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اتحاد،انسجام، همدلی 
هم  پست  و  رفقات   ،
شایسته  واژگان  بودن 
ای هستند که اگر به دور 
تبدیل  شعور  به  شعار 
شود هر جمع و گروه و 
جمعیتی را در مقابل هر 
بحران و مشکلی سخت 

و مقاوم می کند.
  در کشور ما سالهاست که شعار اتحاد سر داده 
می شود. در دهه اول پیروزی انقالب و دوران جنگ 
عمیقی  مفهوم  و  معنا  همدلی  و  رفاقت  تحمیلی 

داشت و یک شعور برجسته بود.
 از دهه دوم  و در سی سال اخیر به علت گرایش 
اشرافی،  های  زندگی  به  مسئوالن  از  زیادی  جمع 
با  آقازاده  و  اقایان  از  بسیاری  های  خواهی  زیاده 
آماررسمی که رسانه های مکتوب و مجازی منتشر 
خواسته  به  دادن  اولویت  و  پرستی  دنیا  اند،  کرده 
های فردی ، حزبی و گروهی چهره انقالب تغییرات 

اساسی پیدا کرده است.
ما و هر  آینده  راه  باید چراغ  تردید گذشته  بی   
ملت و جمعیتی باشد و دولت کنونی و دیگر مقام 
های کشور به جای آنکه اتحاد را شعاری و از طرف 
مقابل خود خواستار باشند ، باید خود در عمل اتحاد 

و رفاقت و همدلی را به اثبات برسانند.
 نمی شود که در سخنرانی های مقامات کشوری 
و نظامی و امثال آنها رگه های پر رنگ اختالف و 
در  و  شود  مطرح  وضوح  به  مقابل  طرف  کوبیدن 
عین حال انتظار داشت که همان ها با ما متحد بوده 
و پشت هم باشیم. باید شعار ها را به شعور تبدیل 
رنگ  کشور  این  هرگز  صورت  این  غیر  در  کنیم 
انقالب  مانند آنچه در دهه اول  اتحاد و همدلی را 
کنونی  شرایط  در  نظام  و  دید.کشور  نخواهد  بود، 
و  اتحاد عملی  به   دیگر  زمان  و  از هر دوره  بیش 
دولت،  رئیس  آنکه  تر  شایسته  و  دارد  نیاز  شفاف 
روسای دستگاه قضایی و قانون گذاری ، مقام های 
اجرایی ، روحانیان باید پشت هر تریبونی که قرار 
می گیرند در عملکردشان رفاقت را به افکار عمومی 

نشان داده و ثابت کنند. 
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ازانتشارات جهاد دانشگاهی گیالن
کتاب مرجع  روزنامه نگاری ، روابط 

عمومی  و علوم ارتباطات

» تحسین شده در انجمن متخصصین 
روابط عمومی ایران « 

کتاب روزنامه نگاری علمی 
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سرکار خانم مریم بخشی
و  ورزش  کل  مدیر  بعنوان  جنابعالی  انتصاب 
جوانان استان گیالن و اولین مدیر کل ورزش 
تبریک  را صمیمانه  استانهای کشور  در  ایران 
میگویم, توفیقات روز افزون شما را از درگاه 

حق تعالی خواستارم.
مجید محمدپور

نویسنده و استاد علوم ارتباطات

سالم.
 هم استانی گرامی ونیکوکار ، خواهشمند است برای انتخاب فرزند معنویتان)ایتام و محسنین( به آدرس ذیل مراجعه 

Www.mohsenin.irفرمایید. التماس دعا 

رییس  مشاور   :24 گیالن 
جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
از طرح های توسعه  آزاد کشور 
ساختی  زیر  های  پروژه  و  ای 
آزاد  منطقه  وگردشگری  عمرانی 

انزلی دیدن کرد. 
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور 
مشاور  بانک  دکتر  انزلی  آزاد 
رییس جمهور و دبیر شورایعالی 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مسرور  دکتر  همراهی  با  کشور 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل 
این سازمان از طرح های توسعه 

ای و زیر ساختی و پروژه های 
عمرانی و جاذبه های گردشگری 

منطقه آزاد انزلی بازدید کرد. 
پروژه  از  ابتدا  بانک  دکتر 
گردشگری آکواریوم که با سرمایه 
گذاری مستقیم بخش خصوصی 
 30 بر  بالغ  اعتبار  با  و  خارجی 
بزرگترین  شامل  یورو  میلیون 
آکواریوم و باغ خزندگان کشور ، 
شهربازی سرپوشیده ، سینماهای 
اقامتی  سوئیتهای   ، بعدی  چند 
،تونل اکواریم و بخشهای تجاری 
به  آینده  ماه  در  که  خدماتی   و 
بازدید کرد.  بهره برداری میرسد 

در ادامه مشاور رییس جمهور از 
مرکز تفریحات دریایی که مجهز 
ترین مرکز تفریحات دریایی در 
شمال کشور است و نوار ساحلی 
از  یکی  که  انزلی  آزاد  منطقه 

جاذبه های گردشگری و ساحلی 
آید و  به شمار می  استان گیالن 
این  گردشگری  و  تجارت  فاز 

منطقه بازدید کرد. 

بزرگترین آکواریوم و شهربازی سرپوشیده در منطقه آزاد انزلی
تیر ماه افتتاح می شود ،
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 گوناگون

والمسلمین  حجت  االسالم 
سخنگوی  اژه ای،  محسنی 
کسی  هر  گفت:  قضاییه  قوه 
بازیگر  و  هست  ایرانی  که 
نمی کند،  فرقی  هنرمند  و 
کشور  داخل  به  می تواند 
منعی  ایرانی  هیچ  و  بیاید 

برای ورود به کشور ندارد.
 حجت  االسالم والمسلمین 
پاسخ  در  اژه ای  محسنی 
با  اینکه  درباره  سوالی  به 
از  یکی  درگذشت  به  توجه 
هنرمندان قدیمی کشورمان و 
بازگشت  بحث  شدن  مطرح 
کشور  از  خارج  هنرمندان 
افکار  سوی  از  ایران  به 
بازگشت  امکان  آیا  عمومی، 
آنها وجود دارد یا اینکه این 
روبه رو  محدودیت  با  افراد 
کسی  »هر  گفت:  هستند؟ 
بازیگر  و  هست  ایرانی  که 
نمی کند،  فرقی  هنرمند  و 
کشور  داخل  به  می تواند 
منعی  ایرانی  هیچ  و  بیاید 
برای ورود به کشور ندارد و 
اگر  ولی  باشد  که  کسی  هر 
احیانا مرتکب جرمی شده و 
نباشد  گذشت  قابل  جرمش 
داشته  خصوصی  شاکی  و 
باشد، باید پاسخگو هم باشد 
الورود  منع  کس  هیچ  ولی 

نیست.«

تایمز  بندی  رتبه  نظام 
های  دانشگاه   2۵0 فهرست 
برتر جوان با قدمتی زیر ۵0 
سال را منتشر کرد و دانشگاه 
دانشگاه  دو  همراه  به  گیالن 
در  توانست  ایران  از  دیگر 

این فهرست قرار گرفت.
از  یکی  تایمز  بندی  رتبه 
رتبه  های  نظام  مشهورترین 
که  است  المللی  بین  بندی 
برتر  های  دانشگاه  ساله  هر 
دنیا را بر اساس ۱3 شاخص 
معیار  قالب ۵  عملکردی در 
پژوهش،  آموزش،  کلی 
صنعتی  درآمد  استنادات، 
جهت  المللی  بین  وجهه  و 
و  جامع  های  مقایسه  انجام 
متوازن مورد ارزیابی و رتبه 

بندی قرار می دهد.

در  اگر   ... مطلب  ادامه 
طرف  به  مدام  خود  سخنان 
و  بزنیم  کنایه  و  نیش  مقابل 
تالش کنیم با زیرکی و یک 
بعدی  انتخابات  به  نگاه  نیم 
ریاست  و  شوراها  مجلس، 
را  مقابل  طرف  جمهوری 
انتظار  باید  کنیم،  تخریب 
طرف  آن  که  باشیم  داشته 
هم همان رفتار را با ما بکند. 
خیلی  باشد  اول  کدام  اینکه 
این  مهم   ، نیست  دشوار 
چند  هر  یا  دو  هر  که  است 
طرف صاحب قدرت و نفوذ 
رفتار  و  عمل  در  کشور  در 
اتحاد  برای  نفر  اولین  خود 
باشند،  همدلی  و  انسجام  و 
همه چیز درست می شود. به 

همین سادگی ...... 
 منبع : گیالن 24

خبر

خبر

ادامه سرمقاله

افزایش  پیرامون  توضیحاتی  مجلس،   ۹۷ سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی   
شامل  کارمندان  حقوق  20درصدی  افزایش  کرد.   ارائه   ۹۷ سال  در  کارکنان  حقوق 
بازنشستگان هم می شود؟، علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به تایید استفساریه مجلس 
درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به صورت پلکانی از سوی شورای نگهبان، 
گفت: براساس استفساریه مجلس حقوق کارکنان 20 درصد به صورت پلکانی نزولی 
میزان  کمترین  و  بوده  شغلی  گروه  ترین  پایین  که  هایی  حقوق  یعنی  یافت  افزایش 
دریافتی را داشتند، حقوقشان 20 درصد افزایش می یابد.  سخنگوی کمیسیون تلفیق 

بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسالمی، افزود: به همین میزان حقوق های باالتر میزان 
افزایش حقوقشان کمتر می شود و دولت حتما باید با رعایت تبصره ۱2 قانون بودجه 
پایین که کمترین حقوق را دریافت  افزایش حقوق را برای قشر  سال ۹۷، 20 درصد 
می کنند، اعمال کند.برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بودجه ای جداگانه در نظر 
گرفته شد. وی در تشریح کمترین میزان افزایش حقوق در سال ۹۷، ادامه داد: کمترین 
میزان حقوق در سال جاری مربوط به مقامات است که میزان حقوق این گروه صفر 

درصد اعمال می شود.

بازیگران خارج از واکنش
کشور می توانند به 
ایران بازگردند

دانشگاه گیالن 
در جمع دانشگاه 
هاي جوان برتر 
دنیا قرار گرفت

اتحاد شعاری و دیگر 
هیچ!!

