
ISSN 2345 - 5667

95 درصد مطالب نشريه 
توليدي است

واکنش هر سه شنبه تقديم به شما

 هرکنش شما واکنش ما را به دنبال دارد 

09125036810  سه شنبه 19 بهمن 1395 ، 9 جمادی االول 1438 ، 7  فبریه  2017    تماس با مدیر مسئول

 صفحه 6

 با مديران
 بي تدبير برخورد مي كنم 

نشریه نیشن در مطلبی نوشت رئیس جمهور جدید آمریکا تنش ها با ایران را بدون در نظر گرفتن تبعات وحشتناک آن ادامه می دهد.  آیا آمریکا به ایران 
حمله می کند؟  نشریه نیشن نوشت رئیس جمهور آمریکا تنش ها با ایران را بدون در نظر گرفتن تبعات وحشتناک آن افزایش می دهد...

 صفحه 2

آيا آمريکا به ايـران حمله مي کند؟

 صفحه 8 صفحه 6

 صفحه 2

 صفحه 7

 صفحه 2

 صفحه 8

 صفحه 5

برندهاي برتر توليدي گيالن 
تجليل شدند    

كاهـش ميـزان بيـمه
 تكميلي           

خطر انديشه 
ليبراليستي در 

كشور ! 

150 برنامه 
فرهنگي در 

دهه فجر        

هشدار 
دانشجويان 

ايراني به 
ترامپ

اجماع 
مديريتي 

گيالن بيشتر 
شود  

 شماره  652 ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

افتتـاح مجتمع تفريحـي 
ترنج رضوانشهر

ادامه مطلب صفحه4

شبكه  و  واكنش  ي  نشریه 
امید  کارآفرینی  صندوق  مدیران  عملکرد  ارائه  جلسه   :24 گیالن  خبري 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  و  رئیس  با حضور  استان  شهرستان هاي 
انسانی سازمان برنامه و بودجه گیالن، مدیر کل تعاون استان، کار و رفاه 
مدیران  و  استان  مدیرعامل  و  گیالن  استاندار  جوان  مشاور  اجتماعی، 

شهرستانی صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.
رئیس برنامه و بودجه گیالن در بخشی از سخنانش اظهار ه کرد : راهی 
نبود و  انقالب راه چندان راحتی  از پیروزي  که ما در پیش گرفتیم پس 

امروز هم در آستانه سی و هشتمین سالگرد انقالب هستیم .
  دكتر محمدي به دوران شکوفایی اقتصادي در دوران هاشمی اشاره 
کرد و گفت : سال 68 سالی است که برنامه اول توسعه تبیین می شود و 
مدیریت اجراي آن هم شخص مرحوم هاشمی بود .از نظر نتیجه باالترین 
نرخ رشد اقتصادي را در همین دوران سازندگی داشته ایم .   وي اذعان 
داشت :امروز نرخ رشدي که در نیمه اول سال 95 اعالم کردند حدود 7.5 
درصد است .چون درآمدهاي ما وابسته به نفت است و وقتی میزان فروش 
نفت باال می رود این اتفاق می افتد و این ماحصل کار جمعیت انبوهی 
نشان می دهد که ظرفیت  این عدد   : نیست.   محمدي گفت  از کشور 
اقتصادي کشور ما بیش از این است و بسیاري از جمعیت کشور ؛دغدغه 
شغل دارند و بدنه دولت نمی تواند پاسخگوي همه نیازهاي شغلی باشد 
.باید شرابطی ایجاد کنیم که کارآفرینی در بخش خصوصی رونق پیدا کند .

کار آفريني در 
بخش خصوصي 

رونق يابد  

شهــردار :استـانـدار: 

مديركل ارشاد:

مدير مسئول  

بر  خداوندي  نعمت  اين  برف 
و  مردم  ببارد  كشوري  هر  روي 
مسئوالن از آن استقبال مي كنند،  اما 
معلوم نيست چرا گاهي در كشوري 
سرزمين  يك  كه  ما  كشور  مانند 
خشك و كم اب است،  بارش برف 
به گزارش شبکه  تبديل مي شود.؟!   به بحران  زياد بالفاصله 
تحليلی خبری گيالن 24 ، بي ترديد بارش فراوان برف بحران 
البته مردمي كه  نيست ،  بلکه عملکرد دستگاه هاي مسئول و 
بايد به يك ديگر و به اين  دستگاه ها با جان و دل  كمك كنند،  
بحران است. يعني بايد فرهنگ كمك به هم را به دور از شعار 
به شعور تبديل كرده و آن را گسترش دهيم كه در اين صورت 

بخش عمده اي از مشکالت حل خواهد شد.
 در بسياري از سرزمين هاي ديگر وقتي كه سيل جاري مي 
ابتدا مردم به يکديگر كمك مي   ، بارد  شود يا برف زياد مي 
كنند و سازمان هاي مسئول هم با امکاناتي كه در اختيار دارند 

به كمك جامعه مي شتابند.
 بارش برف روزپنج شنبه 14 بهمن ماه  كه در رشت مركز 
استان گيالن تا 70 سانتي متر و در ارتفاعات تا يك متر ونيم 
بر آورد شد،  هواشناسي گيالن اعالم كرد، اين برف در شرايط 
رطوبت صد درصدي و بسيار پر آب و سنگين بود. در عين 
حال دماي هوا به يکباره در گيالن تنزل يافت و در جلگه به 
هفت درجه و در كوهستان به15 درجه سانتي گراد زير صفر 
رسيد كه اين برودت موجب ماندگاري  و انباشت برف  در 

معابر شده است و مشکالتي به وجود آمد.
  با بارش برف همه دستگاه هاي مسئول به حد توان پاي 
كار آمدند و باور كنيد كه كسي خواب نبود و البته  به اندازه 
امکانات تالش كردند اما گستردگي مشکل  در معابر عمومي 
، قطع برق به صورت وسيع ،  مشکل قطع آب پيامد قطع برق 

معضالت را مضاعف كرد.  
و  شهري  مسئوالن  از  برخي  مشکالت  اين  كشاكش  در 
به مسئوالن و  نمايندگان خانه ملت به جاي كمك  استاني و 
و  انتقاد  شدند.!؟  ديگري  فضاي  وارد  عمومي  افکار  آرامش 
اعتراض كردن حق همه كساني است كه در جريان اين حادثه 
اذيت شدند و از برق،  اب ،  راه محروم بودند اما مسئوالن نبايد 
بالفاصله در همان زمان با زباني تندتر وارد صحنه شوند،  بلکه 
بايد افکار عمومي را آرام كرده و با فروكش كردن مشکالت با 
نشست هاي فوق العاده و بررسي آسيب ها انتقادها ي به جاي 

خود را از طريق رسانه هاي مطرح كنند.

كاش همه كمك مي كردند

سرمقاله

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  

طب استاد محمد پشنگ

محـل خريـد كتـاب :
   كتابفروشي طاعتي - رشت ، ميدان شهرداري ،  ابتداي علم الهداي - 

كتابفروشي  بدر -  گلسار،  رو به روي  اداره كل پست گيالن

با   0 3  سال سابقه ورزشي
 داراي مجوز رسمي از اداره کل ورزش و نوجوانان استان گيالن 

تلفن تماس براي خريد شمارگاني كتاب           09125036810
كتابي دانشگاهي براي رشته هاي روزنامه نگاري - امور فرهنگي  و

 روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

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

ششمين تاليف  
استاد مجيد 

محمدپور                

خـوشا به حـال آنکه علمش را خـدا داد 
بنيـان گـذار ماسـاژ مينيـاتـوری نامرئـی

تصويب مديريت واحد 
 صفحه 4شهـري

بحران برف آمد،

استاد  بزرگوار 
جنـاب آقاي عسکـري

جايگاه پدر بسيار رفيع است. با تاسف و تاثر بسيار ضايعه مولمه 
در گذشت پدر بزرگوارتان را صميمانه تعزيت و تسليت عرض 
مي كنم،  روحش شان شاد و خداوند به شما و همه بازماندگان 

صبرو بردباري عطا فرمايد.
  مجيد محمدپور

 مدير مسئول نشريه ي منطقه اي واكنش

کاهش دردهاي آرتروز ، ديسک کمر ، رماتيسم ، سر درد ، ميگرن  ، معده درد ، 
نفخ معده ، درد شانه ، بي خوابي ، فراموشي ، استرس و ...

آدرس : گلسار ، انتهاي خيابان نواب ، ساختمان بوعلي ، طبقه 5 ، واحد 13 
09113331282 - 33133393 - 33111890 

همه روزه 16  الي  0 2

برادر بزرگوارم جناب آقاي 
مهندس مهدوي

انتصاب جنابعالي به عنوان فرماندار شهرستان بزرگ تالش كه 
تبريك  صميمانه  را  دارد  شما  كارآمدي  و  شايستگي  از  نشان 
و  اخالق  با  عزيز  شما  افزون   روز  توفيقات  كنم.   مي  عرض 

مردمي را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.
مجيد محمدپور-  نويسنده ،  روزنامه نگار و استاد دانشگاه  و 

مدير مسئول نشريه ي منطقه اي واكنش

رئيس برنامه و بودجه گيالن،



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

موشك های ايران 7 
دقيقه اي به  تل آويو 

مي رسند

mohammadpour3650@yahoo.com 

نوشت  مطلبی  در  نیشن  نشریه 
رئیس جمهور جدید آمریکا تنش ها با 
تبعات  ایران را بدون در نظر گرفتن 

وحشتناک آن ادامه می دهد.
 آیا آمریکا به ایران حمله می کند؟

 نشریه نیشن نوشت رئیس جمهور 
در  بدون  را  ایران  با  ها  تنش  آمریکا 
آن  وحشتناک  تبعات  گرفتن  نظر 

افزایش می دهد.
در  نشریه  این  اینترنتی  پایگاه   
رئیس  هاي  سیاست  درباره  مطلبی 
نوشت:  ایران  درباره  آمریکا  جمهور 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دولت 
ایران  علیه  بی پروایانه  تهدیدهاي  به 
در  چهارشنبه  روز  دهد.  می  ادامه 
واکنش به آزمایش هاي اخیر موشکی 
ایران، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی 
آمریکا، اعالم کرد، کاخ سفید »رسما 
به ایران هشدار داده است«؛ البته وي 
آیا  که  نکرد  اشاره  موضوع  این  به 
ایران  علیه  نظامی  نیروي  از  استفاده 
در دولت جدید بررسی شده است یا 
خیر.  دولت آمریکا همچنین تصمیم 
افزایش  را  ایران  علیه  تحریم ها  دارد 
این  تنش هاي  پیش  از  بیش  که  دهد 
چند  دهد.  می  افزایش  را  کشور  دو 
ساعت قبل از آن، ترامپ در حساب 
آتش  با  »ایران  نوشت:  خود  توییتر 
رئیس  نمی دانند  آنها  کند،  می  بازي 
آنها  با  اندازه  چه  تا  اوباما  جمهور 

مهربان بوده است؛ البته من نیستم.«
در  حتی  تنش  افزایش  این 
نیز  آمریکا  جمعی  رسانه هاي 
این  اوایل  در  کرد.  می  خودنمایی 
ماه، بیزینس اینسایدر مقاله اي تحت 
عنوان »پس از حمله اخیر حوثی ها، 
هاي  قایق  به  شلیک  آمریکا  احتماال 
ایران را در نظر می گیرد« منتشر کرد. 
این  مهمتر  نوشت:  ادامه  در  نیشن 
ایران حمله خواهد  به  آمریکا  آیا  که 
عناصر  حمله  درباره  مقاله  این  کرد؟ 
حوثی )نیروهاي جنبش انصاراهلل( در 
یمن علیه یک جنگنده نیروي دریایی 
بخشی  که  بود  سعودي  عربستان 

حمله  از  آمریکا  هاي  حمایت  از 
عربستان علیه یمن است. 

دارد  وجود  بی اساسی  ادعاهاي   
اصلی حوثی ها یک کشتی  که هدف 
و  دولت  و  است-  بوده  آمریکایی 
رسانه هاي آمریکایی ادعایی نادرست 
را مطرح می کنند که حوثی ها عامالن 

ایران هستند.
 واقعیت این است:

اي  دیرینه  بخش  ها  حوثی   .1  
با شیوه حکومت  ها  یمنی  از جامعه 
خاص خود هستند؛ ایران کمک هاي 
مالی به آنها داشته است، اما آنها تحت 
علیه  حوثی ها  نیستند.  تهران  کنترل 
حمایت  تحت  که  یمن  سابق  دولت 
و  می جنگند  بود،  عربستان سعودي 
جنگ داخلی این کشور که به مداخله 
منجر شد،  عربستان سعودي  مستقیم 
در اوایل سال 2015 آغاز شده است.

یمن  علیه  ها  سعودي  جنگ   .2  
بر  شهروند  هزاران  است،  وحشیانه 
اثر بمباران ها و گرسنگی جان خود 
را از دست داده اند، مردم این کشور 
که دیگر به بنادر دسترسی ندارند به 
کشور  این  و  دارند  نیاز  دارو  و  غذا 

فقیر شرایط بحرانی را سپري می کند 
به گونه اي که پنجاه درصد مردم آن 
زنده  براي  و  ندارند  غذایی  امنیت 
سازمان  غذایی  هاي  کمک  به  ماندن 

ملل وابسته اند.
یمن  جنگ  در  تقریبا  آمریکا   .3
فروش  طریق  از  دارد-  مشارکت 
دیگر  و  جنگنده  دالر  میلیاردها 
تجهیزات نظامی به عربستان سعودي 
و نیز از طریق تامین سوخت جنگنده 
هاي نیروي هوایی عربستان سعودي 
هوایی  نیروي  خلبانان  طریق  از 
آمریکا، واشنگتن به شکل مستقیم در 

این جنگ نقش دارد.
 4. تاکنون کنگره آمریکا مجوزي 
در  کشور  این  مداخله  هرگونه  براي 
صادر  یمن  علیه  ها  سعودي  جنگ 
حال  در  کم  دست  است.  نکرده 
حمله  خطر،  ترین  بزرگ  حاضر، 
مستقیم آمریکا به ایران نیست و بلکه 
مشارکت بیشتر آمریکا در جنگ یمن 
این  در  است.  ایران  با  مقابله  نام  به 
که  گفت  توان  نمی  دیگر  صورت 
سعودي  عربستان  جنگ  از  آمریکا 
خطر  این  بلکه  کند،  می  حمایت 

وجود دارد که آمریکا به شکل مستقیم 
در جنگ یمن علیه ایران وارد عمل می 
اتفاقی  تبعات بشردوستانه چنین  شود. 

براي یمنی ها فاجعه بار خواهد بود.
در  پنتاگون،  گزارش  اساس  بر 
ویژه  نیروهاي  هفته  این  آخر  حمله 
آمریکا در یمن، 14 شبه نظامی القاعده 
کشته شدند و بر طبق گزارش ها، 16 
شهروند از جمله چند کودک که یکی 
از آنها یک کودک هشت ساله بود، نیز 

در این حمله جان باختند.
شبه  در  القاعده  علیه  حمله  این   
جزیره عربی، شاخه القاعده در یمن، را 
به عنوان حمله اي مجزا  آمریکایی ها 
از مشارکت واشنگتن در جنگ سعودي 

ها علیه یمنی ها سازماندهی کردند. 
نشریه نیشن در پایان نوشت: 
خطر ویژه اي در اقدامات بی پروایانه 
رئیس جمهوري وجود دارد که بعید 
علیه  تهدیدش  از  رسد  می  نظر  به 
اگر  حتی  کند،  عقب نشینی  ایران 
تبعات  درباره  وي  به  مشاورانش 

وحشتناک این اقدام هشدار دهند.

»ایران اعالم کرد فقط هفت دقیقه زمان نیاز است تا موشک 
هاي ایرانی به تل آویو برسند ...«

 موشک موشک هاي ایران هفت دقیقه با تل آویو فاصله 
دارند

 روزنامه صهیونیستی جروزالم پست )JPost( در گزارش 
مشروحی نوشت: ایران اعالم کرد فقط هفت دقیقه زمان نیاز 

است تا موشک هاي ایرانی به تل آویو برسند.
متعهد  ایرانی  مقامات  آمده است:  این گزارش  ادامه  در    

هاي خروشان«  »موشک  و  موشکی  برنامه  پیشبرد  که  شدند 
موشکی  برنامه  آنان  نگاه  از  چون  دهند  ادامه  را  کشور  این 

ماهیتی دفاعی دارد.
  جروزالم پست افزود: »مجتبی ذوالنور« عضو کمیته امنیت 
سپاه  سابق  مقام  و  ایران  پارلمان  خارجی  سیاست  و   ملی 
پاسداران گفته، زمان الزم براي رسیدن موشک هاي ایران به 

تل آویو تنها هفت دقیقه است.

واكنش2

آيا آمريکا به ايران حمله می كند؟

حسين غريب بي باالني

ديدگاه

آگهي ثبتي

 جمعی از دانشجویان هوافضاي ایران در بیانیه اي 
با اشاره به رجزخوانی  هاي اخیر ترامپ براي ملت 
ایران نوشت: »ایران با آتش بازي می کند«، »ما امروز 
که  است  پیام  هایی  اخطار می  دهیم«  ایران  به  رسمًا 
رئیس جمهور تازه  وارد آمریکایی به عنوان هشدار 
به مّلت ایران اعالم کرده. گویی نمی  داند این پیام  ها 

را براي چه کشوري ارسال می کند.
پی  در  ایران  هوافضاي  دانشجویان  از  جمعی   
و  ها  شرکت   و  ایرانی  هاي  شخصیت   تحریم 
نهادهاي دولتی که اخیرًا به دنبال آزمایش موشکی 
شد،  اعمال  آمریکا  دولت  سوي  از  کشورمان، 

بیانیه اي صادر کرد.
  در این بیانیه آمده است:  دولتمردان آمریکایی 
براي بار دیگري اوج خصم و غضب خود را نسبت 
از جنس  نه  بار  این  اّما  دادند؛  بروز  ایران  مّلت  به 
جنس  از  بلکه  اوباما،  و  کري  مرموزانه  لبخندهاي 
افکار متشوش و جنون آمیز ترامپ. بار دیگر دست 
مکر، حیله و ظلم آمریکا از پس لبخندهاي مسئولین 
آمریکایی با آمدن ترامپ نمایان شد و براي چندمین 

بار از چهره بزک شده خود رونمایی کردند.

انقالب  دانشنامه  و  پژوهی  تاریخ  بنیاد  رئیس 
خطري  بزرگترین  را  لیبرالیستی  اندیشه  اسالمی 
تهدید می کند و متذکر شد:  را  انقالب  دانست که 
امام همواره خطر فرهنگ غرب و اندیشه لیبرالیستی 

را گوشزد می کرد.
حجت االسالم والمسلمین حمید روحانی  با بیان 
قدرت  به  را  پهلوي  خاندان  جهانی  استکبار  اینکه 
منابع  کند و  نابود  را  اسالم  آن  به وسیله  تا  رساند 
با  ببرد، گفت: رضاشاه سعی کرد  به یغما  ایران را 
سرنیزه اسالم را از رسمیت بیاندازد و مردم ایران را 

با مذهب بیگانه سازد، اما موفق نشد.
انقالب  دانشنامه  و  پژوهی  تاریخ  بنیاد  رئیس 
سیاست  و  غربی  اندیشه هاي  رواج  اسالمی 
نابودي  براي  شاه  محمدرضا  نقشه  را  لیبرالیستی 
آیت اهلل  دوران  آن  در  افزود:  و  دانست  اسالم 
این  برابر  در  استوار  کوهی  مانند  بروجردي)ره( 

 سیاست اعمال فشار و تشدید تحریم هاي آمریکا 
شخصیت هاي  تحریم  نیست.  پایانی  را  ایران  علیه 
به  اخیرًا  که  دولتی  نهادهاي  و  و شرکت ها  ایرانی 
دولت  سوي  از  کشورمان،  موشکی  آزمایش  دنبال 
سوي  از  رجزخوانی هایی  با  شد،  اعمال  آمریکا 
بوده  همراه  کشور  این  مسئولین  و  جمهور  رئیس  
است. »ایران با آتش بازي می کند«، »ما امروز رسمًا 
ایران اخطار می دهیم« پیام هایی است که رئیس  به 
جمهور تازه  وارد آمریکایی به عنوان هشدار به مّلت 
ایران اسالمی اعالم نموده  است، که گویی نمی داند 

این پیام ها را براي چه کشوري ارسال می  کند.

