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 کانال خبــری واکنـشی ها ...

لینک گروه تحلیلی خبری گیالن               

 پیروزی قوای اسالم 
بر تکفیریها در عراق و 
نیست  خبری  سوریه 
که بتوان با توزیع چند 
مقداری   ، گل  شاخه 
یکی  پخش  و  شیرینی 
و  رادیویی  برنامه  دو   ،
آن  ته  و  سر  تلویزیون 
باره  در  نباشد  نیازی  چندان  شاید  آورد.  هم  را 
گروه داعش به افکار عمومی توضیح داده شود 
از جهانیان  بسیاری  و  ایران  فهیم  مردم  که  چرا 
در باره جنایات وحشتناک و کم نظیر این گروه 
ها،   آمریکایی  توسط  آنها  گیری  شکل  شیوه   ،
در   مستمرشان  های  جنایت  برای  ریزیها  برنامه 

واشنگتن به روشنی آگاهی دارند. 
و  سوریه   ، عراق  ایران،  در  مسوالن  و  مردم 
بزرگ  پیروزی  این  باید  لبنان  و  درترکیه  حتی 
به  کشورها  این  های  رسانه  و  بگذارند  ارج  را 
خصوص رادیو ، تلویزیون ها  با مطالب تولیدی  
و مستند ها ماهها به افکار عمومی آگاهی دهند. 
عمومی  افکار  برای  گرچه  ها  آگاهی  این 
داخلی تاثر گذار است ، می تواند افکار عمومی 

جهان را آگاه سازد. 
مردم جهان حق دارند بیش از پیش بدانند که 
کسانی  چه  و  گرفتند  شکل  چگونه  ها  داعشی 
بی  جنایات  برای  انها  از  تجهیزات  و  پول  با 

شمارشان حمایت کردند. 
این حق مردم است بدانند که دموکراسی غربی 
واژه   این  بازی  با  آنها  و  نیست  بیش  بازی  یک 
قیمتی  هر  به  را  خود  منافع  تا  کنند  می  تالش 
عمومی  افکار  کنند.  حفظ  خاورمیانه  منطقه  در 
جهان  کنونی  شرایط  از  درست  درک  با  جهانی 
و آنجه بر سر زنان، کودکان و جوان های عراق ، 
سوریه  و ایران آمده چه کسانی مسبب اصلی بودند 
و افراد گروه داعش تنها آلت دست بوده و مجری 
حمایت  تحت  آویو   تل  واشنگتن،  های  برنامه 

دولت های عربی بودند...

پیـروزی دل نشیـن
رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

ادامه مطلب صفحه 2

آموزشگاه موسیقی
دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،
مجتمع تجاری سبز ،طبقه 4 ،واحد۲

تلفن تماس     ۳۳۲51857

قابل توجـه استانـدار گیالن و شهـردار رشت،

استاندار گیالن:

مردم قدر دان شما خواهند بود، اگر......

» مدیریت و کارکنان نشریه واکنش  و شبکه خبری گیالن ۲4 «

وقف ، صدقه جاریه » باقیات الصالحات«

آن  از  حکایت  مستندات 
ای  عده  تصور  برغم  که  دارد 
در جامعه ما ، وقف خاص دین 
اسالم نبوده و در دیگر ادیان و 
حتی خارج از حوزه دین وقف 
اموال یک صدقه جاریه بوده و 

خواهد بود.
شایسته   اقدام  یک  وقف 
گذاشتن  اختیار  در  راستای  در 
هنگام  در  مال  تمام  یا  قسمتی 
سوی  از  آن  از  پس  و  حیات 
برکات  که  است  واقف  افراد 
براساس  دارد.  پی  در  زیادی 
احادیث،  و  روایات  آیات، 
رفاه  برای  آن  برکات  و  وقف  
بهتر  زندگی  گردش  و  عمومی 
و  شود  می  جاری  جامعه   در 
از خیرات و برکات برجسته تر 
 ، صالح  فرزندانی  داشتن  آن،  
افکار  خشنودی    ، نیک  عمل 

که  است  آن  نظایر  و  عمومی 
برای این برکات پایانی نیست. 
در وقف ، عین مال واقف برای 
از  است و جامعه  باقی  همیشه 
منفعت آن بهره می برد و خیر 
حال  شامل  ها  قرن  برای  آن 

واقف می شود.
را  مالی  که  افرادی  اصوال 
مصرف  طرق  کنند  می  وقف 
از آن بهره مند  آن وکسانی که 
مشخص  هم  را  شد  خواهند 
واقف  این  درواقع  کنند.  می 
کند  می  را درک  نیاز  که  است 
مردم  نیازهای  به  باتوجه  و 
 . کند  می  وقف  خود  جامعه 
اکنون   هم  مستدات  براساس 
تعداد  اسالمی  ایران  درسراسر 
بسیاری دانشگاه، مراکز درمانی 
علمی،  مراکز  بهداشتی،  و 
حسینیه   و  مساجد  پژوهشی، 
 .... و  متعدد  های  ساحتمان  و 
از  مردم  همه  و  است  وقف 

می  بهره  موقوفات  این  منافع 
برند.

همین مستندات و بررسی ها 
نشان می دهد که واقفان همیشه 
و  اموال  ماندن  محفوظ  برای 
می  ترجیح  خود  های   دارایی 
وقف  را  شان  دارایی  که  دهند 

کنند. 
بسیاری  اساس  همین  بر 
وقف  با  که  اند  گفته  ازواقفان 
ورود  ضمن  خود  اموال 
شان  زندگی  در  فراوان  برکات 
فرزندان  یا  فرزند  خداوند   ،
صالحی نصیب شان کرده است 
پایانی  را  بزرگ  خیر  این  که 

نیست.
مهم  های  شاخه  از  وقف 
امام  و   است  وانفاق  سخاوت 
صادق )ع( در این خصوص می 
می  انسان   که  فرمایند:هنگامی 
میرد پرونده اعمال او بسته می 
شود، مگر اینکه یکی ازاین سه 

فرزند  کارنیک  و  چیز« سنت، 
باشد  مانده  باقی  او  از  صالح«  
که در این صورت پرونده عمل 

او مفتوح است.
نظر اسالم عزیز بر این است 
که انسان نه تنها در زمان حیات 
بتواند  هم  مرگ  از  بعد   بلکه 
از خیرات و برکات اعمال خود 
بهره مند شود، چنانکه در دین 
اسالم و قرآن در چندین آیه به 
اشاره شده است  اهمیت وقف 
وقف  با  هم  شما  و  ما  بیاییم   .
درزمان  خود  اموال  از  قسمتی 
این  برکات  و  خیرات  حیات 
حرکت پسندیده را درک کنیم.    

مدیر مسئول

ir.Gilan24 

منطقه آزاد انزلی 
پرشتاب به سوی 

آینده ای درخشان

مفهوم اقتصاد مقاومتی در ناحیه های ساحلی در گیالن،

 صفحه 8

تحرک عمرانی در البرز آغاز شد،

 https://t.me/joinchat/BxZ64D3P5h8IBv455WtcvQ    

هفته بسیج بر همه سلحشوران بسیجی مبارک. انشااهلل 
همه در مسیر پیروی از اسالم و والیت راست قامت بمانیم.
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 گوناگون

سیف:  ها:  واکنشی 
بنابر  ارز  قیمت  افزایش 
تقاضای فصلی بوده و نمی 

تواند استمرار پیدا کند. 
کل  رییس  سیف  ولی اهلل 
گفت و گو  در  مرکزی  بانک 
به  اشاره  با  ملت،  خانه  با 
به  دالر  قیمت  افزایش 
 ۲۱۱ و  هزار   ۴ از  بیش 
گذشته  گفت:سال  تومان، 
چنین  زمانی  بازه  همین  در 
البته  شد،  مشاهده  وضعیتی 
نظم  یک  با  جاری  سال  در 
افزایش  این  مناسب تری 
است  گرفته  صورت  قیمت 
فصلی  تقاضای  یک  این  و 
کنترل  می تواند  که  است 
استمرار  نمی تواند  و  شود 

پیدا کند. 
 وی با بیان اینکه با توجه 
صورت  برنامه ریزی های  به 
گرفته در زمان اربعین بانک 
نظمی  توانست  مرکزی 
ایجاد  ارز  تقاضای  برای 
در حال حاضر  افزود:  کند، 
پشتوانه ارزی کشور شرایط 
بانک  و  دارد  خوبی  بسیار 
دقت  به  را  بازار  مرکزی 
زیر نظر داشته و جای هیچ 

نگرانی وجود ندارد.

ادامه سرمقاله

خبر

واکنشی ها: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در جامعه ای که اخالق ناسالم 
رواج یابد، اختالس های سه تا چهار هزار میلیارد تومانی رقم می خورد.

»علی ربیعی« عصر سه شنبه در همایش »کارآفرینان خیّر، خیّران کارآفرین« افزود: مردم در 
جامعه آسیب زا روی آسایش را نخواهند دید. ربیعی افزود: برخی ویژگی های خوب به دست 
فراموشی سپرده شده است، اما جامعه ای به سعادت می رسد که به صفات ارزشمند انسانی تکیه 
کند.وی تاکید کرد برخی عادات و سنت های خوب نادیده گرفته می شود؛ در حالی که ایرانیان 
ارزش های جاری و پنهان شده بسیاری دارند که باید دوباره آن را احیا و فرصت های برابر ایجاد 
کنیم تا همه افراد از این فرصت ها استفاده کنند. به گفته وی، در اوایل انقالب ویژگی های مثبت 

اخالقی در کشور وجود داشت که باید بخوبی آن ها را به یاد داشته باشیم و این خصیصه ها را 
ادامه دهیم. ربیعی افزود: دارایی فقط سرمایه مالی نیست؛ بلکه کسی که دانایی خود را به این 
سرزمین وصل کند، ارزشمند است.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد باید تندیس 

انسان های اثرگذار را بسازیم و آن ها را الگو جامعه قرار دهیم. 
همایش کارآفرینان خیّر، خیّران کارآفرین با برنامه ریزی و همکاری دفتر امور فرهنگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همت بنیاد آالء، مجمع کارآفرینان ایران و جمعی از سازمان ها و 

نهادهای اجتماعی امروز )سه شنبه( در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد. 

ناسالـم بودن اخـالق موجب اختالسهای میلیــاردی

واکنش

آن  حزب  قرآن  آیات  براساس   
در  که ضمن تالش  است  ای  پدیده 
جامعه،  آحاد  روحی  تزکیه  جهت 
واستکبار  ظلم  با  امان  بی  مبارزه  به 
مبارزه  این  محصول  تا  پرداخته 
،تالش و همگرایی، زیستنی آگاهانه 
و بدور از اجحاف وتعدی به حقوق 

دیگران باشد. 
اما طی قرن های متمادی با افزایش 
قوانین  به  جامعه  نیاز  و  جمعیت 
اقویای  میان  از  هایی  تشکل  مترقی 
مالی  تمکن  از  که  ،آنهایی  جامعه 
شد  ،ایجاد  بودند  برخوردار  باالیی 
عنصر  دو  از  مندی  بهره  با  تاعمدتا 
به  برجامعه  حاکم  فرهنگ  و  قانون 
اداره امور بر اساس تمایالت اقویای 
نگرش  این  در  طبعا  بپردازند.  قوم  
دیگرنمی شد از آن پیام وحدانی در 
اداره جامعه استفاده برد ،چرا که اساسا 
عامل  که  ثروت  و  دولت   ، قدرت 
جهانی  جوامع  در  احزاب  تشکیل 
اهرمی  هر  از  بردن  بهره  اند،  بوده 
رو  پیش  اهداف  تحقق  در جهت  را 
. بر  مباح و مبارک می دانسته است 
این اساس این الزام رخ نمود که دین 
اخروی  و  معنوی  مسایل  برای  برود 
قوانین  و  کند  تکلیف  تعیین  مردم 
آن  خاستگاه  که  شهروندی  مترقی 
جامعه مدرن و پرجمعیت و آپارتمان 
اداره  به  بود  خواهد  امروزی  نشین 

امور بپردازد.
عناصر  باشیم  متوقع  اینکه  پس 

که  نوین  احزاب  دهنده  تشکیل 
ها  میلیون  پاک  خون  از  عبور  با 
برده  پدیده  از  مندی  بهره  و  انسان 
داری،تجاوز به سرزمین ها و غارت 
ثروت و صنایع عظیم  به  آنها  منابع 
آیات  به  ،بخواهند  اند  یافته  دست 
راستای  در  آسمانی  کتب  و  قرآنی 
تزکیه روحی توجه کرده و به اداره 
امور جامعه همت گمارند امری غیر 
ممکن می نماید . بر این گفته باید 
تاکید کنیم که توجه به تاسیس حزب 
از  متفاوت  کامال  اسالمی  ایران  در 
همه ی دنیا بوده و چون حاکمان و 
عناصر باالدستی می خواهند دین را 
در همه ی ابعاد زندگی مردم تسری 
دهند ،پس تشکیل حزب هم الزمه 
اش توجه به این معیارها و ارزش ها 

خواهد بود.  
حال که قرآن فرمان داده تا تالش 
و  عدالت  استقرار  برای  حاکمان 
استیفای حقوق ضعفا باشد ،)البته نه 
چگونه  (واینکه  برثروتمندان  استیال 
دولت دینی بتواند هم با استکبار که 
اروپایی  کشورهای  ی  همه  تقریبا 

کشورهای  اعظم  بخش  و  امریکا  و 
،براساس  شود  می  شامل  را  آسیایی 
به  هم  و  کند  مبارزه  قرانی  آیات 
تقویت بنیه اقتصادی جامعه و توسعه 
زیر ساخت ها بپردارد و هم فرهنگی 
دینی را دردنیا تراکنش کند ،پدیده ای 
اجتماع  تقریبا  که  است  وجهی  چند 

پدیده های متناقض است.  
بخواهیم  که  اگر  وجود  این  با 
کنیم  تاسیس  کشورمان  در  را  حزبی 
که بتواند به نیاز بخش اعظم جامعه 
باید سنگ  اول  بگوید در گام  پاسخ 
دول  و  ،مردم  دین  با  را  هایمان 
خارجه وا کنیم و بعد با تدبیر امور و 
برنامه ای راهبردی دورنمای توسعه 

را بازآفرینی و قوام بخشیم.  
حزبی در فردای ایران اسالمی می 
کند  پیدا  ظهور  و  بروز  زمینه  تواند 
که با صراحت و جدیت روزنه های 
،تکلیف  کند  تدبیر  را  اداری  فساد 
اش را با دول استکباری و چگونگی 
با   ، کند  مشخص  خارجه  سیاست 
درعین  گرایی  جمع  دیدگاههای 
اختالف دیدگاه هماهنگی ایجادکند ، 

آسیب های اجتماعی ای چون حجاب 
،اعتیاد ، مدیریت بر اجرای برنامه های 
های  سرمایه  دهی  ،جهت  فرهنگی 
بر  نگرشی  اینکه  و خالصه  سرگردان 
توسعه متوازن داشته باشد که فراتر از 
ای  نواوری  عملکرد 36 سال گذشته، 

روزآمد را به جامعه ارایه دهد.
دلشوره  جو  بتواند  که  ای  نوآوری 
اعتقادی  سست  گاها  و  موجود  های 
برای  را  وزمینه  و   بکاهد  را  دین  به 
و  ها  ارزش  حاکمیت  که  بروزآنچه 
ریزی  ،پایه  است  مستضعفان  استیالی 
کند .  اگر بخواهیم یک تشکل مردمی 
بتواند  که  دهیم  تشکیل  حزبی  یا  و 
ای  برنامه  و  پایدارطرح  توسعه  برای 
باید  اول  باشد در گام  راهبردی داشته 
با  وبعد  بیایم  را  توسعه  های  شاخص 

دانش روزدنیا ترکیب کنیم .
جزیی تر آنکه مثال اگر گیالن کشاورزی 
این  به  را  امو  ،همه ی  است  اولویت  اش 
اگر گردشگری اش  و  دهیم  سمت جهت 
های  ساخت  زیر  باید  است  اولویت  در 
در  تا  آمیزیم  درهم  فرهنگش  با  را  آن 
. می  بنشیند  بار  به  یک دوره کوتاه مدت 
تا محصول است  دانید که در گیالن چند 
و  اشتغال  ایجاد  در  نظیری  بی  توانایی  که 
توسعه گردشگری دارد و متاسفانه به آنها 
از  بعد  سالهای  در  اند،  نپرداخته  اینکه  نه 
آن  بدتر شدن  به  آمده  مدیری  انقالب هر 
دامن زده است . پس می بینیم که در این 
پیشه  روزمره گی  بیشتر  مدیران  استان 
محوری  برنامه  تا  است  شان  شغل  و 
مگر  نخواهدشد  حل  مشکل  این  و 
حزبی و اندیشمندانی در آن برنا مه ای 
اجرا  به  و  تدوین  را  متوازن  راهبردی 

در آوردند.     

