و پیگیری هایی 
نیز صورت گرفته است و مشکالت ساخت قطعه راه آهن رشت 

- آستارا در حال رفع شدن است.
دکتر خزاعی با بیان اینکه وضعیت سرمایه گذاری استان خوب 
است و هنوز با ایده ال ها فاصله دارد،خاطر نشان کرد:مشکالت 

گیالن را برای تسهیل سرمایه گذاری در تهران دنبال می کنم.
اهدای  از  گیالن  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
سند ملکی به افراد بی بضاعت و کم بضاعت همزمان 

با دهه فجر انقالب اسالمی در این استان خبر داد.
علیرضا   ،  24 گیالن  خبری  پایگاه  گزارش  به   
محمدی در دیدار با کاروان خبری کمیته ارتباطات 
اسالمی  انقالب  فجر  دهه  ستاد  اطالع رسانی  و 
کرد:  اظهار  فجر  دهه  رسیدن  فرا  تبریک  با  گیالن 
به منظور پاسداشت ایام اهلل دهه فجر کمیته همیاری 

و تشکل های مردمی در استان تشکیل شده است.
شور  یادآور  را  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  وی، 
علیه نظام ستم شاهی عنوان کرد و افزود: تبیین نقش 
امداد  کمیته  اهداف  از  محرومیت زدایی  در  انقالب 

امام )ره( است. 
این مسؤول، با بیان اینکه پس از گذشت 22 روز 
)ره(  امام  فرمان  با  امداد  کمیته  اسالمی  انقالب  از 
تاسیس شده است، تصریح کرد: 12 تا 22 بهمن ماه 
مختلفی  برنامه های  فجر  دهه  با  همزمان  امسال 
با  گیالن  مردمی  تشکیل های  و  همیاری  کمیته  در 

محوریت مناطق مختلف تدوین شده است.
تجدید  گیالن،  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل   
نخستین  را  )ره(  امام  آرمان های  با  میثاق  و  عهد 
برنامه کمیته مذکور خواند و بیان کرد: 12 بهمن ماه 
جاری برنامه مذکور در گستره شهرستانی و استانی 

برگزار می شود.
 110 ازدواج  جشن  برگزاری  از  محمدی   

شهرک های  شرکت  مدیرعامل  واكنش:  نشریه   
صنعتی استان گیالن گفت: ۲۱ طرح صنعتی تا پایان 

امسال در استان به بهره برداری می رسد.
 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
به  اشاره  با  خبری  نشست  در  الهوتی  طهمورث 
اینکه تا پایان امسال 21 طرح صنعتی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی گیالن به بهره برداری می رسد اظهار 
 1000 بر  بالغ  صنعتی  طرح   21 این  برای  داشت: 

میلیارد سرمایه گذاری شده است.
 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن با 
مذکور  صنعتی  طرح   21 اشتغال  میزان  اینکه  بیان 
مطابق  کرد:  خاطرنشان  است  نفر   929 و  هزار 
در  طرح ها  این  آمده  عمل  به  برنامه ریزی های  با 

همزمان  آنها  به  جهیزیه  کمک  اهدای  و  نوعروس 
و  داد  خبر  گیالن  در  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  با 
گفت: دهه فجر امسال مرکز رفاه کودک و خانواده 

در الهیجان افتتاح می شود.
زنان  همیار  گروه  مرکز  افتتاح  به  اشاره  با  وی   
رودبار،  در  امسال  فجر  دهه  در  خانوار  سرپرست 
خاطرنشان کرد: دهه فجر امسال برنامه های اهدای 
سبد کاال به مددجویان و دیدار با خانواده محرومان 

در مناطق گیالن تدارک دیده شده است.
 مدیرکل کمیته امداد امام )ره( گیالن به افتتاح و 
زیربنای  با  مددجویی  مسکن  واحد   405 واگذاری 
استان  در  امسال  فجر  دهه  با  همزمان  مترمربع   50
اشاره کرد و یادآور شد: همزمان با دهه فجر تعداد 
در  )ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش  زیر  زوج   110
قالب طرح شوق زیارت به حرم امام رضا )ع( اعزام 

می شوند.
برتر  از طرح های  بازدید  اینکه  بیان  با   محمدی 
اشتغالزایی در سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
از برنامه های تدارک دیده شده در دهه فجر امسال 
است، اظهار کرد: برگزاری نشست های هم اندیشی 
جوانان در راستای مبارزه با تروریسم از برنامه های 

فرهنگی پیش بینی شده در ایام مذکور است.
 وی از توزیع 278 عدد بخاری نفتی به مددجویان 
زیر پوشش کمیته امداد امام )ره( در مناطق محروم 
گیالن خبر داد و افزود: روز 22 بهمن ایستگاه های 

زمینه های صنایع سلولوزی، صنایع غذایی و صنایع 
اینکه   بر  تاکید  با  دارند.  الهوتی  فعالیت  شیمیایی 
نواحی صنعتی  و  داخل شهرک ها  در  آن  بر  عالوه 
استان گیالن تا پایان سال بالغ بر 8 پروژه زیرساختی 
سرمایه گذاری  کرد:  بیان  می رسد  بهره برداری  به 

مشاوره و مرکز خدمات بهداشتی در مسیر راهپیمایی 
دایر می شود.

 مدیرکل کمیته امداد امام )ره( گیالن، عیادت از 
بازنشستگان و مستمری بگیران را از جمله برنامه های 
پیش بینی شده در دهه فجر انقالب اسالمی خواند و 
بیان کرد: جشن انقالب در خانه امید بازنشستگان در 

رشت و رودبار برگزار می شود.
 محمدی با بیان اینکه برگزاری مسابقات ورزشی 
انقالب  فجر  دهه  با  همزمان  بازنشستگان  برای 
اسالمی تدارک دیده شده است، تصریح کرد: دیدار با 
200 نفر از جانبازان دوران انقالب و دفاع مقدس از 
دیگر برنامه های پیش بینی شده در ایام مذکور است. 
افراد بی بضاعت و  به  اهدای سند ملکی  از   وی 
اسالمی  انقالب  فجر  دهه  با  همزمان  بضاعت  کم 
در گیالن خبر داد و گفت: در دهه فجر امسال وام 

کارگشایی به جامعه هدف پرداخت می شود.

منابع  و  داخلی  منابع  محل  از  مذکور  پروژه های 
عمرانی استان بوده است.

 وی با بیان اینکه بالغ بر 4 میلیارد و 600 میلیون 
شده  سرمایه گذاری  مذکور  پروژه   8 برای  تومان 
پروژه  زمینه  در  مذکور  پروژه های  کرد:  تاکید  است 
توزیع  شبکه  فاضالب،  شبکه  فاضالب،  تصفیه خانه 
آب، برق و پروژه زیرسازی و آسفالت است که در 
انجام شده است.   استان  نواحی صنعتی  شهرک ها و 
گیالن  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
با اشاره به اینکه اقدامات خوب و مطلوبی در زمینه 
شکل  استان  در  کوچک  و  خرد  صنایع  از  حمایت 
و  کوچک  صنعتی  واحد های  افزود:  است  گرفته 

متوسط در گیالن مسیر توسعه را دنبال می کنند.

گيالن در کاهش نرخ بيکاري 
رکورد دار کشور است

افراد بي بضاعت گيالني سند مالکيت مي گيرند

21 طرح صنعتي امسال افتتاح مي شود

آگهي ثبتي

 6 تجهیز  از  گیالن  راه  پلیس  فرمانده 
به  استان  این  ورودی های  در  مهم  پاسگاه 
محمدپور  حسین  داد.  خبر  سپه تن  سامانه 
رسانه ها  از  پلیس  توقع  خبری  نشست  در 
درست  اطالع رسانی  و  مطالب  انعکاس  را 
نیازمند  امر  این  برای  کرد:  اظهار  و  دانست 
با  وی  هستیم.  رسانه ها  بیشتر  همکاری 
تن«  »سپه  سراسری  طرح  اجرای  به  اشاره 
»سامانه  مخفف  طرح  این  افزود:  کشور  در 
مسافری«  ناوگان  تصویری  هوشمند  پلیس 
تخلفات  اطالعات  ثبت  آن  بوده و عملکرد 
پلیس  است.فرمانده  مسافری  اتوبوس های 
و  تخلفات  تمام  داد:  ادامه  گیالن  راه 
مسافری  اتوبوس های  رانندگان  اطالعات 
از زمان  آنها  باالی سر  با نصب دوربین در 
حرکت از ترمینال به صورت هوشمند و با 
پلیس  نزدیک ترین  به  تجهیزات  از  استفاده 
با  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  گزارش  راه 
برای  زمان  صرف  به  نیازی  مذکور  سامانه 
نیست،  تخلفات  ثبت  در  اتوبوس ها  توقف 
به  اتوبوس  راننده  هر  تخلف  کرد:  تصریح 
منظور  همین  به  و  می شود  داده  اطالع  وی 
در پاسگاه های استان سامانه مذکور راه اندازی 
پاسگاه   6 تجهیز  از  محمدپور  است.  شده 
خبر  سپه تن  سامانه  به  گیالن  ورودی های  در 
رشت ـ قزوین،  پاسگاه های  کرد:  بیان  و  داد 
ـ انزلی،  رشت  رشت ـ الهیجان،تالش ـ صومعه سرا، 
چابکسر و آستارا مجهز به سامانه سپه تن شده 
رانندگان  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  وی  است. 
دوربین  نصب  به  ملزم  مسافری  اتوبوس های 
کرد:  خاطرنشان  هستند،  خود  خودروی  در 
مجهز  سپه تن  سامانه  به  که  اتوبوس  راننده   هر 
نباشد حق فعالیت ندارد و پلیس از فعالیت آنها 
گیالن  راه  پلیس  فرمانده  می کند.  جلوگیری 
کنترل وانت بارها را از دیگر اقدام های پلیس 
باید  وانت بارها  تمام  شد:  یادآور  و  دانست 
باشند  داشته  بارنامه  شهرها  از  برای خروج 

در غیر ین صورت برخورد می شود.