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

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

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب 33554648

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

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

وزیـر دارایی یکسال حقــــوق اش را بخشید

خبر،

تیم  و  دولت  تخریب  به  واکنش  در  دولت  سخنگوی 
برجام  از  آمریکا  بهانه خروج  به  ای  هسته   کننده  مذاکره 
معنای  به  دولت  به  زدن  ضربه  در  حاضر  درحال  گفت: 

ضربه به قوه  مجریه محسوب نمی شود.
 به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
هفتگی خود با اشاره به اظهارات رهبری درباره تیم مذاکره 
رهبری  بیانات  همیشه  کرد:  بیان  ایران  هسته ای  کننده 
منصفانه بوده است و در این مورد هم به همین سیاق در 
مورد تیم مذاکره کننده هسته ای بیان نمودند؛ تیم مذاکره 
را  کشور  خواسته های  مذاکرات  در  توانست  ما  هسته ای 
مطرح کرده و اتهام واهی علیه کشور را رفع کند که این 

هنر بزرگی بود.
وی در ادامه افزود: ترامپ با همه نادانی خود درک کرد 
را  ما  دیپلمات های  دنیا  قوی هستند،  ما  دیپلمات های  که 
تحسین می کند ما حق نداریم که تیم مذاکره کننده خود 

را تحقیر کنیم.
وی با اشاره به اینکه اگر تحریم ها مجدد وضع شود ما 
راه مقابله با آن را بلدیم، گفت: اما این کار هزینه دارد و 
دنبال این نیستیم که هزینه بیشتری به مردم تحمیل کنیم. 
به هر حال طرف مقابل ما یک آدم عهد شکن است و ما 
ما  کنیم.  او عمل  توطئه های  مقابل  مناسب،  برنامه  با  باید 
اکنون با دشمنان نظام روبرو هستیم و برخی از تخریب ها 
زدن  فقط ضربه  دولت  به  زدن  و ضربه  کشور  داخل  در 
به قوه مجریه نیست، اکنون روزنامه ای که مدعی انقالبی 
گری است امروز حرف های ترامپ درباره اقتصاد ایران را 

برجسته می کند و به آنها گرا می دهد.
وی در ادامه در باره مطرح شدن موضوع عدم شکایت 
رییس جمهور توسط برخی مخالفان دولت گفت: مخالفان 
دولت دو سال پیش همین کارها را کردند ولی مردم در 
انتخابات باز هم به روحانی رای دادند این افراد کل مردم 
و  توقع  است  ممکن  مردم  نمی کنند  نمایندگی  را  ایران 
می  موظف  را  هم خود  ما   ، باشند  داشته  ما  از  انتقاداتی 
درپاسخ  همچنین  دهیم.وی  پاسخ  آنها  انتظارات  به  دانیم 
انتقادات برخی از هنرمندان از دولت و  به سوالی درباره 
اعالم آنها مبنی بر شرکت نکردن در مراسم افطاری رییس 
جمهور به دلیل مشکالت اقتصادی کشور بیان کرد: نفی 
نمی کنیم این روزها کسانی که حامی ما بودند چنین اظهار 
نظر  هایی می کنند ما در دولت همه تالش خود را کردیم 
می  کاری  چه  دولت  ولی  باشد،  داشته  رشد  اقتصاد  که 
توانسته انجام دهد و آن را انجام نداده است؟ سفره های 
مردم در اردیبهشت سال قبل خیلی پر رنگ تر بود که االن 
کمرنگ تر شده باشد؟ اینها واقعیت است چه کسی دوست 
دارد سفره مردم پر بارتر نباشد؟ ما متوسط حقوق ها را 
ده درصد افزایش دادیم و بیش از ۹۷ هزار میلیارد تومان 
برای امور رفاه اجتماعی هزینه کردیم این در حالی است 
که برای آموزش و تحقیقات ۵۷ هزار میلیارد تومان، برای 
حوزه دفاعی ۵۱ هزار میلیارد تومان و برای حوزه سالمت 
2۶ هزار میلیارد تومان هزینه کردیم این یعنی این پول ها را 

در زمینه رفاهی هزینه کردیم.
وی با اشاره به اینکه مستمری افراد تحت پوشش کمیته 
امداد سه برابر شده است و هر فردی در کمیته امداد ماهانه 
بیان  فتاح  آقای  افزود:  می گیرد  حقوق  تومان  هزار   ۱۹3
کرده اند که کمک این دولت به محرومان تا کنون توسط 

هیچ دولتی انجام نشده بود.
هزار  در سال گذشته ۷۹0  ما  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
فرصت شغلی ایجاد کردیم آیا این اقدامات در جهت پر کردن 
خارجی  سرمایه  جذب  برای  دولت  نیست  مردم  سفره های 
فشار  تحت  مذاکرات  آن  خاطر  به  که  کرد  آغاز  را  مذاکرات 
دهد  می  انجام  مردم  برای  بتواند  چه  هر  دولت  گرفت.  قرار 
ما از افراد تحصیل کرده انتظار انتقاد منصفانه داریم. دولت با 
اشتیاق فراوان منتظر است از همه مردم راهنمایی بگیرد، ولی 
باشد. نداشته  اجرایی  جنبه  است  ممکن  صحبت ها  از  برخی 
سوال  درباره  دولت  موضع  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
نمایندگان مجلس از رییس جمهور اظهار کرد: سوال استیضاح 
و تذکر حق نمایندگان مجلس است ولی باید درجای خود از 
این حق استفاده شود. اگر سوال از رییس جمهور با هدف رفع 
ابهام انجام می شود که نمایندگان رییس جمهور پاسخ می دهند 
استیضاح  این سواالت گرفته شود. سابقه  با  نباید ذهن دولت 
را دیده ایم. اکثریت مجلس استیضاح را تایید نکردند اما من به 

وجدان عمومی مجلس ایمان دارم.
نوبخت با اشاره به اینکه برخی وزار هر روز در مجلس 
هستند و به سواالت نمایندگان پاسخ می دهند تصریح کرد: 
دولت توضیحات الزم را راجع به سوال جمعی از نمایندگان 
مشکالت  رفع  و  قانون  وضع  محل  مجلس  می کند  مطرح 
است اما آیا با طرح این سوال کمکی به حل مشکل مردم 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  دولت  شود؟سخنگوی  می 
اینکه غیر از مذاکره با اروپا دولت چه اقدامی برای رفع 
تحریم های آمریکا و همکاری با سایر کشورهای دنیا دارد 
اظهار کرد: ما غیر از اتحادیه اروپا در حال بهبود روابط با 
سایر کشورها هستیم، وزیر امور خارجه هم اکنون در هند 
است وخود من هم سفر 24 ساعته به تایلند داشتم روابط 

ما با کشورهای دنیا به ویژه همسایگان باید افزایش یابد.

دولت چه 
کار باید 

می کرد که 
انجام نداد؟

 افزایـش20 درصدی حقــوق شامل بازنشستـــگان  شود 

بعالوه نظر رسانه: سخنگوی دولت:

سخنگوی قوه قضاییه :

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نظام گفت: امروز عده ای دل مردم را 
می خواهند  اینکه  برای  می کنند  خالی 
حواسمان  اما  بکوبند  را  مقابل  طرف 
باشد  هر فریادی که دل مردم را خالی 
آسیاب  به  آب  کند،  تفرقه  ایجاد  و 

دشمن ریختن است. 
دور  از عزت  را  ما  آنچه  گفت:  او 
تهمت  مفاسد،  جناح بندی ها،  می کند، 
باندبازی ها و  زدن ها، دروغ گفتن ها، 

دورزدن هاست.
خالی  را  مردم  دل  نوری:  ناطق   
جناح  می خواهند  زیرا  می کنند، 
آن  می گوید  این   / بکوبند  را  مقابل 
دزد است، آن یکی می گوید این دزد 
مرکب  دیدگاه های  به  را  مردم  است؛ 
و متفاوت کشانده اند / هر فریادی که 
ایجاد تفرقه کند، آب به آسیاب دشمن 

ریختن است
خرداد  پانزده  شهدای  افزود:  وی   
ناشناس  تاریخ  در  و سردمداران شان 
حاج  طیب  شهید  ماندند.  ناشناخته  و 
زندان  در  که  بود  کسانی  از  رضایی 
تحت شکنجه های سخت قرار گرفت 
تا بگوید که از امام خمینی پول گرفته 
است و تظاهراتی را در تهران علیه شاه 
راه انداخته است اما این مرد بزرگ در 
برابر خواسته آنان مقاومت کرد و در 
نهایت به شهادت رسید که اگر چنین 
نمی شد  انجام  وی  سوی  از  مقاومتی 
نباشد  کار  در  هم  انقالبی  بود  ممکن 
پی  در  شاه  رژیم  ماموران  که  چرا 
سندسازی از این طریق بودند تا امام 

را محاکمه و شهید کنند.
حجت االسالم والمسلمین علی اکبر 

با  ژاپن  دارایی  وزیر   :24 گیالن 
یک  اداری  فساد  مسئولیت  پذیرش 

سال از حقوقش را بخشید.
ژاپن،  دارایی  وزیر  آسو«  »تارو 

ناطق نوری با اشاره به آیه ای از قرآن 
مبنی بر اینکه »عامل عزت یا ذلت یک 
آنان هستند« گفت:  یا ملت خود  فرد 
ندارد  خویشاوندی  هیچکس  با  خدا 
مثل  خدا  است.  نبسته  اخوت  عقد  و 
می دهد حال  نمره  و  است  معلم  یک 
رد  یا  قبول  و  می خواند  درس  آنکه 
می شود ما هستیم و آنکه نمره قبولی 
یا رد می دهد خداوند است. پس اصل 
و عامل عزت و ذلت خود ما هستیم و 

خدا تنها پاداش دهنده است.
رهبری  بازرسی  دفتر  سابق  رئیس 
تاکید کرد: علی )ع( خطبه ای دارد که 
در آن به اصطالح یک منحنی و نمودار 
را ترسیم می کند که وقتی ذلیل بودند 
چه شد که عزیز شدند و بعد که باز 
به ذلت رسیدند چه شد که این اتفاق 
افتاد. کشور ما نیز یک روزی تکه تکه 
روس ها،  دست  شمالش  بود،  شده 
جنوبش دست انگلیسی ها بود و سران 
اجانب  خدمت  در  غالم  مثل  کشور 
بودند تا زمانی که امام راحل آمد که 
مخلصانه عمل  و  داشت  اتکا  به خدا 
رهبر  امام  اگر  افزود:  وی  می کرد. 

از  مالی  رسوایی  یک  به  واکنش  در 
حقوق یک ساله اش صرف نظر کرد. 
ژاپن،  دارایی  وزیر  ساالنه  حقوق 

حدود 300 هزار دالر است. 