۱(     آتش سوزی های خشک 
۲(     آتش سوزی مایعات قابل اشتعال 
3(     آتش سوزی گازهای قابل اشتعال 

۴(     آتش سوزی وسایل برقی
5(     آتش سوزی فلزات قابل اشتعال 
) A آتش سوزی های خشک ) گروه

 این طبقه از آتش سوزی ها موادی را شامل می شود 
گذارند  می  باقی  خاکستر  خود  از  سوختن  از  پس  که 
مانند فراورده های چوبی ، پنبه ای ، پشمی ، الستیکی 
 ، مصنوعی  های  پارچه  مختلف  انواع  و  پالستیکی   ،
حبوبات ، غالت و غیره .برای خاموش نمودن این آتش 
سوزی ها بهترین روش ، سرد کردن و مؤثرترین وسیله 

آب می باشد . 
) B آتش سوزی مایعات قابل اشتعال ) گروه

بستگی  اشتعال  قابل  مایعات  سوزی  آتش  خطر 
اثر  در  که  دارد  آنها  شدن  تبخیر  خاصیت  به  مستقیم 
دیگر  حرارتی  منبع  یک  یا  محیط  از  حرارت  دریافت 
قابل  مخلوط  و  تولید  هوا  با  اختالط  برای  کافی  گاز   ،
اشتعال یا انفجار را مهیا سازند . باید توجه داشته باشیم 
که در آتش سوزی مایعات وسعت آتش سوزی به سطح 
مایع بستگی دارد . بهترین خاموش کننده برای مایعات ، 
اگر حریق در سطح کوچکی باشد پودرهای شیمیایی و 
اگر در سطح بزرگتری باشد کف مکانیکی است . اطفاء 
حریق مایعات شامل قطع نمودن منبع سوختی ، قطع هوا 
به روشهای مختلف ، سرد نمودن مایع جهت جلوگیری 
فوق  از روشهای  توأم  استفاده  یا  و  آن  تجزیه شدن  از 

می باشد .
) B آتش سوزی گازهای قابل اشتعال ) گروه

هر گازی می تواند خطرناک باشد ، حتی هوای فشرده 
داخل سیلندرها ، زیرا اگر حرارت به سیلندر برسد فشار 

داخل آن باال رفته و ممکن است آن را منفجر نماید . 
قابل  گازهای  سوزی  آتش  کردن  خاموش  برای   
اشتعال الزم است ابتدا اطراف مخازن گاز را با توجه به 
نوع آتش سوزی خاموش نمود . در صورتی که نتوانیم 
از  دیگر  کمکی  وسایل  یا  و  گاز  شیر  بستن  وسیله  به 
خود  کردن  خاموش  از  نمائیم  جلوگیری  گاز  خروج 
سیلندر گاز پس از خاموش کردن اطراف آن خوددراری 
نمائید تا زمانی که وسایل انتقال مخزن و یا جلوگیری 
از خروج گاز آماده گردد . علت خودداری از خاموش 
اثر جرقه های  انفجار مخزن در  توان  کردن مخزن می 

احتمالی ذکر نمود .
) C آتش سوزی وسایل برقی ) گروه

 به لحاظ اینکه الکتریسیته علیرغم تمام مزایا خطراتی 
با  کنندگان  مصرف  عموم  است  الزم  دارد  دربر  هم  را 
وسایل  خطرات  شناخت  و  آن  اولیه  اصول  از  آگاهی 
الکتریکی که با آنها سر و کار دارند خود را از خطرات 
الکتریسیته و خصوصًا خطر آتش سوزی آنها  ناشی از 
مصون نگه دارند . بهترین راه جهت خاموش کردن آتش 
را  برق  جریان  ابتدا  که  است  آن  برقی  وسایل  سوزی 
قطع کنیم و سپس اقدام به عملیات اطفاء حریق نمائیم 
. اگر آتش سوزی در وسیله برقی باشد پس از قطع جریان 
باید همانند گروه  و  A شده  به گروه  تبدیل  آتش سوزی 
اول با آن برخورد نمائیم اما اگر آتش سوزی در مولد برق 
باشد تبدیل به گروه B شده و باید همانند گروه دوم با آن 
برخورد نمائیم ولی همواره باید به این نکته توجه داشت که 
وسایل برقی از حساسیت ویژه ای برخوردارند و چنانچه 
جهت اطفاء این گونه آتش ها از آب یا خاموش کننده های 
مشایه استفاده شود ممکن است وسایل مذکور غیر قابل 
استفاده گردد . در این مورد بهتر است از خاموش کننده 

های گازی مانند CO2 استفاده شود . 
) D آتش سوزی فلزات قابل اشتعال ) گروه

می  شدید  اشتعال  خاصیت  دارای  فلزات  گونه  این 
باشند و در موقع آتش سوزی با نور خیره کننده ای می 
سوزند . برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از این 
فلزات از ماسه 100% خشک و پودر خشک شیمیایی 
مخصوص فلزات استفاده می گردد . این آتش سوزی 
ها ممکن است غالبًا در آزمایشگاه ها و مراکز تهیه مواد 

شیمیایی روی دهد .

مقاله
حـزب می تواند توسعه پایـدار را نهادیـنه کند ؟طبقه بندی آتش سوزی ها

حبیب محمد پور بی باالن

سید حسین نظری )آتش نشان - راننده 
سنگین(

پیروزی دل نشین

افزایش نرخ دالر 
از زبان رئیس بانک 
مرکزی!!

 گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: پرداخت 
اجتماعی  تامین  بازنشسته های  حقوق 
با  پیاپی  ماه  دومین  برای  هم  ماه  این 

تاخیر مواجه شده است.
بگیران  مستمری  از  بسیاری   
بازنشسته این روزها به صورت مداوم 
برای  اجتماعی  تامین  های  شعبه  به 
باره  در  روشنگری  و  حقوق  دریافت 
موقع  به  پرداخت   عدم  علل  و  علت 
حقوق شان مراجعه می کنند. بازنشسته 
های سطح  آنها حقوق  اکثریت  که  ها 
پایین و  بین 900 هزار تا یک میلیون 
کنند،  می  دریافت  تومان  هزار  و ۴00 
اظهار می کنند : با توجه به هزینه های 
شیب  با  چند  هر  افزایش   ، زندگی 
انواع کاالها شامل خوراک  قیمت  کند 
رفتن  باال  نیز   و  پوشاک و خدمات   ،
هزینه های پر شتاب و ساالنه درمانی 

به ویژه در حوزه دندانپزشکی و حتی 
گرانی ویزیت پزشکان با این حقوق ها 

قادربه مدیریت هزینه خانواده تیستند.
مشکالت  با  اکنون  گویند:  می  آنها 
به وجود آمده به هر علتی که مسوالن 
در باره آن توضیح نمی دهند، پرداخت 
حقوق مستمری بگیران با تاخیر مواجه 
و  خانواده  که  حالی  در  است  شده 
اندک  مقدار  همین  روی  بر  بازنشسته 

برنامه ریزی کرده اند
* تامین اجتماعی و بخش مستمری 

بگیران نیازمند توجه خاص 
بخش  معدود  از  یکی  میان  این  در 
در  اجتماعی  تامین  های  شعبه  های 
به  دهی  خدمت  حوزه  کشور  سراسر 
علت  به  که  است  بگیران  مستمری 
کهولت سن، حقوق پایین و مشکالت 
خاص خودشان  انتظارات بسیار زیادی 
از مسئوالن و کارکنان بخش مستمری 

بگیران دارند.  

امروز زمانی که به شعبه یک  تامین 
با  کردم  مراجعه  رشت  شهر  اجتماعی 
لحظه  به  لحظه  تالشهای   همه  وجود 
 ، ها  کارشناس  و  کارکنان  معاونان، 
به  حوصله  با  پاسخگویی  و  متانت 
مراجعه کننده ها ،به نظر رسید که این 
مانند  نباید  اجتماعی  تامین  از  بخش 
دیگر بخش های ارزیابی و دیده شود. 
شایسته است که تامین اجتماعی در 
همه استان ها و از جمله در گیالن به 
رسانی  به خدمات  مربوط  های  بخش 
ها  بازنشسته  بگیران  مستمری  به 
و  کارها  اضافه  و  کرده  بیشتری  توجه 
پاداش را در این حوزه مضاعف کنند. 
ضمن آنکه مدیران تامین اجتماعی  با 
مسئوالن و کارکنان ابن بخش تعامل و 
ارتباط بیشتری داشته و آنها را به خاطر 
تالش های مستمری و بی امان روزانه 
دلجویی کنند. شبکه خبری گیالن ۲۴ 
نوبه  به  منطقه ای واکنش  و نشریه ی 

خدمت  بخش  کارکنان  همه  از  خود 
رسانی به بازنشسته ها که کار ساده ای 
نیست، قدردانی می کند و آماده انعکاس 
کارکنان  و  مدیران  نظرات  و  ها  دیدگاه 

این بخش است.
 از عزیزان می توانند از طریق گیالن 
۲۴ و نشریه واکنش خواسته های خود 
منعکس  استانی  و  مدیران وزارتی  به  را 
ضمن  هایی  نوشته  دل  قالب  در  و 
راهنمایی بازنشسته ها ، اطالعات الزم را 
قرار  نازنین  از وجود های  اختیارش  در 

دهند.  متشکرم  

باز هم حقــــوق بازنشستــگان به تاخیـــرافتاد

ادامه مطلب ... 
داعشی  شکست  از  پس 
ها در عراق و سوریه  اکنون 
برنامه  با  بیگانه  های  رسانه 
دارند  تالش  مسلسل  های 
در  داعش  که  کنند  اعالم 
سرزمین شکست خورده اما 
مانند  هم  باز  و  دارد  وجود 

گذشته امکان احیا دارد.
گویی سران استکباری به 
که  اند  گفته  ها  رسانه  این 
که   کنند  دنبال  را  خط  این 
منطقه خاورمیانه  کشورهای 
به غیر از عربستان و امارات 
احیای  نگران  بحرین  و 
کش  آدم  گروه  این  دوباره 

باشند.
مردم  روی  هر  به 
جهان  سراسر  در  مسلمان 
و  خاورمیانه  خصوص  به 
باید  ایران  مسئوالن  و  مردم 
باشند  هشیار  پیش  از  بیش 
که دشمنان انقالب و اسالم 
نشینند  نمی  ارام  لحظه  یک 
و تکفیری را همچنان مورد 

حمایت خواهند داشت..

زیر مطللب حقوق بازنشسته ها عبارت زیر اضافه شود.....

مدیر مسئول

نشست  در  گیالن  استاندار  ها:  واکنشی 
کارگروه رفع موانع تولید استان گفت: تفسیر ما 
در اجرای مقررات باید به سرمایه گذار کمک 

کند، نه اینکه چوب الی چرخش بگذارد
که  نشست  این  در  ساالری  مصطفی  دکتر 
استان  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  با حضور 
و تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت فعلی استان 
گیالن  نام  زیبنده  اقتصادی  مسائل  حوزه  در 
ها  دستگاه  همه  تعامل  با  باید  گفت:  نیست، 
برای رسیدن به توسعه همه جانبه گیالن تالش 
کنیم و این محقق نخواهد شد جز با عزم جدی 
همه ما مسئولین و البته همراهی مردم شریف 

گیالن زمین. 
موضوع  کارخانجات  اندازی  راه  *در    

بهداشت جدی گرفته شود* 
  وی با اشاره به اهمیت موضوع بهداشت 
اندازی  راه  در  کرد:  تاکید  جامعه،  سالمت  و 
گرفته  جدی  بهداشت  موضوع  کارخانجات 
در  موجود  خالء  به  توجه  با  چراکه  شود؛ 
جامعه در بخش بهداشت، ضرورت دارد توجه 

بیشتری به این موضوع شود. 
  *از تولید بطور جد حمایت می کنیم* 

  *حمایت از سرمایه گذار صرفا واگذاری 
از  آنچه  بلکه  نیست  وی  به  زمین  مالکیت 
است  این  رود  انتظار می  دولتی  دستگاه های 
که بار را از دوش سرمایه گذار برداریم تا از 

این طریق به تولید کمک کنیم* 
تولید  از  ما  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار    
بطور جد حمایت می کنیم، اظهار کرد: حمایت 

از سرمایه گذار صرفا واگذاری مالکیت زمین 
به وی نیست بلکه آنچه از دستگاه های دولتی 
دوش  از  را  بار  که  است  این  رود  می  انتظار 
سرمایه گذار برداریم تا از این طریق به تولید 
خصوص  این  در  ساالری  دکتر  کنیم.  کمک 
در  شرایط  به  توجه  با  اگر  البته  داد:  ادامه 
نیز  زمین  مالکیت  واگذاری  به  الزام  مواردی 

باشد قطعا کمک خواهیم کرد. 
دلیل  باید  گیری  و سهل  گیری    *سخت 

داشته باشد* 
  *تفسیر ما در اجرای مقررات بایستی به 
الی  چوب  اینکه  نه  کند  کمک  گذار  سرمایه 

چرخ آن بگذارد* 
  وی افزود: سخت گیری و سهل گیری باید 
دلیل داشته باشد؛ تفسیر ما در اجرای مقررات 

بایستی به سرمایه گذار کمک کند نه اینکه چوب 
الی چرخ آن بگذارد. 

  *انتظار دارم هر تصمیمی در این جلسات 
گرفته می شود به سرعت اجرایی شده و زمان را 
برای حرکت چرخ توسعه در استان به هیچ وجه 

از دست ندهیم* 
  نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه 
هرجا طرفین مسئله ای مردم باشند باید محتاطانه 
و  مردم  مسئله  طرفین  هرجا  و  بگیریم  تصمیم 
دوش  بر  اصلی  بار  است  شایسته  باشند  دولت 
دولت باشد، تاکید کرد: انتظار دارم هر تصمیمی 
سرعت  به  شود  می  گرفته  جلسات  این  در 
اجرایی شده و زمان را برای حرکت چرخ توسعه 

در استان به هیچ وجه از دست ندهیم. 
ها  دستگاه  مدیران  همه  دارد  *ضرورت 
شخصا در جلسات شرکت کرده و هرگونه غیبت 

از قبل هماهنگ شود* 

نباید چــوب الی چــرخ سرمایه گـذاران گذاشته شود

آسایشگاه معلولین و 
سالمنـدان 

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

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب ۳۳554648

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

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

خبر

بحران در سراوان
بحرانی جایگاه دفن  وضعیت 

زباله سراوان نتیجه 30 سال غفلت است . 
استان  رودخانه های  وارد  شیرابه  ۱7لیتر  ثانیه  هر   -

شده است
سازمان  به  جایگاه  این  وضعیت  گزارش  ارسال   -

محیط زیست کشور
- طراحی لندفیل سراوان از اول به صورت مهندسی 

نبوده است

رییس اداره محیط زیست 
شهرستان رشت:

سالمه شیرزادی
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گوناگون
ماهی  صید   :۲۴ گیالن 
گیالن  در  خزر  دریای  از 
مشابه  مدت  با  درمقایسه 
کاهش  درصد   6 پارسال 

یافت.
بنادر  و  صید  معاون 
استان  شیالت  ماهیگیری 
صیادان   : گفت  امروز 
آغاز  مهر   ۲0 از  گیالنی 
فصل صید ماهیان استخوانی 
انواع ماهی  تاکنون ۲۴۱ تن 
پر  خوان  از  استخوانی 
که  کردند  برکت خزر صید 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در 
کاهش  درصد   6 پارسال 
یافت.اکبر ایلدرم ارزش این 
مقدار ماهی صید شده را 86 
کرد.وی  اعالم  ریال  میلیارد 
مقدار  این  از   : کرد  تصیح 
شده  صید  استخوانی  ماهی 
 ۲۱5  ، سفید  ماهی  تن   ۱۴
سایر  تن   ۱۲ و  کفال  تن 
صید  است.معاون  ها  گونه 
شیالت  ماهیگیری  بنادر  و 
گیالن گفت : ۴ هزار صیاد 
شرکت   50 عضو  گیالنی 
گیالن  در  پره  صید  تعاونی 

فعالیت دارند.
دیدگاه رسانه:

شعبانی مدیر کل شیالت 
اعالم  پیش  هفته  دو  گیالن 
میلیون   ۱50 ساالنه  که  کرد 
بچه ماهی را در تاالب ها و 
رودخانه و ساحل دریا رها 

سازی می کنند.
این مقدار ۱0 درصد  از   
به ماهی تبدیل می شود  که 
آالینده های برزگترین عامل 
ها  ماهی  بچه  میر  و  مرگ 

هستند.
که  درصد   ۱0 از  بخشی 
صبد  مجاز  غیر  صورت  به 
برای  اندکی هم  می شود و 
اغلب  که  ماند  می  صیادان 
صید  بهار  فصل  ابتدای  در 

زیاد می شود. 
هزینه   ، است  صیاد  حاال 
نشدن  بیمه   ، زندگی  های 
تورهای  با  سرد  زمستان  و 
از صید  که مسئوالن  خالی 
باید  اقتصادی  و  شیالت 
از  بخوانند  مفصل  حدیث 

این مجمل.
عزت مستدام

کننده  هماهنگ  معاون 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
خدمت  کسر  جدید  شرایط 
کرد. اعالم  را  سربازی 
سردار علی عبداللهی معاون 
کل  ستاد  کننده  هماهنگ 
همایش  در  مسلح  نیروهای 
مهارت افزایی سربازان ستاد 
کل نیروهای مسلح با تبریک 
مقاومت  جبهه  پیروزی های 
گفت: جمعیتی که از جوانان 
کشور به دوره سربازی اعزام 
می شوند قابل توجه است، 
را  سربازی  مقدس  خدمت 
برای حفظ امنیت و تمامیت 
می  انجام  کشور  ارضی 

دهند.
خانواده  ما  افزود:  وی 
مسلح  نیروهای  بزرگ 
حفظ  ما  وظیفه  که  هستیم 
توان بازدارندگی و کمک به 
مظلوم برای رفع ظلم است 
اعضای  همه  امر  این  در  و 
گذار  تاثیر  خانواده  این 

هستند.

خبر

خبر

صیـد ماهـی در 
گیالن کاهش 

یافت

کسر خدمت 
سربازی برای 

دارندگان مهارت

در  کشاورز  یک  واکنش:  نشریه   
شرق گیالن در متنی ارسالی برای ما 
اعالم کرد، جهاد کشاورزی بر ماشین 
های دور برنج نظارت فنی کند ، چرا 
در  مانده  جای  به  های  شلتوک  که 
مزارع نیازمند نظارت فنی و هشیاری 

 واکنشی ها: رئیس آکادمی باگت فرانسه با اعالم اینکه ۱0 نفر از نانوایان ایرانی برای آموزش 
را  کار می رود  به  فرانسه  در  نان  برای حذف دورریز  که  مرحله ای  اعزام می شوند،  فرانسه  به 

تشریح کرد.
امانوئل تتیس رئیس آکادمی باگت فرانسه امروز در نشست خبری در نمایشگاه بین المللی آرد 
و نان اظهار کرد: با مشاهده تجهیزات و تولیدات نان در ایران به صورت شگفت تحت تاثیر قرار 
گرفته ام این نوع پخت در ایران که به سنت های آن نیز برمی گردد سبک و سیاقی است که کماکان 

در حال جلو رفتن است و امیدواریم که ما نیز بتوانیم برای حفظ آن کمک کنیم. 
  وی در ارتباط با راهکارهایی که برای کاهش دورریز نان وجود دارد افزود: در کشور فرانسه 

کشاورز  از  متن  در  است.  مسئوالن 
عدم  لحاظ  به   است:  آمده  شالیکار 
نظارت فنی بر ماشین های دور برنج 
تولیدی  شلتوک  درصد   30 از  ،بیش 

در سطح مزارع باقی می ماند.
چه  اگر  نویسد،  می  الهی  محمد 

نیز به میزان خیلی کمی دورریز وجود دارد و ما از طریق مختلفی توانسته ایم میزان دورریز نان 
را کاهش دهیم. رئیس آکادمی باگت فرانسه ادامه داد: تولید نان در فرانسه به صورت روزانه و 

برای مصرف همان روز تولید می شود. 
 * پاسخ رئیس آکادمی باگت به چگونگی به صفر رساندن دورریز نان 

 وی تصریح کرد: نانوایان ما خمیر نان را در دمای ۴ درجه سانتیگراد آماده پخت می کنند و 
هر زمان که تمایل به پخت نان داشتند از آن استفاده می کنند به طوری که این خمیر در اتاق های 

مخصوصی با کنترل دما از آن نگهداری می شود. 
 