توطئه ایستاد و اجازه نداد به حریم اسالم و قرآن 
پهلوي  رژیم  ایشان  رحلت  از  بعد  شود.  تجاوز 
فرصت یافت تا نقشه دیرینه جهان خواران را پیاده 
اما در این  و برنامه هاي ضد اسالمی را اجرا کند، 

زمان نیز با هوشیاري امام ناکام ماند.
مهر   16 را  انقالب  نهضت  آغازین  مقطع  وي 
خمینی)ره(  امام  کرد:  عنوان  و  دانست   41 سال 
اسالم  نجات  راه  تنها  روحانیون  و  علما  جمع  در 
که  کرد  معرفی  رژیمی  براندازي  را  اضمحالل  از 
نابودي اسالم به  انگلیس براي  با حمایت استعمار 

قدرت رسیده بود.
حجت االسالم روحانی با بیان اینکه امام بعد از 
توکل بر خدا به ملت اتکا داشت، تصریح کرد: امام 
با روشنگري به مردم آگاهی داد و نهضت انقالب 
را به پیش برد. رژیم پهلوي بعد از واقعه 15 خرداد 
لذا براي نجات سلطنتش  احساس وحشت کرد و 

اندیشمند  شجاع،  زنان  و  مردان  سرزمین  اینجا   
و فاضل است. جایی که مفهومی جدید از قدرت، 
مقاومت، ایثار و شهادت را به جهانیان اعالم نموده  
است، کافی است مطالعه  اي بر مجاهدات هاي این 
روبرو  مّلتی  چه  با  بدانید  تا  داشته  باشید  سرزمین 
سوریه  و  عراق  در  هم کیشانتان  کام  هنوز  هستید. 
تلخ است... با سرزمینی روبري هستید که اهالی آن 
جز خداوندشان از هیچ احدي نمی  هراسند و کاسه 

سرشان را با خداوندشان به ودیعت نهاده  اند.
 فرزندان روح  اهلل و نسل انقالب اسالمی را تهدید 
بلعیدن  براي  فارس  خلیج  خروشان  امواج  نکنید. 
نظامیتان  نیروهاي  مجدد  درآوردن  زانو  به  و  ناوها 
حضرت  انقالب  الشأن  عظیم   رهبري  تالطمند.  در 
امام خامنه  اي )مدظله العالی( پیش از این پاسخ این 

دست رجزخوانی  ها را داده  اند.
»پنج رئیس جمهور دیگر ]آمریکا[ از اّول انقالب 
تا امروز، در این آرزو که جمهوري اسالمی را تسلیم 
کنند یا ُمردند یا در تاریخ گم شدند، شما هم مثل 
آنها؛ شما هم این آرزو را هرگز به دست نخواهید 

آورد که ایران اسالمی را تسلیم کنید.«

دست  سقوط  خطر  از 
که  زد  مردم  کشتار  به 
براي  خالی  دست  با 
خویش  مرجع  از  دفاع 
بودند.  آمده  میدان  به 
تاریخ  بنیاد  رئیس 
دانشنامه  و  پژوهی 

براي  شاه  توطئه  را  امام  تبعید  اسالمی  انقالب 
دانست  مردم  سوي  از  انقالب  نهضت  فراموشی 
با وجود  که  بود  نتیجه رسیده  این  به  و گفت: شاه 
امام نمی تواند به سلطنت خود ادامه دهد لذا سخن 
داشتن  نگه  ممنوع کرد و مجازات  را  امام  از  گفتن 
عکس امام زندان بود؛ غافل از اینکه امام بر قلب ها 
ناگسستنی  پیوند  ایشان  با  حکومت می کرد و مردم 

داشتند.

9 جمادی االول  1438
 شماره   19652 بهمن  1395 سه شنبه 

به تجربه ثابت شده که مدیران 
سایر  از  بهتر  متعهد  و  بومی 
توانند منشا خدمات  مدیران می 
خدمت  ي  حوزه  در  بزرگی 

خودت باشند. 
را  جانبازي  مهندس  جناب 
اداره ي  از پیش می شناسیم در 
جهاد کشاورزي منشا خدمات خوبی بودند و کار نامه اش مثبت،در 
خدمت  میتواند  دارند  که  اي  تجربه  به  توجه  با  هم  فرمانداري 
نظر  از  رودسر  شهرستان  باشد.  رودسر  شهرستان  در  صادق  گذار 
جغرافیایی شرایط مناسبی دارد باید در جهت پیشرفت اهداف مقدس 
را در زمینه ي توسعه ي  تمام سعی و تالش خود  همت گمارده و 
اساسی و همه  کارهاي  انجام  با  باید  دهیم.   انجام  شهرستان رودسر 
جانبه شهرستان را به حق و جایگاه واقعی اش برسانیم خدمت رسانی 
به مردم از سوي مدیران دستگاه هاي اجرایی یک وظیفه و مدیریت 
امانتی است که مردم به ما اعتماد کرده و به دست ما سپرده اند باید 
تالش کنیم تا رضایت مردم را جلب نماییم در چهار پنج سال اخیر 
با توجه به تحریم ها و مشکالت مالی پروژه هاي خوبی شروع شد 
نظیر کانال آب رسانی سد رودخانه سموش که بخشی از آن اجرایی 
شده و در بخش دیگر زمینه هاي مسیر آزاد گردیده است باید کانال 
سازي ادامه پیدا کند قرار بود در سال 95 یک مرحله از سد بزرگ 
تاکنون  متاسفانه  گیرد.  قرار  برداري  بهره  مورد  و  گیري  پلرود آب 
موفق نبودیم باید تالشکرد اگر در سال  95  فاز اول انجام نگرفت 
حداقل در اوایل سال 96 مورد بهره برداري قرار گیردقرار است در 
سال 98 سد پلرود به پایان برسد امیدواریم با همت جناب فرماندار 
این  ثمره  محترم،  نماینده  و  دارند  به شهرستان  تعصب خاصی  که 
پروژه ها را به کام مردم شیرین کنند باید دانشکده ي فنی و مهندسی 
در  و  کالچاي  بخش  در  رودسر  شهرستان  در  گیالن  شرق  در  که 
منطقه واجارگاه قرار دارد توسعه و داراي بودجه مستقل از وزارت 
و  موفق  است.  مردم  مطالبات  از  بخشی  ها  این  باشد  داشته  علوم 

موید باشند.

با  اعدام  به  محكوم  نفر  فرانسه،سه  انقالب  اوایل  در  میگویند 
گیوتین شدند ، آنها عبارت بودند از روحانی ، وکیل دادگستري و 
فیزیک دان . در هنگامه ي اعدام ، روحانی پیش قدم شد ، سرش 
چیه  آخرت  حرف   : شد  سؤال  او  از  ،و  گذاشتند  گیوتین  زیر  را 
تیغ  وقتی  داد،  خواهد  نجات  مرا  ...خدا...خدا...او  خدا   : گفت  ؟ 
گیوتین را پایین آوردند ، نزدیک گردن او متوقف شد. مردم تعجب 
کردند، و فریاد زدند: آزادش کنید!،خدا حرفش را زده! و به این ترتیب 
نجات یافت .نوبت به وکیل دادگستري رسید ، از او سؤال شد: آخرین 
را  مثل روحانی خدا  من   : بگی چیست؟ گفت  که می خواهی  حرفی 
...عدالت  عدالت   ، دانم  می  بیشتر  را  عدالت  درباره  ولی  شناسم  نمی 
...عدالت...گیوتین پایین رفت ،اما نزدیک گردنش ایستاد، مردم متعجب 
، گفتند :آزادش کنید ، عدالت حرف خودش را زده! وکیل هم آزاد شد. 
آخر کار نوبت فیزیکدان رسید ، سؤال شد ، آخرین حرفت را بزن ،گفت 
:من نه روحانیم که خدا را بشناسم و نه وکیلم که عدالت را بدانم ، اما 
من می دانم که روي طناب گیوتین گره اي است که مانع پایین آمدن تیغه 
می شود ! با نگاه دریافتند و گره را باز کردند، تیغ بران برگردن فیزیکدان 
فرود آمده و آنرا از تن جدا کرد. گفته اند : الزم است گاهی دهانت 
را بسته نگاه داري، هر چند حقیقت را بدانی !چه فرجام تلخی دارند 

آنان که به »گره ها« اشاره میکنند!

فقط گره را نبينيد !!
خبر

خبر

آمریكایی  دار  ترامپ  سرمایه  دونالد   
متحده  ایاالت  انتخابات  جریان  در  كه 
رئیس  همسر  كلینتون  هیالري  آمریكا 
جمهوري اسبق آمریكا را در میان ناباوري 
هاي  كارشناس    ، نظران  صاحب  همه 
موسسه  و  سیاسی   غیر  و  سیاسی  حوزه 
هاي معتبر نظر سنجی كنار زد و بر كرسی 
این  نشست،   آمریكا  در  مقام  باالترین 
روزها  بحث اول محافل سیاسی و رسانه 
المانی  اي جهان شده است. وي كه یك 
مهاجر به آمریكا است  و به این ویژگی 
كه  است  كسی  كند،   می  افتخار  خود 
قانونی چند دهه  غیر  به صورت  مادرش 
اگر  ترامپ  شد.  متحد  ایاالت  وارد  قبل 
اقتصادي  مغز  باشد،  نداشته  ویژگی  هیچ 
در  خود  زندگی  مدت  در  و  دارد  خوبی 
بخش هاي مختلف اقتصادي موفق نشان 
داده است، اما به نظر می رسد كه هرگز 
هرگز  كه  زیرا  نباشد  خوبی  سیاستمدار 
در این عرصه آموزش  و تمرینی نداشته 
است. شاید به همین علت است كه او در 
عرصه سیاسی بسیار رو بازي می كند و 
هر آنچه به ذهنش می آید بدون  مشورت 

با مشاوران خود اجرایی می كند.!
رئیس  نهمین  و  چهل  طوفانی  معرفی 
جمهوري آمریكا به همین علت است كه 
او بی مطالعه و بررسی مسائل مورد عالقه 
تلویزیون  هاي  دوربین  جلوي  را  خود 
حتی  خود  تصمیم  بر  و  كند  می   امضا 
اگر اشتباه  و به زیان جامعه آمریكا باشد، 
اصرار بسیار می ورزد و آمادگی هر گونه 
مرزها  از  خارج  و  درون  در  را  برخورد 
دارد. واقعیت این است كه سیاست هاي 
او ریشه در رفتار دیگر روساي جمهوري 
آمریكا دارد و تفاوت وي با دیگران این 
است كه ترامپ زیر پوستی و پنهان وارد 
صحنه نشده و همه چیز را اشكارا مطرح 
می  نظر  به  كه  كند  می  عمل  آن  به  و 
بسیار  ظاهر  در  چه  اگر  روش  این  رسد 
خطرناك است اما در واقع خطرناك تر از 
عملكرد اوباما،  كلینتون،  بوش پسر و پدر 
به  نیست.  و  نبوده  آنها  امثال  و  ریگان  و 
عبارتی جهان می داند با چه كسی رو به 
رو است و چه واكنشی باید نشان بدهند.

ترامپ  بخشی از وزیران دولت آمریكا 
انتخاب كرده است  را هم از جنس خود 
و همین حالت بی احتیاطی و بر پروایی 
پس  و  است  شده  جهان  نگرانی  موجب 
ازانتخاب وي هر روز در آمریكا و دیگر 
پا می  بر  كشورهاي  تظاهراتی علیه وي 
شود.  به هر حال در شرایط كنونی هیچ 
صاحب نظر و سیاستمداري نمی داند كه 
مانند  آینده چه خواهد كرد و  ترامپ در 
اسب چموشی است كه طناب پاره كرده 
باشد،  هر لحطه به سمتی تاخت می زند، 
اما هر چه هست جهان امیداور است كه 
این اسب چموش در ماههاي آینده با كم 

شدن انرژي اش آرام شود.  امیدواریم

هشدار دانشجويان هوافضاي ايران به ترامپ

خطر انديشه ليبراليستي انقالب اسالمي را تهديد مي کند

جروزالم پست؛

تـرامپ رو بـازي 
مي كند

 

ديدگاه

»خـوب است که بمانـد و 
هميشه جاويد«

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس 
تلخ  طنز  که  باورند  این  بر  برخی  گفت: 
براي  صابري  کیومرث  اما  است  گزنده  و 
خروج طنز از تلخ کامی یک حرکت نو و 
این راه به  ایجاد کرد. وي در  جدیدي را 

تنهایی و با شهامت گام برداشت.
محمدمهدي  والمسلمین  حجت االسالم   
صابري  کیومرث  یادمان  در  افتخاري 
خدمتگزار  شهداي  سالن  در  فومنی)گل آقا(  
بیان  با  فومن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
اینکه کیومرث صابري انسانی بزرگ، باایمان، 
و  محاورات  ادبیات،  تاریخ  در  کرد:  اظهار  بود،  اخالص  با  و  بااخالق 
رسیده  نسل جدید  به  قدیم  نسل  از  سینه  به  سینه  آنچه  ما  نقل قول هاي 
براي انتقال مفاهیمی بوده که همه فهم باشد. به تعبیري با منظور، با کنایه 
و حرف در قالب شعر گفت وگو می شد و گاهی این شعرها یا نظم، نثر و 
یا گاهی از جوک، لطیفه و طنز در گفت وگوها در راستاي انتقال مفاهیم به 
مردم استفاده می شد. وي با بیان اینکه یکی از هنرهاي کیومرث صابري 
این بود که تلخی طنز را به شیرینی تبدیل کرد، افزود: برخی بر این 
باورند که طنز تلخ و گزنده است اما کیومرث صابري براي خروج 
طنز از تلخ کامی یک حرکت نو و جدیدي را ایجاد کرد. وي در این 

راه به تنهایی و با شهامت گام برداشت.

گل آقا تلخي طنز را به شيريني 
تبديل کرد

مدير مسئول  

گيالن  ناز  سرو  شركت  تغييرات  آگهي 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  شركت 
به   10720228081 ملي  شناسه  و   9726
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
ايجاد  ذيل  تصميمات   1395/10/25 مورخ 

شد:
1.اعضاء هيئت مديره براي مدت نا محدود 
حسين  رضا  گرديدند:  انتخاب  ذيل  قرار  به 
 2592338411 شماره  به  پيربستي  پور 
ملي  شماره  به  گيالنه  گويلي  وريا  آقاي 
مستند  اين  ثبت  با   3733210573
ورود  طريق  از  سرمايه  افزايش  تصميمات 
متقاضي  توسط  شده  انتخاب  جديد  شريك 
در سوابق الكترونيك شخصيت حقوق مرقوم 
قابل  ثبت  سازمان  هاي  پايگاه  در  و  ثبت 

دسترس مي باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
- مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري 

رشت  -   8715/ ر م الف

  آگهي تغييرات شركت سرو ناز گيالن شركت با مسئوليت محدود به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10720228081 ملي  شناسه  و   9726 ثبت 

عمومي فوق العاده مورخ 1395/10/25 تصميمات ذيل ايجاد شد:
پرداخت  با   3733210573 ملي  شماره  به  گيالنه  گويلي  وريا  اقاي 
700000000ريال به صندوق شركت در زمره شركاء درآمد. سرمايه شركت 
در  يافت.  افزايش  2100000000ريال  به  1400000000ريال  مبلغ  از 

نيتجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذكور اصالح مي گردد.
رضا  باشد.  مي  زير  قرار  به  افزايش  از  بعد  الشركه شركا  نتيجه سهم  در 
حسين پور پير بستي به شماره ملي 2592338411 داراي 700000000ريال 
 2595283065 ملي  شماره  به  بستي  زاده  آخوند  طاهره  خانم  الشركه  سهم 
داراي 700000000ريال سهم الشركه اقاي وريا گويلي گيالنه به شماره ملي 
با ثبت اين مستند  3733210573 داراي 700000000ريال سهم الشركه 
توسط  شده  انتخاب  جديد  شريك  ورود  طريق  از  سرمايه  افزايش  تصميمات 
هاي  پايگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوق  شخصيت  الكترونيك  سوابق  در  متقاضي 
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  باشد.  مي  دسترس  قابل  ثبت  سازمان 

گيالن - مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري رشت  -   8714/ ر م الف

آگهي ثبتي
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30 ماه حبس در ازاي شکار پلنگ

دادگاه  در  پلنگ  شکارچی  یک 
به سبب  رودبار  عمومی شهرستان 
شکار پلنگ و نگهداري پوست آن 

به 30 ماه حبس محکوم شد .
عمومی  روابط  گزارش  به 
گیالن  زیست  محیط  حفاظت 
نادر  این گونه  ضرر و زیان شکار 
باشد که  میلیون ریال می  هشتصد 
این  از  دادخواست  طرح  از  پس 
خواهد  اخذ  محکوم  شکارچی 
شد. بهروز آژ رییس اداره حفاظت 
با  رودبار  شهرستان  زیست  محیط 
ایرانی  پلنگ  گفت  خبر  این  اعالم 
گربه  و  دنیا  پلنگ  گونه  بزرگترین 
سان موجود در ایران می باشد که 
جزء حیوانات حمایت شده است. 
یك  كشتن  راستی  به  نگاه:   
ماهه   30 حبس  و  پلنگ  قالده 
چنین  نباید  و  است  متناسبی  جرم 
شكارچیانی 30 سال زندانی شوند.

در  ریستی  محیط  هاي  گروه 
به راستی  استان چه كار می كنند. 
نباید این گروه ها با همه جمعیت 
با  از مسئوالن قضایی بخواهند كه 
این نوع شكارهاي بی رویه و غیر 

قانونی برخورد محكم تري بشود.
آیا نباید قوانین كشور دراین باره 
شود  وضع  قانونی  و  شود  اصالح 

كه مانع و جامع باشد.

را   زیر  مطلب  خدا  به  را  شما 
بخوانید..... 

قلب انسان به درد نمي آید..؟!
توسط  که  مجروحی  پلنگ   
وحش  حیات  اداره  کارشناسان 
حوزه معاونت فنی اداره کل محیط 
زیست گیالن و اداره محیط زیست 
رودسر زنده گیري شده بود پس از 
دقیق  معاینه  مورد  تهران  به  انتقال 

گزارش  به   . گرفت  قرار  پزشکی 
محیط  حفاظت  عمومی  روابط 
از  که  مذکور  پلنگ  گیالن  زیست 
ناحیه دو پا و کمر به شدت آسیب 
پزشکی  معاینات  از  پس  بود  دیده 
کارشناسان حیات وحش و براساس 
که  شد  مشخص   ، دامپزشک  نظر 
بدلیل گرفتار شدن در تله ي سیمی 
آسیب  دچار  کمرش  مهره  چهار 

این  و  است  شده  شدید  دیدگی 
صدمات باعث بروز ضایعه نخاعی 
شده  پاها  شدن  فلج  نتیجه  در  و 
است . متاسفانه نصب تله سیمی در 
همجوار  روستاهاي  اطراف  مناطق 
جنگل و کوهستان به دفعات باعث 
براي وحوش  ناگوار  بروز حوادث 
به تلف شدن  شده که گاهی منجر 
حیوان می شود . در تازه ترین مورد 

، با اطالع اهالی روستاي سجیدان 
منطقه سیاهکلرود رودسر مبنی بر 
اطراف  پلنگ  قالده  یک  مشاهده 
روستا ، اکیپی از کارشناسان اداره 
حیات وحش حوزه معاونت فنی 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
که  شدند  اعزام  محل  به  گیالن 
بی  سالح  از  استفاده  از  پس 
 ، ایمنی  نکات  رعایت  و  هوشی 
جهت  سرعت  به  مجروح  پلنگ 
تهران  به  وضعیتش  به  رسیدگی 
معاینات  از  پس   . شد  منتقل 
پزشکی  فوري  هاي  مراقبت  و 
پلنگ  شد  مشخص  متاسفانه 
جراحات  شدت  دلیل  به  مذکور 
تله  در  گیر کردن  از  ناشی  وارده 
شده  نخاعی  ضایعه  دچار  سیمی 
و در حال حاضر وضعیت پلنگ 

در حال رسیدگی است.
و  كرد  باید  چه  واقعا  نگاه: 
چه باید گفت. رسانه هاي استان 
چرا تكانی به خودشان نمی دهند 
محیط  اندركاران  دست  چرا  و 
یك  به  ارتباط  جاي  به  زیست 
این  پایگاه خبري و نشریه  یا دو 
مسائل را عمومی نمی كنند. چرا 
فریاد بر نمی آورند كه جنگل و 
همه  و  زیست  محیط  و  جاندار 

چیز در حال نابودي كامل است.