رامسرشهری با قرابت جنگل های 
سرسبز و سواحل نیلگون خزر،جلگه 
بی  کوهستانی  ومناطق  حاصلخیز 
و  ارزشمندتاریخ  درکتاب   * بدیل. 
رامسراثرمانای  تاریخی  جغرافیای 
به  سجادی  االسالم  حجت  مرحوم 

درسفربه  اروپایی  کشورهای  از  یکی  وقت  ولیعهد  از  قولی  نقل 
:من  رامسر، نوشت  در  اقامت  هفته  یک  طی  است   رامسرآمده 
مروارید جهان را یافته ام. * شهری که بیش از چهل سال پیش 
خاستگاه معاهده بین المللی حفاظت ازتاالبهامعروف به کنوانسیون 
رامسر شد که هم اینک ۱۶۸کشوردنیاعضو آن هستند. * شهری 
که همین چندی پیش میزبان مذاکرات وزرای خارجه کشورهای 
ایران،ترکیه و آذربایجان بود وقتی که با شخصیت های طراز اول 
مذاکرات  اوج  در  باالدست  آن  از  رفتیم  رامسر  کابین  برفرازتله 
حساس خیره شدن به این طبیعت بکرازسوی سکانداران وزارت 
داریم  رسالت   ما   * شد.   کشور  سه  عکاسان  سوژه  امرخارجه 
که با یک نگاه فرا ملی به رامسربنگریم و شعاع دید خود را بین 
المللی كنیم. * این روزها که خبرنگاران صداوسیما در مازندران 
مامورشدند برای کانال اختصاصی هرشهرستان نامی رابرگزیننند 
که نماد آن باشد من اسمی زیباتر از جهانشهرنیافتم که درمصاحبت 
کالم  جهانشهردریک   * شد.   تاکید  برآن  بزرگان  با  ومشاورت 

نمادی ازابهت تاریخی و وجاهت بین المللی رامسراست.
آمدن  دوباره  سودای  و  رامسربیاید  به  کسی  است  محال   *  
رادرسرنپروراند.  * خاطرم هست آن زمان که هنوز از شبکه های 
مجازی مدرن واین همه شهروندخبرنگارخبری نبود و خبرنگاران 
وقت  استاندار  فوالدگران  پنجه  دست،مهندس  نگشتان  درعدادا 
داشت،  بیان  ای  رامسردرمصاحبه  کابین  تله  زنی  کلنگ  درآیین 

خیلی ها ایران و مازندران رابه نام رامسر می شناسند.
 * گردشگران عرب هم که ازآنهامی پرسیدیم رامسر راچگونه 
یافتید ازواژه الجنه ،بهشت یاد می كردند و به راستی برمخروط 

های سبز رامسرنمی توان قیمتی گذاشت.
 - حال؛ 

جهانشهر : تابلویی از معرفی شهری شده است که شهره جهانی 
دارد و رسالت تک تک ماشهروندان حرکت دراین مسیر است تا 
بتوانیم بیش ازهرزمان دیگری هرکدام یک رسانه باشیم برای این 
بهشت زمینی خدا. * ازتک تک شماخوبان دعوت می كنیم تا به 

این کانال خبری بپیوندید »جهانشهر«.

تجهيز 6 پاسگاه گيالن به 
سامانه سپه تن

نامي برازنده ي رامسر 

همزمان با دهه فجر امسال ،

جـهان شهـر،

معاون وزير اقتصادي گفت،

 استاندار گیالن در جلسه ی ستاد 
حمایت از سرمایه گذاری و اقتصاد 
در  گرفتن  قرار  به  اشاره  با  مقاومتی 
فجر  برکت  و  پرخیر  دهه ی  آستانه 
گفت : پروژه های استانی با هزینه ای 
در  تومان  میلیارد  هزار   5 حدود 
افتتاح  گیالن  در  فجر  مبارک  دهه ی 

خواهد شد.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
که  این جلسه  در  استانداری گیالن؛ 
با حضور دکتر محمد خزاعی معاون 
کل  رئیس  و  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های 

فنی و اقتصادی ایران  برگزار شد، دکتر محمدعلی 
بسیار خوب  با سوابق  دکتر خزایی   : افزود  نجفی 
در حوزه های داخلی و بین المللی بویژه با شناختی 
که به حوزه ی گیالن دارند در این جلسه می توانند 
سرمایه  حوزه های  در  تأثیرگذاری  بسیار  نقش 

گذاری استان ایفا کنند.
و  پتانسیل ها  توانمندی ها،  به  گیالن  استاندار 
همچون  که  گیالن  استان  در  موجود  ذخیره های 
اشاره و خاطر  نگینی در سطح کشور می درخشند 
نشان کرد : روانشناسان، هنرمندان و شعرا معتقدند 
که هرجا مواهب طبیعی جنگل و دریا وجود داشته 

باشد آنجا مملو از عشق و زندگی  است.
تا  شود  فراهم  شرایطی  امیدواریم   : افزود  وی 
که  پویایی  زندگی  وعالقه،  عشق  کنار  در  مردم 

می اندیشند را سپری کنند.
اینکه  بیان  با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
بسیاری  گذاری  سرمایه  زمینه های  و  فرصت ها 
رغم  علی   : داشت  اظهار  دارد  وجود  استان  در 
بدو  از  در سال های گذشته  مالی  منابع  محدودیت 
انقالب، در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و 
نیز تحریم های ناجوانمردانه که مشکالت عدیده ای 
را برای کشور فراهم کرد و سال های اخیر دوچندان 

شد خوشبختانه با تالش های شخص رئیس جمهور 
بخش بین الملل وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و 
از برجام  انقالب پس  نیز رهنمودهای رهبر معظم 

توفیقات خوبی را شاهد هستیم.
وی گفت : با وجود نگاه های عمرانی در دولت 
با  اعتباری  منابع  تعیین  در   94 و   93 سال های  در 
آن  از  گذر  حال  در  که  بودیم  مواجه  مشکالتی 

هستیم.
استاندار گیالن با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ی 
پروژه های   : افزود  فجر  برکت  و  پرخیر  دهه ی 
تومان  میلیارد  هزار   5 حدود  هزینه ای  با  استانی 
مبارک فجر توسط بخش خصوصی در  در دهه ی 
پروژه ها  دقیق  میزان  که  شد  خواهد  افتتاح  گیالن 
اعالم  آتی  روزهای  در  را  شده  هزینه  اعتبارات  و 
این  از  بخشی   : داشت  اظهار  وی  کرد.  خواهم 
پروژه ها مربوط به منطقه ی آزاد انزلی و بخش دیگر 
مربوط به حوزه های کشاورزی، صنعت، بنادر و نیز 
خدمت رسانی به مردم است که در حدود 4 تا 5 

برابر بودجه های عمرانی استان است.
دکتر نجفی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش 
در   : کرد  نشان  خاطر  هستیم  خودکفا  رسانی  گاز 
عنوان  به  را  استان  امسال 7 شهرستان  فجر  دهه ی 

شهرستان های سبز اعالم خواهیم کرد.
اول  ماهه  شش  در   : افزود  وی 
اقدام  با تالش های در دست  سال 96 
را  استان  شهرستان های  کل  امیدواریم 

به عنوان استانی سبز معرفی کنیم.
نماینده عالی دولت در گیالن افزود 
در  رسانی  گاز  پروژه های  عمده ی   :
در  که  بوده  گذشته  اندی  و  سال   3
رسانی  گاز  انقالب  از  پس  سال های 
به شهرها و روستاها یکی از آرزوهای 

دیرینه ی مردم بود.
تالش های  به  همچنین  نجفی  دکتر 
برق  حوزه های  در  گرفته  صورت 
رسانی، آبررسانی و راه روستایی نیز اشاره و اظهار 
داشت : در حوزه ی جمع آوری آب در سطح جلگه 
نیز اقداماتی شروع شده اما به توفیقات کامل هنوز 

دست پیدا نکرده ایم.
وی به توفیقات خوب حاصله از تشکیل جلسات 
اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه 
: خوشبختانه  افزود  و  کرد  اشاره  استان  در  گذاری 
توانستیم با اقدامات گسترده نرخ بیکاری استان را از 
15,6 درصد در سال 92 به 9,6 درصد در پایان شش 

ماه نخست سال 95 برسانیم.
نرخ  شدن  رقمی  تک   : افزود  گیالن  استاندار 
بیکاری برای اولین بار طی سال های متمادی بدست 
بیکاری  مشکل  کامل  حل  معنای  به  این  که  آمده 
در  دولت  همانطوریکه   : گفت  وی  نیست.  استان 
سطح کشور توانسته نرخ تورم را تک رقمی کند ما 
نیز با تالش مجموعه ی مدیریتی استان و بخش های 
رغم  علی  بانک ها  مطلوب  همکاری  و  مختلف 

مشکالت موجود به این مهم دست یافتیم.
دکتر نجفی گفت : امیدواریم با همکاری مدیران 
استان  در  موجود  مطلوب  از شرایط  استانی  و  ملی 
کمال بهره را در مسیر توسعه و تعالی هر چه بیشتر 

گیالن عزیز ببریم.

