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در  و  روزها  این  البد   
و  بیشتر  آینده  روزهای 
بیشترچه در حوزه انتخابات 
چه  و  جمهوری  ریاست 
و  شهر  های  شورای  در 
روستاها فراوان می شنوید 
داوطلب  که،  بینید  می  و 
ها محترم و همگی  سراپا 
و  گیری  تصمیم  حوزه  به  ورود  هدف  به  خدمت 
نظارت بر سرنوشت کشور و مردم چه وعده هایی 
می دهند. یکی حالل مشکل بیکاری است، دیگری 
معضل ازدواج را مرتفع می سازد، یکی بع  بی پولی 
مردم رسیدگی خواهد کرد، آن یکی هم زمین مفت 
برای ساخت خانه دلباز با کاشت گیاه » اسپس« و 
دیگری هم کال اقتصاد را بدون برنامه با سرانگشت 
اشاره نجات می دهد و نفر آخری با خونسردی کامل 
انتخابات  آب پاکی روی دست همه داوطلب های 
 « بدهید  رای  من  به  اگر  کند:  می  ،اعالم  ریخته 
بی  عاری،  بی  بیماری،  پولی،  بی  بیکاری،  نوع  هر 
مسکنی ، بی زنی ، بی شوهری و هر آنچه که اول آن 
» کلمه بی باشد« را حل می کنم. !!؟ اما بینی و بین 
اهلل مردم ما تا کی باید فریب این شعارها را بخورند 
و تا چه زمانی باید کیلویی و وجبی رای بدهیم و 
آنکه دربهترین و خوش بینانه ترین شکلش  فقط به 
و  ها  ها و همزبان  بستگان و دوستان و همشهری 
هم قوم های خود رای بدهیم. آقایان و  خانم های 
بزرگوار ایرانی  رای دهنده  واجد شرایط که حاال 
دانشگاه های جورواجور  برکت  به  اکثر شما  دیگر 
دارای دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس و خیلی ها 
هم دکترا هستید،  قدری بیندیشید و به خود زحمت 
بر  را  کسانی  یا  کس  چه  که  کنید  مطالعه  و  داده 
سرنوشت خود و کشور حاکم می کنید. این فرد که 
شما با یک وعده غذای 2 و 3 هزار تومانی به او رای 
می دهید و گاه انتخابات را  به شوخی می پندارید و 
مایه خنده و شوخی با دوستان می کنید، کسی است 
که چهار سال در باره تمام هیکل شما و وضع اقتصاد و 
امور فرهنگی و اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی و 
در حوزه شهری در راستای رفاه شما و فرزندان و 

خانواده شما تصمیم می گیرند.

بیکاری، بی عاری ، بی 
پولی و.. را حل می کنیم

سرمقاهل
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هوالباقی

مدیریت و کارکنان نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری ، تحلیلی »گیالن 24«

جناب آقای  عباس قاسمی و براداران گرانقدر

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  

دکتر نجفی به خوبی استان را مديريت کرده است
نماينده ولی فقيه در گيالن،

نشریه واکنش و شبکه خبری 
گیالن 2٤: نماینده ولی فقیه در 
در  رشت  جمعه  وامام  گیالن 
ادوار  استانداران  مجمع  نشست 
گیالن گفت :استاندار گیالن در 
به خوبی  سه سال ونیم گذشته 

مدیریت کرده است.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
گزارش  به   ،  2٤ گیالن  خبری 
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه 
در  فقیه  ولی  نماینده  گیالن؛ 
و  سوابق  به  اشاره  با  گیالن 
عملکرد استانداران پیشین استان 
تجربیات  از  استفاده   : گفت   ،
و  پیشرفت  راه  در  استانداران  
پایدار استان ضروری و  توسعه 

قابل اتکا است. 
امام جمعه رشت خاطرنشان 
عنوان  به  استانداران   : کرد 

ها  استان  اجرایی  مقام  باالترین 
اسالف  تجربیات  از  میتوانند 
شوند  مند  بهره  خوبی  به  خود 
از  بهینه  استفاده  برای  که 
مجمع  تشکیل  تجربیات  این 
مفید  بسیار  کشور  استانداران 

فایده است. 
بررسی   ، قربانی  ا...  آیت    
مسائل و مشکالت امروز جامعه 
را بدون توجه به اصل تجربه و 
نتیجه  بی  و  فایده  بی  تخصص 
نقاط  تقویت   : افزود  و  خواند 
نقاط  کردن  برطرف  و  قوت 
مدیریتی  های  دوره  ضعف 
و  راهکار  ترین  مهم  گذشته 
و  توسعه  به  رسیدن  روش 

پیشرفت است. 
گیالن  در  فقیه  ولی  نماینده   
محیط خوب  اشاره  با  همچنین 

استان برای کار و تالش در سه 
سال ونیم گذشته گفت :استاندار 
اخالق  با  متین  فردی  گیالن 
 ، تنش  بدون  را  استان  و  است 
همراه با آرامش و به خوبی اداره 

می کند. 
مجمع  رییس   ، رحمانی   
این  در  نیز  کشور  استانداران 
نشست ، با اشاره به تشکیل این 
 : گفت   ،  1382 سال  از  مجمع 
از ابتدای تشکیل مجمع تاکنون 
22 نشست برگزارشد که در هر 
مسایل  ها  نشست  این  از  یک 
استان  هر  مختلف  مشکالت  و 
مطرح و برای رفع این مشکالت 

تبادل نظر شد.    
بیشتر  که  نشست  این  در   
از  یک  هر  بود  محور  گفتگو 
حاضران ، مسایل و مواردی از 

گیالن  در  خود  حضور  سالهای 
مطرح و از تجربیات و خاطرات 
و  کردند  بیان  سخنانی  سالها  آن 
حسابی  هم  خاطرات  بیان  بازار 

داغ بود. 
همچنین اعضای حاضر در این 
جلسه به دلیل همزمانی نشست با 
وقت اذان ظهر ، نماز ظهر را به 
امامت آیت ا... قربانی به جماعت 

اقامه کردند.

» افتتاح راه آهن 
قروین، رشت 
خرداد امسال 

گردشگری دریایی در گیالن توسعه 
می یابد

ادامه مطلب صفحه 2
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اقتصادی
ادامه سرمقاله... 

اما   برنخورد،   شما  به 
بی  حد  این  کنیم  می  تمنا 
خیال ، سطحی نگر و اغلب 

بی تفاوت نباشید.
 باالخره یک سال و یک 
بیایید  خود  به  ای  دوره 
 ، قومی  نگاه  جای  به  و 
فامیلی  و  حزبی  جناحی، 
سرزمین  این  سرنوشت  به 
و آینده آن تفکر کنید« لطفا 

جدی بگیرید«.
به  دین   به   ، خدا  به 
عصر  این  در  رسواهلل 
از  انباشته  و  پیشرفت  
در  دیگر  حتی  ها  فناوری 
سطحی  چنین  هم  آفریقا 
رای  خیالی  بی  و  نگری  

نمی دهند. 
می  ترکیه  در  شما  و  ما 
بینیم چه خبر است » حاال 
سوئیس و سوئد و دانمارک 
نباشد  بحث  محل   .... و 
داریم  فاصله  خیلی  که 
رفتارها  و  اقتصاد  به  تا 
به  مردم   حساسیت  و 

سرنوشت شان برسیم.
مهم  بسیار  انتخابات 
قومی  را  آن  نباید  و  است 
شنیده  کرد.  ای  قبیله  و 
برخی  در  که  شود  می 
چون  ترکها  مثال  ها  استان 
و  شهر  یک  در  شان  تعداد 
رو  استانی  مرکز  و  روستا 
پان   « گذاشته  افزایش  به 
اند  انداخته  راه   « ترکیسم 
سوء  با  انتخابات   نامزد  و 
دارد  قصد  مفرط   استفاده  
مجلس،  وارد  مسیر  این  از 
ریاست  یا  و  شهر  شورای 
از  حمایت  برای  جمهوری 
هم  بعد  و  خاص  فرد  یک 
ویژه«  های  امتیاز  دریافت 

ویژه خواری« شود.
کشور  سرنوشت  به  اگر 
تان و آینده فرزنداتان عالقه 
 ، کمی حساس  هستید  مند 
باشید  تر  آگاه  و  گر  مطالبه 
وارد  ویژگیهای  همین  با  و 
و  شوید  انتخاباتی  فضای 
انتخاباتی آگاهانه و پر شور 
خصوص  به  کنید  برگزار 
آنکه ما کم و بیش می دانیم 
نامزده های موجود  بین  در 
بهتراز  یک  کدام   حداقل 
و  شعار  بدون  است«  بقیه 
گیری  جهت  و  احساسات 
می  اکثریت  یا  همه   ، ها 

دانیم« .
در  شما  و  ما  آنچه  هر 
اردیبهشت   29 جمعه  روز 
تا   ، دهیم  می  انجام  ماه 
چهار سال باید خودمان آن 

را تحمل کنیم.
درستی  تصمیم  اگر   
برکاتش  که  کردیم  اتخاذ 
شامل حالمان خواهد شد و 
حالمان را خوب می کند » 
و حال خوب در یک کشور 
ثروت  و  ارزش  بزرگترین 
براساس  اگر  و   ، است« 
وعده ها، شام و نهار،  رانت 
و  دوستی  بودن،  فامیل  و 
گری  همشهری   ، همزبانی 
رای  آن  امثال  و  قومیت  و 
تبعاتش  باید  همه  دادیم 
نیست  مهم  بپذیریم.  را 
و  سواد  سطح  چه  از  که 
تحصیالت  و وضعیت مالی 
برخوردار هستیم و هستید، 
مهم این است که آگاه باشید 
هوشمندی  و  آگاهی  با  و 
وارد صحنه انتخابات شوید 

» لطفا« . ممنونم

طنز تلخ«
بيکاري، بی عاري ، 
بی پولی و.. را حل 

می کنيم

آخرین  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
اگرایران  است،  گفته  خود  اظهارات 
دیگری  شمالی  کره  به  مهارنشود 

تبدیل خواهد شد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
حال  درعین  تیلرسون    ،  2٤ گیالن 
مذاکرات  جریان  در  ایران   ، گفت 
توافق  این  و  بود  میدان  برنده  برجام 
برای منافع ایاالت متحده آمریکا یک 
توافق بد بود، سخنی که بارها ترامپ 
قبل  ازدوره  آمریکا  جمهوری  رئیس 
از انتخابات تا امروز آن را تکرار می 
کند. این مقام آمریکایی در عین حال 
تصریح کرد: باید اذعان کنم که ایران 
کامال  برجام  مورد  در  تعهداتش  به 

پای بند بوده است. 
در همین حال محمدجواد ظریف 
در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
واکنش  در  خود  توئیتری  صفحه 
رکس  اساس  و  پایه  بی  اتهامات  به 
تیلرسون همتای آمریکایی اش نوشت: 
نمی تواند  آمریکا  نمای  نخ  اتهامات 
اعتراف آن کشور به اجرای تعهدات 
بپوشاند.  را  ایران  توسط  برجامی 
خود  مسیر  که  است  موظف  آمریکا 
را تغییر داده و به تعهدات خود عمل 

کند.  
   وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر 
ادعاهای ضدایرانی مقامات آمریکایی 
بیانیه ای گفت  ایراد  را تکرارو ضمن 
که »برجام وسیله مناسبی برای مقابله 
ایران  هسته ای  بلندپروازی های  با 

نیست«.  
  وی افزود: »ایران پیشتاز حمایت 
از تروریسم در جهان است و مسئول 
تشدید درگیری های متعدد و تضعیف 
کشورهایی  در  متحده  ایاالت  منافع 

با  گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه 
یازدهم  دولت  دستاوردهای  تشریح 
راه  تکمیل  برای   : گفت  گیالن  در 
دولت  در  فقط  ،قزوین  رشت  آهن 
یازدهم یک هزار و 100 میلیارد تومان 

اختصاص یافت .
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
اطالع  پایگاه  از   نقل  به   ،  24 گیالن 
دکتر  گیالن؛  استانداری  رسانی 
که  نشست  این  در  نجفی  محمدعلی 
گذشته  ادوار  استانداران  از  جمعی 
گیالن و گیالنی هایی که در استانهای 
ریسه  هیات  و  بودند  استاندار  دیگر 
حضور  نیز  کشور  استانداران  مجمع 
یکی   : گفت  خیرمقدم  داشتند  ضمن 
تبادل  جلسه  این  برگزاری  مزایای  از 
نظرات در جهت پیشرفت هرچه بیشتر 
گیالن در عرصه های مختلف باتوجه به 
در جریان بودن مجموعه ی استانداران 
استان  از مشکالت و توفقیات  گذشته  
است.  وی با بیان اینکه عملکرد استان 
نشانگر کسب  امید  و  تدبیر  دولت  در 
از  یکی   : افزود  است  نظام  توفیقات 
در  انقالب  معظم  رهبر  که  مواردی 
و  توجه  آن  به  نسبت  اخیر  سال  چند 
تأکید دارند موضوع اقتصاد مقاومتی و 
مباحث اقتصادی است که در گیالن نیز 

دستاوردهایی در این بخش داشتیم. 
 استاندار گیالن با مروری بر برخی 
از دستاوردهای حاصله در دولت تدبیر 
ورود  بدو  در   : داشت  اظهار  امید  و 
بیکاری 15.6 درصد  نرخ  با  به گیالن 

لبنان  و  عراق،  یمن،  سوریه،  مانند 
علیه  حمالت  از  همچنان  و  است 
اسرائیل حمایت می کند. یک سیاست 
ما  تا  است  نیاز  ایران  قبال  در  جامع 
و  بپردازیم  ایران  تهدیدات  همه  به 
مشخص است که تهدیدات بسیاری 

وجود دارد.
در  برجام  اظهارکرد:  تیلرسون 
دستیابی به هدف یک ایران غیرهسته 
هدف  تنها  برجام  می ماند؛  ناکام  ای 
تاخیر  به  شدن  اتمی  برای  را  آنها 
همان  نمایانگر  توافق  این  می اندازد. 
است  گذشته  خورده  شکست  روش 
قریب  کنونی  تهدید  به  را  ما  که 
از سوی کره شمالی که  الوقوعی که 
است.  رسانده  هستیم،  روبرو  آن  با 
که  ندارد  نظر  در  ترامپ  دولت 
به  را  ایران  قبال  در  خود  مسئولیت 
شواهد  بسپارد.  بعدی  دولت  دوش 
روشن هستند. اقدامات تحریک آمیز 
ایاالت متحده، منطقه و دنیا را  ایران 

تهدید می کنند.  
پاسخ  در  آمریکا  خارجه  وزیر    
مهم  گفت:  برجام  درباره  سوالی  به 

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری گیالن 2٤: رئیس ستاد انتخابات گیالن گفت : 
15هزار و 77 داوطلب شورهای اسالمی شهر و روستا در هیات های اجرایی تایید صالحیت 
شدند. به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 2٤ ، مهندس محمد احمدی پور  در نشست ستاد 
انتخابات با بیان اینکه رسیدگی به صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها  پس از هفت روز ،  
بیست و چهارم فروردین در هیات های اجرایی پایان یافت گفت : از مجموع 15 هزار و ٤98 
داوطلب ثبت نامی شوراهای شهر وروستا که نام نویسی آنها نهایی شده بود در این مدت 16٤ 
نیز صالحیتشان رد  نفر  تایید صالحیت شدند و257  نفر  انصراف دادند ، 15 هزار و 77  نفر 
شد. وی با بیان اینکه هیات های اجرایی بر اساس مرقانون به وظایف خود در گیالن به خوبی 

براساس  خوشبختانه  که  بودیم  مواجه 
اعالم مرکز آمار ایران این نرخ در پایان 
پیدا  تقلیل  درصد   11.3 به   95 سال 

کرده است. 
  وی به رتبه ی پنجم گیالن در سال 
92  در شاخص بیکاری اشاره و خاطر 
نشان کرد : بحمدا... امروز در جایگاه 
شاخص  در  و  بیکاری  لحاظ  از   21
برتر  استانهای  جزء  نیز  اشتغالزایی 
نبوده  قانع  همچنان  اما  هستیم  کشور 
استان  بیکاری  تا  هستیم  تالش  در  و 
کاهش یابد.  وی به بهبود فضای کسب 
و کار از بهار سال 92 تا بهار سال 95 
پژوهش های  مرکز  گزارش  براساس 
تمام  در   : گفت  و  کرد  اشاره  مجلس 
و  کسب  فضای  در  گیالن  فصول  این 

کار رتبه ی برتر را دارا بوده است. 
  نماینده عالی دولت در گیالن افزود 
در  بویژه  کار  و  کسب  فضای  بهبود   :
شاهد  تا  شده  باعث  بخش خصوصی 

رونق بخش اشتغال در استان باشیم. 
استانداران  اینکه  به  اشاره  با  وی    
برای  دغدغه هایی  مختلف  ادوار  در 
اظهار داشت  داشته اند  پیشرفت گیالن 
های  بخش  در  گذشته  سال های  از   :
بود  شده  شروع  اقداماتی  مختلف 
موثر  گیالن  ارتقاء  در  هرکدام  که 
تکمیل  گیالن  استاندار  است.   بوده 
راه آهن، آزاد راه ورونق منطقه آزاد را 
مطالبات  گذشته جزء  های  سال  طی  
بخشی   : گفت  و  کرد  عنوان  استان 
مورد  گذشته  دولت  در  راه  آزاد  از 

برجام  از  صحبت  هر  در  که  است 
من،  نظر  به  که  باشیم  متوجه  را  این 
به  حصول  نحوه  اشتباهات  از  یکی 
همه  کامال  که  چرا  است  توافق  این 
دیگر تهدیدات جدی ایران را نادیده 
گرفت. باید به ایران از منظری فراگیر 
بر می گیرد،  در  را  تهدیدات  که همه 
عامل)در  یک  فقط  برجام  کرد.  نگاه 
همانطور  البته  است  ایران(  تهدیدات 
که گفتم به این هدف خود هم دست 
این  از  دیگر  مثالی  این  نمی یابد. 
است که با پول از شر اهداف و جاه 
طلبی های هسته ای خالص شویم. ما 
برای زمانی کوتاه آنها را می خریم و 
کسی باید بعدا بیاید و با آنها مواجه 
و  محتاطانه  روشی  را  این  ما  شود. 
ایران  با  شدن  مواجه  برای  معقول 

نمی دانیم .
تیلرسون می گوید: ایران بزرگترین 
حامی تروریست در جهان است و به 
منافع آمریکا درلبنان، سوریه، سمن و 

عراق لطمه زده است. 
کاخ  در سخنان سخنگوی  تناقض 
قابل  خصوص  این  در  هم  سفید 

عمل کردند گفت : بر اساس بخشنامه های وزارت کشور گزارش های مراجع چهارگانه استعالم 
باید با اسناد همراه می شد تا قابل رسیدگی و اثرگذاری در روند بررسی صالحیتها باشد. محمد 
احمدی پور با بیان اینکه وضعیت قطعی این افراد پس از نظر هیات های نظارت  مشخص می 
شود گفت : هیات های نظارت شهرستان و بخش از بیست وپنجم  فرودین کارشان را آغاز کردند و تا سی 
و یکم  فروردین بررسی های  خود را در خصوص صالحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیات اجرایی 
تایید شدند انجام خواهند داد. رئیس ستاد انتخابات گیالن با بیان این که هیات های نظارت اول اردیبهشت 
ماه نتایج بررسی صالحیت داوطلبان را به هیات های اجرایی اعالم می کنند، گفت: فرمانداری ها و 
بخشداری ها  نیز دوم اردیبهشت ماه نتایج بررسی صالحیت  ها را به داوطلبان اعالم می کنند. 