فضلی  عبدالرضارحمانی  ازسوي  حکمی  طی   
وزیرکشور،ارسالن نعمتی واجاري به عنوان بخشدار مرکزي 

شهرستان رامسرمنصوب شد.
بااتکال  است:امیداست  آمده  ایشان  حکم  از  بخشی  در 
بهره  و  مقررات  دقیق  و  کامل  رعایت  متعال   خداوند  به 
و  محوله  درانجام وظایف  ها  هاوپتانسیل  از ظرفیت  گیري 
تحقق اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسالمی ایران و 
پیروي ازمنویات  رهبرمعظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(

منطقه  مردم  به  تدبیروامیددرخدمت  دولت  هاي  سیاست  و 
متولد۱۳۴۷  اجاري  و  نعمتی  ومویدباشید.ارسالن  موفق 
ازبدوخدمت در وزارت کشور درمحل فرمانداري شهرستان 

رامسرسال ۱۳۷۴مشغول به کارشد.
مسول  آردونان،  دبیرشوراي  آردونان،  شوراي  بازرس 
اداري،مالی،جم  ازسال۱۳۸۱تا۱۳۹۲ومسول  دفترفرمانداران 
ازجمله  ۱۳۹۲تاکنون  ازسال  ذیحساب  عامل  و  عداراموال 

مسولیت هاي ارسالن نعمتی واجاري است.

بخشـدار مركـزی 
رامسرمنصوب شد  

نژاد ورزشکار  قاسم  زمان 
در  کیلوگرم   80 مثبت  وزن 
رشته کشتی آزاد توانست در 
رقابتهاي کشوري که در اراک 
این  مقام نخست  برگزار شد 
دوره از رقابتها را از آن خود 
کند. به گزارش شبکه تحلیلی 
خبري گیالن 24 ، به گزارش 
تحلیلی  پایگاه  خبرنگار 
نشریه  و   24 گیالن  خبري 

با  نژاد اهل بخش چابکسر گیالن توانست  واکنش ، زمان قاسم 
در  دقیقه  یک  از  کمتر  در  خود  حریفان  شکست  و  فنی  ضربه 
مسابقات کشوري ، به اردوي تیم مّلی نوجوانان کشتی آزاد راه 
یابد. رئیس هیئت کشتی چابکسر در گفت و گو با خبرنگار ما 
گفت: این ورزشکار ، یک مقام سوم آسیایی را در رده نوجوانان 
 4 از  بیش  گیالن  استانی  مسابقات  در  و  داشته  خود  پرونده  در 

مرحله به مقام قهرمانی رسیده است.
ورزشکار،  این  توانمندي  به  توجه  با  گفت:  محمدي  احسان 
ایشان در مسابقات کشتی فرنگی هم توانسته است به مقام نخست 
استان گیالن برسد و همچنین در یک دوره مسابقات کشتی ساحاي 
استان گیالن حائز مقام قهرمانی شده است. وي با بیان قابلیت هاي 
کشتی آزاد چابکسر افزود: با توجه به اینکه شهرستانهاي بزرگی 
چون رشت،الهیجان و آستارا که هرکدام داراي 15 تیم کشتی و 
15 باشگاه در شهرهاي خود هستند و در مسابقات بصورت یک 
تیم منتخب شرکت میکنند اّما چابکسر با وجود تنها یک تیم و 
یک باشگاه تمرینی همیشه توانسته است حائز مقام هاي برتر و 
نخست باشد.  احسان محمدي ادامه داد که هیئت کشتی چابکسر 
از معدود هیئت هاي فّعال در بخش چابکسر بوده اما ورزشکاران 
این رشته ورزشی بدلیل عدم وجود خانه کشتی در این بخش از 
کمبود این فضاي ورزشی رنج میبرند زیرا که یک قهرمان براي 
حفظ آمادگی خود نیاز به تمرین 5 روز در هفته دارد ولی متاسفانه 

این فضاي ورزشی وجود ندارد. 
وي در پایان تاکید کرد: جهت حمایت از اینگونه رشته هاي 
ورزشی که حرفی براي گفتن دارند، نهادهاي عمومی غیر دولتی 
شاهد  تا  شوند  عمل  میدان  وارد  بایستی  نیز  شهرداري  همچون 
با  نژاد  قاسم  زمان  باشیم.  ورزشکاران  این  بیشتر  هاي  موفقیت 

مربیگري احمد پایکار به این مقام ها دست یافته است.

کانون  محترم  کل  مدیر 
و  کودکان  فکري  پرورش 
لنگرود  در  گیالن  نوجوانان 
اعالم کرد:مجموعه اي از آیین 
استانهاي  در  ما  مختلف  هاي 
را  ایرانی  فرهنگ   ، مختلف 
وظیفه  و  دهند  می  تشکیل 
خرده  و  ها  فرهنگ  حفظ  ما 

 ،  24 گیالن  خبري  تحلیلی  شبکه  گزارش  به  است.  ها  فرهنگ 
به مناسبت دهه فجر، نخستین جشنواره استانی آیین هاي بومی 
و بازییهاي محلی استان گیالن با حضور  الهوتی  نماینده مردم 
دکترپورحسن   ، اسالمی  شوراي  مجلس  در  لنگرود  شهرستان 
فرماندار  جوادپور  دکتر  گیالن،  فکري  پرورش  کانون  مدیرکل 
محترم لنگرود و سایر مسئولین ادارات ، در محل کانون پرورش 
این جشنواره  در  برگزارشد.  لنگرود  نوجوانان  و  کودکان  فکري 
ها،  آیین  از  اي  مجموعه  اختصار،  به  کرد:  بیان  پورحسن  دکتر 
فرهنگ ما را تشکیل می دهدو مجموعه اي از آداب و رسوم و 
سلوک و گفتار ، آیین ها را تشکیل می دهند و مجموعه اي از 
آیین هاي مختلف در استانهاي مختلف ، فرهنگ ایرانی را تشکیل 
می دهد . زبان گیلکی از لهجه هاي مختلفی تشکیل شده و اینقدر 
پرتوان است که نمی توان ترجمه نمود و بهترین ترجمه ، همان 
نحوه ي گویش است که تمام مفهوم و محتوا را در خود دارد. در 
حوزه موسیقی نیز همین طور است.دکتر پورحسن تصریح کرد: لذا 
یکی از وظایف ما حفظ فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاست. در ادامه 
الهوتی نماینده محترم شهرستان لنگرود در مجلس شوراي اسالمی نیز 
بیان کرد : نظامی که  امام خمینی )ره( پایه گذاري کرد بر دو رکن بزرگ 
است. مردم  دیگري حکمرانی  و  اسالمی  و  دینی  تفکر  یکی  است: 

امام )ره( تفکر دینی و اسالمی را با حکومت آمیخته کرد و اداره 
حکومت را بر عهده مردم قرار داد  .

فرماندار رودسر گفت:در مدیریت بحران برف شهرستان رودسر 
سربلند بیرون آمد وحتی یک دقیقه قطعی برق و گاز نداشت. به 
گزارش نشریه واكنش و گیالن 24 ، مهندس امیر جانبازي رودسري 
اینکه پروژهاي دهه فجردرقالب تصمیمات مردمی و در  بیان  با 
راستاي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است در بین 
با هزینه کرد 8  مردم کالچاي،گفت:46پروژه در بخش کالچاي 
میلیاردي نشان از فعالیت خوب مسئولین در کالچاي است. وي 
افزود:تمام تالش ها بر این است تا عقب ماندگی در شاخص ها 
جبران شود و خوشبختانه خرسندیم در برخی موارد از شاخص 
استانی وکشوري پیشی گرفته ایم. جانبازي ادامه داد:یکی از شرایط 
اجرایی ساختن اقتصاد مقاومتی بهره بردن از امکانات موجود در 
اجرایی  حال  در  شهرستان  در  به درستی  که  است  شهرستان  هر 
شرایط  گرفتن  نظر  کرد:در  تصریح  روسر  فرماندار  است.  شدن 

و ضوابط زیست محیطی از تاکیدات دولت تدبیر و امید است.

مـدال طالي کشـوري به 
چابکسر آمد

جشنواره آيين هاي بومي، محلي 
برگزار شد

رودسر در بحران برف کارنامه 
خوبي داشت 

محسن عيالوار- چابکسر

 رییس سازمان چاي کشور گفت:امید می رود میزان تولید برگ 
سبز،سال آتی نیز به نحو چشمگیري افزایش یابد و با همت بلند 

چایکاران باغات رها شده بیشتري به چرخه تولید بازگردند.
محمدولی روزبهان  در جلسه سازمان چاي کشور با اشاره به 
حمایت هاي دولت تدبیر و امید و سازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت:اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان و شرایط مساعد آب 
و هوایی و انجام عملیات به  زراعی موجب شد که میزان برداشت 
برگ سبز چاي نسبت به سال گذشته،60درصد افزایش داشته باشد.

گفت:به  گیالن  پزشکی  فوریت هاي  و  حوادث  مرکز  مدیر 
مناسبت دهه مبارک فجر و در راستاي اجراي طرح عظیم تحول 
آمبوالنس هاي  جایگزین  آمبوالنس  خودرو   20 سالمت  نظام 
قدیمی در استان گیالن شد. دکتر پیمان اسدي،مدیر مرکز حوادث 
و فوریت هاي پزشکی گیالن باگرامیداشت سی و هشتمین سالگرد 

وي با اشاره به روحیه نشاط و امیدي که در صنعت چاي ایجاد 
داشتن  رو  پیش  براي  چایکاران  مضاعف  تالش  خواستار  شده 
داد:پرداخت  ادامه   کشور  سازمان چاي  رییس  موفق تر شد.  سالی 
و  تغذیه  طرح  قالب  در  درصد  چهار  بهره  با  صندوق  تسهیالت 
نگهداري باغات و اعطاي وام بدون سود براي انجام عملیات هرس 
و پرداخت هزینه هاي بالعوض آبیاري باغهاي چاي تا سقف 85 
درصد و تسهیالت مربوط به کارخانجات چایسازي،شرایط مناسبی 
را براي تولید کنندگان فراهم کرده است. روزبهان تصریح کرد:امید 

پیروزي انقالب،اظهار کرد:به مناسبت دهه مبارک فجر 20 خودرو 
آمبوالنس به ناوگان اورژانس 115 گیالن جایگزین آمبوالنس هاي 
قدیمی شد. وي با بیان اینکه این نوسازي در راستاي اجراي طرح 
عظیم تحول نظام سالمت و از خدمات دولت تدبیر و امید می باشد، 
افزود:اورژانس 115 گیالن،در این راستا موفق به تجهیز پایگاه هاي 

چشمگیري  نحو  به  نیز  آتی  سال  سبز،  برگ  تولید  میزان  می رود 
افزایش یابد و با همت بلند چایکاران باغات رها شده بیشتري به 
چرخه تولید بازگردند. در ادامه جلسه نماینده شرکت مادر تخصصی 
اعضاء جدید  و عضوگیري  سرمایه صندوق  افزایش  در خصوص 
بیالن کاري صندوق صحبت کردند و  کارخانجات و چایکاران و 
صورت هاي مالی صندوق در یکسال  مالی گذشته مورد بررسی قرار 

گرفت و به تصویب مجمع رسید.

این  به 20 دستگاه آمبوالنس جدید شد؛در راستاي  اورژانس 115 
برنامه در شهرستان شفت نیز یک آمبوالنس جدید توسط مسئولین 

شهري رونمایی شد.
کیفیت  و  میزان  افزایش  تحوالت،  این  از  گفت:هدف  اسدي 

خدمت دهی مطلوب به هموطنان عزیز می باشد.

برگ سبز چاي سال آينده گران مي شود

 ناوگان اورژانس 115 گيالن نوسازي مي شود

سميه محمدی

سوده رضوی-شقايق رضايی

نشریه واکنش:در دومین روز از ایام دهه ي فجر انقالب اسالمی 
شهرستان  فرماندار  حضور  با  مرکزي  بخش  عمرانی  هاي  پروژه 
رودسر وجمعی از مسئوالن نهادها وادارات ومردم عزیز افتتاح شد.

خدماتی  و  عمرانی  هاي  پروژه  فجر  دهه  از  روز  دومین  در 
متعددي توسط دستگاه هاي مختلف اجرایی و با حضور فرماندار 
و سایر مسئولین شهري افتتاح شد . این پروژه ها شامل موارد زیر 
خود  کابل  با  هوایی   20  kv خط  متر   402 احداث  پروژه  است: 
نگهدار و نصب یک دستگاه ترانس kv 100 و احداث 173 متر 
کابل خودنگهدار فشار ضعیف با هدف تقویت برق مشترکین در 
کوچه هاي وحدت و آزادي روستاي میان پشته با اعتبار 800میلیون 
کمیته  توسط  مددجویی  واحد مسکن  احداث13  انجام شد.  ریال 
 330 مجموع  در  پروژه  این  اجراي  براي  )ره(.  امام خمینی  امداد 
میلیون تومان هزینه شد که 165 میلیون تومان آن از محل اعتبارات 
بانکی ، 100 میلیون تومان آن به صورت وام بالعوض و مابقی از 

طریق کمک هاي مردمی تامین شد.
پروژه تامین اب آشامیدنی روستا هاي مردابن ، سجیران و گزل 
بن که جز روستا هاي فاقد اب بودند و در یک سال گدشته از محل 
اعتبارات ملی این روستاها با جمعیتی بالغ بر 3000 نفر از نعمت 
اب سالم برخوردار شدند . اعتبار هزینه شده براي اجراي این پروژه 
مبلغی معادل 13900 میلیون ریال بوده است. در مراسم افتتاح این 
پروژه ، جانبازي ، فرماندار رودسر گفت: گزارش عملکرد یکساله 
از سوي نهاد هاي مختلف در واقع انعکاس این مطلب است که 
و  شود  نمی  متوقف  مردم  رفاه  تامین  جهت  در  مسئولین  تالش 

به مناسبت دهه فجر، آزمایشگاه مرکزي تحقیقات فن آوري هاي 
نوین علوم پزشکی گیالن در دانشکده پرستاري شهرستان لنگرود 
راه اندازي شد. به گزارش شبکه تحلیلی خبري گیالن 24 ، الهوتی 
به   ، اسالمی  مجلس شوراي  در  لنگرود  محترم شهرستان  نماینده 

افتتاح 183 پروژه در طول دهه فجر گواه بر این ادعاست.
بلند  سخنان  روستاییان.براساس  مالکیت  اسناد  واگذاري  پروژه 
پایه  رئیس بنیاد مسکن رودسر این پروژه در راستاي تحقق قانون 
از چهره روستا  با هدف محرومیت زدایی  تولید و عرضه مسکن 
و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها انجام شده است.بلند پایه 
آغاز شده   83 از سال  روستایی  مالکیت  سند  گفت: طرح صدور 
است و تا به امروز 10000 جلد سند مالکیت صادر شده و تحویل 
روستاییان عزیز در 75 روستاي شهرستان رودسر شده است.وي در 
ادامه گفت : در سال 95، 575 جلد سند مالکیت صادر شده که امید 

است این تعداد تا پایان سال جاري به 900 جلد برسد. 
پیشرفت کشور  اسناد رودسر،گفت:  ثبت  اداره  رئیس  مهر  پاک 
سرمایه  و  گذاریست  سرمایه  به  منوط  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  و 
آرامی  و  امن  روانی  فضاي  اینکه  مگر  گیرد  نمی  گذاري صورت 
براي سرمایه گذار فراهم شود . صدور اسناد مالکیت چنین بستري 
را براي جلب همکاري سرمایه گذار فراهم می کند.وي در ادامه 
گفت :توجهات ویژه مقام معظم رهبري مبنی بر واگذاري امالک 
روستایی به روستاییان بدون دریافت هیچ مبلغی بخش بزرگی از 

مشکالت صدور سند مالکیت در منطقه را برطرف ساخت.
تمام تالشمان   : این مراسم جانبازي فرماندار رودسر گفت  در 
هاي  بود.بررسی  بزرگ شهرستان  ،حل مشکالت  ورود  ابتداي  از 
از  انجام شده در این راستا ما را به گره هاي  کوري رساند  که 
جمله انها عدم وجود شناسنامه براي اراضی مختلف شهرستان بود 
.با تالش هاي صورت گرفته امروز شاهد برطرف شدن این نقیصه 

مناسبت ایام اهلل دهه فجر آزمایشگاه مرکزي زیست فناوري نوین 
علوم پزشکی گیالن را در لنگرود افتتاح کرد. 

این آزمایشگاه با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی وزارت بهداشت و 
استانی  ارشد  دانشجویان  مورداستفاده   و  شده  اندازي  راه  درمان 

هستیم که نتیجه ان آگاهی از  
جاي جاي  شهرستان خواهد 
بود که این موجب می شود 
صحیح  هاي  ریزي  برنامه 
جهت  در  اي  عملگرایانه  و 
رودسر  شهرستان  پیشرفت 

انجام پذیرد.
بر  بالغ  اعتباري  با  رودسر  شهرداري  پروزه   34 افتتاح 
52929000000 ریال انجام شد. این پروژه ها در قالب پروژه هاي 
عمرانی ، خدماتی و فرهنگی بوده اند. این پروژه ها شامل : آسفالت 
خیابان ساحلی گسکر محله، تجهیز و نوسازي ناوگان حمل و نقل 
میادین  ، اصالح  امید  میدان سفیر  لوله گذاري   ، شهرداري رودسر 
غدیر و قائم ، احداث دو باند سواره ضلع شرقی میدان سفیر امید به 

میدان جنیدي و... است. 
مراسم افتتاحیه در محل میدان الغدیر با حضور فرماندار شهردار 
امام جمعه و سایر مسئولین شهري انجام شد.در این مراسم پور قربان  
شهردار رودسر بیان کرد از 880 پروژه عمرانی در سطح استان گیالن 
180 پروژه به شهرستان رودسر اختصاص دارد یعنی 20 درصد از 
کل پروژه ها از آن رودسر است وي در ادامه گفت :شهرداري امسال 
را با 15 میلیارد شروع کرد تا کنون 20 میلیارد کار عمرانی و زیربنایی 
در سطح شهر انجام گرفته و پیشنهاد ما براي بودجه سال آینده 30 
میلیارد خواهد بود تا انشاهلل در سال اینده رودسر جز شهرهاي با تراز 

باال ي فعالیت هاي عمرانی باشد.

خارجی  و  داخلی  تجهیزات  ترین  پیشرفته  وبا  بوده  وکشوري 
مولکولی  و  سلولی  پیشرفته  آزمایشات  حتی  و  است  شده  تجهیز 

انیستوپاستورتهران نیز در این مرکز انجام می شود ./

پروژه هاي مرکزي شهرستان رودسر افتتاح شد

تنهاآزمايشگاه زيست فناوري گيالن راه اندازي شد

از سوي كانون پرورشي لنگرود:

به مناسبت دومين روز دهه ي فجر،

مدير اورژانس 115 گيالن خبر داد:

علوم پزشکي گيالن ؛

9 جمادی االول  1438
 شماره   19652 بهمن  1395 سه شنبه 

سالمه شيرزادی



واکنش شهرداری رشت ، گوناگون

علمي و فرهنگي ، هنري واکنش اجتماعي ؛ شهرداری

mohammadpour3650@yahoo.com 4واكنش

 گیالن 24 و نشریه ي واكنش: 
شهردار رشت مركز استان گیالن 
خواستار تصویب لوایح پنج گانه 
سوي  از  كه  شهري  مدیریت 
دولت به مجلس ارائه می شود از 
سوي خانه ملت شد كه بر اساس 
شهري  معضالت  از  بسیاري  آن 

مرتفع خواهد شد. 
  وي افزود: هم اكنون شهروند 
براي دریافت یك خدمت باید با 
چندین سازمان و چندین شماره 
 15 تا   10 گاه  و  تماس  تلفن 
شماره را حفظ كند در حالی كه 

وقتی شهروندي  عوارض  پرداخت می كند، ا نتظار 
دارد كه حقوق شهروندي او حفظ و حراست شود.