استاندار گيالن اعالم كرد:

5 هـزارمیلیـارد تومان پـروژه در دهه 
فجـر افتتـاح مي شود

خبر
فرمانده پليس راه گيالن خبر داد،

2 جمادی االول  1438
 شماره   12651 بهمن  1395 سه شنبه 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 
رشت 

آگهی ثبتی 
ایمن  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شعله افتخار در تاریخ 1395/11/10 به شماره 
ثبت 20277 به شناسه ملی 14006543961 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 
می  آگهی     عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن 
گاز  های  پروژه  کلیه  اجرای   : 1-موضوع  گردد. 
رسانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و نصب 
های  سیستم  نگهداری  و  تعمیر  و  اندازی  راه 
کاال  کلیه  فروش  و  خرید  و  بروردتی  و  حرارتی 
های مجاز در زمینه های به موضوع شرکت – اخذ 
ایجاد شعب در مناقصات  و  نمایندگی  و تفویض 
حقیقی  اشخاص  با  داد  قرار  عقد  و  مزایدات  و 
تسهیالت  اخذ   – خصوصی  و  دولتی  و  حقوقی  و 
انجام  خصوصی.  و  دولتی  موسسات  و  بانکها  از 
قانونی  ضرورت  صورت  در  فعالیت  موضوعات 
ثبت  باینکه  قید  با  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس 
فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  بمنزله  شرکت 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از   »: 2-مدت   . باشد  نمی 
نامحدود  3-مرکز اصلی:رشت استقامت1نبش 
کوچه شهید فالح کهن پالک1طبقه اول کدپستی 

4144884156
ریال   100000000  : شرکت  4-سرمایه 
الشرکه  سهم  میزان  و  5-اسامی  باشد.  می 
دارنده  بلکوری  افتخاری  محسن  آقای   : شرکا 
زهرا  خانم  و  الشرکه  سهم  ریال   50000000
ریال   500000000 دارنده  بلکوری  افتخاری 

سهم الشرکه .
افتخاری  محسن  آقای  مدیران:  اولین   -6
سمت  به   0493561609 کدملی  به  بلکوری 
و خانم زهرای  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
به  به کدملی 2580808507  بلکوری  افتخاری 
نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت 
انتخاب گردیدند . 7-دارندگان حق امضاء : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک و سفته و بروات و قرار دادها بر مبنای عقور 
اسالمی و همچنن سایر نامه های عادی و اداری با 
امضای مدیر عامل )آقای محسن افتخاری بلکوری 
( و یا رئیس هیئت مدیره )خانم زهرا افتخاری 
بلکوری ( هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد .
8-اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه 
اسناد  ثبت  کل  اداره    - الف  م  ر    8599  
و امالک استان گیالن - مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیر تجاری رشت 

با سرمايه گذاري يك هزار ميليارد توماني،

سالمه شيرزادي

سالمه شيرزادي
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شاخص کیفی زندگی 
مددجویان 15 درصد 

افزایش یافت 

 مدیرکل کمیته امداد امام )ره(گیالن اعالم کرد: شاخص رشد 
کیفی زندگی مددجویان امداد استان ۱۵درصد نسبت به سال قبل 
افزایش یافته است و در عین حال با توجه به سیاست های امداد در 
خصوص توانمندسازی مددجویان ،شاهد کاهش ۷ درصد جامعه 
مددجویی استان هستیم.  دکترمحمدی  بیان کرد :سیاست  هیات 
و  مردم  به  منت  بی  ،خدمت  )ره(  امام  امداد  کمیته  جدید  امنای 
افزایش مشارکتهای مردمی ، خدمت در   ، اعتماد عمومی  افزایش 
دسترس و آسان و بحث مددکار محوری است.  وی عنوان کرد:هر 
امام  امداد  کمیته  منظر   از   ، برجسته  و  هر چند شاخص  خدمتی 

)ره(  برای مردم کوچک است و تالش ما براین است که در همه 
زمینه ها شاخص باشیم. دکترمحمدی در خصوص شبکه نیکوکاری 
تصریح کرد : شکل فعالیت این مراکز نیکوکاری تغییر کرده و به مردم واگذار 
شده و تالش ما بر افزایش این مراکز نیکوکاری است و مدیریت آن بر عهده هیات 
های عامل مراکز نیکوکاری است و امداد صرفا جنبه نظارتی دارد. وی افزود : امروزه 
بحث پاالیش و توانمندسازی خانواده ها در بعد جمعیت مددجویی امداد امام )ره(
مطرح است و در ابتدای سال کمیته امداد استان شامل ۱۱۵۵۰۰ خانوار مددجو بودکه 
به همت همکاران در بحث توانمندسازی این آمار در ۹ ماهه امسال به 
بیش از 108 هزار خانوار رسیده است که کاهش هفت درصدی 

جامعه مددجویی است.

تعاونی  شرکت  عمومی  مجمع 
مطبوعات کشور )فوق العاده نوبت 
سوم( برگزار و اعضای هیات مدیره 
و بازرسان این شرکت تعاونی برای 

دوره بعد انتخاب شدند.
تعاونی   مجمع عمومی شرکت 
العاده  )فوق  کشور  مطبوعات 
به  قریب  حضور  با  سوم(  نوبت 
تعاونی و  این  از اعضای  نفر   ۴۰۰
مشارکت تقریبی ۱۵۰ نفر دیگر به 
وکالت  و  نمایندگی  دادن  صورت 
در  مارلیک  هتل  در  حاضران،  به 

تهران برگزار شد. انتخابات برای تعیین هیئت مدیره 
آقایان  نهایت،  در  نامزد  بین ۲۶  از  برگزارو  جدید 
کریمی،  پیمان،  طبق چی،  احمد  بهبهانی،  علی اکبر 
عیسی خانی، آذرنگار و نامور صدیق، به عنوان ۷ 
عضو جدید هیئت مدیره شرکت تعاونی مطبوعات 

برای دو سال آینده، انتخاب شدند.
تعاونی  شرکت  مالی  گزارش  جلسه،  این  در 
از  قبلی،  مدیره  هیئت  فعالیت  دوره  در  مطبوعات 
شد.  قرائت  تعاونی  این  مالی  معاون  بادیار  سوی 
همچنین علی اکبر بهبهانی مدیرعامل این تعاونی در 
تعاونی در  این  قبلی  مقایسه وضعیت  به  گزارشی، 
دوره هیئت مدیره قبلی با وضعیت جدید، پرداخت.

وی در سخنانش از جمله به لغو مجمع عمومی 
قبلی و انتخابات پیشین که ۲۴ مهرماه سال جاری 

برگزار شد اما ولی به دلیل تصویب نشدن اساسنامه 
توسط آرای حاضرین به سرانجام نرسید، اشاره کرد 
تعاونی مطبوعات  به مشکالت شرکت  ادامه  در  و 
تاکید  با  و  پرداخت  مالی  حیث  از  ویژه  به  کشور 
پناه  این نکته که »جامعه مطبوعات، بی پشت و  بر 
است«، یادآور شد: از سال ۱۳۸۱ ساختمان شرکت 
تعاونی مطبوعات در گرو ۳۹۰ میلیون تومان بدهی 
و  بود  گرفته  قرار  پلمب  خطر  و  بود  گرفته  قرار 
متاسفانه وزارت ارشاد به وعده خودش یعنی کمک 
وفا  مطبوعات،  تعاونی  شرکت  مشکالت  حل  به 

نکرد.
نوبخت،  محمدباقر  دستور  از  ادامه  در  وی 
مدیریت  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
به  دولت  بدهی  تسویه  برای  کشور  برنامه ریزی  و 

کشور  مطبوعات  تعاونی  شرکت 
ابراز  و  داد  خبر  گذشته  هفته  در 
امیدواری کرد با پرداخت این مبلغ، 
تعاونی  مشکالت  از  زیادی  بخش 

یادشده برطرف شود.
تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
مطبوعات کشور اضافه کرد: در سال 
۹۲ برای ما )هیئت مدیره( یک نامه 
آمد مبنی بر اینکه از سال ۷۸ تا آن 
میلون   ۱۷۸ مبلغ  تعاونی  این  زمان، 
پرداخت  می بایست  مالیات  تومان 
همچنین  است.  نکرده  که  می کرده 
تامین  پول  تومان  میلیون   ۱۱۰ مبلغ 
اجتماعی که هیئت مدیره قبلی باید 
پرداخت می کرد، پرداخت نشده بود؛ البته شاید این 

عزیزان چون نداشته اند، پرداخت نکرده اند.
 همچنین شرکت تعاونی مبلغ ۶۰ میلیون تومان به 
بانک ملت، بدهکار بود که هیچ یک از اینها پرداخت 

نشده بود.
برای  خّیر  فرد  دو  کمک  از  ادامه  در  بهبهانی 
پرداخت ۲۱۰ میلیون تومان از این بدهی ها خبر داد 
و با بیان اینکه یک فرد خّیر پذیرفت که ۱۰۰ میلیون 
تومان از این بدهی را تسویه کند و یک فرد دیگر 
هم که معاون شهردار تهران بود، پذیرفت که ۱۱۰ 
پرداخت کند، چشم انداز  را  آن  تومان دیگر  میلیون 
و آینده فعالیت شرکت تعاونی مطبوعات را روشن 

توصیف کرد.