را  انقالب  و  می کند  قیام  و  می شود 
در برابر رژیم آن چنینی پیروز می کند 
به خاطر این است که برای خدا قیام 
کرده است و ملت با او همراه شده و 
برای  مردم  است.  کرده  کمکش  خدا 
خدا  و  کردند  حمایت  امام  از  خدا 
را. و کشور  ما  پیروزی رساند  به  هم 
و  نیست  هیچکس  یوغ  زیر  امروز 
خودش سرنوشت اش را رقم می زند و 
عصبانیت استکبار هم از همین است. 
کسی به ما دیکته نمی کند که چه کنیم 
این  بلکه خود ما تصمیم می گیریم و 
سال  هشت  در  جوانان  ایثار  مدیون 

دفاع مقدس است.
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
که  همین هایی  کرد:  تاکید  نظام 
بشر  حقوق  فریاد  امروز  غرب  در 
هرگونه  جنگ  زمان  در  می کشند، 
صدام  به  می توانستند  که  کمکی 
بشر  حقوق  مدعی  حاال  اما  می کردند 
امیرالمؤمنین  تعبیر  به  پس  شده اند. 
از  را  ما  آنچه  که  باشیم  متوجه  باید 
جناح بندی ها،  می کند،  دور  عزت 
مفاسد، تهمت زدن ها، دروغ گفتن ها، 

آسو  آقای  دست  زیر  مقام های    
ارتباط  کرده اند  تالش  که  متهم اند 
یک  با  آبه،  شینزو  وزیر،  نخست 

پرونده فساد مالی را مخفی کنند.  
 در مجموع حدود 20 مقام دولتی 
این رسوایی  به  در جریان رسیدگی 
حقوق شان  یا  شده اند  تنبیه  مالی 

کاهش یافته است.
نظر رسانه:

در  ما  مسئوالن  برخی  ایکاش   
قبل  های  دولت  و  دولت  همین 
خود  دستگاه  در  فساد  متوجه  وقتی 
و  انجام  مشابه  اقدام  یک  می شدند 
دیگر مدیران را متوجه خطایشان می 

کردند.

باندبازی ها و دورزدن هاست.وی افزود: 
انسان این گونه است که میز و باندبازی 
را  مردم  دل  می کند.  کور  را  چشمش 
می خواهیم  اینکه  برای  می کنیم  خالی 
که  نمی کنیم  فکر  و  بکوبیم  را  طرف 
اما  بکوبیم  را  مقابل  جناح  می خواهیم 
با این حرفها دل مردم بیچاره را خالی 
می کنیم. مدام این می گوید آن دزد است 
آن یکی می گوید این یکی دزد است و 
مردم را به دیدگاه های مرکب و متفاوت 

می کشانند.
کشورمان  ما   داد:  ادامه  نوری  ناطق 
با این استقالل و  در شرایطی است که 
مان  دشمنان  هوشمندی،  و  موفقیت ها 
هستند.  ما  به  قطعی  زدن  پی ضربه  در 
اما تجربه جنگ به ما نشان داد که باید 
مقتدر باشیم و خودمان ابزار و امکانات 
الزم را تولید کنیم. چرا دشمن گفته که 
ما با شما مذاکره می کنیم به شرطی که 
اینکه  شما موشک نداشته باشید؟ برای 
نتوانیم  بزند  را  ما  که  کرد  اراده  هرگاه 

پاسخی بدهیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اسرائیل  و  آمریکا  که  گفت  نیز  را  این 
امروز از جایگاه ما در منطقه می ترسند 
و امیدواریم که خدا به ما توفیق وحدت 
عنایت کند چرا که امروز جامعه ما بیش 
از هر زمان به وحدت ملی نیازمند است. 
همانطور که در زمان جنگ علت اینکه 
شکست نخوردیم وحدت همه مردم ما 
با همدیگر بود. پس حواسمان باشد که 
امروز هر فریادی که دل مردم را خالی 
و ایجاد تفرقه کند، آب به آسیاب دشمن 

ریختن است.

به  کشور  های  مجموعه  برخی  در 
اقتصادی  و  مالی  فساد  بروز  موازات 
و برداشت از بیت المال گاه  در کمال 
حیرت ، پاداش های چند ده میلیونی 
مدیران سر جایش برقرار است و مدیر 
به رویی گشاده  را  مبلغ  آن  عالی هم 

دریافت می دارد.
و  حقوق  دهد،  نمی  استعفا  کسی 
و  کند  می  دریافت  را  کامل  پاداش  
شعار طرفداری از قشرهای محروم و 

درمند را هم می دهند.!؟
چرا برخی از مسئوالن اینگونه شده 
اند و چرا در این شرایط حساس کشور 

به خود نمی آیند و چرا ......؟؟؟؟

دل مـــــــــردم را خالـــــی نکنیـــم
برای آنکه طرف مقابل را بکوبیم ،
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گوناگون
هماهنگی  معاون  جانشین 
امور اقتصادی و توسعه منابع 
حدود  تصویب  از  استاندار 
طرح  تومان  میلیارد   ۱00
اشتغالزایی روستایی در استان 
جهت معرفی به بانک ها خبر 
اطالع  پایگاه  گزارش  به  داد. 
گیالن؛  استانداری  رسانی 
آرش فرزام صفت در نشست 
شهرستان  اشتغال  کارگروه 
در  امروز  صبح  که  فومن 
فرمانداری  اجتماعات  سالن 
شد  برگزار  شهرستان  این 
در  فومن  شهرستان  سهمیه 
بوم گردی  تسهیالت  اعطای 
را  بخش  این  متقاضیان  به 
عنوان  اقامتگاهی  واحد   400
 ۶۷ تاکنون  افزود:  و  کرد 
مورد  بخش  این  در  طرح 
بررسی و به کارگروه استانی 
است.وی  گردیده  ارسال 
اشتغالزایی  طرح های  تعداد 
در  شده  بررسی  روستایی 
تعداد ۶0  را  شهرستان فومن 
 : طرح عنوان و تصریح کرد 
با  باید  اجرایی  دستگاه های 
طرح های  شبانه روزی  تالش 
سامانه  در  شده  ثبت  دیگر 
جاری  هفته  پایان  تا  را  کارا 
بررسی و به استان ارسال کنند 
.مهندس فرزام صفت  گفت: 
پس از بررسی این طرح ها در 
کارگروه شهرستانی و ارسال 
ظرف  انشاءاهلل  استان  به  آن 
طرح های  هفته  یک  مدت 
عامل  بانک های  به  مصوب 

معرفی خواهند شد. 

ایران  گمرک   : ها  واکنشی 
موضوع  بخشنامه ای  در 
عوارض  درصدی   ۱0 افزایش 
و سود بازرگانی لوازم آرایشی 
قانون  طبق   ، مشمول  وارداتی 
بودجه سال ۱3۹۷ را اعالم کرد
بر اساس بخشنامه مدیر دفتر 
ویژه  و  آزاد  مناطق  و  واردات 
گمرکات  به  خطاب  گمرک 
اجرایی سراسر کشور، افزایش 
گمرکی  عوارض  درصدی   ۱0
آرایشی  لوازم  به  مربوط 
این  شد.در  ابالغ  وارداتی 
بند  پیرو  است:  آمده  بخشنامه 
بخشنامه شماره ۱4۸3۹44/   ۵
۹۶/ 334 مورخ 2۸ اسفند ۹۶ 
درصد   ۱0 افزایش  موضوع 
سود  و  گمرکی  عوارض  به 
آرایشی  لوازم  به  بازرگانی 
نامه  پیوست  به  وارداتی 
اول  مورخ   ۸۷0۵2 شماره 
و  بررسی  دفتر   ۹۷ اردیبهشت 
ارسال  ارزش  و  تعرفه  تعیین 
و اعالم می دارد کلیه کاالهایی 
تعرفه  ردیف های  ذیل  که 
ردیف های  و   3303 و   3304
 ،330۷۹020  ،330۷۹0۷۹0
 ،330۷2000  ،330۷۱000
 ،330۵۹000  ،330۷3000
 330۵2000  ،330۵3000
مشمول  می شوند  بندی  طبقه 
قانون  طبق  مذکور  عوارض 

بودجه سال جاری می گردد. 
فهرست  درخصوص  ضمنا 
مربوطه  تعرفه های  ردیف   کلی 
صادرات  مقررات  دفتر  از 
گردیده  استعالم  واردات  و 
پاسخ  وصول  محض  با  که 
می گردد.  اعالم  متعاقبا  مراتب 
خواهشمند است دستور فرمایید 
شده  ترخیص  کاالهای  جهت 
تعرفه  ردیف های  مشمول  و 
شده  سپری  از  فوق االشاره 
امور  قانون   ۱3۵ ماده  مهلت 
گمرکی نسبت به صدور مطالبه 
نامه کسر دریافتی اقدام گردد.

خبر

خبر

100 میلیارد طرح 
اشتغالزایی  به بانکها 

معرفی شد

افزایش10درصدی 
قیمت لوازم آرایشی 

به گزارش روابط عمومي گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
از اجرای 40 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در اردیبهشت امسال در استان خبر 
داد .مهندس اکبر اعالم داشت: از این میزان شبکه گذاري ۹0 درصد در ۷۱ روستاي 
استان صورت پذیرفته و مابقی در شهرها و بصورت حفرات خالی انجام شده است 
.وي با اعالم این موضوع که هم اکنون بیش از 20 هزار کیلومتر شبکه در استان وجود 
دارد اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده پیش بینی می شود تا هفته 
دولت ۱00 کیلومتر دیگر عملیات شبکه گذاری گاز در استان صورت پذیرد.مدیرعامل 

شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اثرات مثبت گازدار شدن شهرها و روستاهای گیالن 
اظهار داشت: گازرسانی گسترده در استان زمینه رونق کسب و کار کارگاه های کوچک و 
محلی در روستاها و مناطق دوردست را فراهم ساخته است.مهندس اکبر ابراز امیدواري 
کرد تا با گازرساني به روستاهاي باقیمانده باالي 20 خانوار در قالب فاز دوم پروژه بند 
»ق« که قابلیت گازرسانی را دارند، در پایان امسال شاهد اتمام عملیات و توسعه کمی 

گازرساني در استان باشیم.