دكترسید محمد علی ثابت قدم عنوان كرد: باید 
فرایند ذهنی شهروند را با یك شماره تلفن در حوزه 
كه  در شهر رشت  مثال  عنوان  به  كرد،   كم  شهري 
برف زیادي  در زمان كم آمد  مردم باید با یك تلفن 

مشكالت خود را طرح و خدمت دریافت كنند.
 وي در عین حال توضیح داد،  تعدد سازمان ها 
با مدیریت هاي متعدد موجب مشكالتی می شود و 
به عنوان مثال وقتی در بسیاري از مناطق شهر برق 
قطع است ، ارتباطات مختل می شود و حتما خدمت 
رسانی دچار مشكل و فرصت سوزي خواهد شد..

وي خواستار نهایی شدن لوایح مدیریت شهري 
در مجلس شد كه با تاخیر و عدم تصویب  بیشترین 

ضرر و زیان را شهروندان متحمل می شوند.
به  برنامه  در  قدم  ثابت  علی  محمد  سید  دكتر 
پتانسیل  از  گیري  بهره  بر  تاكید  با  توسعه   سوي 
هاي موجود  و عنایت به شرایط روز براي دست 
یابی به آینده ، تصریح كرد: نكته اساسی این است 
كه هویت مان را زنده  كرده و باز آفرینی كنیم و 
در  باید  و  است  فرهنگ  گیالن  در  اساسی  كاالي 
هویت  و  گذاري   ، سرمایه  محلی  سازماي  برند 
شهرداري  بودجه  باره  در  وي  شود.  دنبال  سازي 
گذشته  سال  شهرداري  بودجه  شد:   آور  یاد  رشت 
میلیارد  از آن 200  میلیارد تومان و سال قبل   600
تومان بود كه اكنون به بیش از 950 میلیارد تومان  

شوراي  به  میلیارد  هزار  یك  از  بیش  كه   رسیده 
شهر پیشنهاد شده است. شهردار با اشاره به سابقه 
109 ساله فعلیت شهرداري  در رشت و موقعیت 
خاص منطقه ، توضیح داد:  براي تغییرات و توسعه 
خدمات شهري به كمك شهروندان و همدلی آنها  

هم نیاز است.
پارك های شهری افزایش مي یابد

رشت  شهر  پاركهاي  تعداد  كرد:  اظهار  شهردار 
قبل از دوره شهرداري بنده در این 22 ماه 40 پارك 
بود كه 18 پارك اضافه شده و سال آینده این تعداد 

بسیار زیاد خواهد بود.
ثابت قدم به وضعیت ترافیك اشاره و عنوان كرد: 
شهر  مركزي  بخش  به  تردد  كاهش   راستاي   در 
رشت  تالش  بر این است كه شهر و خدمات آن 
توسعه یابد و به همین منظور به عنوان نمونه طی 
2 روز دیگر بزرگترین فروشگاه منطقه شمال ایران 
را به كمك بخش خصوصی  در منطقه پیر كالچاي 
افتتاح خواهیم كرد كه میزان تردد به شهر را كم می 
كند و لذا وقتی شهرداري خدمت را ارائه می دهد،  
،  تالش ما  به گفته وي  نیازمند كمك مردم است. 
این است كه به محالت رسیدگی بیشتري شود و 
اما شهروندان  خدمات را به محالت منتقل سازیم 

در محالت همدلی و همكاري كنند.
تفكیك پسماند برنامه سال آینده شهرداري است
یك  شد:  آور  یاد  گیالن  استان  مركز  شهردار 
شهروند رشتی روزانه 850 گرم زباله تولید می كند 

شش  تحویل  »بر  زیگلر،آلمان  شرکت  نماینده 
شده  خریداري  نشانی  آتش  خودروي  دستگاه 

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

تولید  پیشرفته  كشورهاي   در  كه 
این  نصف  شهروند  هر  پسماند 
میزان است كه باید در این خصوص 
فرهنگ سازي شود. وي گفت: در 
سطل   استقرار  و  پسماند  خصوص 
سطل  اینده  سال  براي  بیشتر  زباله 
می  مستقر  معابر  در  جداگانه  هاي 
و  تفكیك  هاي  زباله  هم  كه  شود 

تعداد سطل ها افزایش می یابد.
چندین  كردن  لیست  با  شهردار 
طرح و پروژه  در ارتباط با ترافیك  
شهري  ترافیك  باره  در  شد:  متذكر 
یك سري پروژه هایی داریم كه از 
میدان  از  كه  است  شهري  جدید  بندي  كمر  جمله 
جانبازان به سمت  مسكن مهر تا ضلع غربی میدان 
درون  در  كه  هایی  طرح  و  دارد  ادامه   ... و  جهاد  
شهري و متعدد است،  در حال اجرا  است. هوشمند 
سازي سازي ،  بلیط الكترونیكی  و افزایش اتوبوس 
ها تا 160 دستگاه  و .... از دیگر اقدام هایی هستند 
كه بی تردید بر كاهش ترافیك هم اثر گذار خواهد 

بود.
همكاری با دانشگاه از اولویت های شهرداری 

است
مدیریت شهري  ارتباط   در خصوص  شهرداري 
را  اداري  تحول  مدیریت  گفت:  دانشگاه  حوزه  و 
بیش از یك سال در شهرداري راه اندازي كرده ایم 
براي كاركنان و  را  دانشگاهی  كه هم آموزش هاي 
موضوعات پژوهش محور كه اغلب كاربردي است

به گفته وي ، بانك خالقیت را در سراي محالت 
راه اندازي كرده ایم و چارچوب عملی می دهیم و 
در حقیقت حرید ایده می كنیم كه یكی از آنها گلدان 
افراد مرتبط جایزه داده می  به  ترافیكی بود و  هاي 
شود. در این خصوص با دانشگاه گیالن هم تفاهم 
نامه اي امضاء شده است تا این همكاري ها مدون 

تر اجرا و انجام شود.
در  رسانی  در خصوص خدمت  قدم  ثابت  دكتر 
برف اخیر با ارائه آماري از حضور پرسنل شهرداري  
و كارهایی كه انجام شد، بار دیگر بر مدیریت واحد 

شهري تاكید كرد . 

شرکت  مدیرعامل   :24 گیالن  خبري  شبكه  و  واكنش  نشریه 
شهرکهاي صنعتی گیالن گفت: سومین نمایشگاه توانمندیهاي شهرک 
هاي صنعتی گیالن با حضور 86 واحد صنفی و صنعتی در رشت برپا 
شد. برپایی نمایشگاه توانمندیهاي شهرک هاي صنعتی زمینه ساز رشد 

صنایع کوچک و متوسط است
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتی گیالن گفت: سومین نمایشگاه 
توانمندیهاي شهرک هاي صنعتی گیالن با حضور 86  واحد صنفی و 
صنعتی در رشت برپا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک 
هاي صنعتی استان گیالن ، احمد علی شهیدي در خصوص برگزاري 

  : گفت  استان  صنعتی  هاي  شهرک  توانمندیهاي  نمایشگاه  سومین 
براي  مترمربع   850 نمایشگاه  این  2400مترمربعی  فضاي  مجموع  از 
از صنایع کوچک  واحد  تولیدات صنعتی 40  هاي  توانمندي  عرضه 
و متوسط استان اختصاص داده شده است. وي با بیان اهمیت برگزاري 
نشان  خاطر  گیالن  استان  صنفی  و  صنعتی  هاي  توانمندي  عرضه  نمایشگاه 
کرد: برگزاري این نمایشگاه ها زمینه ساز افزایش تعامالت گسترده اقتصادي 
بین تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و متقاضیان است و مهم ترین هدف ما در 
برگزاري این نمایشگاه توسعه کارآفرینی و کسب و کار، تشویق بنگاه 

هاي کوچک اقتصادي و تولیدي است.

نمايشگاه توانمنديهاي 
شهركهاي صنعتي و 
رشد صنايع كوچك

تصويب مديريت واحد شهري در مجلس ضروري است
شهردار رشت:

خبر

مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
كیلوگرم   90 کشف  از  گیالن  استان 
تریاک از خودروي كامیون در رودبار 
احدي،  احداهلل  سرهنگ  داد.  خبر 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
استان گیالن  از توقیف کامیون حامل 

مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: در پی اطالع پلیس از فعالیت 
در  موضوع  بررسی  مخدر،  مواد  توزیع  و  تهیه  زمینه  در  فردي 
دستور كار ماموران انتظامی قرار گرفت.  این مقام انتظامی با بیان 
از شناسایی خودروي كامیون آن را در شهر  اینكه ماموران پس 
رودبار توقیف كردند، گفت: ماموران در بازرسی از خودروي 90 
كیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک كشف و ضبط كردند. وي با 
اشاره اینكه ماموران متهم و همدست وي را دستگیر کردند و به 
مقر انتظامی داللت دادند، گفت: متهمان براي تشكیل پرونده به 
مقام قضایی معرفی شدند. سرهنگ احدي با تاكید بر اینكه مردم 
یار همیشگی پلیس در مبارزه با مواد مخدر می باشند، تصریح كرد: 
شماره تلفن 128 پلیس مبارزه بامواد مخدر استان به طور شبانه 
در  گیالن  مردم شریف  گزارشات  و  اخبار  دریافت  آماده  روزي 

حوزه مواد مخدر می باشد.

كاميون مثل جو وبرنج،  ترياك
 بار زده بود!

خبر

واقع  شهادتشان  محل  در  نورانی  و  انصاري  شهیدان  یادمان 
قدم  ثابت  دکتر سید محمدعلی  رونمایی شد.  در خیابان الکانی 
درمراسم رونمایی از یادمان شهیدان نورانی و انصاري با تاکید بر 
مغفول ماندن عنوان شهید راه خدمت در جامعه کنونی اظهار کرد: 
شهیدان انصاري و نورانی از شهیدانی بودند،که بدون منت و با از 
خودگذشتگی و کنار گیري از ظواهر دنیوي منافع شخصی خود 

را فداي منافع عمومی کردند.
شهردار رشت با اشاره به حضور همیشگی عناصر داخلی خود 
فریفته در کشور خاطرنشان کرد:کسی که از آمریکا خود را فداي 
راه خدمت به وطن می کند و توسط یه سري عناصر خود فریفته 
داخلی ترور می شود، حاکی از آن است که این فرد منافع شخصی 
را فداي راه عمومی کرده است. وي افزود:این شهیدان در سی و 
پنج سال پیش در روز ۵ تیر ۱۳۶۰  آگاهانه خود را در این مسیر قرار دادند 
اعتقاد  یک  از  برخورداري  با  دنیوي  تعلقات  و  خانواده  داشتن  علیرغم  و 
از جان خود  با توجه به شرایط محیطی در راه خدمت به وطن  ذهنی و 
گذشتند. دکتر سید محمدعلی ثابت قدم با تاکید بر ضرورت عملگرا بودن 
مسئولین گفت: متاسفانه برخی از مسئولین نمی دانند که چرا مسئول شدند 
رشت  شهردار  ندارند.  چندانی  اطالع  خود  اختیارات  چگونگی  از  و 
نبودند،خاطرنشان  کم  خدمت  راه  در  شهیدان  اینکه  به  اشاره  با 
واقع  نگرشی  با  و  از خدا  ترس  با  مدیران  تا  است  کرد:شایسته 
را  موجود  هاي  واقعیت  گفتار  و  کردار  در  صداقت  و  گرایانه 
ارث  به  گذشته  از  مشکالت  باید  چگونه  که  بدانند   و  بپذیرند 

رسیده را با نگاهی واقع گرایانه حل کرد.

يادمان شهيدان نوراني و انصاري
 در رشت رونمايي شد

كاش همه كمك مي كردند
ادامه سرمقاله ...

نگاهي ديگر اينکه با هر بارش برف يا 
حادثه ديگري مسئوالن و رسانه ها اعم از 
 ، ها  سايت  ها،   خبرگزاري  سيما،  و  صدا 
مطبوعات و حتي كانالهاي تلگرامي  بايد 
فرهنگ كمك به هم را تقويت و در بوق 
و كرنا كنند نه آنکه بيشترا سمت و سو را 
لياقتي مسئوالن  اعتراض و بي  انتقاد و  به 
باري سنگين   اين برف  جهت بدهند.  در 
از  بيش  بخش  دو  در  استان  سراسر  مردم 
ابتدا در  ديگر بخش هاي اذيت شدند كه 
ها  راه  كه  بود  سازي  شهر  و  راه  بخش 
و  نشد  باز  سادگي  به  روستا  و  شهر  در 
در  مردم  كه  منازل  برق  شدن  وصل  دوم 
بود،   زياد  برف  كه  استان  از  هايي  بخش 
بسياري   آن   پيامد  و  ماندند  برق  بي  هم 
با داشتن نوزاد، سالمند و بيمار بدون آب 
كه  شکر  را  خدا  بردند.  سر  به  سختي  با 
كه  بود و مي شد  برقرار  ها  گاز در خانه 
با آب كردن برف ،  آب مورد نياز را تامين 
كردند.  چنين  ها  خانه  از  تعدادي  و  كرد 
سال  پايان  تا  است  ممکن  حال  هر  در 
يك يا دو مرحله ديگر بارش برف داشته 
باشيم اما بيني بين اهلل بياييم به دور از نگاه 
هاي سياسي و جناحي  و بخشي نگري و 
فقط ايراد گيري ها و انداختن توپ توي 
و  شناسي، همدلي  وقت  با  ديگري،  زمين 
مسئوالن  به  كمك  فکر  به  ابتدا  زباني  هم 
فروكش  با  و  باشيم  مردم  و  اندر  دست 
و  انتقاد  آرامش جامعه  و  كردن مشکالت 

اعتراض و .... داشته باشيم. 
يا علي مدد و اجر لکم عنداهلل

ادامه سرمقاله

تالش  از  متنی  انتشار  با  رشت  شهردار 
شهرداري  پاکبانان  و  پرسنل   ، مدیران  هاي 

در بحران برف تشکر کرد. 
مردم  به  است:خدمت  آمده  متن  این  در 
به  می تواند  که خداوند  است  لطفی  باالترین 
هر انسانی ارزانی دارد . مدیران ، پرسنل و 
پاکبانان زحمتکش شهرداري رشت پنجشنبه 
و جمعه گذشته در پی بارش برف سنگین 
در خیابان- تالشی خستگی  ناپذیر  با  اخیر 
هاي شهر مشغول به کار بودند تا خدمتگزار 
شهروندان شریف رشت باشند و خوشبختانه 
را  موضوع  ساعت   ۲۴ عرض  در  توانستند 
متري  سانتی   ۶۸ برف  اینکه  رغم  به  کنند.  جمع 
بد  توام  باد شدید  با  این حیث که  از  اخیر رشت 
تمام  اما  بود،  کم سابقه  داشت،  باالیی  چگالی  و 
مدیران، پرسنل و پاکبانان شهرداري رشت خالصانه 
تمام توان خود را براي خدمت به مردم رشت به 
استفاده  مردم  به  خدمت  نعمت  از  تا  گرفتند  کار 
توان  به  بیشتر  که  بود  کار  در  نواقصی  اگر  کنند. 
اصل  برمی  گردد،  شهرداري  ضعیف  لجستیکی 
خدمت بی دریغ مدیران، کارکنان و پاکبانان شریف 

شهرداري ستودنی است.
به نوبه خودم به عنوان شهردار رشت از 
پاکبانان  و  مدیران   ، شهرداري  پرسنل  تمام 
رانندگان  تاکسیرانی  بازرسان  زحمتکش  ، 
اتوبوس و کارکنان شریف فضاي سبز بابت 
امیدوارم  و  کنم  می  قدردانی  خدمات شان 
همیشه توفیق خدمتگزاري به مردم را هر بار 

بهتر از قبل داشته باشیم. 
سید محمدعلی ثابت قدم .  شهردار رشت                 

که  کرد  اعالم  بانک_سینا  روابط عمومی 
صرف  را  سررسید  و  تقویم  چاپ  هزینه 
محروم  مناطق  براي  آمبوالنس   ۲۵ خرید 
قطع  از  جلوگیرى  بر  عالوه  تا  کرد  خواهد 
و نابودى درختان، نوعى كار خیر نیز انجام 

داده باشد.

خبر

خبر

قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز
 انجمن تاالسمي استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترين نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به بيماران دست 
ياري  به سوي شما  عزيزان دراز كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسيان
   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدير عامل  

زهرا رضائي

شهردار از پرسنل 
شهرداري رشت تقديركرد

 خبر خوب...

براي تالش در بحران برف،

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، از لباسهاي مناسب در فصل سرد سال استفاده نماييد. 
  جهت صرفه جويي در مصرف گاز، هنگام استفاده از اجاق گاز، براي ظروف كوچك از شعله کوچک استفاده ننمائيد. 

  با انتخاب پرده مناسب از اتالف حرارتي ساختمان جلوگيري نماييم.
   شومينه ها را خاموش و از وسايل گرمايشي استاندارد استفاده كنيم تا امنيت و بازده گرمايي بهتري داشته باشيم.

  با بسته نگهداشتن درب اتاقهاي خالي وخاموش كردن بخاريهاي موجود در آنها، در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي نمائيد.

زهرا رضائي

خبر

شبكه  و  واكنش  نشریه 
حضور  با   :24 گیالن  خبري 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بزرگترین  گیالن،  استان  تجارت 
با  کشور  شمال  هایپرمارکت 
میلیارد   100 گذاري  سرمایه 
برداري  بهره  به  رشت  ریالی؛در 
هایپرمارکت  بزرگترین  رسید. 

شمال کشور در رشت به بهره برداري رسید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن در آیین افتتاح 
لزوم  بر  رشت  در  کشور  شمال  مارکت  هایپر  بزرگترین  رسمی 
توسعه خدمات رسانی به شهروندان براي ایجاد سهولت در تأمین 
تأکید کرد.   ارزاق عمومی در قالب توسعه فروشگاه هاي بزرگ 
علی منتظري با بیان افزایش شمار فروشگاه هاي بزرگ و عرضه 
تا سال  افزود:  اخیر  هاي  استان طی سال  در سطح  کاال  مستقیم 
در  مترمربع  هزار   10 مساحت  با  بزرگ  فروشگاه   20 92،تعداد 

سطح استان در حال فعالیت بودند.
وي تصریح کرد: خوشبختانه با رویکرد وزارت صنعت، معدن 
و حمایت  داخلی  تولید  کاالهاي  عرضه  گسترش  در  تجارت  و 
از تولید داخلی در قالب ایجاد فروشگاه هاي بزرگ، از سال 92 
در  مترمربع  هزار   55 مساحت  با  فروشگاه   100 از  بیش  تاکنون 
و  معدن  رئیس سازمان صنعت،  اندازي گردید.  راه  استان  سطح 
تجارت گیالن در ادامه  با تأکید بر حمایت از فروشگاه هاي ُخرد 
و کوچک در سطح استان بر ضرورت اولویت دهی به عرضه و 
فروش کاالهاي تولید داخل استان توسط فروشگاه هاي بزرگ و 
هایپرهاي سطح استان تأکید کرد و افزود: براي حمایت از صنایع 

داخل استان این مهم باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
و  تولیدي  طرح   19 افتتاح  آمادگی  به  اشاره  با  ادامه  در  وي 
تجاري با سرمایه گذاري 1100 میلیارد تومان، تصریح کرد: این 
طرح ها با ایجاد اشتغال مستقیم براي 1500 نفر در حوزه هاي 

مختلف صنعت، معدن و تجارت آماده بهره برداري هستند.
وي افتتاح بزرگترین صنایع سلولزي کشور و منطقه در استان 
گیالن را از برنامه هاي افتتاحی استان عنوان کرد و افزود: استان 
گیالن قطب صنایع سلولزي کشور است و با توجه به تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز براي این صنعت عظیم در استان، شاهد اشتغالزایی 
گسترده در بخش زراعت چوب خواهیم بود. شایان ذکر است، 
با  مترمربع  هزار   10 با  برابر  فضایی  در  احمدي  هایپرمارکت 
ایجاد اشتغال براي 200 نفر به طور مستقیم و 600 نفر به طور 
غیرمستقیم  و با سرمایه گذاري 100 میلیارد ریال، در بلوار شهید 

مدرس رشت، راه اندازي شده است.

