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حيات اقتصادی گيالن در 
توسعه گردشگری است 

فاتحين 
آماده اند 

مبارزه با 
فساد ، قانون 
نمی خواهد 

سرعت ساخت 
سد های 

گیالن

علت نابودی 
شمشادها 

نوعی آفت 
است    

 شماره  641  ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

 اختصاص220 ميليارد تومان 
به صنعت مازندران

براي فتح اسرائيل غاصب،

 بی تفاوت ز کنارم مگذر !
رود زیبای همین شهر قشنگم 

هنوز.!
نام من زرجوب ا ست .!

نام من گوهررود .!
و چقدر خوشحالم ، که شما را دارم .!

روزگاری ، پر آوازه ترین رود جهان بودم ، لیک !؟
حال و روزم بد نیست ، گر چه آلوده ترین  رود جهانم 

، ولی ، زنده ام ،  هی ، نفسی میاید.
تو بیا دستم گیر ، چاره کار به یک همت مردم بسته 

است.!
تو بیا کاری کن ! و بگو که خسته است!

بال پر بشکسته است!
مرحمی می خواهد!
زندگی می خواهیم!

زندگی را به من خسته بیا برگردان!
زندگی می خواهیم . زندگی خواهیم داد !

تو اگر باز مرا می خواهی!؟ 

صدای زرجـوب و 
گوهررود

 

 به کانـال تلگرامی واکنشی ها 
خوش آمدید ...

 با داغ ترين اخبار روز گيالن ،ايران 
و دنيا ما را همراهی کنيد.سپاس

telegram.me/vakoneshiha آدرس:

قابل توجه رسانه ها، روابط عمومی ها، 

دانشگاهيان  و نسل جوان

 ششمين اثر تاليفی
 استاد مجيد محمدپور   

 منتشر شد

كتاب روزنـامه نگـاری علمی  و 
كاربـردی  ) 1 (

محـل خریـد كتـاب :
   كتابفروشی طاعتی - رشت ، ميدان شهرداری ،  ابتدای علم الهدای - 

كتابفروشی  بدر -  گلسار،  رو به روی  اداره كل پست گيالن

استاد نمونه از سال 1390 تاکنون 

تلفن تماس برای خرید شمارگانی كتاب           09125036810
كتابی دانشگاهی برای رشته های روزنامه نگاری - امور فرهنگی  و

 روابط  عمومی - از انتشارات جهاد دانشگاهی استان گيالن

از نظر دولت های  
گروه های   ، غربی 
مسلح  و  تجزیه طلب 
اهداف  در خالف  اگر 
و منافع آنها اقدام کنند، »تروریست بد« و 
اگر در جهت منافعشان باشند »تروریست 

خوب« خواهند بود.
ضدایرانی  اقدامات  جدیدترین  در 
اروپا  پارلمان  ایران،  ملت  علیه  غربی ها 
مسلح  و  تجزیه طلب  گروهک  سران  از 
ایران« برای  »حزب دموکراتیک کردستان 
حضور و سخنرانی در این پارلمان دعوت 

کرد و از آنها پذیرایی نمود.
گروهک  دبیرکل  هجری«  »مصطفی 
کردستان  دمکرات  »حزب  تجزیه طلب 
به  رسمًا  گذشته  ماه های  در  که  ایران« 
عناصرش دستور مقابله نظامی با نیروهای 
نظامی و انتظامی ایرانی را داده، چند روز 
با حضور در نشستی در  پیش )۲۶ مهر( 
بر  غربی ها  فشار  خواستار  اروپا  پارلمان 

ایران شد.
فراکسیون  سوی  از  نشست  این   
»سوسیال دمکرات پارلمان اروپا« و گروه 
 Progressive آلیانسه«  »پروگرسیوه 
Alliance )متحدین مترقی( و فراکسیون 
برگزار  اروپا«  دمکرات  سوسیال  »احزاب 

شد.
از سرکوب  پس  که  »مصطفی هجری« 
انقالب  پاسداران  سپاه  توسط  شدید 
رژیم  و  صهیونیستی  رژیم  از  اسالمی، 
و  مالی  کمک  درخواست  آل سعود 
نظامی کرده است، طی سخنان مضحکی 
در  دموکراسی  خواهان  را  خود  گروهک 

ایران دانست!

تروریست خوب یا بد  
مساله این است

سرمقاله

2 راه مهم توسعه يافتگي گيالن،

استاندار قزوين اعالم کرد ;بسته هاي حمايتی به واحدهاي توليدي ;

آمادگی ها اعالم شد،

دكتر نوبخت خبر داد ،

محمد حسين مساح جوريابی

خبر

فساد 8 هزار ميليارد تومانی را بشناسيد
تخلف  و  سرمایه  بانک  به  شرکت   ۴ بدهی  جای  به  زمین  تهاتر   
۱۹۷ میلیارد تومانی، نمونه ای از تخلفاتی است که در بانک سرمایه که 
فرهنگیان سهم بیش از ۵۰ درصدی در آن دارند، مشاهده شده است.

 2سال و 4 ماه پیش بود که در جریان رسیدگی به پرونده میلیاردر 
نفتی یعنی بابک زنجانی »  در دوره دولت های نهم و دهم« پرده از راز 

یک معامله صوری 8 هزار میلیاردی برداشته شد.
  در آن معامله شرکتی با نام س.ت.ب صاحب پروژه ای با نام ایران 
مجتمع  یک  بود  قرار  زمین  ایران  خیابان  در  که  پروژه ای  بود.  زمین 
سال  در  کشور  نفتی  بدهکار  بزرگترین  زنجانی  بابک  باشد.  تجاری 
1390 زمین این پروژه را به مبلغ 225 میلیارد تومان خرید و توانسته 

بود جواز ساخت مجتمع تجاری  روی این زمین را بگیرد.
  در نیمه اول سال 92 این زمین از سوی کارشناسان به رقم 800 
میلیارد تومان کارشناسی می شود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض 
می کند. تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار 
بابک  سوی  از  که  می شود  تعیین  ان  برای  تومان  میلیارد   1700 رقم 
زنجانی مورد موافقت قرار می گیرد. چند روز بعد از این کارشناسی 
و تعیین قیمت شرکت س.ت.ب این ملک را به شرکت ت.پ.ک که 

از شرکت های وابسته به نفت 
است به قیمت 1700 میلیارد 

تومان می فروشد.
این  توجه  قابل  نکته  اما    
در  و  روز  همان  که  است 
خصوص  به  دفترخانه  همان 
یک  سوی  از  و  پیش  از  که 
بود  شده  تعیین  واسطه 

این ملک این بار به قیمت 8 هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت 
ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار می شود.

انتقال  نقل و  این  بابت  بابک زنجانی  از  این میان هیچ پولی    در 
نقد  عنوان ضمانت  به  را  ملک  این  زنجانی  بابک  و  نمی شود  گرفته 
شدن چک 2 میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می کند.   اما به نظر 
می رسید این آخرین باری باشد که چنین اتفاقی رخ می دهد و قرار 
نیست بار دیگر شاهد چنین ارزش گذاری های صوری باشیم اما این 
از راز یک  اینکه چندی قبل پرده  تا  نیافت  قرار و تصور هم دوامی 
معامله صوری دیگر اما با ارزش 240 میلیارد تومان پرده برداشته شد.



 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

فاتحين برای فتح 
اسـرائيل آماده اند

mohammadpour3650@yahoo.com 

و  واكنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
سخنگوی   :24 گیالن  خبری  شبكه 
رئیس  با  به زودی  كرد:  اعالم  دولت 
سازمان محیط زیست و وزیر محترم 
نیرو برای تسریع در عملیات اجرایی 
به  و السک  شفارود  پلرود،  سدهای 

گیالن سفر خواهم .
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گیالن 24 ،در پی انتشار خبر »افشای 
مدیرعامل  جابه جایی  پرده  پشت 
گیالن«دكتر  منطقه ای  آب  شرکت 
رئیس  معاون  نوبخت  باقر  محمد 
مدیریت  سازمان  رئیس  و  جمهور 
به  خطاب  ای  نامه  ریزی  برنامه  و 
و  تالش، رضوانشهر  مردم  نماینده 

ماسال در مجلس نوشت.
شکری  به  خطاب  نامه  این  در 
جناب  گرانقدرم  برادر  است:  آمده 
آقای شکری، با سالم و احترام چون 
شما را دوست و برادر خود می دانم، 
مصلحت دیدم در پاسخ به اظهار نظر 
رسانه ای حضرتعالی به دو نکته اشاره 

کنم.
ذکر  خود  نامه  ادامه  در  نوبخت 
محترم  نمایندگان  همه  اواًل،  کرد: 
جایگاه  به  باعنایت  که  باخبرند 
با  حتی  قانونی  اختیارات  و  حقوقی 
شاز  موارد  در  جز  انتظارات  وجود 
استانی  مدیران  نادر در جابه جایی  و 
ادامه  در  نمی کنم.وی  تصمیم گیری 
یک  چون  جنابعالی  ثانیًا  گفت: 

یادآوری  به  هستید  متدین  نماینده 
االسرا  مبارکه  سوره  از  آموزه ای 
بسنده می کنم که خداوند می فرماید: 
َأْحَسُن  ِهَی  الَِّتی  َیُقوُلوا  لِِعَباِدی  َوُقْل 
ْیَطاَن  الشَّ إِنَّ  بَْیَنُهْم  َیْنَزُغ  ْیَطاَن  الشَّ إِنَّ 
ا ُمبِیًنا و به بندگانم  َکاَن لِْلِْنَساِن َعُدوًّ

جمالت  بهترین  از  صحبت  در  بگو 
می خواهد  شیطان  زیرا  کنید  استفاده 
بین شما نزاع إیجاد کند چون شیطان 
دشمن آشکار إنسان است. سخنگوی 
آورده  خود  نامه  پایان  در  دولت 
است: چون به زودی با رئیس سازمان 

محیط زیست و وزیر محترم نیرو برای 
سدهای  اجرایی  عملیات  در  تسریع 
گیالن  به  السک  و  شفارود  پلرود، 
حضرتعالی  از  و  داشت  خواهم  سفر 
و دیگر نمایندگان ذی ربط برای طرح 

مشکالت مردم دعوت می کنم.

ادامه مطلب ... 
بین  در  اپوزیسیون  عناصر  این 
را  جمهوری اسالمی  اروپایی  نمایندگان 
رژیمی جنگ طلب نامید و گفت: “نتیجه 
این سیاستها جمهوری اسالمی چیزی جز 
بیماریهای روانی،  ازدیاد روزافزون  فقر، 
معضالت  دیگر  و  بیکاری  خودکشی، 
و  مردم  ثروت های  چپاول  و  اجتماعی 
ویرانی  و  تروریسم  پدیده ی  گسترش 
کشورهای منطقه بوده و تا زمانی که این 
خاورمیانه  باشد،  داشته  حاکمیت  رژیم 
آشتی و صلح را به خود نخواهد دید)!(”
وی که گروهک تحت فرماندهی اش 
در سالهای اخیر بسیاری از ایرانیان ُکرد 
شهادت  به  را  ُکرد  مرزبانان  بخصوص 
رسانده، در دروغی بزرگ ادعا کرد: “… 
رژیم  این  حاکمیت  آغاز  از  کوردها  ما 
عوامل  ضدانقالب،  مخالف،  عنوان  به 
به  حتی  و  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
حکم  و  ایم  شده  نگریسته  کافر  عنوان 

جهاد بر ما تحمیل کرده اند…”
دو  اینکه  بیان  با  هجری«  »مصطفی 
جمهوری اسالمی  با  مقابله  برای  روش 
وجود دارد، ادعا کرد: “یکی از روش ها 
سرنگونی این رژیم و تاسیس یک نظام 
ملیت های  همه ی  حضور  با  دمکراتیک 
اینکه همه ی  نیز  ایران است  و دیگری 
هم  دست  در  دست  ایران  ملیت های 
رژیم جمهوری اسالمی را در تنگنا قرار 

دهند.”
طریق  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فشارهای حقوق  بشری جمهوری اسالمی 
گفت:  کنیم،  خواسته هایمان  به  وادار  را 
“هیچگونه فرصتی جهت مبارزات مدنی 

در جمهوری اسالمی یافت نمی شود
 با این اظهارات سراسر توطئه اکنون 
پرسش از جهان غرب این است که مگر 
در  شما  که  داریم  تروریست  نوع  چون 
برنامه ریزي ها خود آدکش ها و جانیان 

را به دو یا چند دسته تقسیم مي کنید.
آن گونه که در سوریه جبهه النصره ،  
پیشمرگه هاي کرد،  ارتش ازاد،  سلفي ها،  
تکفیري ها و ... را  در عمل و حمایت 
هاي بي دریغ مالي و تسلیحاتي خویش 

به چند دسته تقسیم بندي مي کنید.
و گروه هاي ضد  افراد  و  تروریست 
بشر در هر جاي جهان  و در هر تاریخي 
مقابله  آنها  به  باید  و  هستند  تروریست 

شده و ریشه آنها کنده شود. 

نشریه واكنش: فرمانده یگان فاتحین بسیج گفت: امروز تکفیری ها 
با حمایت سران استکبار و با هدف حفظ اسرائیل غاصب در حال 

کشتار مسلمانان هستند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، سید محمود هاشمی، 
فرمانده یگان فاتحین بسیج در همایش مدافعان حرم فاتحین با بیان 
اینکه نزاع امروز جهان بیانگر تقابل حق و باطل است، عنوان کرد: 
امروز تکفیری ها با حمایت سران استکبار و با هدف  حفظ اسرائیل 

غاصب در حال کشتار مسلمانان هستند.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی سعی دارد، اینگونه وانمود  کند 
که جنگ سوریه و عراق جنگی میان شیعه و سنی است، در حالی 

که بسیاری از سنی ها هدف کشتار تکفیری قرار دارند.
فتح  برای  فاتحین  که  بدانند  باید  دشمنان  اینکه  بیان  با  هاشمی    
سوریه  در  بسیجی  وقتی  کرد:  خاطرنشان  هستند،  آماده  اسرائیل 
مرزهای  و  گرفته  شکل  اسالم  جهان  در  بسیج  یعنی  می جنگد، 

عقیدتی توانسته است مرزهای جغرافیایی را درنورد.

واكنش2

برای تسریع در ساخت سدها به
 گيالن می آیيم

تروريست خوب يا بد 
 مساله اين است

ادامه سرمقاله

مبارزه با فساد قانون جديد نمی خواهد

خبر

خبر

خبر

یك  سیاسی،   گروه   
سیاستگذاری  شورای  عشو 
آقای  گفت:  اصالح طلبان  
رئیس  برخالف  روحانی 
همه  که  اصالحات  دولت 
تصمیمات مهم را به صورت 
از  برخی  می گرفت  جمعی 
صورت  به  را  تصمیمات 
در  دیگر  سوی  از  می گیرد  خردجمعی  از  استفاده  بدون  و  فردی 
دولت آقای روحانی اغلب اعضای کابینه و از جمله آقای ظریف که 

قهرمان برجام است خود را از عرصه اطالع رسانی کنار کشیده اند.
 عبداله ناصریدرباره نهاوندیان )رئیس دفتر رئیس جمهور( گفت: 
به نظر من مهم ترین عضو کابینه آقای روحانی، آقای نهاوندیان است 
که در سه سال گذشته شخص دوم دولت بوده است. حیطه اختیارات 
آقای نهاوندیان به اندازه ای در نهاد ریاست جمهوری زیاد شده که 
از حاشیه سازی  این وضعیت پس  دانست.  اول  معاون  را  باید وی 
»مرد  به  عمال  نهاوندیان  آقای  و  شده  تشدید  فریدون  آقای  برای 

شماره دو« دولت تبدیل شده است.
از نفوذ زیادی در بین  نیز حاجبان و مالزمان حاکمان  در قدیم 
دستگاه حاکمه برخوردار بودند و به همین دلیل تاثیرگذاری زیادی 
در سرنوشت جامعه داشتند. ناصری تصریح کرد: در شرایط کنونی 
آقای نهاوندیان با عملکرد خود حیطه اختیارات برخی افراد را کاهش 
داده است. در طول سه سال گذشته اصالح طلبان بارها درخواست 
دیدار با آقای روحانی را داشته اند که در این زمینه با مانعی به نام 
آقای نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور برخورد کرده اند. 
آقای نهاوندیان به دلیل تجربه بسیار زیادی که در امور تشکیالتی و 
سازماندهی دارد و در این زمینه قوی عمل می کند موفق شده از نفوذ 
گسترده ای در نهاد ریاست جمهوری برخوردار شود. وی به روزنامه 
آرمان گفته است، در طول سه سال گذشته یکی از انتقادات جدی 
یکی  بود  قسمت  این  به  مربوط  می شد  وارد  روحانی  آقای  به  که 
باز سیاسی بود.  از دغدغه های اصلی حامیان آقای روحانی فضای 
ناصری می گوید:  آقای نهاوندیان بارها مانع از دیدار اصالح طلبان 
با آقای روحانی شده است و اصالح  طلبان مجبور می شوند بیشتر 
دغدغه های خود را از طریق آقای جهانگیری به عنوان معاون اول 

رئیس جمهور به آقای روحانی منتقل کنند.

 اگرچه محمدرضا باهنر، رئیس 
رهبری،  و  امام  پیروان خط  جبهه 
نیامدنش  به  توصیه  غیرمستقیم 
محبیان،  امیر  اما  است  کرده 
معتقد  اصولگرا،  سیاسی  تحلیلگر 
است با نیامدن احمدی نژاد، شانس 
نهایی  گزینه  به  بدل شدن  برای  او 

اصولگرایان بیشتر شده است. 
فارغ از همه این تحلیل ها، آنچه 
از کنش این روزهای شهردار پایتخت برداشت می شود این است که، 
قالیباف پاشنه هایش را برای کوچ از خانه 12ساله بهشت به سوی 
اقبالش را در  برای سومین بار می خواهد  او  پاستور برکشیده است. 

انتخابات ریاست جمهوری امتحان کند.
 تحرکات درون دستگاه شهرداری تهران را در سال آخر منتهی 
را  خود  معاون  چهار  او  کرد.  رصد  این گونه  می شود  انتخابات  به 
امسال جابه جا کرد. سیدجعفر تشکری هاشمی، معاونت حمل ونقل 
و ترافیک به معاونت منابع انسانی رفت و مازیار حسینی از معاونت 
اجتماعی  معاونت  به  هم  عبداللهی  مجتبی  نشست.  او  به جای  فنی 
رفت و جایگزین میثم امرودی شد. مجتبی یزدانی شهردار منطقه یک 

به جای عبداللهی بر کرسی معاونت خدمات شهری نشست.  
 گفته می شود انتقال تشکری هاشمی به معاونت منابع انسانی در 
راستای سروسامان دادن به این حوزه است. می گویند مثال معروفی 
میان کارکنان شهرداری زبانزد است که »اگر همه کارمندان شهرداری 
به او رأی می دادند، آرای قالیباف بیش از اینی بود که تا به حال داشته 
است«. براساس بخش نامه ای از یکی، دو سال قبل، شهرداری تهران 
باید سالی چهار درصد از نیروهای قراردادی و شرکتی اش را تعدیل 
کند. اما آن طور که از اخبار به نظر می رسد، تشکری هاشمی ، معاون 
جدید منابع انسانی نه تنها بر حجم دیدارهای مستمر خود با پرسنل 
به بهانه رسیدگی به مشکالتشان افزوده است بلکه اعالم کرده که 

امسال شهرداری برنامه ای برای تعدیل نیرو ندارد.

و  صنعت  تجارت،  وزیر   
در  اینکه  از  هرگز  نروژ  شیالت 
و  بپوشد  کار  لباس  هایپراستار 
طبخ  و  تمیز  را  سالمون  ماهی 
تعارف  ایرانی  مشتری  به  و  کند 
آن  بلکه  نکشید  خجالت  کند،  
ملی  تولید  به  ارزش گذاری  را 

کشورش دانست!
همراه  به  نروژ  و شیالت  تجارت، صنعت  وزیر  برک«  »پرسنت 
رئیس  تجار بخش خصوصی،  و  فعاالن  نفره شامل  یک هیأت 90 
دامپزشکی و مسؤول صندوق حمایت از صادرات این کشور برای 
صنایع  و  آبزی پروری  شیالت،  بین المللی  نمایشگاه  در  شرکت 
کارهایش  همه  به  روزه   5 سفر  این  در  برک  آمد.  ایران  به  وابسته 
رسید و توانست برای مهم ترین محصول شیالتی کشورش- ماهی 
سالمون- تبلیغ و بازاریابی کند. او سه شنبه گذشته  وارد ایران شد. 
و  قزل آال  ماهی  پرورش  مرکز  یک  از  همراهش  هیأت  با  ابتدا  در 
سپس یک کارگاه فرآوری و بسته بندی ماهی سالمون بازدید کرد.  
روز چهارشنبه با رئیس سازمان دامپزشکی ایران دیدار کرد و برای 

ترخیص سریع تر سالمون چانه زد.

دكتر نوبخت خطاب به نماينده تالش در مجلس،

شايد اين مرد بايد معاون 
اول می شد!!

قاليباف بارديگر می آيد؟

پنج روز از زندگی يک وزيرکار بلد!