 

بهره برداری قرار گرفت اما بیش از 13 
کیلومتر که عمده ی آن مسیر را تونل و 
و  می داد  تشکیل  العبور  مناطق صعب 
به  داشت  بسیاری  اجتماعی  مشکالت 

عنوان گره ترافیکی باقی ماند. 
 وی ادامه داد : علی رغم مشکالت 
درآمدی دولت بخشی از باقیمانده آزاد 
راه در 2 قطعه ی 900 متری و نیز بیش 
سنگینی  هزینه ی  که  کیلومتری   3 از 
را در برداشت تا قبل از عید سال 95 
و  رسید  بهره برداری  به  مرحله  دو  در 
خوشبختانه با بهره برداری از این مسیر 
بیش از 80 درصد بار ترافیکی ورودی 
آزاد راه قزوین- رشت حل شده است. 
 20 اینکه  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 
درصد باقیمانده  شامل 8 کیلومتر است 
گفت : با مصوبه ی دولت یازدهم بخش 
اول از این قطعه نیز در حال واگذاری 
قزوین  آهن  راه  است. وی  اجرا  برای 
رشت را نیز یکی از مطالبات همیشگی 
استانداران در سال های گذشته دانست 
 680  ،  91 سال  تا   : داشت  اظهار  و 
هزینه  پروژه  این  برای  تومان  میلیارد 
بخش  در  دولت  این  در  که  بود  شده 
ها  پل  و  تونل ها  عمدتًا  که  باقیمانده 
و  هزار  یک  از  بیش  می شد  شامل  را 
100 میلیارد تومان هزینه شده و اکنون 
پیشرفت باالی 97 درصدی زیرسازی  

را شاهد هستیم. 
قزوین-  آهن  راه  اتصال  به  وی 
اشاره و  بندرکاسپین  انزلی و  تا  رشت 
خاطر نشان کرد : این مسیر نیز تاکنون 

دریافت است. او هم از سو پایبند بودن 
ایران به تعهدات برجامی را مورد تایید 
تهدید  دیگر  از سوی  و  قرار می دهد 
می کند که به علت درخطر قرار گرفتن 
از  خاورمیانه  منطقه  در  آمریکا  منافع 
سوی ایران ، کاخ سفید هرگز سکوت 

نخواهد کرد. 
واقعیتی  اما   – ناخوشایند  اعترافی 

شفاف 
های  مقام  که  نیست  تردیدی   
داد  قرار  به   ایران  تعهد  از  آمریکایی 
اسالمی  نظام  اقتدار  از  ناشی  که  ها  
است،در حیرت مانده اند و به شفافیت 
تردید چنانچه  بی  آگاهند و  رفتار  این 
به  توافق برجام  تعدی کنند در جهان 
قرار  انتقاد  مورد  و  شده  بایکوت 
مانند  ایران  دیگر  سوی  گیرند،از  می 
استخوانی درگلو برای منافع واشنگتن 
در بسیاری از نقاط جهان به خصوص 
آفرین  نقش  همسایه  کشورهای  در 

است. 
ایران    ، دارد  اعتقاد  سفید  کاخ 
و  سوریه  از  شدن  خارج  درصورت 
دست کشیدن از  حمایت از مظلومان 
البته  و  جهان  در  محروم  مسلمانان  و 
برقراری ارتباط حتی محدود با اسراییل 
کشوری قابل اتکا برای برقراری ارتباط 
اسالمی  ایران  اینکه  درنهایت  هست. 
ایستادگی  و  مظلومان  از  حمایت  با 
را  انقالب  مسیر  آمریکا   مطامع  مقابل 
به درستی طی می کند و این روند می 
اثار  واشنگتن  منافع  بر  آینده  در  تواند 

منفی بیشتری بگذارد. 
دولت  ایران از یک سو به تعهدات 
دیگر  سوی  از  و  است  یبند  پا  خود 
انداخته و  به خطر  را  استکباری  منافع 
این سیاست تنها ازیک کشور مستقل و 

یک حاکمیت مقتدر ساخته است. 
به  اعتفاد نگارنده ، مسئوالن نظام در 
درون نظام باید این مفاهیم و با توجه 
آمریکایی  مقام های  اظهارات  به  کامل 
به  و  کنند  درک  درستی  به  شرایطرا 
برای  انتخابات  جریان  در  خصوص 
حفقظ منافع جناحی کشور را به سمت 

و سوی دیگری نکشانند.

را  کار  پیشرفت  درصد   15 حدود  در 
شاهد است. 

آهن  راه  اتصال  گیالن  استاندار 
از  یکی  نیز  را  آستارا  به  قزوین- رشت 
مصوبات سفر دکتر روحانی به گیالن در 
آهن  راه   : افزود  و  کرد  عنوان  سال 94 
آستارا در آذربایجان تا 8 کیلومتر به مرز 
خوشبختانه  که  بوده  مانده  باقی  ایران 
ابراز  آستارا  آستارا-  آهن  راه  اتصال  با 
کشور  یورویی  میلیون   500 تمایل 
این  در  گذاری  سرمایه  برای  آذربایجان 
بخش نیز افزایش پیدا کرد.  وی تشکیل 
سرمایه  تسهیل  و  تولید  موانع  رفع  ستاد 
گذاری را یکی از اقدامات گیالن برای اولین 
بار در سطح کشور عنوان کرد و افزود : این 
توسط  قانون  ابالغ  از  قبل  سال   1.5 اقدام 
دولت در گیالن آغاز و سپس با دستور دکتر 
به کل کشور  بیشتر  اختیارات  با  جهانگیری 
این  تشکیل  نجفی  دکتر  کرد.  پیدا  تسری 
ستاد را یکی از اقدامات موثر در اشتغالزایی 
بیشتر در گیالن عنوان کرد و گفت: با اهتمام 
به  گرفت  شکل  ستاد  این  در  که  ای  ویژه 
رغم  سهم 470 میلیارد تومانی گیالن بیش 
از 510 میلیارد تومان جذب شد.  وی خاطر 
بخش  تا  شد  باعث  اقدام  این   : کرد  نشان 
استان  فعال  نیمه  کارخانه های  از  عمده ای 
مجددًا راه اندازی شود.  نماینده عالی دولت 
در گیالن با بیان اینکه در بخش  گاز رسانی 
موفق عمل  بسیار  استان گیالن  به روستاها، 
ق  بند   2 تبصره  از  استفاده  با   : گفت  کرد 
گاز  درصدی   63 شاخص  توانستیم  بودجه 
کار  به  شروع  در  گیالن  استان  در  رسانی 
دولت یازدهم را به 95 درصد برسانیم. 

 

برجام به نفع ایران تمام شد  

257 نفر رد صالحیت، 15 هزار نفر برای شوراهای گیالن تایید شدند

ژامبیل  استانهای گیالن و  مدیران  واکنش:  نشریه   
های  ظرفیت  از  گیری  بهره  خصوص  در  قزاقستان 
فراوان و متنوع موجود برای گسترش روابط اقتصادی 
و تجاری تاکید کردند. به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 2٤ ،  دکتر نجفی استاندار گیالن در این نشست 
که صبح امروز در استانداری گیالن برگزار شد ضمن 
در  قزاقستان   سفیر  و  ژامبیل  استاندار  به  مقدم  خیر 
و  توانمندی  بیان  به  همراه،  رسمی  هیأت  و  ایران 
اینکه  بیان  با  و  پرداخت  گیالن  استان  ظرفیت های 
طی چند سال اخیر تمام تالش خود را برای برقراری 
روابط اقتصادی و سیاسی موثر با کشورهای همسایه 
امروز  راستا  این  در  کرد:  نشان  بستیم، خاطر  کار  به 
هیأت  و  ژامبیل  استاندار  کوکرکبایف؛  کریم  آقای  با 
همراه ایشان تنظیم کردیم که باتوجه به روابط مناسب 
و فرصت های موجود مابین دو کشور بنا داریم به نحو 
احسن استفاده الزم را به عمل آوریم.استاندار گیالن 
آبزی پروری و تولیدات دریایی را یکی از فرصت های 
سرمایه گذاری و تبادل اقتصادی بین دو استان  قلمداد 
کرد و گفت: در حوزه ی کشاورزی باتوجه به عرصه ی 
زمین های موجود و ظرفیت تولیدی باالی 2 کشور و 
استان  در  که  مطرح  و  بزرگ  تحقیقاتی  مؤسسه های 
خوبی  های  تفاهم نامه  می توان  دارد،  وجود  گیالن 
بسیار  ظرفیت های  به  گیالن  استاندار  کرد.  امضاء 
کشاورزی،  اقتصاد،  صنعت،  حوزه  در  استان  موثر 
گیالن  و چای  برنج  گفت:  و  کرد  اشاره  گردشگری 
در کشور و دنیا از نظر کمی و کیفی در سطح بسیار 
باالیی است و در بخش آبزی پروری نیز حرفی برای 
ماهیان  پرورش  به  این خصوص  داریم که در  گفتن 
خاویاری و صید آن در دریای خزر با رعایت قوانین 

برداشت، اقدام می کنیم . 

نجات  و  جستجو  بزرگ  مانور  واکنش:  نشریه   
در  دریای خزر  در  نفتی  آلودگی  با  مقابله  و  دریایی 

بندر انزلی برگزار شد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 2٤ ، مانور 
آلودگی  با  مقابله  و  دریایی  نجات  و  بزرگ جستجو 
امکانات  از  استفاده  با  امروز  خزر  دریای  در  نفتی 
و  گیالن  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  تجهیزات  و 

سازمان های مربوطه در بندر انزلی برگزار شد. 
 مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن در جریان برگزاری 
منطقه ای  اجالس  برگزاری  به  اشاره  با  مذکور  مانور 
کنوانسیون تهران در مورد اجرایی کردن پروتکل منطقه ای 
مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر با حضور نمایندگان 
بزرگ  مانور  کرد:  اظهار  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای 
جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در دریای 
خزر با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه در بندر انزلی 
برگزار شده است. مهندس حسین چراغی تبیین اهمیت 
رعایت مسائل زیست محیطی، ارتقای فرهنگ دریا و 
دریانوردی در کشور و کاهش زمان امداد و نجات را از 
اهداف برگزاری مانور بزرگ جستجو و نجات دریایی و 

مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر عنوان کرد. 
به شرایط  واکنش  نفتی  آلودگی  با  مقابله   *مانور 

اضطراری است 
به  نیز  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  دریایی  معاون   
برگزاری مانور بزرگ جستجو و نجات دریایی و مقابله با 
آلودگی نفتی در دریای خزر اشاره کرد و گفت: برگزاری 
بنادر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  توانمندی  مذکور  مانور 
مقابله  و  اضطراری  شرایط  به  واکنش  با  رابطه  در  کشور 
با آلودگی نفتی را به نمایش گذاشته است. محمد راستاد 
از دریا  نفتی  برای جمع آوری مواد  آمادگی  به تمرین های 
افزود:  و  کرد  اشاره  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  توسط 
مذکور  سازمان  برنامه های  اولویت  در  سوانح  پیشگیری 
بازرسی نحوه رعایت  از طریق کنترل کشتی ها و  است و 
دریایی  زیست  محیط  حفاظت  به  مربوط  مقررات  الزام 
توسط کشتی ها را در دستور کار داریم.  وی با بیان اینکه 
در  تجاری  کشتی  فروند   500 و  یک هزار  از  بیش  ساالنه 
کشتی ها  کرد:  تصریح  می کنند،  تردد  خزر  دریای  حاشیه 
یکی از عواملی هستند که می توانند به صورت بالقوه منجر 
دیگری  مهم  عوامل  اما  شوند  دریا  در  آلودگی  ایجاد  به 
دارد و می تواند  دریا وجود  آلودگی در  بروز  امکان  برای 
فعالیت های صنعتی و حتی آلودگی هایی باشد که از 

منشا ساحل وارد دریا می شوند.

استاندار:

بنادر و دريانوردي گيالن خبر داد،

 راه آهن 
قزوين،رشت

خرداد افتتاح 
می شود

مانور مقابله با 
آلودگيهاي نفتی 

در خزر

اختصاص یک هزار میلیارد به راه آهن گیالن 
استاندار گيالن در جمع استانداران ادوار،

وزير خارجه آمريکا،

 مدیر مسئول نشریه ی
 منطقه ای واکنش  
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اقتصادی
 نشریه واکنش: ٤8 واحد 
واحدی   192 مجتمع  از 
تالش  معلوالن  مهر  مسکن 
استاندار گیالن و  با حضور 
بهره  به  مسئوالن  از  جمعی 

برداری رسید .
به گزارش شبکه تحلیلی 
ستاندار   ،  2٤ گیالن  خبری 
افتتاح  مراسم   در  گیالن  
برداری  بهره  به  اشاره  با 
 19  ،18 و   17 فازهای  از 
توسعه  طرح  و   21 20و  و 
گازی  میدان  نفتی  الیه 
کرد:  اظهار  جنوبی  پارس 
زور  زبان  با  که  بیگانگانی 
و تهدید می خواستند اراده 
ایران  ملت  به  را  خودشان 
 تحمیل کنند و فروش نفت 
ایران را به 200 هزار بشکه 
در روز دربرابر دارو و غذا 
برکت  به  امروز  برسانند، 
برجام و توفیقات آن، شاهد 
ترفند خود هستند  شکست 
و امروز همه آن ترفند ها با 
تدبیر ملت و دولت مردمی 
شکست  رهبری  حمایت  و 
خورد. وی  در تالش افزود 
: امروز موفقیت های بزرگ 
امید  تدبیر  دولت  برای 
شده  حاصل  ایران  وملت 
است  ودولت دکتر روحانی 
تولید و صادرات  توانست  
2برابر  از  بیش  به  را  نفت 
بار  اولین  برای  و  برساند 
در تاریخ است که برداشت 
ایران از پارس جنوبی بیشتر 

از کشور قطر است. 
این  در  گیالن  استاندار   
حق  کرد:  اضافه  خصوص 
که  گرفت  باید  را  مردم 
تدبیر  دولت  خوشبختانه 
خصوص  این  در  امید  و 

بخوبی عمل کرده است. 
 دکتر نجفی تصریح کرد: 
ادعا  سال   ٤٤ از  بعد  امروز 
غیر  صادرات  که  کنیم  می 
پیشی  واردات  از  ما  نفتی 
داد:  ادامه  وی  است.  گرفته 
همچون  دیگر  بخشهای  در 
نیز  سالمت  تحول  طرح 
واقعا تحول بزرگی درکشور 
غالب  و  است  داده  رخ 
نیز  امداد  کمیته  های  هزینه 
که  است  دولت  دوش  به 
این  در  را  دولت خود  البته 
خصوص موظف می داند. 

دورانی  به  نجفی  دکتر 
مبالغ  با  بایستی  مردم  که 
را   درمان  هزینه  هنگفت 
می  تامین  بیمارستانها   در 
افزود:   و  کرد  اشاره  کردند 
با  مردم  امروز  خوشبختانه 
مشکالت  هزینه  کمترین 
خود  درمان  و  بهداشت 
گاها  و  کنند  می  رفع  را 
از  بعضی  نیز  مواقعی  در 
رایگان  بصورت  ها  درمان 
این  که  گردد  می  صورت 
دولت  بزرگ  توفیقات  از 
تدبیر و امید است. استاندار 
در  اینکه  بیان  با  گیالن 
تالش  در  گازرسانی  حوزه 
٤ درصد از متوسط کشوری 
کرد:  اضافه  هستیم،  باالتر 
سازمان  عملکرد  حوزه  در 
شهرستان  در  بهزیستی 
خوبی  اتفاقات  شاهد  نیز 
ونگاه  تالش  واینها  بودیم 
نشان  را  وامید  دولت تدبیر 

می دهد. 
اینکه  بیان  با  نجفی  دکتر 
فرهنگ  با  و  مردمان خوب 
خدمات  شایسته  تالش 
افزود:  هستند،  این  از  بیش 
مشکالت  هستیم  صدد  در 

تالش را حل کنیم. 

با حضور استاندار،
48 واحد مسکن مهر 

در تالش افتتاح شد

ارباب  تکریم  طرح  کمیته  جلسه 
رجوع بنیاد شهیدوامورایثارگران استان 

گیالن برگزار شد. 
گیالن،پاکاری  ایثار  گزارش  به 
شهیدوامورایثارگران  بنیاد  مدیرکل 
استان گیالن در این جلسه با بیان اینکه 
رجوع  ارباب  در  رضایتمندی  ایجاد 
باید بعنوان رکن اصلی خدمت در بنیاد 
پرسنل  تمامی  مشاركت    : گفت  باشد، 
ارباب رجوع   تكریم   طرح   اجرای   در 
سازمان ،  اهداف   به   رسیدن   برای  
ضروری  است . وی افزود: این امر نیاز 
به دستور العمل و راهکارهای پیچیده 
وظایف  کارمندان  تمامی  اگر  و  ندارد 
 ، دهند  انجام  درستی  به  را  محوله 

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو   
اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات 
اجتماعی  تامین  صندوق های  گفت: 
وضعیت  صندوق ها  دیگر  به  نسبت 
بهتری دارند و در مقایسه با آن صندوق 
مناسبی  وضعیت  کشور  بازنشستگی 
درباره  الهوتی  بائوج  مهرداد  ندارد. 

در  گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه 
مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح به 
مناسبت بزرگداشت روز ارتش با اشاره 
بخش  بودجه  درصدی   1٤5 افزایش 
دفاعی در دولت یازدهم گفت : دولت 
برای  را  ها  حمایت  بیشترین  یازدهم 
داده  انجام  کشور  دفاعی  بنیه  تقویت 
است. به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 2٤ ، دکتر محمد علی نجفی در 
این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره 

 مشاور عالی استاندار قزوین گفت : شعار امسال یک نیاز و مطالبه عمومی است 
و باید با کمک مدیران اقتصادی استان و با برنامه های مشخص و نقشه راه این شعار 
تحقق یابد و الزم است تالشهای مدیران در سالهای گذشته مستند سازی و به اطالع 
مردم رسانده شود . محمدباقر کشفی در اولین جلسه مدیران اقتصادی استان که با هدف 
برنامه ریزی برای تحقق شعار سال تشکیل شده بود ، افزود : شعارهایی که طی سالهای 
اخیر توسط مقام معظم رهبری برای سال نامگذاری شده است اغلب محتوای اقتصادی 

دارد و الزم است در جهت تحقق آن تالش های مضاعف صورت گیرد . 

شهرکهای  شرکت  عامل  مدیر  واکنش:  نشریه 
صنعتگر  از  حمایت   : گفت  گیالن  استان  صنعتی 
یعنی ایجاد اشتغال و کارآفرینی یعنی رشد صنعت و 

توسعه اقتصادی کشور . 
به   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  عمومی  روابط  گزارش 
سال  در   : گفت  شهیدی  علی  احمد   ، گیالن  استان 
96 باید تمرکز بیشتری بر صنایع کوچک و متوسط 
داشته باشیم ، چرا که تداوم رشد صنعتی نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنایع 
کوچک و متوسط می باشد .   وی در ادامه بیان داشت : حمایت از صنعتگران 
باید به شکل واقعی و به شکل عملی انجام پذیرد ، حمایت از صنعتگر یعنی 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی یعنی رشد صنعت و توسعه اقتصادی کشور ، حمایت 
از صنایع کوچک یعنی رسیدن به تولید زود بازده و به عبارتی صنایع کوچک 
راهگشای رشد صنعت می باشد . رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی 
استان گیالن گفت : بازنگری در قانون مالیات ها و ارایه تسهیالت مناسب بانکی 
موجب شکوفایی بخش صنعت خواهد شد و این در رونق تولید هم بسیار موثر 

خواهد بود . 
وی در ادامه اظهار داشت : کاهش نرخ بهره بانکی برای صنعت گران که کار 
آفرینان و ایجاد کنندگان فرصت های شغلی هستند ، بسیار ضروری و مهم است 
.  وی در پایان تصریح کرد : کمک به راه اندازی مجدد بنگاه های صنعتی که 
تسهیالت معوق دارند ، راهکار مهم دیگری است که شرکت شهرکهای صنعتی 
استان گیالن به مانند سال گذشته در اولویت کاری خود قرار داده و امیدواریم 
سال 96که از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و 
اشتغال نام گذاری شده است ، شاهد رشد همه جانبه کشور به ویژه در عرصه 

صنعت و صنایع کوچک باشیم .