3 هزار فقره وام به 
مددجويان كميته امداد 

پرداخت شد

درآمد تعويض کنتورهاي 
خراب آبفا افزايش يافت

ليال خدمت بين دانا

شعب  امور  مدیر  واكنش:  ی  نشریه   
کمیته  والیت  امداد  الحسنه  قرض  صندوق 
امداد گیالن اعالم کرد : در چهار ماهه دوم 
از  الحسنه  قرض  وام  فقره  هزار  سه  امسال 

صندوق امداد والیت پرداخت شد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
،  سه هزار و 200 فقره وام از طریق صندوق 
امداد والیت در 4 ماهه گذشته سال جاری 
با مبلغ پنج میلیارد و 200 میلیون تومان به 

نیازمندان پرداخت شده است .
شعب  امور  مدیر   خواه  وطن  مالک    
کمیته  والیت  امداد  الحسنه  قرض  صندوق 
امداد استان گیالن با بیان اینکه صندوق امداد 
قرض  تسهیالت  پرداخت  هدف  با  والیت 
الحسنه با شرایط آسان به مددجویان و اقشار 
است  شده  اندازی  راه  جامعه  پذیر  آسیب 
اظهار کرد : پرداخت تسهیالت به دو روش 
عادی و ویژه به مددجویان و محرومان انجام 
با گذشت  اینکه  به  با اشاره  می شود.  وی 
الحسنه   قرض  صندوق  افتتاح  از  ماه  چهار 
سپرده  نفر   600 و  هزار  سه  والیت  امداد 
این  مبلغ سپرده    : افزود  اند   گذاری کرده 
افراد 76 میلیون تومان است که به صورت 

ویژه و عادی سپرده گذاری کرده اند.
 وطن خواه از پرداخت سه هزار و 200 
به  امداد والیت  از طریق صندوق  وام  فقره 
جاری  سال  گذشته  ماهه   4 طی  محرومان 
میزان  این  برای   : کرد  تصریح  و  داد  خبر 
تسهیالت ، مبلغ پنج میلیارد و 200 میلیون 

تومان اختصاص یافته است.
 مدیر  امور شعب صندوق قرض الحسنه 
گیالن  استان  امداد  کمیته  والیت  امداد 
هزار  چهار  اکنون  هم   : کرد  خاطرنشان 
دریافت  نوبت  در  نیازمندان  از  نفر   800 و 
هستند  والیت  امداد  صندوق  از  تسهیالت 
که برای تحقق این امر هفت میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
ویژه  به  اقشار  همه  اینکه  بیان  با  وی   
والیت  امداد  صندوق  در  توانند  می  خیران 
کمیته امداد حضرت امام )ره( سپرده گذاری 
کنند گفت : سپرده گذاری عادی از 10 هزار 
بدون  و  محرومان  به  کمک  نیت  با  تومان 
گذار  سپرده  سوی  از  سپرده  تعرفه  تعیین 
انجام می شود و در سپرده گذاری ویژه که 
از  تعرفه سپرده  است  تومان  میلیون  از یک 

سوی سپرده گذار تعیین می شود.

 مدیر امور آبفای صومعه سرا از افزایش 
30 گیالن ،درصدی درآمد حاصل از تعویض 

کنتورهای خراب این شهرستان خبر داد.
علی روح االمین مدیر امور آبفای صومعه 
کنتور  فقره   1680 تعویض  به  اشاره  با  سرا 
به  کرد:  تصریح  شهرستان  این  در  خراب 
مشترکین  انشعابات  استانداردسازی  منظور 
کنتورهای  تعویض  و  شناسایی  اهمیت  و 
کم کار و خراب در افزایش درآمد شرکت 

1680 فقره کنتور خراب تعویض شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همگانی 
گیالن وی  افزود: با اجرای این طرح ضمن 
دستیابی به میزان واقعی هدررفت و خدمات 
 ، مشترکین و شهروندان  به  مطلوب  رسانی 
درآمد حاصل از تعویض کنتورهای خراب 

نیز 30 درصد افزایش داشته است.

خبر 

خبر 

خبر 

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار شد

جزييات جديد ثبت نام بيمه 
كارگران ساختماني

نشریه ی واكنش: رئیس انجمن فیزیوتراپی استان 
نفر   ۳۰۰ بر  بالغ  روزانه  اینکه  به  اشاره  با  گیالن 
گزارش  به  می شوند.  مغزی  سکته  دچار  کشور  در 
عزتی  کامران    ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه 
سکته  علمی  کنفرانس  نخستین  در  شنبه  سه  روز  
سالن  در  تخصصی  چند  درمان  و  ارزیابی  مغزی، 
اظهار  پورسینا  درمانی  آموزشی  مرکز  اجتماعات 
در  تخصصی  چند  کنفرانس های  برگزاری  داشت: 
خصوص بیماری ها یک گام مهم در راستای درمان 
با  مغزی  کنفرانس سکته  نخستین  است.دبیر علمی 
اشاره به گستردگی علم پزشکی و با بیان اینکه در 
اقدامات و کارهای  تیمی و گروهی تاثیرات و نتایج 
به شیوه مطلوب تری حاصل می شود اظهار داشت: 
باید شاهد برگزاری هر چه بیشتر این گونه سمینارها 
در مورد بیماری های مختلف در استان گیالن باشیم. 

 نشریه ی واكنش: هم اکنون سه هزار نوعروس 
جهیزیه  خرید  هزینه  کمک  دریافت  انتظار  در  نیز 
خیران  مشارکت حداکثری  با  امیدواریم  که  هستند 
این نوعروسان با دست پر راهی خانه بخت شوند.

 ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
علیرضا محمدی مدیرکل کمیته امداد استان گیالن 
با قدردانی از کمک های مادی و معنوی خیران و 
ابعاد  از  یکی   : کرد  اظهار  نیازمندان  به  نیکوکاران 
توانمندسازی خانواده ها ، ترغیب و تشویق جوانان 
و  )ع(  بیت  اهل  سیره  از  تاسی  با  ازدواج  امر  به 

تشکیل زندگی با سبک دینی و اسالمی است.
 وی با بیان اینکه کمیته امداد به تنهایی قادر به 
 : کرد  تاکید  نیست  محرومان  نیازهای  همه  تامین 
خدمت رسانی به نیازمندان با تاکید بر ارتقاء عزت 
کمیته  اهداف  از جمله  ها  کرامت خانواده  و  نفس 
این  تحقق  برای  که  است  )ره(  امام  امداد حضرت 

مهم نیازمند مشارکت بیش از پیش خیران هستیم .

بر  تاکید  با  گیالن  استان  فیزیوتراپی  انجمن  رئیس 
اینکه بسیاری از بیماری ها در جامعه نیازمند آموزش 
و پیشگیری است خاطرنشان کرد: ساالنه بالغ بر 6 
میلیون نفر در دنیا دچار مرگ ناشی از سکته مغزی 

و 5 میلیون نفر ناتوان از این بیماری می شوند.

 به گزارش پایگاه خبری كمیته امداد استان گیالن 
،محمدی یکی از راه های تشویق و ترغیب جوانان 
امر ازدواج را تامین کمک هزینه خرید جهیزیه  به 
و ازدواج آنان عنوان کرد و افزود : سال گذشته دو 
نوعروس کمک هزینه خرید جهیزیه  هزار و 400 
نوعروس  هزار  سه  اکنون  هم  و  کردند  دریافت 
جهیزیه  خرید  هزینه  کمک  دریافت  انتظار  در  نیز 
خیران  مشارکت حداکثری  با  امیدواریم  که  هستند 
این نوعروسان با دست پر راهی خانه بخت شوند.

نیکوکاری  جشن  گیالن  امداد  کمیته  مدیرکل   
با محرومان  بیشتر  برای همدلی  مناسبی  را فرصت 
دانست و یادآور شد : جشن نیکوکاری هر ساله در 
اسفند ماه برگزار می شود و مردم و خیران کمک 
های نقدی و غیرنقدی خود را به نیازمندان و ایتام 

اهداء می کنند.
  وی ارائه خدمت با تاکید بر ارتقاء عزت نفس و 
کرامت خانواده های نیازمند را یکی از اهداف کمیته 

در  نفر   300 بر  بالغ  روزانه  اینکه  بیان  با  عزتی   
ایران دچار بیماری سکته مغزی می شوند اعالم کرد: 
در استان گیالن روزانه 14 نفر سکته مغزی می کنند.
 وی سکته مغزی را دومین عامل مرگ و میر و 
این  بروز  در  عنوان کرد و گفت:  ناتوانی در کشور 
بسیار  اولیه  بیماری تشخیص های تخصصی صحیح 
حائز اهمیت است و تشخیص درست مرحله اولیه 

سیر بهبود بیمار را به مسیر درست هدایت می کند.
دبیر علمی نخستین کنفرانس سکته مغزی با تاکید 
آشنایی  کنفرانس  این  برگزاری  از  هدف  اینکه  بر 
با روش  فیزیوتراپان   بیشتر متخصصان، جراحان و 
است  مغزی  سکته  در  پزشکی  نوین  درمانی  های 
خاطرنشان کرد: برگزاری کنفرانس های علمی و چند 
تخصصی گام موثری در درمان و ارتقا سطح علمی 

متخصصان است.