 اجـرای 40 کیلومتر عملیــات شبکه گـذاری گاز در گیـالن

روابط عمومی ها نیاز 
مخاطبین را تشخیص دهند

واکنش
خبر

خبر

خبر

کاهش جمعیت 
هزینه های 

کشور را افزایش 
می دهد

کار نشای برنج 
در گیالن تمام 

شد

قیمت مرغ تا 
8500 افزایش 

می یابد

گیالن 24 و نشریه واکنش: معاون 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
گیالن، با بیان اینکه روابط عمومی ها 
باید نیاز مخاطبین را تشخیص دهند، 
قلب  عنوان  به  عمومی   روابط  گفت: 
تپنده هر سازمان می تواند امید را در 

جامعه افزایش دهد.
 علی اصغر جمشیدنژاد، در نشست 
عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
در  که  استان  اجرایی  دستگاه های 
شد،  استانداری،برگزار  غدیر  سالن 
گونه ای  به  باید  عمومی  گفت:روابط 
درستی  اطالع رسانی  تا  کند  فعالیت 
به  اجرایی  دستگاه های  خدمات  از 
مدیران  افزود:  وی  شود.  ارائه  مردم 
نقش  به  باید  اجرایی  دستگا ه های 
اشراف  عمومی ها  روابط  وظایف  و 
باشند و مسئوالن روابط  داشته  کامل 
و  اندیشه   هنر،  با  باید  ها  عمومی 
خود  مجموعه ی  توانایی  اقداماتشان، 

را اثبات کنند. 
بخش  کرد:  اظهار   ، نژاد  جمشید 
روابط  نقش  خوبی  به  خصوصی 
و  اهداف  پیشبرد  در  عمومی  
تصمیم گیری ها را درک و براساس آن 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کند 
دستگاه های  در  موضوع  این  باید  که 
ادامه  وی   . شود  اجرایی  نیز  اجرایی 
روابط  اقدامات  تمام  اگرچه  داد: 
عمومی در تبلیغات خالصه نمی شود 
تبلیغات  از  بهره گیری  با  می توان  اما 
ظرفیت های  از  استفاده  و  محیطی 
فضای مجازی ضمن اطالع رسانی به 

مردم به آنان پاسخگو بود . 
نیروهای  آموزش  نژاد  جمشید 
روابط عمومی در دستگاه های اجرایی 
را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: 
برای  دانشگاه ها  علمی  ظرفیت  از 
روابط  کیفی  سطح  ارتقاء  و  آموزش 
از  نیازسنجی  براساس  عمومی ها 

دستگا ه ها بهره می گیریم. 
اجتماعی  و  سیاسی،امنیتی  معاون 
روابط  اینکه  بیان  با  گیالن،  استاندار 
را  مخاطبین  نیاز  باید  عمومی ها 
تشخیص دهند، گفت: روابط عمومی  
سازمان  هر  تپنده  قلب  عنوان  به 
افزایش  جامعه  در  را  امید  می تواند 
عمومی  کرد:روابط  اظهار  دهد.وی 
دستگاه های اجرائی همچنین از اقدام 
و عملکرد دستگاه محل خدمت خود 
گزارش هایی تهیه کرده و آن را برای 
اختیار  در  موقع  به  تصمیم گیری های 

مدیران قرار دهند. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

مدیران  کرد:  تصریح  استاندار، 
اهمیت  به  باید  اجرایی  دستگاه ها 

روابط عمومی ها اعتقاد داشته باشد.
نگاه رسانه،

به نظر می رسد که در راستای 
ابتدا  مخاطبان   نیازهای  تشخیص 
ویژگی  این  اجرایی  مدیران  باید 
آنکه  از  پیش  و  کنند  عملیاتی  را 
مدیران  از  بسیاری  کنند  عملیاتی 
خودشان باید فضای کار و تالش 
حرفه ای را در روابط عمومی ها  

مهیا سازند.
مدیرانی  که بی توجه به سخنان 
روابط عمومی  برای  دولت  رئیس 
این  و   نکرده  تعریف  جایگاهی 
خود  گوی  مجیز  را   مجموعه 
توصیف و تعریف کرده اند ،هرگز 
چنین تشخیصی در آن سازمان و 

روابط عمومی اتفاق نمی افتد.
گیالن  ما  خود  استان  همین  در 
، یک روابط عمومی کهنه کار می 
است  که حداقل یک دهه  شناسم 
ندادن  بها  و  امکانات  نداشتن  از 
فریاد  کنونی  و  قبلی  مدیران  همه 
در سکوت دارد اما کسی توجهی 

نمی کند.
آنکه  برای  سکوت  در  فریاد 
نمی خواهد شغل خود را از دست 
از  از مدیران هم  بسیاری  بدهد و 
یک سو  اهمیت و جایگاه روابط 
دهند  نمی  تشخیص  را  عمومی 

تفاوتی  برایشان  دیگر  سوی  از  و 
تعدادشان  متاسفانه  که  آنها  ندارد. 
را  عمومی  روابط  نیست،  هم  کم 
برای فقط برای ثنا گویی نیاز دارند 
و اگر عکس خوبی از آنها منتشر 
، خیال می کنند که کار تمام  شد 
است. دکترروحانی تا کنون چه در 
دولت یازدهم و چه در این دولت 
مردم  به  که  داشته  فراوان  تاکید 
گزارش روزانه بدهید تا بدانند که 
کند.   می  کار  چه  نظام   و  دولت 
پیش از ایشان امام امت هم بارها 
که  کاری   ، فرمودند  می  بارها  و 
می کنید به مردم بگویید که بدانند 
است.  کرده  خدماتی  چه  انقالب 
این  از  دشمن  که  نباشد  طور  این 
سکوت سوء استفاده کرده و نظام 
لیاقتی متهم کند  به بی  اسالمی را 
که البته رسانه های بیگانه در چنین 
با  خال برجسته ای همین کار  را 

قدرت انجام می دهند..
و  گیالن  استان  در  متاسفانه 
مسولیت  که  دیگر  استان  چند 
به  بارها  ام  داشته  متنوعی  های 
و  اجرایی  مدیران  و  استاندارها 
باید به روابط   ، ام  روحانیان گفته 
عمل  در  و  شناخت  با  عمومی 

اهمیت بدهید.
باید کسانی را به این مسئولیت 
بگمارید که حرفه ای ، آگاه ، مدیر 
، پاکدست و پر انرژی باشند. این 

در حالی است که بیساری از روابط 
آن  نماینده و  این  عمومی سفارشی 
.....هستند و در مجموعه  مسئول و 
دیواری  خصولتی   و  دولتی  های 
عمومی  دیوارروابط  از  تر  کوتاه 

وجود ندارد.
روز  در  بخواهیم  اگر  و شما  من 
یک چهار صفحه روزنامه یا در هفته 
یک هشت صفحه ای هفته نامه  را 
از اخبار موثر و مفید  استان پر کنیم 
مطلبی  های  عمومی  روابط  از   ،
شویم.   نمی  تغذیه  اصال  و  نداشته 
در همین شرایط بسیاری شان مدعی 

هم هستند.
روابط  های  پرتال  به  نگاهی 
و  ها  دولتی  از  اعم  عمومی  
شهرداری ها این ادعا را به شفافیت 
نشان می دهد و تنها در نشست های 
مدیران هدایت می کنند و بس..! به 
در  گذشته  سال  هم  ساالری  دکتر 
مانند  رشت  به  ورودشان  ماه  اولین 
گذشتگان ایشان اعالم کردم که باید 
تحولی  عمومی  روابط  حوزه  در 
اما..... روابط  بگیرد،  بزرگ صورت 
عمومی ها جایگاه خود را نمی دانند 
و  به سادگی هم تن به آموزش های 
کاربردی نمی دهند ، » چه خوششان 

بیاید یا نه« 
داد  برون  که  است  این  واقعیت 
نشانگر  مجموعه  این  کارهای  

مدعای ما است .
 ، ها  تحلیل  نام  به  ای  مقوله 
تحلیل  بازخوردها،  تفسیرها، 
محتواها، انتشار کارهای سازمان »  ، 
نشست های مستمر با مدیران رسانه 
های  عمومی  روابط  در   ..... و  ها 
و  مفهومی   تقریبا  گیالن  و  کشور 
جایگاهی ندارد و هر کسی هرطور 
که صالح بداند آن هم نیم بند عمل 

می کند.
در این سالها آن قدر در این باره 
گفته و نوشته ام که دیگر انگیزه ای  
بار  اولین  برای  شما  چون  و  ندارم 
موضوع  این  نشستی  در  استان  در 
کلمه  چند  گفتم  کردید،  مطرح  را 
ای بنویسم شاید موثر بیفتد. معاون 
سیاسی قبلی و مسئوالن گذشته  که 
بومی منطقه هم بودند، گاه سخن ما 

را فقط می شنیدند.!!

های  هزینه   ، جمعیت  کاهش   :  24 گیالن 
فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش 
می دهد. سید رضا علوی زمیدانی از کارگزاران روابط 
عمومی استان گیالن با اشاره به روز ملی جمعیت به 
آمار  رشد جمعیت کشورمان در سه دهه اخیر اشاره 
از  برگرفته  که  خارجی  و  داخلی  گفت:عوامل  و  کرد 
باعث شده  است،  اقتصادی  و  فرهنگی  های  شاخص 
درصد رشد جمعیت در کشورمان در بازه زمانی دهه 
هفتاد،هشتاد و نود با آهنگ رشد کمتری به پیش رود و 
طبعا این روند چالش هایی را به همراه خواهد داشت. 
وی به دالیل کاهش جمعیت اشاره کرد و افزود:وقتی 
سالیق فرهنگی تغییر کند،نیازهای اقشار مختلف جامعه 
فرهنگی،روانشناسی  های  شود،پیوست  گرفته  نادیده 
نشود،کانون  لحاظ  کردها  هزینه  در  شناسی  جامعه  و 
خانواده متزلزل شود و امید به آینده صرفا در شعارهای 
سیاسی تجلی کند،اشتغال جوانان صرفا شعار انتخاباتی 
گردد،سن ازدواج و سن بچه داری افزایش پیدا خواهد کرد 
و اجازه نمی دهند در یک باالنس اجتماعی جمعیت دارای 

سنین مختلف مشهود شود. 
این فعال اجتماعی و رسانه ای به عواقب کاهش جمعیت 
روند  و  کاهش  ازدواج  روند  افزود:اگر  و  کرد  اشاره  نیز 
کند،  پیدا  افزایش  طالق  جمله  از  اجتماعی  های  آسیب 
این  که  بود  خواهیم  کشورمان  در  جمعیت  پیرشدن  شاهد 
را در  اقتصادی  و  فرهنگی،اجتماعی،سیاسی  تهدیدهای  امر 

کشور بیشتر خواهد کرد. 
علوی زمیدانی به راههای برون رفت از این تهدید 
فرهنگی  شعارهای  افزود:اگر  و  کرد  اشاره  جمعیتی 
ما  جامعه  در  طبقاتی  فاصله  و  شود  عمل  به  تبدیل 
کاهش پیدا کند و همچنین باورهای دینی تقویت شود 
شاهد رشد و توسعه همه جانبه از جمله امید به زندگی 
و  باالنس جمعیتی در سنین مختلف خواهیم بود که 
از مسئولین آغاز شود و در  باید  امر  این  برای تحقق 

سطوح مختلف جامعه نهادینه گردد.