بزرگترين هايپرمارکت شمال 
کشور در رشت 

به مناسبت دهه فجر افتتاح شد،

زهرا رضائي

به مناسبت دهه مبارک  فجر، فرماندار شهرستان 
با حضور اصحاب رسانه   نشستی   در  رضوانشهر 
پیروزي  سالروز  رسیدن  فرا  تبریک   ضمن  
شکوهمند انقالب اسالمی و با گرامیداشت یاد و 
فجر  دهه  كرد:  اعالم  نشان  آتش  شهداي  خاطره 
 20 ارزش  با  پروژه   55 به   شهرستان   در  امسال 
این  که  کرد  اشاره  تومان  میلیون   278 و  میلیارد 
میزان نسبت به سال گذشته 23 درصد و سال 91 

بیش از 200 درصد رشد قابل توجه داشته است.
عسگر حسنی پور فرماندار شهرستان رضوانشهر  
بهره  مورد   هاي  پروژه  افزود:  نشست   این  در 
و  روستایی  آب شرب  تأمین  شامل  که   برداري  
آب  تأسیسات  و  شبکه  سازي  هوشمند   ، شهري 
رسانی شهري رضوانشهر، طرح هاي اشتغال زایی و 
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی، تجهیز اراضی و 
کانال هاي بتنی، احداث پل و راه روستایی، جدول 
بندي، آسفالت و پیاده رو سازي، ساماندهی گلزار 
افتتاح ساختمان  مدد جویی،  افتتاح مسکن  شهدا، 
دهیاري و روشنایی معابر و بزرگراه می شود  طی 

دهه فجر امسال  به بهره برداري می رسد.
بهره  و  افتتاح  شاهد  ما  گفت:  ادامه  در  وي 
صرف  با  آفرین  اشتغال  طرح  چندین  برداري 
از  عبارت  که  ریال   میلیارد   57 بر  بالغ  اعتباري 
با   پذیرایی  تاالر  و  رستوران  قالی شویی،  کارگاه  
قابلیت اشتغالزایی براي  51 نفر بصورت دایمی را 

دارا خواهیم بود .
 فرماندار شهرستان  رضوانشهر با ارائه گزارش 
عملکرد دولت یازدهم افزود : دولت دکتر روحانی  
از همان ابتدا کار  را بر صداقت و راستگویی بنا 
نهاد  و از این رو از ارائه آمار و گزارشات  غیر 

واقعی  پرهیز كرد .
 حسنی پور همچنین به ساخت  تنها بیمارستان  
براي  داد:  ادامه  و  اشاره   رضوانشهر   در  منطقه 
افتتاح و راه اندازي بیمارستان هنوز هیچ برنامه اي  
صورت نگرفته  است و  تالش ما براي  پایان سال 

جاري در خصوص  افتتاح آن خواهد بود. 
بر 18  بالغ  پروژه   این  هزینه ساخت و تجهیز 
میلیارد تومان بوده  که در افتتاح  برنامه هاي دهه 

فجر  کنجانده نشد . وي در ادامه متذکر شد: با ارائه  
به حواشی  توجه  بدون  مردم   به  گزارش عملکرد 
و سیاست هاي  غلط این مهم را در اختیار افکار 
عمومی قرار می دهیم تا مردم از اقدامات صورت 

گرفته با خبر  شوند. 
به شرایط  موجود  با توجه   پور  عسگر حسنی 
و مشکالت به جاي مانده از سال هاي قبل تصریح 
نمود : دولت توانسته  گره  هایی ناامیدي،  بیکاري، 
معضالت اجتماعی، عدم سرمایه گذاري خارجی و 
محدودیت هاي دانشگاهی را تا ۹٫۶ درصد کاهش  

دهد.

55 پروژه عمراني در شهرستان رضوانشهرافتتاح شد
به مناسبت ايام اهلل فجر ،

خبرنگار -  ليال خالقی

9 جمادی االول  1438
 شماره   19652 بهمن  1395 سه شنبه 
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رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیالن گفت: این رئيس شعب بانک مهر اقتصاد گيالن:
بانک که نهال برخاسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج است تاکنون 
کرده  اعطا  بانکی  تسهیالت  گیالنی  مشتریان  به  تومان  میلیارد   ۱۹۰
تسخیري  االسالم  حجت  با  دیدار  در  زاده  حاجی  فریدون  است. 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن با اشاره به عملکرد 
و برنامه هاي بانک مهر اقتصاد در استان اظهار داشت: این بانک که 
نهال برخاسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج است داراي اهداف و 
آن  راهبردي  نخستین هدف  و  است  جامعه  در سطح  اولویت هایی 
استقرار و توسعه بانکداري اسالمی است. وي با بیان اینکه بانک مهر 

اقتصاد بیش از یک دهه به عنوان طالیه دار حوزه بانکداري اسالمی 
اقدامات زیادي را انجام داده است، بیان داشت: این بانک در استان 
گیالن تاکنون 190 میلیارد تومان به مشتریان گیالنی تسهیالت بانکی 

اعطا کرده است.
 حاجی زاده با اشاره به دغدغه بانک مهر در مقوله اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  ما در  امسال  بودجه  تولید داخلی، تصریح کرد:  به  و کمک 
مقاومتی 25 میلیارد تومان با نرخ 16 درصد بوده است که بیش از 10 

میلیارد تومان تاکنون در این خصوص تسهیالت داده ایم. 

  1۹0 ميليارد تومان 
تسهيالت بانکی اعطا 

كرديم

يادداشت

خبر

و  شنبه  پنج  برف  بارش 
جمعه 14 و 15 بهمن ماه در 
گیالن  استان  شهرستان  چند 
شهرستان  در  خصوص  به 
اشرفیه،   آستانه  رشت،  هاي 
از  آنكه  به  شفت  و  الهیجان 

از  بلكه  باشد،   كرده  ایجاد  بحران  مترفبه یك  غیر  منظر حوادث 
ناحیه ي انتقادها و اعتراض هاي شدید یك بحران جدي است. 
دامنه بحران دوم » انتقادها و اعتراض ها مردم و عده زیادي از 
مسئوالن و نمایندگان مجلس«  به سطح و اندازه اي رسیده است 
كه اصل موضوع تقریبا رو به فراموشی است.  اكنون فضا در مركز 
استان گیالن  به سمت و سویی می رود كه برخی مسئوالن در 
مقابل هم ایستاده اند و با نامه پراكنی و اظهار نظرها  تند و به 

شدت بی پرده در رسانه ها  فضا  ملتهب شده است.
 اینكه مدیریت بحران  و حوزه راه و شهرسازي و البته شركت 
و  نیست  پوشیده  بر كسی  نكرد  واقعه خوب عمل  این  در  برق 
عذر خواهی مسئوالن این حوزه ها در همین راستا معنا پیدا می 
كند. یكی از افراد درگیر با بحران برف اخیر  روز دوشنبه  18 
بهمن ماه در یكی از روستا هاي گیالن در تماسی رادیویی می 
گفت: با گذشت چند روز از بارش برف هنوز برق نداریم و به 
عنوان مهمان یك گیالنی در یك روستاي اطراف رشت حتی اگر 
بخواهم عذر خواهی مسئوالن را بشنوم باید برق داشته باشم كه 

از این نعمت بی بهره هستم.
رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن هم در موضع گیري بسیار 
و  كت  با  كه  است  گفته  استاندار  عمرانی  معاون  به  تند خطاب 
شلوار اتو كشیده و كفش واكس زده نمی توان بحران را هدایت 
كرد. دكتر عباسی خواستار توضیح وزارت نیرو، وزارت كشور و 
راه و شهرسازي در این راستا شده و گفته است ، هفته آینده به این 

وزیران تذكر خواهیم داد.
انتقاد و اعتراض حق همه مردم و مسئوالن است ،  اما آیا كسی 
به امكانات دستگاه هاي اجرایی در شهر و روستا توجهی كرد و 
آیا سئوال شد كه شما امكانات الزم براي مقابله با این حجم بارش 
را داشتید. اگر هم نداشتید بودجه اي در اختیار بود تا خریداري 
كنید؟بارش برف همراه با وزش باد شدید و شبكه فرسوده برق 
استان معضلی شد كه امكان جمع كردن آن به زمان زیادي نیاز 
داشت و الحق مسئوالن و ماموران برق و راه و پلیس راه و آب و 
..... هر چه كردند به میزان خرابی ها نرسیدند و طوالنی شدن حل 

مشكالت عدیده، موجب دامنه دار شدن اعتراض ها شد.
و  عصبانیت  همه  با  ما   مسئوالن  و  مردم  آنكه،   آخر  كالم 
حقانیت بدانند كه راه و برق و دیگر امكانات زیر بنایی  در استان 
فرسوده و امكانات اندك است. باید بودجه اي باشد كه سیستم 
برق استان نوسازي و امكانات در حد نیاز تامین شود تا نیروي 
انسانی به هنگام اقدام كند. با این ادبیات وارد شدن در موضوع 
زحمات همه كسانی كه در این بحران تالش كردند ،  به نظر ظلم 
همت  روستایی  و  شهري  نیروهاي  از  خیلی  كه  حالی  در  است 
كردند و خدمت زیادي شد . اینكه مطابق نیازهاي موجود و رفع 
مشكالت نبود سخن حقی است كه این سخن باید بعد از دهه 

فجر طرح و موضع گیري هاي به جا و معقول  مطرح شود.
اگر نظر،  پیشنهاد و انتقادي دارید براي انعكاس در خدمت شما 

هستیم. بسم اهلل
                           

آيا امكانات موجود با سطح خرابيها 
همخوان بود؟

گیالن  خبري  شبكه  و  واكنش  ي  نشریه 
24: با حضور معاون وزیر صنعت. معدن و 
مدیرعامل  معارفه  و  تودیع  مراسم  تجارت 
گیالن  استان  صنعتی  شهرک هاي  شرکت 

برگزار شد . 
به گزارش شبکه تحلیلی خبري گیالن 24 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک   ،
تودیع  مراسم   ، گیالن  استان  صنعتی  هاي 
شهرک هاي  شرکت  مدیرعامل  معارفه  و 
یزدانی  با حضور علی  استان گیالن  صنعتی 
معاون وزیر صنعت. معدن و تجارت وتنی 
از مسئولین در سالن جلسات شرکت  چند 
شهرک هاي صنعتی استان گیالن برگزار شد.  
اشکوري  الهوتی  طهمورث  مراسم  این  در 
مدیرعامل سابق شرکت شهرک هاي صنعتی 
استان گیالن تکریم و احمد علی شهیدي به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت شهرک هاي 

صنعتی استان گیالن منصوب شد.
شهرکهاي  شرکت  سابق  مدیرعامل   
صنعتی استان گیالن بیان داشت : بحث ایجاد 
صنعتی  شهرکهاي  زیرساختهاي  تکمیل  و 
واحدهاي  احداث  به  بخشی  رونق  براي 
تولیدي و صنعتی در دستور کار قرار داشت .

ادامه  در  اشکوري  الهوتی  طهمورث   
افزود : تمامی تالش هاي صورت گرفته در 
سال هاي گذشته در حوزه رشد شهرک هاي 
براي  زیرساخت ها  آماده سازي  و  صنعتی 
توانستیم  خوشبختانه  و  بوده  سرمایه گذاري 
تا حدودي شهرک هاي صنعتی استان گیالن 
را براي سرمایه گذاري بخش خصوصی آماده 
صنعتی  واحدهاي  احداث  رونق  با  تا  کنیم 
اشتغال  و  افزوده  ارزش  استان  براي  بتوانیم 
مدیرعامل  شهیدي  علی  احمد  کنیم.  ایجاد 
استان  صنعتی  شهرک هاي  شرکت  جدید 
داشت:  اظهار  مراسم  این  حاشیه  در  گیالن 
با کمک تمامی دستگاه هاي دولتی و بخش 
خصوصی می توان موجبات احیاي واحدها و 
نواحی صنعتی را در استان گیالن محیا کرد.

و  صنعتی  صنفی،  توانمندي  نمایشگاه 
شهرکهاي  توانمندي  نمایشگاه  سومین 
مجددا   گیالن  بازرگانی  اتاق  و  صنعتی 
فعالیت خود را اآغاز كرد. فعالیت نمایشگاه 
سومین  و  صنعتی  صنفی،  توانمندیهاي 
صنعتی  شهرکهاي  دستاوردهاي  نمایشگاه 
به  شود.  می  آغاز  مجددا  بازرگانی  اتاق  و 
گزارش نشریه ي منطقه اي واكنش و شبكه 
خبري گیالن 24 به نقل از  روابط عمومی 
گیالن،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
با  بهمن   13 تاریخ  از  که  مذکور  نمایشگاه 
حضور واحدهاي تولیدي و صنفی از مناطق 
مختلف استان افتتاح  شد.  به منظور فراهم 
سازي امکان ارائه مطلوبتر دستاوردهاي حوزه 
شهروندان  بازدید  و  استان  تجارت  و  تولید 
محترم از نمایشگاه، زمان برپایی نمایشگاه سه 
روز دیگر تمدید  شد.  شهروندان محترم می 
این  از  تا 9 شب  از ساعت سه عصر  توانند 
دستاوردهاي  آخرین  با  و  بازدید   نمایشگاه 
گردند.   آشنا  استان  تجارت  و  تولید  حوزه 
نمایشگاه صنفی و صنعتی و سومین نمایشگاه 
توانمندي شهرکهاي صنعتی و اتاق بازرگانی 
استان با حضور بیش از 90  واحد صنعتی و 
تجاري استان به مناسبت گرامیداشت دهه 
نمایشگاه هاي  دائمی  در محل  مبارک فجر 
برپا   تهران  جاده   5 کیلومتر  در  واقع  گیالن 

است.

دادگستري  كل  رییس   
با  صمیمانه  دیدار  در  گیالن 
و  شهدا  معظم  هاي  خانواده 
ایثارگران در دهه مبارك فجر 
جایگاه  و  مقام  به  اشاره  با   ،
و  قدردانی  و  احترام  شهدا، 
شهید  خانواده  به  قدرشناسی 

  . كرد  ذكر  مدیران  باالخص  مردم  همه  وظایف  الینفك  را جزء 
احمد سیاوش پور رئیس در این دیدارهاي صمیمانه ضمن تبریك 
سالگرد  هشتمین  و  سی  رسیدن  فرا  فجرو  مبارك  دهه  اهلل  ایام 
)ره( و شهداي  امام راحل  یاد و خاطره   ، ایران  اسالمی  انقالب 

انقالب اسالمی را گرامی داشت.
رئیس شوراي قضایی استان با اشاره به رشادت ها و فداكاریهاي 
شهدا و ایثارگران در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ابراز امیدواري 
كرد بتوانیم در مسیر شهداي عزیز و در راه اعتالي اسالم و انقالب  
جایگاه  و  مقام  به  اشاره  با  قضایی  ارشد  مقام  این  برداریم.  گام 
شهدا، احترام و قدردانی و قدرشناسی به خانواده شهید را جزء 
الینفك وظایف همه مردم باالخص مدیران ذكر كرد و بر حفظ 

حرمت و عرض ارادت  به خانواده هاي شهدا تاكید نمود. 
احمد سیاوش پور عزت و شرافت و كرامت نظام جمهوري 
اسالمی ایران را مرهون  ایثارگري شهدا و فداكاري ایثارگران و 
صبر و مقاومت خانواده هاي ایشان دانست و تصریح كرد: همه 
ما مكلفیم  در مسیر شهدا و اهداف متعالی آنان از هیچ كوششی 
فروگزار نكنیم. رئیس كل دادگستري استان در ادامه  خانواده هاي 
اسالمی  ایران  افتخار  مایه  و  زینت   را  ایثارگران  و  معزز  شهدا 
برشمرد و ابراز داشت باید در انتقال اهداف و آرمانهاي شهدا به 
نسل جدید تالش مضاعف كنیم.  منبع: روابط عمومی دادگستري 

مديرعامل شهرک هاي 
صنعتي گيالن معرفي شد

دستاوردهاي شهرکهاي 
صنعتي و اتاق بازرگاني 

شهدا زينت نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران هستند

برف آمد......

رئیس  حضور  با  مراسمی  در   
تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 
مدیران  از  جمعی  و  گیالن  استان 
مدیران  و  اجرایی  دستگاههاي 
واحدهاي تولیدي،نخستین جشنواره 
برند برتر در سالن اجتماعات بانک 

ملی استان گیالن برگزار شد.
 به گزارش شبکه تحلیلی خبري 
گیالن 24 ،نخستین جشنواره تقدیر 
رشت  در  استان  برتر  برندهاي  از 

برگزار شد. 
معدن  صنعت  سازمان  رئیس   
این  در  گیالن  استان  تجارت  و 
جشنواره با گرامیداشت یاد و خاطره 
پالسکو  حادثه  نشان  آتش  شهداي 

تجاري.  نشان  و  نام  یا  برند  بحث  داشت:  اظهار 
موضوع جدیدي است که در کشور ما شکل گرفته 
استان  عنوان  به  گیالن  استان  تا  است  شایسته  و 
و  صنعت  تولید،  مختلف  هاي  بخش  در   پیشتاز 
توجهی  قابل  پیشرفت  نیز  زمینه  این  در  تجارت، 

داشته باشد.
آموزش  مرکز  نمایندگی  منتظري حضور  علی   
حوزه  در  مغتنم  فرصتی  را  استان  در  بازرگانی 
برندسازي تولیدات و کاالهاي داخلی استان عنوان 
و  دولت  هاي  سیاست  راستاي  در  گفت:  و  کرد 
کشور  در  که  هایی  برنامه  همه  مقاومتی  اقتصاد 
پایه  بر  گیرد  تجارت شکل می  و  تولید  در حوزه 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتی است و ما موظفیم تا 
تمامی فعالیت هاي خود را بر پایه اقتصاد مقاومتی 

منطبق کنیم. 
برنامه هاي کوتاه مدت.  با اشاره به وجود  وي 
میان مدت و بلند مدت در بحث برندینگ افزود: 
تکیه بر فعالیت هاي مردمی. تکیه بر اقتصاد دانش 
و  کشور  داخلی  هاي  ظرفیت  از  استفاده  و  بنیان 
قدردانی از واحدهایی که توانستند در زمان تحریم 
از  کنند،  نمو  و  رشد  مشکالت،  از  گذر  بر  عالوه 
جمله برنامه هاي بلند مدت مبحث برندینگ است.
استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت  رئیس   
زمانی  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  نشان  خاطر  گیالن 
موفق خواهد شد که با تکیه بر مردم جایگاه خود 
را پیدا کند و خوشبختانه امروز بنابر سیاست اصل 

وارد سلف سرویس شدم. ساعت حدود ۱ و ۴۵ 
بود و به کالس نمی رسیدم و صف غذا طوالنی بود 
.دنبال آشنایی می گشتم در صف تا بتوانم سریعتر 

غذا بگیرم.
و  داشت  آشنا  چهره اي  که  دیدم  را  شخصی 
قیافه اي مذهبی. نزدیک شدم و ژتون را به او دادم 

بر  تکیه  با  ما  هاي  فعالیت  اکثر  اساسی  قانون   44
مردم و بخش خصوصی در حال اجراست.