)عادی(  بیمه  حق  نرخ  افزود:  رشیدی  عباس 
ماهانه در سال ۱۳۹۶ شامل سهم مستخدم شاغل 
هزار   ۱۶ دستگاه  سهم  و  ریال   ۵۰۰ و  هزار   ۱۶
و ۵۰۰۰ ریال، همچنین سهم بازنشسته ۱۴ هزار 
ریال و سهم دستگاه ۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین 
شده است.   افزایش نرخ بیمه عمر و حادثه در 

سال جاری
)عادی(  بیمه  نرخ حق  افزود:   عباس رشیدی 
ماهانه در سال ۱۳۹۶ شامل سهم مستخدم شاغل 
هزار   ۱۶ دستگاه  سهم  و  ریال   ۵۰۰ و  هزار   ۱۶
و ۵۰۰۰ ریال، همچنین سهم بازنشسته ۱۴ هزار ریال و سهم دستگاه ۱۶ هزار 
)ماهانه(  نیز سهم  ریال  مبلغ ۲۵۰۰  داد:  ادامه  است.  وی  تعیین شده  ریال  و ۵۰۰ 
صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان مشترک این صندوق پرداخت می شود 
بازنشستگی متبوع مستخدم  نیز توسط صندوق  و در مورد مشترکین سایر صندوق ها 
بازنشسته پرداخت می شود. رشیدی اظهار داشت: سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت 
مبلغ ۵۵ میلیون ریال و برای قطع یا ازکارافتادگی کامل و دائم عضوی از اعضاء بدن، 
حداکثر مبلغ ۵۵ میلیون ریال است. وی بیان داشت: در سایت صندوق بازنشستگی کشوری 
به نشانی cspf.ir سامانه ای باعنوان »بیمه عمر و حادثه« پیش بینی شده که دستگاه ها با 
شامل  بیمه شدگان خود  تعداد  مورد  و حسب  وارد  سامانه  به  مربوطه  شناسه  کد  درج 
شاغل، بازنشسته و مدت بیمه را اعالم می کند. رشیدی ادامه داد: سیستم سامانه بیمه 
عمر و حادثه در سایت صندوق بازنشستگی، هوشمند بوده و در صورت وارد نمودن 
اطالعات الزم، حق بیمه طبق نرخ مقرر محاسبه و تعیین می شود. وی گفت: باید مبلغ 
به شماره حساب ۰۱۰۰۰۵۵۵۵۵۰۰۲  ایران  بانک صادرات  از طریق شعب  بیمه صرفًا  حق 
همچنین  کشوری  بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  مدیرکل  شود.   واریز 
افزود: در صورت پرداخت حق بیمه به صورت ساالنه، حق بیمه باید حداکثر 
تا ۱۵ مردادماه ۱۳۹۶ پـرداخـت شـود و در صـورت پـرداخـت حـق بیمـه به 

صورت ماهانه، حق بیمه هرماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت شود.

را  ایثارگری  جامعه  رضایتمندی  قطعا 
پاکاری  عبداله  داشت.  خواهد  پی  در 
ارائه  سوی  به  حرکت  به  اشاره  با 
 ... و  برخط   ، الکترونیکی  خدمات 
مرکز  جدید  رویکرد   : داشت  اظهار 
مبنی  بنیاد   مراجعات  و  ارتباطات 
مجازی  های  سامانه  اندازی  راه  بر 
روند  در  تسریع  و  تکریم  دنبال  به 
خدمت رسانی می باشد . مدیرکل بنیاد 
بر  گیالن  استان  شهیدوامورایثارگران 
های  بازرسی  انجام  و  مستمر  نظارت 
های  بازه  در  تکریم  طرح  کارگروه 
تاکید  شهرستانها  از  مشخص  زمانی 
تکریم  طرح  جلسه  در  پاکاری  کرد. 
ارباب  اینکه  به  اشاره  با  رجوع  ارباب 

صندوق های  مالی  پایش  و  ساماندهی 
صندوق  داشت:  اظهار  بازنشستگی 
مناسبی  وضعیت  کشور  بازنشستگی 
ندارد و نتوانسته است عملکرد موفقی 

از خود ارائه دهد.
عملکرد  اینکه  بیان  با  وی   
نسبت  اجتماعی  تامین  صندوق های 

اینکه  بیان  با  ارتش  واالمقام  شهدای 
مشوق  عنوان  به  انقالب،  معظم  رهبر 
خودکفایی  به  رسیدن  برای  اصلی، 
و  مقاومت  مسیر،   در  پایداری  و 
ایستادگی هستند افزود : دولت یازدهم 
بنیه  تقویت  برای  را  حمایتها  بیشترین 

دفاعی کشور انجام داده است. 
به  مربوط  بودجه  افزایش  از  وی   
در  دفاع  وزارت  و  مسلح  نیروهای 
سال 95 در حدود 77 درصد نسبت به 

وی تصریح کرد : هدف گذاری و افق ترسیمی مدیریت ارشد استان و حوزه اقتصادی 
نیز دستیابی به توفیقات بیشتر در این عرصه است . مشاور عالی استاندار تأکید کرد : 
موضوعات اجتماعی و فرهنگی مهم است ، اما موضوع اقتصاد و به دنبال آن تولید و 

اشتغال بسیار جدی و پاشنه آشیل محسوب می شود . 
کشفی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید برای ایجاد رونق 
اقتصادی ، گفت : برای دستیابی به اهداف متناسب با نیاز مردم باید بدنه کارشناسی در 

دستگاه ها وارد شوند و به مدیریت استان در این عرصه کمک کنند.

رجوعان بنیاد شهید و امور ایثارگران از 
قشر خاص هستند، گفت: کارکنان باید 
از سعه صدر، حلم و بردباری، عطوفت 
بتوانند  تا  باشند،  برخوردار  مهربانی  و 
با ارباب رجوع برخورد توأم با احترام 
و عطوفت و در خور شأن و مقام آنان 

کنند. 
داشت:  اظهار  ادامه  در  مدیرکل 
طرح تکریم جامعه شاهد و ایثارگر و 
از  یکی  رجوع   ارباب  رضایت  جلب 
است  اداری  تحول  هفتگانه  طرح های 
رضایت  بردن سطح  باال  منظور  به  که 
ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی 
طرح های  سایر  میان  در  اداری  نظام 
تحول اداری توجه بیشتری را به خود 

اذعان  است  بهتر  صندوق ها  دیگر  به 
با  بازنشستگی  صندوق های  داشت: 
توجیح اقتصادی مناسب و جذب منابع 
می توانند از سرمایه صاحبان سهام خود 
که بازنشستگان هستند به خوبی استفاده 

کنند. 
مشکالت  رفع  جهت  در  الهوتی 

سال 92 و در بخش بنیه دفاعی، 1٤5 
درصد خبر داد و افزود : این در حالی 
است که سهم بخش دفاعی از بودجه 
عمومی کشور، تا سال 92، 6 درصد از 
کل بودجه بوده و این رقم امروز به 9 

درصد افزایش یافته است. 
اینکه  بیان  با  گیالن   استاندار    
و  صنعتی  سازمان های  تولید  ظرفیت 
دفاعی، 1٤8 درصد و صادرات بخش 
است  داشته  رشد  درصد   227 دفاعی 
افزود : دولت در حمایت از نیروهای 
توان خود، تالش کرده  مسلح در حد 
وجود  با   : گفت  نجفی  دکتر    . است 
سامانه  خارجی  فراوان  فشارهای 
یازدهم  دولت  در  اس300  پدافندی 
در اختیار مردم و نیروهای مسلح قرار 
و  دولت  برای  افتخاری  این  و  گرفت 
کمکی به نیروهای مسلح کشور است. 
بی  اینکه  بیان  با  گیالن   استاندار 
های  آمادگی  روزافزون  ارتقاء  تردید 
خودکفایی  و  تسلیحاتی   ، دفاعی 

معطوف داشته است. حسن کمالی معاون 
این  در  نیز  استان  بنیاد  مدیریت  توسعه 
جلسه گفت: طرح تکریم جامعه شاهد و 
ایثارگر و جلب رضایت ارباب رجوع در 
میان سایر طرح های تحول اداری توجه 
بیشتری را به خود معطوف داشته است.

دولت  گفت:  بازنشستگی  صندوق های 
صندوق  به  خود  بدهی های  پرداخت  با 
منابع  جذب  با  صندوق  و  بازنشستگان 
منابعی که سود  و سرمایه گذاری در هر 
بیشتری دارد می تواند موجب درآمدزایی 

و برطرف کردن مشکالت خود شود.

در  تجهیزات  ترین  پیشرفته  به  نسبت 
ارتش جمهوری اسالمی برکسی پوشیده 
تجاوز  قربانی  ما  کشور   : افزود  نیست 
ناجوانمردانه شده است  و از هیچ کس 
ساخت  و  مسلح  نیروهای  تقویت  برای 
   . گیرد  نمی  اجازه  هواپیما  و  موشک 
اسالمی  جمهوری  ارتش  نجفی  دکتر 
در  آرامش  و  امنیت  ثبات  مایع  را  ایران 
بنیه  تقویت   : گفت  و  دانست  منطقه 
برای  تنها  ایران،  مسلح  نیروهای  دفاعی 
دفاع از کشورمان است و هیچ وقت علیه 
کشور دیگری بکار گرفته نخواهد شد. 

جمهوری  ارتش  اینکه  بیان  با  وی    
کرده  عمل  خود  رسالت  به  ایران  اسالمی 
فروردین  نهم  و  بیست  داشت:  اظهار  است 
انقالب  پای  به  ارتش  ایستادگی  تجلی  ماه، 
در  دینی  موازین  و  تعهدات  به  پایبندی   ،
نشانگر  و  مردم  های  آرمان  به  خدمت 
رشادت های این نیرو  در روزهای شور 

، حماسه و سرنوشت است .

مشاور عالی استاندار :  تالش های مدیران مستند شود

حمایت از صنایع کوچک یعنی رسیدن 
به تولید زود بازده

افزایش نرخ بیمه عمر و حادثه در96

 دارندگان سهام عدالت می توانند با معرفی شماره 
صادرات  بانک  در  خود  الکترونیکی  حساب  بای  ش

ایران از سود سهام یاد شده بهره مند شوند.
 سود سهام عدالت را از این بانک دریافت کنید

مشموالن برای واریز سود سهام عدالت می توانند 
ا مراجعه به وب سایت www.samanese.ir نسبت به  ب
 2٤ شبای  شماره  و  اقدام  مربوط  هاي  فرم  کمیل  ت
رقمی حساب خود نزد این بانک را در سامانه مربوط 
شبای  کد  دریافت  برای  هموطنان  برسانند.  ثبت  ه  ب
با  توانند  می  ایران  صادرات  بانک  در  خود  ساب  ح
www. مراجعه به شعب ، وب سایت بانک به نشانی
bsi.ir  ، تماس با سامانه 09602 ، خودپردازها و ... کد 

یاد شده را دریافت و در سامانه اعالم شده وارد کنند.
ایران،   صادرات  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
بانک صادرات ایران با در اختیار داشتن حدود 2600 
هزار   5 حدود  اندازی  راه  کشور،  سراسر  در  عبه  ش
دستگاه خودپرداز، نصب بیش از 500 هزار دستگاه 
نقش  کشور  فروشگاهها  و  مراکز  در  فروش  ایانه  پ
بسزایی در اجرای برنامه های ملی و فراگیر از جمله 
پرداخت یارانه ها و ... داشته و دارد. به گونه ای که 
قابل  و  آسان  سریع،  دلیل خدمات  به  زمینه  این  ر  د
های  یارانه  هموطنان  از  درصد   20 حدود  سترس  د

خود را از طریق این بانک دریافت می کنند .

مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به راه اندازی مرکز 
اظهار  ساعته   2٤ بصورت   )122( مردمی  رتباطات  ا
داشت: دریافت تماس حوادث از کل استان بصورت 
مشترکین  به  غیرحضوری  خدمات  ارائه  و  جمیعی  ت
از اهداف مهم این شرکت در سه ماهه اول سال 96 

می باشد. 
نرم  افزاری و  افزود: تجهیز سخت  ادامه   وی در 
افزاری واحد 122 جهت رفع حوادث در کوتاهترین 
غیرحضوری  خدمات  ارائه  همچنین  و  ممکن  مان  ز
در بستر این سامانه از برنامه های پیش رو می باشد 
کیفیت  با  استان  کل  در  مردم  به  شرکت  خدمات  ا  ت

مطلوبتر ارائه گردد. 
مدیرعامل آبفای گیالن دریافت تماس ها در ستاد 
بصورت  استان  وضعیت  از  داشتن  اطالع   ، رکت  ش
برای  مردم  نیازهای  بررسی  و  تحلیل  و   O nline
رفع  راستای  در  شرکت  کالن  گیریهای  صمیم  ت
مرکز  اندازی  راه  مزایای  از  را  مشترکین  یازهای  ن

ارتباطات مردمی )122( برشمرد.
سپس خلیلی پیر مدیر دفتر روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت مهندسی آبفای کشور ضمن تقدیر 
مدرن  اندازی سیستم  راه  مدیریت شرکت جهت  ز  ا
اهم  از  کرد:  تصریح   122 مردمی  ارتباطات  رکز  م
اهداف راه اندازی مرکز 122 عالوه بر دریافت تماس 
حوادث بصورت تجمیعی از کل استان، پاسخگویی و 
رفع حادثه در کوتاهترین زمان ممکن، ارائه خدمات 

غیرحضوری به مشترکین می باشد.
به  اینچنین  خدماتی  ارائه  اینکه  بر  تأکید  با  ی  و
گردد  می  انجام  حضوری  مراجعات  نظورکاهش  م
افزود: در این راستا باید خدمات و ظرفیت تماس های 
دریافتی در شرکت ها افزایش یابد که اعتمادمردم نیز 
با مشاهده خدمات غیرحضوری به مجموعه شرکت 
های آب و فاضالب افزایش خواهد یافت که در این 
خواهد  افزایش  آبفا  اجتماعی  های  سرمایه  ورت  ص

یافت. 
بنابراین برای دستیابی به چنین هدفی باید هر حادثه 
در کوتاهترین زمان ممکن رفع گردد و مردم اعتماد 
داشته باشند که با اعالم حوادث از طریق سامانه 122 

تلفات آب به حداقل ممکن می رسد. 
وی همچنین ضمن تشکر ازروابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن کارکنان شرکت را بهترین 
مبلغان برای صرفه جویی در مصرف آب دانست و 
خاطرنشان کرد: تجربه گذشته مهندس ناطقی باعث 
مدت  این  در   ،  122 مرکز  رییس  بعنوان  بتواند  شد 
در  که  باشیم  راشاهد  بیشترعملکردی  دقت  با  وتاه  ک
آن راه اندازی یک مرکز جامع ارتباط مردمی بصورت 
مدرن جهت خدمات رسانی و دریافت تماس ها از 

کل استان میسور باشد.

خبر

مدیر دفتر روابط عمومی شركت مهندسی آبفای كشور

سود سهام عدالت 
را از اين بانک 

دريافت کنيد

اعتماد مردم سرمايه 
هاي اجتماعی 

شرکت هاي آب و 
فاضالب است

رضایت مردم به دستورالعمل نياز ندارد

صندوق های بازنشستگی در وضعيت آشفته ای قرار دارند

استاندار گيالن، بودجه دفاعی کشور 145درصد افزايش يافت

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا
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اجتماعی

در  اصالح طلبان  واکنش:  شریه  ن
منافع  که  ثابت کردند  سال ۹۲ عماًل 
ملی بر منافع شخصی ارجحیت دارد 
و بر این اساس تنها روحانی می تواند 
این ماموریت را به خوبی به سرانجام 
تحلیلی  شبکه  گزارش  به  رساند.  ب
با  زالفی  محمد   ،  24 گیالن  بری  خ
حسن  »حجت االسالم  اینکه  یان  ب
روحانی« تنها کاندیدای مورد حمایت 
داشت:  اظهار  است،  صالح طلبان  ا
حزب کارگزاران به عنوان یک حزب 
هماهنگی  شورای  در  صالح طلب  ا
احزاب اصالح طلب است و براساس 

تصمیم این شورا عمل خواهد کرد. 
استان  کارگزاران  حزب  بیر  د
بودن  کاندیدا  تک  بر  تاکید  با  گیالن 
اصالح طلبان تاکید کرد: براساس نظر 
به صورت  جریان  این  طالح طلبان  ا
واحد  کاندیدای  یک  با  تنها  و  تحد  م

ریاست جمهوری  انتخابات  ه صحنه  ب
وارد می شود.  وی درباره ثبت نام سایر 
اصالح طلبان  برجسته  خصیت های  ش
عرصه  به  جهانگیری«  اسحاق  «
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  نتخابات  ا
و  اصالح طلبان  جریان  ملی،  نافع  م
فارغ  و  متحد  به صورت  عتدالیون  ا
انتخابات حاضر  از شخص گرایی در 
سایر  کرد:  تصریح  زالفی  ی شوند.  م
ریاست  کاندیدای  صرفًا  وستان  د
فرآیندهای  در  و  شده اند  مهوری  ج
انتخابات مشخص می شود که  بعدی 
این افراد به احتمال صفر درصد هم 
در  طلبان  اصالح  کاندیدای  ه عنوان  ب

انتخابات باقی نمی مانند. 
 وی منافع ملی، پایداری جمهوری 
و  ارضی  تمامیت  حفظ  و  سالمی  ا
مهمترین  را  اسالمی  ایران  منیت  ا
اهداف جریان اصالح طلبی بیان کرد و 

نشریه واکنش: معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت استان گفت : در فصل صید 2 
هزار و 674 تن ماهی استخوانی به ارزش 565 میلیارد ریال از دریای خزر در گیالن 

صید شد. 
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، اکبر ایلدرم افزود : بیشترین ماهی صید 
شده ماهی سفید 2 هزار 114 تن معادل 79 درصد ، کفال 487 تن معادل 18 درصد و 

73 تن معادل 3 درصد کپور ، کولی و سوف بود.
 وی با بیان اینکه صید ماهیان استخوانی  دریای خزر در گیالن 11 درصد کمتر شد 

افزود: برای جریان متحد اصالح طلبی 
این که چه کسی بتواند این ماموریت 
را به درستی انجام دهد، مهم است نه 
آنکه چه شخصی می ماند یا می رود. 

دبیر حزب کارگزاران استان گیالن 

اضافه کرد : در 101 روز از 200 روز فصل صید ،  بدلیل سرما و طوفانی بودن دریا 
صید انجام نشد.  