گیالن 24 و نشریه واکنش: کار نشای برنج در استان 
تمام  رودبار  شهرستان  از  کوچکی  بخش  جز  به  گیالن 
شد. بسیاری از شالیکاران این روزهای مشغول وجین » 
یا همان خارج کردن علف های هرز و مزاحم » از البالی 

بوته های برنج هستند.
خداوند هم به شایستگی یاری کرده و شرایط اقلیمی 
در گیالن بی نظیر است به شکلی که هر زمان کشاورزان 
ها  روز  این  مانند   ، داشتند  نیاز  زراعی  آب  به  برنجکار 

باران رحمت اش را ارزانی داشته است. 

اتحادیه  رئیس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
قیمت  ارزانی  این  گفت:  ماهی  و  پرنده  فروشندگان 
عدم  خاطر  به  را  باالیی  گرانی  یک  آینده  ماه  یک  تا 

جوجه ریزی به دنبال خواهد داشت.

بعالوه دیدگاه رسانه،

چند قدم مانده تا نابــــــــــودی صنعت دامــداری!
گاوداران  صنفی  انجمن  رئیس    
نرخ  شدید  نوسان  به  توجه  با  گفت: 
نهاده ها و فروش شیرخام کمتر از نرخ 
مشکالت  با  تولیدکنندگان  شده،  تمام 

متعددی روبه رو هستند.
 ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی 
گاوداران  با انتقاد از نوسان شدید نرخ 
با  بازار اظهار کرد:  نهاده های دامی در 
ها  نهاده  نرخ  شدید  نوسان  به  توجه 
با  تولیدکنندگان  بازار،  در  کمبود  و 
مشکالت متعددی روبرو هستند که در 
صورت ادامه این روند تولید ملی نابود 

خواهد شد. 
اخیر،  روز  چند  طی  افزود:  وی 
به  اقدام  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
توزیع نهاده های دامی در مراکز استان 
نمی  انجام  اقدام  این  اگر  که  کرد  ها 
شد؛ نرخ ذرت و کنجاله سویا به طور 

چشمگیری در بازار افزایش می یافت.
کیلو  هر  شده  تمام  قیمت  مقدسی 
اعالم  تومان   ۶20 و  هزار  را  شیرخام 
با توجه به آنکه وزارت  کرد و گفت: 
خرید  نرخ  افزایش  کشاورزی  جهاد 
شیر خام در دستور کار خود قرار داده 
است، اما وزیر صنعت و معدن به این 
نداده در حالیکه  اثری  ترتیب  موضوع 
همزمان  افزایش  باید  زودتر  چه  هر 

قیمت لبنیات و شیر خام اجرا شود.
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
و  شیر  صنعت  نابودی  خطر  زنگ 
است،  درآمده  صدا  به  کشور  گوشت 
دامی  های  نهاده  نرخ  افزود:نوسان 
های  گله  کشتار  همچون  تبعاتی 
و  گوشت  قیمت  کنترل  مادر،عدم 
نابودی تولید ملی را در برداشته است 
متعدد  های  نگاری  نامه  وجود  با  که 

این امر به جایی نرسیده است. رئیس 
انجمن صنفی گاوداران در پایان با انتقاد 
از کمبود نظارت دستگاه های مسئول 
تصریح کرد: با وجود آنکه دوات اعالم 
کرده که ارز 3۸00 تومانی به واردات 
نهاده های دامی  کاالهای اساسی نظیر 

اختصاص می دهد، مشخص نیست که 
براین  کنترلی  نظارتی  های  دستگاه  چرا 
نرخ  با  سویا  کنجاله  تا  ندارند  موضوع 
باالتر از 2۱۵0 و ذرت هزار و ۱۵0تومان 

در بازار توزیع نشود.

به علت عدم جوجه 
ریزی!

لیال خدمت بین دانا

ادامه مطلب ... بازدید از مجتمع بندری کاسپین به عنوان بزرگترین پروژه زیر ساختی مناطق آزاد کشور و بزرگترین بندر ایران در دریای خزر ، موج شکن های غربی و 
شرقی ، اسکله های احداث شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بلوار دسترسی به مجتمع بندری، سیلو ، انبار و مخازن سوخت در پسکرانه این بندر و همچنین نخستین اسکله 
گردشگری ایران در دریای خزر که در مجاورت بندر کاسپین و با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظرفیت بیش از 300 شناور تفریحی در حال احداث است از دیگر برنامه های مشاور 
رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بود. دکتر بانک روز گذشته نیز در مراسم دومین سالگرد شهید مدافع حرم جهانگیر جعفری نیا اولین شهید مدافع 

حرم منطقه آزاد انزلی حضور پیدا کرد و ضمن نثار فاتحه بر سرمزار آن شهید واالمقام از نزدیک با خانواده شهید جعفری نیا دیدار و گفت و گو کرد.

بزرگترین آکواریوم و شهربازی سرپوشیده در منطقه آزاد انزلی

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک 795/1 و 796 بخش 2 رشت 
اقای احمد مختاری الکه با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
مالکیت ششدانگ  که سند  اند  مدعی شده  خانه 4 رشت  دفتر 
پالک 795/1 و 796 بخش 2 ذیل ثبت 3065 صفحه 135 دفتر 
برابر  و  گردیده  تسلیم  و  مختاری  الکه صادر  احمد  بنام   2/33
خانه   – 1389/03/29 دفتر  اسناد رهنی شماره های 33634 
108 رشت و 34064 – 1389/05/01 دفترخانه 108 رشت و 
37243 – 1390/06/05 دفتر خانه 108 رشت در رهن بانک 
شده  مفقود  کشی  اسباب  علت  به  و  گرفته  قرار  نوین  اقتصاد 
، لذ  المثنی را نموده است  است و تقاضای صدور سند مالکیت 
ا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی نسبت به پالک فوق مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار این به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید، 
وفق  اداره  این  مذکور  مدت  انقضای  از  پس  اینصورت  غیر  در 

مقررات اقدام خواهد شد
رئیس اداره ثبت ناحیه یک رشت – محسن ابراهیم زاد

امام  اجرائی فرمان حضرت  رونوشت: مدیر کل محترم ستاد 
»ره« استان گیالن جهت اطالع  - ر م الف / 1561
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اجتماعی

افت  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
موجب  جاری  آبی  سال  بارندگی های 
شده تا از میان ۱۷۷ سد بزرگ کشور، 
فصل  به  ورود  آستانه  در  سد   ۶۶
تابستان کمتر از 40 درصد آب ذخیره 

شده داشته باشند
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه 
در  بارش ها  سابقه  بی  کاهش  )پاون(، 
روان   افت  آن  پی  در  و  گذشته  سال 
رغم  به  تا  است  شده  موجب  آب ها 
ماه  دو  مناسب  نسبتا  بارندگی های 
حجم  کشور،  نقاط  از  برخی  در  اخیر 
موجود  بزرگ  سد   ۱۷۷ آب  ذخیره 
در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج 
ارومیه، فالت مرکزی،  فارس، دریاچه 
میلیارد   2۶.۹2 به  سرخس  و  هامون 
مترمکعب برسد که در مقایسه با سال 
گذشته آب موجود در مخازن سدهای 
کرده  پیدا  درصدی   ۱۹ کاهش  کشور 

است.  
سدها  از  آب  خروجی  و  ورودی 
با  جوی  نزوالت  افت  از  متاثر  نیز 
شده اند  مواجه  محسوسی  کاهش های 
به طوری که ورودی به این سازه های 
آبی 3۷ درصد و خروجی از آن ها نیز 
نسبت به سال گذشته 30 درصد کمتر 
شده است و هم اکنون به طور میانگین 
شده  یاد  سدهای  مخازن  درصد   ۵4

دارای منابع آبی است. 
سد   ۱۷۷ میان  از  بین  این  در   
آبریز  این ۶ حوضه  در  بزرگ موجود 
 ۶۶ تعبیری  به  و  آن ها  از  درصد   3۷
سدهای  جمله  از  کشور  بزرگ  سد 

و  ساوه  شهیدرجایی،  زاینده رود، 
همچنان  تابستان  آستانه  در  مالصدرا 
شده  ذخیره  آب  درصد   40 از  کمتر 
آب  ذخیره  و  ارتفاع  دارند.کاهش 
موجب  برقابی  نیروگاه  دارای  سدهای 
تولید  کاهش  با  نیز  مراکز  این  تا  شده 
انرژی روبه رو شوند به طوری که برق 
از  کشور  برق آبی  نیروگاه    ۵3 تولیدی 
به هزار  تا ۱۱ خردادماه  امسال  ابتدای 
در  که  برسد  گیگاوات ساعت  و ۵۵۵ 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۷ 

درصد کاهش داشته است. 
 بارش های مناسب دو ماه اخیر در 
منفی  شرایط  تا  شده  موجب  تهران 
بهبود  حدودی  تا  استان  آبی  منابع 
پیدا کند. در حال حاضر حجم ذخیره 
استان  پنجگانه  کنونی آب در سدهای 
و  لتیان  امیرکبیر،  طالقان،  )الر،  تهران 
و  بوده  مترمکعب  میلیون   ۸00 ماملو( 
42 درصد حجم این سدها نیز پر است. 

در  ایرانی  کیفیت  با  خشک  چای  تن  ۹هزار  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
کارخانه های چای شمال کشور تولید شد.

اوایل  از   : گفت  امروز  کشور  چای  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
و  گیالنی  چایکاران    ، تاکنون  چای  سبز  برگ  برداشت  آغاز   ، اردیبهشت 
مازندرانی 40هزار و 43۶ تن برگ سبز به ارزش ۹۸ میلیارد تومان از باغ  های 

چای شمال برداشت شد. 

 با وجود بارش های نسبتا مناسب دو 
ماه اخیر در تهران بررسی این اعداد و 
ارقام حکایت از آن دارد که کاهش بی 
سابقه بارش ها در سال گذشته موجب 
شده تا حجم مخازن سدهای پنجگانه 
استان تهران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 2۸ درصد کاهش داشته باشد و 
ورودی آب به سدهای پنجگانه استان 

هم افت 3۷ درصدی پیدا کند.
دیدگاه رسانه: 

آب  کم  و  خشک  سرزمینی  ایران   
است  مردم و مسئوالن با درک درست 
آب  مصرف  شیوه  در  شرایط  این  از 

تجدید نظر کنند.
در بخش مردم طبیعی است که باید 
مصرف  از  حتی  ممکن  حد  از  بیش 
صرف جویی شود و خانواده ها برای 
را  بندی  جیره  خود  نوعی  به  مصرف 
به مورد اجرا بگذارند که این سیاست 
همه  و  خانواده  به  کمک  بهترین 

آقای امیری با بیان اینکه در این مدت ۹ هزار تن چای خشک با کیفیت ایرانی 
انواع چای  از  قلم  قلم و شکسته   ، ممتاز، شکسته   ، باروتي   : افزود  تولید شد 

خشک تولیدی در ۱40 کارخانه چایسازی گیالن و مازندران است. 
 گیالن و مازندران 2۵ هزار هکتار باغ چای دارد. 