23 محرم  1437
شماره  4641  آبان  1395 سه شنبه 

یك   :24 گیالن  و  واكنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
»دستگاه های  كه،  دارد  اعتقاد  مجلس  نماینده 
فساد  از  جلوگیری  در  جدی  اهتمام  باید  اجرایی 
قانون  با  را  نمی توانیم همه موارد  ما  باشند؛  داشته 
حل کنیم.« به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 
24 ، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت 
در خانه ملت تصریح كرد: فساد دامن گستر شده؛ 
اقتصادی  اداری-  فساد  به  اداری  فساد  از  آن  مرز 
گسترش پیداکرده و این روزها بحث و نگرانی از 
درگیر خودکرده  را  ارکان سیاسی کشور  آن، همه 
با فساد  اما راه مبارزه  ایمن آبادی  است. جعفرزاده 
است:  معتقد  او  نمی داند.  قوانین  تکرر  و  تعدد  را 
قانون  هرروز  فساد،  با  مبارزه  برای  نمی توانیم  »ما 
جدیدی را تصویب کنیم؛ دولت ها باید اراده مبارزه 
و  آیین نامه  با  آن  برای  و  باشند  داشته  را  فساد  با 

مقررات اداری راهکار بجویند.«
 دولت یازدهم برای مبارزه با فساد چه می کند؟

 اگر مخالفان دولت یازدهم اراده آن را در مبارزه 
نظر  آن  موافقان  اما  می خوانند،  ضعیف  فساد  با 

دیگری دارند. 
مبارزه  باید  سیستمی  فساد  با  دولت  می گویند 
در  را  فساد  با  مبارزه  ابزار  همه  دولت  ولی  کند 
اقتصادی،  کارشناسان  از  برخی  اما  ندارند.  اختیار 
دولت یازدهم را از موفق ترین دولت ها در مبارزه 
با فساد می خوانند. دولت توانسته ساالنه جلوی ۵۰ 
بگیرد.  را  رانت خواری  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰ تا 
این پیشگیری ها از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش 
یارانه انرژی و یکسان سازی نرخ سوخت، برطرف 

کردن  الکترونیکی  کشور،  واردات  در  فساد  کردن 
هر چه بیشتر فرآیندهای مالی و اقتصادی، توسعه 
از  دیگر  بسیاری  و  نظارتی  و  کنترلی  سامانه های 
مثبت  عملکرد  جز  اقتصادی  فضای  در  اقدامات 
دولت و نشان از اراده آن برای مبارزه با فساد است.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم معتقد است: 
الزام  و  فساد  با  مبارزه  در  مهمی  قدم های  »دولت 
کافی  قدم ها  این  اما  است؛  برداشته  شفاف سازی 
بیاید.  به وجود  دولت  جدی  اهتمام  باید  نیست. 
مهم ترین دلیل بهره وری پایین، بزرگ بودن دولت 

است.«  
نماینده مجلس دهم راهکار را در کوچک شدن 
که  کند  سعی  باید  »رئیس جمهور  می داند:  دولت 
شود  کوچک  دولت  اگر  کند؛  کوچک  را  دولت 
شفافیت  نتیجه  در  و  می رود  باالتر  نظارت  امکان 
هم بیشتر می شود. اما دولت در این مورد موفقیت 
مبارزه  راهکار  تنها  و  بهترین  است.  نداشته  جدی 
با فساد این است که دولت ها اولویت اول خود را 
کوچک کردن دولت بدانند و این اولین گام برای 

شفافیت است.«
 برای کوچک شدن دولت چه باید کرد؟

کلی  سیاست های  ساله،   ۲۰ چشم انداز  سند   
برنامه پنج ساله چهارم،  اصل ۴۴ قانون اساسی و 
بر خصوصی سازی  همگی  توسعه،  ششم  و  پنجم 
تأکید می ورزند. تجربیات  و کوچک کردن دولت 
جهانی نشان می دهد که خصوصی سازی و کوچک 
شدن دولت یکی از شروط الزم )و نه کافی( تحقق 
توسعه اقتصادی است. جعفرزاده ایمن آبادی معتقد 

که  قوانینی  به  باید  نداریم؛  قانونی  خأل  »ما  است: 
دولت  که  هم  جاهایی  و  کنیم  عمل  درست  داریم 
به  را  آن  دارد  وجود  قانونی  خأل  می کند  احساس 
در  ما  خأل  کنند؛  ارسال  مجلس  به  الیحه  صورت 
قانون نیست بلکه ما در حوزه اجرا و عمل مشکل 
داریم. ایران یکی از کشورهای پرقانون است؛ تعدد 
و تکرر قانون خود مشکل است. برای مبارزه با فساد 

باید اراده اجرا باشد نه اراده قانون گذاری.«
 مبارزه با فساد، چگونه؟

این دغدغه ای  تا عمل!  از حرف  با فساد  مبارزه 
است که به طور مداوم در سال های اخیر در محافل 
سیاسی و رسانه ای مطرح بوده و برخی مواقع مورد 
بهره برداری جریان های سیاسی نیز واقع شده است. 
با این حال افزایش فساد اقتصادی در دهه اخیر و 
تبعات آن در شکل گیری بی اعتمادی مردم به نظام 
این  به  دولت ها  که  شده  موجب  کشور،  اجرایی 
پرچمدار  را  خود  و  کرده  ویژه ای  توجه  موضوع 

مبارزه با اشکال مختلف این پدیده نشان دهند. 

مشتـرکين محتـرم بـــرق :

روابط عمومی شرکت توزیع نيروی برق استان گيالن     

  برای جلوگيری از آسيب دیدگی لوازم برقی ، حتما از دستگاه محافظ استفاده کنيد .

  ساعت اوج مصرف برق در 6 ماه دوم سال از ساعت 18 الی 22 می باشد . لطفا برای کاهش هزینه های 

برق مصرفی از لوازم برقی پر مصرف استفاده نکنيد .

  برای جلوگيری از خاموشی احتمالی از استفاده همزمان لوازم برقی پر مصرف ) مانند ماشين لباس 

شویی ، اتو ، جاروبرقی و ... ( جدا خودداری فرمائيد .

  برای پایداری شبکه های برق و کاهش هزینه های برق مصرفی خانواده لطفا المپ های اضافی و لوازم برقی غير ضروری را 

خاموش نمائيد .

مدير مسئول  

 بايد به وحدت و وفاق برسد

خبر

چند قطبی كردن كشور 
هدف دشمنان است

 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی  درباره 
مختلف  تفکرات  بین  تعارض ها  رفع 
اینکه کشور دچار چندقطبی  برای  گفت: 
و  وحدت  به  باید  نشود،  دشمنان  مدنظر 
وحدت  این  ایجاد  برای  و  برسد  وفاق 
اینکه  برای  و  برسیم  ملی  آشتی  به  باید 
اقدامات  نیازمند  برسیم  ملی  آشتی  به 
طرح  همین  می تواند  که  هستیم  اولیه ای 

گفت وگوی ملی باشد. 
ادامه  در  مجلس  مستقل  نماینده  این 
گفت: به نظرم در جریان های سیاسی ما، 
اختالف ها  و  افتراق  از  بیشتر  مشترکات 
است که نباید اختالف ها را برجسته کنیم.

جوانان  و  کشور  توسعه  دغدغه  اگر 
را داریم، الزمه آن، این است که انسجام 
بنابراین  باشیم؛  داشته  ملی  وحدت  و 
به  مشکالت  این  ملی،  گفت وگوی  با 
حداقل می رسد. نماینده رشت در مجلس 
اقدام خوب  پیشنهاد را  این  تصریح کرد: 
و عملی برای کاهش تعارض ها؛ تناقض ها 
می دانم،  سیاسی  دیدگاه های  اختالف  و 
وفاق  و  انسجام  هستم  معتقد  چراکه 
سیاسی  جریان های  بین  صددرصدی 
وجود ندارد و باید با راهکارهای عملی تا 
حد امکان این وحدت نظر را تقویت کرد.  
جعفرزاده تأکید کرد: البته این چندپارگی 
سیاسی، دلیل خاصی ندارد و روند توسعه 

سیاسی ما به این گونه بوده است.

مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری رشت
آگهی ثبت

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی وداوری برهان حق کادوس درتاریخ 1395/08/20 
تکمیل  دفاتر  ذیل  وامضا  ثبت  ملی 14006263904  ثبت 1151به شناسنامه  به شماره 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
صورت  در  دعاوی  فصل  وحل  داوری   ، حقوقی   مشاوره  خدمات   : موسسه  موضوع   1-
لزوم ÷س از اخذ مجوز از مراجع  ذیصالح با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.  -2 مدت موسسه : نامحدود   -3 مرکز اصلی موسسه : 
رشت – بلوار امام  خمینی – خ پیام نور – اول ورودی شهرک سفید رود- ک72 کدپستی 

 4198913599
-4 سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 ریال می باشد . -5 اولین مدیران موسسه برای 

مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند :
خانم مریم محمدحسن زاده  محمودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  وبه شماره ملی 
به  روپیچاهی   نیک  رحیم  وآقای  الشرکه  سهم  ریال   250000 ودارنده   2592974903
سمت  مدیرعامل  ورئیس هیئت مدیره  وبه شماره ملی 2591629501  ودارنده 500000 
ریال سهم الشرکه  وخانم معصومه محمد حسن زاده  محمودی به سمت عضو هیئت مدیره  
وبه شماره ملی 2595794698  ودارنده 250000 ریال سهم الشرکه 6. دارندگان حق 
امضا: کلیه اوراق واسناد  بهادار وتعهد آور موسسه ازقبیل چک ، سفته ،بروات  قراردادها  
عقود اسالمی با امضا رحیم نیک روپیچاهی  به سمت مدیر عامل  همراه با مهر موسسه  معتبر 

میباشد .
 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان گیالن - مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری 

رشت -  6140 رم الف 



اخبار و رویدادهاي شرق گيالن و غرب مازندران
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يادداشت روز،

خبر

خبر

خبر

نخستين کارگاه روز نامه نگاری نوین 
کليد خورد

و  واكنش  ای  منطقه  ی  نشریه   
همت  به   :24 گیالن  خبری  شبكه 
شهر  شورای  رئیس  حمایت  و 
بخش كالچای و همكاری موسسه 
اقلیم رایانه  اولین دوره آموزشی و 
كارگاه تخصصی روزنامه نگاری در 
شرق گیالن به مركزی كالچای در 

این منطقه افتتاح شد.
نخستین  افتتاحیه  مراسم    
کارگاه روزنامه نگاری شرق گیالن 
محمد  مهدی  مهندس  همت  با 
حسینی رئیس شورای اسالمی شهر 
این  اجتماعات  سالن  در  کالچای 

شورا برگزار شد.
کالچای   اسالمی  شورای  رئیس 
ضمن  گوییی  آمد  خوش  از  پس 
حمایت  آمادگی  اعالم   و  تشویق 
در  ها  واکنشی  تیم  جانبه  همه 
اطالع  فضای  تقویت  راستای 
زیبای  شهر  و  منطقه  در  رسانی 
را  حرکت  این  کالچای  ساحلی 
آبادانی  سمت  به  مثبت  موجی 
که  این  بر  تاکید  با  وی  دانست. 
تشکیل این دوره آموزشی یکی از 
به حساب  دستاوردهای مهم شورا 
می آید افزود،انتظار شخصی وی از 
کردن  رعایت  اوال  خبری  تیم  این 
و احترام گذاشتن به سنت ها ،هم 
چنین فعالیت عمیق در حوزه هنر و 

معرفی هنرمندان برجسته است
مهندس محمد حسینی با اشاره بر 
اهمیت و جایگاه ورزش در منطقه 
در  رسانی  اطالع  تقویت  خواستار 
معرفی   حوزه خبر های ورزشی و 
محلی  و  بومی  بنام  ورزشکاران 
شد. در ادامه مراسم افتتاحیه مجید 
با  نگاری  روزنامه  استاد  محمدپور 

بیان این موضوع که روزنامه نگاران 
افسران جنگ نرم هستند،وظیفه این 
قشر پرتالش را امید و انگیزه دادن 
به جامعه و مسئولین دانست و افزود 
پیامد آن اینست که جامعه به امنیت 

و از این طریق به آرامش می رسد.
روزنامه  آموزشی  کارگاه  مدرس 
نگاری نوین؛ با تاکید بر این مطلب 
که در عرصه رسانه قومیت به هیچ 
عنوان ارجحیت ندارد حوزه فعالیت 
 ، نظام  حفظ  را  نرم  جنگ  افسران 
حمایت مستمر از والیت و افزایش 

سطح مطالبه گری جامعه دانست.
امام  از  مراسم  دراین 

رئیس  و  جمعه،بخشدار،شهردار 
کالچای  بخش  پرورش  و  آموزش 
توفیق  که  بود  آمده  بعمل  دعوت 

دیدار هیچ کدام میسر نشد.
نویسنده آثار حوزه اطالع رسانی 
تصریح كرد: با برگزاری این كارگاه 
های  جوان  حضور  با  آموزشی 
كالچای  بخش  انژری  پر  و  مستعد 
باید سطح مطالبه  امسال  اواخر  از   ،
گری مردم منطقه در شهرستان های 
رامسر،  رودسر،   املش،  لنگرود، 
بسیار  چالوس  و  نوشهر  تنكابن، 

افزایش یابد.
محمدپور یاد آور شد: این گروه 

افراد  از  كه  منسجم  و  متحد  خبری 
سرپرستی  به  هستند  تحصیلكرده 
با  های  جوان  از  رضائی  محمود 
منطقه،   صحنه  در  آماده  و  انرژی 
از  حمایت  موازات  به  اهلل  انشاء 
و  دلسوز  های  سازمان  و  مدیران 
كه  مدیرانی  خصوص  در  متعهد،  
باشند،   نداشته  را  الزم  شایستگی 
هیچ  با  و  كرد  سازی خواهد  شاف 
روزنامه  ندارد.استاد  تعارف  احدی 
هدف  گفت:  نیز  را  این  نگاری 
و  هنگام  به  رسانی  اطالع  برای  ما 
كارآمد حمایت از نظام و والیت و 
مدیران  از  پشتیبانی  آن  موازات  به 

مردمی، پاكدست  و كارآمد است .
روابط  نقش  كرد:  عنوان  وی 
عمومی های سازمان ها و نهادها 
شهرستان های فوق كه این گروه 
خبری حوزه فعالیت شان خواهد 
بود، كمك و همكاری با مسئوالن 
امر مهم  این  برای تحقق  است و 
اصل  ها  عمومی  روابط  همكاری 
مهم و ضروری است و اگر روابط 
عمومی توانایی این مهم را نداشته 
یا تمكین نكند،  درسه رسانه در 
اختیار اطالع رسانی خواهد شد و 
افكارعمومی از درون آن مجموعه 

و سازمان مطلع خواهند شد.
حوزه  در  دانشگاه  استاد 
اظهار  نگاری  مدیریت و روزنامه 
كرد: امید و ارامش دادن به افكار 
عمومی ، حق جامعه است و نقش 
این گروه در همین راستا تعریف 
شده است و همه تالش مان این 
خواهد بود كه اخبار امید بخش را 
منتشر كنیم در عین حالی كه انتقاد 
در  نیز  كارساز  و  سازنده  های 
افزود:  محمدپور  دستوركاراست. 
پاشیدن  با  توانند  می  ها  رسانه 
جامعه، سیاه  در  نومیدی  تخم 
دادن  جلوه  ناكارآمد  و  نمایی 
مدیران دلسوز نقش مخرب داشته 
باشند، اما  این گروه در مقابل ابن 
گروه از رسانه ها هم می ایستد و 
همه توان خود را در اصالح امور 
اطالع رسانی به كار خواهد بست.
مردم  كرد:  اعالم  پایان  در  وی 
غرب  و  گیالن  شرق  مسئوالن  و 
مازندران از زمستان امسال شاهد 
گروه  این  عملكرد  و  ها  تالش 

خواهند بود.

3 واكنش

اخبار،معرفی  گزارش  برای  تخصصی  کانالیست 
خدمات و ارائه تبلیغات شما.

کسب  با  و  واکنش  خبری  تیم  درخواست  به  نظر 
اجازه از مدیر مسئول محترم نشریه واکنش جناب آقای 
محمدپور در راستای آگاهی شما سروران گرانقدر از 
تبلیغات  ارائه  همچنین  و  استان خویش  و  شهر  اخبار 
شما در حوزه کاال و خدمات برآن شدیم تا کانالی با 

عنوان واکنشی ها راه اندازی نماییم.
و  واکنش  نشریه  نام  به  عنایت  با  نام  این  انتخاب 
البته همکاری تیم خبری نشریه در شرق استان گیالن و 

غرب استان مازندران بوده است.
را  ما  دنیا  و  ،ایران  گیالن  روز  اخبار  ترین  داغ  با 

همراهی کنید.سپاس- ارتباط با مدیریت
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  به کانال تلگـرامی 
واکنشی ها  خوش 

آمدید ...

 نشریه واكنش: مسئوالن بخش چابكسر شهرستان رودسر اعالم 
كرد، به زودی كار ساخت یك بیمارستان در این بخش شروع می 

شود.
، برای احداث این  به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
بیمارستان زمینی به مساحت یک هزار و 200 متر مربع اختصاص 
 400 چابکسر   بیمارستان  احداث  برای  خیران  است.  شده  داده 
میلیون تومان پرداخت كرده اند و این كمك ها ادامه دارد.چابکسر 

پارک  و  بوستان  اولین  رامسر  شهرستان  در  بار  اولین  برای   
ورزشی درون مدرسه ای  در دبستان ابتدایی فرید به بهره برداری 

رسید.
تبلیغات  اداره  ریاست   ، رامسر  شهرستان  فرماندار  حضور  با   
شهرستانی  مسوولین  از  دیگر  جمعی  رامسرو  شهرستان  اسالمی 
و محلی  اولین بوستان و پارک ورزشی درون مدرسه ای  برای 
دانش آموزان درآموزشگاه ابتدایی فرید شهرستان رامسر افتتاح و 

آماده بهره برداری شد.
همراهی  ضرورت  به  این  افتتاح  مراسم  در  رامسر  فرماندار   
والدین دراجرای برنامه های ورزشی مدارس اشاره کرد و ازبرنامه 
های آموزش و پرورش  برای افزایش مشارکت اولیا درتوسعه و 

عامل  ورزش  رامسرگفت:   شهرستان  فرماندار  ها:  واكنشی    
پویایی،نشاط و بالندگی و تامین کننده سالمت جسمی و روحی 
است. حسین سروری در آیین افتتاحیه مسابقات ورزش کارکنان 
برگزاری  با  افزود:باید  چمران  شهید  ورزشی  درمجموعه  کشور 
دولت  کارکنان  برای  فرهنگی  و  ورزشی  های  برنامه  و  مسابقات 

فرهنگ ورزش را نهادینه کرد.
اردوگاهها  و وجود  ممتاز  موقعیت  با  داشت:رامسر  اظهار  وی 
مجموعه های فرهنگی و ورزشی در طول سال میزبان رویدادهای 

ملی و بین المللی است.
مسابقات  ملی ورزشی کارکنان دولت  در رشته های فوتسال 
آقایان و والیبال بانوان شامگاه امروز درمجموعه ورزشی شهیدچمران 
رامسرآغازشد. دبیراجرایی ستاد برگزاری مسابقات ورزش کارکنان 

منطقه ای گردشگری  در انتهای استان گیالن هم مرز با شهر  رامسر 
در غرب مازندران است كه ساالنه پذیرای مهمانان بسیاری از نقاط 
مختلف کشور است.كشاورزی ، دامداری، تولید مركبات و كیوی و 
در سالهای اخیر پرورش گل و گیاه از ویژگیهای برجسته این بخش 
اقتصادی  رونق  به  هم  ، گردشگری  استعدادها  این  كنار  در  است. 

بخش چابكسر افزوده است. 
 این منطقه تاكنون فاقد بیمارستان بوده و این اقدام شایسته می 

تعمیم ورزش دانش آموزی تشکر و قدردانی نمود .
افزایش تحرک  از تمامی ظرفیت ها برای  ایشان  بهره مندی   
از  پویا  حیاط  طرح   : گفت  و  کرد  خاطرنشان  را  آموزان  دانش 

مسابقات  باایرناافزود:این  وگو  گفت  در  خبر  این  اعالم  با  دولت 
ورزشی در۴ رشته دارت،طناب کشی ،تنیس روی میز و فوتسال 
برای  آشنا  ،والیبال  دارت،طناب کشی  و رشته های  آقایان   برای 

تواند برای مردم و مسافران یك ارمغان 
شایسته باشد.

استان  اجرایی  و  درمان  مسئوالن   
چابكسر  به  این  از  بیش  باید  گیالن 
عدم  از  را  منطقه  و  كنند  رسیدگی 
آنكه  ضمن  برهانند،   یافتگی  توسعه 

مردم و مسئوالن این بخش هم باید در این عرصه نقش آفرینی كنند.

دیگر طرح هایی بود که نقش موثری در تحرک ، نشاط و شادابی 
دبیران  از زحمات  قدردانی  با  این مسئول    . آموزان داشت  دانش 
برای ترویج ورزش صبحگاهی درمدارس افزود : حضور و همراهی 
دبیران تربیت بدنی در مدارس باعث شد تا دانش اموزان و معلمان 
 : افزود  کنند وی   اجرا  را  برنامه  این  بیشتری  انگیزه و جدیت  با 
اجرای هر چه بهتر این برنامه ها مستلزم همراهی تشکل های درون 
والدین  ویژه  به  مدرسه  از  بیرون  نهادهای  مشارکت  و  ای  مدرسه 

است .
 مدیر آموزش و پرورش رامسرنیز در این مراسم اظهار داشت: 
با  که  است  ورزشی  مختلف  امکانات  و  فضا  شامل  بوستان  این 

اعتباری حدودهفتاد میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

والیبال  و  فوتسال  حاضررامسردورشته  حال  در  که  است  بانوان 
رامیزبانی می نماید. محمدکیاکجوری بیان داشت:این مسابقات در 
واقع مرحله نهایی ورزش کارکنان کشور است که از بهمن ماه سال 

گذشته آغازشد.
مسابقات  از  مرحله  این  در  ۱۵۰۰نفر  از  داشت:بیش  بیان  وی 

شرکت می نمایند. وی افزود:مسابقات رامسر تا۲۹مهرادامه دارد.
وی گفت:کارکنان از فقرحرکتی رنج می برند و باید ازپشت می 

نشینی به سمت تحرک و ورزش سوق داده شوند.
و  اداره کل ورزش  ،معاون  رامسر  امام جمعه  که  مراسم  دراین 
جوانان و جمعی ازمسوالن محلی حضور داشتندتیم با نظم و ترتیب 

رژه رفتند.