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن با بیان اینکه فصل صید ماهیان استخوانی 
از 17 مهر پارسال آغاز شد و تا 31 فروردین امسال ادامه یافت گفت : 3 هزار و 800 
صیاد در 50 شرکت تعاونی صید پره ماهی استخوانی صید کردند. اکبر ایلدرم اعالم کرد 

: میانگین سرانه صید هر شرکت فصل صید امسال 53 تن بود.

براز داشت: اصالح طلبان در سال 92  ا
عماًل ثابت کردند که منافع ملی بر منافع 
شخصی ارجحیت دارد و بر این اساس 
تنها روحانی می تواند این ماموریت را 

به خوبی به سرانجام برساند.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن،علی اصغرعباسی، از 
 ( سهمیه  کاالبرگ  دریافت  برای  خواست  سفید  نفت  کننده  مصرف  تقاضیان  م
اردیبهشت و خرداد ( خود اقدام نمایند . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن : کاالبرگ شماره های ۱۱۰ ، ۲۱۰ ،۳۱۰ و 
۵۱۰  با سهمیه ۲۱۰ لیتر  برای هر خانوار اعالم و از تاریخ ۹۶/۲/۱ قابل دریافت 
است . مدیر منطقه گیالن نظر به زمان مناسب دریافت و ذخیره سازی سوخت در 
نیمه اول سال گفت :» بهتر آنست که مصرف کنندگان نفت سفید فاقد گاز طبیعی 
ابتدای سال از فروشندگیهای  برای دریافت سهمیه نفت  سفید خود در ماههای 
مجازاستان اقدام نموده وآنرا موکول به زمان  بعد ننمایند «. وی افزود : » از ابتدای 
سال تاکنون سه  میلیون و ۵۹۱  هزار لیتر نفت سفید در قالب دو فقره کاالبرگ 
توزیع گردید که از این مقدار ۹۳۰ هزار لیتر یعنی معادل ۵ درصد سهمیه مناطق صعب 
العبور می باشد «.  دبیرکارگروه تامین سوخت استان همچنین تعداد خانوارهای مصرف 
کننده نفت سفید مناطق شهری و روستایی گیالن را ۴۸ هزارخانوار اعالم کرد و گفت :  
» عملیات توزیع نفت سفید به این مصرف کنندگان توسط ۳۶۵ فروشندگی فعال و 
ازطریق ۹ ناحیه ) رودبار ، رودسر ، الهیجان ، انزلی ، تالش ، صومعه سرا ، آستارا 

، فومن و رشت ( انجام می شود «.

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن- جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن از جذب 80 هزار 100 مشترک جدید در سال 95 خبر 
داد.  مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود: این آمار 

نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 20 درصد رشد داشته است.
هزار   60 جدید،  مشترک  تعداد  این  از  داشت:  اظهار  ظهیری  هندس  م
مشترک در روستاها و در قالب 280 روستا جذب شده است و بالغ بر 75 
درصد از مشترکین جذب شده در سال 95، با اجرای پروژه های بند »ق« 

از نعمت گاز برخوردار شده اند.
وی افزود : برای گازرسانی به این تعداد از مشترکین در سال گذشته، 
بیش از هزار میلیارد ریال هزینه شده و تعداد کل مشترکین گاز در استان را 

به 960 هزار مشترک افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان از برنامه ریزی این شرکت 

جهت گازرسانی به 70 هزار مشترک جدید در سال جاری خبر داد.

»روحانی« تنها کاندیدای مورد حمایت 
اصالح طلبان

2674 تن ماهی در سواحل گیالن صید شد

 نشریه واکنش: شهرداری رشت برای یک سلسله 
جشنواره های بارش ایده با موضوع نقش و نگار شهر 

باران « فراخوان داد.
 ،  2٤ گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  ه  ب
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با همکاری 
مطالعات  اداره   نوین  های  فناوری  و  خالقیت  مور  ا
افزایش  به  منظور  رشت   شهرداری  پژوهش  و 
فضاهای  توسعه  راستای  در  مردمی  شارکت های  م
عمومی و برندسازی شهری در فرآیند بازآفرینی شهر 
خالق رشت، جشنواره نقش و نگار شهر باران را در 

سطح محالت شهر برگزار می نماید. 
موضوع فراخوان: 

)با موضوع  باران:  نگار شهر  و  نقش  » جشنواره   
دیوارهای  نقاشی  و  طراحی  ایده های  مع آوری  ج

محیط شهری( « 
 محورهای  پیشنهادی طرح ایده: 

 بازآفرینی فرهنگ غنی بومی و محلی گیالن 
 بهره گیری از داستان ها و اشعار محلی 

 توجه به مشاهیر و مفاخر شهر رشت 
های  ایده  و  مضمون  موضوع،  ارتباط  به  توجه   
معرفی  های  محل  با  پیشنهادی  های  و طرح  بصری 

شده و محیط پیرامون آن ها 
شاخص ها و مالک های انتخاب آثار: 

 o  جنبه های نوآوری و خالقیت 
 o  قابلیت اجرایی  

o  توجه به مضامین فرهنگ بومی در طرح ایده 
 o عدم تکراری بودن آثار)نظیر طرح های برگزیده 

در سایر جشنواره ها و نمایشگاه ها( 
 شیوه های ارائه ی آثار: 

 ایده ی مفهومی نقاشی به صورت مکتوب حداکثر 
در 1500 کلمه پیشنهاد گردد، در ضمن)در صورت 
از  با یکی  را  نظر  ایده مورد  از  اولیه  مکان( تصویر  ا
روشهای ممکن، ترسیم و به همراه ایده ارسال گردد. 
 نحوه ارسال آثار به دو شکل امکان پذیر خواهد 

 rpc@rasht.ir   :بود:   2- از طریق ایمیل
رشت،  حضوری:  مراجعه  یا  پست  طریق  از   -3
شهرداری  بین،  فرقان  شهید  کوچه  سعدی،  یابان  خ
مرکزی رشت، اداره مطالعات و پژوهش، کد پستی: 
٤13٤817886   مالکیت ایده: به هر یک از ایده های 
بانک  در  ایده،  پذیرش  فرم  اساس  بر  شده  ریافت  د
ایده  ثبت  کد  رشت  شهرداری  خالقیت  مرکز  یده  ا

اختصاص خواهد یافت.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، مهندس رضا مسرور رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان در راس هیاتی به منظور توسعه مناسبات 
و همکاریهای  اقتصادی، تجاری و گردشگری با کشورهای 
حوزه دریای سیاه در کشور اوکراین حضور یافت که 
در این سفر دو روزه کاری فشرده با حضور در بیش 
از ده نشست و جلسه تخصصی با مسئولین عالی رتبه 
حوزه های زیرساختی، بندری و بازرگانی  این کشور 
به بحث، بررسی و تبادل نظر پرداختند. این سفر که در راستاي 
حضور فعال کشورمان در بازارهاي نزدیک و منطقه ای  با بهره 
مندی از نقش منطقه آزاد انزلی برنامه ریزي شده بود  ،مدیرعامل 
با وزیر زیرساخت  سازمان و هیأت همراه در جلسات متعددی 
های اوکراین، رییس و هیات رییسه اتاق های بازرگانی اوکراین، 
روسای بنادر اودسا و چرنومورسک، سفیر ایران در این کشور، 
رؤساي اتاق بازرگانی اودسا و همچنین رییس شورای بازرگانان 
ایران و اوکراین دیدار کرده و در خصوص راهکارهای تسهیل و 
توسعه مراودات تجاری، بازرگانی به گفتگو پرداختند. لزوم بهره 
افزایش  هدف  با  ترانزیتی  و  مواصالتی  های  مزیت  از  رداری  ب
برقراری خط  ارتقای سطح روابط تجاری،  بازرگانی و  مبادالت 
تجاری و انتقال کاال میان مجتمع بندی کاسپین منطقه آزاد انزلی 
در  پوتی  و  باتومی  بنادر  سیاه،  دریای  طریق  از  اودسا  بندر  و 
گرجستان و باکو در جمهوری آذربایجان به منظور کاهش 
اندازی خط  راه  کاال،  زمان و کم شدن هزینه حمل 
هوایی از این بندر اوکراینی به فرودگاه بین المللی رشت و 
در نهایت حضور یک هیات اقتصادی از اوکراین با هدف بررسی 
زمینه های همکاری به ویژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی 
در آینده نزدیک؛ مهمترین محورهای مذاکرات صورت 
پیگیری  پیرامون  که طرفین  بود  این سفر  گرفته طی 

اجرای  این موارد به توافق اولیه دست یافتند.

شهرداري رشت فراخوان داد،

خبر

شهروندان
 ايده هاي خود 

را ارسال کنند

منطقه آزاد 
انزلی و 

اوکراين تفاهم 
کردند

دبير حزب کارگزاران گيالن :

 
در سال 95 : بیش از 80 هزار مشترک جدید از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن:

گاز بهره مند شدند  3میلیون و 591 هزار لیتر نفت سفید توزیع شد

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا لیال خدمت بین دانا

جهاد  واکنش:  شریه  ن
کار  کرد:  اعالم  شاورزی  ک
در  گاوزبان  گل  رداشت  ب
شرق  در  رودسر  هرتسان  ش

استان گیالن شروع شد.
به گزارش شبکه تحلیلی 
خبری گیالن 2٤ ،مدیر جهاد 
اشاره  با  رودسر  شاورزی  ک
رودسر  اشکورات  اینکه  ه  ب
به عنوان پایتخت تولید گل 
اظهار  است،  ایران  اوزبان  گ
کشت  زیر  مساحت  رد:  ک
حدود  ایران  گاوزبان  ل  گ
و  هکتار   350 و  هزار  ک  ی
 6٤0 از  بیش  گیالن  هم  س
هکتار و رودسر ٤70 هکتار 
بهره بردار  نفر  هزار   ٤ ا  ب
است. وی با اشاره به اینکه 
اشکورات رودسر به عنوان 
گاوزبان  گل  تولید  ایتخت  پ
کرد:  اظهار  است،  یران  ا
گل  کشت  زیر  ساحت  م
یک  حدود  ایران  اوزبان  گ
هزار و 350 هکتار و سهم 
هکتار   6٤0 از  بیش  یالن  گ
 ٤ با  هکتار   ٤70 رودسر  و 

هزار نفر بهره بردار است. 
وی متوسط عملکرد کشور 
 265 تولید  را  هکتار  هر  ر  د
عنوان  گاوزبان  گل  یلوگرم  ک
متوسط  طور  به  افزود:  و  رد  ک
در  گاوزبان  گل  ساالنه  ولید  ت
اشکورات رودسر حدود 200 
با توجه به شرایط  تا 220 تن 
آب و هوایی در نوسان است. 

گفت:  مشتاق   حسان اهلل  ا
سطح  لحاظ  به  شهرستان  ین  ا
گل  تولید  میزان  و  یرکشت  ز
گاوزبان در کشور مقام نخست 
داده  اختصاص  خود  به  ا  ر

است.  
اینکه  به  اشاره  با  ی  و
درصد سطح زیر کشت گل 
گاوزبان گیالن نسبت به کل 
و  درصد   50 حدود  شور  ک
مساحت زیر کشت رودسر 
 75 حدود  استان  به  سبت  ن
کرد:  تصریح  است،  رصد  د
سیاهکل،  املش،  ودسر،  ر
رضوانشهر، رودبار و آستارا 
گل  تولید  شهرستان های  ز  ا

گاوزبان در گیالن هستند. 

با  مسکونی  واحد   ٤ 8
 ، گیالن  استاندار  ضور  ح
مدیرکل بهزیستی ، فرماندار 
معاونین   ، تالش  هرستان  ش
بهزیستی  کل  اداره  حترم  م
، رئیس بهزیستی شهرستان 
به  شهرستانی  مسئولین  و 
توانخواهان  و  علوالن  م
واگذار  تالش  هزیستی  ب
این  ساخت  برای   . ردید  گ
واحد های مسکونی 75 متری 
که در مجتمع مسکن مهر 192 
قرار  تالش  معلولین  احدی  و
هزینه  ریال  میلیارد   30 ارد  د
دولت   ، است  شده  رداخت  پ
تسهیالت  پرداخت  بر  الوه  ع
این  ساخت  برای   ، بهره  م  ک
واحد های مسکونی ، به ازای 
ریال  میلیون   60 نیز  واحد  هر 
اختصاص  بالعوض  مک  ک
بهزیستی  است.مدیرکل  اده  د
: ٤8 واحد دیگر  گیالن گفت 
آینده  ماه  تا  مجموعه  این  ز  ا
توانخواهان  و  مددجویان  ه  ب
بهزیستی تالش واگذار خواهد 
مسکونی  های  واحد  و  د  ش
 95 ار  بیش  نیز  مانده  اقی  ب

درصد پیشرفت کار دارند.

خبر

خبر

برداشت گل 
گاوزبان در رودسر 
شروع شد

48 واحد مسکونی 
به معلولين و 
توانبخشان گيالنی 
واگذار شد

آگهی ابالغ مالياتی 
در اجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستفيم بدينوسيله اوراق مالياتی مودي که آخرين نشانی آن در دسترس واحد مالياتی نمی باشد به شرح 

زير ابالغ می گردد.

اصل مالياتنام ونام خانوادگي  نوع شغل رديف 

ايل همراه گيالن 

باران گرگان خزر 

شاليزار پويان شمال 

زيست افزون کشت 

ره آورد درياي جنوب 

ره آورد درياي جنوب

سايه سازان فجر 

ديدار کوثر گيالن 
حاميان خوشه طاليی 

گيالن زمين 

بوم سازان سبز

خانواده وسالمت کاسپين

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30،600،000

81،664،880

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

رشت خيابان پرستار

برگ قطعی

برگ قطعی

برگ قطعی

برگ تشخيص

برگ تشخيص

برگ تشخيص

برگ تشخيص

برگ تشخيص

برگ تشخيص

راي هيات بدوي

راي هيات بدوي

1395/11/26-31440739

1395/11/26-31440711

1395/11/26-31441521

1395/11/26-31440671

1395/11/26-31440225

1395/12/16/31984358

1395/12/16/31984075

1395/12/16/31984273

1395/12/16-/31984491

1395/11/12/43559

1395/11/12-43562

1390)حقوقی(

1390)حقوقی(

1390)حقوقی(

1390)حقوقی(

1390)حقوقی(

1392)حقوقی(

1392)حقوقی(

1392)حقوقی(

1392)حقوقی(

1389)حقوقی(

1389)حقوقی(

توليدي 

توليدي

توليدي

توليدي

توليدي

توليدي

توليدي

توليدي

توليدي

توليدي

توليدي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

نوع اوراق عملکرد 
       شماره برگ تشخيص – برگ قطعي  

شماره برگ دعوت هيات حل
 اختالف مالياتي

نشاني قانوني مودي

عبدالرضا اکبري  - رئيس امور حسابرسی 550300    -   نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالياتی 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
برای  آینده ای نزدیک  گیالن گفت: در 
گسترش دانش طب سنتی، کالس های 
زمینه  در  دانشجو  جذب  و  موزشی  آ
علوم  دانشگاه  در  سنتی  طب   P HD

پزشکی گیالن راه اندازی می شود.
خبری  نشست  در  اتحاد   حسین   
شورای  اینکه  به  اشاره  با  رشت  ر  د
سوی  از  دارویی  گیاهان  اهبردی  ر
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در استان 

داشت:  اظهار  است  شده  اندازی  اه  ر
اقدام در راستای گسترش گیاهان  ین  ا
در  شدن  پیشتاز  و  گیالن  در  ارویی  د
این عرصه است.معاون درمان دانشگاه 
اینکه  بیان  با  گیالن  پزشکی  لوم  ع

علوم  دانشگاه  در  سنتی  طب  دیریت  م
بهداشت  وزارت  سوی  از  گیالن  زشکی  پ
در اختیار این دانشگاه قرار داده شده است 
افزود: مدیریت طب سنتی اواخر سال گذشته 

به چارت مدیریتی دانشگاه اضافه شد.

درآینده نزدیک: طب سنتی در دانشگاه علوم پزشكی گيالن 
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اجتماعی

ای  منطقه  ی  شریه  ن
خبری  شبکه  و  اکنش  و
ودر  نیمه  استاد   :2٤ یالن  گ
فهرست 228 دانشمند ایرانی 
پایگاه استنادی  معرفی شده 
تامسون  علم  داران  الیه  ط
قرار   )ISI-ESI( ویترز  ر
شبکه  گزارش  رفت.به  گ
 2٤ گیالن  خبری  حلیلی  ت
،به گزارش روابط عمومی و 
آزاد  دانشگاه  رسانی  طالع  ا
دکتر  رشت،  واحد  سالمی  ا
نیمه  استاد  آزار  بی  عفر  ج
اسالمی  آزاد  دانشگاه  وقت 
لیست   در  رشت  احد  و
ایگاه استنادی طالیه داران  پ
ISI-( علم تامسون رویترز
از   یکی  عنوان  به   ،  )E SI
از  ایرانی  پژوهشگر   2 28
برتر  دانشمندان  درصد  یک 

دنیا معرفی شد. 
حقیقی  بید  مشک  جید  م
مدیر روابط عمومی دانشگاه 
گیالن  استان  اسالمی  زاد  آ
کرد:   اعالم  خصوص  راین  د
داران  طالیه  استنادی  ایگاه  پ
ISI-( رویترز  تامسون  لم  ع
از  فهرستی  ارائه  به    )E SI
پرداخت  دنیا  برتر  انشمندان  د
براساس  یکبار  ماه  دو  هر  ه  ک
آخرین تحوالت در شبکه علم 
در  و  شده  روز  به  الملل  ین  ب
علمی  مرجعیت  راستا  ین  ا
برتر  دانشمندان  بنای گزینش  م
در این پایگاه  است.وی افزود: 
استخراج  اطالعات  اساس  ر  ب
ایرانی   228 مجموع  در  ده  ش
که  هستند  علم  داران  الیه  ط
از  نفر   9 اسم   تعداد،  این  ز  ا
اساتید تمام وقت  دانشگاه آزاد 

اسالمی به چشم می خورد. 
عمومی  روابط  دیر  م
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مرجعیت  داد:  ادامه  شت  ر
تعداد  براساس  لمی  ع
گرفته  صورت  رجاعات  ا
پژوهشگران  پژوهش  ه  ب
ارجاعات  واین  شده  عیین  ت
میزان  بیانگر  استنادها  ا  ی
پژوهش  نتایج  از  ستفاده  ا

های منتشر شده است. 
وی تاکید کرد:  هر چقدر 
صورت  استنادهای  عداد  ت
یک  های  پژوهش  به  رفته  گ
کیفیت  باشد،  بیشتر  حقق  م
باالتر  وی  های  ژوهش  پ
از  ها  پژوهش  این  و  وده  ب
بیشتر  علمی  جامعه  رف  ط
بید  مشک  اند.  شده  ذیرفته  پ
حقیقی خاطر نشان کرد: تعداد 
به  گرفته  صورت  رجاعات  ا
در  دنیا  محققان  های  ژوهش  پ
تا  شد  موجب  اخیر  سال   1 0
یک  دانشمندان  انتخاب  رای  ب
این  تعداد  دنیا  برتر  رصد  د
و  گشته  شمارش  رجاعات   ا
محققان در 22 رشته موضوعی 
اساس  بر  شدندو  بندی  بقه  ط
تعداد استناد های دریافت شده 
به صورت نزولی مرتب سازی 
شوند و یک درصد برتر از هر 
رشته به عنوان دانشمندان برتر 
شوند.مدیر  می  انتخاب  نیا  د
آزاد  دانشگاه  عمومی  وابط  ر
خاطر  گیالن،  استان  سالمی  ا
نشان کرد: در اسامی معرفی 
طالیه  استنادی  پایگاه  ده  ش
رویترز  تامسون  علم  اران  د
جعفر  دکتر  نام   )ISI-ESI (
دانشگاه  تمام  استاد  آزار   ی  ب
که  رشت  واحد  اسالمی  زاد  آ
این  با  وقت  نیمه  صورت  ب
واحد دانشگاهی همکاری دارد 
در ردیف 161 این لیست در 
اساس  بر  ریاضیات  وزه  ح
دانشمندان  آمار  دیدترین  ج

برتر ایرانی دیده می شود.