 دکتر منتظري با اشاره به شناسایی بیش از 50 
واحد صنعتی دانش بنیان یادآور شد: در آینده 150 

مورد دیگر شناسایی خواهد شد.
در  را  مقاومتی  اقتصاد  هاي  پایه  مسئول  این   
دوري از سیاست وابستگی به نفت دانست و گفت: 
ما باید خود را از وابستگی به نفت خالص کنیم، 
از این رو شایسته است در تبیین بحث هاي اقتصاد 
مقاومتی این مباحث را در قالب علوم دانشگاهی و 

آکادمیک لحاظ نماییم.
 رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گیالن 
سیاست هاي کوتاه مدت برندینگ را تکیه بر تولید 
داخلی و حمایت از مصرف کاالي داخلی و صنایع 
این  در  خوشبختانه  افزود:  و  کرد  عنوان  کوچک 
بخش با حمایت بانک هاي عامل توانستیم بهترین 

و بیشترین عملکرد را در این حوزه داشته باشیم.
تولیدات  کیفی  توان  ارتقاء  به  الزام  بیان  با  وي 
می  تولید  که  محصولی  هر  بنابراین  افزود:  داخلی 
باید مزیتی در زندگی مشتري داشته باشد و  شود 
اگر نتوان به این نگاه جامه عمل پوشاند، مطمئنا در 

بحث برندسازي نیز نمی توان موفق شد.
 منتظري مدیریت منابع انرژي، مدیریت مصرف 
در کشور و استفاده حداکثري از زمان را از دیگر 
اقتصاد مقاوتی برشمرد و  برنامه هاي کوتاه مدت 
نرخ  تثبیت  در  را  خود  کار  دولت  کرد:   تصریح 

و گفتم: براي من هم بگیر.  چند لحظه بعد نوبت 
او شد و ژتون مرا داد و یک ظرف غذا گرفت. و 
براي من که پشت میز نشسته بودم، آورد و خودش 

به انتهاي صف غذا برگشت و در صف ایستاد.
این  چرا  گفتم:  و  رفتم  کنارش  به  و  بلند شدم 
کار را کردي و براي خودت غذا نگرفتی؟ گفت: 

این  در  باید  لذا  است  کرده  آغاز  ارز 
راستا اقدامات جدي  براي جبران خأل 
ایجاد شده در خصوص افزایش نرخ 

ارز را داشته باشیم.
وي همچنین با تاکید در ضرورت 
تولیدات  مصرف  در  سازي  فرهنگ 
کرد:  نشان  خاطر  داخلی  کاالهاي  و 
در  سعی  ها  رسانه  کمک  با  دولت 
تغییر نگاه مصرف و  تکیه بر  استفاده 

از کاالهاي داخلی دارد.
حمایتی  نگاه  بر  تاکید  با  وي 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
در حوزه برند یادآور شد: مشتریان از 
ما میخواهند تا نقشی فراتر از مصرف 
مصرف  از  حمایت  حوزه  در  کننده  

کنندگان داشته باشیم.
آموزش،  راستا  این  در  کرد:  تصریح  منتظري 
رکن اصلی برندسازي است لذا  توجه به مقررات 
کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  قوانین  و 
مدیران  و  دولتی  دستگاههاي  مدیران  سوي  از 

واحدهاي تولیدي امري ضروري است.
آموزش  مرکز  رییس  جشنواره  این  ادامه  در   
بازرگانی استان گیالن و دبیر اجرایی جشنواره برند 
برتر در گیالن با گرامیداشت یاد و خاطره شهداي 
مرکز  داشت:  اذعان  پالسکو  حادثه  نشان  آتش 
اموزش بازرگانی به عنوان بازوي مشورتی سازمان 
صنعت و معدن و تجارت فعالیت خود را از بهمن 

94  در گیالن آغاز کرده است.
  روهام قلیچی با اشاره به پیشتازي استان گیالن 
در زمینه هاي مختلف صنعتی و تجاري یادآور شد: 
ارتقا جایگاه برند و نامهاي ایران در اذهان عمومی، 
معرفی برند برتر به مصرف کنندگان و ایجاد رقابت 
این  برگزاري  این  اهداف  از  کنندگان  تولید  در 

جشنواره است. 
 وي ارتقا مباحث آموزشی در جشنواره برند برتر 
ها  جشنواره  سایر  با  جشنواره  این  تمایز  نقطه  را  
 HSE دانست و خاطر نشان کرد: اگر به آموزش هاي
از حوادث  بتوان  توجه شود شاید  ها  در جشنواره 
غیرقابل جبرانی چون حادثه پالسکو جلوگیري کرد.

براي  استفاده کردم و  آن  از  داشتم و  من یک حق 
شما غذا گرفتم و حاال برمی گردم و براي خودم غذا 
می گیرم .این لحظه اي بود که به او سخت عالقه مند 

شدم و مسیر زندگی ام تغییر کرد.
در همه حال به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. 

حق الناس گناهی است که بخشیده نمی شود.

صنعت و معدن استان برگزار كرد،

ديدگاه ...

به مناسبت ايام فجر،

برندهاي برتر توليدي گيالن تجليل شدند

به حقــوق هم احتــرام بگذاريم

خبر

خبر

مرضيه قرباني 

گيالن  ناز  سرو  شركت  تغييرات  آگهي   
ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  شركت 

9726 و شناسه ملي 10720228081
فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذيل  تصميمات   1395/10/28 مورخ  العاده 

اتخاذ شد:
بستي  زاده  آخوند  طاهره  1.خانم 
با   2595283065 ملي  شماره  به 
سهم  700000000ريال  دريافت 
ديگر  و  خارج  شركت  از  خود  الشركه 

نتيجه  در  ندارد.  سمتي  و  حق  گونه  هيچ 
به  21000000000ريال  از  سرمايه 
 4 ماده  و  يافت  كاهش  1400000000ريال 
در  گردد  مي  اصالح  مذكور  نحو  به  اساسنامه 
نتيجه سهم الشركه بعد از كاهش سرمايه به 

قرار زير مي باشد:
به  بستي  پير  پور  حسين  رضا  آقاي   
داراي   2592338411 ملي  شماره 
700000000ريال سهم الشركه   اقاي وريا 
به شماره ملي 3733210573  گويلي گيالنه 

داراي 700000000ريال سهم الشركه
كاهش  تصميمات  مستند  اين  ثبت  با 
شده  انتخاب  شركت  حروج  طريق  از  سرمايه 
توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت 
ي  ها  آگهي  پايگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقي 

سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
تجاري  غير  موسسات  و  ثبت شركتها  مرجع   -

رشت 8713/ ر م الف

آگهي تغييرات شركت سرو ناز گيالن شركت با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 9726 و شناسه 
صورتجلسه  استناد  به   10720228081 ملي 
 1395/10/25 مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع 

تصميمات ذيل ايجاد شد:
محدود  نا  مدت  براي  مديره  هيئت  1.اعضاء 
پور  حسين  رضا  گرديدند:  انتخاب  ذيل  قرار  به 

پيربستي به شماره 2592338411
ملي  شماره  به  گيالنه  گويلي  وريا  آقاي 

3733210573

با  بهادار  اوراق  و  مدارك  و  اسناد  كليه   .2  
امضاء مشترك مدير عامل و رئيس هيئت مديره 

همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه 
توسط  شده  انتخاب  جديد  شريك  ورود  طريق  از 
حقوق  شخصيت  الكترونيك  سوابق  در  متقاضي 
قابل  ثبت  سازمان  هاي  پايگاه  در  و  ثبت  مرقوم 
دسترس مي باشد.  اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان گيالن - مرجع ثبت شركتها و موسسات غير 

تجاري رشت  - 8716/ ر م الف

گزارش

پـروژه هاي بـرق فـومن افتتــاح شد
فجرو  مبارک  دهه  با  همزمان 
های  پروژه  افتتاح  درراستای 
شهرستان  در  زيربنايی  و  عمرانی 
شهرستان  برق  های  پروژه  فومن 
فومن نيز به همت مهندس شادپور 
مديريت اداره برق شهرستان فومن 
وهمکاری مجدانه همکاران وديگر 
مسئولين پرتالش شهرستان به بهره 

برداری رسيد.
 مهندس شادپوردر اين باره اظهار 
داشت: در راستای اصالح و توسعه 
در  و  شهرستان  برق  های   شبکه 

جهت بهينه سازی شبکه و ضريب اطمينان ونيز 
افزايش ولتاژ برق مشتركين  در دوبخش مركزی و 
سردار جنگل اين پروژه ها به بهره برداری رسيده 

است. 
 وی افزود: در اين ايام 20دستگاه ترانسفورماتور 

مناطق  در  افتتاح  برای  كه  كرديم  انتخاب  رو 
شهری و روستايی انجام شده است . در خصوص 
افزود:  رابطه  اين  در  يافته  تخصيص  اعتبارات 
در سال جاری  فومن  برق شهرستان  توزيع  امور 
تومان  ميليون  وپانصد  ميليارد  مجموع  شش  در 

در  را  ميليارد  سه  كه  داشته  پروژه 
قرارداديم  افتتاح  مورد  دولت  هفته 
و  ميليارد  سه  نيز  ايام  اين  ودر 
برداری  بهره  مورد  پروژه  پانصد  
قرار ميگيرد.  وی خاطر نشان كرد: 
اهم پروژه های انجام شده در جهت 
در  مشتركين  برق  ولتاژ  تقويت 
ميباشد  روستايی  و  شهری  مناطق 
گوراب  درروستاهای  جمله  از  كه 
گوشلوندان،   ، مالوان  زيده،  پس 
مجموعه  وتالش  همت  با  ماكلوان، 
و  فومن  شهرستان  برق   صنعت 
همکاری خوب شركت توزيع برق استان  گيالن 
انجام شده است. در پايان از مديريت دلسوز اداره 
و همکاران  مهندس شادپور  فومن  برق شهرستان 
درصدد  هميشه  كه  سپاسگزاريم  ايشان   پرتالش 

رفع مشکالت مردم هستند. 

به مناسبت ايام اهلل فجر ،

زهرا رضائي

زهرا رضائي

9 جمادی االول  1438
 شماره   19652 بهمن  1395 سه شنبه 
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اجراي الكترونيكي 
خدمات تامين اجتماعي 

در گيالن

خدمات  ارائه  به  گیالن  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرکل 
الکترونیکی تامین اجتماعی به جاي مراجعات حضوري اشاره کرد 
و گفت: هم اکنون تمامی خدمات تامین اجتماعی از طریق خدمات 
به صورت  حوزه  این  بازرسی هاي  و  است  اجرا  قابل  الکترونیکی 

الکترونیکی انجام می شود.
با  و  شهدا  خاطره  و  یاد  به  اشاره  با  پرست   حق  جمیل   
سازمان  داشت:  اظهار  فجر  پربرکت  دهه  فرارسیدن  گرامیداشت 
تامین اجتماعی استان گیالن با تشکیل ستاد بزرگداشت دهه فجر 
برنامه هاي فرهنگی گسترده اي را در این ایام برگزار می کند.مدیرکل 

سازمان تامین اجتماعی استان گیالن از افتتاح ساختمان مرکز تامین 
افزود:  و  داد  خبر  فجر  دهه  ایام  در  کیاشهر  شهرستان  اجتماعی 
ساخت و احداث این ساختمان از سال 93 در شهرستان کیاشهر 
آغاز شده بود که در ایام پیش رو مورد بهره برداري قرار می گیرد.
حق پرست با اشاره به اینکه ایجاد شعبه مجزا تامین اجتماعی در 
دو شعبه در شهر سنگر تصویب شده است ابراز داشت: بخشودگی 
جرایم کارفرمایان خوش حساب از طرح هایی است که هم اکنون 

در حال اجرا  است.

استاندار  واكنش:  نشریه   
عدم  اگر  كرد:  اعالم  گیالن 
برنامه ریزي و تدبیر از سوي 
،قطعا  باشد  داده  رخ  مدیري 
در آینده با آن برخورد خواهد 

شد.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
،استاندار   24 گیالن  خبري 
گیالن در مراسم بهره برداري 
مبارک  دهه  هاي  پروژه  از 
گفت  رودبار  شهرستان  فجر 
از همه کسانی که در برف   :
تشکر  کشیدند  زحمت  اخیر 
می کنم،  اما اگر عدم برنامه 

ریزي و تدبیر از سوي مدیري رخ داده باشد ،قطعا 
دکتر محمد  برخورد خواهد شد.   آن  با  آینده  در 
علی نجفی در آیین افتتاح این پروژه ها با تبریک 
ایام ا... دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهداي  تمامی  و  اسالمی  انقالب  کبیر  بنیانگذار 
خدمتگزاران  تمامی  براي   : داشت  اظهار  انقالب 
به نظام مقدس جمهوري اسالمی آرزوي موفقیت 

داریم .
در  خود  حضور  از  خرسندي  ابراز  با  وي 
شهرستان رودبار مردمان این شهرستان را مردمانی 
خدمت  برضرورت  و  دانست  باعطوفت  مهربان، 
رسانی هر چه بیشتر مسئولین به مردم تاکید کرد و 
گفت :نتایج همدلی و وحدت مسئوالن  و خادمان 

نظام در خدمت بهتر به مردم اثر می گذارد.
مسیر  در  رودبار  شهرستان  اینکه  بیان  با  وي 
توسعه روند مثبتی را طی می کند افزود :  خدمات 
صورت گرفته در حقیقت خدمات نظام و انقالب 

است .
دکتر نجفی با بیان اینکه فرزندان شما در دولت 
مشغول تالش هستند افزود :  در شهرستان رودبار 
براي  مردم فراهم شده  نیز  فرصت خدمتگزاري 
استان  از رشد شاخص هاي توسعه اي  است.وي 

در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود :  اتفاقات 
خوبی در جهت توسعه استان در حال انجام است 
و  ایران  آمار  مرکز  گزارشات  به  مستند  همه  که 

پژوهش هاي مجلس است. 
بر  بنده  تاکید  اینکه همواره  بیان  با  نجفی  دکتر 
واقع  کالمی خالف  هرگز  که  است  این  مسئولین 
هاي  بخش  مدیران  همه  از   : افزود  نشود  عنوان 
مختلف که در جهت رشد و تعالی استان در تالشند 

قدردانی می کنم .
نماینده عالی دولت در گیالن بر ضرورت ایجاد 
امید در مردم تاکید کرد و افزود : تحقق این مهم 
از جمله تاکیدات رهبر معظم انقالب و از اندیشه 
هاي دولت تدبیر و امید  به شمار می رود  وظیف 

داریم امید را در جامعه بیشتر کنیم .
استاندار گیالن گفت : ما وظیفه داریم خدمات 
نظام را هرچه بیشتر بازگو کنیم. وي ضرورت حفظ 
امام خمینی  تاکیدات حضرت  ازجمله  را  وحدت 
بارها  )ره(  امام  : حضرت  افزود  کرد  عنوان  )ره( 
ضرورت  بر  سخنانشان  تمامی  در  تقریبًا  بارها  و 
حفظ وحدت و یکپارچگی جهت خدمت به مردم 

تاکید داشتند . 
وي تامین آب شرب  مناسب را از جمله خواسته 

هاي دیرین مردم منجیل  عنوان 
وبر لزوم تسریع این مهم تاکید 
خط  اصالح    : افزود  و  کرد 
شبکه  و  منجیل  در  آب  انتقال 
جمله  از  رودبار  آب  هاي 
در  گرفته   صورت  اقدامات 
جهت تامین آب شرب در این 
درصد  وي   . است  شهرستان 
شهري  جمعیت  مندي  بهره 
 99.86 را  شرب  آب  از  استان 
و  افزود  و  کرد  عنوان  درصد 
با بیان اینکه در دولت تدبیر و 
جهت  در  خوبی  اقدامات  امید 
تامین آب روستایی ، گازرسانی 
است   پذیرفته  صورت  روستایی  راه  آسفالت  و 
گرفته  صورت  خوب  تالشهاي  با  اکنون   : افزود 
تا 14 درصدي  از عقب ماندگی هاي  12  گیالن  
و  کرده   گذر  روستایی   آب  و  راه  هرشاخصهاي 
جزو 10 استان برتر در این بخش به شمار میرود. 
وي افزود : همواره تاکید بنده بر این است،  ما که  
اندیشه گیالن برتر و بهتر را داریم باید تمام توان در 
جهت توسعه و شکوفایی گیالن تالش کنیم و عقب 

ماندگی ها را جبران نماییم .
در  گیالن  گرفتن  قرار  لزوم  بر  گیالن  استاندار 
تاکید کرد  برتر کشور در توسعه   استان  جایگاه 5 
و افزود : خوشبختانه ابن مهم در بخش اشتغال در 
حال شکل گیري است البته هیچگاه مدعی نبودیم 

که مشکل اشتغال را بصورت کامل حل کردیم.
تا  سوم  رتبه  در  گیالن  جایگاه  یادآوري  با  وي 
تا 92  بیکار  کشور در سالهاي 90  استان  پنجمین 
خاطر نشان کرد : بر حسب گزارش مرکز آمار ایران 
از  استانها  بین  ،  گیالن در طی 3 سال گذشته در 
رشد بسیار خوبی در این بخش برخوردار بوده است 
به گونه اي که اکنون در جایگاه بیست و چهارمین 
استان بیکار و جزو هفت استان شاغل در کشور به 

شمار می رود .منبع: روابط عمومی استانداري

كاهش ميزان بيمه تكميلي 
به شعب اعالم شد

همايش گفتمان اقتصادي 
مقاومتي در تالش

سازمان  مدیره  هیأت  مصوبه  به  توجه  با 
به  مساعدت  منظور  به   ، اجتماعی  تامین 
برقراري بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمري 
بگیران تحت پوشش، کسر حق بیمه مربوط 

به دوره جدید به شعب تابعه ابالغ شد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبري گیالن 24 
، بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمري بگیران 
عمومی  روابط  گزارش  به  اجتماعی  تامین 
اجتماعی  تامین  کل  اداره  فرهنگی  وامور 
بین  منعقده  قرارداد  براساس   : گیالن  استان 
بگیران  ومستمري  بازنشستگان  عالی  کانون 
سازان  آتیه  بیمه  وشرکت  اجتماعی  تامین 
تاریخ  از  درمان  تکمیلی  بیمه  حق   ، حافظ 
95/9/1 لغایت 96/8/30 با احتساب مالیات 
برارزش افزوده براي هر نفرماهانه 322000 
ریال می باشد که با هدف مساعدت به این 
به  ریال   30000 مبلغ  ماهانه  شریف  قشر 
ازاء هر نفر توسط تامین اجتماعی پرداخت 
کسر  ازمشمولین  ماهانه  ریال  و292000 
بین  منعقده  قرارداد  همچنین   . شد  خواهد 
کانون عالی بازنشستگان وشرکت بیمه ایران 
پوشش  فرجام  اي  بیمه  خدمات  شرکت   (
( حق بیمه عمربا احتساب مالیات برارزش 
افزوده براي هر نفر 35800 ریال میباشد .  

از  عبارتند  مذکور  قراردادهاي  مشمولین 
مستمري بگیران بازنشسته ، ازکارافتاده کلی و 
بازمانده به همراه همسرودرصورت تمایل سایر 
افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان میباشند . 
براساس مفاد قرار داد منعقده حداکثر سه ماه 
پس ازتاریخ شروع ، مستمري بگیران مشمول 
که تاکنون تحت پوشش بیمه هاي یادشده قرار 
نگرفته اند درصورت تمایل میتوانند با مراجعه 
به  نسبت  شهرستان  بازنشستگی  کانونهاي  به 
ارائه درخواست برقراري پوشش بیمه تکمیلی 
از  انصراف  .پذیرش  نمایند  اقدام  عمر  و 
کانونهاي  برعهده  مذکور  هاي  بیمه  پوشش 
برگشت  ودرخصوص  بوده  بازنشستگی 
مستمري  رضایت  وجلب  شده  کسر  مبالغ 

بگیران مسئول ومتعهد می باشد .