تکنولوژی و ضرورت همراه  توسعه 
به  را  شالیکاران  روز  علم  با  شدن 
عبوراز بسیاری از مناسبات پسندیده 
فرهنگی ونیزهمگرایی های اجتماعی 
اینکه همچنان  انتظار  ،اما  کرده است 
اعظم  بخش  رفتن  هدر  شاهد  
برداشت  هنگام  در  زارعین  دسترنج 
ماشین  فنی  نقص  از  ناشی  شلتوک 
های درو باشیم ،پدیده ای قابل تعمق 

در فرایند تولید خواهد بود .
بی  روستای  شالیکارن  از  وی    
شدید  انتقاد  با  کالچای  بخش  باالن 
از بروز این نارسایی در فرایند تولید 
برنج  درو  های  ماشین  گفت:اگر چه 
زراعت  ومشقت  تولید  سهولت  در 
نقش انکار ناپذیری داشته است ،ولی 
خستگی  مانده  باقی  های  شلتوک 

گذاشت  برجای  شالیکاران   برتن  را 
مسئوالن  از  قدرشناسی  با  .وی  است 
در میکانیزه کردن تولید که هزینه های 
برداشت محصول را کاهش داده است 
:با نقص فنی ماشین های  ،یاد آورشد 
نیست  آنها  بر  نظارتی  هیچ  که  درو 
نفعی  تولید  هزینه  کاهش  این  ،عمال 

برای زارع نداشته است  
را  نظارتی  تیم  شالیکار حضور  این 
در هنگامه برداشت برنج الزامی دانست 
و خاطر نشان کرد :باید بر ورود ماشین 
های درو که عموما از استان مازنداران 

می آیند نظارت کیفی شود .
دارابودن۲38هزار  با  گیالن  استان 
از  بیش  ساالنه  زیر کشت  هکتارسطح 
یک میلیون تن شلتوک و 750هزار تن 

برنج سفید تولید می کند.

10 نانـــــوای ایرانی به فرانـــسه اعزام شدند!!

جهاد کشاورزی گیالن واکنش نشان دهد

واکنش

خبر

خبر

  مجید محمدپور - مدیر 
مسئول نشریه ، نویسنده – 

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

حبیب محمد پور
اساسا فرایند اطالع رسانی به اندیشمندانی نیاز داره 
که بتونن تو هر موضوع اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و 
اقتصادی و حتی ورزشی به کنکاش بپردازن و بقولی 

دانای روزگار باشند و از هر دری سخن بگن.
گردن  وبال  شون  حرف  با  انکه  نه  بگن،  سخن 
مخاطب شده وهی با این مدیر بسازن و با اون همراه 
بشن تا یه قرونی گیرشون بیاد و بعد ادعا کنن که چاره 
چیه ،نونمون از این مسیره . نون رو اوال مدیر و مدیر 
عامل و رئیس و مسئول نمی ده که خدا فرموده ، از تو 
حرکت و از من برکت یا پیامبر فرموده  است،که هر 
کس طلب کند و جدیت بخرج بدهد موفق می شود . 
از این روی هیچ مسئولی نمی تونه ادعا کنه رسانه 
جیره خوار ماست) آقایان و خانم های رسانه بدانند، 
نکنیم  کار  باهاشون  ما  واگه  هااا(  گفتند  مکرر  اینو 
نتیجه اگه چیزی  مسیر درآمدشون خشک میشه ودر 

می نویسه باید باب طبع ما باشه و بپسندیم!!! . 
اگرچه چندین ساله بخش های مختلف تولید خبر 
داره  رو  خودش  خاص  های  آدم  و  شده  تخصصی 
،اما هنوز که هنوزه در بسیاری از نشریات و روزنامه 
ها و سایت های خبری ،خبرنگار همه فن حریفه و 
همه چی میدونه ...!!! .جون دلم براتون بگه که اگه در 
این وانفسای هرج و مرج طلبی ، بی ظابگلی و عدم 
نظارت و کنترل خواستید توهر تشکیالتی افرادی در 
قالب مافیای )خبر و آگهی (رو رصد کنید و دادتان 
را بستانید ،کافیه یه گوشه چشمی بهشون نشون بدین 

تا کار تموم شه.  
)حواستون هست - گوشه ی چشم هااا(((. 

عمومی  روابط  یک  که  داره  معنی  چه  این  آخه 
،کار پرداز ویک  مالی چی اداره کلی وفرمانداری و 
شهرداری به میل خویشتن خویش درآمد ملی  و اموال 
دولت رو بدون نظارت به یک ویاچند نشریه بده و 
در  بمونه  بی کاله  نشریه در سال سرشون  بعد دهها 
حالی که همه هم ثنا گو هستند و کسی انتقاد بایسته و 

شایسته ای نمی کند.!!! 
با  رسانه  گفتیم  می  ،داشتیم  نشیم  پرت  مرحله  از 
کارستان  کنه  کاری  میتونه  بودنش  روز  به  و  دانایی 
بروزهر گونه  بحران و  به گاه  اینه که  کارستان هم   ،
دولتی  تشکیالت  الکردارهای  این  توسط  انحرافی 
و  صنعت  بخش   « خصوصی  حتی  و  خصولتی  و 
چرا  که  کنه  جانانه   کاوی  و  کند  و  بره   ، خدمات« 
باید فالن اداره فقط با اون نشریه خاص ، اون پایگاه 
خبری با مجوز و بدون مجوز یا آن وبالگ  استانی و 
کشوری کار کنه!؟ حاال استانی و شهرستانی هم باشه 
آدم دلش را جایی حواله می ده،  سراسری دیگه چرا 
که از جیب دولت و شرکتهای بزرگ در پایتخت به 

خوبی می کنند که نوش جانشان.... 
گیالن  ای  رسانه  ی  جامعه  چراباید  بشه  پرسیده  شاید 
که بیش از 700 خبرنگار داره  و ۴00 تای آنها عضو خانه 
از  برخی  ساتور  زیر  دستشان  همواره  هستند،  مطبوعات 
این مسئوالن کج کردار باشه ،که اساسا ترویج این اندیشه 
باید بدور از فرافکنی بگیم که این حق طبیعی  نادرسته و 
همه ی رسانه های مکتوب و فضای مجازی  است تا به 
فراخور تراکنش خبری و تولید محتوا ارج گذاشته شوند- 
یعنی در قبال کار موثر و مفید به حال جامعه مورد توجه 
باشند نه براساس شکل و لباس و زبان گرم یا تند و سفارش 
و نامه و تماس تلفنی همیشه در دید باشند و آمارهای امور 
مالی سازمان ها و خصولتی ها حکایت از عددهای نجومی 

داشته باشد.!! 
بدبختانه آنکه بیشتر مدیران ما  در کشور و ایضا در 
گیالن به تمثال درشت و تیترهای عجیب در باره خود 
البته ستایش گونه است دل خوش  که  و سازمانشان 
.در صورتی  اند  خیال  بی  را  تحلیل  و  وتولید  داشته 
که واحد روابط عمومی اداره های استان باید با تهییج 
تحلیل  و  سازنده  های  نقد  درارائه  ای  رسانه  جامعه 
های کارآمد امتیاز ویژه قایل شوند تا دست لمپن ها  
کوتاه  و رسانه اعم از مکتوب » روزنامه و هفته نامه 
پایگاهای خبری موثر و  و ماهنامه« و سایت های و 

تالشگر به رسالت خویش عمل کنند. 

*در حالیکه قرار بود از امروز انواع نان در تهران 
و از دوشنبه )ششم آذر( در استان ها با افزایش قیمت 
۱5 درصدی همراه باشد، با دستور رییس جمهور، این 
تصمیم منتفی شد. *تصمیمات بیشتر در این زمینه در 

جلسه آتی ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد.

روابط عمومی ها، 
مالـی چـی یا 

کارپرداز!؟

افزایش قیمت نان به دستور 
رئیس جمهور متوقف شد

واکنشی   ،۲۴ گیالن  واکنش،  نشریه 
ها: استان گیالن و شهر رشت مرکز این 
استان اواخر شهریورواوایل مهر شاهد 
حضور دو مدیر غیر بومی بود که هر 
صاحب  و  تحصیلکرده  شخصیت  دو 

تجربیاتی ارزشمند هستند.
بوشهر  استاندار سابق  دکتر ساالری 
رئیس  رای  با  استان  همان  اهالی  از 
دولت و هیات وزیران و دکتر نصرتی 
قزوین  سابق  شهردار  رشت  شهردار 
اهل همین شهر عهده دار با تصمیم  و 
رای باالی اعضای شورای شهر در این 

مناصب منصوب شدند.
خوشبختانه نگارنده به مدت هشت 
در  فارس  خلیج  جنگ  دوره  در  سال 
در  سال  دو  از  بیش  و  بوشهر  استان 
های  رسانه  مسئولیت  قزوین  استان 
دولتی را داشته و با خصوصیات اهالی 
این دو استان به خصوص بوشهری ها 
هم  نسبی  و  سببی  های  وابستگی  که 
داریم ، آشنایی کامل دارد و اگر کالمی 
درباره این دو چهره عنوان می شود ،  
به علت جایگاه شغلی اقایان ساالری و 
اشراف  به جهت  بلکه  نیست،  نصرتی 
خلقیات  و  فرهنگ  و   استان  دو  به 

مردمان این دو خطه  است.
در   رشت  شهر  و  گیالن  اکنون 
ابعاد  از  حاد  العاده  فوق  شرایطی 
پیشنهاد  و  اند  گرفته  قرار  گوناگون 
دو  این  به  مسئول   مدیر  مشخص 
به   توجه  جای  به  که،  است  آن  عزیز 
کمبودها  و  خدمتی  های  حوزه  همه 
شهری  و  استانی  مشکالت  و  مسایل 
» به اصطالح نگه داشتن چند هندوانه 
در یک دست«  در دوره تدبیر و امید،  
برجسته  کار  سه  تنها  کدام   هر  بیائید 
و بزرگ را به انجام برسانید.  به ویژه 
نظر  از  حادی  شرایط  در  کشور  آنکه 
بودجه و اقتصاد قرار دارد و فشارهای 
هر  اسالمی  ایران  اقتصاد  به  ها  غربی 

روز بیشتر می شود.!
گیالن  استاندار  به  نخست  پیشنهاد 
این است که :  در گام اول خارج از ی 
جلسات مدیریتی و کارگروه هایی که 
اغلب خروجی های موثری در گذشته 
و حال نداشته و ندارد،  درحوزه احیا 
و تقویت و راه اندازی عملی و اجرایی 
صنایع تبدیلی و بسته بندی اقدام شود. 
سازمان  باید  هدف  این  تحقق  برای 
جهاد   – معدن  و  صنعت  مانند  هایی 

شهرکهای  شرکت   – کشاورزی  و 
مناطق  های  فرمانداری   – صنعتی 
زمینه  و  برنامه   با  استانداری  خود  و 
سازی مشارکت عمومی دارای  فکر و 
عمل باشند و  عملکردها را به صورت 
مستمر گزارش رسانه ای  کنند. گیالن 
 ، متنوع  زراعی  محصوالت  داشتن  با 
معادن بزرگ،  صنایع دستی و غذایی 
مقاومتی   اقتصادی  در حوزه  تواند  می 
رهبری  معظم  مقام  موکد  خواست  که 
است ، می تواند در عمل متحول شود 

و چهارسال هم زمان زیادی است.
که  دارد  معنایی  چه  استاندار  آقای 
مثال چای و برنج ، گل گاوزبان، فندق 
و بادام زمینی ، سبزی و صیفی  و انواع 
میوه مانند کیوی در گیالن تولید و در 
شده  بندی  ....بسته  و  کرج   و  تهران 
و  ایجاد  اشتغالزایی  مناطق  آن  برای  و 

اقتصاد گیالن معطل بماند.
در بخش دوم ، توجه خاص پیگیرانه 
، برنامه ریزی شده  ، مدیریت درست 
و دقیق با بهره مندی  از افراد با تجربه  
دانشگاهی در حوزه گردشگری استان 
که یک صنعت پر در آمد است و در این 
راستا اطالع رسانی های مستمر ملی و 
هدف  این  برای   . شود  انجام  فراملی 
کارگروهی   به  شما  تبلیغاتی،   مهم  
نه   « دارید  نیاز  کارآمدی  و  علمی 
پیشرفت  که  فرمایشی«  و  صوری 
و  شما  شخص  به  هفتگی  را  کارها 
افکار عمومی گزارش رسانه ای کنند. 
تواند بسیاری  این کار مهم می  شروع 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را 
متوجه گیالن کند. گیالن  با بهره مندی 
از چهره های دانشگاهی معتبر و موثر 
در حوزه گردشگری  استان قادرخواهد 
در  را   گردشگری حالل  عرصه  بود  
داخل کشور و دیگر کشورهای منطقه 
شنیده  ببخشد.   توسعه  جهان  حتی  و 
ام که گردشگری حالل برای اولین بار  
توسط دکتر سید محمود شبگو منصف  
استان مطرح  دانشگاه مرکز  استادان  از 
شد و چند سالی است دیگر کشورها 
از این طرح استقبال کرده اند ، اما در 

توجهی  آن  به  کسی  هنوز  ما  کشور 
در  باره  این  در   « کند.!  نمی  و  نکرده 

آینده بسیار خواهیم نوشت.«
در بخش سوم راه اندازی چند طرح 
بزرگ اقتصادی و اشتغالزایی است که 
 ، کشور  استقالل  نیز ضمن حفظ  آنها 
حرکتی  دستخوش  را  مقاومتی  اقتصاد 
بی نظیر می کنند.  با توجه به تجربیات 
راه   ، نفت  وزارت  در  شما  خوب 
نفتی  پروژه  اجرایی  و  واقعی  اندازی 
راه   – سردار جنگل شهرستان رودسر 
شرق  در  پلرود  بزرگ  سد  دو  اندازی 
و شفارود در غرب گیالن و البته خط 
پایانی  آهن رشت، قزوین  که مراحل 
اقتصاد،  در  تردید  بی  می گذراند،   را 
منطقه  مردم  رفاه  و  اجتماعی   اوضاع 
تاثیر فراوانی بر جای خواهد گذاشت. 
شاخص  ها  طرح  این  انجام  با  شما 

مدیریتی تان را بیمه خواهید کرد.
که  اقدامی  و  پیشنهاد  سه  اما  و   ....

شهردار بهتراست ، انجام بدهد
مرکز  شهردار خوب  نصرتی   آقای 
به  کار  اولین  برای  هم  گیالن  استان 
این  مردم  سالمت  و  بهداشت  داد 
از هر کار دیگری مهم  شهر برسد که 
زباله  های  دستگاه  استقرار  است.   تر 
سوز و ساماندهی به وضعیت دفع زباله 
مرکز استان و شهرهای همجوار  فوق 

العاده حائز اهمیت است.
زباله  ارتفاع  خودشان  اظهار  به 
رسیده  متر   ۱۲0 به  رشت  سراوان  در 
زباله  بلند  کوه  این  از  تر  مهم  و  است 
زندگی  که  رشت  شهر  بغل گوش  در 
به  را  ناحیه  آن  روستاییان  از  بسیاری 
به  زباله  های  شیرابه  آورده،  در  زانو 
و  است  جاری  ای  رودخانه  صورت 
را  آبزیان  و  جانوران  و  انسانی  حیات 
نابود کرده است. کارشناس های محیط 
زیست می گویند این زباله ها به سفره 
های آبهای زیر زمینی شهر نفوذ کرده 
و ...... گام دوم شهردار رشت ، تامین 
آسفالت  برای  دقیق  اجرای  و  بودجه 
معابر در شهر و آبادانی های اطراف آن 
است.  مثال گفته می شود پیمانکاری که 

دانشگاه  از  بعد  شانه خاکی جاده الکان 
آزاد را می سازد تاکنون ۱0 میلیارد تومان 
هزینه کرد و شهرداری نتوانسته بیش از 
نیمی از هزینه را پرداخت کند و با این 
روند ساخت معابر و توسعه آنها به جلو 
نخواهد رفت و پیمانکار طرح را معطل 

گذاشته است.
که  بزرگ  شهر  یک  در  مردمی  وقتی 
کالنشهر می خواندش آنقدر آرام و متین 
و  قبلی  شهرداران  از  که  هستند   .... یا 
اسفالت کوجه ها و خیابان  فقط  کنونی 
ها را می خواهند، کوتاهی یا بی برنامگی 
در  نگارنده  جفاست.  خصوص  این  در 
شهرهای  حتی  کشور  از  شهری  هیچ 
بدی  این  به  معابری  رشت  از  کوچکتر 
شرایط  این  و  است  ندیده  نابسامانی  و 
بسیار آزاد دهنده است. وضع بد اسفالت 
اعصابی برای شهروندان نگذاشته و همه 
در این باره اعتراض دارند. مبلمان شهری 
ناقص  به اجرای طرح های  و رسیدگی 
خط اتوبوس ویژه  و پیاده راه فرهنگی 
معنا  معابر  اسفالت  طرح  درقالب  نیز 
کاری  هر  لطفا  چنین  هم  کند.  می  پیدا 
هم در این شهر انجام می دهید ازطریق 
عمومی  افکار  خواست   ، نظرسنجی 
نصرتی  اقای  گام  سومین  شوید.  جویا  را 
بعنوان شهرداراین باشد که، زیر ساخت های  
مرتبط با توسعه گردشگری تا آن میزان که به 
وظایف مدیریت شهری مربوط است به طور 
کامل انجام دهد. شهر رشت از اسمان بسیار 
العاده  فوق  گیالن  طبیعت  چون   ، زیباست 
زیبا است اما وقتی پا روی زمین می گذاری 
شرایط به گونه ای دیگر و اگر بگوییم فاجعه 
بار ، بی ارتباط نیست.  بعنوان یک شهردار 
نگارنده  دانید منظور  به خوبی می  با تجربه 
چیست.  گردشگری  حوزه  ساخت  زیر  از 
کاری کنید که رشت به عنوان پیشانی گیالن 
جذب  جهان  سراسر  از  زیادی  گردشگران 
کند و این مهم ممکن نیست ، مگر آنکه به 

کمک شورای شهر زمینه ها آماده شود.
شما هم آگاهید که رشت باید شهری پر از 
گل و گیاه و میدان ها  و پارکهای متعدد وسیع 
باشد و باغ های بزرگی مانند زمین شرکت 
الکتریک سابق ،  مزارع چهار سوی شهر و 
....در این شهر وجود دارد و همه این فضاها 
باید گل باغهای بزرگ و هتل مهمانسراها و 
امثال آن بشود در غیر اینصورت پیشرفت و 
توسعه گردشگری فقظ در حد  شعاراست. 
تجربه  با  و  تدبیر  با  شهردار  و  استاندار 
درعین حال غیر یومی  اگر این 6 اقدام 
پیگیری   و  با وسواس  در مجموع  را  ها 
از گیالن و شهر  اطمینان  با  انجام دهند 
رشت به هر کجا دلشان خواست بروند 
که مردم قدر دان آنها خواهند بود و در 
شهرها و استان های مقصد هم پیامهای 
دریافت  گیالن  از  خدمت  و  خوشنامی 

می کنند. یا علی مدد

تنها سه اقــدام در 4 سال آینــده کافی است
قابل توجه استاندار گیالن و شهردار رشت،

مردم قدر دان شما خواهند بود، اگر......
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البرز،گیالن

درصد   3 رکورد  از  البرز  استاندار 
طی  همت  پروژه  فیزیکی  پیشرفت 

یک ماه اخیر خبر داد.
دکترمحمدعلی نجفی  در نشست 
مشترک با هیات اجرایی پروژه همت 
خبرنگاران،با  و  مسئوالن  جمع  در 
اهتمام  و  طرح  این  اهمیت  به  اشاره 
همت  پروژه  تکمیل  جهت  دولت 
آزاد  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  گفت: 
راه همت روند رو به رشدی را طی 