چه کسی مسئول رسيدگی است؟ 

دهياران اولين نمايندگان دولت 
در روستاها

7/5ميليارد  ريال دركشاورزي 
تنكابن تزريق می شود

و  مسئولین  نظارت  عدم   
الیروبی نکردن به موقع سد سل 
توابع  از  باالن  بی  دهستان  بن 
و  تخریب  باعث  کالچای  بخش 
خروجی  کانالهای  شدن  مسدود 
این  کشاورزان  دسترسی  عدم  و 
منطقه به آب کافی برای زراعت 

شده است.  به گفته اهالی این سد با قدمتی نزدیک به 7 دهه تنها 
منبع آبرسانی به 6 هکتار زمین کشاورزی و کسب معیشت نزدیک 
به 200 خانوار روستایی بوده اما به دلیل کم توجهی مسئولین امر و 
عدم الیروبی به موقع موجبات تخریب این سد و ریزش دیواره های 
داخلی و همچنین مسدود شدن هر سه کانال آبرسانی به مزارع شده 
است.  مسئول آب سد سل بن با اشاره به اینکه تنها منبع درآمد زایی 
این روستائیان از کشت  وکار در همین مزارع است افزود این استخر 
قدیمی نیازمند مرمت و ایجاد کانالهای جدید برای تامین آب مورد 

نیاز کشاورزان است.    واکنشی ها 

 واكنشی ها: جلسه بررسی و 
رفع موانع و مشکالت در روستاها 
با عنوان ) تهدیدها و فرصت ها 
محمودی  یونس  ریاست  به   )
املش تشکیل  فرماندار شهرستان 
شد.یونس محمودی ضمن تقدیر 
از زحمات دهیاران این شهرستان 

افزود: دهیاران حاصل انتخاب درست منتخبین مردم در شورا های 
می  صورت  روستاها  در  که  آنچه  که  هستند  روستاها  در  اسالمی 
با  روستا  اعضای شورای  همراهی  و  دهیاران  ماحصل تالش  گیرد 
کرد:  تصریح  املش  فرماندار شهرستان  است.  بخشداران  هماهنگی 
یکی از مهمترین اقدامات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بعد 
از تشکیل جهاد سازندگی بحث تشکیل دهیاری ها برای رسیدگی به 
روستاها و رفع مشکالت فرهنگی، توسعه ای و عمرانی و زیرساختی 
در سطح روستاها است. وی تاکید کرد: دهیاری ها همانند شهرداری 
ها منشاء خدمات رفاهی و عمومی مردم در روستاها هستند که باید 
همه  وجود  با  کرد:   اظهار  محمودی  کنند.  افتخار  خدمت  این  بر 
محدودیت های اعتباراتی سال گذشته اقدامات خوبی در روستاهای 
زیرسازی،  قبیل  از  املش  شهرستان  در  رانکوه  و  مرکزی  بخش 
جدول   ، برق  و  آب  شبکه  توسعه  و  اصالح  و  تعویض  آسفالت، 

گذاری و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی صورت گرفت.

 واكنشی ها: فرماندار ویژه شهرستان تنکابن گفت : در راستای 
کشاورزی  بخش  خروج  برای  امید  و  تدبیر  دولت  حمایتی  طرح 
ریال  میلیون   500 و  میلیارد   7 تاکنون  کشاورزی  بانک   ، رکود  از 
تسهیالت به کشاورزان پرداخت کرده است.وی افزود : این تسهیالت 

تاکنون به 11 نفر از متقاضیان این شهرستان پرداخت شده است.
این  شدن  خارج  و  تولید  از  حمایت  برای  سالجاری  در  دولت 
نظر  در  حمایتی  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   160 رکود  از  بخش 
گرفته است که سهم مازندران از این تسهیالت بیش از چهار هزار 
میلیارد ریال اعالم شده است . فرماندار ویژه تنکابن گفت : در مجموع تا 
پایان شهریور امسال 194 نفر در سایت بهین یاب ثبت نام کردند که پرونده 
برگشت  نواقص  دلیل  به  نفر   6 پرونده  و  گرفت  قرار  تائید  مورد  نفر   122
داده شد. حسینی جو افزود: جهادکشاورزی شهرستان تنکابن تاکنون 
پرونده 91 متقاضی تائید شده را به بانک های شهرستان ارسال کرد 

و بقیه پرونده ها نیز به مرور ارسال خواهد شد.

چابكسر صاحب بيمارستان می شود

 نخستين پارک ورزشی درون مدرسه اي افتتاح شد

آغازمسابقات ملی کارکنان دولت در رامسر 

واكنشی ها: امیر جانبازی  در جلسه مدیریت بحران این شهرستان 
اظهار کرد: الزم است از اکنون ماشین آالت، تجهیزات و دستگاه های 

خدمات  رسان در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار گیرد.
اجرایی  آمادگی همه  جانبه دستگاه های  بر ضرورت حفظ  وی 
رودسر برای مقابله و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه تأکید کرد و 
افزود: ضروری است که دستگاه های شهرستان رسالت خود را به 

خوبی انجام دهند. فرماندار رودسر تصریح کرد: ماشین آالت مورد 
نیاز باید تهیه شود و در قالب بانک اطالعاتی در اختیار مدیریت 

بحران شهرستان رودسر قرار گیرد.
وی  رودسر:  شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهم  را  رودسر  شهرداری  پنج  در  بحران  مدیریت  ستاد  تشکیل 
مربوطه  این ستاد مسؤوالن  از تشکیل  یادآور شد: پس  دانست و 

نسبت به ارسال گزارش به فرمانداری رودسر اهتمام داشته باشند.
کرد:  خاطرنشان  صفر  ساعت  مانور  برگزاری  درباره  جانبازی 
مجهز شدن اداره ها و مراکز این شهرستان به دستگاه دیزل ژنراتور و 
آمادگی همه دستگاه های کمک رسان از جمله الزامات برای مقابله با 

حوادث احتمالی است.

ستاد مديريت بحران رودسر تشكيل جلسه داد

به همت رئيس شوراي شهر کالچاي ;

محمود رضايی

محمود رضايی

تخصصی  و  علمی  رسانی  ع  اطال   
افكار  و  است  فاخر  و  برجسته  هنر  یك 
و  اروپا  در  تحقیقات  براساس  عمومی 
ارتباط  با رسانه و روابط عمومی  آمریكا 
اطالع  شایستگی  كه  كنند  می  برقرار 
گزارش  به  باشد.  داشته  را  نوین  رسانی 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  بسیاری 

در  خصوص  به  شمالی  های  استان  در  دولتی  های  سازمان  از 
دانند.   نمی  را  رسانی  اطالع  علمی  شیوه  وجه   هیچ  به  گیالن 
نظر به اینكه مسئولیت اطالع رسانی و آگاهی بخشی از عملكرد 
بخش  این  ، لذا  است  ها  عمومی  روابط  عهده  به  دولت  و  نظام 
از سازمان باید برای انعكاس فعالیت سازمان متبوع خود مجهز،  
آماده، آموزش دیده و ماهر باشد. در نگاهی كه امروز به چند پرتال 
اداره های دولتی و بخشداریها و شهرداری های  فرمانداری ها، 
استان به عنوان یك مدرس روزنامه نگاری با 20 سال حضور در 
انداختم، متاسفانه صحنه های مایوس كننده ای مشاهده  دانشگاه 
استاندار،   شخص   « گیالن  استانداری  كه  است  شایسته  شد.  
شورای روابط عمومی های گیالن،  فرمانداران، شهرداران ودیگر 
مدیران در این عرصه حساسیت الزم را داشته باشند و اگر می 
خواهند خدمات دولت و نظام به درستی منعكس شود،  عوامل 
روابط عمومی و مراكز  اطالع رسانی آموزش های تخصصی را 
به  نگارنده  مشخص  پیشنهاد  كنند.  دنبال  وسواس  و  جدیت  به 
فرمانداران و مدیران كل و مدیران شهرستان ها در سراسر گیالن 
و غرب مازندران این است كه برای به كار گیری روابط عمومی 
كه  افرادی  و  كرده  برگزار  آزمونی  یك  حتما  كارآمد،  و  مستعد 
شایستگی حضور در این  عرصه را دارند به كاربگیرند كه آبروی 

مدیران و سازمان ها در گرو این مهم است. ادامه دارد......

اطالع رسانی و نقش روابط عمومی ها
صاحب امتياز و مدير مسئول نشريه واكنش – آبان 1395

با حضور فرماندار رامسر،

فرماندار املش،

23 محرم  1437
شماره  4641  آبان  1395 سه شنبه 
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علمي و فرهنگي ، هنري واکنش اجتماعي ؛ شهرداری
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  دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران در هفته گذشته میزبان شهردار 
در  ثابت قدم  دکتر  و  بود  رشت 
جمع اساتید و دانشجویان دانشکده 
معماری با محوریت پروژه بازآفرینی 
سخنانی ایراد و  اعالم كرد در طرح 
آینده شهری رشت انتصال تراموا به 
قطار بین شهری استان برنامه ریزی 

شده است.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد   
رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
انتقال  درس  استاد  حناچی  دکتر   ،
این  ابتدای  در  شهری   های  تجربه 

مراسم به مسئله درس گرفتن از پروژه های شهری 
اشاره کرد و گفت: تجربیات جهانی  نکات مثبت 
این پروژه ها را به ما نشان می دهند. درس گرفتن از 
مسائل مثبتی که این پروژه ها به همراه دارند، پر رنگ 
کردن این مسائل و پرهیز از تکرار اشتباهات نکاتی 
است که باید در این تجربیات به کار بگیریم.  تالش 
آیتم ها  این  از  آموزش  بحث  در  که  است  این  ما 
بهره بگیریم و آموزش دانشکده را به این تجربیات 

نزدیک کنیم.
اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
از شهردار محترم رشت دعوت  مناسبت  به همین 
پروژه  درباره  ایشان  جدید  تجربه  تا  کرده ایم 
بازآفرینی که از آغاز امسال به بهره برداری رسیده 
میراث  است  ممکن  افزود:  کنیم،  استفاده  است، 
فرهنگی در جزییات اجرای این طرح نظراتی داشته 
به  نسبت  زیربنایی  دستگاه های  همه  ولی  باشند 
اتفاقی که در مرکز تاریخی شهر رشت افتاده است، 

اتفاق نظر دارند و آن را مثبت ارزیابی می کنند.
برای  ثابت قدم  دکتر  از  دعوت  با  همچنین  او 
مدیران  رشت،  شهردار  از  امروز  گفت:  سخنرانی، 
به عمل  دعوت  آنها  همکاران  و  شهرداری  ارشد 
پروژه،  این  درباره  خودشان  زبان  از  تا  آوردیم 

تجربیات آنها و اتفاقی که در رشت افتاده بشنویم.
  مردم رکن اصلی توسعه محسوب می شوند

تشکر  ضمن  رشت  شهردار  مراسم  ادامه  در 
همیشه  که  شخصیتی  عنوان  به  حناچی  دکتر  از 

 نشریه منطقه ای واكنش و شبكه خبری گیالن 
24: مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن اعالم 
كرد: علت تخریب و نابودی گونه شمشاد درجنگل 
های شمال به خصوص گیالن نوعی آفت به نام« 
بالیت« است. در دو سال اخیر شمشادها در گیالن 
و غرب مازندران به سرعت رو به نابودی هستند و 
برخی رسانه ها نیز به این موضوع زیست محیطی 
توجه نشان داده اند. مهندس زارع در این باره در 
به  هم  پره  شب  آفت  گفت:  رادیویی  برنامه  یك 
تازگی بخشی از مناطق جنگلی تالش و رضوانشهر 
را تحت تاثیر قرار داده و در بیماری، آفت از پوست 

گیاه تغذیه می كند.
وی با اشاره به اینكه اقدام های برخورد با افت و 
پیشگیری برای عدم توسعه بیماری با محلول پاشی 
 70 استارا  در  كرد:  ، تصریح  است  انجام  حال  در 

نشریه ی منطقه ای واكنش: با راه اندازی صدقه 
با  گرفته  صورت  توافقات  اساس  بر  و  پیامکی 
پرداختی  مبلغ   ، ایرانسل  و  اول  همراه  اپراتورهای 
در  عینًا   8877 سرشماره  به  یک  شماره  ارسال  با 
محسنین،  و  ایتام  جمله  از  مصوب  سرفصل های 
تامین جهیزیه،بهداشت و درمان،مسکن،فرهنگی و 

آموزشی و اشتغال نیازمندان هزینه می شود.
 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
گیالن با قدردانی از کمکهای مادی و معنوی مردم 
مردم   : نیازمندان گفت  برای کمک  استان  نیکوکار 
گیالن در 6 ماهه نخست امسال 54 میلیارد و 592 
میلیون و 339 هزار ریال صدقه پرداخت کرده اند .

می  مردم  مردم  اینکه  بیان  با  امیری  حمیدرضا 

چه  و  دانشگاهی  حوزه  در  چه  درمسیربازآفرینی 
برنامه  این  گفت:  بودند،  پیشرو  اجرایی  حوزه  در 
نوعی  به  شده  داده  موضوع  این  به  که  اهمیتی  و 
نگاه در عرصه علم و  این  اجرایی شدن  از  حاکی 
دانشگاه به ویژه مقاطع تحصیالت تکمیلی است و 
نشان می دهد که ما می خواهیم فاصله بین تئوری و 

اجرا را کم رنگ کنیم.
دکتر ثابت قدم با اشاره به مانیفست بازآفرینی و 
یعنی  مقوله  دو  به  مانیفست  این  اینکه  بر  تاکید  با 
تلفیق فرهنگ به عنوان نرم افزار این مدل)استراتژی( 
و کالبد به عنوان سخت افزار این مدل برمی گردد، 
کار  صرفًا  که  بزنید  حرفی  اگر  یعنی  داد:  توضیح 
آن  روی  افزاری  سخت  کار  و  باشد  افزاری  نرم 
انجام نشود و بالعکس، هیچ کدام پایدار نمی ماند. 
به عبارتی مبانی پایداری آن از لحاظ اقتصادی در 
شروع  جایی  یک  از  توسعه  حال  در  های  کشور 
می شود و مبانی فرهنگی هم  به مرور زمان می آید 
گونه  هر  شما  عماًل  و  می گیرد.  قرار  آن  کنار  در 
کار کالبدی هم در طول زمان بخواهید انجام دهید 
درصورتی که  بازخوردهای ناشی از اقدامات نرم 
اقتصاد  چون  بگیرید  را  افزاری  سخت  یا  افزاری 
ادامه  به  نسبت  عماًل  نمی کند  ایجاد  را  پایداری 
مسیر حتی حفظ موضوعی که خواستید به پایداری 
جزئی  بافت  یک  مرمت  مثل  میراث  مثل  برسانید 
اتفاق  موضع  این  ناخواسته  که  می کنید  جلوگیری 
نکنید،  برخورد  به موضوع  اگر  افتاد. حتی  خواهد 

هكتار از اراضی از آفت پاك شده است.
چنین  هم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  كل  مدیر 
در خصوص آفت » بالیت » توضیح داد: این آفت 
هم چند ده هكتار اراضی جنگلی و صرفا بر روی 
درخت شمشاد را درگیر كرده است كه اقدام های 

توانند با ارسال عدد یک به شماره ۸۸۷۷ و انتخاب  
 ۵۰۰ و  تومان  تومان،۳۰۰   ۱۰۰ گزینه  سه  از  یکی 
تومان برای هر روز صدقه پرداخت کنند افزود :  بر 
اساس توافقات صورت گرفته با اپراتورهای همراه 
اول و ایرانسل ، مبلغ پرداختی با ارسال شماره یک 
مصوب  سرفصل های  در  عینًا   8877 سرشماره  به 
جهیزیه،بهداشت  تامین  محسنین،  و  ایتام  جمله  از 
اشتغال  و  آموزشی  و  درمان،مسکن،فرهنگی  و 
نیازمندان هزینه می شود. به گزارش سایت خبری 
کمیته امداد ؛وی با اشاره به اینکه پرداخت صدقه 
بر اساس آموزه های دینی و قرآنی  امری اخالقی 
به  بیشتر  رسیدگی  و  فقر  کاهش  موجب  که  است 
ارزیابی  اساس  بر   : کرد  اظهار  می شود  محرومان 

ضعف های اقتصادی و فرهنگی موجب 
می شود کارهای انجام شده زیر سؤال 
استراتژی  این  پس  در  بنابراین  بروند. 
و  فرهنگی  اقتصادی،  ارتقای  یک 
اجتماعی با سرعت ها و پیش نیازهای 
به  نسبت  تأخر  و  تقدم  با  و  متفاوت 
و  هویت  اقلیم،  بوم،  با  متناسب  هم، 
که  بگیرد  شکل  آنجا  در  باید  فرهنگ 
این توسعه  قطعًا مردم رکن اصلی در 

به حساب می آیند.
شاید  داد:  ادامه  رشت  شهردار    
بین  که  است  این  ما  ایراد  بزرگ ترین 
ذهن طراحی مبتنی بر تئوری ها و آنچه 
گرچه  دارد.  وجود  فاصله  می کنند  حس  مردم  که 
در  تدریجًا  جامعه  در  را  درست  موضوعات  باید 
اجرا و برای بهره برداری جا بیندازیم اما اگر فاصله 
زیاد باشد و این موجب شود پذیرش از ناحیه مردم 
سخت شود، نباید القای فکر مثبت خود را به عنوان 
یک نقطه انتهایی بدانیم؛ این ها از نکات کلیدی در 
اجرا است. این طور نباید فکر کنیم که ما یک حرفی 
می زنیم و مردم مکلف می شوند گوش بدهند و این 
همیشه وجود  معنادار  فاصله  یک  عنوان  به  تکلیف 
داشته باشد که این مسئله موجب می شود مشارکت 
شهروندان در خیلی از موارد رخ ندهد. خواهش من 
این است که این نکات  به دلیل اینکه از دل استراتژی 

در می آیند به عنوان یک نکته اصلی دیده شود
اتصال ترموا رشت به قطار بین شهری استان

ریل  وقت ها  بعضی  کرد:  تصریح  ثابت قدم  دکتر 
یک  اگر  که  گذاشت  گونه ای  به  باید  را  توسعه 
که  بفهمد  کرد  مهاجرت  مرکزی  بافت  به  کشاورز 
جایش همان روستایی است که از آن آمده و می تواند 

در آنجا خیلی بهتر از شهرنشین ها زندگی کند.
او در رابطه با قطار شهری توضیح داد: برنامه ما 
راه  به  که  بین شهری  قطار  مقوله  در  که  است  این 
کشور  به  طرف  یک  از  و  دارد  اتصال  اروپا   آهن 
آذربایجان و در داخل به راه آهن های داخلی اتصال 
دارد را بتوانیم  از طریق شبکه داخلی به تراموا وصل 
کنیم که در طرح جامع ترافیک پیش بینی شده است.

برای نجات درختان سالم در دست انجام است.
در گردنه حیران هیچ ساخت و ساز خالفی انجام 

نشد
و  ساخت  باره  در  سئوالی  به  پاسخ  در  زارع 
سازهای غیر قانونی در گردنه حیران در استان گیالن 
» حد فاصل گیالن و اردبیل هم گفت: در این ناحیه 
سرسبز و زیبا هیچ ساخت و ساز غیرمجازی صورت 
نگرفته و افراد در مستثنیات خود ساخت و ساز كرده 
اند. این مسئول حوزه حفظ جنگل و مراتع اعالم كرد: 
چند  در  صنعت  بخش  نیاز  مورد  چوب  تامین  برای 
بخش  صورت  به  استان  در  كاری  صنوبر  اخیر  سال 
این  و  یافته  توسعه  مرتبط  خصوصی و شركت های 
سیاست را ادامه خواهیم داد. به گفته زارع در همین 
مكعب  متر   200 و  میلیون  یك  گذشته  سال  راستا 

چوب صنوبر توسط افراد خریداری و عرضه شد.

ماهه   6 عملکرد  های 
سوی  از  صدقات 
توانست  گیالن   ، مرکز 
درصدی   87 تحقق  با 
برنامه های عملیاتی در 
حوزه صدقات و کسب 
امتیاز 80/9 ، رتبه دوم 

در  مردم  امیری کمک های  کند.  را کسب  کشوری 
امانی و  نیمه نخست امسال در بخشهای وجوهات 
شرعی را هم مبلغ 57 میلیارد و 198 میلیون و 420 
انتظامی مبلغ 38 میلیارد و 41 میلیون  هزار ریال و 

و 578 هزارریال اعالم کرد.

علت نابودي شمشادها نوعی آفت است

مردم گيالن 54 ميليارد ريال صدقه پرداخت كردند

احياي 70 هزار هکتار 
عرصه هاي جنگلی گيالن

خودروي جديدي كه 
مورد استقبال قرر گرفت

 نشریه واكنش: زمان پرداخت مستمری هایی که درسال گذشته 
تغییری نداشته اند ) بازه زمانی بیستم الی بیست وپنجم ماه ( طی 

ماههای مهر، آبان وآذر به بیست وهفتم هرماه انتقال می یابد .
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، با توجه به اجرای 
وبازنشستگان  بگیران  مستمری  حقوق  متمرکز  پرداخت  نظام 
برقراری  هدف  با  که   94 سال  ازآبانماه  اجتماعی  تامین  سازمان 
عدالت درانجام این مهم واصالح سامانه پرداخت صورت گرفت 
ضمن تاکید برعدم تغییر درزمان پرداخت مستمری هایی که درسال 
پرداخت  زمان  که  میگردد  اعالم  اند  بوده  تغییرزمان  مشمول  قبل 

مستمری هایی که درسال گذشته تغییری نداشته اند ) بازه زمانی 
بیستم الی بیست وپنجم ماه ( طی ماههای مهر، آبان وآذر به بیست 
وهفتم هرماه انتقال یابد . براین اساس مستمری بگیرانی که ازطریق 
بانکهایی غیرازبانک رفاه کارگران وهمچنین مستمری بگیران بانک 
رفاه که نام خانوادگی آنها با حروف )) ک (( تا )) ی (( آغاز میشود 
ازماه جاری هرماه حداکثر3 روزبعد ازموعد قبلی مستمری خود را 
دریافت خواهند نمود بطوری که از آذرماه 95 به بعد حقوق افراد 

موصوف درتاریخ بیست وهفتم هرماه پرداخت خواهد شد.