اقتصاد  سازي  گفتمان  همایش  مراسم    
مقاومتی با حضور مهندس مهدوي فرماندار 
و کارشناسان اقتصادي فعالین حوزه اقتصاد،  
نماینده مردم تالش  وتنی چند از مسئولین 
در سالن ارشاد  شهرستان تالش برگزار شد .

با  همایش  این  در  مهدوي   عیسی  سید 
گرامیداشت دهه مبارکه فجر اقتصاد مقاومتی 
کرده  طرح  جامعه  مهم  مقوالت  از  یکی  را 
وگفت : تالش دولت براي اسقالل در حوزه 
اقتصادي واتکا به داشته هاي داخلی وترسیم 
در  تولید  چرخه  وشتاب  وپیشرفت  رشد 

راستاي تثبیت اقتصاد مقاومتی است.
به   توجه   : کرد  عنوان  تالش  فرماندار 
توانمندي هاي داخلی یکی از ارکان حرکت 

اقتصادي امروز در کشور است .
فرمانداري  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقتصاد   : افزود  مهدوي  ،مهندس  تالش 
مقاومتی تاکتیک بهره مندي از توانمندي ها 
وظرفیت هاي داخلی بوده و می تواند زمینه 

بهره برداري هاي بزرگی را ایجاد کند .
جمعه  امام  جدایی  اصغر  االسالم   حجه 
بخش اسالم در این همایش گفت : اقتصاد 
امروز  نیازهاي  و  ارکان   از  یکی  مقاومتی 
کشور ما است . وي گفت : اقتصاد مقاومتی 
ونیاز  اي در جامعه  نقش سازنده  تواند  می 

هاي  اساسی آن داشته باشد.

خبر 

خبر 

خبر 

با مديران بي برنامه و بي تدبير برخورد مي كنم

دادگستري ملجاء و پناهگاه 
مردم است

بانـوان نقش اساسي در مديريت 
پسماند دارند

  صدا وسيما با نزديكتر شدن به
 مردم موفق تر است

بعمل  هاي  بررسی  طبق 
با یک  میتوانند  بانوان  آمـــده 
در  ساده  و  مبتدي  آموزش 
آفرینی  نقش  پسماند  مدیریت 
کنند. به گزارش شبکه تحلیلی 
فقط    ،  24 گیالن  خبري 
دار  خانه  بانوي  یک  کافیست 

در آشپزخانه براي پسماند مواد مصرفی خود از دو عدد سطل زباله 
به دو رنگ متفاوت استفاده کند.

 زباله هاي تر که شامل ته مانده غذا، پوست و باقی مانده میوه 
ها،باقی مانده پیاز و مشابه آن و یا هر نوع مواد پوسیدنی را داخل 
یک سطل مجزا ریخته و هر روز عصر داخل باغچه منزل خود دفن 
نماید.  دفن صحیح زباله هاي تر در باغچه حیاط باعث جلوگیري 
از تولید هزاران لیتر شیرابه سمی حاصل از این زباله هاي تر خواهد 
بود و در نتیجه از صدها بیماري مهلک و العالج جلوگیري خواهد 
کرد.  زباله هاي خشک عبارتند از بطري هاي آب معدنی، نوشابه، 
دوغ،روغن، مایع ظرفشویی و امثالهم... شیشه، کاغذ و مواد بازیافتی 
دیگر که میتواند به چرخه بازیافت برگشته و به اقتصاد کشور کمک 
نماید. زباله هاي خشک اگر در طبیعت رها نشوند دیگر نمیتوانند 
با جمع  میتوانند  که  عزیز هستند  بانوان  این  و  کنند  ایجاد  آلودگی 

آوري آن به مدیریت پسماند کمک قابل توجه اي نمایند.
باشند  داشته  ویژه  توجه  آن  به  باید  عزیز  بانوان  که  را  اي  نکته 
اینست که مدیریت و تفکیک پسماند )زباله( از منزل فقط کمک به 
طبیعت و محیط زیست ما نیست، بلکه با رعایت موارد فوق میتوان 
به سالمت خود و خانواده در گردونه طبیعت، هستی و جان دوباره 

بخشید.
مــــراقب ســــالمت محیط اطرافمان باشیم.

خطـــر ابتال به سرطان بسیار به ما نزدیک شده است.
با آرزوي بهتـــرینها براي شما

گیالن  و  واكنش  نشریه   
گفت:  گیالن  استاندار   :24
اندیشه  به  هرچه  صداوسیما 
شود  تر  نزدیک  مردم  هاي 
موفق تر خواهد بود به گزارش 
شبکه تحلیلی خبري گیالن 24 
مراسم  در  گیالن  استاندار    ،

متکی  ما  انقالب  اینکه  بیان  با  گیالن  نماي  رادیو  از  برداري  بهره 
افزود  اندیشه هاي مردم نزدیک کنیم  با  باید خود را  به مردم است 
تر  تر شود موفق  نزدیک  اندیشه هاي مردم  به  : صداوسیما هرچه 
خواهد بود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداري گیالن دکتر 
محمدعلی نجفی شامگاه روز یک شنبه در این مراسمگفت : صدا و 

سیما ي استان همراه مردم، نظام و خدمتگزاران دولت است.
و  امکانات  با  کنونی  عصر  در   : داشت  اظهار  گیالن  استاندار 
ابزارهاي همانند اینترنت، و فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی 
موبایل محور که در دنیا ایجاد شده نیاز است که رسانه هاي کشور 
با مردم  بتواند  بوده و  ابزارها برخوردار  این  از  به ویژه رسانه ملی 
و  اندیشه هاي صدا  وي  کند.  برقرار  ارتباط  مختلف  اندیشه هاي  و 
سیماي مرکز گیالن در این بخش را اندیشه اي پیشرو و توصیف کرد 
و افزود: صدا و سیماي مرکز گیالن را فراتر از آن چیزي که امروز 
نماینده عالی  اتفاق است می بینم.  استانها در حال  در صداوسیماي 
دولت در گیالن با اشاره به اهمیت فضاي مجازي در عصر امروز 
اظهار داشت : توجه به فضاي مجازي و استفاده صحیح از این ابزار 

از جمله نکات مهمی است که باید آن توجه ویژه اي داشته باشیم.
استاندار گیالن با بیان اینکه انقالب ما انقالبی متأثر از مردم است 
افزود : گفتمان انقالب مان که آغازگر آن امام راحل )ره( بود گفتمانی 
بگونه اي  باید  ملی  : هویت رسانه  افزود  نجفی  مردمی است. دکتر 
باشد که ارتباط مستقیم با مردم داشته و گفتمان مردم را در عمل پیاده 
کند. نماینده عالی دولت در گیالن گفت : رسانه ملی باید بتواند در 
فضاهاي مجازي حرف هاي مردم را خارج از اندیشه، تفکر و جناح 

خاص بیان کند.

مبارك  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان   
استان  دادگستري  كل  رییس  فجر 
گیالن بطور سرزده از حوزه قضایی 
شهرستان آستانه اشرفیه بازدید و در 
این  دادگستري  كاركنان  با  نشست 
سالمت،  رفتارخوش،   ، شهرستان 
از  را  ونظم  جدیت  تالش،  کار، 

زیربناي  و  دانست  دین  در  خداوند  شده  سفارش  بسیار  مصادیق 
تعالی اخالقی و سازمانی را در سه محور سالمت ، نظم و کار عنوان 
كرد. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دادگستري کل استان 
از دادگستري ، دادسراي  بازدید  گیالن ، احمد سیاوش پور ضمن 
دیدار   ، شهرستان  این  اختالف  حل  شوراي  و  انقالب  و  عمومی 
دادگستري  این  کارمندان  و  قضات   ، مراجعین  با  نیز  اي  صمیمانه 
داشت . وي در این دیدار  تکریم ارباب رجوع را از اولویت هاي 
قوه قضاییه دانست و افزود: دادگستري ملجاء و پناهگاه مردم است 
و باید با اخالق خوب و نیکو با مراجعین برخورد شود و این عین 
اجراي دین است. سیاوش پور  از  شوراهاي حل اختالف به عنوان 
تكریم  و  دادرسی  اطاله  كاهش  در  قضایی  دستگاه  بازوان  از  یكی 
ارباب رجوع اشاره كرد و تشریح نمود : شوراهاي حل اختالف در 
توسعه فرهنگ صلح و آشتی با نوآوري ، پشتكار و خالقیت  الزم 

تالش  مضاعف كنند.

خانمها حتـــمًا بخوانند

محــسن عيالوار-  فّعال زيست محيطي

آموزش كوتاه و ميان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي 
دولتي ،  بخش صنعت و موسسه هاي آموزشي فقط در شهر رشت - تماس 0۹125036810

مديرکل سازمان تامين اجتماعي خبرداد،

`پيامدهاي بحران برف گيالن،

روابط عمومي گزارش داد،

زيباترين جلوه نيکوکاري کمک به بيماران 
انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي است  ، تعداد بيماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملي0105392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات010250٧308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶3٧31021٧59122بانک مهر ايران

تلفن    01333363539        و         01333363890

گزارش

ساختمان دهياري روستاي خلخاليان بخش پره سر
افتتاح شد  

  به مناسبت  گرامی  داشت  دهه  مبارک  فجر 
1395ساختمان  دهياری  روستای  خلخاليان  در 
بخش  پره سر  شهرستان  رضوانشهر  با همراهی  
حسنی  عسگر  دست   به  شهرستان   دولتمردان  
پور فرمانداری  رضوانشهر   رسما  افتتاح  و مورد  

بهره برداری  قرار گرفت.
روستای  خلخاليان   با  272   خانوار و  860  
شهرستان   از  سر  پره  بخش   در  جمعيت   نفر 

رضوانشهر  قرار دارد . 
ساختمان دهياری  اين  روستا  در متراژ  63 متر 
از  پس   متر   مساحت  145   به   زمينی   در  و 
اصالح  حريم ،  اهدايی  توسط  خير  نيکوكار  
مختار اكوش  با مبلغی  بالغ بر 17 ميليون  تومان 

از اعتبارات استانی  و 13  ميليون  تومان  از منابع  
داخلی  خود  دهياری  جمعا 30  ميليون  تومان  

ساخت  و به  بهربردای  رسيد.
روحانی  بخشدار  بخش  پره سر  در اين مراسم 
مبارک  فجر  تبريك  دهه   و  مقدم   ضمن خير 
در  شهرستان   فرماندار  پيگيريهای   از  تقدير  با 
اشاره  دهياری   ساختمان   احداث   و  ساخت  
به  خدمات  ارائه    از  بخش   اين  كنار  در  كرد: 
مردم  روستای خلخاليان  1600 متر  آسفالت  راه  
روستايی  جهت  رفاه حال  مردم  روستا  به انجام  
رسيده ، كه  جا  دارد از تالشها  و زحمات  پژمان  
شورای   اعضای   و   روستا   دهيار  شاهوردی  
فرامرز    ، حيدری  عباس   خلخاليان   روستای  

حافظی  و  كيوان همت  تقدير و قدر دانی  شود  
تا انشاهلل  روستائيان  بهره  الزم  را ببرند.

خلخاليان   روستای   دهيار  شاهوردی   پژمان  
سالروز  گراميداشت   ضمن   افتتاح   حاشيه   در 
پيروزی  انقالب  اسالمی  و  با آرزی  طول عمر 
نظام  و  رهبری    معظم  مقام   برای  و  سالمتی  
گراميداشت   ذكر   با  ايران   اسالمی   جمهوری  
شهدای  آتش نشان  و رشادتهای  شهيد محسن  
روحانی  آتش نشان  قهرمان  شهرستان  از تمام  
تالشها و همکاريهای  فرماندار ، بخشداربخش  پره 
سر  و  همراهی  اعضای  شورای  روستا كمال  

تشکر و قدر دانی  را  بجا  آورد.
خبرنگار -  ليال خالقی

9 جمادی االول  1438
 شماره   19652 بهمن  1395 سه شنبه 



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

مناسبت  به  گفت:  آباد  رحیم  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
گرامیداشت یاد و خاطره شهداي مدافع حرم وشهداي بخش رحیم 
آباد و همچنین گرامیداشت دهه مبارک فجرمسابقات کشتی گیله 
مازندران،به مدت  از گیالن و  پهلوان  از ۵۰  با حضوربیش  مردي 
۲۵ شب در سالن شهید صمدپور رحیم آباد برگزار شد. به گزارش 
شبکه تحلیلی خبري گیالن 24 ، محسن جانعلی زاده افزود: درپایان  
از شهر  اوزان سبک محمدشادمان  در  ازمسابقات  دوره  این  نتایج 
رشت،  سراوان  از  آقایی  ازلنگرود٬ساسان  زاده  نبی  رشت،عبداهلل 
بزرگی از مازندران به ترتیب اول تا چهارم شدند. درسنگین وزن 

سعید افشار از کالچاي نفر اول٬محمد علی رستمی وسعید علیزاده 
ازرحیم آباد به ترتیب  دوم وسوم شدند وسروش بابایی از کالچاي 
نفر چهارم شد. وي افزود: در اوزان سبک وسنگین به نفرات اول یک 
عدد سکه تمام بهار آزادي،به نفرات دوم درهردو وزن نیم سکه،به نفرات 
سوم ربع سکه وبه نفرات چهارم لوح تقدیر وجایزه اي به رسم یاد بود اهدا 
شد. رئیس ورزش و جوانان رحیم آباد گفت:  با توجه به استقبال مردم عزیر 
رحیم آبادازورزش و کشتی سالن شهیدصمدپور رحیم آباد کوچک است و 
باید همه مسؤلین با کمک هم تالش کنیم یک سالن ورزشی با امکانات 

بهتر وگنجایش بیشتر داشته باشیم.

مسابقات كشتـی گيله 
مردی در رحيم آباد 

پايان يافت

خبر

فرشته رضائی
آموزش  مرکز  سرپرست 
جهاددانشگاهی  کاربردي  علمی 
فعالیت  به  اشاره  با  رشت  واحد 
تحصیلی  رشته   15 در  مرکز  این 
فنی،کاردانی  کاردانی  مقاطع  در 
و  حرفه اي  حرفه اي،کارشناسی 
مرکز  فناوري،گفت:این  مهندسی 

تاکنون حدود 5 هزار فارغ التحصیل داشته است. حسین فرختار با 
بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها دانشگاه نظام مهارتی 
در سطح کشور می باشد که آموزش و پژوهش و فناوري را تلفیق 
مرکز  راستا  این  است،گفت:در  كرده  تبدیل  دانش بنیان  علوم  به  و 
بهمن  از  رشت  واحد  جهاددانشگاهی  کاربردي  و  علمی  آموزش 
سال 78 از اولین مراکزي بود که در استان گیالن فعالیت خود را با 

پذیرش دانشجو در 3 رشته کاردانی آغاز کرد.
واحد  جهاددانشگاهی  کاربردي  علمی  آموزش  مرکز  سرپرست 
رشت افزود:هم اکنون این مرکز با گسترش امکانات و فعالیت هاي 
آموزشی خود در مجتمع جدید آموزشی،پژوهشی و دانشگاهی با 
مقاطع  در  تحصیلی  رشته   15 در  دانشجو   500 حدود  بودن  دارا 
مهندسی  و  حرفه اي  حرفه اي،کارشناسی  فنی،کاردانی  کاردانی 
عنوان  به  عمران  آموزشی  گروه هاي  در  خود  فعالیت  به  فناوري 
یکی از پر اهمیت ترین و جذاب ترین رشته ها در مجموعه صنعت، 
تربیت  در  اطالعات  فناوري  و  کامپیوتر  و  شهرسازي   – معماري 

نیروي کار ماهر، متخصص و کارآمد اهتمام ورزیده است.
وي با اشاره به اهمیت روزافزون دانش کامپیوتر و نیاز فزاینده 
نسبت  مطالعه  و  بررسی  از  پس  مرکز  این  کرد:  علم،تصریح  این 
اطالعات و شبکه هاي  فناوري  مهندسی  ایجاد دوره کارشناسی  به 
کامپیوتري اقدام  و از آنجایی که در نظام مهارتی علمی کاربردي 
این رشته منطبق بر علوم روز است، مسئوالن مرکز در هر نیمسال با 
تغییرات متنوع و براساس نیازسنجی جامعه هدف برنامه هاي خود 

را ارائه می دهد.
فرختار این مرکز را نماینده جهاددانشگاهی استان گیالن در اجراي 
رشته کارشناسی حرفه اي غیرحضوري مدیریت خانواده دانست که 
اقدام به پذیرش و ثبت نام حدود 70 دانشجو تا پایان سال 93 نموده 
رشت  جهادانشگاهی  کاربردي  علمی  آموزش  گفت:مرکز  و  است 

تاکنون حدود 5 هزار فارغ التحصیل داشته است.
عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی با بیان اینکه پرورش در کنار 
آموزش در محیط هاي دانشگاهی از اهمیت باالیی برخوردار است، 
عنوان کرد: در کنار فعالیت هاي آموزشی در مرکز علمی کاربردي 
علمی،  فرهنگی،  دستاوردهاي  به  می توان  رشت  جهاددانشگاهی 

پژوهشی و دینی اشاره کرد.
منبع: ایسنا

خبر

5 هزار دانشجو در جهاد دانشگاهي  
فارغ التحصيل شدند

خبر 

20بهمن- عضويت رايگان 
کتابخانه هاي گيالن 

سرپرست اداره  کل کتابخانه هاي عمومی 
هاي  کتابخانه  رایگان  عضویت  از  گیالن 
روز20بهمن  در  استان  سراسر  عمومی 
کوچک  میرزا  عمومی  کتابخانه  افتتاح  و 
جنگلی و نخستین کتابخانه سیار شهر رشت 
در روزهاي پایانی دهه مبارک فجر خبر داد.

واكنش  اي  منطقه  ي  نشریه  گزارش  به 
به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه 
ضمن  بدن آرا  زهرا  گیالن،  عمومی  هاي 
و  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت 
سی و هشتمین سالگرد پیروزي شکوهمند 
به  ویژه  هاي  برنامه  برگزاري  از  انقالب 
عمومی  هاي  کتابخانه  در  مناسب  همین 
102باب  در  گفت:  و  خبرداد  گیالن  استان 
گیالن  استان  سراسر  در  عمومی  کتابخانه 
در  کتابداران  توسط  مناسبتی  هاي  برنامه 

حال برگزاري است.
بدن آرا با بیان اینکه برنامه هاي فرهنگی 
ایام  استان گیالن در  کتابخانه هاي عمومی 
به خود  انقالبی  بوي  اهلل دهه فجر رنگ و 
ایام  این  در  کرد:  نشان  خاطر  است  گرفته 
همزمان  بصورت  یار  یاد  کتاب  نمایشگاه  
در بسیاري از کتابخانه هاي عمومی برگزار 
بازدید  جهت  فجر  مبارک  دهه  پایان  تا  و 

عالقمندان دایر خواهد بود.

 گیالن 24: با توافق مدیران عامل منطقه آزاد و 
بانك در منطقه آزاد  این  بانك توسعه تعاون شعبه 

انزلی تاسیس می شود. 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
ا...  حجت  دیدار  در  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور بهمراه 
مدیران کشوري و استانی این بانک با مهندس رضا 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  مسرور 
همکاریهاي  توسعه  راهکارهاي  انزلی،  آزاد  منطقه 

دو جانبه  مذاکره شد.  در این دیدار مهندس مسرور 
به تبیین افق پیش روي این منطقه در جهت دست 
یابی تبدیل شدن به مرکز تبادل کاالهاي استراتژیک 
حضور  و  پرداخت  خزر  دریاي  حاشیه  کشورهاي 
ایرانی و خارجی را در این مسیر حائز  بانک هاي 

اهمیت ارزیابی کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
هاي  بانک  اکثر  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد 
مستقر  شبعه  داراي  منطقه  این  محدوده  در  ایرانی 

بوده و تقاضاي  فعالیت دو 
بانک خارجی در فعالیت در 
این منطقه براي تصویب به 
شده،  ارائه  مرکزي  بانک 
اضافه کرد: هم اکنون صادر 

کننده نمونه کشوري مناطق آزاد در این منطقه فعال 
تولیدي  باشد و طی سه سال گذشته 48 واحد  می 
راکد فعال شده، که تعدادي از این فعال سازي ها با 

همکاري بانکها محقق شده است.