کرده است.
شیفت  سه  در  افزود:پیمانکار  وی 
برای  و  است  کار  انجام  حال  در 
می  تالش  مردم  به  بیشتر  خدمات 

پروژه  طرح،  این  موازات  به  شود 
کنارگذر شمالی نیز با مشارکت بخش 

خصوصی تکمیل شود.
وی با اشاره به اینکه رفع معارضین 
با جدیت در حال انجام است، افزود: 
فیزیکی  پیشرفت  درصدی   3 رکورد 
اخیر  ماه  یک  طی  را  ملی  طرح  این 

شاهد بوده ایم.
تنگناهای  گفت:  نجفی  دکتر 
موجود نیز از سوی معاونت عمرانی 
استانداری مورد پیگیری قرار خواهد 

گرفت.
طبق میانگین، تا پیش از این پروژه 
پیشرفت  درصد   5/۱ ماه  هر  همت 

روز یکشنبه پنجم آذر ماه فضای مجازی خبری منتشر کردند ، مبنی بر اینکه دکتر یوسف زاده چابک 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن نسبت با برخی مسائل حاشیه ای اخیر در این دانشگاه واکنش نشان 
داده است. اینکه یک مدیر مسئول در استان نسبت به مسائلی واکنش نشان می دهد جای تقدیر دارد، اما 
باید ریشه این مسائل و مشکالت هم رسیدگی شود. به نظر نگارنده بی تردید یکی از راههایی که می تواند، 
مسائل حاشیه ای به قول دانشگاهیان علوم پزشکی به شدت کم شود،« اطالع رسانی گسترده ، به هنگام، 
مناسب ، حرفه ای و به جا« است. در این راستا نیاز است آقای دکتر و دوستانی که اطراف ایشان را با هر 
سمتی گرفته اند ، روابط عمومی علوم پزشکی را تقویت کنند.  از زمان انتصاب یوسف زاده چابک به این 
سمت تاکنون در سه مرحله پیغام فرستاده ام که در خصوص اطالع رسانی موثر و مناسب از مجموعه ای 
که این همه مساله داشته و با جان و هستی مردم سر وکار دارد، باید طرح و برنامه داشته باشند و چنین 

3 درصد  به  اکنون  و  داشت  فیزیکی 
در ماه رسیده است. استاندار البرز در 

برنامه ای براساس خروجی ها و عدم تغذیه رسانه ها و ...وجود ندارد، اما امکان دیدار و گفت و گو میسر 
نشده است. انشاء اهلل که به علت مشغله زیاد دکتر یوسف زاده باشد که هم مدیریت دارند و هم در اتاق 
عمل و هم ...... و هیچ ارتباطی به این موضوع نداشته باشد که برایش فرقی نمی کند  چه کسی ، چگونه و 
چه نوع اطالع رسانی از این دانشگاه  می کند. در همین مدت یک پرسش در خصوص بیماری خاص ماهی 
های برخی حوزه های آبی برای شخص من مطرح بوده که بسیار هم خطرناک است، اما امکان پاسخگویی 
پیدا نکرده ام. بسیار دوست دارم بدانم چرا در گیالن سرطان به خصوص سرطان دستگاه گوارش زیاد است 
و چه باید کرد. چرا در این زمینه ها به روز اطالع رسانی نمی شود و حوزه اطالع رسانی دانشگاهی به این 
بزرگی چرا حساسیت نشان نمی دهند و ..... آقای دکتر اگر از این طریق صدای نگارنده را شنیده اید ، اماده 

گفت و گو هستم و حتی در این باره آماده مناظره با مسئوالن دانشگاه ........ یا علی مدد

ادامه بازدیدی از روند پیشرفت فیزیکی 
پروژه همت داشت.

آقای دکتر یوسف زاده، اطالع رسـانی علـوم پزشـکی را تقـویت کنید

خبر

خبر

خبر

اولین کارگاه 
آموزشی اصول 

خبرنویسی در 
رودسر برگزار 

شد

گیالنی ها 6 
میلیارد تومان 

به زلزله زدگان 
کرمانشاه هدیه 

کردند

تربچـه ...

خبر

شهدای گمنام بی 
نشان در زمین اما 
نام آور در نزد 
پروردگار هستند

واکنش

رکورد ۳ درصدی پیشرفت پروژه همت در یک ماه
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  رسانی  اطالع  و 
رشت  واحد  اسالمی  آزاد 
دومین سالگرد تدفین شهدای 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  گمنام 
از  قدردانی  و  رشت  واحد 
حرم  مدافع  شهدای  خانواده 
دانشگاه  با حضور سرپرست 
 ، گیالن  استان  اسالمی  آزاد 
معظم  مقام  نهاد  دفتر  مسئول 
آزاد   دانشگاه  در  رهبری 
اسالمی استان گیالن و جمع 
کثیری از مسئولین ، کارکنان 
در  دانشجویان  و  اساتید   ،
دانشگاه  اجتماعات  سالن 
به  رشت  واحد  اسالمی  آزاد 
این  دانشجویی  بسیج  همت 
واحد دانشگاهی برگزار شد.

در این مراسم امیر سرتیپ 
دوم ستاد غالمحسین دربندی 
رئیس کمیته تخصصی راویان 
نور  راهیان  مرکزی  ستاد 
کشور با تسلیت شهادت امام 
حسن  امام  شیعیان،  یازدهم 
عسکری )ع(، گفت : » شهدا 
نشانه  آزادگان  و  جانبازان   ،
اسالمی  ایران  پرغرور  تاریخ 
هستند، شهیدان با درک فرهنگ 
عاشورایی در جهت پاسداری از 
آن قدم برداشتند و با نثار خون 
دفاع  مکتب  این  از  خود  پاک 

کردند.«
این  برگزاری  اهداف  وی، 
یادواره را برشمرد و اظهار کرد 
و  بوده  کمین  در  دشمنان   «  :
اسالم  به  زدن  ضربه  صدد  در 
بوده  ایران  اسالمی  و جمهوری 
به خیال خود کارهایی می کنند 
تا یاد شهدا از قلب جوانان این 
باید  اما  رود  بیرون  بوم  و  مرز 
در  شهدا  خاطره  و  یاد  بدانند 
است  جاودانه  ایران  مردم  ذهن 
نخواهد  بین  از  هیچوقت  و 
به جایگاه  امیردربندی  رفت.« 
اشاره  گمنام  شهدای  رفیع 
شهدای   «  : داد  ادامه  و  کرد 
اما  زمین  در  نشان  بی  گمنام 
پروردگار  نزد  در  آور  نام 
شهدا  دیگر  و  وآنان  هستند 
مانند چراغی پرفروغ، روشن 
ما  برای  صحیح  راه  کننده 
از  پیروی  با  باید  ما  و  بوده 
در  بودن  راسخ  و  والیت 
آرمان  از  دفاع  آماده  راه،  این 
چرا  باشیم  شهدا  پاک  های 
ابد  تا  را  امروزمان  امنیت  که 

مدیون خون آنان هستیم.«

به  وقتی  افراد  گفت:  البرز  استاندار 
عنایت  با  برسند  تکامل  از  ای  درجه 
به توفیق خداوند است که می توانند 

نقشی در امر خیر داشته باشند.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
محمدعلی  البرز،«دکتر  استانداری 
مدیریت  مجموعه  با  دیدار  نجفی«در 
آسایشگاه خیریه کهریزک گفت: شاکر 
خداوند باشیم که امروز در این مکان 
خیرخواهی  و  معنویت  از  سرشار 

حضور پیدا کردیم.
مدیران  از زحمات  قدردانی  با  وی 
خیریه  آسایشگاه  پرسنل  و   اجرایی 
دستان  پاک  پاکدالن،  افزود:  کهریزک 
و عاشقان این کار بزرگ را هدایت می 

کنند و این بسیار ارزشمند است.
استاندار در ادامه خطاب به مدیرانی 
که امروز وی را  همراهی کردند بیان 
و  روزمره  های  شلوغی  بین  در  کرد: 

انتشار مجدد نامه ای در مورد   واکنشی ها: 
ماه  چند  آن  صحت  که  بانک ها  ورشکستگی 
حاشیه ساز  دیگر  بار  بود،  شده  تکذیب  پیش 

شده است. 
ساماندهی  دار  و  گیر  در  و  پیش  ماه  چند 
آن  از  ناشی  حواشی  و  غیرمجاز  موسسات 
ویژه  به  بانک ها  ورشکستگی  جریان  برخی 
راه  به  را  کوچک   و  خصوصی  بانک های 
انداختند؛ موضوعی که طرح آن در شبکه های 
اجتماعی موجب نگرانی سپرده گذاران بانک ها 

بسیج  روز  تبریک  با  البرز  استاندار 
از  بسیجی  روحیه  مستضعفین،گفت: 
گذشته تا به امروز در انقالب اسالمی 
رونق  برای  و  است  جاری  و  ساری 
بسیج  نیازمند  نیز  اشتغال  و  تولید 

عمومی هستیم.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
استانداری البرز،»دکترمحمدعلی نجفی« 

نیاز  مختلف  های  بخش  های  دغدغه 
حضور  هایی  مکان  چنین  در  است 
از فرصت هایی که برای  پیدا کنیم و 
خدمت به مردم داریم بهره مند شویم 
دردهای  و  آالم  از  بخشی  بنحوی  و 

افراد را تسلی بخش باشیم.
بازدید  این  در  گفت:  نجفی  دکتر 

شد.  ملتهب  فضایی  ایجاد  مجموع  در  و 
به  منتسب  نامه ای  که  بود  حواشی  همین  در 
گروه مالی ملت منتشر شد که در آن موضوع 
پیشگیری از انتقال ریسک بانک های پرریسک 
به شرکت های تابع و صورت های مالی تلفیقی 
بانک مطرح شد. در این نامه تاکید شده بود که 
بانکی در چند  افتتاح هر نوع حساب  از  باید 
دارای  البته  که  موسساتی  و  خصوصی  بانک 
بودند، تحت شرایطی  مرکزی  بانک  از  مجوز 

جلوگیری شود.
 این نامه به سرعت در شبکه های اجتماعی 
منتشر و این گونه القا شد که حتی بانک های 
نابسمان  اوضاع  و  ورشکستگی  به  بزرگ 
این  از  و  داشته  اعتقاد  کوچک تر  بانک های 
قائم  که  نکشید  طولی  البته  نگرانند.  موضوع 
مقام بانک ملت وجود چنین نامه ای و ارسال 

آن از سوی این بانک را تکذیب کرد.
 اما اکنون بعد از گذشت چند ماه بار دیگر 

بسیج،  هفته  گرامیداشت  بمناسبت 
ضمن اشاره به رشادت ها و پایمردی 
انقالب اسالمی در  بر کفان  های جان 
پیروزی ها و موفقیت های نظام گفت: 
دور  حاصل  و  مبارک  مولود  بسیج 
اندیشی عزتمندانه  و هوشمندانه رهبر 

کبیر انقالب است.
*بسیج گره گشای بحران ها و عامل 

مجموعه  این  فعاالن  که  بودم  شاهد 
همه مددجویان را بنام صدا می کردند.

وی بیان کرد: 70 درصد افرادی که 
فرزندان خود را به آسایشگاه ها سپرده 
اجتماعی  های  آسیب  با  بنوعی  اند 
نیز  ما  و  کنند  می  نرم  پنجه  و  دست 
به  نسبت  که  داریم  تکلیف  بنحوی 

انقالب  ضد  رسانه های  از  یکی  در  نامه  این 
شبکه های  برخی  در  آن  دنبال  به  و  منتشر 
اجتماعی باز نشر شد و از آن به عنوان سندی 
هم  آن  شد؛  یاد  بانک ها  ورشکستگی  برای 
وجود  اکنون  نامه  این  اصال  که  شرایطی  در 
آن  وجود  هم  زمان  آن  در  و  نداشته  خارجی 

تکذیب شده بود.
 در رابطه با چرایی این ماجرا و جریان  سازی 
و  خصوصی  بانک های  کانون  دبیران  فعلی، 
دولتی در گفت وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی 

پرداختند.
بانک های  کانون  -دبیر  جمشیدی   
با اشاره به تکذیب  خصوصی- در این رابطه 
قبل  ماه  چند  در  آن  انتشار  زمان  در  نامه  این 
که از سوی بانک ملت انجام شد، توضیح داد 
که بازنشر چنین نامه یا اطالعاتی می تواند به 
بانکی  نظام  فضای  اکنون  که  باشد  دلیل  این 
نسبت به گذشته آرام تر شده و سپرده گذاران با 

پیروزی هشت سال دفاع مقدس
روحیه  اینکه  بیان  با  ادامه   در  وی 
بسیج مردمی با هدایت های امام راحل 
گشای  گره  ایشان،  صالح  خلف  و 
های  بحران  و  مشکالت  از  بسیاری 
بی  کرد:  تصریح  است،  بوده  کشور 
شک یکی از عوامل اصلی در پیروزی 
دوران دفاع مقدس حضور بسیجان در 

دغدغه های این قشر احساس مسئولیت 
کنیم.

استاندار البرز با اشاره به تفاوت های 
مشاغل  سایر  با  ها  آسایشگاه  در  کار 
که  دانند  می  افراد  اکثر  اینکه  بیان  با  و 
بنوعی رها شده اند، گفت: بنابراین کار 
کردن در این مراکز سخت است و چه 
توفیقی از این بیشتر که به خیرین داده 

شده است.
کار خیر  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تا سبب ساز  باشد  باید عنایت خداوند 
مبلمان  در  افزود:  گردد  انگیزه  ایجاد 
شهری باید نیازهای قشر معلول و اقشار 

آسیب پذیر جامعه دیده شود.
استاندار در ادامه در رابطه با دغدغه 
خیریه  آسایشگاه  در  شده  طرح  های 
کهریزک بر ضرورت تسریع در پیگیری 

مطالبات تاکید کرد.

امنیت بیشتری در حال ارتباط با بانک ها هستند. 
ساماندهی  جریان  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
موسسات غیرمجاز و پایان یافتن تخلفاتی که از 
سوی آنها و افراد مرتبط با چنین موسساتی شکل 
برآمده اند  آن  اکنون عده ای در صدد  می گرفت، 
که فضای موجود را به هم ریخته و اعتماد مردم 

به نظام بانکی را خدشه دار کنند.
به گفته جمشیدی در حال حاضر نظام بانکی 
از  یکی  مورد  در  که  دارد  قرار  شرایطی  در 
موضوعات خاص خود، یعنی کاهش نرخ سود و 
اجرای دقیق آن به نقطه ایده آلی رسیده است؛ به 
طوری که شاید هیچ خطایی نمی توان در بانک ها 
مرکزی  بانک  دستورالعمل  اجرای  با  رابطه  در 
در  کرد.  مشاهده  بانکی  سود  نرخ  کاهش  برای 
و  نظم  ایجاد  موجب  می تواند  که  حالت  این 
خصوص  به  عده ای  شود،  بانک ها  در  آرامش 
بر هم زدن فضای  دنبال  به  از کشور  در خارج 

موجود هستند.

عرصه پیکار حق علیه باطل بوده است.
خاطرنشان  با  ادامه  در  نجفی  دکتر 
برهه  در  سازندگی  بسیج  نقش  ساختن 
پس  بسیج  شد:  یادآور  مختلف،  های 
های  عرصه  در  مقدس  دفاع  دوران  از 
و  شد  حاضر  اسالمی  انقالب  مختلف 
به تحقق اهداف و آرمان های جمهوری 

اسالمی ایران خدمت کرد.

کار خیـــــر توفیــق می خــواهد

تفکر بسیجی شاهراه خروج داعش در منطقه بود

احتـــــمال ورشکستـــگی بانک ها شایــعه است

تحرک در البرز آغاز شد،

استاندار البرز در بازدید از آسایشگاه کهریزک:

به همت دانشگاه علمی و کاربردی رودسر وابسته 
کارگاه تخصصی  اولین   , گیالن  دانشگاهی  به جهاد 

اصول خبرنویسی برگزار شد.
مجید محمدپور استاد روزنامه نگاری و مدرس این 
صحت,  خبر  هر  مهم  ویژگیهای  کرد  اعالم  کارگاه 

دقت و سرعت است.
وی تصریح کرد برای روزنامه نگاری ارام و بدون 
دغدغه اصحاب رسانه باید به درستی و واقعیت پیام 
کتاب  نویسنده  باشند.  داشته  صد  در  صد  اطمینان 
روزنامه نگاری علمی و کاربردی افزود مستند سازی 
فهم  نویسی,  ای  حرفه  و  جذاب  رویدادها,  همه 
درست از انتقال یک پیام و پذیرش مخاطبان از دیگر 
محورهای برجسته روزنامه نگاری بی دغدغه است.

یادآورشد  کنندگان  شرکت  به  محمدپور  استاد 
خبر هم یک کاالی تولیدی است و خبرنگاران باید 
به  بهترین شیوه  به  این کاال را  اموزش و  تمرین  با 

مخاطبان برسانند.

بیش  گفت:  گیالن  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
از 6 میلیارد تومان توسط گیالنی ها برای زلزله زدگان 

کرمانشاه جمع آوری شد.
پور  ولی  گیالن،مهدی  منطقه  ایسنا   - گزارش  به   
 6 توسط  مردمی  های  کمک  محموله  گفت:چهارمین 
آوری شده  اقالم ضروری جمع  تن  کامیون حامل80 
زده  زلزله  منطقه  به  گیالن  دوست  نوع  مردم  توسط 
قلم   ۱6 شامل؛  کمک ها  این  افزود:  وی   . شد  ارسال 
روغن،  حبوبات،  برنج،  جمله  از  خوراکی  اولیه  مواد 
مارکارونی، قند و شکر،شیر و آب میوه، چایی، کنسرو، 
بیسکوی، سویا و خرما  همچنین لوازم بهداشتی، انواع 
شوینده، پتو است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن 
تومان  تومان  و ۱۴0  میلیارد   6 از  بیش  تاکنون  گفت: 
کمک های نقدی و غیرنقدی در 87 پایگاه جمع آوری 
نوع دوست و شریف  مردم  مردمی توسط  کمک های 
گیالن جمع آوری شده است . ولی پور اضافه کرد: 5 
غیرنقدی  ها  کمک  این  تومان  میلیون   859 و  میلیارد 
شامل؛موادغذایی خشک، ست بهداشتی، خشکبار، آب 
معدنی، پتو،  شیر خشک،  کنسرو، وسایل گرمایشی، 
لباس و۲8۱ میلیون تومان کمک نقدی است.مدیرعامل 
آماده سازی  از  همچنین  گیالن  احمر  هالل  جمعیت 
جمعیت  این  بانوان  امور  توسط  بهداشتی  های  ست 
با مشارکت زنان و دختران خیر خبر داد و گفت: به 
زودی این کمک ها به منطقه زلزله زده ارسال می شود . 
ولی پور اظهار کرد:  87 پایگاه جمعیت هالل احمر 
در رشت و شعب هالل احمر آماده جمع آوری کمک 
بهداشتی  ست   ۲50 داد:  ادامه  است.وی  مردمی  های 
جمعیت  خیر  بانوان  کمک  با  دختران  و  زنان  ویژه 
هالل احمر گیالن آماده ارسال برای منطقه زلزله است 
.ولی پور خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از آسیب 
دیدگان بالیای طبیعی را زنان و دختران  سنین باروری 
تشکیل مي دهند که تفاوت های فیزیکی یکی از مهم 

ترین عوامل آسیب پذیری آنان در بحران است.