مرحله دوم طرح 
زمانبندی پرداخت 

مستمریهای

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن 
از احیای 70 هزار هکتار عرصه های جنگلی 
جنگل کاری  طرح  اجرای  برای  استان  این 
سند  اخذ  به  اشاره  با  زارع  داود  داد.   خبر 
تعامل  با  کرد:  اظهار  استان  اراضی  مالکیت 
اراضی  تمام  استان  اجرایی  بین دستگاه های 
دو  تنها  و  کردیم  اخذ  را سند  طبیعی  منابع 
درصد از اراضی منابع طبیعی باقی مانده که 

امیدواریم بتوانیم آنها را اخذ سند کنیم.
و  هیرکانی  نوع  از  را  گیالن  جنگل  وی 
ناحیه خزری دانست و افزود: این جنگل ها 
به عنوان فسیل زنده در دنیا شهرت دارند و با 
توجه به اهمیت آنها، طرح و برنامه حفاظت 
برخی  اجرای  منابع طبیعی و  از عرصه های 
مقررات جزو برنامه های منابع طبیعی است.
گیالن  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
برنامه های  از  را  هیرکانی  جنگل های  حفظ 
مهم منابع طبیعی این استان ذکر کرد و گفت: 
از آستارا تا منطقه مازندران و گلستان جزو 
دلیل  به  که  ناحیه خزری محسوب می شود 
ارزش  از  آن،  آمیختگی  و  جنگل ها  تنوع 

زیست محیطی خاصی برخوردار است.
گونه های  از  را  استان  جنگل های  وی 
و  دانست  متفاوت  طبیعی  منابع  عرصه 
جنگل های  دست   پایین  در  کرد:  تصریح 
باالدست  و...  بلوط  توسکا،  درختان  استان 
نیز درختان افرا و باالتر درخت راش وجود 
دارد که از گونه های خاص هیرکانی هستند.

در  را  چوب  قاچاق  از  جلوگیری  زارع 
عرصه های منابع طبیعی را از اقدام های این 
نهاد عنوان کرد و یادآور شد: به دنبال حفظ 
با  بنابراین  هستیم  طبیعی  منابع  عرصه های 

قاچاق چوب برخورد می کنیم.
وی از اجرای طرح جنگل کاری در گیالن 
خبر داد و خاطرنشان کرد: 540 هزار هکتار 
به عنوان عرصه ها در حال تنفس و استراحت 
با طرح مذکور 70  استان وجود دارد و  در 
هزار هکتار از عرصه های جنگلی گیالن که 

در حال تخریب بودند احیا شدند.
به  اشاره  با  گیالن  طبیعی  منابع  مدیرکل 
آبخیزداری  در حوزه  اینکه طرح های جامع 
استان تعریف شده است، یادآور شد: برای 
فعالیت هایی را در  اراضی  رانش و تخریب 

استان پیگیری می شود. 
استان  در  گردشگری  فعالیت  درباره  وی 
فعالیت  اکوتوریسم  برنامه  شد:  متذکر 
گردشگری در استان در ارتباط با منابع طبیعی 
برداشت  کاهش  به  زارع  است.   اقدام  دست  در 
گفت:  و  کرد  اشاره  گیالن  جنگل های  از  چوب 
متر  تا 300 هزار  در سنوات گذشته حدود 200 
مکعب چوب از جنگل های استان برداشت می شد 
برداشت  مکعب  متر  هزار   50 به  اکنون  که 

رسیده است. 

ی«  رنو  واكنش:  ی  منطقه  ی  نشریه 
ساندرو استپ وی » هنوز نیامده غوغا به پا 
نیم ساعت، ۴۰۰۰ دستگاه  کرد و در مدت 
از آن فروخته شد. پیمان کارگر مدیر شرکت 
رنوپارس در مراسم رونمایی از این خودرو 
این  از  خریداران  استقبال  پیش بینی  ضمن 
خودرو گفته بود: »اگر به بازار رنو ساندرو 
تولیدی  برابر  دو  بازار  نیاز  االن  کنید  نگاه 
ساندرو  رنو  لذا  و  می شود  انجام  که  است 
اطمینان  شد  رونمایی  امروز  که  استپ وی 
برابر  دو  را  بازار  تقاضای  مجددا  داریم 
می کند. وقتی مشتری ایرانی این خودرو را 
یا  این خوب  می خواهد من چرا بگویم که 
و  آفرود  قیافه  دارای  این خودرو  است.  بد 
است  ساندرو  رنو  به  نسبت  بلندتر  شاسی 
از آن در  امکاناتی را می دهد که می توان  و 
خارج از شهر استفاده کرد ولی دو دیفرانسیل 
نیست اما تنوع جدیدی برای جوانان ایرانی 

است و خودرویی خانوادگی است.«

فیلمبرداری  ادامه  در 
داستانی  تاریخی  مستند 
بلدیه ، شهردار و 2 عضو 
از  رشت  شهر  شورای 
فیلم  این  ساخت  روند 
مدیریت  مشارکت  با  که 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ساخته می شود بازدید 
کردند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت ، سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت، اسماعیل حاجی 
پور رییس شورای اسالمی شهرستان رشت و رضا رسولی رییس 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای  اسالمی شهر رشت با 
حضور در ساختمان اداره پست واقع در پیاده راه فرهنگی، پیگیر 
روند ساخت این مستند تاریخی شدند. دکتر سید محمدعلی ثابت 
قدم با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی رشت گفت : با احداث 
پیاده راه فرهنگی شهر رشت به دنبال باز آفرینی هویت تاریخی و 
فرهنگی این شهر بودیم و با چنین تفکر و نگاهی اقدام به ساخت 
پیاده راه کرده ایم. شهردار رشت با بیان اینکه حتی برخی از شهر 
ها بدون داشتن چنین پشتوانه فرهنگی و تاریخی، اقدام به ساخت 
پیاده راه می کنند افزود: از اقداماتی که در راستای بازآفرینی و 

هویت فرهنگی و تاریخی رشت باشند حمایت خواهیم کرد.
  رضا رسولی و اسماعیل حاجی پور اعضای شورای اسالمی 
استقبال  تاریخی  از ساخت چنین مجموعه های  نیز  شهر رشت 
آثاری  چنین  از  مسئولین  حمایت  لزوم  بر  و  کردند  حمایت  و 
تاکید کردند. روز جمعه سکانس های مربوط به ساختمان تاریخی 
پژوهشی  داستانی  تاریخی  سریال  ساخت  مسیر  ادامه  در  پست 
این  ساخت  عوامل  شنبه  صبح  و  شد  فیلمبرداری  بلدیه  مستند 
سریال بخش های مربوط به ساختمان تاریخی شهرداری رشت 
را ضبط نمودند .   همانطور که پیش از این گفته شد این مستند 
به کارگردانی علیرضا جوقه دوست، در ۱۰ قسمت روایتگر ۳۹۵ 
سال تاریخ رشت از سال ۱۰۰۰ تا به امروز است و در این راه 

بیش از ۴۰ لوکیشن در نظر گرفته شده است.

روستایی  تعاون  مدیر 
و  توافقی  خرید  از  گیالن 
توزیع 64 هزار و 80 تن انواع 
محصوالت کشاورزی و دامی 
خبر  استان  این  در  نهاده ها  و 
داد. تیمور رنگیدن در نشست 

ادامه خریدهای توافقی  به  با اشاره  استان  شبکه تعاون روستایی 
محصوالت کشاورزی و دامی در گیالن اظهار کرد: شبکه تعاون 
روستایی گیالن خریدهای توافقی محصوالت کشاورزی و دامی 
هفت  در  اینکه  بیان  با  وی  می دهد.  همچنان  را  استان  در  و... 
محصوالت  انواع  تن   80 و  هزار   64 جاری  سال  از  گذشته  ماه 
گیالن  روستایی  تعاون  شبکه  توسط  نهاده ها  و  دامی  کشاورزی، 
اقتصادی  ارزش  با  این محصوالت  افزود:  خریداری شده است، 
735 میلیارد و 72 میلیون ریال بوده است.   مدیر تعاون روستایی 
محصوالت  خرید  به  مربوط  را  تن   455 و  هزار   44 گیالن 
کشاورزی عنوان کرد و گفت: این مقدار محصوالت کشاورزی با 
ارزش اقتصادی 385 میلیارد و 79 میلیون ریال بوده است.  وی 
بیشترین مقدار خرید محصوالت کشاورزی را مربوط به سبوس 
گندم با مقدار 16 هزار و 264 تن ذکر کرد و افزود: جو و آرد 
جو به مقدار 8 هزار و 90 تن، کنسانتره دامی به میزان 5 هزار و 
143 تن و... خریداری شده است.  رنگیدن درباره خرید پروتئین 
حیوانی از دامداران گفت: در مدت مذکور 19 هزار و 625 تن 
میلیون   993 و  میلیارد   349 اقتصادی  ارزش  با  حیوانی  پروتئین 
ریال خریداری شده است.  وی بیشترین مقدار خرید محصوالت 
پروتئینی را شیر به مقدار 16 هزار و 524 تن از دامداران عنوان 
از  و...  تخم مرغ  قرمز،  ماهی،  مرغ،  گوشت  شد:  متذکر  و  کرد 
تعاون  دامداران است. مدیر  از  دیگر محصوالت خریداری شده 
و  شرکت ها  توسط  را  دامی  محصوالت  خرید  گیالن  روستایی 
اتحادیه های تعاونی کشاورزی و روستایی استان بیان کرد و یادآور 

شد: خریدها توافقی همچنان تداوم می یابد.

مستند تاريخی » بلديه« در رشت 

توزيع بيش از 64 هزار تن محصوالت 
کشاورزي و دامی در گيالن

اتصال تراموا به قطار بين شهری استان

باحضور شهردار:تغيير در زمان پرداخت مستمري ها،

مدير تعاون روستايی گيالن خبر داد،

زهرا رضائی 

زهرا رضائی 

قابل توجه خيـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمی استان گيالن با 1400 بيمار ازبزرگترین نهادهای غير دولتی استان است و برای كمك به بيماران دست یاری  به سوی شما  عزیزان 

دراز كرده است تا بتواند بخشی از نيازهای اعضای تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن:

اختصاصی نشريه واكنش است

خبر کسب رتبه دوم کشوري در صدقات،

پليس گيالن براي سالمت اداري 
دركشور دوم شد

اداری  سالمت  سطح  در  گیالن  پلیس  گفت:  میرحیدری  سردار 
كشور براساس ارزیابی غیر محسوس ناجا رتبه دوم را كسب كرد.

محمدرضا  سردار    ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
میرحیدری در اختتامیه همایش روسای كالنتری و پاسگاه های استان 
گیالن كه با حضور مسئوالن انتظامی و استانی در سالن اجتماعات 
شهداء ناجا برگزار شد، گفت: باید با برنامه ریزی مستمر و با قدرت 
بیشتر در ادامه ماموریت های خطیر كه در پیش داریم موفق باشیم .

اداری  استان در سطح سالمت  رتبه دوم  به كسب  اشاره  با  وی 
كشور براساس ارزیابی غیر محسوس ناجا، افزود: كسب رتبه دوم 
كشوری نشان از داشتن نیروهای والیت مدار، ارزشی و پرتوان در 
پلیس استان است. سردار میرحیدری هنر یك فرمانده موفق را برنامه 
دانست  ارزشی  نیروهای  از  استفاده  در  سعه صدر  با  همراه  ریزی 
كنیم  غفلت  نیروها  این  گیری  بكار  در  فرماندهان  ما  اگر  افزود:  و 
به مردم و شهداء خیانت كرده ایم. این مقام ارشد انتظامی استقرار 
شایسته ساالری و تعیین فرماندهان و مدیران ارزشی را از سیاست 
در  انتظامی  نیروی  كرد:  خاطرنشان  و  كرده  عنوان  ناجا  كلی  های 
چند سال اخیر شاهد بهبود وضعیت اجرای ماموریت ها می باشد. 
مردم  رضایتمندی  اینكه  بر  تاكید  با  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده 
بیشتر  ماموریت  اجرای صحیح  با  انتظامی  نیروی  و  مقدس  نظام  به  نسبت 
شده، گفت: در اجرای منویات فرماندهی معظم كل قوا)مدظله العالی(، 

ارائه خدمت بی منت به مردم همواره در نیروی مورد تاكید است.

سالمه شيرزادي

23 محرم  1437
شماره  4641  آبان  1395 سه شنبه 

خبر

خبر

سالمه شيرزادي

سالمه شيرزادي



واکنش گوناگون

اجتماعي » زنان و جوانان«

mohammadpour3650@yahoo.com 5 واكنش
نشریه واكنش و شبكه خبری گیالن 24: تامین اجتماعی استان 
گیالن اعالم كرد: نزدیك به به 14000 نفر از زنان خانه دار استان 
بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند. به گزارش شبکه تحلیلی 
بیمه شده  نفر  دارابودن 13826  با  ،استان گیالن  خبری گیالن 24 
دراین بخش درصدر جدول کشوری قرار دارد . قریب به 14000 
نفر از زنان خانه دار گیالنی بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند 
.سازمان تامین اجتماعی بمنظور گسترش و توسعه بیمه اجتماعی 
به اقشار مختلف جامعه از آذر ماه سال 87 تمامی زنان خانه دار را 
تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داده و به این 

از آرزوهای دیرین این قشر پاسخ داد که درحال  ترتیب به یکی 
حاضر و پس از گذشت 8 سال ، استان گیالن با دارابودن 13826 
دارد  قرار  کشوری  جدول  درصدر  بخش  دراین  شده  بیمه  نفر 
.براساس بخشنامه مذکور، زنان خانه داری که تمایل به برخورداری 
بیمه  مقرردر  شرایط  رعایت  با  میتوانند  دارند  ای  بیمه  پوشش  از 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد با مراجعه به شعب تامین اجتماعی و 
تکمیل فرم خوداظهاری و پرداخت حق بیمه مقرر زمینه الزم بهره 

مندی از خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازند .

14 هزار زن خانه دار 
گيالن بيمه شده اند

خبر

خبر

خبر

نور کالم خدا را به وضوح در زندگی احساس می کنم
مسابقات  دوره  نهمین  و  سی 
ششمین  کریم  قرآن  سراسری 
ادامه  را  خود  برگزاری  روز 
اختتامیه  حالی که  در  می دهد 
هم خوانی،  هم سرایی،  رشته های 
دعاخوانی، اذان، ابتهال و معارف 
در این دوره از مسابقات برگزار 

شد..
شرکت  از  بریچی  نصراهلل 
رشته  برجسته  نخبه  و  کنندگان 
استان  از  نخبه ای  دعاخوانی، 
نهمین  و  سی  در  که  خوزستان 
دوره از مسابقات سراسری قرآن 
را  دعاخوانی  نخست  رتبه  کریم 

از آن خود کرده است.
با نخبه برتر رشته دعاخوانی سی و نهمین دوره 

مسابقات سراسری قرآن به گفت وگو می نشینم:
به  کودکی  از  اینکه  به  اشاره  با  بریچی  نصراهلل 
اظهار داشت:  داشتم،  ناپذیر  قرآن عالقه ای وصف 
از همان سنین کودکی تأثیر نور معنوی کالم قرآنی 
را در زندگی احساس کردم و رشته دعاخوانی را 
برگزیدم. وی استعداد خود در رشته دعاخوانی را 

بیان  با  و  کرد  عنوان  مدرسه  دوران  و  کودکی  از 
اینکه از کودکی در مدرسه به دعاخوانی و قرائت 
قرآن مشغول بودم، تصریح کرد: اساتید و نخبگان 
نوای  و  قرآنی  صوت  شنیدن  با  خوزستان  قرآنی 
دعاخوانی ام مرا به حضور در مساجد و حسینیه ها 

تشویق کردند.
منتخب برتر رشته دعاخوانی سی و نهمین دوره 

با  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات 
این  کردن  دنبال  با  اینکه  بر  تاکید 
رشته و انس بیشتر با قرآن آرامشی 
حاصل  زندگیم  بر  ناپذیر  وصف 
تاثیرات  کرد:  خاطرنشان  شد، 
قرآن در زندگی فردی و اجتماعی 
توصیف  غیرقابل  افراد  معنوی  و 

است.
ورود جوانان  اینکه  بیان  با  وی 
یابد،  گسترش  باید  عرصه  این  به 
اقتصادی،  مشکالت  تمامی  افزود: 
با  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
توسل به قرآن قابل برطرف کردن 
است و تمامی تهاجمات فرهنگی 
جوانان  برای  دشمن  سوی  از  که 
ملت اسالمی طراحی می شود با توسل به قرآن خنثی 

می شود.
دوره  نهمین  و  برگزاری سی  به  اشاره  با  بریچی 
مسابقات سراسری خاطرنشان کرد: محیط برگزاری 
مسابقات محیطی مطلوب بود و سطح کیفی مسابقات 

بسیار افزایش یافته است.

خبر

خبر

الملل سازمان  بین  امور  و  روابط عمومی  مدیریت  به گزارش 
منطقه آزاد انزلی مراسم اختتامیه سی و نهمین دوره از مسابقات 
آموزشی  مجتمع  در  برادران(که  )بخش  کریم  قرآن  سراسری 
با حضور حجت االسالم علی محمدی  انزلی  آزاد  زیباکنار منطقه 
رییس سازمان و نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور، مهندس مسرور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
، دکتر نجفی استاندار گیالن ، مدیران دستگاه های دولتی استان 
و قاریان و حافظان برتر و ممتاز بین المللی و کشور برگزار شد 
از  نخبگان قرآنی کشور و  نفرات برتر این دوره از مسابقات در 
رشته های قرائت، ترتیل، حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء و حفظ کل 
قرآن کریم تجلیل شد . در فینال مسابقات سراسری قرآن کریم در 
زیباکنار منطقه آزاد انزلی در رشته قرائت قرآن کریم  که 70 نفر 
شرکت داشتند پس از طی مراحل متعدد مسابقات، حسین رفیعی 
از گیالن در رشته قرائت رتبه ممتاز را کسب کرد و سید مصطفی 
حسینی از قزوین نیز رتبه ممتاز را در این رشته به دست آورد و 
درجه عالی رشته قرائت به سعید پرویزی از تهران، امیر لعل اول 
از خراسان رضوی، حامد علیزاده خراسان رضوی و محمد حسن 
موحدی از تهران رسید. بنا بر این گزارش در رشته ترتیل  احسان 
محمدی از استان خراسان رضوی، رتبه ممتاز،محمدجواد نصیری 
از استان اصفهان، ، رتبه ممتاز و روح اهلل آقایی از استان قم ، حسین 
خراسان  استان  از  ترحمی  حجت  سید  اصفهان،   استان  از  نصر 
رضوی و محمدجواد جابر از استان تهران، رتبه عالی را در بخش 
ترتیل بدست آوردند. الزم به ذکر است در بخش  حفظ 20 جزء 
از قم رتبه ممتاز ، محسن  آقایان محمدعلی شریعتی  قرآن کریم 
محمدی از اصفهان رتبه ممتاز ، محمدالئینی از مازندران رتبه عالی 
، علی محبی پور از هرمزگان و مهدی بنی هاشمی از اصفهان رتبه 

شایسته تقدیر را کسب کردند.
 ، ممتاز  رتبه  سعیدی،  مصطفی  قرآن  جزء   10 رشته حفظ  در 
محمد شریفی از مرکزی، رتبه ممتاز ، محمد سیالبی از خوزستان، 
رتبه عالی ، رضا رحیمی از لرستان، رتبه عالی و مسعود داودی 

همراز از همدان، رتبه  شایسته تقدیر به دست آوردند.
در حفظ کل قرآن کریم نیز کسب رتبه عالی به پیمان ایازی از 
استان مازندران، محمد رضا جاهدی نیا خراسان رضوی، محمود 
محمد نیا از خراسان رضوی، محمد علی اسالمی از تهران رسید، 
و همچنین ابوذر کرمی از استان مرکزی و رضا گلشاهی از خراسان 
از  معتمدی  موسی  و  تهران  از  تکبیری  رسول  محمد  و  رضوی 
و  شدند  انتخاب  کل  حفظ  ممتاز  برگزیدگان  عنوان  به  اصفهان 
کل  حفظ  در  قزوین  استان  از  روشندل  قاری  علی اکبری  سعید 
به  را  خود  هدیه  و  شد،  ممتاز  رتبه  کسب  به  موفق  کریم  قرآن 

خانواده های شهدای مدافع حرم تقدیم کرد.