چایکاران  این 2 استان شمالی ساالنه در سه مرحله بهاره ، تابستانه و پاییزه 
برگ سبز چای را برداشت می کنند.

و  دولت  به  حال  عین  در  و  هموطنان 
حاکمیت است. در فصل گرم سال و این 
همه کمبود و نبود آب ، اینکه در شهرها 
و روستاها شاهد شستن خودرو و حیاط 
منازل با آب شهری و یا آب دادن باغچه 
یا  طوالنی  مدت  به  شرب  آب  با  ها 
شستن پارکینگ و امثال آن ظلم به کشور 
و هوطنان است و هر کسی این صحنه 
ها را مشاهده کرد باید زبان به اعتراض 
باز کند. مسئوالن هم به موازات اجرای 
تولید آب  نوین در حوزه  سیاست های 
از کشورهای  ، واردات آب  در دریا ها 
برای  بها  آب  قیمت  افزایش  و  همسایه 
مشترکان پر مصرف و حتی قطع آب آنها 
نه در شعار بلکه در عمل به این مشکل 

کمک کنند.
به  اسالمی  ایران  مسئوالن  و  مردم 
های  سیاست  اگر  که  دانند  می  خوبی 
با  نکنند،  اجرا  مستمر  و  گیرانه  سخت 
بحران مواجه خواهند شد و صدای پای 
این بحران به وضوع به گوش می رسد.

روابط عمومی وزارت نیرو و شرکت 
های آب و فاضالب شهری و اب منطقه 
ای در استان ها از جمله در شمال و به 
نشست  با  باید  هم  گیالن  در  خصوص 
های رسانه های مستمر و اطالع رسانی 
مستمر در مسیر صرفه جویی و درست 

مصرف کردن اقدام کنند.
انتشار چند بروشور و یک یا دو برنامه 
تبلیغی رادیو تلویزیونی چاره کار نیست 
باید سطح و حجم اطاع رسانی های  و 

بسیار پر شتاب و گسترده باشد.
یا علی مدد.

9 هزار تن چـای خشـــــک در شمال تولیـد شد
خبر

خبر

هزارسبد غذایی 
در شبهای قدر 
بین نیازمندان 
توزیع شد

گیالن سونامی 
سرطان ندارد!

واکنش

66 سـد بزرگ کشورکمتر از 40 درصـد آب دارند
بعالوه دیدگاه رسانه،

همت  به   :24 گیالن 
خیرین و هالل احمر گیالن، 
در شبهای  غذایی  هزار سبد 
قدر بین نیازمندان توزیع شد.

جمعیت  عامل  مدیر 
با  گفت:  گیالن  احمر  هالل 
مشارکت خیرین و داوطلبان 
بسته  غذایی  سبد  هزار  یک 
قدر  های  شب  در  و  بندی 
نیازمند  خانوارهای  بین  در 
ولی پور   مهدی  شد.  توزیع 
طرح  اجرای  خصوص  در 
به  کمک  و  رحمت  همای 
خانواده های نیازمند در ایام 
ماه مبارک رمضان اظهار کرد: 
با  رحمت  همای  ملی  طرح 
باورهای  از  گیری  بهره 
حس  دینی،  و  فرهنگی 
نوعدوستی با مشارکت افراد 
منظور  به  نیکوکار  و  خیر 
نیازمند و کم  افراد  به  کمک 
اجرا  به  گیالن  در  برخوردار 
کرد:  تصریح  وی  درآمد. 
سبدهای  این  ریالی  ارزش 
تومان  هزار   ۸0 را  غذایی 
با  پایان  در  وی  کرد.  عنوان 
بیان این که این سبد غذایی 
مرغ،  حبوبات،  برنج،  شامل 
و  شکر  و  قند  ماکارانی، 
این  شد:  یادآور  است  خرما 
کم  ساعات  در  غذایی  سبد 
بین  قدر  های  شب  تردد 
برخوردار  کم  خانوادهای 

توزیع شد.

گیالن 24 و نشریه واکنش: 
دانشگاه  اجتماعی  معاون 
گفت:  گیالن  پزشکی  علوم 
سونامی  گیالن  استان  در 

سرطان نداریم.
اظهار  داودی  علی  دکتر 
برخی  شیوع  علیرغم  کرد: 
در  گوارشی  سرطان های 
شیوع  شاخص   ، گیالن 
از  استان  این  در  سرطان 
کمتر  نیز  کشوری  میانگین 
است . وی با اعالم این که در 
هزار  یکصد  ازای  به  گیالن 
 ۱3۹ از  کمتر  جمعیت  نفر 
نفر به سرطان مبتال می شوند، 
حتی  رقم  این  کرد:  تصریح 
میانگین کشوری که ۱۵0  از 
نفر به ازای یکصد هزار نفر 

است نیز کمتر می باشد . 
به  اشاره  با  داودی  دکتر 
گیالن  استان  در  که  این 
نوع  همه  درمانی  امکانات 
سرطان ها وجود دارد، گفت: 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
سازی  اجتماعی  راستای  در 
برنامه های  سالمت،  مقوله 
بیماران  برای  تسکینی  طب 
در   ۹۷ سال  در  را  سرطانی 

دستور کار خود دارد.

به همت خیرین و هالل 
احمر گیالن ،

معاون دانشگاه علوم 
پزشکی،

خدمت بین دانا

خبر،

خبر

  مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از مصرف ۵22 
استان  امسال در  اردیبهشت  میلیون مترمکعب گاز در 
خبر داد.  حسین اکبر افزود: مصرف گاز در اردیبهشت 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزایش 
هزار   ۵0 از  بیش  جذب  به  توجه  با  که  است  داشته 

مشترک جدید آماری بسیار مناسب می باشد.
اکبر  مهندس  گیالن  گاز  روابط عمومی  گزارش  به 
میلیون   4 با  خانگي  بخش  در  گاز  مصرف  داد:  ادامه 
مترمکعب کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
۱3۵ میلیون مترمکعب در اردیبهشت رسیده است که 
این مهم نشان از نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه و 

ایمن گاز طبیعي در سراسر استان دارد.
داشت:  اظهار  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شایسته  همکاری  و  انرژی  سفیران  طرح  اجرای 
فرمانداری ها، صدا وسیما، رسانه ها و سایر سازمان 
بهینه و  تبلیغی در جهت اشاعه فرهنگ مصرف  های 
ایمن گاز طبیعی سبب این کاهش مصرف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به صرفه جویي هاي صورت 
گرفته توسط مشترکین خانگی گاز در استان، شرکت 
با  امسال  اردیبهشت  در  توانست  گیالن  استان  گاز 
افزایشی 20 میلیون مترمکعبی، 34۹ میلیون مترمکعب 
تزریق  استان  نیروگاهی  و  به بخش های صنعتی  گاز 
استان  از صنایع  این حمایت  توان گفت  می  و  نماید 
ایفا  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  جهت  در  مهمی  نقش 
نموده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: 
حدود ۵۷ درصد از مجموع مصرف گاز در استان در 
اردیبهشت امسال متعلق به بخش نیروگاهی می باشد 
و بخش های خانگی، صنعتی، حمل و نقل و تجاری 
هر کدام با 2۶، ۱0، 4 و 3 درصد در رده های بعدی 

مصرف گاز قرار دارند.

گیالن 24: انواع نان در استان گیالن به خصوص در 
ماه  اردیبهشت  اواسط  از  استان  این  مرکز  رشت  شهر 

کوچک تر و کیفیت بدتر شده است.
مردم می گویند: در تعداد زیادی از نانوایی ها ی شهر و 
روستایی اندازه های انواع نان  از جمله نان های  سنگک ، 
بربری و تافتون و لواش که این آخری ماشینی و سایز بندی 
مشخصی دارد،  تقریبا نصف شده است . در همین راستا 
برای یک خانواده چهار نفری اگر پیش از این دو نان بربری  
کفایت می کرد، اکنون باید حداقل سه قرص نان خریداری 
ها  بخشداری   ، ها  فرمانداری  و  نان  و  آرد  شود.شورای 
فروشی  کم  این  سرعت  به  باید  گیالن  استانداری  الیته  و 
با  نیز  استان  حکومتی  تعزیرات  و  دنبال  را  گرانفروشی  و 

بررسی های میدانی به مردم گزارش بدهند.
نان  خرید  برای  که  روزاخیر  چند  این  در  نگارنده 
کامال  باگت«   « ساندویچی   حتی  و  سنگک  و  بربری 
متوجه کوچک شدن محسوس نان ها شده از یک نانوا 
یی در مرکز شهر رشت علت را جویا شد.این  نانوا در 
گفت:  نگار«  روزنامه  یک   نه   « شهروند  یک  به  پاسخ 
گرانتر  برابر  سه  تا  دو  حداقل  پخت  های  هزینه  وقتی 
می شود، نمی توانیم نان را به همان قیمت و کیفیت به 
دست مردم بدهیم.وی تصریح کرد: هزینه های اجاره ، 
بیمه و  نانوایی و حق  نیروی کار در   ، ، گاز  ، برق  اب 
امثال آن  از ابتدای سال جاری گران شده است و چاره 
ای جز  کوچک کردن نان نداریم چرا که اجاره فروش 

گرانتر نان نیست.