بسیار  معده  و  کبد  برای   -
بسیار  زدای  سم  است-  مفید 
خوبی است و خون را تصفیه می 

کند- فیبر باالیی که دارد- احساس سیری ایجاد می کند 
- مناسب برای افرادی که می خواهند وزن کم کنند...

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

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     0100۲48108700۳ بانک صادرات       01000۳9455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   ۳۳۳۳1۳00 - 01۳    و   09111۳47477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران ۲400 نفر

شماره حساب بانک ملی0105۳9۲855005 و   شماره حساب  بانک صادرات010۲507۳08000- 
شماره حساب بانک رفاه۲۲۲۲00۲00- و شماره کارت  606۳7۳10۲17591۲۲بانک مهر ایران

تلفن    01۳۳۳۳6۳5۳9        و         01۳۳۳۳6۳890

امیر سرتیپ دربندی:
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گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: شهردار 
رشت می گوید: شهر مقدس مشهد به 
عنوان یک شهر مذهبی سالیانه پذیرای 
در  این  و  است  گردشگر  میلیون   ۲0
حالی است که در طول یک سال 36 
میلیون نفر گردشگر وارد استان گیالن 

می شوند .
رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری رشت_ دکتر مسعود نصرتی 
راه  تنها  را  گردشگری  صنعت  رونق 
اقتصادی  بحرانهای  از  کشور  رهایی 
داشت:  اذعان  و  کرد  عنوان  اشتغال  و 
از  گیالن  استان  البته   و  ایران  کشور 
حوزه  در  باالیی  بسیار  های  ظرفیت 

گردشگری برخوردار است. 
در  دولت  نگاه  به  اشاره  با  وی 
پیشاهنگ شدن گیالن در حوزه صنعت 
بسیار  توقع  دولت  افزود:  گردشگری 
زیادی از گیالن در حل بخش عظیمی 

از مشکالت کشور دارد. 
از  قدردانی  ضمن  نصرتی  دکتر 
در  تاثیرگذار  های  شخصیت  حضور 
به  توجه  با  شد:  یادآور  فوق  جلسه 
آثار بی نظیر استان باید شرایط به گونه 
نفر  میلیون   36 این  تا  شود  فراهم  ای 
آثار ی چون موزه میراث  از  گردشگر 
نمونه  که  سراوان  منطقه  روستایی 
پایتخت  کیتو  شهر  در  هکتاری   3
اکوادور وجود دارد و از شهرت جهانی 

برخوردار است دیدن نمایند . 
شهردار رشت با تاکید بر ثبت شهر 
رشت به عنوان یکی از شهرهای تاالبی 
عینک  تاالب  وجود  واسطه  به  دنیا 
جهانی  ثبت  برای  کرد:  خاطرنشان 
شهرهای  از  یکی  عنوان  به  شهر  این 

نشریه واکنش: مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با حضور در برنامه رادیویی زنده دریچه از 
رادیو رشت به بیان مطالبی در خصوص وضعیت گازرسانی و چگونگی مصرف گاز در استان 

پرداخت.
ه گزارش روابط عمومی گاز گیالن – در ابتدای این گفتگو مهندس اکبر ضمن عرض تسلیات 
بجهت جان باختن تعدادی از هموطنانمان در زلزله استان کرمانشاه آخرین وضعیت بهره مندی 
استان گیالن از نعمت گاز را بیان نمود. وی اظهار داشت: هم اکنون تمام شهرها بجز ماسوله 
)بجهت دارا بودن بافت تاریخی( و ۱855 روستای استان از نعمت گاز بهره مند می باشند و 

متوسط درصد بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی استان به 97 درصد رسیده است. 

تاالبی دنیا و جذب سرمایه گذار باید 
زیرساخت های مورد نیاز آن را فراهم 
کنیم.وی گفت: با توجه به تعرفه رشت 
تا  است  الملل ضروری  بین  در حوزه 
گذار  سرمایه  جذب  برای  الزم  بستر 
داخلی و خارجی در این شهر را فراهم 

کنیم. 
شهرداری  حضور  ضرورت   *

رشت در نمایشگاههای جهانی 
 جبار کوچکی نژاد در این نشست 
نیز با اشاره به موفقیت شهر رشت در 
یونسکو اذعان داشت: تعامل شهرداری 
با اتاق بازرگانی در بخشهای اقتصادی 
و گردشگری می تواند در برند سازی 
بیش از پیش شهر رشت نقش بسزایی 

داشته باشد. 
نماینده مردم رشت در خانه ملت و 
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با 
تاکید بر وجود نمایشگاههای توانمندی 
تصریح  متعدد  کشورهای  در  شهرها 
کرد: وجود غرفه و حضور شهر رشت 
این  در  خوراک  شهر خالق  عنوان  به 
نمایشگاهها عالوه بر معرفی این شهر 
سرمایه  و  گردشگران  جذب  باعث  

گذاران خواهد شد. 
ضرورت  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
بین  مجامع  در  رشت  شهر  معرفی 
کشور  بازرگانی  اتاق  گفت:  المللی 
و  امکانات  و  ها  از ظرفیت  استفاده  با 
شهرداری  با  نامه  تفاهم  انعقاد  با  نیز 
مثبتی  گامهای  راستا  این  در  تواند  می 

بردارد.
 * راه اندازی میز کار شهرداری با 

اتاق بازرگانی ایران 
اشاره  با  منش  عاقل  محمدحسن   
عنوان  به  رشت  شهر  شدن  مقصد  به 

 مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با عنوان این خبر که طرح گازرسانی به 90 روستای استان 
در حال اجرا می باشد گفت: بر اجرای کامل پروژه بند »ق«، امکان بهره مندی ۲ الی 3 درصد 

دیگر از خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز ایجاد خواهد شد. 
 مهندس اکبر گفت: هزینه گازکشی به روستاهای باالی ۲0 خانوار استان تا پای علمک بر 
عهده شرکت گاز استان می باشد ولی هزینه لوله کشی در داخل منازل بر عهده خود مشترک می 
باشد. وی ادامه داد: روستاهایی که در طرح هادی قرار دارند امکان بهره مندی از گاز را خواهند 
داشت و روستاها و یا افرادی که خارج از این طرح ساکن می باشند با پرداخت قدرالسهم می 

توانند گازدار شوند. 

داشت:  اذعان  گردشگری  شهر  یک 
انعقاد  و  همکاری  میز  اندازی  راه  با 
توان  می  بازرگانی  اتاق  با  نامه  تفاهم 
به موفقیت های چشمگیری در جذب 
توسعه  و  گردشگر  گذار،  سرمایه 

اقتصادی در این شهر رسید. 
*ضرورت استفاده از نوار ساحلی 
استان  و  رشت  شهر  سازی  برند  در 

گیالن 
بازرگانی  اتاق  گردشگری  کل  دبیر 
به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  ایران 
ظرفیت بسیار زیاد گیالن و شهر رشت 
داشت:  اذعان  گردشگری  حوزه  در 
باتوجه به اینکه استان گیالن بخشی از 
نوار ساحلی کشور به خود اختصاص 
داده است اما متاسفانه آنچنان که باید 
در حوزه گردشگری ساحلی  نتوانسته 

موفق شود. 
بر  تاکید  با  کالم  شیرین  مهندس   
ضرورت ایجاد بستر الزم جهت ورود 
کرد:  تصریح  دراستان  گذار  سرمایه 
تعاملی درون سازمانی  با  ترکیه  کشور 
زیادی  بسیار  درآمدهای  توانسته  خود 
کسب  ساحلی  گردشگری  حوزه  در 

نماید. وی افزود: توجه به سایر حوزه ها 
چون صنایع دستی، ورزشی، مواد غذایی 
شهر  و  استان  سازی  برند  در  تواند  می 
رشت کمک شایان توجه ای داشته باشد. 
برگزاری  از  کالم  شیرین  مهندس 
گردشگری  نمایشگاه  و  همایش  دومین 
همایش  ششمین  و  جهانی  سالمت 
درآینده  اسالمی  کشورهای  گردشگری 
نزدیک خبر داد و گفت: شهرداری رشت 
با مشارکت اتاق بازرگانی میتواند ضمن 
و  مسائل  به  گردشگری  کمیته  تشکیل 
شهر  موفقیت  زمینه  در  موجود  موانع 

رشت در حوزه گردشگری بپردازد
در این نشست مهندس کوچکی نژاد 
رشت  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
مجلس  گردشگری  فراکسیون  رئیس  و 
منش  عاقل  مهندس   ، اسالمی  شورای 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
فاطمه   ، رشت  شهر  اسالمی  شورای 
قدیمی حرفه مدیر ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری و مهندس شیرین کالم 
دبیر کل گردشگری اتاق بازرگانی ایران 
داشتند.  حضور  گردشگری  حوزه  در 

منبع : گیالن ۲۴

پـروژه های گـاز در گیالن کیـفی سازی می شود

گیالن با ۳6 میلیـون گردشگر ظرفیـت باالیی دارد

واکنش
خبر

با افراد صبور ، غیر عصبي و خوش مشرب معاشرت کنیم و از دوستي با افراد تند مزاج بپرهیزیم. حافظت از محیط زیست ، وظیفه شرعی و ملی است .

بانک   : ها  واکنشی   
دی  تی.  گذاری  سرمایه 
پیش  کانادا  سکیوریتیز* 
بینی می کند، قیمت فلزات 
سال  یک  از  پس  گرانبها 
 ۲0۱8 سال  در  کاهش، 
آرامی  و  یکنواخت  افزایش 
از  را تجربه می کند و طال 
دالر   300 و  هزار  یک  مرز 

در هر اونس می گذرد.
کیتکو  خبری  پایگاه  از 
کانادا، بانک یادشده تصریح 
افزایش  این  روند  اما  کرد، 
به گونه ای نیست که سطح 
و  برود  باال  خیلی  قیمت 
نیز  سرعت  به  بنابراین 

سقوط کند. 
فلزات  بهای  نوسان 
اکنون  طال  ویژه  به  گرانبها 
که  است  ماه  یک  از  بیش 
محدود به یک دامنه کوچک 
می  احتمال  و  است  شده 
پولی  های  سیاست  رود 
آمریکا و نبود اطمینان ناشی 
آینده  رهبری  چگونگی  از 
بانک مرکزی این کشور هر 
محدود  را  قیمتی  افزایش 

کند. 
بانک  این  اقتصاددانان 
همچنین  گذاری  سرمایه 
رفتن  آب  کردند:  تاکید 
افزایش  ها،  ترازنامه 
توسط  بهره  نرخ  احتمالی 
در  آمریکا  مرکزی  بانک 
اواسط  در  و  دسامبر  ماه 
بازار  جذابیت   ،۲0۱8 سال 
سهام و رهبری جدید بانک 
جلوی  همه  آمریکا  مرکزی 
افزایش چشمگیر قیمت طال 
و دیگر فلزات قیمتی را می 
بانک  گزارش  به  بنا  گیرد. 
یاد شده، عامل مهم دیگری 
نیرومند  افزایش  مانع  که 
بهای فلزات گرانبها در سال 
۲0۱8 خواهد شد، تصویب 
مالیاتی  نظام  اصالح  طرح 
ترامپ  دونالد  که  است 
آمریکا  جمهوری  رییس 

قول آن را داده است. 
چشمگیر  کاهش  قانون 
قیمت  بر  اثر   ۲ ها  مالیات 
طال  ویژه  به  گرانبها  فلزات 
می  سو  یک  از  گذارد؛  می 
اقتصادی  رشد  نرخ  تواند 
و  دهد  افزایش  را  آمریکا 
نرخ  انتظار  از  بیش  افزایش 
بهره و جذابیت بیشتر بازار 
اوراق بهادار را در پی داشته 
باشد که این چرخه به نوبه 
شدید  افزایش  جلوی  خود 
فلزات  سایر  و  طال  قیمت 

قیمتی را می گیرد. 
چنانچه  دیگر،  سوی  از 
اصالح  پیشنهادی  طرح 
با  آمریکا  مالیاتی  نظام 
پیشنهادی  ترکیب  همین 
سطح  برسد،  تصویب  به 
این  بدهی  نسبی  و  مطلق 
کشور افزایش خواهد یافت 
تولید  به  بدهی  نسبت  و 
نیز  باالتر  داخلی  ناخالص 
فلزات  قیمت  افزایش  از 
گرانبها حمایت خواهد کرد. 
گذاری  سرمایه  بانک 
کانادا،  سکیوریتیز  دی.  تی. 
نیمه نخست  قیمت طال در 
هزار  یک  را   ۲0۱8 سال 
اونس  هر  در  دالر   300 و 
رقم  این  که  بینی کرد  پیش 
به  آینده  سال  دوم  نیمه  در 
یک هزار و 3۲5 دالر در هر 

اونس افزایش می یابد. 

خبرخبر
سال 2018 قیمت 

طال هر اونس 1300 
دالر

گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: از دست دادن عزیزان 
در  امکانات  نداشتن  ها،  خانه  تخریب   ، خانواده  در 
سرمای سوز دار به خصوص شب ها در زیر چادر ها 
در این روزها برای زلزله زدگان کرمانشاه کافی است .
پتو   و  دارو  و  غذا  کمبود  که  ندهیم  اجازه  بیاییم   
و امثال آن و مهم تر از آن مشکالتی  بودجه ای که 
مردم  است و ساختن خانه های  مواجه  آن  با  دولت 
نازنین کرمانشاه  از پیش بر مردم  این استان بیش  در 
فشار وارد کند. مدتی را در استان کرمانشاه مسئولیت 
که  ام  رفته  زیبا  منطقه  این  نقطه   ، نقطه  به  و  داشته 
مردمانی خونگرم ، مهربان و به معنای واقعی جوانمرد 
ایران و  انسان هایی که هر زمان در هر جای   . دارد 
جهان مشکلی برای کسی پیش آمد ، پیشقدمی کردند 

و اکنون خود گرفتار آمده اند. 
مبادا تصور کنیم که اکنون هشت تا 9 روز از زلزله 
می گذرد و مسئوالن و دستگاه های خدمات رسان 
خودشان می دانند چه کنند، خیر مشکالت هم چنان 
استان  این  در  خانواده  هزاران  برای  باید  و  باقیست 
خانه های مستحکم ساخته شود که دربرابر زلزله های 

احتمالی بعدی مقاوم باشند. 
مردم گیالن هم به خصوص به یاد داشته باشند که 
وقتی در 3۱ خرداد سال ۱369 زلزله شهرستان رودبار 
کمک  به  که  کسانی  اولین  کرد،  یکسان  خاک  با  را 
مردم این منطقه شتافتند ، کردها به خصوص کردهای 
شهرستان  از  یکی  مردم  که  شنیدم  بودند.   کرمانشاه 
های استان کرمانشاه در آن زمان اعالم کرده بودند که 
این شهرستان امسال بودجه نیاز ندارد و همه بودجه را 
به مردم داغدیده رودبار گیالن بدهید حتی اگرغیر از 
این هم بود، وظیفه انسانی  ، اسالمی و ایرانی ما حکم 
می کند به هموطنان خود توجه داشته و به حد توان 
کمک و یاری کنیم..  یا  جوانی همین روز ها در خرابه 
های ناشی از زلزله سرپل ذهاب دیده شد که به شدت 
و حرارت زیاد در زیر آوار ها به دنبال مصدومان می 
گشت. وقتی از او پرسیدند که کسی از خانواده اش 
زیر آوار مانده است ،گفته بود ، خیر – من از رودبار 
گیالن به این منطقه آمده ام. این جوان اضافه کرده بود 
: زمانی که  زلزله رودبار خانه ما را ویران کرد و همه 
زیر  گرفتار  کودکی  او  شدند،  کشته  خانواده  اعضای 
آوار بود و یک مرد از منطقه کرد نشین کرمانشاه او را 
از زیر آوار بیرون کشید و تا مدتها از وی نگهداری 
راستی  به  کند.  که کمک  اوست  نوبت  امروز  و  کرد 
مردم ایران در یک هفته اخیر انسانیت و نوعدوستی را 
به خوبی به نمایش گذاشتند ، اما به یاد داشته باشیم 
تا زمانی که مردم داغ دیده  این نوعدوستی ها   که  
مناطق زلزله زده غرب ایران  به زیر سقف خانه های 
مستحکم خود نرفته اند، باید  به صورت مستمر ادامه 
درهر  و  سال  و  هر سن  در  ایران  مردم  باشد.  داشته 
به  خود  توان  انداره  به  دارند  قرار  که  مالی  وضعیتی 
صورت مالی از طریق حساب های قانونی  که سازمان 
های خدماتی از جمله بنیاد مسکن اعالم می کند، به 

آسیب دیدگان اززلزله کرمانشاه کمک کنند.   
متشکرم – محمدپور، مدیر مسئول – ۲8 ابان 96 
و  پیشنهاد  مطلب،  متن،  این خصوص  در  چنانچه   -
نظری دارید با ما مطرح کنید. آدرس ما شماره تلفن 
ما  با  تلگرام  و  طریق  همین  از  و   09۱۲50368۱0

ارتباط داشته باشید.  ممنونیم،  یا حق 

کمک ها به 
مردم زلزله زده 
کرمانشاه ادامه 

داشته باشد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

زهرا رضائی

نشریه واکنش: رئیس سازمان چای 
تنها چای  ایرانی  کشور گفت: چای 
برای  که  است  جهان  در  تولیدشده 
تولید آن به هیچ وجه از سم استفاده 
از  عدم استفاده  بعد  در  و  نمی شود 

سم، یک محصول ارگانیک است.
محمدولی روزبهان  اظهار داشت: 

برگ  تن  هزار   ۱08 خرید  با  امسال 
چای  خرید  کشور،  در  چای  سبز 
باکیفیت درجه یک حدود 7 درصد 

رشد داشته است. 
رئیس سازمان چای کشور ارزش 
میلیارد   ۲03 را  خریداری شده  چای 
و  کرد  اعالم  تومان  میلیون   500 و 

میلیون   500 و  میلیارد   ۱30 افزود: 
درصد   65 میانگین  به طور  و  تومان 
پرداخت شده  از مطالبات چایکاران 

است. 
 روزبهان با اشاره به پایان پرداخت 
مطالبات تا قبل از پایان سال بیان کرد: 
از  تومان  میلیون   500 و  میلیارد   7۲
مطالبات باقی مانده است که بخشی 
متعلق به دولت و بخشی دیگر سهم 

کارخانجات است. 
رئیس سازمان چای کشور ضمن 
به خاطر  چایکاران  از  عذرخواهی 
بیان  مطالبات  پرداخت  در  تأخیر 
پرداخت  و  تولید  نقدینگی  داشت: 
چای  فروش  سهم  از  درصد   ۴0
در  تأخیر  باعث  کارخانجات 
شده  چایکاران  مطالبات  پرداخت 
باغات  کمتر  بهره وری  وی  است. 
دیگر  کشورهای  با  مقایسه  در  ایران 

را یکی از معضالت صنعت چای ایران 
دانست و افزود: کشور ایران در 6 ماه 
از سال برداشت چای دارد اما بعضی از 
کشورهای دیگر ۱۱ ماه از سال را چای 
تصریح  روزبهان  می کنند.  برداشت 
مازندران  و  گیالن  استان های  کرد: 
نسبت به سایر مناطق در کشور از نظر 
برای  مناسب تری  شرایط  دارای  اقلیم 
سال هایی  در  اما  هستند  چای  کشت 
مانند 93 و 96 با خشکسالی و کاهش 

نزوالت مواجه شدند.
از  بسیاری  اینکه  یادآوری  با  وی   
سطح  و  ارتفاعات  در  چای  باغات 
توسعه  گفت:  دارند،  قرار  شیب دار 
شبکه آبیاری تحت فشار باید با جدیت 
بیشتری پیگیری شود زیرا منابع تأمین 
آب در ارتفاعات محدودند که توسعه 
کرده  رو به رو  مشکل  با  را  شبکه  این 

است.