در  گیالن  استاندار   
قاچاق  با  مبارزه  کارگروه 
بسیاری   : گفت  ارز  و  کاال 
بدلیل  است  ممکن  کسبه  از 
قاچاق  کاالی  از  آگاهی  عدم 
مبادرت به فروش آن كنند و 
و  پیشگیرانه  اقدامات  با  باید 

به گزارش شبکه تحلیلی خبری  آنها را آگاه كرد.  اطالع رسانی 
به  اشاره  با  نشست  این  در  نجفی  محمدعلی  دکتر   ،  24 گیالن 
با  قاچاق  با  مبارزه  خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات 
کاال  قاچاق  با  مقابله  در  عزمی مصمم  یازدهم  دولت  اینکه  بیان 
دارد افزود : برگزاری ستاد اقتصاد مقاومتی از جمله اصلی ترین 
با  مستمر   به صورت  ستاد  این  و  رفته  شمار  به  دولت  مباحث 
استاندار  شود..  می  برگزار   جمهور  رئیس  اول  معاون  ریاست 
گیالن افزایش کشفیات قاچاق در گیالن را نشان دهنده حضور 
اجرای  انتظامی، دستگاه های  نظامی،  قوی و جدی دستگاه های 
و اقدامات هدایتگرانه بخش امنیتی و اطالعاتی دانست و افزود 
قاچاق  با  مقابله  پیشگیرانه و آموزش در جهت  اندیشه  با  باید   :
تالش کنیم .  استاندار گیالن با بیان اینکه اندیشه ما در بخش های 
نظارتی اندیشه پیشگیرانه است افزود : بسیاری از کسبه های خرد  
ممکن است بدلیل عدم آگاهی از کاالی قاچاق مبادرت به فروش 
اقدامات پیشگیرانه و اطالع رسانی صحیح  با  باید  آن نمایند که 
نسبت به آگاهی آنان تالش کنیم .  وی در ادامه اظهار داشت : 
نباید انتظار داشته باشیم آن کسبه ای که از نخستین ساعات صبح 
مشغول  خانواده خود  ارزاق  اندک  تهیه  از شب جهت  پاسی  تا 
به کار بوده و ارتباط کمی با رسانه دارد از مباحث قاچاق کامال 
با  اجرای  و  نظارتی  دستگاه های   : کرد  تأکید  وی  باشد.   مطلع 
قوت و جدیت با قاچاق بویژه با عاملین اصلی آن برخورد کنند.  
استاندار گیالن با اشاره به اقدامات صورت گرفته در امر آموزش 
و برگزاری همایش و سمینار های مختلف در این راستا خواستار 
اهتمام بیشتر مسئولین امر نسبت به آموزش و اقدامات پیشگیرانه 
قاچاق  با  مبارزه  دبیرخانه   : افزود  و  قاچاق شد  با  مقابله  جهت 
کاال می بایست فعالتر عمل نموده و نسبت به برگزاری جلسات 
به صورت مستمر اقدام کند.  وی اظهار داشت : باید بابرگزاری 
برنامه های مختلف آموزشی ، هدایتگرانه و پیشگیرانه در جهت 
مقابله با این پدیده شوم تالش کنیم.  وی مبارزه با قاچاق کاال را 
از جمله اولویت های کشور دانست و افزود : باید با پدیده قاچاق 

به صورت انقالبی برخورد کنیم .

قرآن  سراسری  مسابقات  دوره  نهمین  و  سی   
کریم در بخش برادران با تجلیل از منتخبان به طور 

رسمی به پایان رسید.
در مراسم اختتامیه سی و نهمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم، منتخبان رشته ترتیل، قرائت و 
حفظ کل، 20 جزء و 10 جزء مسابقات سراسری 

قرآن کریم معرفی شدند.
احسان  و  اصفهان  از  نصیری  جواد  محمد 
و  ممتاز  منتخبان  از  رضوی  خراسان  از  محمدی 
روح اهلل آقایی از قم، حسین نصر از اصفهان، سید 
محمد  رضوی،  خراسان  استان  از  ترحمی  حجت 
جواد جابری تهران، منتخبان رشته عالی ترتیل  سی 
و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هستند.
استان  از  سعیدی  مصطفی  و  شریفی  محمد 
مرکزی نفرات ممتاز رشته حفظ 10 جزء و مسعود 

گروه فرهنگی نشریه ی منطقه ای واكنش: رئیس 
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
با اشاره به رونمایی از سند راهبردی سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشور گفت : سند مذکور با حضور 
رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور رونمایی 

می شود.
امورخیریه  و  اوقاف  عمومی  روابط  گزارش  به 
والمسلمین  االسالم  حجت   ، گیالن  استان 
با اصحاب  سیدمصطفی حسینی در نشست خبری 
رسانه با اشاره به اینکه برگزاری سی و نهمین دوره 
و  گسترده  کاری  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات 
به طور  گیالن   : داشت  اظهار   ، است  فرسا  طاقت 
شایسته این مسئولیت سنگین را اجرایی کرده است.

امور  و  اوقاف  سازمان  قرآنی  امور  مرکز  رئیس 
کار  حتم  به طور  اینکه  به  اشاره  با  کشور  خیریه 
همواره  و  نمی شود  انجام  نقص  بدون  انسانی 
افزود:  است،  اصالح  و  تجارب  نیازمند  اقدامات، 
مسابقات در ابعاد فنی، معنوی و رسانه ای تاثیرات 

خود را در جامعه می گذارد.
اینکه برگزاری مسابقات مذکور  با تاکید بر  وی 
در  شده  انجام  کارشناسی های  و  برنامه ریزی ها  در 
سی و هشتمین دوره مسابقات در کرمانشاه گرفته 
برگزاری  و  رشته   10 تجمیع  افزود:  است،  شده 
مسابقات بخش خواهران و برادران به طور مجزا در 
مذکور  جلسه  مصوبات  از  مسابقات  از  دوره  یک 

بوده است.
مسابقات  خبری  انعکاس  سطح  ارتقاء  حسینی 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  لمس  قابل  و  گسترده  را 

لرستان  از  از همدان، رضا رحیمی  همراز  داوودی 
و محمد سیالوی از خوزستان،  نفرات عالی رشته 
سراسری  مسابقات  دوره  نهمین  و  سی  در  مذکور 

قرآن کریم شایسته تقدیر شدند.
 محسن محمدی از اصفهان، محمد امین شریعتی 
از قم نفرات ممتاز رشته حفظ 20 جزء و محمدنبی 
خوزستان،  از  پور  محبی  علی  اصفهان،  از  هاشمی 
محمد الئینی از مازندارن نفرات برتر عالی این رشته 

از مسابقات  سراسری قرآن کریم بودند.
حسین رفیعی از گیالن و سید مصطفی حسینی از 
قزوین منتخبان ممتاز رشته قرائت و سعید پرویزی 
حامد  از خراسان رضوی،  اول  لعل  امیر  تهران،  از 
علیزاده از خراسان رضوی، محمدحسن موحدی از 

تهران منتخبان عالی این رشته از مسابقات بودند.
جاهدی  محمدرضا  مازندران،  از  ایازی  پیمان 

سال های گذشته شبکه قرآن تنها افتتاحیه و اختتامیه 
خبری  پوشش  اما  است  داده  پوشش  را  مسابقات 
قرآن  مسابقات  دوره  نهمین  و  در سی  قرآن  شبکه 
سه  در  لحظه  به  لحظه  و  گسترده  به صورت  کریم 

بخش بوده است.
امور  و  اوقاف  سازمان  قرآنی  امور  مرکز  رئیس 
خیریه کشور با بیان اینکه با تالش های گسترده از 
سوی شبکه قرآن، مسابقات به صورت زنده تا پایان 
خبری  پوشش  کرد:  بیان  می شود،  پخش  اختتامیه 
کریم  قرآن  مسابقات سراسری  نهمین دوره  و  سی 

بسیار گسترده و مطلوب است.
وی با بیان اینکه مسابقات نخبگان از سوی شبکه 
و  استفاده  مورد  سال  طول  در  و  شده  ضبط  قرآن 
نخبگان شرکت  کرد:  تصریح  می گیرد،  قرار  پخش 
سراسری  مسابقات  دوره  نهمین  و  سی  در  کننده 
قرآنی  جامعه  بنام  و  مطرح  اساتید  از  کریم  قرآن 

هستند.
و  تبلیغی  کاری  را  مسابقات  برگزاری  حسینی 
ترویجی  کار  اینکه  بیان  با  و  کرد  عنوان  ترویجی 
باید به شیوه درست دیده شود و ارتباط مستقیمی 
از  نفر  بر 150  بالغ  بیان کرد:  کند،  برقرار  بیننده  با 
این رویداد بزرگ را  عوامل رسانه پوشش صحیح 

برعهده دارند.
برگزاری  نخستین روز  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  بزرگ  رویداد  این  خبری  پوشش  مسابقات، 
صورت شایسته در حال انجام است، افزود: انعکاس 
شایسته این کار ملی از سوی خبرگزاری ها و صدا 
گستردگی  و  سرعت  با  مجازی  فضای  و  سیما  و 

نیا از خراسان رضوی، محمود محمدنیا از خراسان 
رضوی، محمدعلی اسالمی از تهران در سطح عالی 
و ابوذر کرمی ار مرکزی، رضا گلشاهی از خراسان 
محمدرسول  قزوین،  از  اکبری  علی  سعید  رضوی، 
اصفهان  از  معتمدی  موسی  و  تهران  از  تکبیری 

به عنوان برگزیدگان حفظ کل انتخاب شدند.

چشمگیری انجام شده است. رئیس مرکز امور قرآنی 
سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه فضای 
مسابقات  دوره  نهمین  و  سی  انعکاس  در  مجازی 
شده  ظاهر  شایسته ای  طور  به  کریم  قرآن  سراسری 
فضای  مسابقات  از  دوره  این  در  کرد:  بیان  است، 
مجازی، دو برابر رسانه های دیگر در سال های اخیر 

به انعکاس این رویداد پرداخته است.
و  کرد  عنوان  مطلوب  را  مذکور  اقدام  حسینی 
این  انعکاس  در  مجازی  فضای  ینکه  بر   تاکید  با 
تصریح  کند،  عمل  تاثیرگذارتر  می تواند  رویداد 
اما  رسیده ایم  مطلوب  نقطه  به  حوزه  این  در  کرد: 
رئیس  باشیم.  داشته  بیشتری  پیشرفت  می توانیم 
با  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  قرآنی  امور  مرکز 
اوقاف  سازمان  راهبردی  سند  از  رونمایی  به  اشاره 
و امور خیریه کشور خاطرنشان کرد: سند مذکور با 
تالش فعاالن و کارشناسان این سازمان در اختتامیه 
با حضور  قرآن کریم در گیالن  مسابقات حفظ کل 
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه رونمایی می شود.

 برترين حافظان مسابقات سراسري قرآن در بخش برادران

 گيالن به شايستگی مسابقات قرآن را اجرايی کرد

شهادت مهندس گيالنی در 
حمله داعش به کرکوک 

عراق

10منتخب مسابقات قرآنی 
مشخص شدند

 رقابت خواهران قرآنی 
کشور در زيباکنار شروع شد

ماسالی  مهندس  قویدل  )قاسم(  کوروش 
ساخت  حال  در  نیروگاه  یک  در  شاغل 
به  داعش  نیروهای  مستقیم  تیر  با  کرکوک 
گیالن،در  ایثار  گزارش  به  رسید.  شهادت 
نیروگاه  به  داعش  عوامل  انتحاری  حمله 
به شهادت  از هوطنانمان  کرکوک عراق چهار تن 
)قاسم(  آگاه، کوروش  منابع  اعالم  بر  بنا  رسیدند. 
قویدل مهندس ماسالی شاغل در این نیروگاه هم 
از جمله شهدای این حادثه است که با تیر مستقیم 
دشمن تکفیری به شهادت رسیده است. این شهید 
ماسالی ساکن تهران بوده و به واسطه فعالیت در 
 ۳۲۰ برق  نیروگاه  پیمانکار  صانیر  ایرانی  شرکت 
مگاواتی »دبیس«، در کرکوک عراق حضور داشت. 
و  تیراندازی  با  ابتدا  که  تروریستی  حادثه  این  در 
سپس انفجار عامل انتحاری صورت گرفت، دوازده 
کارمند عراقی و چهار تکنیسین ایرانی به شهادت 
رسیدند. گفتنی است پدر این شهید در قید 
حیات نمیباشد و مادر وی نیز که در سنگ 
بست ماسال ساکن است در حال حاضر از 
این حادثه بی خبر است. از این شهید یک 
منابع  اعالم  بر  بنا  است.   مانده  یادگار  به  دختر 
اول  شبکه   ۲۱ گفتگوی خبری ساعت  در  رسمی 
سیما؛ پیکر مطهر این شهید واالمقام و سه تن 
از شهدای دیگر، روز یکشنبه آینده به تهران 

منتقل خواهد شد.

نیمه  مراحل  پایان  با  واكنش:  نشریه   
کریم  قرآن  مسابقات  حفظ  رشته  نهایی 
در  رقابت ها  از  دوره  این  پنجم  روز  در 
زیباکنار ۱۰ شرکت کننده منتخب به مرحله 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  یافتند.  راه  نهایی 
خبری گیالن 24 ، موسی معتمدی از استان 
اصفهان، سعیدعلی اکبری از استان قزوین، 
ابوذر  اصفهان،  استان  از  تبریزی  نژاد  رضا 
گلشاهی  رضا  مرکزی،  استان  از  کرمی 
محمدرسول  رضوی،  خراسان  استان  از 
تکثیری از استان تهران، محمدعلی اسالمی 
استان  از  ایازی  پیمان  تهران،  استان  از 
استان  از  جاهدی نیا  محمدرضا  مازندران، 
خراسان رضوی، محمود محمدنیا از استان 
خراسان رضوی 10 نفر راه یافته به مرحله 
دوره  نهمین  و  سی  کل  حفظ  رشته  نهایی 
نهمین  و  قرآن کریم هستند. سی  مسابقات 
در  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره 
استقبال  با  گیالن  استان  زیباکنار  مجتمع 
قرآنی کشور، ششمین روز  پرشور نخبگان 

از برگزاری خود را پشت سر می گذارد.
مدیحه  هم خوانی،  رشته های  اختتامیه 
سرایی، دعاخوانی، اذان، ابتهال و معارف با 
و  برگزار   رشته ها   این  منتخبان  از  تجلیل 

برترین ها مشخص شدند..

 معاون فرهنگی مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه گیالن از آغاز رقابت خواهران قرآنی 

کشور در زیباکنار رشت خبر داد.
و  اوقاف  کل  مدیر  فرهنگی  معاون   
برگزاری  حاشیه  در  گیالن  خیریه  امور 
مسابقات  برگزاری  دوره  سی ونهمین 
سراسری قرآن کریم در بخش خواهران در 
زیباکنار این شهرعنوان کرد: از صبح امروز 
مسابقات قرآنی در بین حدود 300 خواهر 

قرآنی کشور در زیباکنار آغاز می شود.
رشته های  در  را  امروز  مسابقات  وی 
معارف قرآن کریم، هم سرایی، دعا خوانی و 
هم خوانی عنوان کرد و افزود: بانوان در این 

رشته ها رقابت خود را آغاز می کنند.

زنان خانه دار با پرداخت ماهانه حداقل 
98000 تومان ، باحضور شهردار:

مدير تعاون روستايی گيالن خبر داد،

ليال خدمت بين دانا 

ليال خدمت بين دانا 

مشتـرکين محتـرم گاز :

روابط عمومی شرکت گاز استان گيالن     

   برای هر وسيله گاز سوز از یك دودكش مجزا و مجهز به كالهك استفاده نمائيد.
   از دودكشهای آكاردئونی استفاده ننمائيد.

   قبل از استفاده از وسایل گازسوز حتمًا شيلنگ و دودكش ها را كنترل نمائيد و در صورت فرسوده شدن  
   آنها را تعویض نمائيد.

   قبل از روشن نمودن وسایل گرمازا مراقب باشيد مسير دودكش توسط پرنده های النه ساز مسدود نشده باشد.) روی كالهك  
   توری فلزی نصب كنيد(

   طول شيلنگ گاز از 1/20 متر بيشتر نباشد.

نخبه گيالنی قرآن کريم:

ليال خدمت بين دانا 

تجليل از حافظان و قاريان برتر کشور در آيين اختتاميه 
سی و نهمين دوره مسابقات قرآن کريم )بخش آقايان( 

در زيباکنار منطقه آزاد انزلی 

استاندار: كسبه كاالي قاچاق 
نفروشند

ليال خدمت بين دانا 

خبر

با حضور رییس سازمان اوقاف کشور، مهندس مسرور و استاندار 

درپنجمين روز مسابقات قرانی كشور،

معاون فرهنگی اوقاف گيالن ،

23 محرم  1437
شماره  4641  آبان  1395 سه شنبه 
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كرامت افراد متهم در 
بازداشتگاهها حفظ شود

نشریه واکنش: استاندار گیالن با اعالم پذیرایي ساالنه بیش از 
۲00 میلیون گردشگر دراستان گفت: نیروی انتظامی در صف مقدم 
اندازه  به  که  چرا  است  آنها  هدایت  و  گردشگران  این  با  مواجهه 

جمعیت استان گیالن در هر سال گردشگر وارد استان می شود.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن ۲4 ، محمدعلی نجفی  
فرماندهی  پاسگاه های  و  کالنتری   روسای  سراسری  همایش  در 
مورد ضرورت  در  در رشت  ناجا  سالن  در  گیالن  استان  انتظامی 
از  اخالقی  و  اجتماعی  فردی،  امنیت  ایجاد  داشت:  اظهار  امنیت 

مهمترین مسئولیت های نیروی انتظامی است.

جامعه  در  امنیت  برقراری  الزمه  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 
عدالت،  با  همراه  باید  اقتدار  گفت:  است،  انتظامی  نیروی  اقتدار 
مروت و ترحم باشد و اقتدار در نظام مردمساالری باعث می شود 

تا مردم در کنار پلیس احساس آرامش کنند.
 نجفی با اشاره به اینکه پلیس همواره در کنار مسئوالن است 
درباره بحث حقوق شهروندی بیان کرد: یکی از بحث های مهم در 
برای  را  تکالیفی  که  است  شهروندی  حقوق  ساالری،  مردم  نظام 
و  می کند  ایجاد  مردم  با  مواجهه  در  انتظامی  نیروی  و  مسئوالن 

کالنتری ها در این بخش سهم قابل توجهی دارند.

منطقه  و  گیالن  استان   سراسر 
به  ها  قرن  طی  مازندران  غرب 
بسیاری  كه  اخیر  دهه  چند  ویژه 
براساس  شهرها  و  ها  استان  از 
شاخص ها و معیارهای پیشرفت 
به جایگاه های مناسبی رسیده اند،  
دچار نوعی توسعه نیافتگی است.  
این عقب ماندگی ها به هر علت 
خاصی  دولت  به  مربوط  عللی  و 
نمی شود و ریشه در حداقل پنج 
تا شش دهه دارد كه خود نیازمند 

تحقیق و علت یابی ویژه است.
آب  تامین  گیالن  روستاهای  در  كه  حالی  در 
آن   در  سال  سراسر  كه  استانی  در  سالم«  شرب 
تامین گاز، راه ماشین رو،  برق  بارد«  و  باران می 
می  محسوب  روستائیان  مهم  های  خواسته  جزو 
و  كرمان  مانند  هایی  استان  روستاهای  در  شود،  
اصفهان و فارس و آذربایجان غرب و .... روستاها 
به  مجهز  و  مهم  تولیدی  های  كارخانه  صاحب 
صاحب  و  اینترنت   حوزه  دستاوردهای  آخرین 
همه امكانات نظیر راه های مناسب، آب ، برق، گاز 
گیالن  استان  در  سد  یا  دو  گرچه  اند.  شده   .... و 
دودهه است كه گرفتار بی تدبیری دولت هاست،  
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  تازگی  به 
اعالم كرد،  به زودی از این طرح های مهم دیدن 
به  اقدام می شود.  آنها  به تسریع ساخت  و نسبت 
نظر می رسد كه دولت ها بعد از انقالب به گیالن 
استعداهای  به  متناسب  عنایت  مازندران  غرب  و 
منطقه نداشته اند و قبل از پیروزی انقالب هم كه 
هیچ كاری برای گیالن نمی شد و خاندان شاه فقط 
این  خاص  موقعیت  لحاظ  به  را  نوشهر  و  رامسر 
چند  در  هم  آن  خود  تفرج  و  تفریح  برای  مناطق 
از روز از سال می خواستند. اكنون گیالن با وجود 
آماری كه مسئوالن ارائه می كنند،  نیازمند توجه ویژه 
دولت است و این توجه نباید منتی بر گیالنی ها و 
مافات  باید جبران  بلكه  باشد،  مازندرانی ها  غرب 
این مناطق بشود.  به  در سنوات قبل و عدم توجه 
استان  كنند كه روستاهای  اعالم می  استان  مدیران 
هم اكنون صاحب برق و گاز و راه ارتباطی شده اند 
و نرخ بیكاری هم به زیر 10 درصد رسیده است 
كه  بسیاری از رسانه ها و محافل آماری نسبت به 
این عددها تردید دارند  ،  اما نگارنده این اظهارات 
مسئوالن را می پذیرد،  اما سخن این است كه این 
استعداد  پر  و  زیبا   ، ای سرسبز  منطقه  برای  میزان 
كافی نیست . باید به گونه جبران عقب ماندگیها آن 
هم به سرعت بشود تا افكار عمومی در این نواحی 

نسبت به نظام و دولت دید مثبت تری پیدا كنند
توسعه  نبض  گردشگری  دارد،  اعتقاد  استاندار 

اقتصادی گیالن است ..
فرصت   10  : گوید  می  نجفی  محمدعلی  دکتر 
بسته  در  سازی  هتل  بخش  در  گذاری  سرمایه 
کار«  و  کسب  صد  هتل-  »صد  گذاری   سرمایه 
به  که  اجتماعی  تأمین  و گردشگری  رفاه  هلدینگ 
سراسر  استانهای  در  شده  ارائه  فرصتهای  معرفی 

کشور می پردازد از گیالن می باشد.

طرح  این  جدید  بسته  در  اینکه  بیان  با  وی  
گذاری  سرمایه  بیشتر  های  فرصت  معرفی  امکان 
وجود دارد   افزود : با توجه به عقب ماندگی های 
گیالن  گردشگری  بخش  در  گذشته  از  مانده  بجا 
بیشتری  گذاری های  سرمایه  باید  که  داریم  اعتقاد 
در استان شکل بگیرد تا شاهد حضور هرچه بیشتر 

گردشگران داخلی و خارجی باشیم.
استاندار گیالن بر لزوم اجرایی شدن این برنامه ها 
در  گیالن  اقتصادی   حیات   : افزود  و  کرد  تأکید 
توسعه گردشگری است و به همین دلیل از سرمایه 
سرمایه  آماده  صداقت  و  شفافیت  با  که  گذارانی 
گذاری در گیالن باشند استقبال و حمایت می کنم.