امداد حضرت امام )ره( عنوان کرد و گفت : صاحبان 
واحد های صنفی و تمام افراد در هر جایگاه و طبقه 
ای که هستند می توانند یاریگر کمیته امداد در امر 

خدمت رسانی بی منت به محرومان باشند.
پنج  بودن  حمایت  تحت  به  اشاره  با  محمدی   
در  محسنین  847فرزند  و  چهارهزار  و  یتیم  هزار 
استان گیالن افزود : تعداد 23 هزار نفر از نیکوکاران 

حمایت این ایتام و محسنین را به عهده دارند.

کسب چهار رتبه برتر کشوري 
توسط مخابرات گيالن

گيالن در اجراي طرح سپاس 
پيشتاز است

 در گردهمایی بزرگ شرکت ارتباطات سیار که با حضور مدیران 
مخابراتی  مناطق   همکاران  و  ،مدیران  شرکت،معاونین  این  ارشد 
امام  سراسر کشور در تاالر همایش ها و در جوار بارگاه هشتمین 
به کسب رتبه  استان گیالن موفق  برگزار گردید، مخابرات  شیعیان 
های برتر در شاخص های مختلف فنی ، مالی و تجاری گردید. به 
گزارش خبرنگار ما و به نقل از سایت همراه اول ، مخابرات منطقه 
سیار،خدمات  ارتباطات  فنی  توسعه  شاخص:  در  ترتیب  به  گیالن 
مشترکین تلفن همراه و نیز عملکرد حوزه مالی در وصول مطالبات 
و  گردید  کشور  استان  سی  میان  در  نخست  رتبه  اخذ  به  موفق 
نظر  مورد  های  شاخص  مجموع  ارزیابی  به  عنایت  با  نهایت  در 
کارشناسان ،مخابرات گیالن رتبه برترین استان را در کشور در حوزه 

ارتباطات سیار به خود اختصاص داد.
 در پایان این همایش ارزیابی ،مهندس خضردوست در رتبه بندی 
 95 تا   94 سالهای  در  ای  منطقه  برتر  مدیر  عنوان  به  استانها  کلی 
معرفی گردید. مهندس کاظمی روشن ضمیر در حوزه توسعه سیار 
در  رجایی  آقای  و  مالی  وصولی  عملکرد  حوزه  در  موالیی  ،آقای 
بخش مشترکین سیار به کسب رتبه نخست کشوری معرفی و مورد 

تشویق و قدردانی قرار گرفتند.

امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
استان   این  گفت:  گیالن  ایثارگران  
سپاس  طرح  و   38 ماده  اجرای  در 
عین  ر  د  و  است  پیشتاز  کشور  در 
تکوین   ، پیروزی  در  استان   حال 
جمهوری  مقدس  نظام  استقرار   و 
اسالمی و پس از آن در دوران دفاع 

مقدس بر اساس درایت و بصیرت و والیت مداری مردم این خطه 
ایام اهلل دهه  فرارسیدن  تبریک  با  ،پاکاری   نقش برجسته ای داشت. 
باید برجسته تر  انقالب  ایثارگران دوران  اینکه  بر  تاکید  مبارک فجربا 
انقالب  دوران  شهید   63 گیالن  کرد:  اظهار  گیرند،  قرار  توجه  مورد 
دارد که 25 شهید از شهرستان رشت و سایرین از 13 شهرستان دیگر 
شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده  نژاد  کوچکی  جبار  هستند.. 
اسالمی در این جلسه با گرامیداشت 63 شهید گیالن در دوران پیروزی 
انقالب اسالمی گفت:سی و هشتمین سال پیروزی انقالب را در حالی 
جشن می گیریم که دشمنان به تصور خام خود فکر می کردند این 
با  ما  کشور  امروز  که  حالی  در  باشد  نداشته  چندانی  تداوم  انقالب 

تمامی توان پشتیبان مستضعفین جهان است.
وی کار در بنیاد را ارزشمند دانست که ابتدا باید با داشتن درک و 
عشق به آن پاسخگوی نیاز محقان خدمت باشد. به گزارش ایثار گیالن
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت:در برنامه ششم 
در  و  است  شده  دیده  ایثارگران  برای  مطلوبی  بسیار  احکام  توسعه 
جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اعتبارات مناسب و برنامه های 
برنامه ششم  پایان سال دوم  افزود:در  مدونی تدوین شده است. وی 

توسعه،کلیه مطالبات ایثارگران پرداخت خواهد شد.
کوچکی نژاد از برقراری حداقل حقوق قانون کار برای ایثارگران 
تعریف  تغییرات  قانون  در  گفت:   . داد  خبر  ششم  برنامه  معسردر 
های  خانواده  و  ایثارگران  به  مطلوب  خدمات  ارائه  برای  ایثارگری، 

معظم شهدا تصمیماتی لحاظ شده است.

 :24 گیالن  و  واكنش  نشریه 
اجتماعی  های  بیمه  دفتر  مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وزارت 
جزئیات جدید ثبت نام بیمه کارگران 
گزارش  کرد.به  اعالم  را  ساختمانی 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، به 
 : کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش 

دکتر اسماعیل گرجی پور گفت: طبق مصوبه جلسه چهارم کار گروه 
اصلی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران 
اجتماعی  بیمه  خدمت  دریافت  برای  که  افرادی  کشور  ساختمانی 
اسالمی  حمایتی جمهوری  سامانه خدمات  در  ساختمانی  کارگران 
ایران ثبت نام کرده اند و برای در یافت خدمت حائز شرایط شده اند 
از طریق انجمن های صنفی کارگران ساختمانی به صورت رایگان 
مورد بازرسی میدانی قرار می گیرند و درصورتی که طبق مستندات 
مربوطه احراز اشتغال آنها تأیید نهایی شود تحت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی قرار گرفته و یا در صورتی که قبال از این بیمه استفاده می 

کردند بیمه آنها تداوم پیدا  می کند .
وی تاکید کرد: تمامی کارگران ساختمانی در صورت دسترسی به 
اینترنت می توانند رأسا نسبت به ثبت نام خود در این سامانه اقدام 
نمایند و در غیر این صورت  می توانند ثبت نام خود را در کافی 

نت ها ، انجمن های صنفی و.... انجام دهند.

300 نفر روزانه در كشور دچارسكته مغزي مي شوند

3هزار نوعروس درگيالن در انتظار دريافت کمک هزينه جهيزيه

مدير كل بيمه اجتماعي وزارت تعاون خبر داد،

مشتـرکین محتـرم گاز : 
آگهی مفقودي 

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن     

  جهت صرفه جویی در مصرف گاز، از لباسهاي مناسب در فصل سرد سال استفاده نمایید. 
  جهت صرفه جویی در مصرف گاز، هنگام استفاده از اجاق گاز، براي ظروف كوچك از شعله کوچک استفاده ننمائید. 

  با انتخاب پرده مناسب از اتالف حرارتی ساختمان جلوگیري نماییم.
   شومینه ها را خاموش و از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده كنیم تا امنیت و بازده گرمایی بهتري داشته باشیم.

  با بسته نگهداشتن درب اتاقهاي خالی وخاموش كردن بخاریهاي موجود در آنها، در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی نمائید.

   کارت دانشجویی اینجانب مرتضی پوراحمدي تملی 
  به شماره ملی  ۵۱۸۰۰972۱۵  متولد 72/2/2

سال ورودي 92 به شماره دانشجویی 92۱۸۶۶۱۰۱9 
مقطع کارشناسی 

موسسه غیر انتفاعی راهبرد شمال رشته مدیریت صنعتی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به كمك خيران نيازمنديم،

سهم گيالن روزانه 14 سكته،

مدير كل بنياد شهيد:

مدير امورآبفاي صومعه سرا :

ليال خدمت بين دانا

ليال خدمت بين دانا

مدير مسئول  

ليال خدمت بين دانا

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

2 جمادی االول  1438
 شماره   12651 بهمن  1395 سه شنبه 

مديرکل کميته امداد امام )ره( گيالن ؛

سالمه شيرزادي
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واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

نشریه ی واكنش: داور بین المللی و جهادگر گیالنی از قضاوت 
گزارش شبکه  به  كرد.  امتناع  رژیم صهیونیستی  ورزشکار  مسابقه 
تحلیلی خبری گیالن 24 ، این داور بین المللی کاراته و عضو هیات 
رژیم  ورزشکار  مسابقه  قضاوت  از  گیالن  جهاددانشگاهی  علمی 
آذربایجان  در کشور  باکو  کاراته  مسابقات  در جریان  صهیونیستی 
خودداری ورزید.  در جریان برگزاری مسابقات بین المللی کاراته 
و  ورزشکار   ۶۵۰ شرکت  با  که  آذربایجان  پایتخت  باکو  شهر  در 
در  چهار تاتامی برگزار شد، در پی حضور کاراته کای تیم رژیم 
اشغالگر قدس در تاتامی شماره یک سالن مسابقات کاراته ، آریامن 

قویدل داور بین المللی کاراته استان گیالن که بعنوان داور وسط 
در حال انجام قضاوت بود با توجه به حضور کاراته کای این رژیم 
در مقابل کاراته کای کشور آذربایجان از قضاوت این مسابقه امتناع 
نموده و تاتامی مسابقه را ترک کرد.  مسابقات بین المللی کاراته 
باکو از ۲۰ تا ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷ در شهر باکو برگزار شده است و 
از استان گیالن آقایان علی اسمعیلی دبیر سبک شیتوریو اینویی ها 
ایران، آریامن قویدل داور بین المللی کاراته، فاطمه کریمی و شاهین 
حاجی پور بعنوان داور به همراه هشت داور جهانی و آسیایی دیگر 

از کشورمان جهت قضاوت در مسابقات حضور داشتند.