چای ایـران تنها چــای بــدون افزودنیــها در جهان

تلفن    01۳۳۳۳6۳5۳9        و         01۳۳۳۳6۳890

گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: رئیس جهاددانشگاهی 
نباید  فناوری  و  پژوهش  اینکه  بیان  با  گیالن، 
انحصاری شود، گفت: تحقق اقتصاد دانش بنیان در 

گرو توسعه فعالیت های پژوهشی است.
شورای  جلسه  در  رسایی  جمشید  مهندس   ،  
علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، با 
بیان اینکه ۴ لغایت ۱۱ آذر 96 به نام هفته پژوهش 
نامگذاری شده است، گفت: مهمترین رسالت هفته 
پژوهش  به  نگاه  تغییر  جهت  در  تالش  پژوهش، 
خصوصا  جامعه  اقشار  تمام  اذهان  در  فناوری  و 
استان  جهاددانشگاهی  رئیس  است.  مسئوالن 
دانشجویان و  پژوهشگران،  افزود: محققان،  گیالن 

را  اثرگذاری  بیشترین  مسیر  این  در  دانش آموزان 
هفته  کرد:  تصریح  وی  باشند.   داشته  می توانند 
در  مهم  و  بزرگ  رویدادی  به  می تواند  پژوهش 
کشور تبدیل شود؛ اگر براساس فرمایش مقام معظم 
رهبری، اقداماتی اساسی در جهت به  وجود آوردن 
فناوری  و  تحقیق  پژوهش،  با  علم  تولید  نهضت 

انجام دهیم. 
و  توسعه  محرک  موتور  اینکه  بیان  با  رسایی،   
است،  علمی  فعالیت های  و  علم  کشور  پیشرفت 
متنوع  پژوهش های  با  هم  علم  تعالی  کرد:  اظهار 
و  علمی  فرهنگی،  اجتماعی،  زمینه های  تمام  در 

اقتصادی ممکن خواهد شد. 

فرصتی  را  پژوهش  هفته  مسئول،  مقام  این 
و  مشکالت  مسائل،  بیان  و  شناسایی  برای  مغتنم 
چالش های پیش روی فعالیت های پژوهشی دانست 
و یادآور شد: در قرن حاضر یکی از شاخص های 
توسعه یافتگی، میزان پژوهش و فناوری هر کشور 
است و این عامل گاهی باعث جداسازی کشورهای 

غنی از کشورهای فقیر می شود. 
بیان  با  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو   
توسعه  گرو  در  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  اینکه 
فعالیت های پژوهشی است، خاطرنشان کرد: ایجاد 
بستر برای عرضه دانایی و بهینه سازی ارزش افزوده 
یافته های علمی و پژوهشی، منجر به رشد اقتصاد، 

فناوری و خدمات در جامعه خواهد شد لذا پژوهش 
از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه 
همه جانبه کشورهاست و قدرت و استقالل کشورها 

بر پژوهش و تولید علم استوار خواهد بود.

پــژوهش و فنــاوری نباید انحــصاری شـود
رئیس جهاددانشگاهی گیالن:
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 گوناگون

تخصصی  نشست 
افزایش  راهکارهای 
صادرات و صادرات مجدد 

در مناطق آزاد  برگزار شد.
و  مدیره  هیأت  رییس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نشست  این  در  انزلی  آزاد 
ابراز خرسندی   با  تخصصی 
نشست  چنین  برگزاری  از 
برگزاری آن  هایی خواستار 
در دوره های زمانی مشخص 
شد و به تحلیل مقایسه ای 
توجه دولت تدبیر و امید به 
مناطق  در  صادرات  مقوله 
پرداخت  قبل  دولت  با  آزاد 
و گفت: در گذشته این مهم 
چندان جدی گرفته نمی شد 
و توجه به اهمیت صادرات 
در این دولت جدی بیش از 
پیش مورد توجه قرار گرفته 
عملکرد  مقایسه  با  و  است 
مناطق آزاد طی این دو دوره 
مشخص می شود که اتفاق 
حوزه  این  در  خوبی  بسیار 
داده  رخ  آزاد  مناطق  در 

است. 
با  مسرور  رضا  مهندس 
موانع  از  برخی  اینکه  بیان 
صادراتی در فرایند همکاری 
ارگانهای دیگر است و حل 
و فصل موانع صادرات باید 
جهت  در  اصلی  اولویت 
در  صادرات  میزان  افزایش 
تصریح  باشد  آزاد  مناطق 
با  کاالهای  تولید  که  کرد 
میان  از  و  افزوده  ارزش 
اضافی  فرآیندهای  بردن 
افزایش  موجب  مناطق  در 

صادرات می شود.
و  مدیره  هیأت  رییس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد انزلی با اشاره به مشوق 
سوی  از  که  خوبی  های 
هیأت دولت برای صادرات 
در حوزه های نمایشگاهی، 
مقررات  و  بانکی  تسهیالت 
لحاظ شده خواستار عملیاتی 
و  شد  ها  مشوق  این  شدن 
عدم اجرای کامل آنها را از 
موانع فعالیت صادرکنندگان 
اعالم  با  وی  کرد.  ارزیابی 
کاالهای  تولید  عدم  اینکه 
مطمئنًا  که  اقتصادی  غیر 
تولید  از  بعد  خوبی  اتفاق 
آن محصول رخ نخواهد داد 
گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
مزیت  براساس  باید  گفت: 
های رقابتی هر منطقه عمل 
کرد، مثاًل اگر در یک منطقه 
محصوالت  تولید  زمینه  در 
افزوده  ارزش  کشاورزی 
امر  این  باید  دارد  وجود 

مورد توجه قرار گیرد. 
بیان  با  مسرور  مهندس 
وری  بهره  افزایش  اینکه 
تولیدی  واحدهای  در 
مورد  باید  مناطق  صنعتی 
اقتصادی  مدیران  توجه 
مناطق آزاد به عنوان مدیران 
مقاومتی  اقتصاد  مسئول 
اگر  کرد:  اضافه  گیرد  قرار 
وری  بهره  میزان  باالبردن 
در واحدهای تولیدی مناطق 
آزاد با هدایت سازمان های 
می  شد  اجرایی  مناطق  این 
الگو  یک  عنوان  به  توان 
جهت اجرا در سطح کشور 
در  که  داد موضوعی  تعمیم 
تجربه موفق کشورهایی مثل 
چین نیز قابل مشاهده است.

خبر

 ارائه مشوقهای 
صادراتی  گامی 
برای افزایش 
صادرات مناطق 
آزاد است

مدیر  واکنش:  نشریه  و   ۲۴ گیالن 
عامل منطقه آزاد انزلی اعالم کرد: نباید 
فردي یا دستگاهي چرخه صادرات را 
»کند » کند. به گزارش روابط عمومی 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و 
های  واحد  از  تجلیل  مراسم  انزلی 
تولیدی صادراتی این منطقه با حضور 
هیات  رییس  مسرور  رضا  مهندس 
دکتر   ، سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
صادرات   ، تولید  معاون  بازارگان 
عالی  شورای  دبیرخانه  فناوری  و 
و  نماینده  دلخوش  دکتر   ، آزاد  مناطق 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، 
حجت االسالم شمس الدین امام جمعه 
بندر انزلی ، دکتر موالیی پور مدیر کل 
بانک  رییس   ، گیالن  دارایی  و  اقتصاد 
ملی شعبه گیالن ، دادستان بندرانزلی ، 
مدیر گمرک منطقه آزاد انزلی ، اعضای 
شورای تامین منطقه ، فعاالن اقتصادی 
و سرمایه گذاران ، اعضای هیات مدیره 
، مدیران و معاونین سازمان منطقه آزاد 
انزلی و مدیران دستگاه اجرائی استان و 
مدیران اقتصادی مناطق آزاد کشور در 
مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین 

المللی این منطقه برگزار شد. 
هیات  رییس  مسرور  رضا  مهندس 
مدیره و مدیر عامل سازمان در مراسم 
تولیدی  واحدهای صادراتی  از  تجلیل 
فعاالن  تالش  از  تقدیر  با  منطقه  این 
اقتصادی و صادرکنندگان منطقه اظهار 
بخش  ترین  مشکل  :صنعت  داشت 
اقتصاد کشور  است و از کسانی که در 
صادرات  و  تولید  به  اقدام  عرصه  این 
که  چرا  کنم  می  قدردانی  کنند  می 
کشور  اقتصادی  نخبگان  از  معتقدم 

هستند . 
مدیرعامل سازمان  با اشاره به بسته 
حمایتی که در راستای توسعه صادرات 

ابالغ  و  تدوین  دولت  از طریق  کشور 
تسهیالت  :ارائه  کرد  تاکید  است  شده 
بانکی ،حمایت صندوق ذخیره ارزی و 
صندوق توسعه ، تسهیل در ارائه روادید 
تجاری و حمایت از حضور شرکتهای 
المللی  بین  های  نمایشگاه  در  تولیدی 
بخشی از سیاستهای این بسته حمایتی 
است  و با توجه به تجربه جهانی برای 
کارهای  از صادرات کسب و  حمایت 
شدن  فعال  به  نیاز  کشور  در  کوچک 
شرکت های مدیریت صادرات و مراکز 

فروش در سایر کشورها را داریم . 
حمایتی  های  برنامه  بیان  با  مسرور 
و ارائه مشوق های صادراتی از سوی 
: در  اظهار داشت  متبوع خود  سازمان 
که  صادرات  از  حمایت  جدید  بسته 
حدود ۲ ماه پیش از سوی هیات دولت 
ابالع شد ، موضوعات مهمی همچون 
ارائه تسهیالت بانکی مناسب به خوبی 
در نظر گرفته شده است و واحد های 
یک  از  بیش  که  صادراتی  و  تولیدی 
دهند  می  انجام  صادرات  دالر  میلیون 
مشمول جوایز مالیاتی خواهند شد. وی 
های حضور  فرصت  ارائه  از  ادامه  در 
صورت  به  معتبر  های  نمایشگاه  در 
صادرکننده  گذاران  سرمایه  به  رایگان 
منطقه خبر داد و افزود : برای حمایت 
از صادرکنندگان و تولیدکنندگان هزینه 
های حضور در نمایشگاه های خارجی 
از  انزلی  آزاد  منطقه  را سازمان  معتبر  
این  و  میکند  پرداخت  خود  اختیارات 
و  تولیدی  های  واحد  به  صرفا  طرح 
اند  داشته  مناسبی  رشد  که  صادراتی 

تعلق میگیرد.  
عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رییس 
سازمان با اشاره به لزوم تدوین قوانین 
های  واحد  های  فعالیت  با  متناسب 
افزایش  منظور  به  صادراتی  و  تولیدی 

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن ، مدیر 
امور آبفای تالش طی گفتگویی با واحد خبر این حوزه به تشریح پروژه های اجرا شده در این 

شهرستان از محل درآمد حاصل از تبصره 3 پرداخت.  
سید محمدتقی اصلح نژاد مدیر امور آبفای تالش طی این گفتگو اظهار داشت: تبصره )3( 
در شهرستان تالش در خردادماه سال 95 اجرایی شد و درآمد حاصل از این تبصره برای توسعه 
طرحهای فاضالب و بازسازی شبکه های آب همان شهر مورد استفاده قرار می گیرد.مدیر امور 
آبفای تالش در ادامه افزود: به دلیل فرسوده بودن شبکه و جلوگیری از هدر رفت آب با اعتباری 
بالغ بر یک و نیم میلیارد ریال شبکه خیابان شهید افرازی به طول ۱۴۴0 متر با استفاده از لوله پلی 

نمایندگان  از   : کرد  بیان  صادرات 
مجلس انتظار داریم با توجه به وظایف 
و راهبرد مناطق آزاد در تصویب قوانین  
با  قوانین  آن  احتمالی  تضاد  جدید 
تکلیف  تعیین  را  آزاد  مناطق  قوانین 
و  ماهیت  با  متناسب  قوانینی   و  کنند 
شود  مصوب  مناطق  این  ماموریت 
تفسیر  بدون  قوانین  درست  ،اجرای 
است   اهمیت  حائز  بسیار  شخصی 
چرخه  دستگاهي  یا  فردي  نباید  و 
با  بایست  می  و  کند  کند  را  صادرات 
می  کند  را  صادرات  چرخه  کسانیکه 
کنند برخورد جدی کرد تا شاهد رونق 

صادرات در سطح مناطق آزاد باشیم. 
به   اشاره  با  مسرور  رضا  مهندس 
انتخاب ۲7 کشور به عنوان بازار هدف 
صادراتی ایران که کشورهای هدف این 
منطقه نیز در میان آنان قرار دارند عنوان 
اعمال  با  گذشته  سال  چهار  :در  کرد 
در  آزاد  مناطق  معافیت های  و  قوانین 
این منطقه و توسعه زیرساخت ها رشد 
اقتصادی  های  شاخص  در  مناسبی 
داشتیم ، افزایش مستمر صادرات نشان 
و  کسب  مناسب  فضای  وجود  دهنده 

اتیلن  در اقطار 90،۱۱0،۱60 اصالح شد .وی مدت زمان اجرای کار را ۴ ماه و جمعیت بهره مند 
از این پروژه را 900 نفر اعالم کرد و گفت: طی این پروژه ۱70 فقره انشعاب نیز بازسازی شد.

اصلح نژاد تکمیل شبکه فاضالب در خیابان جمهوری اسالمی را از دیگر پروژه های اجرا شده 
از محل تبصره 3 عنوان کرد و افزود: این پروژه به طول 60 متر با استفاده از لوله های کاروگیت 
به قطر  ۲00 میلیمتر با اعتباری بالغ بر 5۴0 میلیون ریال اجرا شده است. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: پروژه اصالح شبکه آب تی تک به دلیل فرسوده بودن شبکه و جلوگیری از هدر رفت آب 
به طول 7 کیلومتر با استفاده از لوله پلی اتیلن در اقطار 63،90،۱۱0،۱60 با اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد ریال طی 9 ماه اجرا شد.

کار در منطقه  است و میزان صادرات و 
صادرات مجدد در  8 ماه سال جاری در 
این منطقه به ۲60میلیون دالر رسیده که 
این امر بیانگر مهیا بودن شرایط مناسب 
سرمایه گذاری برای واحد های تولیدی 
دانش  افزایش  است. وی  منطقه  این  در 
در  مدیریت  منظور  به  اقتصادی  فعاالن 
فعالیت  الزمه   را  رونق  و  رکود  دوران 
واحد  کرد:  تاکید  و  دانست  و صادرات 
های فعال باید مدیریت خود را با توجه 
تنظیم و  به دوران رونق و دوران رکود 
با  مالی  منابع  تامین  در  تا  کنند  هدایت 
مشکل مواجه نشوند.  گفتنی است دکتر 
بازارگان معاون تولید و صادرات دبیرخانه 
شورایعالی،دکتر دلخوش نماینده صومعه 
صرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
مدیر  پور  موالیی  دکتر  اسالمی  شورای 
کل اقتصاد و دارایی گیالن ،اصغر امانی 
سرمایه  و  کارآفرینان  انجمن  رییس 
گذاران منطقه از دیگر سخنرانان مراسم 
بودند و در پایان این مراسم از ۱5 واحد 
با حضور مسوولین  تولیدی و صادراتی 
و اهدای تندیس صادرکننده نمونه و لوح 

یادمان تجلیل شد. 

نباید فردي یا دستگاهي چرخه صادرات را »کند« کند

 نشریه واکنش: به منظور تکمیل زیرساخت های 
بندرکاسپین به عنوان بزرگترین مجتمع بندری ایران 
در دریای خزر تفاهم نامه همکاری ما بین سازمان 
از  متشکل  هلندی  کنسرسیوم  و  انزلی  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاران خارجی متخصص در صنعت کشتی 

سازی و تعمیرات کشتی منعقد شد.