وی افزود : هم اکنون 20 هتل و مجتمع اقامتی 
پذیرایی در گیالن با استفاده از تسهیالت مصوبات 
سفر دکتر روحانی به گیالن و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در حال ساخت است.
استاندار گیالن گفت : ساخت این طرح ها 60 
تا 90 درصد پیشرفت کار دارد و برای اجرای آنها 
پرداخت 600 میلیارد ریال از تسهیالت سفر کاروان 

تدبیر وامید مصوب شده است.
برای   فضا  یازدهم  دولت  :در  گفت  نجفی  دکتر 
سرمایه گذاری خارجی فراهم شده است و باید با 
بهره گیری از این فرصت  در جهت توسعه صنعت 

گردشگری تالش کنیم.
در  كه،  دارد  اعتقاد  خصوص  این  در  نگارنده 
زیارتی  گردشگری  تنها  حاضر  حال  در  ما  كشور 
رواج دارد و بخش های دیگری از حوزه گردشگری 
در37 سال گذشته موفقیت چندانی نداشته و سخت 
در  شود.  فراهم  هم  فضایی  چنین  زودی  به  است 
العاده مهم  و اجرایی  عین حال  زمینه های فوق 
و  آنها  هدایت  و  خصوصی  بخش  به  اتكای  با 
تواند  می  كه  دارد  وجود  دقیق  رسانی  اطالع  البته 
گیالن  فهیم  و  خوب  استاندار  شود.  جایگزین   ،
بخش  در  به خصوص  اجرایی   مسئوالن  دیگر  و 
كشاورزی و تولیدات زراعی  و حتی محیط زیست  
و تشكل های غیر دولتی می توانند بر  روی آنها 
های  بخش  این  كنند.   تمركز  گردشگری  از  بیش 
مهم در دنیا چه از منظر اشتغال یا اقتصادی جواب 
های قابل اعتنا و برجسته ای  داده است و با توجه 
به اینكه كشور ما دارای یك نظام اسالمی است و 
در بخش گردشگری محدودیت هایی دارد،  در دو 
بخش فاخر و هم مورد بحث نویسنده آمادگی كافی 
و الزم برای تحقق رونق اقتصادی ، اشتغال درشمال 

ایران به ویژه در گیالن وجود دارد،  
حمایت  مورد  آنكه   بر   مشروط 

عملی جدی قرار گیرند.
اولین  گیاه  و  گل  پرورش   *  

گام......
توصیه  استان  مسئوالن  همه  به 
نشست  تشكیل  جای  به  شود  می 
دست  بدون  شاید  و  مكرر  های 
واقعیت  به  فرمایشی،   گاه  و  آورد 
و  كنند  توجه  زمین  روی  بر  ها 
و  كرده  تدبیر  هم  راستا  همین  در 
كارآمد  و  ریزی های عملی  برنامه 
سازمان  باشند.  داشته  میدانی  و 
گیالن  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
مشخص  چارت  و  برنامه  یك  تدوین  با  تازگی  به 
در صدد كمك میدانی به وضعیت استان در حوزه 
های اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی و .... برای برنامه 
توسعه ششم است. در این راستا از كارشناس ها و 
صاحب نظران دعوت شده است تا طرح ها و برنامه 
ها و پیشنهادهای خود را ارائه كنند كه این حركت 

یك قدم مدبرانه و  شایسته ای است.
در همین چارچوب پیشنهاد می شود در خصوص 
حوزه رشد اقتصادی و تولید ، اشتغال وتوسعه گیالن 
به  توجه  با  استان  ویژگی  دو  به  برنامه  همین  در 
استعدادهای آن توجه شود. نخست توسعه پرشتاب 
در  گیاه  و  گل  پرورش  وقفه  بدون  و  گسترده   ،
شهرستان   « مازندران  غرب  و  گیالن  استان  سراسر 
های رامسر، تنكابن، چالوس و نوشهراست« ،  كه این 
بخش می تواند تحول فوق العاده و ناباورانه ای در 
توسعه یافتگی گیالن و منطقه ایجاد كند. هم اكنون 
جوان هایی كه در بخش چابكسر شهرستان رودسر 
حتی با اجاره2 هزار متر مربع زمین در حوزه پرورش 
اظهارخودشان  به  بنا    ، اند  كرده  اقدام  گیاه  و  گل 
عالوه بر اشتغال مولد ، صادرات به خارج از كشور 

در مسیر اقتصادی بسیار موفق هستند.
آنها  اعالم می كنند، بسیاری از تولیدات ساالنه آنها 
توسط استان های كویری ایران و كشورهای همسایه 
پیش خرید شده و گاه بازار تولید پاسخگوی میزان 
تقاضاها نیست،  این در حالی است كه برای بازاریابی 
از  اقدامی  هیچ  همسایه  كشورهای  در  گیاه  و  گل 

منظر بازاریابی و آگاهی رسانی  نشده است.!
استان  حدود  در  چیز  هلند  كشور  مساحت 
به  زیبا  و  رنگارنگ  كشور  این  است، اما  مازندران 
و  گیالن  مردم  و  كند  می  صادر  گل  جهان  سراسر 
غرب مازندران با وجود داشتن خاكی مرغوب و آب 
كافی  به این سمت و سو هدایت نمی شوند، چرا !؟. 
برای توسعه این بخش ابتدا باید برنامه ریزی های 
الزم صورت گیرد،  بانك ها و منابع پولی و مالی به 
حوزه  این  برای  نیز  مسئوالن  و  كنند  حمایت  جد 

وقت و انرژی صرف كنند تا منتج به نتیجه شود.
نگارنده با یك مطالعه میدانی در چابكسر و حومه 
نتیجه  این  به  گیاه  و  گل  پرورش  دربخش  رشت 
گل  سراسر  استانی  را  گیالن  باید  كه  است  رسیده 
نشینی  میز  پشت  جای  به  ها  جوان  و  كنیم  گیاه  و 
این كار فوق  به سمت تولید گل هدایت شوند كه 

العاده است. 

 بيماران خاص در سامانه 
رفاه ثبت نام کنند

برای  العالج  صعب  و  خاص  بیماران   
دریافت دارو باید در سامانه رفاه به نشانی، 
 http://www.samanehrefah.ir
اداره کل روابط  به گزارش  نمایند.  نام  ثبت 
علی  دکتر  اجتماعی،  تامین  سازمان  عمومی 
تجمیع  را  پروژه  این  اجرای  علت  محمدی 
العالج  صعب  و  خاص  بیماران  اطالعات 
صرفه  برای  ای  بیمه  همپوشانی  وحذف 
جویی در راستای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد 
و گفت: برای هر بیمار خاص بیش از 260 میلیون 
حذف  با  که  شود  می  پرداخت  دارو  یارانه  ریال 
همپوشانی یعنی کسانی که دو نوع دفترچه درمانی 
خدمت  ارائه  برای  تری  دقیق  ساماندهی  دارند، 
انجام خواهد گرفت. دکتر محمدی در ادامه خاطر 
نشان ساخت: بیماران خاص وصعب العالج شامل 
تاالسمی، هموفیلی، دیالیزی، ام اس و پیوند کلیه 
تحت پوشش تامین اجتماعی، در اسرع وقت به 
سایت مربوطه  و به قسمت خدمات حمایتی 
از پروزه های اقتصاد مقاومتی مراجعه و ثبت 
نام نمایند. وی افزود: توزیع یارانه های دارویی 
منبعد به بیمارانی تعلق می گیرد که در سامانه 
محمدی   دکتر  باشند.  نموده  نام  ثبت  مذکور 
آمادگی دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان 
و  راهنمایی  و  مشاوره  ارائه  بمنظور  را  زنجان 
هرگونه همکاری در این زمینه اعالم داشت.

نشریه واكنش: مدیرعامل شرکت شهرک 
درصدی  افزایش34  از  گیالن  صنعتی  های 
در بهره  برداری از واحدهای صنعتی مستقر 
و  استان  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک  در 
افزایش31 درصدی اشتغال در این واحدها 

طی دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
،  به نقل از روابط عمومی، طهمورث الهوتی 
با اشاره به آماده سازی و تجهیز زیرساخت 
واحدهای  احداث  برای  نیاز  مورد  های 
کار  به  آغاز  ابتدای  از  گفت:  جدید  صنعتی 
دولت یازدهم تاکنون، 457 واحد صنعتی جدید 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به مرحله 
ابراز  با  وی  اند.  رسیده  برداری  بهره  و  تولید 
خرسندی از رشد و توسعه سرمایه گذاری های 
صنعتی و رشد 31 درصدی ایجاد اشتغال نسبت 
به سه سال گذشته، خاطر نشان کرد: با راه اندازی 
این واحدها براساس پروانه بهره برداری صادره ، 
بیش از 7 هزار و 900 شغل جدید در شهرک ها 
و نواحی صنعتی سطح استان ایجاد شده است. 
صنعت  موفق  دستاوردهای  به  اشاره  با  الهوتی 
گیالن در سه سال اخیر، از سرمایه گذاری بیش 
اندازی  راه  در  ریالی  140میلیارد  و  هزار   4 از 
و  ها  شهرک  در  واحدها،  این  تولید  به  آغاز  و 
نواحی صنعتی استان خبر داد و افزود: بخشی از  
این سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی 
و بخشی دیگر با همکاری بانک ها و ارائه 
تصریح  وی  است.  شده  محقق  تسهیالت 
و  تدبیر  دولت  کار  به  آغاز  از  قبل  تا  کرد: 
گذاری  سرمایه  با  صنعتی  واحد   339 امید، 
ها  شهرک  در  ریال  میلیارد   300 و  هزار   4
و نواحی صنعتی مستقر در استان به مرحله 
اشتغال  میزان  و  بودند  رسیده  برداری  بهره 

آنها، 6 هزار نفر بوده است.
صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
 78 مجدد  فعالیت  آغاز  به  اشاره  با  گیالن 
و  ها  شهرک  در  غیرفعال  صنعتی  واحد 
های  حمایت  با  گفت:  صنعتی  نواحی 
و  تسهیالت  پرداخت  ای،  مشاوره  مختلف 
کمک های اداری، 78 واحد صنعتی طی سه 
سال اخیر مجددًا به چرخه تولید بازگشتند.

خبر 

زیباترین جلوه نيکوکاری کمک به بيماران 
انجمن خيریه حمایت از بيماران کليوی است  ، تعداد بيماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی  010539285505  و   شماره حساب  بانک صادرات   0103507208000
تلفن    01333363539        و         01333363890

گيـالن را سراسر گلستـان كنيم

گيالن را سراسر گلستان كنيماستاندار گيالن خواستار شد،
ادامه مطلب ... دراین راستا مدیران استان مراقب باشند كه اگر برفی 
مانند  بارش های سنگین 10 سال اخیردردومرحله  بارید و سقف گلخانه 
این  برای  مسئوالن  همه  و  كنند  كمك  كنندگان  تولید  به  شد،   خراب  ها 

همیاری و همدلی دلسوزانه وارد میدان شوند.
سال   20 از  بیش  قفقاز  و  میانه  آسیای  منطقه ی  مركز سالمت  گیالن 
است كه در رسانه های مختلف می نویسم: » گیالن از نظر مساحت یكی 
از كوچك ترین استان های كشور و در انتهای جدول رده بندی وسعت 
استانی قرار دارد. این استان  به مثابه آن ضرب المثل كه » فلفل نبین چه 
ریزه ..... » گرچه كوچك اما پر استعداد است و باید از این پتانسیل مناسب 
به درستی بهره برداری شود كه تاكنون چنین نبوده است!.  بسیار ناپسند 
است كه با گذشت حدود 40 سال از انقالب اسالمی شهرستان هایی مانند 
لنگرود یا رودسر  و حتی رضوانشهر و صومعه سرا و فومن یك بیمارستان 
مناسب و به اصطالح » دل و درستی »  ندارند و یكی بخش های ویژه در 
تنها بیمارستان شهرستان رودسر ماه گذشته با فشار رسانه ای  و پیگیری 
نفرجمعیت  هزار   200 از  بیش  كه  شد،  شهرستانی  افتتاح  مستمر  های 
دارد.!تردیدی نیست كه یكی از علت های این عقب ماندگی به مشكالت 
نقدینگی در كشور، پایین بودن  قیمت نفت در سالهای قبل  و كاهش شدید 
درآمدزایی ، هزینه ها كردهای نامناسب در دولت های نهم و دهم مربوط 
است ،  اما ناشایستگی های مدیران وقت حوزه درمان در گیالن و مازندران 
هم عامل مهمی در این راستا بود!. مدیرانی كه اغلب به توصیه فالن حزب 
و جناح و نماینده مجلس برمسند مدیریت تكیه زده است و به واقع هرگز 
شایسته این جایگاه نبوده و نیست.!.در دو دهه گذشته كه هزینه ساخت و 
ساز و تامین امكانات بیمارستانی بسیار نازل تر بود،  بارها با وجود آنكه 
دراستان های دیگر درحال حدمت بودم،  اما  نوشتم استانی مانند گیالن به 
یكصد بیمارستان مدرن فوق تخصصی و پژوهشی نیاز دارد كه با جذب 
بهترین فوق تخصص ها و اطالع رسانی مناسب   بتواند بیماران كشورهای 
همسایه را جذب و زمینه اشتغال و درآمدهای فوق العاده فراهم شود. تا 
كنون كسی به این موضوع بسیار توجهی نكرده است و مسئوالن اجرایی 
و درمانی هما ن راه خود را می روند كه بی تردید این مسیر به ناكجا آباد 
می رود.!خداوند وجود پروفسورمجید سمیعی را حفظ كند كه ازدو سال 
گذشته به عنوان یك گیالنی با حضور مداوم دراستان موجبات خیرشده و 
زمینه یك مركزعلمی ، پژوهشی دانشگاهی حوزه پزشكی را  پایه گذاری 
با كمك همین شخصیت  توانند  نمی  راستی چرامسئوالن  به  است.  كرده 
به  را  گیالن  های خارجی  با جذب سرمایه  و   « »پروفسورسمیعی  بزرگ 
تبدیل  میانه  آسیای  و  ومنطقه خاورمیانه  ایران  مغزواعصاب  مركزجراحی 
كنند – چرا ؟؟!. گیالن  منطقه ای كشاورزی با تولید بهترین برنج و چای 
ایران و شاید جهان است ، اما اراضی دراین استان بشدت  به صورت خرده 
مالكی است ) كم تر از 7 دهم هكتار برای هر خانواده كشاورز(  و با رفتن 
پدرهرخانواده زمین ها تقسیم  و برای فرزندان به اندازه ساخت یك ویال  
زمین باقی می ماند كه بسیاری از فرزندان به علت عدم اشتغال و درآمد 
همان زمین را به غیربومی ها می فروشند تا در آن ساخت و ساز كنند و 
زمین بكر و پراستعداد  و زیبای گیالن زمین به سنگ و بلوك تبدیل شود!. 
سخن اینجاست ، اگر قرار است این زمین های حاصلخیز و مستعد به سنگ 
و آجر تبدیل شود، حداقل در آن  و در ناحیه ای بین جنگل و دریا ساختمان 
های عظیم بیمارستانی با جذب سرمایه های داخلی و خارجی و مشاركت 
بانك ها ساخته شود تا زمینه اشتغال موثر و رونق اقتصادی فراهم شود. 
مسئوالن بخش درمان و اجرایی اگر در این زمینه سخنی دارند،  آماده ایم تا 
با آنها مناظره ای در رسانه ها داشته باشیم، اگر  چه درآینده نزدیك چنین 
نشست هایی را درمركز استان به حضور مسئوالن تاثیر گذار به صورت 
ارتباط  مستقیم برگزار خواهیم كرد.. آقایان مدیران استان در بخش اجرایی 
و بهداشت و درمان،  گیالن با پرورش گسترده گل و گیاه  هم چنین هدایت 
شدن به قطب گردشگری سالمت در سطح جهانی و یا حداقل منطقه ای 
به رونق فوق العاده می رسد و همه توان و انرژی و سرمایه و وقت خود 
را مصروف این بخش كنید. لطفا شما هم مانند اینجانب تایید می كنید كه 
اگرچنین اقدامی صورت گیرد »كه هرگزیك رویا نیست« ،  درهمین زمین 
اندك گیالن چه توانایی های درخشان رشد می كند و خانواده های گیالن 
با فردایی بهتربه زندگی شان ادامه می دهند. اگر شما مدیران امروز این پایه 
گذاری را انجام داده و به اثبات رساندید ، اطمینان داشته باشید كه آیندگان 
به شما خواهند گفت: آفرین بر پدران ما كه به جای كارهای روزمره نخ 
نما و اغلب بی حاصل ، تكراری و بدون دوراندیشی،  با یك برنامه ریزی 
میان مدت  كاری كارستانی كردند و احسنت بر چنین اولیایی كه چنین 
دوراندیش بودند. از امروز به فكر فردا باشیم اگر دیروز و امروز را از دست 

دادیم، فردا دیرنیست .  یا علی مدد

سازمان  رئیس  واكنش:  ای  منطقه  ی  نشریه 
تمایل  از  گیالن  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
احداث  برای  خارجی  گذاران  سرمایه  آمادگی  و 

واحدهای مختلف صنعتی در گیالن خبر داد.
 24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
،آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای توسعه بخش 

های مختلف صنعتی در گیالن
سفر  جریان  در  کرد:  تصریح  منتظری  علی   
هلدینگ(   ( مادرتخصصی  شرکت  گذاران  سرمایه 
ماف این وست )MAF In Vest( به گیالن، برنامه 
گذاران  سرمایه  ورود  برای  مقدماتی  های  ریزی 

ترکیه به استان گیالن فراهم شده است.
 وی از آمادگی شرکت هلدینگ ماف این وست 
بخش  در  گذاری  )MAF In Vest(برای سرمایه 
های مختلفی مانند تراکتورسازی، پوشاک و صنایع 

نساجی، پتروشیمی و ... در گیالن خبر داد.

صنایع  فعالیت  و  استقرار  به  اشاره  با  منتظری   
ضدسرطانی،  داروهای  تولید  حوزه  در  توانمند 
صنایع  و  معدن  سلولزی،  صنایع  فوالدی،  صنایع 
تولید  شیمیایی،  صنایع  نساجی،  صنایع  معدنی، 
کرد:  تصریح  گیالن  در   ... و  خودرو  قطعات 
تولیدات صنعتی گیالن به کشورهای مختلف صادر 
می شود و این واحدها توانایی همکاری مستقیم با 
سرمایه گذاران خارجی در بخش تولید و صادرات 

را دارا هستند.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بودن  دارا   ،CIS کشورهای  به  نزدیکی  گیالن 
مرزهای آبی، هوایی و خاکی با کشورهای همسایه، 
وجود بندرگاه های فعال با ظرفیت گسترده، وجود 
بین  فرودگاه  انزلی،  صنعتی  تجاری-  آزاد  منطقه 
و  ها  پتانسیل  ترین  مهم  جمله  از  را   ... و  المللی 
کرد  عنوان  استان  در  گذاری  سرمایه  های  جاذبه 

افزایش  تفکر  و  صنعتی  توسعه  به  کمک  افزود:  و 
خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  دهی  مشارکت 
برای سرمایه گذاری های صنعتی در گیالن از مهم 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  اهداف  ترین 
سرمایه  رشد  برای  کرد:  تصریح  وی  است.  استان 
گذاری و افزایش اشتغال آمادگی همکاری با سرمایه 

گذاران را داریم.

 سرمايه گذاران خارجی براي توسعه صنعت گيالن آماده شدند

اشتغال در شهركهاي صنعتی 
گيالن افزايش يافت

ادامه مطلب در همین صفحه ستون سمت چپ

 2 راه مهم توسعه يافتگی گيالن،

مدير مسئول  

خبر

گروه حاميان سرسبز تالش اولين 
نشست را برگزار كردند

 نشریه ی منطقه ای واكنش: گروه زیست محیطی مردم نهاد حامیان تالش 
سرسبز طی یک نشست هم اندیشی با حضور شهردار شهر  و جمعی  از 
دوستداران حافظ  محیط زیست  این شهر  به مسائل مهم  منطقه پرداختند. 
تبادل   با   همراه  و درست  عملی  راهکارهای  ارایه  نشست ضمن   این  در 
و  طولی  آقایان   ابتدا  زیستی  محیط  های   برنامه  اجرای  برای  اطالعات  
به دغدغها و  شرایط  پرداختن  با  این گروه   اصلی  اعضای   از  مصطفوی 
کنونی محیط زیست  پیرامون  خود  ضمن  بررسی  مشکالت با اشاره  به 
اجرای  برنامه های  زیست محیطی خود  در طول  مدت  تشکیل  گروه  
در راستای   بهره مندی  از محیط  زیست  سالم  در بخش های مختلف  
همانند   کاشت  گونه های مناسب  درخت در فضاهای  خالی حمایت ویژه 
این گروه از گونه درختی شاهبلوط به دلیل ارزشهای اقتصادی و زیستی  آن  
بر روی محیط  ، حمایت از پرنده ابیا  که به دلیل  شکار بی رویه آن در 
معرض نابودی قرار دارد را به عنوان سه هدف اصلی و دایمی  گروه مردم 
نهاد حامیان  تالش  سرسبز  اشاره  مستقیم  شد.  محمد پور شهردار شهر  
تالش  با  تشکر از برگزار کنندگان با اعالم آمادگی برای همکاری با گروه  
مردم نهاد  تالش سرسبز،  با توجه  به  اهمیت  وجودی  کارخانه  زباله  سوز 
همراه  با تولید برق از  زباله  در تالش  و پیگیری  آن  از  سوی  شهرداری  

تالش  توضیحاتی ارائه كرد.  
بابا پور از   اعضای  شورای اسالمی شهر تالش ضمن  تشکر از همکاریها و 
فعالیتهای مفید   گروه حامیان تالش سرسبز در بخش  تفکیک زباله از مبدا، در 
مدیریت پسماند  گفت: با تأکید بر این نکته که همه مردم  از مسولین  تا افراد 
عادی جامعه  همه  باید تالش کنیم  و رفتار پاکیزه دوستی و پاکیزه محوری 
را  سر لوحه کار خویش  قرار دهیم. حیدری  کارشناسان فعال  محیط زیست 
شهرستان تالش  به نمایندگی  از  اداره  محیط زیست تالش  ضمن  قدردانی 
از  تشکیل گروههای مردم نهاد در حوزه محیط زیست، به لزوم فرهنگسازی 
بسزایی   تاکید  برای حفاظت محیط زیست   آموزش همه جانبه عمومی  و 
داشت. مدیران آموزش و پرورش و محیط زیست هم دیدگاه های خود را 

ليال خالقی - رضوانشهردر این نشست عنوان كردند. 