استـاد دانشـگاه 
آزاد رشت،

دانشمند ايرانی از 
گيالن معرفی شد

نشست شهردار رشت با شوراهای 
با  شهرداری،  به  وابسته  ازمان های  س
تاالر  در  توسعه  و  عقالنیت  حور  م

گفتمان شهر رشت برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، مدیر نوسازی 
با  رشت،  شهرداری  اداری  تحول  و 
رائه گزارش عملکرد صورت گرفته  ا
مدیریت  زمان  در  شهری  دیریت  م
حوزه  در  گفت:  قدم،  ثابت  کتر  د
های  سیاست  و  گذاری  رمایه  س
ثابت  به دلیل توجه  دکتر  راهبردی  
نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  به  دم  ق
در  زیادی  مطالعات  دانشگاهیان،  و 
شهر صورت گرفت که طی آن چشم 
افق  برای  توسعه رشت  برای  ندازی  ا
برنامه  تمامی  که  شده  تعیین   ۱ ۴۰۴
ریزی های شهر رشت بر اساس این 

چشم انداز صورت می گیرد.
های  مشارکت  جلب  افزود:  ی  و
سازی  اعتماد  طریق  از  مومی  ع
برند سازی و سرمایه گذاری  محلی، 
دستور  در  که  هستند  رویکردی  ه  س
شهری  مدیریت  مجموعه  تمام  ار  ک
در  که  اتفاقی  هر  و  اند  گرفته  رار  ق
سه  این  قالب  در  افتد  می  شهرداری 

رویکرد است. 
»می  های  کمپین  اینکه  بیان  با  او   
رشتی  به  رشت  معرفی  برای  رشت« 

 مدیرکل اداره کل بنادر و دریانوردی 
مارینا  ساخت  ایده  گفت:با  یالن  گ
انزلی،گردشگری  بندری  مجتمع  ر  د
سامان  و  توسعه  گیالن  استان  ریایی  د

دهی می شود
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  ه  ب
اشاره  با  چراغی  حسین   ،  24 یالن  گ
مطالعات  و  ها  ریزی  برنامه  اینکه  ه  ب
گردشگری  توسعه  برای   94 سال  ر  د
به  منجر  گیالن  استان  در  ریایی  د
استان  سواحل  در  مارینا  ساخت  یده  ا
تصمیم  برنامه  این  کرد:پیرو  شد،اظهار 
گرفتیم برای بالفعل کردن ظرفیت های 
نسبت  دریایی  گردشگری  و  وریستی  ت
بنادر  تفریحی  های  اسکله  تجمیع  ه  ب
ساخت  برای  پیگیری  و  گیالن  ستان  ا

مارینا،اقدام کنیم . 
که  خوشحالیم  افزود:امروز  وی    
ایده ساخت مارینا در سواحل و بنادر 
به  شمالی  های  استان  و  گیالن  ستان  ا
توسعه  جهت  اجرا  قابل  الگوی  ک  ی

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیالن گفت: باید مردم را آگاه کنیم 
تا به کسانی رای دهند که فردا از اموال مردم و بیت المال محافظت کنند.به گزارش 
بر  نظارت  عالی  هیات  رئیس  دلخوش،  ،  سیدکاظم  گیالن 24  تحلیلی خبری  شبکه 
انتخابات شوراهای شهر و روستای استان گیالن امروز در گردهمایی ناظران، سرناظران 
کرد:  اظهار  برگزار شد،  بانک صادرات  اجتماعات  در سالن  که  انتخابات  بازرسان  و 
مشروعیت نظام اسالمی ما بر دو پایه بسیاری مهمی استوار است که کشورهای اسالمی 
دیگر ندارند و آن رهبریت دینی و حضور مردم است. وی افزود: ایران به عنوان ام 

به  رشت  معرفی  رشت«  »امی  ا،  ه
معرفی  »شیمی رشت«،  و  ایران  مردم 
رشت به مردم دنیا ایجاد شده است، 
گفت: بازآفرینی شهری در دستور کار 

شهرداری رشت قرار دارد.
فرهنگی-  گام  سه  گفت:  نجی  گ
رشت،  مرکزی  میدان  در  قتصادی  ا
محله  در  تاریخی-مذهبی  فاهیم  م
خمیران زاهدان که احیای خواهر امام 
مباحث  ست،  آنها  ترین  شاخص  ز  ا
در  که  گردشگری  و  محیطی  زیست 
گام  از  افتد  می  اتفاق  عینک  االب  ت

های بازآفرینی شهر رشت است.
او با اشاره به افتتاح پیاده راه رشت 
با رویکرد انسان محوری گفت: قصد 
را  رشت  در  گردشگری  مسیر  یجاد  ا

گردشگری دریایی تبدیل شده است . 
پرشور  استقبال  به  اشاره  با  وی    
در  نوروزی  گردشگران  و  سافرین  م
تجهیزات  و  بنادر  از  بازدید  استای  ر
توجه  کرد:با  انزلی خاطرنشان  ندرگاه  ب
به  نوروزی  سفرگردشگران  رشد  ه  ب
دریایی  ستان گیالن،تعداد گردشگران  ا
سال  به  نسبت  درصد   17 به  زدیک  ن

گذشته افزایش یافت. 
  مدیرکل اداره کل بنادر و دریانوردی 
به  توجه  کرد:با  تصریح  گیالن  ستان  ا
بارانی  هوا  نوروز  روزهای  اکثر  ینکه  ا
از  دریایی  گردشگران  استقبال  اما  ود  ب
جاذبه های گردشگری دریایی همچون 
تاالب،کانال دسترسی و سواحل با ۱۷ 
درصد رشد نسبت به سال گذشته رو 

به رو بوده است . 
اداره  اقدامات  به  اشاره  با    چراغی 
گیالن  استان  دریانوردی  و  بنادر  ل  ک
خاطر نشان کرد:از آن جایی که مالکیت 
تفریحی  اسکله های  و  تعاونی ها  لیه  ک

اولین عامل آن  با سرافرازی حرفی برای گفتن دارد،  لقرآی جهان اسالم اگر در دنیا  ا
رهبریت دینی و دومین عامل آن حضور و رای مردم است لذا اگر امروز موفق هستیم و 
توانستیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم به دلیل مشروعیت نظام به رهبری دینی 
و حضور مردم است. نبه گزارش نشریه واکنش،ماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم 
گفت: انتخابات نشاندهنده حضور و رای مردم و همچنین تثبیت مشروعیت دینی در 
عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران است. آنچه که مهم است حضور ثبت شده 

مردم در عرصه های مختلف نظیر انتخابات و راهپیمایی باید تداوم داشته باشد. 

ترین  آن طوالنی  اجرای  با  که  اریم  د
می  ساخته  رشت  در  جهان  راه  یاده  پ
این  در  که  بناهایی  احیای  و  ود  ش
مسیر قرار دارد از جمله طرحهای باز 

آفرینی در شهر رشت است.
تسهیل  دفاتر  اندازی  راه  به  گنجی 
اشاره  ناکارآمد  های  بافت  در  ری  گ
کرد و گفت: این کار جهت جلوگیری 

از ناکارآمدی این بافت ها است.
شهروندی  آموزش  به  همچنین  و  ا
که  خوبی  اتفاق  گفت:  و  کرد  شاره  ا
پیام  جلدی   ۸ کتاب  انتشار  داد  خ  ر
شهرداری  مشارکت  با  یشگیری  پ
رشت و معاونت پیشگیری از جرایم 

دادگستری استان بود . 
او همچنین گفت: در زمان تصدی 

دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  رعهده  ب
نیست؛این اداره کل تنها توانسته است 
ایمنی،  اعالمیه های  هشدارها،  زطریق  ا
بازدید و بازرسی از قایق های تفریحی، 
رنگ  به  تفریحی  قایق های  اماندهی  س
ـ پالک مشخص و ایمنی اسکله  ها را 
ارتقا دهد . وی یادآور شد:ایمن سازی 
مسیرهای پرتردد در تاالب و کانال از 
طریق نصب بویه ها و الیروبی مناطق 
بروشورهای  توزیع  و  م عمق،تهیه  ک

رشت  شهرداری  در  قدم  ثابت  کتر  د
ایستگاه های آتش نشانی از ۶ مورد به 

۱۳ ایستگاه افزایش یافت.  
گنجی ادامه داد: در راستای مدیریت 
ویژه  خط  اندازی  راه  ترافیک،  یمنی  ا
اتوبوس، نصب ۸ پل عابر پیاده در زمان 
گرفته  صورت  قدم  ثابت  دکتر  صدی  ت

که قرار است به ۴۲ تا برسد.  
های  اتوبوس   ۲۰ افزایش  گفت:  و  ا
گازوئیل سوز، افتتاح ۲۲ پارک شهر در 
مناطق ۵ گانه از دیگر اقداماتی است که 
صورت گرفته است. مدیر اداره تحول 
و نوسازی اداری  شهرداری رشت یکی 
پایدار  توسعه  به  رسیدن  های  راه  ز  ا
شهرهای خالق  شبکه  در  ا عضویت  ر
رشت  خوشبختانه  گفت:  و  انست  د
زمینه شهر خالق خوراک  در  وانست  ت
شناسی ورود کند و به عنوان تنها شهر 
خالق ایران در یونسکو به ثبت برسد. 
گنجی به وجود جاذبه های اکوتوریستی 
در شهر رشت اشاره کرد و گفت: برای 
جذب سرمایه گذار می توان به مزیت 
نزدیکی  از جمله  هایی که شهر رشت 
از  برخورداری  خزر،  دریای  حاشیه  ه  ب
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و دیگر 
مزایا از پتانسیل هایی هستند اشاره کرد.

استان،استقرارایستگاه  سطح  در  یمنی  ا
درب  مجاورت  در  دریایی  فرهای  س
اصلی بندر و راهنمایی گردشگران برای 
ایمن،  تعاونی های  و  قایق ها  از  ستفاده  ا
نصب بنر، استند، تابلو، بیلبورد ایمنی و 
استان  سراسر  در  دریایی  ایمنی  شدار  ه
دیگر  از  ساحلی  شهرهای  بویژه  یالن  گ
جذب  برای  کل  اداره  این  قدامات  ا

گردشگران دریایی بوده است . 
 

رئیس هیأت نظارت : مردم به داوطلبان حافظ بیت المال رأی دهند

گردشگری دریایی در گيالن توسعه می یابد

 نشریه واکنش: فرماندار شهرستان مرزی آستارا از 
پاکسازی حاشیه تاالب استیل این شهرستان خبر داد.

 ،  2٤ گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  ه  ب
پاک  زمین  روز  با  همزمان  گفت:  رنجکش  ونس  ی
حاشیه تاالب استیل شهرستان آستارا توسط مردم و 
همکاری  با  و  محیطی  زیست  نهاد  مردم  سازمانهای 
شهرستان  این  اجرایی  های  دستگاه  و  رمانداری  ف

پاکسازی خواهد شد. 
اول  جمعه  روز  صبح  همایش  این  افزود:  ی  و
به  عالقمندان  و  شود  می  برگزار  ماه  ردیبهشت  ا
شرکت در این حرکت نمادین می توانند با حضور در 
روستای عباس آباد در این مشارکت اجتماعی سهیم 
باشند.  وی گفت: توجه به محیط زیست و حفظ آن 
با رویکرد فرهنگ سازی ، جلب مشارکتهای اجتماعی 
در کنار بکارگیری سازمان های مردم نهاد از اولویت 

های برنامه  ریزی شده فرمانداری آستارا می باشد. 
نگاه  داد: حفظ محیط زیست یک  ادامه  رنجکش 
همگانی و مشارکت عمومی را می طلبد و همه باید 

در آن سهیم باشند .
فرماندار بندر مرزی آستارا با اشاره به اهمیت جمع 
آوری اطالعات شهرستان در حوزه های مختلف از 
تدوین اطلس پدافند غیرعامل این شهرستان خبر داد.  
غیرعامل  پدافند  شورای  در  رنجکش  ونس  ی
مدیرکل  حضور  با  که  آستارا  بندر  مرزی  هرستان  ش
اجتماعات  سالن  در  گیالن  استان  غیرعامل  دافند  پ
آوری  جمع  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  رمانداری  ف
برنامه ریزی  نیز در حوزه  ادارات مختلف  اطالعات 

بسیار مهم و حائز اهمیت است.  
وی با بیان اینکه اطلس پدافند غیرعامل شهرستان 
کامل  اطالعات  افزود:  است،  تدوین  حال  در  یز  ن
مورد نیاز این اطلس باید با در نظر گرفتن تمهیدات، 
فرصت ها و چالش های سازمان و یا اداره مربوطه و 
با ارائه راهکارهای پیشنهادی، تا پایان اردیبهشت ماه 

سالجاری به فرمانداری ابالغ گردد.  
مهم  برنامه های  باید  اینکه روسا  بر  تأکید  با  وی 
ترتیب  به  را  خود  مجموعه  زیر  شده  کارشناسی  و 
در طول سال  تدوین و  ابتدای سال  در  ها،  ولویت  ا
موجود  های  با ظرفیت  داد:  توضیح  نمایند،  جرایی  ا
در سطح شهرستان، قادر هستیم در مقابل تهدیدات 

احتمالی بایستیم.  
فرماندار آستارا نیز در این جلسه با تاکید بر توجه 
اجرای  با  گفت:  عامل  غیر  بدافند  مباحث  به  دی  ج
پدافند غیرعامل می توان از وارد شدن خسارات مالی 
به تجهیزات و تاسیسات حساس نظامی و غیرنظامی 
و تلفات انسانی جلوگیری کرد یا میزان خسارات و 

تلفات را کاهش داد. 
غیر  پدافند  رویکرد  کرد:  اضافه  رنجکش  ونس  ی
آگاه  هدف  با  مردم  به  آموزش  کردن  فراگیر  امل  ع
غیر  و  طبیعی  تهدیدات  و  خطرات  از  آنها  ازی  س

طبیعی است. 
وی آموزش های مردم محور را از مهمترین برنامه 
و  برشمرد  شهرستان  غیرعامل  پدافند  شورای  ای  ه
های  تشکل  فعالیت  و  حضور  از  کرد:  نشان  اطر  خ
مردم نهاد نیز در شهرستان حمایت می شود، زیرا که 
نقش  عامل  غیر  پدافند  اهداف  تحقق  و  آموزش  ر  د
تأثیرگذاری را دارند و از رسانه های شهرستان در این 

زمینه دعوت به همکاری کرد. 

فرماندار خبر داد،

حاشيه تاالب 
استيل استارا 

پاکسازي 
می شود

شهردار رشت خبر داد،

با سايت مارينا ،

دو  آذربایجان  جمهوری  فو  کونک  مسابقات  ر  د
رزمی کار گیالن از بخش رحیم آباد رودسر یک طال 
و یک نقر به دست آوردند. به گزارش شبکه تحلیلی 
خبری گیالن 2٤ ،   ئیس ورزش وجوانان رحیم آباد 
گفت: مسابقات بین المللی کونگ فو سبک نیمه آزاد 
تیم هیات  برگزار و  باکو  آذربایجان، شهر  در کشور 
کونگ فو گیالن به نمایندگی از ایران در این مسابقات 
شرکت کرد. محسن جانعلی زاده افزود: آقایان محمد 
رستمی در وزن منفی 90 کیلو ومجید شمسی در وزن 
نقره  و  مدال طال  به  ترتیب  به  آباد  از رحیم   open

دست یافتند.  

درمسابقات کونگ فو باکو
رحيم آبادي 
ها يک طال و 

يک نقره کسب 
کردند

حضور فعال نخبگان و دانشگاهیان در مدیریت شهری

با امضاي يک قرار داد،

با  نشستی  در  واکنش:  نشریه   
حضور مسئوالن تفاهم نامه همکاری 
نور  پیام  دانشگاه  با  رشت  شهرداری 

استان گیالن به امضاء رسید.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  ه  ب
خبر  واحد  گزارش  به   ،  24 یالن  گ
بین  امور  و  ارتباطات  دیریت  م
سید  دکتر  رشت_  شهرداری  لملل  ا
بر  تاکید  با  قدم  ثابت  حمدعلی  م
مراکز  با  شهرداری  ارتباط  همیت  ا
علمی و دانشگاهی اذعان داشت: این 

باید خروجی شایسته و مثمر  رتباط  ا
ثمری داشته باشد تا ضمن بهره مندی 
و شهرداری  دانشگاه  نهاد  دو  رتباط  ا
خوبی  به  آنها  های  ظرفیت  از  توان  ب

استفاده کرد. 
ضمن  حرفه  قدیمی  فاطمه   
ثابت  دکتر  های  حمایت  از  دردانی  ق
پیام  دانشگاه  آمادگی  اعالم  و  دم  ق
بازآفرینی  های  پروژه  اجرای  در  ور  ن
اظهار داشت: با توجه به اینکه مسیر 
توسعه بازآفرینی شهرداری رشت در 
با  همچنین  و  دارد  قرار  از جدیدی  ف
بهره  در  شهردار  ویژه  نگاه  به  وجه  ت
  ، دانشگاهی  های  ظرفیت  از  ندی  م
رویکرد  بهره مندی از ظرفیت های 
دانشگاهی بعد از افتتاح دفتر یونسکو 
توجه  مورد  رشت  شهرداری  ر  د
به  توجه  با  افزود:  گرفت.  وی  رار  ق
اهمیت بحث استفاده از کرسی های 
دانشگاهی در دفتر یونسکو میتوان با 
های  کارگاه  و  ها  همایش  رگزاری  ب

آموزشی مسیر توسعه بازآفریتی شهر 
بین  دانشگاهی های  متد  بر  مبتنی  ا  ر
المللی مطرح کرد.   مسلم گنجی مدیر 
با تشکر  نیز  اداری  نوسازی و تحول 
ثابت  ز رویکرد شهردار رشت دکتر  ا
قدم در توسعه دانش محور شهرداری 
انجام  نامه های  تفاهم  ذکر  به  رشت 
شده در شهرداری رشت پرداخت .  

    دکتر صادقی نیز با قدردانی از 
توجه دکتر ثابت قدم به امر پژوهش 
شهر  توسعه  راستای  در  آموزش  و 
اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های 
ها  دانشگاه  و  شهرداری  در  وجود  م
و  همکاری  این  گسترش  رورت  ض

مراوده کامال احساس میشود. 
استان  نور  پیام  دانشگاه  ئیس  ر
گیالن یادآور شد: امید است همکاری 
شود  الگویی  دانشگاه  با  هرداری  ش
غیر  مراکز  و  ها  دانشگاه  دیگر  رای  ب

دانشگاهی ایران و جهان. 
نور  پیام  دانشگاه  پژوهشی  عاون  م

در این نشست با تاکید بر ارتباط نزدیک 
با نهادهای کاربردی  نهادهای آموزشی 
که  موقعی  تا  شد:  یادآور  عملیاتی  و 
وزارت های گوناگون صنایع و آموزش 
ارتباط  با یکدیگر  نهادها  و پرورش و 
و  توسعه  به  توان  نمی  رقرارنکنند  ب

بازآفرینی همه جانبه دست یافت. 
هوش  بر  تاکید  با  عزتی  کتر  د
کرد:  خاطرنشان  کنونی  مردم  مضاعف 
مردم  از  تر  باهوش  بسیار  امروز  ردم  م
آموزش  بنابراین  است  گذشته  وران  د
افزود:  وی  باشد.  مدرن  باید  نیز  ا  ه
راستای  در  گیالن  نور  پیام  انشگاه  د
 ( رهبری  معظم  مقام  اهداف  حقق  ت
مدظله العالی ( در سال اقتصاد مقاومتی 
تولید و اشتغال میتواند با تهیه پروپوزال 
به یونسکو  ارائه آن  های دانشگاهی و 
پژوهش  کاربردی کردن  با  و همچنین 
های دانشجویان این دانشگاه گامی بلند 

در توسعه شهری بردارد. 