منطقه  سازمان  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
آزادانزلی و سرمایه گذار خارجی به منظور احداث 

مجموعه کشتی سازی در مجتمع بندری کاسپین 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس رضا مسرور رییس 
انعقاد  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان در مراسم 

پروژه  این  اجرای  اهمیت  خصوص  در  تفاهمنامه 
هکتاری   300 وسعت  به  توجه  با   : داشت  اظهار 
موضوعات  از  یکی  بندرکاسپین  مجتمع  حوضچه  
حائز اهمیت ایجاد صنایع کشتی سازی و تعمیرات 
کشتی بوده که جذب سرمایه گذاران و متخصصین 
و  توانمندی  سابقه،  از  که  حوزه  این  در  خارجی 
اهداف  از  یکی  باشند  برخوردار  الزم  فنی  دانش 

سازمان بوده است.  
وی در ادامه با اشاره به توافقات حاصل شده در 
این تفاهم نامه خاطرنشان کرد :۲0 هکتار از اراضی 
اختیار شرکت  بندری کاسپین در  حوضچه مجتمع 
سرمایه گذار قرار خواهد گرفت و شرکت سرمایه 
گذارهلندی در مدت 3 ماه طرح تجاری خود را به 
منطقه آزاد انزلی ارائه خواهد کرد و معتقدیم ایجاد 
صنایع کشتی سازی در گیالن اهمیت بسیار باالیی 
اشتغال  مراکز  ترین  مهم  از  یکی  و  داشت  خواهد 
زایی خواهد بود. در ادامه این نشست آقای ژاکوبس 
ای . سی ولز مدیرعامل کنسرسیوم سرمایه گذاری و 
متخصص در حوزه کشتی سازی ضمن بیان مزیت 
های بندر کاسپین بیان کرد : سال گذشته سفری به 
مدیرعامل  با  مشترک  نشست  و  انزلی  آزاد  منطقه 

در  کاسپین  بندر  تکمیل  سرعت  و  داشتم  سازمان 
در  انزلی  آزاد  منطقه  و  عزم سازمان  یکسال گذشته 
ماشین  گیری  بکار  با  بندری  های  زیر ساخت  ایجاد 
آالت بروز من را شگفت زده کرد و پس از آشنایی 
با برنامه ها و چشم انداز سازمان منطقه آزاد انزلی و 
بندری  آغاز بکار پروژه های حائز اهمیت در بخش 
انجام شد  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  با  الزم  توافقات 
طراحی  نامه   تفاهم  این  امضای  از  پس  بالفاصله  و 
کارهای مهندسی ، تکنولوژی و تعمیراتی را آغاز می 
کنیم. وی در ادامه با بیان بکار گیری تکنولوژی جدید 
و منحصر به فرداز سوی این کنسرسیوم  در مجتمع 
تشریح  و  ایران  در  بار  نخستین  برای  کاسپین  بندر 
توانمندیهای این مجموعه سرمایه گذاری در ساخت 
کشتی و احداث بنادر در کشورهای مختلف دنیا افزود 
:  با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب و قرار گرفتن 
در مسیر کریدور شمال – جنوب) نوستراک ( و آب 
شاهد  که  شود  می  بینی  پیش  بندر  این  باالی  خور 
حضور گسترده و پر ترافیک کشتی ها با سایز باال و 
فعالیت های مختلف در مجتمع بندری کاسپین باشیم که 
این امر عالقه مندی مجموعه ما را برای سرمایه گذاری در 
این مجتمع بندری افزایش داد . در مراسم انعقاد تفاهمنامه 
بندری  مجتمع  مشاور  و  سازمان  این  معاونین  و  مدیران 

کاسپین و مدیران این کنسرسیوم حضور داشتند . 
منبع : گیالن ۲۴

5 میـلیارد ریال پــروژه های آب و فاضـالب در تالـش اجـرا شد

زهرا رضائی

زمینه پروژه کشتی سازی در منطقه آزاد انزلی فراهم شد

رئیس هیات مدیره منطقه 
آزاد انزلی:

خبر

خبر

تولید کود آلی 
ارگانیک از 

ضایعات چوب 
در منطقه آزاد 

انزلی

خیرین برای تجهیز تخت و 
دستگاه های دیالیزی لنگرود 

پیشگام شوند

این  اقتصادی  معاونت  با همکاری  واکنش:  نشریه   
سازمان و گمرک استان، یکی از واحدهای تولیدی دانش 
بنیان که در شهرک صنعتی ناحیه یک منطقه مشغول به 
فعالیت می باشد از ضایعات چوبی واحدهای تولیدی 
سلولزی فعال در منطقه که دارای ضایعات بال استفاده 
به  اقدام  بود،  محیطی  زیست  مشکالت  ایجاد  امکان  با 
تولید کود کربن آلی کرده است.  به نقل ازمدیریت روابط 
انزلی،  دکتر  الملل سازمان منطقه آزاد  عمومی و امور بین 
تولید  که  نوپا  بهسان  شرکت  مدیرعامل  عابد  محمدحسین 
و  فوق  خبر  بیان  با  است  کشاورزی  کودهای  انواع  کننده 
اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  های  پیگیری  از  قدردانی 
بنیان  دانش  و  شرکت  فعالیت  حوزه  به  عنایت  با  داشت: 
بودن آن و توجهی که به رفع کمبودهای موجود در زمینه 
 300 دارد،  ارگانیک وجود  و  شیمایی  کودهای  تأمین 
فعال  چوبی  صنایع  کارخانجات  از  سلولوزی  ضایعات  تن 
در منطقه طی فرآیند چهار ماهه که بسیار کمتر از فرایند ۱0 
به  باکتریایی،  از طریق تزریق مواد  بود،  یا ۲0 ساله طبیعی 
کمپوست و کربن آلی ارگانیک به طالی سیاه معروف است 
ارگانیک،  شیوه  این  مزایای  از  کرد:  اضافه  تبدیل شد. وی 
تسریع در مسیر ساخت کود کربن آلی، تبدیل کننده سریعتر 
ضایعات  در  موجود  های  قارچ  برنده  بین  از  نهایت  در  و 
چوب می باشد. مدیرعامل شرکت بهسان نوپا در خصوص 
اینکه کمبود  به  عنایت  با  اقدام چنین گفت:  این  اهمیت 
در  موجود  مشکالت  از  کربن  ویژه  به  آلی  کودهای 
المللی  بین  سطح  در  دام  تغذیه  و  کشاورزی  صنعت 
است و این مشکل در ایران نیز وجود دارد، با تزریق 
این  تنها  نه  آن،  از  گیاه  ارتزاق  و  خاک  به  کود  این 
کمبود در خاک های کشور تأمین می شود بلکه زمینه 
احیاء، حاصلخیزی و آباد شدن زمین های کشاورزی و 

نیازهای صنعت دام کشور فرآهم می شود. 

مام جمعه لنگرود در نماز جمعه این شهرستان اعالم 
کرد:  ازخیرین ومردم در خواست میشود جهت تجهیز 
شوند.   پیشگام  لنگرود  دیالیزی  های  دستگاه  و  تخت 

بیمارستان لنگرود ۲0 دستگاه دیالیز دارد. 
امام  سلیمانی  دکتر  المسلمین  و  السالم  حجت 
جمعه شهرستان لنگرود در نماز جمعه 3 آذر  96 این 
شهرستان بیان کرد: بیمارستان لنگرود فقط ۲0 دستگاه 
دیالیزی دارد و با توجه به مراجعه زیاد افراد دیالیزی، 
کفاف مراجعه کنندگان را نمی نماید. دکتر سلیمانی با 
اشاره  به مشکالتی که بر سر راه بیماران دیالیزی وجود 
دارد عنوان کرد: الزم است خیرین برای تجهیز تخت و 

دستگاه های دیالیزی پیشگام شوند.

زهرا رضائی

لیال خدمت بین دانا

از لوله هاي دودکش با جنس مرغوب استفاده نمائید.
»روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن«

آگهی ثبتی
ایلیا  بهار  ایده  زیبا  تغییرات  آگهی 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
19068 و شناسه ملی 14004771659 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1396/08/13 مورخ  العاده 

ذیل اتخاذ شد:
1.محل شرکت در واحد ثبتی رشت به 
پخش   - رشت  شهرستان   - گیالن  آدرس 
 - میدان  سبزه  رشت-  شهر   - مرکزی 
خیابان آیت اهلل طالقانی - بن بست بقراطی 
1- پالک 0- مجتمع تجاری سبز طبقه دوم 

واحد 6- کد پستی 4143764554 تغییر 
بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل 
) تغییر نشانی در یک واحد ثبتی ( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک  
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت 
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می 

باشد.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
گیالن -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 

تجاری رشت  - ر م الف / 5262

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای 
اسناد رسمی (

فرزند  بلگوری  طلب  راحت  اکبر   : به  بدینوسیله 
جعفر ش . م 2594504823 و2- جعفر راحت طلب 
2679276094و  م  ش.  علی  عزیز  فرزند  بلگوی 
.م  ش  محمد  فرزند  طالمی  حجتی  مهدی  محمد   -3
شعبه  سپه  بانک  گردد  می  2592642935ابالغ 
مبلغ  به  خود  مطالبات  وصول  جهت  رشت  گلسار 
که   96/8/11 تاریخ  تا  ریال   208/707/514
رسال   123/549 مبلغ  روزانه  مذکور  مورخه  از 
می  افزوده  بدهی  اصل  به  تاخیر  خسارت  بعنوان 
گردد بانصمام حقوق دولتی علیه شما مبادرت بصدور 

داد  قرار   (  9601258 بکالسه  که  نموده  اجرائیه 
منجر   )96/5/16-269529613 شماره  بانکی 
آدرس  شناسایی  به  قادر  پست  مامور  چون  گردید. 
شما در متن سند نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگری 
از شما ارائه ننموده است لذا حسب در خواست ذینفع 
محلی  روزنامه های  از  یکی  در  یکبار  اجرائیه  موضوع 
منتشر خواهد شد از تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز 
اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرائی پیگیری 

خواهد شد./
جواد   - رشت   رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رئیس 

نیری فالح
ر م الف / 5259

آگهــی 

درخواست امام جمعه لنگرود از مردم؛



ادامه مطلب ...
و  آرام  حرکات  با   -۱۱
صحبت کردن شمرده، احساس 
آرامش را به جمع منتقل کنید. 
آیا تا به حال فرد آرامی را دیدید 
که با صدای بلند صحبت کند؟

به  طبعی  شوخ  با   -۱۲
آرامش خود کمک کنید.

۱3- راحتی، یکی از عناصر 
دمای  مثل  است،  آرامش  مهم 
مناسب، صندلی راحت و لباس 
چند  هر   -۱۴ راحت  کفش  و 
باز  را  ساعتتان  بار  یک  وقت 
زمان  فشار  از  را  خود  و  کنید 
آوردن  در   -۱5 دهید.  نجات 
کفش ها به کاهش فشار عصبی 

کمک می کند.
و  گشاد  ۱6-لباس های 
و  راحتی  ایجاد  باعث  راحت، 

احساس آرامش می شود.
شور  آب  دریا،  هوای   -۱7
باعث  همگی  امواج،  صدای  و 
مسافرت  می شوند،  آرامش 
فراموش  را  دریا  سواحل  به 
مثل  ماهی ها  تماشای  نکنید. 
شما  در  دریا،  به  شدن  خیره 
زیرا  می کند،  آرامش  ایجاد 
و  می کنند  شنا  آرام  ماهی ها 
آرام تنفس می کنند. ۱8- آهسته 
باعث  جویدن،  و  خوردن  غذا 
تجدید قوای فکری و احساس 

آرامش خواهد شد.
۱9- احساسات و مشکالت 
و  بگویید  دیگران  به  را  خود 
آرامش بیش تری احساس کنید.

خبر
راههای ایجاد 

7آرامش،تمرین کنید
سه شنبه  7  آذر  1396/ شماره 674

 شعر،هنر و ادبیات
پس  کوچه  میان  به  کردی  وقت 
مردم  و  شهر  غریب  های  کوچه 
حاشیه نشین برو، میبینی فقر چیست ، 

نمیفهمی اما میبینی.
میبینی که چگونه در هم میلولند با 
روحیه ای خسته و نیازمند و آرزوها و 

امیال سرکوب شده .  
میبینی که از درد فقر و آثار کشنده 
اش به مخدرها پناه میبرند و تو بدون 
فقرا  لشکر  میان  چرا  بفهمی  اینکه 
و  میکنی  است،مالمتشان  زیاد  اعتیاد 
بی فرهنگشان میخوانی و آن را دلیل 
و  میگیری  بودنشان  انگل  بر  دیگری 
نمیدانی اعتیاد آنان با اعتیاد و الکلیسم 
از  برخاسته  پوچی  احساس  از  ناشی 

سیری زیاد مرفهان فرق دارد . 
چه  نبود  فقر  اگر  میدانی  چه  تو 
نوابغی میان همین به زعم تو،کرمها و 
انگلها وجود داشتند که شما باید نزد 

آنها زانوی ادب میزدی. 
تو چه میدانی فقر چیست وقتی که 
آن زندانی محکوم به اعدام به عشق و 
شوق زندگی لحظه های جانکاه انتظار 
میکندو  التماس  و  میگذراند  را  اعدام 
یا با چه رنجی آزاد میشود ولی وقتی 

ابتدا  داشت  خیابان  از  عبور  قصد  خانمي 
به سمت چپ نگاه کرد و با احتیاط در حال 
عبور از خیابان بود که ناگاه صداي مهیبي دقیقًا 

پشت سرش آرامشش را به هم زد.
صدا آنچنان بلند و دلخراش بودکه بي اختیار 
 ، بود  پریده  رخسارش  از  .رنگ  لرزید  بخود 
هنوز گیج و منگ بود نمي دانست چه اتفاقي 
افتاده،  بیدرنگ برگشت و به پشت سرش نگاه 
از  دانست  نمي  ناگهان  که  ماشین  یک  ؛  کرد 
نزدیک بخود  بود را خیلي  پیدایش شده  کجا 
دید، اگر  سرعت عمل نداشت و نمی جنبیًد 

ماشین از رویش رد شده بود ؛ 
به راستی باید  اینچنین حقوق شهروندان را 
بد  عادات  از  بسیاري  متاسفانه  کرد.؟  رعایت 
بعضي از افراد باعث شده که زندگي بر دیگران 

تلخ و ناخوشایند شود. 
آلودگي صوتي حتي  از  پر  روزگار  این  در 
صداي بوق نیز انواع ومعاني مختلفي پیدا کرده 
است ، مثاًل وقتي سوار ماشین هستند، ناگهان 
اختیار  بي  بینند،  مي  را  دوستانشان  از  یکي 
دستشان را روي بوق  فشار مي دهند و آنان که 
با آرامش و یا در اندیشه زندگی خود در پیاده 
رو مشغول راه رفتن هستند، دچار استرس و 

تنش می شوند. 
چندبار  کند  احوالپرسي  خواهد  مي  -اگر 

بوووووق مي زند. 

و  فقر  چنبره  در  دوباره  و  شد  آزاد 
افتاد،میگوید  آن  مصیبتهای  و  دردها 
همان چاردیواری زندان و همان اعدام 

برایش لذتبخش تر بوده است. 
کن  پوشی  خرقه  گوید  نمی  کسی 

،آسایشت را واگذار ، نه! 
از آن نازونعمت بهره مند باش، اما 

برابراین جامعه نیز مسئول باش! 
گناه فقر وعوارض آن بر دوش من 
به ویژه شمایانی که  نیز هست؛  تو  و 
خود  چنگال  در  را  مدیریت  سکان 
گرفته اید و با وجود این همه تجربه و 
اندوخته و رسیدن به سن بازنشستگی 
باز  و  دارید  طمع  و  حرص  هم  ،باز 
دراین  و  خواهید  می  شغل  چند  هم 
جامعه  بیکار، به دیگران فرصت نمی 
دهید ، تقسیم کار نمی کنید ، به یک 
و  دهید  نمی  رضایت  درآمد  و  شغل 
و  ها  فروشی  آدم  چه  ها  منصب  سر 

خودفروشی ها که نمی کنید. 
های  رستوران  و  فرنگ  و  حج 
صد  چند  های  جشن  و  نجومی 
ازدواج و تولد  برای  باالتر  میلیونی و 
و دهها هزینه دیگر چنان در اولویت 
احساس  آن  در  اندکی  اگر  که  اند 

،تعداد  کني  مي  چکار  بپرسد  بخواهد   -
 ، شود.بوووووق  مي  بیشتر  و  بیشتر  ها  بوق 

بوووووق ..... 
-اگر بخواهد بگوید ،خیلي مخلصم دست 
از روي بوق بر نمي دارد و بوق ممتد مي ند. 

بوووووووووووووووق 
با  که  بیمارستان  کنار  حتي  برخدا  -پناه 
به  را  مردم  ممنوع  زدن  بوق  تابلوي  نصب 
اي  عده  کنند  مي  دعوت  آرامش  و  سکوت 
مکان  آن  در  بستري  افراد  حال  به  توجه  بي 
حقوقشان را پایمال کرده و براي هر موضوع 
کنید  فکر  ؛  زنند  مي  بوق  جسورانه  کوچکي 
باشد چه  داشته  اعصاب هم  که مشکل  کسي 
به روزگارش مي آید ؟  - گاهي اوقات بعضي 

نگونبخت  گویی  کنی  پیدا  تنگدستی 
شده ای.....!! ... 

از افراد ساعت یک بامداد در حال بازگشت از 
مهماني یا در مناطق مثال باالی شهر ، شهرهای 

بزرگ در حال دور ، دور زدن در شهر !
بلند  صدای  سرو  با  سرکوچه  و  راهرو  در 
صحبت مي کنند، وقتي سوار ماشین مي شوند 
دوباره براي خداحافظي دست را روي بوق مي 
گذارند و این بوق یعني متشکریم ، شب خوبی 

بود و خداحافظ؛.... 
 پس از کار و تالش روزانه خسته و کوفته 
به امید استراحت به منزل مي روید ؛  یا افرادي 
هزار  و  خواب  قرص  با  و  هستند  مریض 
که  یاکودکاني  ؛   اند  رفتته  بخواب  گرفتاري 
مادران با هزار  گرفتاري  آنها را تازه خواباندند 
بسیار  شهروندان  از  تعدای  بوق  صدای  و    .

وتو چه می دانی فقر چیست ؟! 
دل نوشته از : حسین احمدیان

و  همشهریان  این  ارامش  و  خوب  فرهنگ  با 
چند  همین  تا  ریزد...  می  هم  به  را  ها  همسایه 
آپارتمان  و  خودرو  از  دور  به  مردم  قبل  سال 
داشتد،   آرامشی  با  و  راحت  زندگی  چه  نشینی 
شب  سکوت  و  بود  مشخص  خوابشان  ساعت 
همه را به خوابي عمیق و آرامبخش دعوت مي 
کرد و صبح را با نشاط از خواب بیدار مي شدند 
و روزشان را با انرژي فراوان شروع مي کردند. 

داشت  اعصاب  مشکل  کسی   کمتر  تقریبا   
بیماریهای  و  شناسی  روان  های  مطب  اینهمه  ؛ 
مرتبط با حوزه روح و روان افراد جامعه شلوغ 
نبود. متاسفانه با گذشت زمان و با پیشرفت دنیاي 
صنعت بجاي آنکه پیشرفت کنیم، هر روزي که 
و  ،آسایش  آرامش  از  اندازه  همهان  به  میگذرد 
سکوت دورتر مي شویم . باید چاره اي اندیشید 
باید فکري کرد، باید نسبت به همنوع ، خود را 
متعهد کنیم و به حقوق شهروندان دیگر احترام 
و  آرامش  شخص   هر  که  همانطور  بگذاریم 
دیگران  براي  مي خواهد  براي خود  را  آسایش 
ریز  مسائل  از  بسیاري  رعایت  با  و  بخواهد  نیز 
احترام  با  و  نیست  گفتن  مجال  که  درشت  و 
در  که  مردماني  همه  براي   ، یکدیگر  حقوق  به 
 ، محبت  و  عشق  کنیم  مي  زندگي  کنارشان 
آرامش و آسایش ، زندگي شیرین و لذت بخش 

هدیه کنیم ، آمین
دلنوشته از: فاطمه زربافي  

داستان 

داستان واقعی و خواندنی... 

تو چـه می دانـی که 
فقـــر چیست؟

ازآسایــــش دیروز تا آرامـــــــــش امروز....

۱-جلوی گریه خود را نگیرید و گهگاهی گریه کنید. ۲- دست کم روزی ۱5 دقیقه را در 
سکوت بگذرانید و به نیازهای واقعی خود و نیز چیزهایی که دارید فکر کنید. 