داور بین المللي گیالني 
ازقضاوت مسابقه رزمي 

خودداري کرد

خبر

نشست  ششمین  و  سی 
نخبگان  و  اساتید  اندیشی  هم 
گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با حضور دکتر شاهرخ یوسف 
زاده چابک- رییس دانشگاه و 
و  استادان  از  نفر   70 از  بیش 
نخبگان دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن، در منطقه حسن رود بندرانزلی برگزار شد
 دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک - رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در این نشست  اساتید دانشگاه را سرمایه ای بی نظیر دانست 

که دارای نقش و جایگاه خطیری می باشند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این مطلب که پویایی 
هر سازمانی وابسته به نیروی انسانی کارآمد آن سازمان می باشد، 
افزود: در دانشگاه ها بخش عمده ای از این نیروی انسانی را اعضای 
ارایه  ادامه ضمن  در  زاده  یوسف  دهند.   می  تشکیل  علمی  هیات 
ریاست خود،  دوران  ماه   11 های  فعالیت  و  ها  برنامه  از  گزارشی 

نقشه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن را تبیین کرد.
سپس هریک اساتید حاضر در این نشست به بیان پیشنهادات و 
نقطه نظرات خود پرداختند. حجت االسالم و المسلمین امیر چهری  
علوم  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسوول 
پزشکی گیالن نیز با اشاره به برگزاری سی و ششمین نشست هم 
اندیشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،اظهار کرد: تشکیل این نشست 
ها زمینه تبادل افکار استادان با تجربه و جدیدالورود را فراهم نموده 
است. وی در ادامه با بیان این که از دیدگاه های همه ی اساتید پایه و 
بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در زمینه های فرهنگی، آموزشی، 
پژوهشی و دینی استفاده می شود، تصریح کرد: نهاد نمایندگی مقام 
اساتید  و  مسووالن  با  همکاری  آمادگی  دانشگاه  در  رهبری  معظم 

دانشگاه علوم پزشکی را در زمینه های مختلف دارد.
وی در ادامه همکاری متقابل اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
هدف  چهری  المسلمین  و  االسالم  حجت  خواستارشد.  را  نهاد  با 
اصلی برگزاری جلسات هم اندیشی را ایجاد انس و الفت بین اساتید 
اساتید  از حضور  تقدیر  دانشگاه ذکر کرد و ضمن  و هیات علمی 
شرکت کننده در این نشست، تصریح کرد: با عنایت به فرمایشات 
ضرورت  و  دانشگاه  در  اساتید  جایگاه  درباره  رهبری  معظم  مقام 
پرداختن به این مهم و مباحث اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد خود اساتید 
ها  برنامه  این  و  ایجاد شد  اساتید  اندیشی  هم  کانون  در  صندوقی 
های  بودجه  از  نه  شود  می  پشتیبانی  اساتید  خود  مالی  حمایت  با 
با  اولین جلسه این طرح  ادامه یادآورشد:  دولتی دانشگاه . وی در 
حضور چند تن از اساتید نیز امروز برپا خواهدشد. در ادامه دکتر فردین 
نیز ضمن  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اساتید  اندیشی  هم  دبیر   - مهرابیان 
اظهار امیدواری از این که این نشست ها با قوت بیشتری در آینده تداوم یابد، 
گفت: باید اولویت بندی و نیازسنجی جهت طرح مباحث هم اندیشی را با 
نظر و مشارکت اساتید مورد تاکید قرار گیرد تا ان شاءاهلل کیفیت این 

نشست ها بیش از پیش ارتقاء یابد.

خبر

نخبگان علوم پزشكي گيالن 
گرد هم آمدند

خبر 

 فرمانده بسيج صدا و 
سيماي  گيالن معرفي شد

فرمانده  واكنش:  ای  منطقه  ی  نشریه 
با  جدید بسیج صدا و سیمای مرکز گیالن 
استان، مدیرکل  فرمانده سپاه قدس  حضور 
صدا و سیمای مرکز و مشاور رئیس بسیج 
مسجدالنور  در  همراه  هیات  و  ملی  رسانه 

مرکز معرفی شد.
سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس در 
مراسم معارفه فرمانده بسیج صدا و سیمای 
گیالن بصیرت را از ویژگیهای مهم بسیجیان 
برشمرد و با اشاره به اینکه والیت فقیه  از 
اصول انقالب است گفت: بسیج نیز باید در 
راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت 
کند و حرف مقام عظمای والیت را حجت 

بداند. 
مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز گیالن ضمن تقدیر از دکتر طلوعی و 
جانشین  و  فرمانده  عنوان  به  زاده  برجعلی 
حسین  سوابق  به  اشاره  با  بسیج  فرمانده 
همتی در بسیج مرکز و اخالق مداری ، وی 
را گزینه مناسب برای فرماندهی بسیج صدا 

و سیمای گیالن خواند. 
وی گفت: تمام دلسوزان نظام و در راس 
و  بسیج  به  دلبسته  انقالب  معظم  رهبر  آن 
تفکر بسیجی هستند و تازمانیکه فتنه از عالم 

برچیده شود این تفکر ادامه دارد.
اشاره  با  گیالن  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
آن  اهمیت  و  سیما  و  بودن صدا  مرجع  به 
اظهار داشت:  مرجع  اطالع رسانی  امر  در 
بودن صدا و سیما می طلبد با تفکر بسیجی 
این مرجعیت حفظ شود وی ادامه داد: بسیج 
مدافع ارزشها و پیام رسان انقالب است و 
و  مجازی  فضای  در  ظرفیت  این  از  باید 

حوزه های مختلف صدا و سیما بهره برد.

رشت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس   
گفت: تجلیل از خانواده ۲۹ شهید  انقالب اسالمی 
هنری  و  فرهنگی  جشنواره  دومین  های  برنامه  از 
فجر شهرستان رشت است.  دكتر محمد حسن پور  
در افتتاحیه دومین جشنواره فرهنگی و هنری فجر 
امام  داشت:  اظهار  رشت  االنبیاء  خاتم  مجتمع  در 
خمینی)ره( اساس انقالب اسالمی ایران را با کتاب 
اسالمی  پاک  اندیشه های  اساس  بر  تحریرالوسیله 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  کرد.  پایه گذاری 
اسالمی رشت با اشاره به اینکه افتتاح نمایشگاه های 
عکس دومین جشنواره فرهنگی و هنری فجر صبح 
امروز انجام شد افزود: در راستای دومین جشنواره 

فرهنگی و هنری فجر با همت هنرمندان شهرستان 
رشت 65 برنامه در مدت 10 روز در ایام دهه فجر 
اجرا  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  ارائه  هدف  با 

می شود. حسن پور با اشاره به اینکه شهرستان رشت 
جزء 15 شهری است که در سطح کشور فعالیت های 
بیان  است  کرده  آغاز  را  کتاب  باشگاه های  جام 
داشت: شهرستان رشت تعداد 50 باشگاه کتابخوانی 
که  600 نفر در این باشگاه ها عضو هستند را ایجاد 
کرده است. وی با بیان اینکه 50 مربی در باشگاه های 
نوجوانان  و  کودکان  بین  را  مطالعه  فرهنگ  مذکور 
ترویج خواهند داد گفت:  اختتامیه جام باشگاه های 
پیروزی  شهید   29 خانواده  از  تجلیل  و  کتابخوانی 
انقالب اسالمی از برنامه های ارشاد شهرستان رشت 
در روز 14 بهمن ماه در مجتمع خاتم االنبیاء رشت 

است.

خانواده شهداي انقالب  رشت تجليل مي شوند

سالگرد  هشتمین  و  سی  در   
و  روال  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 
سنت نانوشته و مبارك هرسال افكار 
عمومی انتظار دارند كه محتوای همه 
رسانه های كشور و سخنرانی ها و 
انعكاس  و  بازتاب  با  ها  نظر  اظهار 

خدمات دولتمردان همراه باشد. 
امسال  بهمن  در  اینكه  به  نظر 
و  گسترده  های  فعالیت   « درآستانه 
انتخابات  در عین حال زود هنگام« 
تر  گسترده  و  جمهوری  ریاست 

انتخابات  كنندگان،  تعداد شركت  لحاظ  به  آن  از 
است  شایسته  داریم  قرار  روستا  شهرو  شوراهای 
تالش  بیان  به  عمومی  توجهات  و  ها  نگاه  ،همه 
های دولت باشد و عده ای خواسته یا نا خواسته 
دیگری  سوی  و  سمت  به  را  فضا  نكنند   تالش 

برخی سخنران ها و محافل  برگردانند ، خطی كه 
سیاسی و رسانه ها اعم از مكتوب و مجازی غیر 

از  آن عمل می كنند.
انجام و اجرای خدمات دولت و بیان آن برای 
مردم در داخل و نگاه های خاص خارج از مرزهای 

خدمات  انعكاس  واقع  در  ایران 
نظام و حاكمیت اسالمی است و 
نباید به هیج بهانه ای به آن خدشه 
ای وارد شود و  الزامی است همه 
در هر لباس و مسئولیتی  به این 

مهم ارج بگذارند. 
ماه بهمن بهارانقالب اسالمی و 
هنگامه بازگو كردن خدمت های 
مسئوالن است و لذا نباید با اظهار 
تفرقه  گاه  و  نسنجیده  نظرهای 
دیگری  سوی  و  سمت  افكنانه 