23 محرم  1437
شماره  4641  آبان  1395 سه شنبه 

 براي دريافت داروهاي يارانه اي،



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

  نشریه ی منطقه ای واكنش: اولین جلسه مدیریت بحران به 
كمیته  اعضای  با حضور  بحرانی  با شرایط  مقابله   آمادگی  منظور 
استان  گاز  شركت  عامل  مدیر  ظهیری  مهندس  ریاست  به  بحران 
گیالن برگزار شد. مهندس ظهیری با عنایت به شروع فصل سرد 
و لزوم توجه به نگهداری تأسیسات برای برقراری جریان گاز، بر 
توجه مردم  بر رعایت نكات ایمنی و بازرسی از مسیر دودكش ها و 
استفاده از وسایل گازسوز استاندارد تأكید كردند. به گزارش روابط 
عمومی گاز گیالن ،در ادامه آقای مهندس اكبر معاون بهره برداری 
مازندران  در  شده  برگزار  در جلسه  مطروحه  موارد  در خصوص 

توضیحاتی را ارائه  و سپس  شكورنیا رئیس HSE و دبیر كمیته 
مدیریت بحران با اعالم برگزاری مانورهای مختلف برای آمادگی 
در فصل سرما، در خصوص حضور در مانور مازندران به عنوان 
برقراری  خصوص  در  نشست  این  در  داد.  توضیح  معین  استان 
خطوط تلفن و سیستم های مخابراتی و ماشین آالت حمل و نقل 
و ترابری و برنامه ریزی برای ساماندهی و پایش نیروها و سازمان 
های معین از  جمله سازمان نظام مهندسی، پیمانكاران خانگی و 

نیرو های بسیج هماهنگی های الزم بعمل آمد.

بـرای مواجـهه با 
بحران های احتمالی 

آمادگی باشيم

خبر

خبر

خبر

خبر

 نشریه واكنش: معاون امور اجتماعی 
از  پس  گفت:  درمان  و  بهداشت  وزیر 
تعداد  پریا  تلویزیونی  مجموعه  پخش 
در  ایدز  آزمایش  برای  کنندگان  مراجعه 
کشور 40 درصد افزایش پیدا کرده است. 

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، سید محمد هادی ایازی 
در  مردم  مشارکت  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیران  جمع  در 
ایجاد سالمت و امور خیریه را بسیار مهم دانست.  وی افزود: زمانی 
که نرخ موالید در کشور باال بود با مشارکت خیران فضای آموزشی 
در کشور ایجاد شد و اکنون بعضی از مدارس با کاهش دانش آموز 
و  بهداشت  وزیر  اجتماعی  امور  معاون  گفته  به  است.  مواجه شده 
وضعیت  مانند  سالمت  ساخت های  زیر  توسعه  گذشته  در  درمان، 
افزود:  وی  است.   شده  انجام  خیران  کمک  با  موالید  نرخ  افزایش 
اکنون تمام تخت های بیمارستانی در کشور پر شده و در برخی از موارد 
نگه داری  اورژانس  در  روز  دو  مدت  بخش ها  در  تخت  کمبود  دلیل  به 
می شوند.  ایازی با بیان اینکه هر تخت بیمارستانی 550 تا 700 میلیون 
برای  تومان  میلیارد  یک هزار  خیران   94 سال  گفت:  دارد،  هزینه  تومان 
نیمه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  کردند.  کمک  کشور  در  بخش سالمت 
نخست سال جاری خیران 780 میلیارد تومان در بخش سالمت کشور 
کمک کردند، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم برای توسعه سالمت و 
توسعه زیرساخت ها مهم است. معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت و 
درمان یادآور شد: مشارکت بین بخشی دستگاه ها و استفاده از ظرفیت 
دستگاه ها در ارتقای سالمت تاثیرگذار بوده و مشارکت بین بخشی باید 

در راستای ارتقای سالمت در تمام دستگاه ها شکل بگیرد. 

نشریه ی منطقه ای واكنش: 
اعضای  نهاد  مردم  گروه  
جمعیت زنان و جوانان  حافظ 
شهرستان   زیست  محیط 
با  ای   جلسه  در  رضوانشهر 
محیط  اداره  رئیس  حضور 

زیست شهرستان  رضوانشهر ، مدیر طرح و برنامه نیروگاه سیکل 
شهرستان  جوانان  و  زنان  جمعیت  اعضای   و  سر  پره  ترکیبی 
رضوانشهر و استان گیالن با  محوریت  آثار زیست محیطی نیروگاه 
سیکل  ترکیبی  پره سر  بر محیط  پیرامون  خود  جهت  آگاهی  و 
آشنایی  بیشتر  جمعیت برگزار شد. از جمله موارد مورد  بررسی   
در این  نشست  ضمن  طرح  سوال  از سوی حاضرین  و پاسخ 
جهت  شفاف سازی  از سوی کارشناسان  حاضر  در بحث   سوخت 
مورد استفاده  در نیروگاه  سیکل  ترکیبی ، گاز و آلودگی خروجی 
به دغدغه های   قبیل   این  از  این سوخت  و سواالتی   احتراق  از 
زیست محیطی  در این بخش  از محیط  پرداخته  شد. دراین نشست 
اعالم شد، سوخت مورد استفاده در نیروگاه به صورت گاز بوده که 
با در نظر گرفتن  3 مخزن   ذخیره  گازوئیل  در مواقع ضروری و 
بحرانی  آگاهی  الزم  برای  این مهم  داده شد. دستگاههای مورد 
استفاده در این نیروگاه  در نوع خود  مناسب و به گونه ای  که این 
دستگاهها  بدون  استفاده از فیلتر کارایی الزم  را دارند ، تا جایی 
کنترل  قابل  و  آزمایش  وقت  تمام  و  روز  به  آن  های  آالینده  که  
بوده  و طبق استاندارد های کشوری و بین و المللی پایش می شود. 
طبق توضیحات  ارائه شده از سوی  رئیس محیط زیست شهرستان  
رضوانشهر تاکنون  ضمن  آزمایشات انجام شده  به  دلیل  وجود 
به طول حدود  بازو های خروجی آب  سیستم حوضچه آرامش و 
یك کیلومتر، حتی آب خروجی از میانگین مجاز درجه حرارت دریا 

)15( پایین تر بوده و دمای آن 5 درجه سانتی گراد می باشد . 
اصلی ترین موضوع مورد بحث دیگر، آسیبی که  شاید  به بخشی  
از گونه های  دریای  خزر  از فعالیت این  نیروگاه  وارد می شود،  
اشاره  شد و حاضرین نیز  در پاسخ به  این  سواالت  از جواب 
های  ارائه  شده از  سوی  کارشناسان    بهره مند شدند در پایان  
طبق یک نظر سنجی حضوری  می توان گفت ، بطور  یقین مباحث  
تخصصی  در نوع خود  خاص پیشبینی  می شود  اما  توجه آن  از 

سوی  جمعیت  برای  کارشناسان  جالب  بود .
  زنان متشکل  در این جمعیت  با  نگاهی  متفاوت از  دیگر 
جامعه پیرامون خود  با هدف  اهمیت  به موضوعات  زیست محیطی  
در شهرستان  رضوانشهر  هر هفته  یک روز  را  به نشستهای  هم 
اندیشی  در این  راستا  اختصاص  داده اند  و همیشه  به پیشرفتهای  

خوبی هم  دست پیدا  می کنند.

و  واكنش  ای  منطقه  ی  نشریه  فرهنگی  گروه   
گیالن 24: دانشگاه جامع علمی و كاربردی در 18 
مهر سال 1373 با هدف مهارت آموزشی و كاربردی 
كردن علم در كشور تاسیس شد و بیشترین توجه 
عملی  كارهای  و  كارگاهی  های  به حوزه  دانشگاه 

است. 
دكتر عباس صادقی رئیس دانشگاه جامع علمی 
و كاربردی استان گیالن به مناسبت سالرو ز تاسیس 
این دانشگاه درمصاحبه به رسانه های مركز استان  
با اشاره به مطلب فوق تصریح كرد: تاكید دانشگاه 
در تمام این سالها بر این محور بوده كه از فضای 
آموزش  به  مناسبی  الگویی  و  گرایی خارج  مدرك 
پیگیری  با   74 درسال  افزود:  وی  دهد.  ارائه  عالی 
دكتر نجفی استاندار وقت گیالن،  این واحد شروع 
و  هزار  یك  فعال  مركز   31 با  وامروز  كرد  كار  به 
460 مدرس و نزدیك به 18 هزار دانشجو در 677 
كد رشته  به فعالیت خود ادامه می دهد.. در همین 
حال 27 هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه فارغ 

رفتار)طرح  و  دانش  مهارت  آموزشی   كارگاه   
جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاونت   همت  به  امید( 

دادگستری استان برگزار شد.
 این طرح  به دعوت معاونت پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری گیالن و با همیاری خانه مطبوعات 
استان در راستای آموزش  خبرنگاران در دو  دوره 
كه  است  شده  طراحی  بانوان  و  آقایان  ویژه  مجزا 

تولید کننده پوشاک منطقه آزاد انزلی برای سومین 
سال متوالی صادر کننده نمونه کشور شد

به   ، به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
الملل  بین  امور  و  گزارش مدیریت روابط عمومی 
صادرات  ملی  روز  انزلی،در  آزاد  منطقه  سازمان 
ایران، از شرکت نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی 
و  تجلیل شد  پوشاک  نمونه  کننده  عنوان صادر  به 
این مجموعه  مدیرعامل  به  تندیس زرین صادرات 
تولیدی که در شهرک صنعتی شماره دو این منطقه 

مشغول به فعالیت است اهدا گردید.
بیستمین سالروز  مناسبت  به  که   مراسم  این  در 
ریاست  روحانی  دکتر  حضور  با  و  صادرات  ملی 
جمهور ، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر جهاد 
اتاق  روسای  دولتمردان،  از  ،جمعی  کشاورزی  و 
های بازرگانی وبازرگانان، صادرکنندگان برتر کشور 
نیز حضور داشتند مهندس احمد طاهری مدیرعامل 
پیاپی  سال  برای سومین  پرنگ  بافان  نوین  شرکت 
قرار  تقدر  مورد  ملی  نمونه  کننده  صادر  عنوان  به 

گرفت. 
اینکه واحدهای تولیدی  بیان  با  مهندس طاهری 
مهرماه  تا  فروردین  ابتدای  از  وی  مدیریت  تحت 
دالر  میلیون  ده  از  بیش  به صدور  موفق  سالجاری 
این  مدت  این  طی  داشت:  اظهار  شده،  پوشاک 
مجموعه محصوالت تولیدی خود را به 25 کشور 

اروپایی و آسیایی صادر کرده است.
سه  توفیقات  به  یابی  دست  اینکه  بیان  با  وی 
استانداردهای مدیریت  اجرای  بر  اخیر عالوه  سال 
در  متخصص  نیروهای  از  گیری  بهره  المللی،  بین 
بخش های مختلف طراحی، دوخت و بازاریابی از 

واكنش:  ای  منطقه  نشریه ی     
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
انتشارات  از  فراخوانی  طی  گیالن 
فعال استان خواست تا آخرین آثار 
منتشره خود را برای شرکت در سی 
و چهارمین دوره جایزه کتاب سال 
ایران به این اداره کل تحویل دهند.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
حسین  گیالن،  اسالمی  ارشاد  و 
با  فراخوان  این  افزود:  ابراهیمیان 
توجه به برگزاری سی و چهارمین 
دوره ی جایزه کتاب سال جمهوری 
امسال،  ماه  بهمن  در  ایران  اسالمی 

منتشر شده است. معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گیالن تصریح کرد: بر این اساس، 

جامع  دانشگاه  رئیس  اظهار  به  اند.  شده  التحصیل 
استان گیالن، تفاوت دانشگاه جامع با دیگر دانشگاه 
ها این است كه 70 درصد دانشجویان این دانشگاه 
شاغل هستند و به اعتقاد وی ،   چاره حل مشكالت 
آموزش عالی مدل دانشگاه جامع است، مشروط بر 

آنكه به استانداردها توجه الزم بشود.  
دكتر صادقی گفت: همه تالش دانشگاه در استا ن 
این است كه بخش كارگاهی توجه بیشتری شود تا 

دانشجویان یك حرفه را به درستی بیاموزند.
برای  مدرسان  انگیزه  ارتقاء  بر  تاكید  با  وی 
آموزش خوب  اظهار كرد: شیوه جذب مدرسان این 
است كه اطالعات متقاضی در سایت درج  و ارائه 
سوابق و پس از مصاحبه حضوری ، گزینش شده 
و اعتبار كد مدرسی 2 ساله است كه در این مدت 
باید درحداقل یك واحد دانشگاهی درس داشته و 
دانشجویان از روش تدریس و علم مدرس راضی 
باشند. رئیس دانشگاه جامع گیالن عنوان كرد: برای 
دوره  مدرسان  برای  نیز  تدریس  عمومی  مهارت 

در  روز  دو  طی  مرد  خبرنگاران  آموزشی  دوره 
دادگستری كل استان تشكیل شد.

رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
دادگستری گیالن ، طرح »امید« به تولید و ترویج 
زندگی  مهارت های  و  اخالق  و  آداب  دانش، 
که  طرح ها  از  بسیاری  برخالف  و  می پردازد 
است  غربی  کشورهای  طرح های  از  الگوبرداری 

و  مزایا  از عملیاتی شدن  ناشی  این شرکت،  سوی 
کسب  فضای  رونق  و  انزلی  آزاد  منطقه  معافیتهای 
اظهار  است  منطقه  دراین  اخیر  سالهای  در  کار  و 
داشت:  با برنامه های اجراء شده از سوی مهندس 
مسرور مدیرعامل این سازمان طی سه سال گذشته 
که رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی صادرکننده 
به سکوی  این منطقه  باشد  مهمترین محور آن می 
پرتابی برای صدور کاال به کشورهای منطقه و سایر 

بازارهای هدف شده است.
این کارآفرین نمونه ملی که در منطقه آزاد انزلی 
مشغول به فعالیت است در خصوص تغییر نگرش و 
عملکرد دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به 
مقوله صادرات گفت: طی این مدت در منطقه آزاد 
انزلی شاهد فعال سازی بیش از 40 واحد تولیدی 
صنعتی بودیم و در این میان این شرکت نیز اقدام به 
توسعه فعالیت خود نموده و میزان اشتغال به حدود 

1500 نفر بالغ شده است.
قرار  این سالها شاهد  براینکه در  با تصریح  وی 
گرفتن منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه و ماموریت 
است،  ارزآوری  و  صادرات  همان  که  خود  اصلی 

انتشارات فعال استان می بایست یک نسخه از کتب 
ارزشمند خود در زمینه های ادبیات فارسی، گیالن 

مستمر  آموزشی  های 
برگزار  سال   درطول 
همه  و  شود  می 
این  باید  مدرسان 

آموزش ها طی كنند.
وی در باره امكانات 
عملی  كارهای  برای 
گفت:  هم  دانشجویی 
امكانات دانشگاه كامل 

نیست و به همین علت از امكانات آموزش  فنی و 
حرفه ای و بخش خصوصی در صورت لزوم بهره 
به  اشاره  با  گیری می شود. دكتر صادقی هم چنین 
اینكه بسیاری از رشته های كاربردی مورد نیاز استان 
در واحدهای مختلف تاسیس شده است، افزود: هم 
اكنون دانشگاه فاقد رشته گردشگری است كه در این 
خصوص هم اقدامات و برنامه ریزی هایی در حال 

انجام است.

الگوهای  از  برگرفته 
و  است  اسالمی  و  دینی 
برای افراد در معرض بزه 
اجتماعی  آسیب های  و 
افراد  تربیت  و اصالح و 
همچنین  و  بزه دیده 

پیشگیری از تکرار جرم  بسیار مفید است.

هستیم اضافه کرد: در این سالها رویکرد شرکت را 
به تقویت خرده فروشی در ایران، همزمان با عمده 
فروشی در سطح اروپا تغییر داده ایم و براین اساس 
مختلف  شهرهای  در  فروش  واحد   50 اکنون  هم 
کشور فعال می باشند که تا پایان سال این تعداد به 

هفتاد واحد افزایش می یابد.
طرح  اجرای  راستای  در  اینکه  بیان  با  طاهری 
کت  و  کفش  تولید  جدید  ،کارخانه  شرکت  توسعه 
شلوار در منطقه آزاد انزلی به منظور افزایش ظرفیت 
شاد  سرزمین  تولیدی  گروه  اشتغالزایی  و  صادراتی 
در دست احداث داریم ادامه داد: در راستای توسعه 
مراکز عرضه و فروش در کشورهای اروپایی  شعبه 
های جدید خارجی در کشورهای آلمان و ترکیه تا 
عین  در  و  نمود  خواهند  کار  به  شروع  سال  پایان 
حال در روسیه و جمهوری آذربایجان نیز شعبه های 

فروش دایر خواهند شد.
به  اکنون  گروه کارخانجات سرزمین شاد که هم 
یکی از بزرگترین کارخانجات طراحی مد و لباس و 
دوخت و دوز در کشور و حتی به یکی از برندهای 
معتبر ملی در عرصه جهانی شمرده می شود از سال 
1385 در شهرک صنعتی شماره  دو منطقه آزاد انزلی 
با ایجاد هلدینگ های تجاری در قالب سه شرکت 
شروع  فام  پرنگ  و  شاد  پرنگ،سرزمین  بافان  نوین 
به کار نموده و انواع پوشاک خردساالن و نوجوانان 
را طراحی، تولید و با نام تجاری هپی لند عالوه بر 
سطح داخلی به کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی 

و آمریکای شمالی صادر نموده است.

و  تاریخ  گیلکی،  ادبیات  شناسی، 
جغرافیا، کودک و نوجوان، جامعه 
شناسی و روانشناسی، هنر )نمایش، 
موسیقی، طراحی  کاریکاتور،  طنز، 
علوم  دین،  مقدس،  دفاع  و...(، 
با  دانشگاهی  کتب  و  نماز  قرآنی، 
موضوع مباحث مربوط به گیالن را 
که از آبان 94 تا پایان شهریور 95 
به چاپ رسیده است به این اداره 

کل تحویل كنند. 
گیالنی  ناشران  وی؛  گفته  به 
حداکثر تا اول آبان ماه 95 فرصت 
را  گفته  پیش  های  کتاب  تا  دارند 
به امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان تحویل دهند.

هدف دانشگاه جامع مهارت آموزي است

توليد کننده پوشاک منطقه آزاد انزلی نمونه شد

فراخوان آثار انتشارات گيالن برای جشنواره 
کتاب سال

تبليغات در جهان با هنر 
»بازبسته« است

كارگاه آموزشی مهارت دانش و رفتار» طرح اميد«

دبير کميته تبليغات هفته 
پژوهش گيالن منصوب شد

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن 
هنر  با  در جهان  تبلیغات  اساسًا  کرد:  اظهار 
که  بگوییم  توانیم  نمی  و  است  »بازبسته« 
تبلیغات فقط گفتن است بلکه تفاوت در هنر 

و نحوه گفتن و اعالم است.
مبادی  آموزشی  کارگاه  نخستین  در  وی 
به  که  تجاری  تبلیغات  در  تصویری  ارتباط 
مناسبت روز صادرات در پژوهشکده گیالن 
اظهار  شد،  برگزار  گیالن  دانشگاه  شناسی 
کرد: تبلیغات همیشه برجسته کردن یک چیز 

نیست بلکه گاهی اوقات ابالغ پیام است.
دكتر فیروز فاضلی با بیان اینکه هیچ چیز 
در جهان نیست که با تبلیغات عجین نشده 
باشد، گفت: وقتی که اسالم ظهور کرد، اولین 
نوعی  خود  که  است  اذان  آن  برونی  جلوه 

تبلیغات است.
وی افزود: در جاهای زیادی از قرآن نیز 
استفاده شده است  »ُقل«  »بَلِّغ« و  از عبارات 
که این ها به معنای گفتن چیزهای تکراری 
مهم  بسیار  آن  در  گفتن  نحوه  بلکه  نیست 
اساسًا  همین  برای  داد:  ادامه  فاضلی  است. 
تبلیغات در جهان باستان، اسالم و کنونی با 
هنر »بازبسته« است و نمی توانیم بگوییم که 
فقط گفتن بوده است بلکه تفاوت در هنر و 

نحوه گفتن و اعالن است.
کرد:  تصریح  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
این  موجودات  دیگر  با  انسان  فرق  اساسًا 
و  »پیام«  نام  به  انسان روی چیزی  که  است 

نحوه انتقال این پیام حساس است.
وی افزود: زمانی که تأکید بر پیام می شود 
به  و  خورد  می  رقم  انسان  انسانیت  گویی 
همین سبب است که معجزه پیامبر اسالم نیز 
پیام است؛ پیامی که گوینده و فرستنده را با 
خود دارد. این استاد دانشگاه با بیان این که 
آورد،  می  ما  برای  را  »عادت شدگی«  زبان، 
تأکید کرد: کانون های آگهی و تبلیغاتی باید 
ما را از این عادت شدگی بیرون بیاورند چرا 
در  پیام  تأثیر  کاهش  باعث  حالت  این  که 

انسان می شود.
گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کانون   351 اکنون  هم  شد:  یادآور  پایان  در 
آگهی و تبلیغاتی در استان فعالیت می کنند 

که 210 مورد آن در رشت استقرار دارند.
فاضلی اضافه کرد: بسیاری از این کانون 
ها فوق العاده فعال هستند و در بسیاری از 
استان،  در  المنفعه  عام  و  فرهنگی  کارهای 
بدون هیچ چشم داشتی به ما کمک می کنند. 