3- افراد آرام به خود می گویند که برای تغییر گذشته کاری نمی توان کرد، آنگاه از فکر ادامه 
زندگی لذت می برند. ۴- وقتی احساس می کنید که سرتان پر از فکرهای جور و واجور است 
و جای خالی در آن نیست، با قدم زدن، آن ها را پاک کنید. 5- اگر نتوانید کسی را ببخشید، 
دیگران،  کردن  شاد  کرد.  مرتبط خواهد  افراد  این  با  همیشه  برای  را  افکار خشمگین تان شما 
باعث آرامش می شود. 6- آرامش را از کودکان بیاموزید، ببینید که چگونه در همان لحظه ای که 

هستند، زندگی می کنند و لذت می برند.

7- از همان که هستید راضی باشید، در این صورت احساس آرامش بیشتری می کنید.
8- هر چه اکسیژن بیش تری به شما برسد، آرام تر خواهید شد، خوب است در محل کار و 
زندگی خود گیاهی نگه دارید. 9- مهم نیست که با شما مودبانه برخورد کنند یا نه، برخورد 

مودبانه ی شما، باعث ایجاد آرامی و احساس خوبی در شما خواهد شد.
 ۱0- سرعت حرکت شما با احساستان رابطه ای مستقیم دارد، آرام راه بروید و حرکات بدن 
خود را آرام تر کنید، طولی نمی کشد که آرام خواهید شد. گاهی می توانید برای رسیدن به آرامش، 

دراز بکشید، عضالت خود را شل کنید و به هیچ چیز فکر نکنید.

راههای ایجـاد آرامـــــش، تمرین کنید

 

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «

                       

                                                      

قسمت های ســوخته بالل روی آتش باعث ورود 
کربن به بدن می شــوند و درنهایت فرد با مصرف 
زیاد آن مســتعد ابتال به سرطان های کبد و معده 

می شود.          
 vakoneshiha@                                      

محققان باکتری درمرغ نیــم پز یافته اند که میتواند 
گیلنباره)GBS(شود،این  سندروم  بروز  به  منجر 
سندروم علت فلج عصبی-عضالنی است.                                         
vakoneshiha@                                    

                     بالل آب پز : ضد 
سرطان- بالل کبابی : سرطان زا

                      خواص میوه های  
  زمستانی

                مرغ نیم پز می تواند 
منجر به فلج اندام شود

 نارنگی: سرشار از کالژن- زالزالک : ضداسترس
Cخرمالو : کاهش وزن- زغال اخته: منبع ویتامین

نارگیل : ضد سرماخوردگی
Cکیوی: بمب ویتامین

vakoneshiha@                                     

ســیگار لکه هایی را بر روی دندان ها به جای می 
گذارد و موجب بیماری هــای لثه و افتادن دندان 
ها می گردد. تنباکوی موجود در دخانیات، موجب 

سرطان دهان، لب و زبان نیز می شود.
           vakoneshiha@                                        

* افراد اغلب برای کاهش میزان قند دریافتی بدن تنها به 
کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین و شکالت توجه دارند 
و اغلب از قند موجود در میوه های شیرین غفلت می کند. 
*توت فرنگی، هلو، بلک بری )تمشــک آبی(، لیموترش، 
طالبــی، پرتقال، گریپ فــروت و آووکادو از میوه  هایی 
           vakoneshiha@      .هستند که قند کمی دارند

   کودــکان از این که پتــو را یکباره از روی آنان 
بردارید متنفر هستند

اســتفاده ازسخنان منفی وتنبل نامیدنشان هم کمکی 
به شمانمی کند

 vakoneshiha@                                      

کارمندانی که دیر صبحانه می خورند بیشــتر دچار 
کبد چرب می شوند. 

- زیرا خالی بودن معده برای ساعات طوالنی سبب 
افزایش استرس بدن در اثر کمبود ویتامین می شود.     

vakoneshiha@                                      

 بطریهای پالســتیکی آب را هرگــز در فریزر قرار 
ندهید.

این کار باعث آزاد سازی سم دیوکسین از پالستیک 
شده که سمی قوی برای بدن است.

vakoneshiha@                                      

                   صبح ها جنجال به 
پا نکنید

             صبحانه دیرهنگام ،
کبد را چرب می کند

آیا می دانیـد؟؟!

                  لکه های دور سیگار 
، دندان را نابود می کند

                   8 میوه کم قند

واکنش

روزی   ، پاکستانی  مشهور  جراح  و  پزشک   ، ایشان  دکتر 
برای شرکت در یک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت و 
تکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار می شد ، با 
کردند  اعالن  ناگهان   ، پرواز  از  بعد   . رفت  فرودگاه  به  عجله 
که   ، و صاعقه  برق  و  رعد  و  هوا  نامساعد  اوضاع  بخاطر  که 
باعث از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما شده ، مجبوریم 
فروداضطراری در نزدیکترین فرودگاه را داشته باشیم ...بعد از 
فرود هواپیما ، دکتر بالفاصله به دفتر استعالمات فرودگاه رفت 

و خطاب به آنها گفت :
من یک پزشک متخصص جهانی هستم و هر دقیقه ، برای 
من برابر با جان خیلی انسانهاست و شما می خواهید من ۱6 
ساعت ، تو این فرودگاه منتظر هواپیما بمانم ؟ یکی از کارکنان 
گفت :جناب دکتر ، اگر خیلی عجله دارید می تونید یک ماشین 
دربست بگیرید تا مقصد شما ، سه ساعت بیشتر نمانده است ...
کرایه  را  ماشینی  و  پذیرفت  درنگ  کمی  با   ، ایشان  دکتر 
کرد و براه افتاد که ناگهان در وسط راه ، اوضاع هوا نامساعد 
شد و بارندگی شدیدی شروع شد بطوریکه ادامه دادن برایش 
مقدورنبود ... ساعتی رفت تا اینکه احساس کرد دیگه راه را گم 
کرده است ... خسته و کوفته و درمانده و با نا امیدی براهش 
خود  به  را  او  توجه  کوچک  ای  کلبه  ناگهان  که   ... داد  ادامه 
، صدای  زد  را  در  و  کرد  توقف  کلبه  اون  کنار   ... کرد  جلب 

پیرزنی را شنید :
- بفرما داخل ، هر که هستی در بازه ... دکتر داخل شد و 
تلفنش  از  اجازه دهد  بود خواست که  پیرزن که زمین گیر  از 

استفاده کند . پیرزن خنده ای کرد و گفت :
کدام تلفن فرزندم ؟ اینجا نه برقی هست و نه تلفنی ... ولی 
تا  بریز  چای  استکانی  برای خودت  و  کن  استراحت  و  بفرما 
خستگی بدر کنی و کمی غذا هم هست بخور تا جون بگیری ...
دکتر از پیرزن تشکر کرد و مشغول خوردن شد ، درحالیکه 
متوجه  ناگهان  که   ... بود  دعا  و  نماز  خواندن  مشغول  پیرزن 
طفل کوچکی شد که بی حرکت بر روی تختی نزدیک پیرزن 
خوابیده بود ، که هر از گاهی بین نمازهایش ، او را تکان می 
داد . پیرزن مدتی طوالنی به نماز و دعا مشغول بود . بعد از 

اتمام نماز و دعا ، دکتر رو به او کرد و گفت :
بخدا من شرمنده این لطف و کرم واخالق نیکوی تو شدم ، 

امیدوارم که دعاهایت مستجاب شود.
پیرزن گفت :شما رهگذری هستید که خداوند به ما سفارش 

میهمان نوازیتان را کرده است .
من همه دعاهایم قبول شده ، بجز یک دعا ...

دکتر ایشان می پرسد : چه دعایی ؟
پیرزن می گوید : این طفل معصومی که جلو چشم شماست 
، نوه من هست که نه پدر داره و نه مادر ، به یک بیماری مزمنی 
دچار شده که همه پزشکان اینجا ، ازعالج آن عاجز هستند ...

به من گفته اند که یک پزشک جراح بزرگی بنام دکتر ایشان 
هست که او قادر به عالجش هست ، ... ولی هم او خیلی از ما 
دور هست و دسترسی به او مشکل هست و من هم نمیتوانم 
این بچه را پیش او ببرم ... و هم می گویند هزینه عمل جراحی 
او خیلی گران است و من از پس آن برنمی آیم ... می ترسم 
این طفل بیچاره و مسکین ، خوار و گرفتار شود ... پس از خدا 
خواسته ام که چاره ای برای این مشکل جلویم بگذارد و کارم 

را آسان کند !
که  واهلل  به   : ، گفت  کرد  در حالیکه گریه می  ایشان  دکتر 
باعث زدن صاعقه  و  انداخت  کار  از  را  ، هواپیماها  تو  دعای 
ها شد و آسمان را به باریدن وا داشت ... تا اینکه من دکتر را 
بسوی تو بکشاند . من بخدا هرگز باورنداشتم که اهلل عزوجل 
با یک دعا ، این چنین اسباب را برای بندگان مومنش مهیا می 

کند و بسوی آنها روانه می کند .
******                               

وقتی که دستها ، از همه اسبابها کوتاه می شود و امید ، حتی 
در تاریکی ها همچنان ادامه دارد ، فقط پناه بردن به آفریدگار 
زمین و آسمان بجا می ماند و راه ها از جایی که هیچ انتظارش 

را ندارید ، باز می شود .

ادامه مطلب در همین صفحه 
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واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

درخت نخل درخت عجیبي است،  وقتی بخواهند قطعــش کنند؛  تو گویي  درخت نخل ، نبات نیست,  چیزي شبیه آدمیزاد است و بي جهت 
نیست که واحد شمارش آن همچون آدمیان،  نفر است ...! نخل تنها درختي است که اگر سرش را قطع کني میمیرد، بر خالف همه درخت ها 
که سرشان را  بزنی بار و برگ شان بیش تر هم میشــود ..! مهم نیست  نخل ریشهاش در خاک سالم باشد، نخِل بي سر مي میرد !  اگر فرهنگ 

جامعه اي بیمار شد، آن فرهنگ میمیرد، ولو هزاران سال ریشه داشته باشد! فرهنگ اصیل و غنی خود را سالم و پویا نگه داریم تا نمیرد.

چند نکته از این معنا.....

چاپ سوم کتاب 
روزنامه نگاری

 علمی و کاربردی 
وارد بازار شد

نویـسنده:  
مجیـد محمدپـور

کتابی تخصصی برای روزنامه 
نگاری - روابط عمومی امور 
فرهنگی  - انتشارات جهاد 

دانشگاهی گیالن

نقش مساجد در اطالع 
رسانی - تاریخ مطبوعات 
ایران،نظریه های ارتباط 
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منطقه آزاد انزلی پرشتـاب به سوی آینـده ای درخـشان

منطقه آزاد انزلی از سال ۱39۲ با یک حرکت جهشی 
با  تعامل  جمله  از  اقتصادی  های  حوزه  از  بسیاری  در 
کشورهای همسایه، تولید ، صادرات و تحرکات موثر در 
بخش های بندری که شاه بیت آن  پایه ریزی بندر بزرگ 
به  شتاب  با  را  خود  بلقوه  توانمندیهای  است،   کاسپین 

بالفعل تبدیل کرده است.
این روند با حضور یک مدیر بومی توانمند، حرفه ای و 
با تجربه در حوزه اقتصادی به ویژه در عرصه فعال کردن 
مناطق آزاد اقتصادی کشور درراستای پیشرانه های اقتصاد 
با هدف تقویت اقتصادی مقاومتی محقق شده است و به 
نظر می رسد با برنامه هایی در دست اجرا، منطقه باید در 

آینده ای نزدیک شاهد تحوالتی شگرف باشد.
تعدد برنامه های اجتماعی و فرهنگی ، حضور پررنگ 
و گسترده در حوزه برگزاری مسابقه های ورزشی استان، 
زیر  تامین  و  تاسیس  المللی،  بین  و  ملی   ، ای  منطقه 
ساخت ها و امکانات رفاهی و تفریحی برای مردم منطقه 
گردشگری  حوزه  ازتوسعه  نشان  خود  که  گردشگران  و 
از  دیگر  طرح  و  برنامه  دهها  و  دارد  خارجی  و  داخلی 

شاخصه های رشد این منطقه اقتصادی است.
نام  با  انزلی  آزاد  منطقه   ۱370 دهه  اوایل  که  زمانی 
نماینده  فالح  محمدی  مدیریت  به  اقتصادی  ویژه  منطقه 
ادوار استانه اشرفیه در مجلس با حکم مهندس علی اکبر 
طاهایی استاندار وقت  کار خود در یک محوطه محدود 
در زیبا کنار شروع کرد و نگارنده بعنوان رئیس ایرنا در 
گیالن و اولین مدیر روابط عمومی منطقه آزاد در بخش 
کرد،  نمی  تصور  هرگز   داشت،  نقش  محیطی  تبلیغات 
خود  به  را  درخشانی  و  مهم  روزهای  چنین  آزاد  منطقه 
این  به  می شوم  وارد  منطقه  این  به  امروزهرزمان  ببیند.  
انصافا  ایران  و  گیالن  مردم  برای  تحول  و  پیشرفت  همه 

افتخار می کنم.
این مطلب را از آن جهت عنوان نمی کنم که سخنی از 
روی تعصب  باشد یا مثال به این علت که  زمانی در این 
منطقه مسئولیتی داشتم ، بلکه از این زاویه مطرح کردم که 

در تمام این سالها شاهد رشد آرام و گاه الک پشتی یا حتی 
متوقف منطقه بودم و در چهار سال اخیر یک شتاب قابل 
تقدیری در این ناحیه مهم از منظر اقتصادی ، اشتغالزایی، 
صادراتی ، گمرکی، تفریحی ، ورزشی و روابط داخلی و 
بین المللی و .... را شاهد هستیم و هر ماه بر این موفقیت 
ها افزوده می شود. این شتاب منطقه آزاد انزلی در حقیقت 
 . است  مقاومتی  اقتصاد  دقیق  اجرای  اساسی  اصل  همان 
شایسته است که این خدمات و توسعه  در سطح ملی و 

فراملی به صورت گسترده و موثر بازتاب پیدا کند.
به گمانم شاید نتوان به صورت شفاف و همه فهم  با 
اعداد و ارقام میزان تولید، صادرات، پیشرفت های بندری، 
 ، ها  جشنواره  مسافری،  توسعه  برای  بزرگ  های  اقدام 
و  ها  ساخت  زیر  ها،  آمد  در  ها،  سرگرمی  و  مسابقات 
سرمایه  برای  سازی  زمینه  و  حال  در  ها  گذاری  سرمایه 
گذاری های هنگفت در آینده ی این ناحیه ی اقتصادی ، 
اجتماعی و فرهنگی را در یک تحلیل و نفسیر اقتصادی 
دیدن  بار  یک  با  اما  کرد،  تشریح  درستی  به  سرمقاله  یا 
مقایسه  و  ویژگی  این  آن  توسعه  روند  باره  در  مطالعه  و 
شرایط کنونی با یک دهه قبل بهتر و بیشتر آشکار می شود. 
استانداران  ساالری  دکتر  و  نجفی  دکتر  راستا  همین  در 
قبلی و فعلی استان گیالن اعتقاد دارند  ، مجتمع بندری 
و  گیالن  اقتصاد  توسعه  در  مهمی  بسیار  نقش  کاسپین 

کشور ایفا می کند و با اتصال شبکه ملی راه آهن به بندر 
کاسپین، زیرساخت های الزم برای  تکمیل کریدور شمال 
کشورهای  بین  پیوند  و  شده  فراهم  )نستراک(  جنوب  و 
حاشیه دریای خزر برای تحقق توسعه اقتصاد دریا محور 
 « ایران  قوم  نام  از  گرفته  بر  کاسپین  شد.  خواهد  محقق 
کاسپی » در گیالن است و بزرگترین بندر کشور در منطقه 
اسکله   دو  با  که  شود  می  محسوب  خزر  دریای  جنوبی 
فعال،   رقیبی جدی برای بنادر انزلی و امیراباد در استان 

مازندران به شمار می رود..
* مجتمع بندری کاسپین

این بندر دارای دو موج شکن و شامل ۲5 پست اسکله 
مشتمل بر چهار پست ترمینال کانتینری، سه پست ترمینال 
پست   ۱0 خشک،  فله  کاالهای  ترمینال  دوپست  نفتی، 
عمومی،  کاالهای  ترمینال  دوپست  چندمنظوره،  ترمینال 
یک پست ترمینال رو-رو و یک پست ترمینال اختصاصی 
و مسافری بزرگترین و کاملترین  واقع در محدوده بندر 

انزلی در حال احداث است.
* مجتمع مارینای بندر کاسپین

موج شکن و اسکله مارینای یک مجتمع بندری کوچک 
زیر مجموعه بندر کاسپین برای شناورهای سبک تفریحی 
مجموعه  یک  کاسپین  بندر  مارینای  است.  مسافری  و 
دارای  که  است  ساخت  حال  در  دریایی  گردشگری 

بخش هایی نظیر اسکله قایق های تفریحی، هتل، رستوران 
دریایی، مرکز ورزش های دریایی، امکانات تفریحی مرتبط 
با ساحل و دریا می باشد. اسکله مارینا بندر کاسپین امکان 
پهلوگیری 350 قایق مسافری تفریحی به صورت همزمان 

و کشتی کروز در این اسکله را فرآهم خواهد آورد.
* پسکرانه ها

پسکرانه های بندر کاسپین شامل بر انبارهای سرپوشیده 
به مساحت افزون بر ۱0 هزار متر مربع با ظرفیت پذیرش 
اول،  فاز  در  کاال  تن  میلیون  یک  ساالنه  نگهداری  و 
سیلوهای غالت و سایر فضاهای پشتیبانی مورد نیاز بندر 

کاسپین است.
آزاد  منطقه  از  بخش  یک  به  تنها  اجمالی  نگاهی  با 
انزلی » بندر کاسپین« مشخص می شود، این منطقه با چه 
و  است  پیشرفت  حال  در  شتابی  و  سرعت   ، گستردگی 
امید آنکه همه مسئوالن استان گیالن و مقام های دولتی 
با  عظیم  اجتماعی  و  اقتصادی  بخش  این  از  حاکمیتی  و 
تقویت  جمله  از  ایران  شمال  در  اقتصادی  تحول  هدف 
و  اشتغال  ایجاد   گسترده  های  زمینه   ، مقاومتی  اقتصاد 
های  اسکله  و  بنادر  با  رقابت  های  عرصه  کردن  فراهم 
با  بیشتر  و  بهتر  مراوادت  امکان  ونیز  کشورهای همسایه 
آنها ، نه در سطح مصاحبه ها و بر روی کاغذ که  درعمل 

پشتیبانی کنند. انشاء اهلل

مفهوم اقتصاد مقاومتی در ناحیه ا ی ساحلی  در گیالن،

مجید محمدپور- مدیرمسئول

طی حکمی از سوی هیئت ورزش های 
روستایی و بومی محلی شهرستان 

رودسر، محسن عیال وار بعنوان دبیر 
این هیئت منصوب شد.

وی از مجریان جشنواره های بومی 
محلی استان گیالن می باشد.

مدیران روابط عمومی

 سمنان، بجنورد، 

کرمانشاه، رشت، 

شیروان و علوم 

پزشکی تهران به عنوان مدیران برتر دانشگاه 

آزاد اسالمی کشورمعرفی شدند.
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