داده شود . 
های  دستگاه  راستا  این  در 
مسئول و باالتر از آن مردم شریف ایران  و دلسوزان 
و  باشند  داشته  حساسیت  اسالمی  انقالب  و  نظام 
دهه  این  در  نظام  خدمات  جزء  به  ندهند  اجازه 

مبارك سخن دیگر به میان آید . انشاأ اهلل      

فجر انقالب نماد انعكاس خدمات دولت

براي مسابقه ورزشكار رژيم صهيونيستي،مدير كل بيمه اجتماعي وزارت تعاون خبر داد،

   يک مطالعه جديد نشــان مي دهد 
خوردن يک وعده غذای پرچرب نظير 
پيتزا يــا چيزبرگر، موجب اختالل در 

vakoneshiha@                 .عملکرد کبد مي شود

 يکي از علل شـــايع افسـردگي در 
زنــان کمبود فوالت است  

 لبـو سـرشار از فـوالت و آهـــن 
است ، مصرف چغـندر پخته ) لبـو ( از افـسردگي و کم خوني در 

vakoneshiha@                !زنان جوان جـلوگيری ميکند

خوردن نهار بعد از ساعت ۳ موجب
* افزايش دور شکم * چاقي و ديابت ميشود 

جامعه ای که در ان پزشکان اهميت بيشتری داشته باشند, ان جامعه بيمار است, اما جامعه ای که در ان معلم ها و 
استادان از اهميت و توجه بيشتری برخوردار باشند, ان جامعه به راستي با فرهنگ است. افالطون

مورچه ها از بوی دارچين متنفرن، کافيه کمي دارچين 
بريزيد تو لونشون ديگه مورچه ای ديده نميشود

لنز بيونيکي توليد شده که ديد ما را به 
قدرت ۲۰/۲۰ ميرســاند! اين لنز  در ۸ 
دقيقه با قرار گرفتن داخل چشم تا پايان 

عمر ديد را افزايش مي دهد.             
vakoneshiha@ 

هســـــته انــــگور حــاوی 
اسـيدهای  و  آنتــــي اکسيدان 

چرب بسـيار مفيدی است که با پيری مبارزه ميکند ...
vakoneshiha@ 

کيوی، کلسترول را کاهش مي دهد؛ 
زيرا منبع خوبي از فيبر محلول است

گوارش  دستگاه  آب  محلول،  فيبر   
را جــذب کــرده، به شــکل ژل 

چسبناکي در مي آيد و جذب کلســترول از روده را مهار مي کند.                              
vakoneshiha@

غذاي چرب و عملکرد 
بد کبد

لبـو بخــوريد، ضد  
افسردگي است

ناهار را قبل از ساعت ۳ 
بخوريد

پزشک يا معلم - کدام بهترند 

چطور مورچه هارو ازبين 
ببريم؟

خداحافظي با عينک تا 
پايان ۲۰۱۸

وقتي انــار و يا انگـور 
مي خوريد هسته ي 
آن ها را هم بجويد

كيــوي،  دشـمن 
آدميت كلسترول بد

پنج داروي عامل پوکي 
استخوان را بشناسيد

انوشيروان و کشاورز دانا

زندگي سهم تو از اين 
دنياست

 انوشــيروان فرمان داده بود تا هر کس جمله حکيمانه ای بگويد به او چهارصد 
سکه طال بدهند. روزی در حاليکه از کنار مزرعهای می گذشت پيرمرد نود ساله 
ای را ديد که مشغول کاشتن نهال زيتون است. شاه جلو رفت و از پيرمرد پرسيد 
، نهال زيتون بيست سال طول می کشد تا به بار بنشيند و ثمر دهد، تو با اين سن 
و سال با چه اميــدی نهال زيتون می کاری؟ پيرمرد لبخندی زد و گفت : ديگران 
کاشتند و ما خورديم ما می کاريم تا ديگران بخورند...  سلطان از جواب پيرمرد 
خوشش آمد و گفت : واقعا جوابت حکيمانه بود و دستور داد چهارصد سکه طال 
به او بدهند. پيرمرد خنديد.. شاه گفت : چرا می خندی ؟ پيرمرد گفت : زيتون بعد 
از بيست سال ثمر می دهد اما زيتون من االن ثمر داد!!!! باز دستور داد چهارصد 
سکه ديگر به او بدهند ؛ پيرمرد باز هم خنديد ، انو شــيروان گفت : اين بار چرا 
خنديدی؟ پيرمرد گفت : زيتــون سالی يک بار ثمر میدهد اما زيتون من امروز 
دوبار ثمر داد !!! مجددا دستور داد چهارصد سکه ديگر به او بدهند و به سرعت 
از آنجا دور شد. پرسيدند چرا با عجله ميرويد؟  گفت : نود سال زندگِي با انگيزه 
و هدفمند، از او مردی ســاخته که تمام سخنانش سنجيده و حکيمانه است ، پس 

اليق پاداش است. اگر مي ماندم خزانه ام را خالي ميکرد ...!! 
vakoneshiha@   ...آری نيک بگوييد، پند دهيد و پند بگيريد 

زندگی ، ترجمه ی روشن خاک است ، در آيينــه 
ی عشق- زندگی ، فهم نفهميدن هاست - زندگی 
، سهم تو از اين دنياست- زندگی ، پنجره ای باز 

به دنيای وجود- تا که اين پنجره باز است ، جهانی با ماست ،- آسمان ، نور 
، خدا ، عشق ، سعادت با ماست- فرصت بازی ايــن پنجره را در يابيم ،- در 
نبنديم به نور- در نبنديم به آرامش پر مهرنسيم - پرده از ساحت دل ، برگيريم 
،- رو به اين پنجره با شوق ، سالمی بکنيم - زندگی ، رسم پذيرايي از تقدير 
است- سهم من ، هر چه که هست- من به اندازه اين سهم نمی انديشم- وزن 
خوشبختی من ، وزن رضايتمندی ست- شايد اين راز ، همان رمز کنار آمدن 

vakoneshiha@   و سازش با تقدير است

 * قرص کورتون
* قرص ضد افسردگي)فلوکستين(

* آمپول ضد بارداری
* شربت معده الومينيوم 

vakoneshiha@                               داروى ضد تشنج *

  گوسفند هر رنگي که باشد 
باز هم گوسفند است

اگـــر
عقايد آدمي احمقانه باشد -  با کروات 

vakoneshiha@            - و کت شلوار روشن فکر نمي شود

زهرا رضائيکانال تلگرامی » واکنشی ها «

مدير كل بنياد شهيد:

2 جمادی االول  1438
 شماره   12651 بهمن  1395 سه شنبه 

مدير مسئول  



واكنش
95 درصد مطالب نشريه 

توليدي است

mohammadpour3650@yahoo.com :  آدرس الکترونيکي هفته نامه واكنش

    صفحه آرايي :       سالمه شيرزادي    

         همراه :  ۰9۱۲5۰۳6۸۱۰             چاپ :  نوين

صاحب امتياز و مدير مسئول :     مجيد محمد پور
 

نشريه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي

سه شنبه ، 12  بهمن 1395 ، 2 جمادي االول  1438 ، 31  ژوئن  2017 ، شماره 651 ، 8 صفحه

 دفتر رشت: خيابان سعدی، بازار روز،  الين سوم
دفتر منطقه اي : رشت ،  خ نامجو،  روبه روی سه راه منظريه، ابتدای كوچه صالحكار، ط سوم

های  رقابت  از  دوره  دهمین  دواز 
میزبانی  به  گیالن  استان  اندازی  مچ 
با  رودسر  شهرستان  کالچای  بخش 
حضور ورزشکاران نامدار شهرستانی 
به  شد.  گزار  بر  کشوری  و  استانی   ،
گزارش خبر نگار نشریه واکنش عصر 
با حضور 42  این رقابت  روز جمعه 
ورزشکار، به داوری ایمان مقدسی ، 
یاسر جعفری مقدم ، محمدرضا فتح 
جاللی ، کاظم صفایی ، محمد صیاد 
مرتضی  و  برنا  محمود   ، منش  هژبر 

به  مسابقات  برگزاری  همچنین  و  رضایی 
سرپرستی مجتبی موسی علی ریاست هیئت 
ژرورش اندام کالچای  در سالن شهدای این 
در  مسابقات  از  دوره  این  شد.در  آغاز  شهر 
سعید   ، ورزشکاران   ، دست  راست  قسمت 
جعفری  جواد  محمد   ،  60 اوزان  در  چمنی 
در 65 ، علیرضا دریا رو در 70 ، حامد پور 

جوادی در 75 ، فریبرز درویش وند در 80 ، 
بهنام خشنودی در 85 ، خیام علیپور در 90 
در  فرشاد شعبانی  در 100،  عابدی  ، حسین 
110 ،  زین العابدین پور اسماعیل در مثبت 
110 کیلو گرم و در گروه پیشکسوتان محسن 
بذرافشان حائز مقام اول شدند. در گروه چپ 
دست نیز ورزشکاران به ترتیب در اوزان 60 

، در 65 مهدی جلیلی ،  سعید چمنی 
سید   85 در   ، ذر  آ  فتح  علی   75 در 
در  جهنگرد  عرف   ، محمدی   عباس 
90 ، حسین عابدی در 100 و افشین 
افشار در 110 کیلوگرم عنوان نخست 
گفتنی  دادند.  اختصاص  خود  به  را 
قالب  در  کالچای  ستارگان  تیم  است 
جوانان  نو  و  بزرگساالن   در  تیمی 
نخست  مقام  دست  راست  گروه  در 
شد  دوم  رتبه  حائز  دست  در چپ  و 
با  برتر  های  تیم  و  ورزشکاران  از  که 
عمل  به  تجلیل  قرمانی  حکم  و  کاپ  اهداء 
از  تقدیر  ضمن  پایان  در  علی  موسی  آمد. 
مسئولین حاضر  و  پیشکسوتان   ، ورزشکاران 
در  را  ذیربط  مسئوالن  بیشتر  هر چه  حمایت 
این  های  استعداد  سازی  خشان  در  راستای 

رشته ورزشی خواستار شد.