  نیروگاه ها 
و صنایع 70 
درصد گاز 

گیالن را مصرف کردند

نان در گیالن 
گران شد

  اردیبهشت امسال،

گیالن 24 و نشریه واکنش: نماینده با کوچک کردن انداره،
ولی فقیه در گیالن گفت: از استانداری 
عزل  برنامه ریزی  در   ، ام  خواسته 
از  فکری  اتاق  استان  نصب های  و 
مجموعه مسئوالن استانی داشته باشند 
تا دغدغه های موجود در این زمینه حل 

شود.
 لزوم توجه بیشتر به مناطق حاشیه ای 

شهرستان رشت 
در  امروز  فالحتی  رسول  آیت اهلل   
نخستین جلسه شورای اداری شهرستان 
رشت که در فرمانداری برگزار شد، با 
سایه  در  شاکریم  خدارا  اینکه  بیان 
حکومتی زندگی می کنیم که مسئوالنش 
تعهد به خدمت دارند، اظهار کرد: طی 
در  نظام  مسئوالن  که  افطاری  مراسم 
بودند  فقیه  ولی  معظم  نماینده  محض 
ایشان فرمودند »باید همواره به صورت 

جدی روی پای خود بایستیم.« 
افزود:  در گیالن  فقیه  ولی  نماینده   
نمی کنیم  نمایی  سیاه  را سراسر  برجام 
تا  بود  این  خوبش  آثار  جمله  از  زیرا 
باور  این  به  هم  انقالب  چهارم  نسل 
و  است  بدعهد  آمریکا  که  برسند 
خوی  آمریکا  که  شد  اثبات  آنان  به 

  با موافقت دکتر طیبی، رییس جهاد 
دانشگاهی و طی حکمی از سوی دکتر 
سازمان  رییس  فالح،  جمالزاد  فریبرز 
مجید  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد 
سبک آرا به سمت سرپرست معاونت 
استان  دانشگاهی  جهاد  پشتیبانی 
از  بخشی  در   گردید.  منصوب  گیالن 
و  تعهد  به  توجه  با  است،  آمده  حکم 
رئیس  موافقت  و  جنابعالی  تجارب 

عده ای  گفت:  وی  دارد.  جویی  ستیزه 
بودند  دلبسته  برجام  به  داخل  در  هم 
به این باور رسیدند که خبری نیست، 
به  نیاز  به  در همه بخش ها  ما همواره 

صنعت هسته ای داریم. 
مدیران  به  آیت اهلل فالحتی خطاب   
باید  شما  کرد:  تاکید  رشت  شهرستان 
تصمیم گیری  و  بزنید  حرف  قاطعانه 
ایده  نباشید،  پرداز  ایده  فقط  و  کنید 
است  دانشگاه  و  کالس  برای  پردازی 
و در عرصه میدانی تصمیم ها و ایده ها 
رشت  جمعه  امام  شود.  عملیاتی  باید 
قاطع  گیری  تصمیم  در  اینکه  بیان  با 
باشید، تصریح کرد: هر نهادی باید اتاق 

محترم جهاد دانشگاهی به موجب این 

فکر داشته باشد تا حرکت االن و آینده 
را بررسی و برنامه ریزی کند. 

نماینده ولی فقیه در گیالن گفت: در 
مسئله آب هم باید کشاورز را مدیریت 
کنیم زیرا آنها تاکنون به صورت سنتی 
روش  امروز  که  کرده اند  کشاورزی 
را  کشاورزان  نیست،  پاسخگو  سنتی 
توجیه کنید تا در بازه زمانی خاص به 
صورت هماهنگ اقدام به خزانه گیری 
بعدی دچار کمبود  مراحل  در  تا  کنند 

آب نشوند. 
باید  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بدون  موجود  بحران  تا  کنیم  تالش 
دغدغه عبور کنیم، افزود: با وجود ۱۵0 

معاونت  سرپرست   ” عنوان  به  حکم 

استان  در  که  بزرگی  و  کوچک  تاالب 
شروع  از  قبل  ماه  دو  می توانیم  داریم، 
کار کشاورزی آب ها را در این تاالب ها 
جمع کنیم و در مواقع مورد نیاز به تامین 

اراضی کشاورزی بپردازیم.
استان  اینکه  بیان  با  فالحتی  آیت اهلل   
و  گردشگری  در  باالیی  ظرفیت  گیالن 
زمینه  این  در  می توانیم  دارد،  بومگردی 
هم رشد داشته باشیم، گفت: از لوشان که 
وارد استان می شویم تا آستارا که آخرین 
طبیعت   و  مناظر  است،  گیالن  نقطه 
مختلف برای تفریح وجود دارد که باید 
گردشگری  مناظر  این  ساماندهی  برای 
اقدام عملی صورت گیرد و محلی برای 

اشتغالزایی جوانان این استان باشد. 
اما  کرد:  تصریح  رشت  جمعه  امام 
نیست  اقتصادی  محور  گردشگری  فقط 
زیرا روزی در این استان صنایع تبدیلی 
که  داشتند  گفتن  برای  ابریشم حرفی  و 
پرورش  رسیده اند.  بست  بن  به  امروز 
دیگر  از  ماکیان  و  ماهیان  طیور،  و  دام 
می توانند  که  هستند  گیالن  ظرفیت های 

باع رونق اقتصادی در استان شوند.
منبع : گیالن

پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان گیالن” 
منصوب می شوید. امید است با توکل به 
محوله  وظایف  انجام  در  متعال  خداوند 
از  پیش  آرا  باشید. سبک  موید  و  موفق 
کاربردی  و  علمی  مرکز  مسئولیت  این 
برعهده  را  انزلی  شعبه  جهاددانشگاهی 
داشت و چندین بار موفق به کسب رتبه 
برتر استانی و کشوری در مراکز علمی و 

کاربردی شده است.

اتاق فکر برای عزل و نصب ها در گیالن تاسیس شود

انتصــاب سرپرست معاونت پشتیبـانی جـهاد دانشگاهی گیالن

آگهــی ثبتــی

آگهــی ثبتــی

آگهی فقدان سند
خانم زینب رهنمای مشتاق با ارائه دو برگ استشهادیه  گواهی شده دفترخانه 254 رشت مدعی گردیده که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 56/5963 در سنگ اصلی 56 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 734134  - 95/الف که به 
شماره دفتر الکترونیکی 139620318603008168 بنام زینب رهنمای مشتاق صادر و تسلیم گردیده بود به علت 
جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی را نموده است، لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 

یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی نسبت به پالک فوق مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید، در غیر اینصورت پس از انقضای 

مدت مذکور این اداره وفق مقررات اقدام خواهد شد./ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی  -  ر م الف/1532

آگهي ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجراي اسناد رسمي
بدینوسیله به :1. اقاي زمان واحداي فرزند ابوالقاسم

خوش  غالمرضا   .3 اله  فتح  فرزند  پور  حسین  رضا  محمد   .2
خیال صابر فرزند ابوالقاسم ابالغ مي گردد بانک ملي شعبه الغدیر 
رشت جهت وصول مطالبات خود به مبلغ 150/297/314 ریال 
تا تاریخ 96/9/11 که از مورخه مذکور روزانه مبلغ 99/620 
انصمام حقوق  دولتي  به  افزوده مي گردد  به اصل بدهي  ریال 
علیه   -6600834604000 شماره  بانکي  داد  قرار  موضوع 
شما مبادرت بصدور اجرائیه نموده که بکالسه 9602126 منجر 
متن  در  آدرس شما  به شناسائي  قادر  مامور پست  گردید چون 
ننموده  ارائه  شما  از  دیگري  آدرس  نیز  بستانکار  و  نبوده  سند 
است بنابراین حسب درخواست ذینفع موضوع اجرائیه یکنوبت 
در یکي از روزنامه هاي محلي منتشر خواهد شد. از تاریخ انتشار 
ظرف مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرایی 
 - رشت  رسمي  اسناد  اداره  اجرا  معاون  شد./  خواهد  پیگیري 

فروزان انصاری 1  -   ر م الف / 1130

سالمه شیرزادی



5
سه شنبه 22 خرداد  1397/ شماره 686

گوناگون

از  گیالن،  در  فقیه  ولی  نماینده 
با  را  خود  وقت  خواست  حاجیان 
بگذرانند  قرآن و ذکر صلوات  تالوت 
حجاج  ناکرده  خدای  نکند  گفت:  و 
در بازارها وقت تلف کنند و به جیب 

سعودی های آدمکش پول بریزند.
نماینده  فالحتی،  رسول  آیت اهلل    
همایش  در  گیالن  استان  در  فقیه  ولی 
آموزشی متمرکز زائران حج تمتع استان 
مصلی  اجتماعات  سالن  در  که  گیالن 
با  شد،  برگزار  رشت  خمینی)ره(  امام 
به  اولین سفر خود  به خاطرات  اشاره 
اظهار  سالگی،   2۸ سن  در  خدا  خانه 
را  معنویت  این  قدر  سفراولی ها  کرد: 
دیگری  سفر  هیچ  با  را  حج  و  بدانند 

مقایسه نکنند.
وی با ابراز تاسف از تعداد کم ثبت 
نامی های حج تمتع استان گیالن نسبت 
به سایر استان ها، عنوان کرد: حج تمتع 
این  نباید  و  است  واجب  فریضه  یک 

فرصت را از دست داد. 
کسی  اگر  که  داریم  روایات  در 
هنگام  در  نرود،  حج  و  باشد  مستطیع 
مرگ مسلمان نیست و به دین یهود یا 

نصاری از دنیا می رود.
امام جمعه رشت، حجاج را وفداهلل 
و  جبهه  جنگجویان  گفت:  و  دانست 

تمتع  حاجیان  و  عمره  حاجیان  جهاد، 
سه گروهی هستند که خداوند آنها را 
میهمان  حاجی  می کند.  خود  میهمان 

خداست تا از حج بازگردد.
بیان  با  در گیالن،  فقیه  ولی  نماینده 
الهی  بارگاه  به  راه یافته  حجاج  اینکه 
هستند،اظهار کرد: خداوند فرشتگان را 
به استقبال حاجیان می فرستد و اگر در 
آنان وارد  بر  این راه سختی و مشقتی 

شود، خدا همه گناهانشان را می آمرزد. 
مکه  سوی  به  حاجی  که  قدمی  هر 
بهشت  در  درجه  یکصد  برمی دارد، 

است.
مستجاب  را  گروه  سه  دعای  وی 
مظلوم،  دعای  کرد:  تصریح  و  دانست 
بیمار و دعای حاجی مستجاب  دعای 
دعا  کسی  حق  در  حاجی  اگر  است. 
می کند  قبول  را  دعایش  خداوند  کند، 

و او را در پناه خود نگه می دارد.
واجب  اعمال  فالحتی،  آیت اهلل 
و  برشمرد  را  تمتع  حج  مستحب  و 
تاکنون چهل سفر حج  کرد:  خاطرنشان 
مشرف شده ام و به عنوان مسئول کاروان 
از  لذا  دارم  بسیاری  تجربیات  حجاج 
سفر،  از  قبل  برنامه  می خواهم  حاجیان 
برنامه حین سفر و برنامه بعد از سفر را 

فرا بگیرند.

واکنش
خبر

حمیده کرمی- فعال رسانه ای 

در  شدگی  غرق  موارد  تمام  تقریبا  گفت:  گیالن   پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاون 
نقاط ساحلی دریا در مناطق خارج از این محدوده ها اتفاق افتاده است. وی به همشهریان و 
به خصوص مسافرین  فصل تابستان توصیه کرد: در صورت استفاده از مناطق غیر از مکانهای 
مشخص شده برای شنا مواظب موجهای شکافنده که به صورت موج نوار کف آلود در سطح 
دریا مشاهده می شود ، باشند زیرا شایعترین علت غرق شدگی در دریای خزر موجهای شکافنده 

یا ریپ کارنت می باشند
ها  تفرجگاه  و  پزشکی گیالن در جلسه ساماندهی سواحل  دانشگاه علوم  اجتماعی  معاون 
در استانداری تصریح کرد:طرح های سالم سازی دریا در استان گیالن، انجام می شود و طرح 

های سالم، پرچم سالمت می گیرند.دکتر علی داودی - معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در جلسه ساماندهی سواحل و تفرجگاه ها که صبح امروزدر استانداری تشکیل شد، گفت: 
بررسی های میدانی و نمونه برداری از آبهای مناطق محدوده طرح های سالم سازی دریا در استان 
گیالن انجام و تا نیمه خرداد به آنها ابالغ می گردد و واحد هایی که رعایت موازین بهداشتی 

را انجام دهند، پرچم آبی و مراکزی که نیاز به اصالحات دارند، پرچم زرد دریافت می کنند.
وی با اعالم اینکه در سال گذشته، 3۵ واحد طرح سالم سازی در نقاط ساحلی استان فعال 
بود و تعداد 2۵ آمبوالنس در 3۵ طرح سالم سازی دریا مستقر شدند و مابقی آنها توسط هالل 

احمر استان پوشش داده شد.