استاندار  سوی  از  فاضلی  فیروز  دکتر   
تبلیغات و اطالع  گیالن به عنوان دبیر کمیته 
و  پژوهش  هفته  جشنواره  هفدهمین  رسانی 
فناوری استان منصوب شد. به گزارش روابط 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی 
محمدعلی  سوی  از  صادره  ابالغ  در  گیالن، 
نجفی، استاندار گیالن و رییس جشنواره هفته 
فیروز  به  خطاب  استان،  فناوری  و  پژوهش 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  فاضلی 

گیالن آمده است:
عنوان  به  جنابعالی  ابالغ  این  موجب  به 
»دبیر کمیته تبلیغات و اطالع رسانی هفدهمین 
جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان گیالن 
در  جشنواره«  سیاستگذاری  شورای  عضو  و 
سال ١٣٩٥ منصوب می شوید. امید است با 
انجام  در  موجود  های  توانمندی  بکارگیری 
وظایف محوله در راستای تحقق اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و دولت تدبیر 

و امید موفق و موید باشید.

آزمايش هاي بيماري ايدز در
 كشور افزايش يافت

نخستين همايش جمعيت زنان و 
جوانان رضوانشهر برگزار شد

خبر 

در راستاي بررسی محيط زيست نيروگاه پره سر،

مديرعامل شرکت گاز استان گيالن،

زهرا شيردل

براي سومين سال متوالی،

رئيس دانشگاه جامع علمی و كاربردي گيالن،

 دادگستري گيالن برگزار كرد،

زهرا رضائی

ليال خالقی - رضوانشهر

خبر

23 محرم  1437
شماره  4641  آبان  1395 سه شنبه 

آگهی فقدان سند 
خانم /آقای علی منتظری گلسفیدی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  رشت   151 خانه  دفتر  شده  
رشت   4 بخش   75 اصلی  سنگ  بیجارکن  در  واقع  باقیمانده   9714 پالک 
تحت شماره مسلسل 0754986 85/ب ذیل ثبت 138637 صفحه 172 
و  بود،  گردیده  تسلیم  و  صادر  ریحانی  احمد  آقای  نام  به   4/1117 دفتر 
به  رشت   61 دفتر  تنظیمی   1389/12/26-79450 قطعی  سند  برابر 
-79451 رهنی  سند  برابر  گردیدو  منتقل  گلسفیدی  منتظری  علی  آقای 

1389/12/26 تنظیمی همان دفتر در رهن بانک مسکن قرار دارد به علت 
لذا  المثنی را نموده  مالکیت  ، تقاضای صدور سند  جابجایی مفقود گردیده 
مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت  نزد خود 
می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و 
رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 
وفق مقررات اقدام خواهد شد /.  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 

رشت - حسین اسالمی - 6155 رم الف 

 آگهی فقدان سند
گواهی  استشهادیه  دوبرگ  ارائه  با  فرد  نژادمیانجی  حبیب  ملیحه  خانم 
شده دفترخانه 61رشت مدعی گردیده که سند مالکیت  سه دانگ مشاع 
از پالک 26548 واقع در شالکو سنگ اصلی 77بخش 4رشت تحت شماره 
291دفتر  190350صفحه  ثبت  ذیل  که  91/الف   417724 مسلسل 
4/1402 به نام خانم ملیحه حبیب نژاد میانجی فرد صادر  وتسلیم گردیده 
مالکیت  سند  صدور  تقاضای   ، گردیده  مفقود  منزل  جابجایی  علت  به  بود 
المثنی رانموده لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام  معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد  مراتب را ظرف مدت 10روز از انتشار آگهی  به 
این اداره  اعالم  ورسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور 
ثبت  اداره  رئیس  شد.  خواهد  اقدام   مقررات  وفق  المثنی  مالکیت  سند 

اسناد وامالک ناحیه 2رشت  - حسین اسالمی - 6174رم الف 

زهرا رضائي
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زهرا رضائي

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

زهرا رضائی

منطقه  ی  نشریه   - قروین 
جلسه  در  استاندار  واكنش:  ای 
سرمایه  و  اشتغال  کارگروه 
 : ،اظهارداشت  استان  گذاری 
سفر  این  دستاوردهای  از  یکی 
با  جمهور   رئیس  موافقت 
پرداخت ۱۰ هزار وام ازدواج به 
باید  که  است  های جوان  زوج 
در مدت حداکثر 2ماه پرداخت 
شود . وی تصریح كرد:ا مصمم 
هستیم این تعداد را بیشتر کنیم 
لذا اعالم می کنیم به همه زوج 

هایی که بعد از ماه محرم و صفر هم ازدواج 
ازدواج  وام  محدودیتی  هیچ  بدون   ، کنند 
همتی«  »فریدون  دهیم.   می  الحسنه  قرض 
اشتغال و سرمایه گذاری  کارگروه  در جلسه 
استان ،اظهارداشت: آمار و ارقام ثبت شده در 
زمینه نرخ بیکاری و میزان مشارکت اقتصادی 
بیانگر روند رو به رشد و توسعه بوده تا جایی 
که نرخ بیکاری استان با کاهش سه درصدی 
درصد   11.2 به  کشوری،  میانگین  به  نسبت 
رسیده است. وی با اشاره به وضعیت کشور 
و  رکود  ها،  تحریم  وجود  قبل،  دولت  در 

سیاست  اگر  داد:  ادامه  مدیریت،  ناکارآمدی 
اقتصادی دولت تدبیر و امید در کنترل تورم به 
اجرا در نمی آمد شاید امروز شاهد تورم سه 
رقمی در کشور بودیم و از این رو باید به این 

اقدام بزرگ اقتصادی دولت توجه ویژه کرد.
همتی با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ کس از 
این اقدام بزرگ دولت یاد نمی کند، افزود: در 
اقتصادی حفظ واحدهای  این شرایط سخت 
اما  بود  گیر  نفس  و  دشوار  بسیار  تولیدی 
بر موفقیت، حتی  این زمینه عالوه  دولت در 
جایگزین  نیز  را  جدیدی  تولیدی  واحدهای 

جدی  گفت:تاکید  وی  ساخت. 
وضعیت  از  مدیران  تا  داریم 
شده  انجام  کارهای  و  اشتغال 
آمار دقیق و واقعی داده و مردم 
را در جریان کارهای انجام شده 
صریح  و  شفاف  و  دهند  قرار 
کنند.  اعالم  را  رسانی  خدمت 
هم  ما  خود  کرد:  بیان  استاندار 
و  داریم  نظارت جدی  کارها  بر 
آماری  بررسی  و  مطالعه  بدون 
اطالع  به  لذا  پذیریم  نمی  را 
مردم می رسانیم که روند ایجاد 
روی  بر  اگر  و  بوده  مثبت  استان  در  اشتغال 
همه اطالعات و شرایط موجود که تخصصی 
نتوان  شاید  نشود  تمرکز  است  کارشناسی  و 
كل  اداره  گزارش  به  کرد.  قضاوت  منصفانه 
باید  گفت:  ، همتی  استانداری  عمومی  روابط 
همه شرایط را تحلیل کنیم و بدانیم تحریم و 
مدیران   ما  از  برخی  ناکارآمدی  کنار  در  رکود 
باعث شده وضعیت کشور  مطلوب نباشد اما 
انتظار  کنند  انتقاد  خواهند  می  که  کسانی  از 
داریم دو موضوع را نیز در نظر بگیرند و سپس 

به مسئوالن ایراد بگیرند.

خبر ... خبر ...

 پرداخت 220 میلیارد تومان 
واحدهای  به  حمایتی  بسته  از 
تولیدی / مازندران در شمار 6 
استان برتر كشور در سرشماری 
ای  منطقه  ی  نشریه  اینترنتی 
تسهیل  ستاد  رییس  واكنش: 
 470 از  كنون  تا  افزود:  استان، 
میلیارد تومان سهم استان از بسته حمایتی، بالغ بر 220 میلیارد 
تومان به واحدهای متقاضی پرداخت شده است.استاندار مازندران 
تصریح كرد:  مردم مازندران با مشاركت 61.38 درصدی رتبه 
سوم كشور را در سرشماری اینتر نتی به خود اختصاص دادند و 
مازندران به لحاظ جمعیتی در شمار 6 استان برتر كشور در این 
راستا…  ربیع فالح جلودار با اشاره به رتبه نخست مازندران 
در توزیع بسته حمایتی تولید در كشور، ضمن قدردانی از تالش 
و همراهی بانك ها در این راستا، یاد آور شد: تا كنون از 470 
میلیارد تومان سهم استان از بسته حمایتی، بالغ بر 220 میلیارد 
با  انتظار می رود  تومان به واحدهای متقاضی پرداخت شده و 

جدیت تمام، كار تداوم یابد.
تسهیالت  خواهیم  می  اگر  كه  این  به  اشاره  با  فالح  ربیع   
باشد  داشته  مراه  به  موثر  نتایج  تولیدی،  واحدهای  به  پرداختی 
باید افراد دارای مهارت باشند، گفت: زمینه تقویت مهارت های 
فنی و حرفه ای باید بیش از پیش فراهم شود.  به گزارش روابط 
گذراندن  با  كه  افرادی  كرد:  اعالم  استانداری،استاندار،  عمومی 
دوره های فنی و حرفه ای، مدرک کار آموزی را اخذ نمایند برای 
و حمایت  معرفی  ها  بانك  به  کمتر  با سود  تسهیالت  دریافت 

می شوند.
كرد:  تاكید  استان،  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  رییس   
بانك ها نظارت الزم بر نحوه هزینه كرد تسهیالت پرداختی به 
عمل آورند تا اهداف پیش بینی شده در بسته حمایتی نظیر ارتقا 

اشتغال و تولید محقق شود.

پرداخت 220 ميليارد تومان 
از بسته حمايتی به واحدهاي 

توليدي 

حيات اقتصادي گيالن در گرو 
توسعه گردشگري است

ای  منطقه  ی  نشریه   
سرمایه  راهکارهای  واكنش: 
و  رفاه  هلدینگ  ها  گذاری 
اجتماعی  تأمین  گردشگری 
هتل  صنعت  در  کشور 
با  نشستی  در  گیالن  سازی 
اعضای  و  استاندار  حضور 
عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت 

دیدار   این  در  نجفی  محمدعلی  دکتر  برگزارشد.  هلدینگ  این 
گفت : 10 فرصت سرمایه گذاری در بخش هتل سازی در بسته 
سرمایه گذاری  »صد هتل- صد کسب و کار« هلدینگ رفاه و 
گردشگری تأمین اجتماعی که به معرفی فرصتهای ارائه شده در 

استانهای سراسر کشور می پردازد از گیالن می باشد. 
معرفی  امکان  طرح  این  جدید  بسته  در  اینکه  بیان  با  وی  
توجه  با   : افزود  دارد    بیشتر سرمایه گذاری وجود  فرصتهای 
به عقب ماندگی های بجا مانده از گذشته در بخش گردشگری 
گیالن اعتقاد داریم که باید سرمایه گذاری های بیشتری در استان 
شکل بگیرد تا شاهد حضور هرچه بیشتر گردشگران داخلی و 

خارجی باشیم.
 استاندار گیالن بر لزوم اجرایی شدن این برنامه ها تأکید کرد 
و افزود : حیات اقتصادی  گیالن در توسعه گردشگری است و 
به همین دلیل از سرمایه گذارانی که با شفافیت و صداقت آماده 

سرمایه گذاری در گیالن باشند استقبال و حمایت می کنم.
وی افزود : هم اکنون 20 هتل و مجتمع اقامتی پذیرایی در 
به  روحانی  دکتر  سفر  مصوبات  تسهیالت  از  استفاده  با  گیالن 
گیالن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است.

استاندار گیالن گفت : ساخت این طرح ها 60 تا 90 درصد 
پیشرفت کار دارد و برای اجرای آنها پرداخت 600 میلیارد ریال 

از تسهیالت سفر کاروان تدبیر وامید مصوب شده است.
دکتر نجفی گفت :در دولت یازدهم فضا برای  سرمایه گذاری 
خارجی فراهم شده است و باید با بهره گیری از این فرصت  در 

جهت توسعه صنعت گردشگری تالش کنیم.

10هزار وام ازدواج قرض الحسنه
دستاورد سفر رئيس جمهور به قزوين ؛

استاندار مازندران كارگروه اشتغال خبر داد ، 

خبر ...

یك نكته از این معنا......
 بزرگی گفته است:

در جامعه ای كه در آن پزشكان بیش از همه  دارای احترام باشند، آن جامعه بیمار است.اما در جامعه 
ای كه در آن معلمان و استادان احترام خاص داشته باشند، مردم آن جامعه با فرهنگ خواهند بود. به 

  مدير مسئول - آبان 95معلمان و استادان ما ارزش قائل شده و احترام بگذاریم.

نشریه ي منطقه اي واکنش  و شبکه خبري 
نمایندگان شهرداری  گیالن ۲4: جزییات سفر 
نشست  در  رشت  شهر  اسالمی  شورای  و 
شبکه شهرهای خالق خوراک شناسی دنیا در 
جئونجو کره جنوبی تشریح شد. فاطمه قدیمی 
این  در  شده  برگزار  های  برنامه  تشریح  در 
نشست گفت : نشست شبکه شهرهای خالق، 
با حضور ١٥0 شرکت کننده ، متشکل از هیئت 
و  یونسکو  خالق  شهرهای  مقام  عالی  های 

شبکه شهرهای خالق کره و شهرهای متقاضی 
و عالقمند به پیوستن به شبکه شهرهای خالق 
یونسکو در زمینه خوراک شناسی بود که  در 
جئونجو کره جنوبی از چهارشنبه ۲۸ مهر الی 
جمعه ٣0 مهر ماه جاری برگزار شد. وی گفت  
: در مراسم افتتاحیه این نشست نماینده وزارت 
دبیر   ، میزبان  گردشگری  و  ورزش  فرهنگ، 
همچنین  و  کره  یونسکو  ملی  کمیسیون  کل 
شهرداران سئول، اینچئون، جئونجو، گوانگجو، 

و  بوچئون  پاجو،  دائگو،  تونگیئونگ،  بوسان، 
بودند و  افراد حاضر در جلسه  از جمله  یوسو 
مدیر بخش خالقیت یونسکو ،  دستیار فرهنگی 
کانادا  شهرخالق  شبکه  نمایندگان  و  یونسکو 
به  که  بودند  کلیدی  سخنرانان  از   نیز  ژاپن  و 
بررسی اهداف توسعه پایدار و استراتژی آینده 
شهر  های  شبکه  عملکرد  موردی  مطالعات  و  

پرداختند. 

شهردار رشت بر توسعه پايدار شهري تاکيد کرد
نمايندگان شورا و شهرداري رشت در كره جنوبي،

استاندارگيالن  : 

اتحاد فعاالن معلوالن بينایی و مطالبه گری از مسئولين  
سالن وزنه برداری مجموعه یادگار امام رشت میزبان همایش روز نابینایان بود. چهار 
با همکاری  را  برنامه  این  این همدلی رسیدند که  به  امسال  زمینه  این  فعال در  موسسه 
برگزار  سفید  عصای  جهانی  روز  اکتبر   1۵ مناسبت  به  یکدیگر  کمک  با  بهزیستی 
کنند. انجمن معلولین بینایی، »موسسه فرهیختگان نابینا و کم بینای گیالن«، »موسسه با 
دست های شکوفا« شاخه آموزش مجمع متخصصین گیالن و اداره کل بهزیستی استان 

گیالن این جمع را تشکیل می دادند.
  محمد حسن عاقل منش از اعضای هیات مدیره انجمن معلوالن بینایی و دبیر ستاد 
همایش ستاد بزرگداشت روز عصای سفید در این همایش گفت: در این همایش 
بنای برنامه های آینده در جهت رفع مشکالت نابینایان در حوزه های درمانی، رفاهی، 
آموزشی و فرهنگی گذاشته می شود. سفیر فرهنگی بهزیستی گیالن افزود: ما باید 
نیروهای خود را کنارهم بگذاریم تا در جهت توانمند سازی جامعه هدف و ارائه 
خدمات شهروندی به آن ها با اتحاد تالش کنیم و از مسئولین مطالبه گری داشته 
استثنائی  پرورش  و  اداره آموزش  از همکاری  نشست  این  در  منش  عاقل  باشم. 
تشکر ویژه کرد و این همایش را نشان وحدت و همدلی و همراهی این موسسه ها 
را روی صفحه ی  روشندل دست هایش  شاعر  علیزاده  مژگان  ادامه  در  دانست. 
گروه های  می خواند.  عاشورا  وصف  در  شعری  و  می کشد  بریل  خط  سفید 
تواشیح، و هیات مذهبی جنوبی ها و همچنین نمایش فرصت تنفس )برگزیده 

جشنواره مارلیک( هم برای حاضران به اجرا در آمد.
و  بینایی  معلولین  فرهیختگان  موسسه  مدیره  هیات  رئیس  کارگر،  مسعود 

رئیس هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان گیالن در ادامه این مراسم گفت: 
بینای گیالن بیش از 1۹ مدال کشوری دارند. او اضافه کرد: هیات  نابینا و کم  ورزشکاران 
سالن اختصاصی برای ورزشکاران معلول بینایی ندارد. کارگر ادامه داد: ورزشکاران نابینا در 
سال ۹۳ رتبه ۸ کشور را به دست آورده اند و در سال ۹4 هم رتبه 4 کشوری را از آن خود 
کرده اند. کارگر می گوید: مسئوالن به موسسه های خیریه بیشتر نگاه می کنند این موضوع ما را 

بر این داشت که موسسه ای برای ارتقای ورزش نابینایان و کم بینایان تاسیس کنیم.
این مدت حامی ورزش  تنها ارگانی است که در طی  اینکه بهزیستی  بر  با تاکید  کارگر 
نابینایان بوده است اضافه می کند اقدام شهرداری منطقه ۵، که از ورزشکاران نابینا و کم بینا 

تقدیرکردند ستودنی است.
میالد قربانی، نوازنده کیبورد موسیقی آیینی هم در ادامه این گردهمایی چند 

دقیقه حاضران را مه مان ساخته های خود کرد.
 محمدرضا پارسی مدیرکل اداره بهزیستی استان گیالن هم از سخنرانان این نشست بود، 
باید  انجمن ها  این  بین  اتحاد  استان گفت:  نابینایان  و  بینایان  از کم  تعدادی  پارسی در جمع 

تقویت شود تا از کمک مسئولین سیاسی و اجتماعی بیشتر استفاده شود.

پارسی با تاکید بر اینکه بهزیستی در مشکالت عدیده ی خود نتوانسته است برای روشندالن 
این عزیزان در بخش دولتی 1۰۰ درصد  با درمان  رابطه  در  انجام دهد می گوید  زیادی  کار 
بیشتر در بخش  امراض چشم  اینکه  به  با توجه  تضمین می کنیم که هزینه ها پرداخت شود.اما 
به  تومان  میلیون  می تواند یک  هر عمل  برای  بهزیستی  می شود  درمان  خصوصی 

روشندالن کمک کند.
پارسی در خصوص خوابگاه پسرانه نابینایان می گوید: وضعیت این خوابگاه مایه 
شرمندگی من است چون در این سکونتگاه امنیت جانی افراد تضمین نیست و باید 
نمی تواند در  بهزیستی  اینکه  بر  تاکید  با  پیدا شود.او  این موضوع راهکاری  درباره 
خصوص ساخت و سازبه صورت مستقیم عمل کند می گوید در این امر خیرین باید 
کمک کنند.پارسی همچنین با اشاره به زمین فرهنگی رفاهی در دست احداث برای 
نابینایان در مسکن مهر می گوید: مکان مناسبتری باید انتخاب می شد و روشندالن ما 

نمی توانند به آن نقطه رفت و آمد داشته باشند.
افزود زمینی در پشت صداوسیما وجود دارد که حدود 4 هزار متر مربع است،  او 
برخی می گویند شما ۳۰ سال این زمین را دارید و نمی توانستید کاری کنید ما به این 
فکر افتادیم که این زمین را در اختیار انجمن ها در حوزه توانبخشی قرار دهیم که در آن 

کمکی به انجمن نابینایان نیز می شود.
فاطمه شیرزاد، حجت جذب و اسماعیل حاجی پور هم که در این نشست حضور پیدا 
کرده بودند از بحث و بررسی چند موضوع برای نابینایان و کم بینایان در صحن شورا خبر 
پیشنهاد خریداری یک  اعالم شد در شورای شهر  این همایش  در  آنچه  براساس  دادند. 
دستگاه ون ویژه نابینایان و همچنین از تالش برای احداث مسیری ویژه نابینایان در پارک 
خبر داده شد.  رقیه رنجکش مددکار درمانی »موسسه با دستهای شکوفا« هم چند دقیقه ای 
برای حاضران به صحبت پرداخت: رنجکش گفت: 1۸ عمل جراحی داریم که هزینه برای 
و  گیالن  دانشگاه  پزشکی  علوم  همکاری  با  داد:  خبر  همچنین  او  ندارد.  وجود  آن  درمان 
RP تبدیل  دانشگاه تهران و همچنین بهزیستی استان، گیالن به عنوان پایلوت درمان بیماران 
تئا تر و فعالین فرهنگی  بازیگران  تا  پایان این مراسم، از ورزشکاران روشندل،  خواهد شد.در 

ليال خدمت بين دانا انجمن معلولین بینایی استان تقدیر به عمل آمد.

در مراسم روز جهانی عصای سفيد در رشت عنوان شد؛