شهرداری رشت و دانشگاه پيام نور تفاهم كردند

زهرا رضائی 

زهرا رضائی 

 فرشته رضائی
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گوناگون  

واحترام؛  سالم  با   
بدینوسیله به اطالع میرساند 
بسته  توزیع  اول  رحله  م
مطبوعات  خانه  مایتی  ح
 3 یکشنبه  فردا  از  یالن  گ
اردیبهشت ماه آغاز خواهد 
فقط  مرحله  این  در  و  د  ش
ساکن  که  محترمی  عضای  ا
میتوانند  هستند  رشت  هر  ش
با مراجعه به خانه مطبوعات 
گیالن بسته خود را تحویل 
بگیرند. گفتنی است  توزیع 
مخصوص  که  دوم  رحله  م
ها  شهرستان  برنگاران   خ
خو  اعالم  بزودی  یباشد  م

اهد شد.

اصحاب  و  طبوعات  م
تعیین  و  مهم  نقش  سانه  ر
کننده ای در انتخابات داشته 
بی  صدر،  سعه  با  باید  و 
را  مردم  روشنفکری  و  رفی  ط
امر خطیر  این  به مشارکت در 
خانه  مدیرعامل  کنند.  دایت  ه
این  بیان  با  گیالن  طبوعات  م
دومین  و  بیست  در  طلب  م
خانه  مدیره  هیات  لسه  ج
بر  گفت:  گیالن  طبوعات  م
مطبوعات  خانه  اساس  ین  ا
و  همراهی  منظور  ه  ب
همگامی با دولت و دستگاه 
با  دارد  قصد  نظارتی  ای  ه
این  در  همایشی  رگزاری  ب

راستا گام بردارد.
افزود:  خورسندی  ریم  ک
تصویب  و  موافقت  ا  ب
رسانه  همایش  مدیره  یات  ه
با  آینده  هفته  انتخابات طی  و 
ای  رسانه  های  چهره  ضور  ح
و سیاسی استان و با مشارکت 
جامعه خبری گیالن در مجتمع 
رشت  )ص(  االنبیاء  اتم  خ
وی  شد.  خواهد  رگزار  ب
خوشبختانه  کرد:  ضافه  ا
مطبوعات  و  ها  سانه  ر
های  عرصه  همه  در  ستان  ا
اجتماعی حضور  و  سیاسی 
و  دارند  موثری  و  ررنگ  پ
خبرنگاران و عکاسان فعال 
و پرتالش نشریات و سایت 
های خبری روز به روز جامع 
نقش خود که  به  موثرتر  و  ر  ت
همانا اطالع رسانی و انعکاس 
مطلوب همه رویدادهای استان 
مدیرعامل  پردازند.  می  ست  ا
ادامه  گیالن  مطبوعات  انه  خ
داد: در جلسه خانه مطبوعات 
تصویب  همچنین  یالن  گ
اقتصاد  و  رسانه  همایش  د  ش
انتخابات  از  پس  نیز  قاومتی  م
ریاست جمهوری و شوراهای 
خانه  میزبانی  به  سالمی  ا
اصحاب  حضور  با  طبوعات  م
اقتصادی  کارشناسان  و  سانه  ر
ی  سند ر خو . د شو ر ا گز بر
مهم  از  یکی  داشت:  ظهار  ا
خانه  جلسه  مصوبات  رین  ت
نمایشگاه  برگزاری  طبوعات  م
محلی  مطبوعات  جشنواره  و 
که  است  سالجاری  در  یالن  گ
و  چگونگی  و  مکان  و  مان  ز
نحوه برگزاری آن به زودی 
اعالم خواهد شد.وی در خاتمه 
های  بسته  توزیع  کار  فت:  گ
حمایتی خانه مطبوعات گیالن 
که به وسیله کمیته رفاهی خانه 
مطبوعات صورت گرفته، آغاز 
عضو  خبرنگار   ٤00 به  و  ده  ش
خانه مطبوعات اقالمی نظیر چای، 
 ٤0 تخفیف  کارت  بن  و  رغ  م
درصدی ایران برک و شرکت 

فومنات اهدا می شود.

خبر

خبر

قابل توجه اعضاي 
محترم خانه 
مطبوعات گيالن

رسانه ها نقش 
تعيين کننده اي 
در انتخابات دارند

فرهنگی  معاون  واکنش:  شریه  ن
اینکه  بیان  با  گیالن  هاددانشگاهی  ج
دانش سواد رسانه ای یک سالح آگاهی 
بخش برای مخاطب خواهد بود، گفت: 
و  بینش  مخاطب  به  رسانه ای  واد  س

قدرتی می دهد .
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  ه  ب
این  کرد:  تصریح  وی   ،  2٤ یالن  گ
در  تا مخاطب  ینش موجب می شود  ب
زیبا  و  شناختی،احساسی،اخالق  بعاد  ا
رسانه ای  پیام  چهار  بعنوان  ناسی  ش

بتواند درست تصمیم سازی کند. 
نشست  در  نیک کار  دکترمعصومه   
که  رسانه  اصحاب  ویژه  تابخوان  ک
کرد:جامعه  اظهار  شد،  برگزار  مروز  ا
مروز نسلی در حال دگرگونی مداوم  ا
تغییرات  اخیر  ساله  صد  در  که  ست  ا
زیادی در رسانه های ارتباطی را تجربه 

کرده است. 
جهاددانشگاهی  فرهنگی  عاون  م
انتشار  افزود:تلگراف،  یالن  گ
گروهی،  و  فردی  عالمیه های  ا
کتاب،  چاپ  عمومی،  ریده های  ج

 نشریه واکنش: رئیس کل دادگستری 
استان برقراری امنیت و حفظ سالمت 
دستگاه  وظیفه  مهمترین  را  نتخابات  ا
های مسئول عنوان کرد و افزود: آرای 
باید  امانت است و  مردم نزد مسئوالن 
و  حفظ  درجهت  را  خود  تالش  مه  ه
حراست و پاسداری از آن بکار ببندیم

رئیس کل دادگستری استان  در  اولین 
سال  در  استان  قضایی  شورای  لسه  ج
پیش  مهم  انتخابات  دو  به  اشاره  96با 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست   - و  ر
انتخابات را  اسالمی شهر و روستا -، 

و  صوتی  نوارهای  رواج  ستگاه های  د
تلوزیون،  رادیو،  اندازی  راه  رانجام  س
ویدئو و شبکه های جهانی، ماهواره و 
اینترنت و دنیای دیجیتال صفر و یک ها 
است.   تغییرات  این  از  مونه هایی  ن
رسانه  سواد  اینکه  بیان  با  یک کار  ن
هدفمند  برخورد  کلی  معنای  به  ی  ا
برخورد  داد:این  است،ادامه  رسانه  ا  ب
آگاهی  رفتن سطح  باال  باعث  هدفمند 
در تمامی اقشار جامعه بعنوان مخاطبین 
در الیه های مختلف خواهد شد که این 

خود بستری سازنده خواهد بود. 
ایسنا  مسئول خبرگزاری های  مدیر   
و ایکنا در گیالن افزود:برای مشارکت 
جویی و افزایش ارتباط دو سویه، رشد 
و ارتقای توسعه همه جانبه در جامعه 
الزم است و برای رسیدن به این مهم 
از  بر آگاهی و شناخت درست  عالوه 
و  آموزی  رسانه ای،مهارت  ابزارهای 

ارتباط آگاهانه نیاز می باشد. 
ابزاری  رسانه ای  سواد  واقع  در   
برابر  در  را  مخاطبان  که  بود  خواهد 
مایه  رسانه ای  مخرب  پیام های  هجوم 

نمایش عظیم و باشکوه اراده ملت در 
تعیین سرنوشت خود دانست و افزود: 
حضور  با  گذشته  همچون  ایران  مردم 
حداکثری خود در جهت تقویت نظام 

اسالمی گام برخواهند داشت. 
دستگاه  تکلیف  پور  سیاوش  احمد 
بر  نظارت  را  انتخابات  امر  در  قضایی 
بیان  و  دانست  قوانین  اجرای  حسن 
کرد: دستگاه قضایی استان با حساسیت 
زیادی فضای تبلیغات انتخاباتی را رصد 
می کند و در صورت مشاهده مواردی 
قانونی  وظیفه  به  قاطعانه  تخلفات،  از 

 استاندار در نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه رفع موانع 
تولید گفت : صادرات استان 20 درصد افزایش یافت .به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
گیالن 2٤ ،  دکتر محمدعلی نجفی در این نشست گفت :  سال گذشته 565 هزار تن 
این  از گیالن صادر شدکه    به  کشورهای مختلف  میلیون دالر  ارزش 3٤2  به  کاال 
میزان صادرات از نظر مالی 20 درصد و از لحاظ وزن 28 درصد افزایش یافته است.  
اینکه خوشبختانه در بخش صادرات در مسیر رشد کشوری  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 
هستیم افزود:این افزایش صادرات از طریق حمایت از بخش خصوصی وتسهیل فرآیند 

اینکه  بیان  با  نیک کار  می کند.  کوبی 
سالح  یک  رسانه ای  سواد  دانش 
خواهد  مخاطب  برای  بخش  آگاهی 
به  رسانه ای  کرد:سواد  بود،تصریح 
که  می دهد  قدرتی  و  بینش  مخاطب 
و  شناختی،احساسی،اخالق  ابعاد  در 
زیبا شناسی بعنوان چهار پیام،رسانه ای 

بتوانند درست تصمیم سازی کند. 
جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
این  آغاز  شد:امروزه  یادآور  گیالن 
نقطه  با  اول  مهارت آموزی در مرحله 

برقراری  نماید.ایشان  می  عمل  خود 
را  انتخابات  سالمت  حفظ  و  امنیت 
مسئول  های  دستگاه  وظیفه  مهمترین 
نزد  مردم  آرای  افزود:  و  کرد  عنوان 
مسئوالن امانت است و باید همه تالش 
و  حراست  و  حفظ  درجهت  را  خود 
پاسداری از آن بکار ببندیم. وی ایجاد 
را  تنش  بدون  و  مطمئن  آرام،  فضایی 
برشمرد  مردم  مطالبات  و  انتظارات  از 
شکوهمند  برگزاری  متضمن  را  آن  و 
همچنین  دانست.   انتخابات  پرثمر  و 
قربانی  دکتر  نشست  این  ابتدای  در 

میوه وسبزیجات در ردیف  اینکه صادرات  بیان  با  . وی  انجام شد  استان  از  صادرات 
نخست صادرات محصوالت استان قرار دارد گفت :در  مرز آستارا در سوله های صادراتی 
میوه و سبزیجات  بیش از 300 تا ٤00 نفر از افراد به مشغول فعالیت هستند. دکتر نجفی  
به درآمد متوسط 70 تا 100 هزار تومانی افراد مشغول در این بخش به صورت اشاره 
کرد و گفت : باتوجه به رونق این بخش بسیاری از افراد از شهرستان های مجاور آستارا 

نیز در این حوزه مشغول فعالیت هستند که نیازمند تقویت بیش از پیش است.  

ابزار  بعنوان  نوشتن  و  خواندن  توانایی 
درست  شناخت  و  درک  و  شروع  اولیه 
فضای اطالعاتی با تنوع و تکثر و حجم 
اطالعات و ایجاد ارتباط مناسب و تعامل 
ادامه  و سخت  نرم  ابزار  نوع  دو  این  با 
خواهد یافت.  وی در پایان خاطرنشان 
کرد:سواد رسانه ای در دو بخش شناخت 
موضوع  با  مرتبط  ابعاد  همه  به  نسبت 
در  شناخت  این  بکارگیری  چگونگی  و 
بهره مندی بهینه از رسانه ها کاربرد دارد.

گزارشی  قانونی گیالن  پزشکی  مدیرکل 
از عملکرد پزشکی قانونی استان در سال 
رئیس  تقدیر  مورد  که  کرد  ارائه  گذشته 
شورای قضایی استان قرار گرفت.  رئیس 
پایان ضمن تشکر  در  استان  دادگستری  کل 
از همه اعضای شورای قضایی، وظایف آنها 
را در حوزه تحت االمر متذکر و خواستار آن 
شد تا برنامه ریزی امور با توجه به انتخاب شعار 
سال توسط مقام معظم رهبری در راستای رونق 
سایه  در  تا  گیرد  صورت  اشتغال  ایجاد  و  تولید 
توکل بر پروردگار متعال منویات معظم له در 

موضوع اقتصاد مقاومتی تحقق یاید.

سواد رسانه ای سالح آگاهی بخش است

صادرات استان گیالن 20 درصد افزایش یافت

برنامه ریزی درست و به موقع و همچنین مدیریت 
زمان باید در دستور کار مددکاران قرار گیرد و اعتقاد 
باالبردن  در  مؤثری  نقش  مددکاران  که  است  این  بر 
عزت نفس و اعتماد به نفس خانواده ها در مواجهه 
با مشکالت را دارند .  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
مددکاران  از  جمعی  با  نشست  در  گیالن  استان  )ره( 
جایگاه  تبیین  ضمن   ، رشت  در  گیالن  امداد  های  کمیته 
مددکاران در این نهاد ، بر اهمیت بحث مددکاری و تاثیر 
آن بر توانمندسازی خانواده ها در ابعاد مختلف اجتماعی 
، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد. به گزارش سایت خبری 
کمیته امداد ؛ علیرضا محمدی مدیرکل کمیته امداد استان 
گیالن با قدردانی از تالش های یکساله مددکاران ، اظهار 
کرد : حضرت علی )ع( اولین و بزرگترین مددکار تاریخ 
نماد عملی مددکاری است  که سیره و روش  و  بشریت 
این امام همام باید الگوی همگان بویژه مددکاران قرار 

گیرد.

حجت االسالم والمسلمین عادلی ، مدیرکل اوقاف 
دوره  چهلمین  آغاز  از  گیالن  استان  امورخیریه  و 
شهرستانی(  کریم)مرحله  قرآن  سراسری  مسابقات 
استان  این  شهرستان   13 در  امسال  اردیبهشت ماه  از 
و  اوقاف  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش   . داد  خبر 
 ، عادلی  والمسلمین  ، حجت االسالم  استان گیالن  امورخیریه 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان گیالن در خصوص برگزاری 
این رقابت ها اظهار داشت : این دوره از مسابقات در 16 رشته 
دوره  این  که  شود  می  برگزار  بزرگسال  سنی  رده  ویژه  قرآنی 
استانی و سپس   ، ابتدا در مراحل شهرستانی  از مسابقات 
مرداد  در  آن  استانی  مرحله  که  باشد  می  کشوری 

سالجاری برگزار خواهد شد .

مدير کل کميمته امداد گيالن:

خبر

تخصص 
محوري باعث 

افزايش خدمت 
می شود

چهلمين دوره 
مسابقات سراسري 

قرآن كريم)مرحله 
شهرستانی( 

ارديبهشت ماه 
برگزار خواهد شد

قدرتمند  بازوان  رسانه  اصحاب  واکنش:  نشریه 
با  و  هستند  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترویج  در 
حضور در این عرصه می توانند فرهنگ مطالعه را 

در جامعه ارتقاء بخشند.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 2٤ ،  

به  نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
فروردین(  امروز)30  آرا  بدن  زهرا  گیالن،  عمومی 
رسانه  اصحاب  خوان  کتاب  نشست  نخستین  در 
و  خبر  عرصه  فعالین  حضور  با  که  گیالن  استان 
رسانه استان گیالن، کتاب خوانان و کتابداران شهر 
رشت و در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، 
کتابخوانی در  و  کتاب  اهمیت موضوع  بر  تاکید  با 
فرهنگ غنی ایران اسالمی، اظهار کرد: ذوق و خرد 
فرهنگ  به  دادن  اهمیت  در جهت  همواره  ایرانیان 

کتاب و کتابخوانی بوده است. 
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی گیالن 
افزود: اگر برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
همت همگانی و سنجیده وجود نداشته باشد، این 
امر در میان نسل جوان جای خود را به سرگرمی ها 

و دلخوشی های نامناسب می دهد. 
جامعه ای که کتابخوان نباشد پویا نخواهد بود 
بدن آرا تصریح کرد: اگر به دنبال داشتن فرزندانی 
با ثبات، پویا و دارای قدرت حل مشکالت هستیم، 
فرهنگ  گسترش  برای  ها  ظرفیت  تمام  از  باید 
که  ای  جامعه  که  چرا  کنیم  استفاده  کتابخوانی 

کتابخوان نباشد پویا نخواهد بود. 
وی در ادامه از اصحاب رسانه به  عنوان بازوان 
قدرتمند در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی یاد 
کرد و گفت: رسانه وظیفه ذاتی یاددهی، یادگیری و 

اندیشه پروری را برعهده دارد. 
بسترسازی در حوزه فرهنگی دشوارتر از سایر 
حوزها است  بدن آرا با تاکید بر  اینکه بسترسازی 
است  حوزها  سایر  از  دشوارتر  فرهنگی  حوزه  در 
به برگزاری 20 هزار نشست کتاب خوان در سطح 

کشور اشاره و ادامه داد: در نشست های کتابخوان 
که از مرداد سال 9٤ در کشور آغاز شده، تاکنون90 
هزار نفر کتاب های خوانده شده خود را به اشتراک 
گذاشتند. وی همچنین یادآور شد: از سال گذشته تا 
کنون دو هزار و 673 نشست کتاب خوان در حوزه 
های کتابخانه ای، تخصصی، پویش کتابخانه مجازی 

و مدرسه ای برگزار شده است. 
معرفی کتاب توسط فعالین رسانه ای 

استان  رسانه  اصحاب  از  تن  پنج  ادامه  در 
به  حاضران  برای  را  خود  شده  خوانده  کتاب های 
اشتراک گذاشتند. دکتر رضا سیف پور، تهیه کننده 
تلویزیون و مدرس دانشگاه با معرفی کتاب» شبکه 
های ماهواره ای افول فرهنگ، ظهور سلطه « که از 
پژوهش های خود اوست، اظهار کرد:دنیا در تالش 

است تا تصویر نرمی از خود نمایش دهد. 
انتقال فرهنگ  وی ابزار رسانه ای را چیزی جز 
دانست و بیان کرد: امروز غرب به لحاظ در اختیار 

داشتن رسانه های قوی در دنیا سلطه می کند. 
  دکتر معصومه نیک کار، معاون فرهنگی جهاد 

دانشجویان  دانشگاهی گیالن و مسئول خبرگزاری 
»سواد  کتاب  معرفی  با  نیز  گیالن  در  ایران)ایسنا( 
رسانه ای« از حسن گل احمدی که در شش فصل 
مختلف منتشر شده است، گفت: این کتاب در واقع 