خبر ... خبر ...

حدود 8 ميليارد تسهيالت براي 
تعاونيهاي روستايي الهيجان

مروجان سكوالريسم...

نشریه ی منطقه ای واكنش: فرماندار الهیجان اعالم كرد: در 
تعاونی های روستایی شهرستان  توانمند سازی اعضای  راستای 
الهیجان در سه سال دوره حضور دولت تدبیر و امید، بالغ بر ۷ 

میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تسهیالت پرداخت شد.
لیتر  هزار   ۲۷ از  بیش  توزیع   : افزود:  احمدی  محمد  سید 
سموم شیمیایی ، توزیع ۳۴۵۰۰تن آرد روستایی میان کشاورزان 
شهرستان  روستایی  تعاون  اداره  اقدامات  دیگر  از  نیز  الهیجانی 

الهیجان در سال های استقرار دولت یازدهم می باشد.
اینکه  بیان  با  فرمانداری، وی  رسانی  اطالع  واحد  گزارش  به 
»در طول این سالها تجهیز و استانداردسازی مراکز خرید، ایجاد 
نیز  تعاونی  انبارهای  بازسازی  کنار  در  فروش  و  عرضه  مراکز 
اجرایی شد«، گفت: 38 هزار و 500 تن خرید توافقی محصوالت 
و ۲۰۰تن خرید حمایتی محصوالت از دیگر فعالیت های قابل 

اشاره تعاون روستایی شهرستان بوده است.

تحصیل  با  آن  پیوند  و  قدرت  ابزار کسب  را  دین  که  کسانی 
ثروت می کنند، مروج سکوالریسم می شوند. اکثر سکوالریست 
های مذهبی افراد مومنی هستند که فکر می کنند با سکوالریسم 
مخالفند و مخالفت خود را نه یکبار بلکه صد بار هم تکرار می 
به  مومنان  اعتمادی  بی  و  رویگردانی  سبب  آنها  رفتار  اما  کنند، 
خصوص جوانان مومن به دین شده و به نوعی خود با ابزار دین 
انقالب  معظم  رهبر  شوند.  رهنمودهای  می  سکوالریسم  مروج 
را درباره شهر اسالمی در رشت پیاده می کنیم/ شهرداری رشت 

احیای فرهنگ مسجد محله را پی می گیرد
 دوستان! اگر مکتب فکری تان مخالف با ثابت قدم و تخریب 
چهره ی اوست، اشکالی ندارد اما به این بهانه پای مکتب فکری 
اسالمی،  نکنید. شهر  بازی  مردم  اعتقادات  با  و  نکشید  را وسط 
تالش  باید  همه  که  است  ای  شده  تحسین  و  محترم  آرمانشهر 
کنیم به سوی شاخص هایش برویم، پس به جای حرف، پا پیش 
بگذاریم و خطر رویگردانی برخی جوانان از دین را جدی بگیریم 
برای شهر  و مفاهیم اخالق را در چهارچوب حقوق شهروندی 

توسعه گرا مدنظر قرار دهیم.

فرماندار الهيجان اعالم كرد:يادداشت انتقادي شهردار رشت:

نکته  ...

چند نكته از این معنا.....
عروس مدرن 

نامه يک عروس به خانواده شــوهرش: خانواده عزيز من،متشکرم از اينکه منو به جمع خانواده خودتون راه داديد، 
اول بايد بگم که حضور من در اين خانواده نبايد زندگي روتين شما رو تغيير بده،کساني که لباسها رو ميشستند به 
کارشون ادامه بدهند،کساني که غذا درست ميکردند نبايد کارشون رو ترک کنند، کسي که خانه رو تميز ميکرد هم 
به کارش ادامه بده، من اين موضوع رو درک ميکنم و نميخوام هيچکس زندگي روتين و روال خودش و تغيير بده، 

  مدير مسئول من اينجام تا بخورم ،شاد باشم وپسرتون رو کنترل کنم . سوالي داريد؟؟    

8500 تن مركبـات به فـرآوردهاي دیگر تبـدیل شد

آبگیری  پرتقال  تن   8500 از  بیش  کنون  تا  مرکبات  برداشت  فصل  ابتدای  از   
به کنسانتره  باغداران وکشاورزان خریداری شده که  از  تضمینی دولت   قیمت  با 

ومحصوالت جنبی دیگر تبدیل شده است.
مهندس قاسم زاده در مصاحبه ي اختصاصي با خبر نگار نشریه واکنش  و شبكه 
خبري گیالن 24 اظهار کرد: با توجه به افزایش ماده اولیه کارخانه یا همان پرتقال 
آبگیری که متاسفانه ناشی از صدمات ناشي از برف و سرمای زود هنگام امسال بر 

مرکبات باغداران مازندران و گیالن بوده ، افزایش یافته است.  
وی افزود: این مجموعه با جذب و خرید بیش از 8500 تن مرکبات آسیب 
دیده کشاورزان توانسته است در راستای تولید صنایع تبدیلی بیش از 350 تن 
لیتر اسانس  هم چنین   لیتر روغن پوست پرتقال  و 600  کنستانتره ، 12 هزار 
بیش از350 تن تفاله خشک پوست پرتقال تولید کند که از لحاظ کیفیت با 
محصوالت تولیدی کشورهای توسعه یافته رقابت می کند. قاسم زاده تصریح 
کرد : از قبل درآمد حاصل ازاین تولیدات شرکت توانسته حقوق معوقه شش 
ماه پرسنل خود را پرداخت  و امیدواریم با این روند یعنی ادامه تولید و فروش 
محصوالت جانبی بتوانیم تا پایان سال جاری تمامی معوقات را پرداخت و 

به تعهدات خود عمل کنیم.
رئيس هيات مديره خزر نوش:

از واردات بي رويه محصوالت به خصوص مركبات جلوگيري شود
کارخانه  امسال  رشد   : کرد  نیز  اظهار  کارخانه  مدیره  هیئت  رئیس  جوادی  خیراهلل 
مدیون تولیدات کشاورزی باغداران گیالن و مازندران است چرا که با نبود محصوالت 

کشاورزی صنایع تبدیلی نیز عمال وجود نخواهند داشت .
 وی افزود: امروزه با توجه به هزینه های سر سام آور کشاورزی از قبیل افزایش قیمت 

کودهای شیمیایی ، سموم دفع آفات ، کاشت ، برداشت و هزینه های حمل به میادین 
، جا دارد مسئولین اجرایی از واردات بی رویه محصوالت کشاورزی به کشور خصوصا 

مرکبات که در پنج استان کشورتولید می شود جلوگیری کنند.

جوادی گفت : هم اکنون تولید مرکبات در کشور بیش از مصرف داخلی است و برای 
اینكه کشاورزان به شغل خود ادامه داده و از سیل مهاجرت  به کالن شهرها جلو گیری 

شود نیاز مبرم به همكاری مسئولین است.
عضو هيات مديره خزرنوش:

اختيار  در  رايگان  دام  خوراك  بعنوان  تر  تفاله  از  بخشي 
دامداران منطقه قرار گرفت

بیان کرد : هر چند در روزهای  یوسف عبدی دیگر عضو هیئت مدیره 
آغازین فصل کار کارخانه شاهد ترافیک سنگین محصوالت آسیب دیده 
در پشت درب کارخانه بودیم اما با ورود به موقع مسئوالن تعاونی روستایی 
استان خیلی زود این مشكل بر طرف شد و امروز با مدیریتی مطلوب در حال 

خدمت به باغداران و کشاورزان عزیز هستیم. 
شب  از  پاسی  تا  کشاورزان  حال  رفاه  جهت  کارخانه  پرسنل   : افزود  وی 
جوابگوی خیل عظیم مرکبات بوده اند وتفاله تر به دست آمده راهم به عنوان 

خوراک دام و بصورت رایگان در اختیار دامداران قرار داده شد. 
در پایان مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این مجموعه تولیدی از مدیر کل 
تعاونی روستایی استان جناب آقای مهندس رنگیدن ، فرماندار شهرستان جناب 
جناب  اسالمی   مجلس شورای  نماینده   ، رودسری  جانبازی  امیر  مهندس  آقای 
آقای دکتر اسداهلل عباسی ، مدیر تعاونی روستایی شهرستان رودسر جناب آقای 
مهندس خوش فكر و تمامی کارشناسان این سازمان و همچنین کارشناسان جهاد 
کشاورزی که در راستای کیفیت هر چه بیشتر محصوالت تبدیلی تولید شده ،ورود 
به موقع و تنظیم بازار و تمامی فعالیت های مسئولین در جهت روند کاری مطلوب کارخانه 

تقدیر کردند.

مدير عامل کارخانه خزر نوش :

،  اسانس،  روغن پوست پرتقال و تفاله خشك از توليدات فرآوري شده استكنسانتره 

دوازدهميـن دوره مسابقـات مچ انـدازي
                  استان گيالن برگزار شد 

در بخش کالچاي : 

ایمان عليزاده