تاسيس شعبه بانک توسعه تعاون در منطقه آزاد انزلي

هنري  و  فرهنگی  کمیته  مسوول 
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی گیالن 
برنامه   150 از  بیش  برگزاري  از 
و  سی  بمناسبت  هنري  و  فرهنگی 
نهمین بهار انقالب در استان خبر داد. 
کرد:  اظهار  فاضلی  فیروز  دكتر 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  همت  به 
شهرستان،  ادارات  و  گیالن  اسالمی 
برنامه  پنجاه  و  یکصد  از  بیش 
فرهنگی و هنري براي اجرا در سی 
انقالب در نظر گرفته  و نهمین بهار 
شده است. وي تصریح کرد: اجراي 
و  اي  صحنه  نمایش   30 از  بیش 
خیابانی، اکران فیلم در مجتمع هاي 

فاقد  هاي  در شهرستان  ویژه  به  هنري  و  فرهنگی 
سینما، برگزاري بیش از 20 جنگ شادي، همایش، 
انقالب  موضوع  با  تخصصی  نشست  و  جشن 
و  هنري  نمایشگاه   30 از  بیش  برپایی  اسالمی، 
قرآنی شامل عکس، پوستر، نقاشی، خوشنویسی و 

دیگر هنرهاي تجسمی و صنایع دستی و برگزاري 
مسابقات مختلف فرهنگی و هنري شامل مسابقات 
جمله  از  و...  نقاشی  ایستگاه  پیامکی،  کتابخوانی، 
این برنامه ها به شمار می روند. فاضلی ادامه داد: 
صورت  به  آموزشی  مختلف  هاي  کارگاه  برپایی 

قصه  خوشنویسی،  شامل  رایگان 
محافل  برگزاري  و...،  داستان  و 
هاي  برنامه  و  قرآن  با  انس  متعدد 
شهداي  خانواده  با  دیدار  مختلف 
کنسرت  چندین  اجراي  انقالب، 
هاي  کنسرت  و  سنتی  موسیقی 
برگزاري  آموزشگاهی،  و  کارگاهی 
و  با شعر  برنامه عصري  عنوان   16
خاطره و برپایی 9 نمایشگاه کتاب و 
محصوالت فرهنگی از دیگر برنامه 
ایام  براي  شده  گرفته  نظر  در  هاي 
امسال است. مدیرکل  ا... دهه فجر 
با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
این  شاخص  هاي  برنامه  به  اشاره 
اداره کل در دهه فجر امسال، گفت: اکران همزمان 
سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر در استان و 
برگزاري  دومین جشنواره فرهنگی و هنري فجر در 
رشت از شاخص ترین فعالیت هاي همکاران ما در 

در سی و نهمین بهار انقالب است.

150 برنامه فرهنگی و هنری بمناسبت دهه فجر در گيالن

سرپرست علمي كاربردي رشت:

* پیشگیری از سکته قلبي و مغزی
* کمک به سالمت چشم

* تقویت کننده حافظه
* کمک به کاهش وزن     * خونساز 

vakoneshiha@                                   سرشار از فیبر * 

هیچ وقت به چیزی که میخوای نمیرسی
تا زمانی که خودتو در حال

vakoneshiha@     انجام اون کار نبینی

كمبود ویتامین های B بخصوص اســیدپانتوتنیك و ویتامین B 12 یكي از موارد ســفید شدن مو در سنین جواني است. بیماری 
تیروئید بیماری های سیســتم ایمني، كم خوني، رژیم های سخت و طوالني مدت، بیماری ها و افزایش گلبول های سفید خون نیز باعث 
سفیدی زودهنگام و بیش از حد موها مي شود.    در كنار این مساله باید به استعمال دخانیات نیز اشاره كرد. سیگار كشیدن نیز موها را سفید 

مي كند. تحقیقات نشان داده، سرعت سفید شدن مو در سیگاری ها، چهار برابر افراد غیرسیگاری است. شاید علت این امر، كاهش رسیدن اكسیژن به ریشه موها باشد.

سیب قرمز : ضد تبخال  سیب زرد : ضد دیابت
سیب سبز : الغری

قارچ اســتخوان ها را تقویت کرده و 
در  میکند.همچنین  برطرف  را  خستگي 
 D زمستان ها قارچ نیاز بدن به ویتامین

را برطرف میکند! 
vakoneshiha@ 

خوردن آب زیاد و یا آب یخ در بین غذا، 
اصلي تریــن عامل بیماری های کبدی از 

جمله بیماری کبد چرب است.         
vakoneshiha@   

چاقي یکي ازعلل ایجاد کبد چرب  
-  افرادچاق روزی یک عدد سیب 
باپوست بخورند تا کبد را پاکسازی 
کنند. همچنین مصرف سیب، صبِح 
به سرطان جلوگیری  ابتال  از  ناشتا 

vakoneshiha@                مي کند

موجب  وهویج  پرتقــال  همزمان  خوردن 
شــکل گیری سوزش ســردل ورفالکس 
صفراوی میشود خوردن آب هویج وپرتقال 
مي تواندبه آسیب کلیه منجرشودترکیب این 
دوماده غذایي گاهي اوقات مي تواندکشنده 

vakoneshiha@     باشد

خواص فوق العاده کدو 
سبز

بايد باور داشته باشيد

علت سفيد شدن مو در سنين جواني 

3 رنگ سيب با 3 خاصيت 
متفاوت 

خواص_قارچ

وسط غذا آب نخوريدلطفا

کبدچرب و سيب

جــــــــــالبه بدونيد ...

كيوي مانند آسپيرين عمل 
مي كند

آب پرتقال و هويج مخلوط 
نخورند

عوامل پيري زودرس ...

اين چاى ها را ننوشيد 

پرخوری
بي تحرکي

کم آبي بدن
تند غذا خوردن

استعمال دخانیات
غذاهای كنسرو شده

غذاهای چرب و سرخ کرده   -  غذا خوردن هنگام عصبانیت
vakoneshiha@              مصرف زیاد قهوه و چای پررنگ

چاى داغ و سوزان)سرطان مری(
چاى سرد)سنگ کلیه( 

چاى  صبحانــه  خــوردن  از  پیــش 
ننوشید)سوءهاضمه(

چاى بسیار غلیظ)کم خوني(
چایى بالفاصله بعد از غذا)کم خوني(          

vakoneshiha@

خوردن همزمان پرتقــال وهویج موجب 
ورفالکس  ســردل  سوزش  گیری  شکل 
هویج  آب  خــوردن  میشــود  صفراوی 

وپرتقال مي تواندبه آسیب کلیه منجرشودترکیب این دوماده غذایي 
vakoneshiha@   گاهي اوقات مي تواندکشنده باشد

كیوی مانند قرص آسپرین موجب رقیق 
شدن خون شده از ایجاد پالك در خون 
جلوگیــری مي كند.  كیــوی از غلظت 
خون مي كاهد و از تنگ شــدن عروق 

vakoneshiha@       .و بروز انواع سكته ها جلوگیری مي كند

كانال تلگرامی » واكنشی ها «
زهرا رضائي

مدير كل خبر داد،

با توفق مدير عامل منطقه آزاد و بانك توسعه ،

به مناسبت دهه مبارک فجر،

خانمها حتـــمًا بخوانند

محــسن عيالوار-  فّعال زيست محيطي

اگر افســردگي دارید وبرای پیشگیری 
از افســردگي حتما هرروز گل نرگس 
راببوید . جالب اســت بدانید بوی گل 
نرگس از بین برنده و درمان کننده عالیه 

vakoneshiha@  افسردگي میباشد

گل نرگس ضد افسردگي 

9 جمادی االول  1438
 شماره   19652 بهمن  1395 سه شنبه 
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چابكسر – محمود رضايي

 دفتر رشت: خیابان سعدی، بازار روز،  الین سوم
دفتر منطقه اي : رشت ،  خ نامجو،  روبه روی سه راه منظریه، ابتدای كوچه صالحكار، ط سوم

 نشریه واكنش و شبكه خبري 
كارگران  از  گروهی   :24 گیالن 
كارخانه » شمال پالستیك » پیش 
علت  به  ماه  بهمن   18 امروز  از 
مشكالت  و  حقوق  نپرداختن 
بخشداري  جلوي  زندگی 

چابکسر تجمع كردند.
كارخانه   عامل  مدیر  خالقی   
در  چابكسر  پالستیك  شمال 
كارگران  معوقات  خصوص 
عنوان كرد كه  با استانداري نامه 
افزود:  وي  است،  شده  نگاري 

استاندار گفته است  مشكل را حل می كنیم. 
به گفته وي مواد اولیه درگمرك گیر است و 
پول نداریم كه بهاي آن را پرداخت و مواد را 
ازاد  كنیم. مدیر عامل این واحد تولید تصریح 
حال  در  كارخانه  صد  در   20 اكنون  هم  كرد: 
فعالیت است در حالی كه كارگران  معترض می 

گویند از پنج فاز یك فاز تعطیل است.
مدیر انبار كارخانه می گوید: سه روز پیش 

مواد اولیه وارد كارخانه شده است. ماهانه 300 
میلیون تومان بابت فروش دریافتی داریم و پایه 
بیشتر  اندكی  یا  و  میلیون  كارگران یك  حقوق 
كه  است  مشخص  اظهارت  است.این  تومان 
با  مدیرعامل  و  انبار  ، مسئول  كارگران  سخنان 
هم تنافض دارد. یك كارگر به خبرنگار واكنش 
گفت، با توجه به فروش كارخانه واقعا كارخانه 
از فروش  درآمد حاصل  پنجم  تواند یك  نمی 

را به عنوان حقوق پرداخت كند.
گفت:  هم  كارگران  نماینده 
كارگران در دو سال گذشته حتی 
دریافت  را  خود  حقوق  ماه  یك 
نكرده اند. 300 ، 400 هزار تومانی 
كه به حساب شان واریز می شود 
تصریح  وي  شود.  نمی  برق  پول 
دارد  ادامه  ها  بازي  فامیل  كرد: 
است.  زیاد  بسیار  مشكالت  و 
مستمر  تولید  حال  در  شركت 
پول  كه  نیست  معلوم  و  است 

فروش به كجا می رود.
خبرنگارمحترم مشكالت ما را منعكس كنند. 
این بچه هاي كارگران عاشق رهبري و انقالب 
هستند. وي به واكنش افزود: كارگران تا عید 10 
كارگر  هر  حقوق  و  دارند  طلب  میلیون   11 تا 
10 تا 11 میلیون ریال است. این نماینده گفت: 
با  هست، مدیریت  كارخانه  در  مشكالت  اگر 

استانداري حل كنند و به كارگران ظلم نشود.

خبر ... خبر ...

5942 پــروژه عمــراني
 بهره برداري شد

بايد اجماع مديريتي در استان
 بيشتر شود

گیالن  مسکن  بنیاد  مدیرکل   
 942 و  هزار   5 اینکه  بیان  با 
دهه  اهلل  ایام  در  عمرانی  پروژه 
فجر افتتاح می شود، گفت: بهره 
برداري از این پروژه ها 19 هزار 
و 976 نفر اشتغال موقت ایجاد 

می کند.
اینکه 5 هزار و 942 پروژه  بیان  با  اکبرزاده    مهندس محمد 
عمرانی با اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استانی و ملی، 
ارزش یک هزار و 310  به  بانکی و بخش خصوصی  تسهیالت 
میلیارد ریال در ایام اهلل دهه فجر افتتاح می شود، اظهار کرد: بهره 
برداري از این پروژه ها 19 هزار و 976 نفر اشتغال موقت ایجاد 

می کند. 
مدیرکل بنیاد مسکن گیالن با بیان اینکه از این تعداد پروژه 4 
هزار و 886 واحد بهسازي مسکن روستایی و 896 واحد مسکن 
افزود:  نفر است،  از 25 هزار  با جمعیت کمتر  مهر در شهرهاي 
همه  توسعه  سند  ترین  عالی  هادي  هاي  طرح  بازنگري  و  تهیه 
جانبه پایدار روستاهاست که شامل اجراي ساماندهی، زیرسازي 
و آسفالت، جوي، جدول، کانیو، پل، مبلمان روستایی، سنگفرش 

و... در روستاها می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس 
گفت:باید  اسالمی  شوراي 
استان  در  مدیریتی  اجماع 
تضعیف  جاي  به  و  شود  بیشتر 
با  تا  بگذاریم  وقت  یکدیگر، 
کنیم.  حل  را  مشکالت  همدلی 
جعفرزاده،  غالمعلی  مهندس 
نماینده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمی امروز در مراسم 
افتتاح رسمی بزرگترین هایپر شمال کشور در رشت،با اشاره به 
اظهار  اسالمی،  انقالب  پیروزي  فرارسیدن سی وهشتمین سالروز 
 ،96 سال  در  داریم.  استان  توسعه  روند  از  متفاوتی  اخبار  کرد: 
گیالن 100 درصد  بودجه  بازگشت  که ضریب  است  سالی  تنها 
بوده است، تاکنون سابقه نداشت همانقدر که در درآمدزایی نقش 
داریم همانقدر هم بودجه بگیریم. وي با بیان اینکه هزار و 200 
میلیارد تومان در درآمدزایی کشور نقش داریم که مقداري از این 
امروز  تا صبح  افزود:  می گیرد،  تعلق  بودجه  استان  به  هم  بیشتر 
توسعه  هستند،  برق  فاقد  روستا   50 بر  بالغ  در شهرستان رشت 
اصلی  شاخص  به  رسیدن  تا  و  دارد  پیشرفت  جاي  هنوز  استان 
نمایندگان  مجمع  از  عضوي  عنوان  به  داریم.  زیادي  راه  کشور 
گیالن در مجلس شوراي اسالمی معتقدم که باید همدلی بیشتري 

داشته باشیم.

به مناسبت ايام اهلل فجر انقالب،

به علت معوقات حقوق،

نکته  ...

چند نکته از اين معنا.....
بابا پول میخوام !بابا لباس میخوام  ! بابا کتاب میخوام  ! بابا موتور میخوام  !   بابا ماشین میخوام !   بابا میخوام برم مسافرت ، پول بده !  بابا پول 
برای شهریه دــانشگاه ! بابا ! بابا ! بابا !  ولی یک مرتبه هم نگفتم : بابا !  همین که پیشم هستی برام کافیه ...!  بابا ! بودــن دــر کنار تو برای من 
یک دنیاست ! همیشه بهش نق زدم ! از نداشته هام و از چیزایی، که دلم میخواست ولی هیچوقت ازش نپرسیدم : بابا ! تو از من چی میخوای 
! بچه که بودیم ازمــون میپــــرسیدن : بــابــاتو بیشتر دوس دــاری یا مـامــانتو ! میگفتیم : هر دوتاشونو !اصرار میکردن و میگفتن : نه !  یکی 
رو بیشتر،دــوست دــاری !اون یکی کدومه ! ما هم با شرم و خنده و زیر لبی میگفتیم :!مامانــــمو !بیــچاره پدر ! لبــخند تلخی میزد و . شاید 
هم خجالت میکشید جلــوی همه! اما االن میفهــمیم پــدر چقدر زحمت میکشید  و خسته میشد ! تــا زن و بچه اش زندگــی خوبی داشته 

  مدير مسئول باشــن ...! سالمتی هرچی ساالره هرچی فرشته بنام پـــــــدره   

مجتمع تفريحـي و گردشگـري ترنـج  رضوانشهـر افتتـاح شد
همزمان با گرامی داشت ایام اهلل  دهه  مبارک  فجر، مجتمع تفریحی  و 
گردشگری  ترنج در رضوانشهر با حضور عسگر حسنی پور فرماندار شهرستان  
دستگاههای  مدیران  دیگر   و  فرماندار  معاون  چراغی  مهندس  رضوانشهر، 
اجرایی و نهادهای انقالبی شهرستان ، در زمینی به مساحت  تقریبی  2000 
متر مربع توسط سرمایه گذار بخش خصوصی ، فرزام بهروزی  با اعتباری 
بالغ بر یک  میلیارد و 200میلیون تومان احداث و رسما افتتاح و مورد  بهره 

برداری  قرار گرفت.
در مراسم  افتتاح این پروژه  مهم گردشگری در شهرستان  فرماندار در 
بازدید  از مجتمع ضمن ارزوی  توفیقات روز افزون برای رهبر انقالب 
و یاد آور ارزشهای نظام  ضمن  گرامی داشت یاد شهدای آتش نشان  
با ارزوی  پیشرفت  برای  مجموعه  افزود : در ارائه خدمات  به مشتری 
با  دقت نظر باال  همراه با رعایت  شئونات  اسالمی ، مناسب با ایین  و 
اداب ایرانی و مشتری مداری  کارها  بهتر و اصولی تر  پیش خواهد 
رفت. فرماندار اضافه کرد: با توجه  به هزینه و زمانی که صرف این 
امر  شده ، حفظ و  معرفی این مجموعه تماما به   تالش خود مجموعه 

باز می گردد.
مبارک  دهه  ایام  تبریک   با   مجموعه   مدیر  و  گذار  سرمایه  بهروزی  فرزام 
فجر و سالگرد پیرزوی انقالب اسالمی ، با ذکر حادثه  تلخ  ساختمان پالسکوی 
تهران ضمن گرامی  داشت  یاد و خاطره  جانفشانی شهدای آتش نشان و عرض 
تسلیت  شهید  قهرمان  شهرستان رضوانشهر محسن  روحانی  به رهبر نظام مقدس  

جمهوری اسالمی  ایران ، ملت  شهید پرور  ایران و مردم وظیفه 
شناس  رضوانشهر  به خصوص خانواده محترم  این شهید عزیز افزود: با توجه  به 
نیاز شهر رضوانشهر  به داشتن  این  مجموعه ، با دراختیار داشتن  زمین مناسب  

واقع در حاشیه  خیابان  اصلی جنب  میدان امام رضا در این شهر، با یاری حق  و به 
همت مسئوالنه  مسئولین  رضوانشهر در کنار  برنامه ریزی ها و دقت عمل باال  در  
طول مدت مشخص  این  مجموعه  به بهره برداری  رسید. امکانات 
موجود  در این  مجتمع  گردشگری  متشکل از 19 آالچیق برای  
اقامت و استراحت  مشتری و مسافر  و یک  آالچیق وی آی پی ، با  
ارائه  سرویس مناسب برای  پذیرایی سنتی و مدرن با پذیرایی  انواع 
نوشیدنی های  گرم و سرد  و خدمات  اینترنتی  برای  مراجعین ، امنیت 

خیال  و خاطرات  خوبی  را به  همراه  خواهد  داشت.
مثال شهرداری  بطور  اضافه کرد:  های خود  ادامه صحبت  در  وی 
یک شهر در مسابقه عکاسی  با موضوع زندگی شهری  عنوان نمود که 
در  پی  آن تصاویر بسیاری  به فراخوان  به  شهرداری  ارسال شد. در 
این بین هیئت داوران  عکسی  که در آن یک  شهروند  در حال  کمک  
دست فردی  را که  بر  روی زمین  افتاده  بود گرفته  تا او را از زمین بلند 
کند  را  برای  جامعه  خود به نمایش  گذاشت ما هم  در این تصمیم  سعی  
در رفاه  حال  شهروندان  و ایجاد اشتغال برای 12 نفر به صورت مستقیم 
بهروزی ضمن  اشتغال کردیم.  ایجاد  مستقیم   غیر  به صورت  نفر   و  36 
قدردانی در همراهی  تمام مسئولین و عزیزانی که در ساخت و احداث این 
مجموعه  تفریحی و گردشگری همکاری و همراهی کردند  متذکر شد: 
شهر خوب  یافتنی نیست بلکه ساختنی است. شهر خوب  را  شهروندان خوب می 

سازند در حالی که خود  نیز به همراه آن ساخته می شود.

در ايام اهلل فجر انقالب ،

كارگران » شمال پالستيك « در چابكسر تجمع كردند

خبرنگار -  ليال خالقی