تمرین سواد آموزی در حوزه رسانه است. 
شناخت  ضرورت  بر  کتاب  این  تاکید  بر  وی 
به  کتاب  این  کرد:  اظهار  ای،  رسانه  ابزارهای 
را  رسانه  با  هدفمند  و  صحیح  برخورد  مخاطب 
و  نگار  روزنامه  محمدپور،  مجید  می شود.  یادآور 
مدرس دانشگاه نیز با معرفی کتاب »روزنامه نگاری 
علمی و کاربردی« در پنج فصل که ششمین تالیف 
این فعال رسانه ای است، بیان کرد: این کتاب،کتاب 
روزنامه  و  خبرنگاری  بحث  آموزش  برای  مرجع 
نگاری، گزارشگری  و یا گزارش نویسی است.وی 
افزود: این کتاب تاریخچه ای از مطبوعات ایران از 
پیداش تا انقالب را بخصوص بهره مندی از مساجد 
در امر اطالع رسانی در زمان انقالب را مطرح کرده 
نتوانستیم آن  است که متاسفانه در دو دهه گذشته 
طور که باید این حوزه را حفظ کنیم. این نویسنده و 

روزنامه از عدم شرکت مدیران رسانه های استنان » با 
وجود جمعا ٤00 نشریه مکتوب و فضای مجازی در 
گیالن« در این نشست هم خانواده ابراز تاسف کرد. 
استاد روزنامه نگاری و نمونه دانشگاه  تصریح کرد: 
گیالن  فرهنگی  استان  در  رسانه  اصحاب  و  مدیران 
پیش از هر کاری ابتدا باید با هم همدلی و همکاری و 
همزبانی را تمرین کنند، زیرا فرهنگ سازی از همین 

مسیر قابل تعریف و انتقال به افکار عمومی است. 
روزنامه  خبرنگار  و  نویسنده  ساحلی،  مریم 
همشهری نیز در این نشست کتاب» روزنامه نگاری در 
عمل چگونه خبر بنویسیم« که توسط محمد تقی زاده 
مطلق ترجمه شده است را برای حاضران به اشتراک 
گذاشت.  وی اذعان کرد: این کتاب اشتیاق و میل به 
اطالع یافتن از رویدادها و اتفاق ها با شعاع متفاوت را 
که همگی در پی کسب آنها هستیم را بازگو می کند. 
وی در ادامه تصریح کرد: در این کتاب تاکید شده 
است که چگونه رسانه ای که قادر به رقابت با رسانه 
کریمی،  نوشین  ماند.  می  عقب  نباشد،  دیگر  های 
شبستان  خبرگزاری  ارشد  وخبرنگار  ای  رسانه  فعال 
نیز با اشتراک گذاری کتاب»روابط عمومی و رسانه« 
حسین  و  فرکوش  دیندار  فیروز  دکتر  نویسندگی  به 
صدری نیا، گفت: این کتاب در12فصل با موضوعات 
روابط عمومی، رسانه های گروهی و خدمات اطالع 
تعاریف روابط عمومی،  رسانی منتشر شده است که 
رسانه و انواع آن را به همراه شناخت تحریریه ها و 
نوع  اینکه  بیان  با  کند.وی  می  ارایه  مطبوعات  انواع 
تعامل رسانه و روابط  عمومی در عملکرد بهتر کارها 
و اهداف سازمان ها نقش موثری دارد، افزود: روابط 
عمومی نیازمند رسانه است و از این رو تبعات تبعیض 
رسانه ای از سوی روابط عمومی ها می تواند دالیل 

ضعف آن روابط عمومی را به همراه داشته باشد. 
نشست کتاب خوان ویژه اصحاب رسانه نخستین 
های  کتابخانه  کل  اداره  استانی  خوان  کتاب  نشست 

عمومی استان گیالن سال 96است

اولين نشست کتابخوان اصحاب رسانه گيالن برگزار شد
به همت اداره کل کتابخانه ها،

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گيالن

رئيس کل دادگستري گيالن اعالم کرد،

لیال خدمت بین دانا

سالمت انتخابات مهم ترین وظيفه دستگاه قضایی

خورسندي، مديرعامل 
خانه مطبوعات گيالن:

سالمه شیرزادی
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انتخابات
تأکید  تهران  دادستان 
تجمع،  هرگونه  با  کرد: 
غیرقانونی،  فراخوان های 
اقداماتی  و  ایذایی  اقدامات 
توسط  قانون  برخالف  که 
رسانه ها  یا  و  کاندیداها 
صورت گیرد، برخورد خواهد 
شبکه  گزارش  به  شد. 
  ،  2٤ گیالن  خبری  تحلیلی 
بررسی های  نشست  ولین 
شهر  اجتماعی  آسیب های 
تهران در سال 96 با موضوع 
مبارزه با مواد مخدر و جمع 
متجاهر،  معتادان  آوری 
فروردین   29 شنبه  سه  روز 
زاهدیان  با حضور سردار  ماه، 
مخدر،  مواد  پلیس  فرمانده 
فرمانده  نیا  ساجدی  سردار 
مسئوالن  و  پایتخت  پلیس 
ریاست  به  متولی  دستگاه های 
برگزار  آبادی  دولت  جعفری 
دولت  جعفری  عباس  شد. 
 ٤ تهران  دادستان  آبادی 
درمان،  پیشگیری،  محور 
مبارزه  در  مقابله  و  صیانت 
توجه  مورد  را  مخدر  مواد  با 
قرار داد و اظهار داشت: برای 
در  باید  مخدر  مواد  با  مقابله 
این ٤ حوزه برنامه  ریزی شود 
که قوه قضاییه در حوزه مقابله 
می تواند  بیشتر  پیشگیری  و 
کند. همراهی  را  دستگاه ها 
جعفری دولت آبادی با خاطرنشان 
مواد  با  مبارزه  نکته که  این  کردن 
اصلی  دغدغه  به  باید  مخدر 
این  افزود:  شود،  تبدیل  مسئوالن 
دغدغه وجود دارد اما برای مبارزه 
موضوع  این  باید  قاطع  تر، 
مسئوالن  اصلی  دغدغه 
مرتبط با مواد مخدر باشد. 

دادستان تهران ،
 اجازه تکرار تلخ 

حوادث 88 را 
نمی دهيم

روستا  و  شهر  شورای  انتخابات  در  شرکت  جو 
همه  و  است  شده  سرعت  دوی  شبیه  کشورمان  در 
تالش دارند از دیگران پیشی بگیرند، اما چرا و با چه 
هدفی...؟! به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 
، چند روز پیش تو گشت و گذار اینترنتی با مطلبی 

جالب روبرو شدم: » مثل مایکل فلپس باشیم !« 
شاید هنوز باور نکردیم که هرکسی رو واسه کاری 
ساختن ، هنوز بعد از گذشت 4 دوره از عمر شورای 
که  نرسیدیم  باور  این  به  روستاها   و  شهر  اسالمی 
شورای شهر ،  مجمعی تخصصی به منظور تصمیمات 
پیگیری  و مسئول  پایدار شهری  توسعه  برای  نهادی 
دورهمی  مجلس  نه   ، است  شهرمان  جاری  امور 
عزیزانی که در هر رشته ای پس از کسب شهرت ، 
فقط یک پست سیاسی و اجرائی را در کارنامه خود 
کم میبینند.  شاید وقت آن رسیده که عزیزان هنرمند 
و مخصوصا ورزشکاران ما باور کنند با موفقیت در 
حوزه فعالیت تخصصی خود که همان ورزش میباشد 
بهتر میتوانند ماندگار و همیشگی شوند تا با حضور 
بی تاثیر و خاموش در مجامعی مانند شورای اسالمی 
شهر.  شاید هنوز خود این عزیزان به این باور نرسیده 
ورزشی    ، فرهنگی  های  بخش  در  میتوانند  که  اند 
یا شاید  باشدو  تر  تاثیر گزار  بسیار  عنوان مشاور  به 
مسئولین ما روش استفاده از تجربیات این عزیزان را 
در قالب مشاور ورزشی و هنری  بلد نیستند و گاها« 
این عزیزان را تهدیدی برای عملکرد ضعیف خود در 

این بخش ها میدانند. 
امابا همه این تفاسیر متاسفانه در مواقعی با عملکرد 
غیر حرفه ای و دور از سیاست این عزیزان به جای 
یک قهرمان ملی به یک سوژه ملی برای رسانه ها و 

سازی  مجلس خواستار شفاف  در  املش  و  رودسر  نهای  مردم شهرستا  نماینده 
مواضع محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم شد.

به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 2٤ ،  این نماینده مجلس ثبت نام معاون 
اول ریاست جمهوری در انتخابات را ارزیابی کرد و گفت: حضور جهانگیری در 
انتخابات تنها در حد ثبت نام خواهد بود به نظر می رسد این حرکت نمادین است 

و برای سنجیدن افکار عمومی و گرم کردن تنور انتخابات صورت گرفت. 

،همان جاهایی  اند  تبدیل شده  اجتماعی  شبکه های 
داشتن  بدون  جدیدی  و  رضازاده  چون  عزیزانی  که 
های  برنامه  پیشبرد  منظور  به  اصولی  عملکردی 
راهبردی شهری به یکباره از قهرمانی دوست داشتنی 

به اسباب دست شبکه های اجتماعی تبدیل شدند. 
به دلیل  تنها  وقتی کلی اسم بزرگ و کوچک را  
آقازاده بودن و یا برادر فالن فرد سیاسی بودن ،  بدون 
محاکمه محکوم میکنیم و حکم ناالیقی به آنها میزنیم  
انتخابات  گذارترین  تاثیر  در  که  شخصی  چگونه   ،
یکبار  نه  هم  آن  سفید  رای   دادن  به  شورا  داخلی 
اکتفا میکند و یا شخصی که با عدم حضور خود در 
جلسات انتخاب شهردار )با در نظر گرفتن حساسیت 
این انتخاب( در حرکتی غیر حرفه ای چندین و چند 
بار جلسات را از حد نصاب خارج میکند ، الیق آن 
پست میدانیم؟  چرا با فرصتی چند دوره ای به آنها 
فرصت را از متخصصین گرفتیم و چرا حاال حاضر 
یکبار   ، متخصصین  هاو  آقازاده  با  آنها  بین  نیستیم 
گروه دوم را محک بزنیم نه اینکه اینها الاقل با الفبای 
پایبند  خود  حزبی  تصمیمات  به   ، آشناترند  سیاسی 

ترند و تخصصی در حوزه شهری دارند؟ 
که  کسانی  باشند  شاید  متخصصین  همین  بین  در 
هم از لحاظ تخصص و هم از لحاظ رزومه فعالیتی 
فعالیتشان  کل  که  اند  عزیزانی  از  تر  قوی  بسیار    ،
فالن  مشاور  نهایتا«  یا  ورزشی  هیاتی  در  حضور  به 

دستگاه در شهر خود خالصه میشود. 
اعضا  وظایف  ترین  مهم  از  یکی  اینکه  نه  مگر 
و  شهری  معضالت  شناسائی  شهر  اسالمی  شورای 
تصمیم گیری به منظور رفع آن میباشد ؟ پس قطعا« 
تر  موفق  دارند  را  حرفه  این  تخصص  که  عزیزانی 

احمدی نژاد شفاف سازی کند .عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
توصیه  طبق  داشت:  اظهار  درانتخابات  نژاد  احمدی  نام  ثبت  در خصوص  اسالمی 
رهبری ثبت نام ایشان درست نبود اما اگر مجدد کسب اجازه کرده است دیگر ایرادی 
ندارد اما انتظار می رود در این زمینه شفاف سازی شود تا کشور از فضای توهین، 

تهمت و تخریب فاصله بگیرد

جایگاه  دریافت  در  که  هستند  عزیزانی  از  موثرتر  و 
قهرمانی در ورزش متخصص اند.در دوره های گذشته 
شاهد حضور طیف عظیمی از اینگونه بزرگواران در 
شوراهای اسالمی تهران بودیم اما اکنون در شهرهای 
کوچکتر مانند شهرمان رشت نیز شاهد سرازیر شدن 
اینگونه افراد به طرف میدان رقابت ،  به منظور کسب 
کرسی ای هستیم که باید با تصمیمات صاحبانش به 

آبادانی و توسعه شهرمان منجر شود. 
 در دنیای ارتباطات امروزی انتخاب فردی اصلح 
و جستجو در بین نامزدها بسیار راحت تر از گذشته 
شده اما متاسفانه با نگاهی به رزومه خیلی از عزیزان 
متوجه سبک بودن کوله بار گذشته شان میشویم که 
شهری  سیاست  از  شناختی  هیچ  حتی  مواردی  در 
شهرمان رشت نیز ندارند اما به یکباره خود را مدعی 
داشتن یک کرسی بین اعضا شورایی میدانند که باید 
در دوره تاثیر گذار 4 ساله خود ،  شهرمان را در مسیر 

توسعه و پیشرفت قرار دهد.  
ما که در 4 سال گذشته فقط به نقد شورای شهرمان 
پرداختیم حاال زمان آن رسیده با انتخاب افرادی الیق 

، سیاسی و صد البته متخصص با عقبه ای تاثیر گذار ،  
در 4 سال پیش رو شاهد تبلور اندیشه های نو از این 
شورای مردمی باشیم. شاید پس از این همه سال آزمون 
و خطا دیگر وقت آن رسیده متخصصین شهری برای 
شورا و ورزشکاران عزیزمان برای جایگاه های مدیریت 
ورزشی آستین همت باال بزنند و در مرحله بعدی هر 
را  مقابل  طیف  از  استفاده  روش  عزیزان  این  از  کدام 
فرا گرفته و  به عنوان مشاور  در بحث های تخصصی 
اجرائی کنند.  باور کنیم که خیلی از متخصصین و آقازاده 
مدال  از  بهتر  ( خیلی  عزیزان  این  تمامی  نه  البته   ( ها 
بیاییم  به ما و شهرمان کمک کنند و  آورانمان میتوانند 
با انتخابی ارمانی ، با انتخاب متخصصین و دلسوزان و 
البته شهروندی متعهد شاهد شکوفایی شهرمان باشیم و 
برای انتخابمان شرمنده آیندگان خود نشویم. پس مثل 
با داشتن بیست و هشت  ، مایکل  باشیم  مایکل فلپس 
مدال طالی المپیک تو هیچ انتخاباتی نامزد نشد چون او 
میدانست که هر کاری تخصص خاص خود را میطلبد. 

دکتر عباسی، احمدی نژاد موضع خود را شفاف کند

برای انتخـاب مان شرمنـده 
آیندگان نشویم

تلنگري به داوطلب هاي شوراي شهر و روستا

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «
           

  غفلت از کمردرد، تهدیدی جدی برای مغز است !!
محققان دریافته اند افرادی که بیش از یك سال مبتال به 
کمردرد هســتند، 11 درصد از حجم سلول های مغزی 
آنها در ناحیه ای که مربوط به کنترل یادگیری اســت، 
کاســته میشود ! ظاهرا فشار مقابله با کمردرد این تاثیر 

نامطلوب را روی سلول های مغزی برجای میگذارد 
vakoneshiha@                                    

 پزشــکان معتقدند چایی که بیشتر از 10 دقیقه دم 
بکشــد، کهنه به شمار می رود و نوشیدن آن موجب 

افزایش خستگی در فرد خواهد شد !
 بعالوه چای کهنه دم ترشح اسید مـــــــعده را 
تحریك میکند و به دلیل ماهیت اســیدی در بروز 
vakoneshiha@           زخم معده موثر است

                   جالبـه بدانيد......

                   چای تازه دم و ...

 روانشناسان معتقدند »قنداق کردن« به نوزاد این امکان 
را میدهد که احســاس امنیت بیشتری کند، چون حسی 
همانند امنیتی که در درون رحم مادر داشته به او منتقل 
میشــود !با این وجود قنداق غیراصولی ممکن است به 
نوزاد آســیب رسانده و ســبب رگ به رگ شدن و یا 

کشیدگی عضالت او شود !! 
vakoneshiha@                                     

   گروهی از پزشــکان روسی موفق شدند خونی به 
نام » کرونیدون » بسازند که با تمام گروه های خونی 

افراد کامال سازگار است !!  
vakoneshiha@                                    

مقداری پوســت پرتقال در ظــرف آب بریزید و 
بگذارید جوش بیاید و بوی آن در خانه پخش شود

 بوی نشــاط بخش پرتقال اعصــاب را آرام و با 
افسردگی مبارزه میکند !

)یا از اسانس آن استفاده کنید(
vakoneshiha@                                        

 رئیس انجمن صنایــع غذایی:  افرادی که از چایی 
های معطر و به اصطالح کله مورچه ای استفاده می 
کنند در طوالنی مدت دچار ســرطان های مختلف 

می شوند.                    
vakoneshiha@                                   

کمی آب روی چرم بپاشــید؛ اگر اصل باشد آب را 
سریعا جذب میکند

و اگر تقلبی باشد آب روی سطحش میماند
چرم اصل بویی طبیعی شــبیه پوست حیوان و تقلبی 

بوی پالستیك و مواد شیمیایی میدهد
vakoneshiha@                                        

زمان عصبانیت، هورمونهای اســیدی در بدن ترشح 
میشــود ک باعث اختالل در جذب کلسیم و پوکی 

استخوان میشوند !
میوه و سبزیجات محیط اسیدی بدن را خنثی و جذب 
vakoneshiha@                       را افزایش میدهند

جالبـه بدانيد......

                    ساخت خون 
مصنـــــــوعی 

                    چای معروف به »كله                      رفع استرس 
مورچه« و »باروتی« نخورید

                    عصبانيت و پوكی                  تشخيص چرم اصل
استخــــــوان!!

 مسعود ایزددوست 

آگهی فقدان سند 
برابر  دوست  مودب  فالح  خدیجه  خانم 
فقدان  ی  ادعا  4رشت  دفترخانه  استشهادیه 
 14/1489 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
سریال  شماره  به  رشت   4 بخش  باقیمانده 
187884 الف/80 را نموده که بنام آقای رضا 
صفحه   3041 ثبت  ذیل  سیاهرودی  پور  نجف 
153 دفتر 4/21 متمم صادر و تسلیم گردید 
 1384/08/02  –  56778 قطعی  سند  برابر 
مودب  فالح  خدیجه  خانم  به  رشت   4 دفتر 

مفقود  جابجایی  بعلت  گردید  منتقل  دوست 
گردید مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می گردد تا 
یا وجود سند  انجام معامله  چنانچه کسی مدعی 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 
و  اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از  روز   10
رسید دریافت دارد درغیر این صورت نسب به 
صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام 
خواهد شد/. رییس اداره اسناد و امالک ناحیه 

2 رشت  - حسین اسالمی  -  528 ر م الف 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رشت 
آگهی ثبتی 

تاریخ  در  امیر  حق  آوای  طنین  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
1396/02/02 به شماره ثبت 1236 به شناسه ملی 14006721296 
زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت 
اطالع عموم آگهی میگردد . 1-موضوع: انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت 
قانونی  ضرورت  صورت  در  معتبر،  وکالت  پروانه  دارای  وکالی  طریق  از 
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح .)با قید اینکه 
ثبت موضع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(  
گیالن -شهر   : اصلی  نامحدود  3-مرکز  به مدت  ثبت  تاریخ  از  2-مدت: 
رشت – مطهری - کوچه شریعت - بلوار شهید مطهری - پالک 302 – طبقه 

اول - کدپستی 4133845915 

4-سرمایه شرکت 000و000و1 ریال می باشد .
ملی  شماره  به  دانشخواه  السادات  اعظم  خانم   : مدیران  5-اولین 
سمت  به  که  الشرکه  سهم  ریال   990000 دارنده   3257597118
ملی  شماره  به  مینایی  مژگان  خانم  و  مدیره  هئیت  عضو  و  عامل  مدیر 
رئیس  سمت  به  الشرکه  سهم  ریال   10000 دارنده   3329911786
و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  6-دارندگان   نامحدود   مدت  به  مدیره  هئیت 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات و قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای مدیر عامل منفرد همراه با مهر موسسه معتبر است 

. 7-اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت و امالک استان گیالن 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رشت
540 ر م الف 

آگهی فقدان سند 
خانم عالیه شهیر فریبا سبحانی پور با ارائه 
دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
مالکیت  سند  که  نموده  ادعا  رشت   266
 77 اصلی  سنگ   27195 پالک  ششدانگ 
 009306 مسلسل  شماره  به  رشت   4 بخش 
الف /93 که ذیل ثبت 215089 صفحه 280 
فریبا  عالیه شهیره  خانم  بنام  دفتر 4/1511 
بعلت  گردید  تسلیم  و  صادر  پور  سبحانی 
طبق  مراتب  لذا  گردید  مفقود  کشی  اسباب 

ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده 120  ذیل  تبصره 
کسی  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
روز   10 مدت  ظرف  را  مراتب  باشد  می  خود 
رسید  و  اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از 
به  نسبت  صورت  این  غیر  در  دارد  دریافت 
مقررات  وفق  المثنی  مالکیت  سند  صدور 

اقدام خواهد شد /.
رییس اداره اسناد و امالک ناحیه 2 رشت 

حسین اسالمی -   549 ر م الف 

تجاری  غیر  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع 
رشت 

آگهی ثبتی 
شرکت  شمال  وی  پارس  شرکت  تغییرات  آگهی 
وشناسه  ثبت6746  شماره  به  محدود  بامسئولیت 

ملی 10720201340 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  استنادصورتجلسه  به 

مورخ 07/18/ 1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1-تعداد اعضاء هیات مدیره از چهار نفر به سه 
نفر کاهش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح 

صورتجلسه اصالح گردید.
ماده  اصالح  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
هیئت  اعضا  تعداد  افزایش    / )کاهش  اساسنامه 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب   ) مدیره 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس    می باشد . 

 اداره کل ثبت و امالک استان گیالن 
تجاری  غیر  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع 

رشت
283 ر م الف 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رشت 
آگهی ثبتی 

آگهی تغییرات موسسه اتحادیه کشاورزی توتونکاران گیالن موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت11 وشناسه ملی 10720002903 

به استنادصورتجلسه هئیت مدیره مورخ 1395/09/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :

 1-سمت اعضای هئیت مدیره به قرار زیر می باشد :
و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به   2593953403 کدملی  با  عربانی  رضا 
مدیر عامل و آقای رمضانعلی ضیاء گورابی با کدملی 2678789365 به عنوان 
نایب رئیس اتحادیه و آقایان رمضان فوزی و احمد نور آیین به عنوان منشی 
و آقایان ولی قاسمی به کدملی 2679642902 و علیرضا قربانی الکسار با 

کدملی شماره 2679698681 به عنوان ناظرین مالی انتخاب گردیدند . 
2-امضاء چکها با دو امضاء از سه امضاء آقایان رضا عربانی رییس هیات 
و  مدیره  هیات  رئیس  نایب  ضیاءگورابی  رمضانعلی  و  عامل  مدیر  و  مدیره 
ولی قاسمی عضو هیات مدیره که امضاء مدیر عامل ثابت است همراه با مهر 

موسسه اتحادیه معتبر است .
 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران،  تعیین دارندگان حق 
الکترونیک شخصیت حقوقی  متقاضی در سوابق  توسط  انتخاب شده  ء  امضا 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. اداره 
کل ثبت و امالک استان گیالن  -  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 

رشت -  529 ر م الف 
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 دفتر رشت:   خیابان سعدی،  بازار روز،  الین سوم
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واکنش
95 درصد مطالب نشريه توليدي است

گيالن ، مازندران ، قزوين

خـــــبـرهای ویـژه

خبر

خبر

خبر

زنی افراطی كه سودای ریاست جمهوری دارد

طبقه بندی جدید كارمندان اعالم شد 

نوكيا به بازار ایران باز می گردد

گفت  رشت  فرماندار 
و  هزار   2 صالحیت   :
٤68 داوطلب از 2هزار و 613 
پنجمین  برای  که  داوطلبی 
شوراهای  انتخابات  دوره 
روستای  و  شهر  اسالمی 
نویسی  نام  رشت  شهرستان 
به  است.  شده  ،تایید  کردند 
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش 
،   سیروس شفقی  گیالن 2٤ 
داوطلبان  از  نفر   60  : افزود 
انتخابات شوراها در شهرستان 
 85 و  دادند  انصراف  رشت 
های  هیات  سوی  از  هم  نفر 
اجرایی و نظارتی رد صالحیت 
اشاره  با  ادامه  در  شدند.  وی 
برای  نفر   352 نویسی  نام  به 
شورای  انتخابات  در  شرکت 
  : گفت  رشت  شهر  اسالمی 
صالحیت 316 نفر از این افراد 

تایید شده است.  

تعرفه  اول  همراه 
سایت  داخلی  ترافیک 
نیم  را  ایرانی  پرمراجعه  های 
کل  اداره  گزارش  به  کرد.  بها 
ارتباطات  شرکت  ارتباطات 
سیار ایران، در راستای اجرای 
شبکه  اهداف  و  ها  سیاست 
ملی اطالعات و با هدف رونق 
محتوای فاخر ایرانی و توسعه 
کسب و کارهای بومی، همراه 
همراه  اینترنت  تعرفه  اول 
مشترکین خود در سایت های 
میزان  به  را  داخلی  مراجعه  پر 

50 درصد کاهش داد.
این کاهش تعرفه که شامل 
»تعرفه  درصدی   50 کاهش 
مشترکین  همراه  اینترنت  آزاد« 
پرمراجعه  سایت   210 در 
ایرانی )بر اساس اعالم سازمان 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
روز  از  شود،  می  رادیویی( 
اجرایی شده  29 فروردین 96 
اول  همراه  مشترکین  است. 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
مشاهده  و  خصوص  این  در 
می  ها  سایت   IP و  اسامی 
اول  همراه  پرتال  به  توانند 
 www.mci.ir نشانی  به 

مراجعه کنند.

در  واکنش:  نشریه   
مهلت  روز   10 فاصله 
فرصت  اتمام  تا  باقیمانده 
بخشودگی  طرح  از  استفاده 
جرائم بیمه ای برای کارفرمایان 
 1800 از  بیش  حساب  خوش 
کارفرمایان  سوی  از  درخواست 
گیالنی در این خصوص ثبت شد 
. به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
پرست  حق  ،جمیل   2٤ گیالن 
با  گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
اشاره به بدهی 330 میلیارد تومانی 
بیمه  حق  بابت  استان  کارفرمایان 
های نیروهای خود ، اظهارداشت 
بر اساس طرح پیشنهادی سازمان 
همسو با رویکرد های دولت تدبیر 
وامید بمنظور صیانت از واحدهای 
مقام  ومنویات  صنعتی  تولیدی 
تاکیدات  بر  مبنی  رهبری  معظم 
اقتصاد  حوزه  در  گرفته  صورت 
ملی  تولید  از  حمایت  و  مقاومتی 
بیمه  ، بخشودگی جرائم  واشتغال 
ای کارفرمایان به مدت سه ماه از 
6 بهمن ماه 95 تا 6 اردیبهشت ماه 
سالجاری دردستورکار قرارگرفت 
که تاکنون یعنی درفاصله 10 روز 
شده  تعیین  مهلت  اتمام  به  مانده 
 27 در  از1800درخواست  بیش 
شعبه استان به ثبت رسیده است . 

2468 داوطلب 
شوراها در رشت 

تاييد شد

همراه اول تعرفه 
ترافيک داخلی را 50 

درصد کاهش داد

ثبت بيش از 1800 
درخواست براي 

بخشودگی جرائم 
بيمه اي

استاندار گيالن،

خط کشی در بین ملت به تفرقه کمک می کند
خبری  شبکه  و  واکنش  نشریه 
در  گیالن  استاندار   :2٤ گیالن 
، روحانیون  علما  از  دیدار جمعی 
گفت  تالش  سنت  اهل  ومتنفذین 
دلسوزی  ادعای  با  که  کسانی   :
به  می گذارند  کش  خط  ملت  بین 
تفرق و شکنندگی در جامعه کمک 
به گزارش شبکه تحلیلی  می کنند. 
خبری گیالن 2٤ ، به  نقل از  پایگاه 
گیالن؛  استانداری  رسانی  اطالع 
افزود:  دیدار   این  در  نجفی  دکتر 
که  بصیرتی  و  بلند  اندیشه های  از 
دستاوردهای  بیان  درخصوص 
رهبر  از  پیروی  و  اسالمی  انقالب 

معظم انقالب دارید خوشحالم. 
اهل  اینکه وحدت  بیان  با   وی 
تالش  در شهرستان  تشیع  و  سنت 
سنت  اهل   : گفت  است  نظیر  کم 
مردمان عالقمند به نظام و انقالب 
هستند و با تقدیم شهدا و حضور 
در عرصه های مختلف نشان دادند 
که این مملکت را از خود می دانند. 
رئیس  تأکید  اینکه  بیان  با   وی 
جمهوری و دولت یازدهم رعایت 
انتصاب  در  عدالت  و  اعتدال 
اقوام  به  نیروهای شایسته و توجه 
و مذاهب مختلف بوده است گفت 
دلسوزی  ادعای  با  که  کسانی   :
به  می گذارند  کش  خط  ملت  بین 
تفرق و شکنندگی در جامعه کمک 

فرماندار رودسر  نشریه واکنش: 
مردم  سازمان  اعضای  با  دیدار  در 
نهاد علمي وفرهنگی پیشگامان گره 
گوابر اشکورات گفت : با توجه به 
و  عمران  که  مجموعه  این  هدف 
آبادانی منطقه است باید سعی شود 
یک  مختص  شده  انجام  کارهای 

روستا نباشد .
به گزارش شبکه تحلیلی خبری 
آور  یاد  جانبازی  امیر   ،  2٤ گیالن 
شد: ما در تولید محصوالتی مانند 
رتبه  دارای  گاوزبان  گل  و  فندق 
ظرفیت  از  و  هستیم  کشوری  یک 
باالیی در جهت توسعه وگسترش 
آنها برخورداریم که ضروری است 
در این راستا با برنامه ریزی کارهای 
بیشتری انجام شود. وی با اشاره  به 
برگزاری جشنواره بازی های بومی 
برگزاری   : افزود  منطقه   ،محلی 
ظرفیت  معرفي  با  مراسم  نوع  این 
باالی  بسیار  های  پتانسیل  و  ها 
هاي  زمینه  در  اشکورات  منطقه 
مختلف گردشگري و کشاورزي و 
همچون  منطقه  خاص  محصوالت 
فندق ،گل گاوزبان و ...  ، مي تواند 
بسط  شرایط  سازي  فراهم  ضمن 
و  گردشگری  صنعت  توسعه  و 
تولید  ، موجبات  منطقه  کشاورزي 
سیاستهاي  تحقق  و  بیشتر  اشتغال 
اقتصاد مقاومتي در منطقه را فراهم 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  آرا  درصد   96 از  بیش  شمارش  با 
دوم  دور  به  و  شده  دوم  درصد   21.٤ باکسب  لوپن  مارین  فرانسه، 

انتخابات راه یابد.

سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه ای درباره نحوه 
تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل، طبقه بندی جدید کارمندان 

را اعالم کرد.

گزارشاتی منتشر شده که از بازگشت رسمی نوکیا به بازار ایران خبر 
می دهند. شرکت HMD تمایل زیادی برای ورود به بازار گوشی های 

هوشمند ایران با برند نوکیا دارد.

با اشاره به  می کنند.  دکتر نجفی  
اهل  بخشدار  نخستین  انتصاب 
در   : گفت  گیالن  استان  در  تسنن 
حتی  گیالن  استان  به  ورود  بدو 
نداشتند  را  این  تحمل  عده ای 
رغم  به  نیز  بانک  یک  رئیس  که 
تسنن  اهل  از  دارد  که  شایستگی 
باشد. استاندار گیالن با بیان اینکه 
بزرگترین  انقالب  معظم  رهبر 
سنی  و  شیعه  وحدت  حامی 
تدبیر  با  نیز  دولت   : گفت  هستند 
مدار  همین  بر  جمهوری  رئیس 
داد  ادامه  وی  است.  کرده  حرکت 
به  اینکه  بجای  عده ای  متأسفانه   :
بیان موفقیت های نظام در تریبون ها 
بپردازند با گزارش برخی آمارهای 
امیدی  نا  و  یأس  بذر  نادرست، 
استاندار  می پراکنند.  جامعه  در  را 

سازد شهرستان رودسر 
عمومی  روابط  گزارش  به   .
اشاره  با  جانبازی  فرمانداری، 
تبدیلی  صنایع  استقرار  لزوم  به 
منطقه   در  کشاورزی  محصوالت 
محصوالتي  زمینه  در   : گفت 
چون  فندق و گل گاو زبان صنایع 
کارهای  آن  فرآوری  و  تبدیلی 
است  شده  انجام  زیادی  بسیار 
شناساندن  برای   : داد  ادامه  وی   .
باید  منطقه  کشاورزی  محصوالت 
نماد محصوالتی چون فندق و گل 
گاوزبان را در میادین شهرها نصب  
و از این طریق هویت منطقه را به 

گردشگران معرفی کنیم. 
در  رودسر  شهرستان  فرماندار 
به  مربوط  مشکالت  خصوص 
جاده زیاز - شوک افزود : یکی از 
مهمترین معضالت این منطقه رفت 
و آمد ماشین آالت سنگین مربوط 
به حمل سیمان از کارخانه سیمان 
تخریب  موجب  که  است  دیلمان 
در  است.  شده  مسیر  این  جاده 
بسیار  های  پیگیری  این خصوص 
توجه  با  و  گرفته  صورت  زیادی 
به بازدید استاندار محترم از منطقه 
در  شوک  به  زیاز  مسیر  بازسازی 
زودي  به  و  دارد  قرار  کار  دستور 
خواهد  آغاز  آن  اجرایی  عملیات 

شد 

فقط  عده ای  چرا   : گفت  گیالن 
در بیان آمار و ارقام های خاص و 

ناامید کننده ممارست دارند؟ 
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  وی 
به  مردم  چه  هر   : گفت  انتخابات 
آینده ی نظام امیدوارتر باشند میزان 

حضورشان نیز بیشتر می شود. 
و  علما  از   : گفت  وی   
می خواهم  سنت  اهل  متنفذین 
و  تشییع  اهل  علمای  همچون 
را  مردم  استان،  جمعه ی  امامان 
حداکثری  حضور  و  مشارکت  به 
رهبر  تأکید  مورد  که  انتخابات  در 

معظم انقالب است دعوت کنند. 
االسالم  حجت  دیدار  این  در   
جمعه ی  امام  پور  خانی  حسین 
در  به  اشاره  با  تالش  سنت  اهل 
و  بیست  انتخابات  بودن  پیش 

انتخابات  در  حداکثری  شرکت 
هدف نهایی است . 

رودسر   شهرستان  فرماندار 
دوره  دوازدهمین  برگزاری  به 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اسالمی  شوراهای  دوره  پنجمین 
اردیبهشت   29 در  روستا  و  شهر 
ماه سال جاری اشاره کرد و گفت 
مجریان  عنوان  به  ما  همه  هدف   :
برگزاری انتخابات جلب مشارکت 
آتی  انتخابات  در  مردم  حداکثری 
تالش  و  سعی  باید  و  باشد  می 
درست  ریزی  برنامه  با  تا  نمائیم 
شاهد حضور پرشور مردم باشیم .  
از  دیگری  بخش  در  وی 
های  توصیه  بیان  به  سخنانش 
اجرای  درباره  رهبری  معظم  مقام 
انتخابات پرداخت و مواردی چون 
برگزاری انتخابات براساس قوانین 
و مقررات ، تالش در جهت ارتقاء 

یکی   : گفت  ماه  اردیبهشت  نهم 
رهبر  همیشگی  خواسته های  از 
حداکثری  حضور  انقالب  معظم 
در انتخابات است از اینرو هر رأی 
سوی  به  آتشین  تیری  ایران  مردم 
دشمنان نظام است که علیه رهبری، 

ملت و انقالب توطئه می کنند. 
در  سنت  اهل   : گفت  وی 
که  دارند  افتخار  تالش  شهرستان 
همواره مشارکت باال در انتخابات 

مختلف داشته اند. 
قدردانی  با  همچنین  وی   
در  یازدهم  دولت  خدمات  از 
شهرستان تالش گفت : با توجه  ی 
و  اعتماد   ، دلسوز  دولتمردان 
شده  بیشتر  شهرستان  در  برادری 
شیخ  عزت  اسالم  حجت  است. 
محمدیه  علمیه ی  حوزه ی  مدیر 
اهل سنت تالش نیز در این دیدار 
گفت : جای افتخار است که چنین 
نگاه  همه  به  که  داریم  رهبری 
در  نگاه  این  اگر  و  دارند  یکسان 
دنیای اسالم گسترش  یابد بسیاری 
می شود.وی  حل  مشکالت  از 
ادامه داد : دولت تدبیر و امید نیز 
توانست با رعایت اعتدال و توجه 
اخالق  گسترش  در  واقعیت ها  به 
زیربنایی  اقدامات  و  جامعه  در 

موفق عمل کند. 

انتخابات و جلب مشارکت  امنیت 
حداکثری مردم را از تأکیدات مدام 

معظم له عنوان نمود .. 
را  خدا   : کرد  تصریح  وی 
امن  از  یکی  ما  کشور  که  شاکریم 
با  و  دنیاست  کشورهای  ترین 
حضور پرشور و مشارکت عمومی 
تداوم  تا  کرد  خواهیم  تالش  باال 
تضمین  را  خود  کشور  امنیت 
نمائیم .فرماندار رودسر به پیشرفت 
فیزیکی بیش از 52 درصدی پروژه 
 : افزود  و  کرد  اشاره  پلرود  سد 
انحرافی  تونل  به  آب  انحراف 
صورت گرفته و جاده دسترسی به 
اشکورات از سمت روستای طاهر 
سرا در حال احداث است وه طبق  
آبگیری  با  همزمان  ریزي   برنامه 
برداري  بهره  به  نیز  جاده  این  سد 

خواهد رسید.

رودسر رتبه نخست توليد فندق و گل گاوزبان را داراست
فرماندار اعالم کرد:

مدير کل تامين اجتماعی:

تالش - کرمی

مطب ، خ مطهری، كوچه مژدهی، ساختمان اهورا ،  
طبقه 2  تلفن 2254441

كلينيک ایرانيان، فلكه توشيبا«مصلی« روبروی هتل
 پامچال .      تلفن6618285

    جـراح – دندانپـزشک

دکتر نــدا رضایـی

ملکوتی  عروج  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
را  پرشکوه  اسماعیلی  رضا  سرگرد 
جامعه  همچنین  معزا  بیت  خدمت 
عرض  تسلیت  راهوار  پلیس  خدمتگزار 

می نماییم.

هوالباقی

مدیریت و کارکنان نشریه ی منطقه ای  
واکنش و شبکه خبری ، تحلیلی 

» گیالن 24 «

محمود رضایی