مسافـران دریا مواظب موجـــــهای شکافنـــده باشند

حجاج با وقت تلف کردن در بازارها به جیب سعودی های 
آدمکش پول نریزند

یادداشت روز

تالش، شهرستان 
بزرگی که یک 

سینما ندارد

از  بیش  با  گیالن،  استان  شهرستان  بزرگترین 
200هزار نفر جمعیت حتی یک سینما ندارد.

نیستند. ها  بهترین  شامل  همیشه  ها  بزرگترین   
بزرگ  شهرهای  و  دارد  تاوان  شدن  بزرگ  مسلما 
فراهم  دارند.اما  رو  پیش  هم  بزرگتری  مشکالت 
اوردن رفاه حداقلی برای این مردم شریف و صبور 
چند  اینجاست  نیست؟؟؟سوال  انها  حق  کمترین 
تاوان  بایستی  تالش  در  قبیله  و  قوم  چند  از  نسل 
باید  دوره  بپردازند؟؟؟چند  را  شدن  بزرگ  این 
بروند  رای  های  پای صندوق  تالش   مردم شریف 
و با مشارکت حداکثری خواهان کمترین حق خود 
یعنی رفاه حداقلی، ساخت فالن پل، یا فالن جاده 
و بهمان کارخانه باشند و بعد تنها شاهد روی کار 
انها  عسل  بی  زنبورهای  و  عمل  بی  مدعیان  امدن 
باشند؟؟حدود دو دهه است که سالن قدیمی سینمای 
تالش مستهلک شده اما هنوز هم ما مردم شهر وقتی 
یا  سینما  از  باالتر  میگوییم  بدهیم  ادرس  میخواهیم 
یاااادشان  را  سینما  مردم  یعنی  آن.این  از  تر  پایین 
دانش  از  درصد  چند  سینما؟؟؟  کدام  هست.اما 
تالش،در  در  ما  همشهریان  و  کشاورزان  و  اموزان 
دنیای مدرن امروز قرن 2۱ و در بزرگترین شهرستان 
فیلم های روز  تماشای جدیدترین  از  استان گیالن 
در سالن سینمای شهر محرومند و حتی  کشورمان 
به  اند؟؟چطور  ندیده  را  سینما  در عمر خود  یکبار 
ملت  یک  فرهنگ  دیدن  برای  بیاموزیم  کودکانمان 
هم باید هزینه کرد تا به رشد فرهنگی و اجتماعی 
آن جامعه امیدوار شد؟؟؟جناب استاندار مردم تالش 
کشاورز،دام  مختلف  اقشار  از  زیادی  فرهیختگان 
دار، معلم،روحانی،دکتر،مهندس و عالمان و شهدای 
زیادی را در راه تعالی و حفظ و پایداری این کشور 
گذشت  با  خوشبختانه  و  نموده  ملت  این  تقدیم 
افزایش  به  رو  شهرستان  در  علمی  رشد  این  زمان 
نیز هست اما ایا رشد فرهنگی و اجتماعی یک ملت 
کمتر از رشد علمی آن اهمیت دارد؟؟ و ایا نه اینکه 
سینما عالوه بر فرهنگ بر اقتصاد شهرستان هم تاثیر 

مستقیم خواهد داشت؟؟؟ 
نگارنده این متن حدود 3دهه در این شهر زندگی 
را  اش  و جوانی  کودکی  های  روز  بهترین  و  کرده 
به  رفتن  از  ای  خاطره  هیچ  اما  است  نموده  سپری 
سینمای شهر و دیدن بهترین فیلم های زمان و تاثیر 
آن در کنار خانواده و ارزش گذاری این فرهنگ مهم 

در ذهن وی جای نگرفته است. 
چند نسل از من و من ها در این شهر باید حسرت 
یک سالن سینما،یک تئاتر، یک شهربازی، یک پارک 
و بسیاری یک های دیگر را از کودکی تا جوانی و 

بزرگسالی به دوش بکشند؟؟؟؟ 
در  باکیفیت  و  درخور  سینمای  سالن  یک  وجود 
تالش امروز دغدغه ی مردم شهرستان و بخصوص 

نسل جوان ماست . 
امید است که با جدیت بیشتری این مساله پیگیری 

و به نتیجه مطلوب برسد. 

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     01002481087003 بانک صادرات       0100039455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی0105392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0102507308000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  6063731021759122بانک مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890

نماینده ولی فقیه در گیالن:

استاندار در سایت 50 هکتاری دانشگاه آزاد،

بومگردی درسایت دانشگاه آزاد رشت حمایت می شود

کارکنان صـدا وسیــــــــمای گیـالن تجلیـــــــــل شدند

بوم  پیشنهادی  طرح   :24 گیالن 
رشت  واحد  آزاد  دانشگاه  گردی 
توسط استاندار گیالن بازدید و در این 
این طرح  از  تقویت و حمایت  دیدار 

مورد تاکید قرار گرفت.
اطالع  به گزارش روابط عمومی و 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رسانی 
گیالن، در راستای گسترش گردشگری 
و توجه به بوم گردی ،استاندار گیالن 
گیالن  استان  کل  مدیران  از  هیاتی  با 
از طرح پیشنهادی بوم گردی دانشگاه 

،امام  بیت  اهل  کریم  میالد  رسیدن  فرا  با   :24 گیالن 

آزاد اسالمی واحد رشت بازدید کرد. 
همراه  به  ساالری  مصطفی  دکتر    
و  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جمعی از مدیران با حضور در سایت 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  هکتاری   ۵0
واحد رشت از طرح پیشنهادی احداث 
بازدید  دانشگاه  این  بوم گردی  مجتمع 
مهندس  بازدید  این  حاشیه  در   . کرد 
هماهنگی  معاون  شعبانپور  حجت 
امور عمرانی استاندار گیالن، گفت: » 
با توجه به تاکید استانداری گیالن بر 

و  صدا  کارکنان  از  سپاس  جشن   ، )ع(  مجتبی  حسن 
زیبا  فرهنگی  آموزشی  مجتمع  در  گیالن  مرکز  سیمای 

کنار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز گیالن 
، مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای گیالن  در این 
مجتبی  حسن  امام  والدت  تبریک  عرض  ضمن  مراسم 
)ع(  و تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان این مرکز ،با 
ایران  اینکه صدا و سیما ی جمهوری اسالمی  اشاره به 
تنها رسانه اخالق محور و مفید برای جامعه است گفت: 
طبق فرموده حضرت امام )ره( صدا و سیما یک دانشگاه 
است و همه باید تالش کنیم که رسانه را به شکل یک 

داشتن درآمدی پایدار برای روستائیان 
خانه  حفظ  و  گردی  بوم  به  توجه  و 
نظر  در  با  آن،  های  محوطه  و  باغ 
عدم  و  زیست  محیط  حفظ  گرفتن 
دارای  روستاهای  در  کاربری  تغییر 
و  مسکونی  کاربری  با  هادی  طرح 
گردشگری و توریستی به مردم کمک 
می شود که در روستاها درآمد داشته 
کارهای  کنار   در  بتوانند  و  باشند 
داشته  هم  هایی   درآمد  کشاورزی 

باشند .«  
آزاد  دانشگاه  پیشنهاد   « افزود:  وی 
اختصاص  به  رشت  واحد  اسالمی 
کارهای  به  هکتاری   ۵0 مجتمع 
اقتصادی تاکید داشته و استاندار گیالن 
امروز  گردی،  بوم  بحث  به  توجه  با 
کرد  بازدید  موجود   ساختمانهای  از 
،با  اقتصادی  کارهای  انجام  جهت  تا 
تهیه نقشه و مشاور و مطرح شدن در 
استان،  گردی  بوم  تخصصی  کارگروه 
کلیات این طرح مصوب شود که هم 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  داخلی  منابع  از 
گردی  بوم  تسهیالت  منابع  از  هم  و 

دانشگاه حقیقی سوق دهیم.
 وی استفاده از هنر را بهترین وسیله برای انتقال پیام 
و  هنرمندان  همت  به  که  شاکریم  افزود:  و  کرد  عنوان 
کارکنان این مرکز با بیش از ۷۵ درصد رضایت مخاطبین 
قرار  رسانه  ترین  مخاطب  پر  جز  گیالن  مردم  بین  در 
بگیریم و این نشانه به ثمر نشستن تالشها ی همکاران 

است. 
ضمن  مراسم  این  در  گیالن  استاندار  ساالری  دکتر 
رضایت  و  سیما  و  صدا  گذار  اثر  تالشگران  از  تقدیر 
استان از مجموعه صدا و سیمای مرکز گیالن  به دو نقش 
به عنوان مهمترین وظیفه رسانه  آفرینی  امید  وحدت و 

استان این مجموعه جهت اشتغال زایی 
و ایجاد درآمد پایدار برای دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد رشت راه اندازی شود .« 
کل  مدیر  اکبرزاده  محمد  مهندس 
این  در  نیز  گیالن  استان  مسکن  بنیاد 
بازدید در خصوص گسترش بوم گردی 
توجه  با   « کرد:  بیان  گیالن  استان  در 
قادر  گرفته،  صورت  فنی  مطالعات  به 
خواهیم بود اشتغال پایدار را در صنعت 
با  امیدواریم  و  باشیم  داشته  گردی  بوم 
حمایت استاندار گیالن و استقبال بسیار 
خوبی که در سطح استان گیالن شد در 
طول برنامه پنج ساله ششم به این هدف 

دست یابیم.« 
وی در پاسخ به سوال حرکت دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد رشت به سوی  بوم 
گردی، تاکید کرد: » وقتی حرکت علم 
محور باشد توفیق آن خیلی بهتر از دیگر 
فعالیت ها انتظار می رود و  امیدواریم 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت بتواند 
کار الگویی در این زمینه  انجام دهدو از 
سوی استان مورد حمایت قرار خواهد 

گرفت . «

ملی و استانی اشاره کرد و گفت: وحدت نیاز مبرم جامعه 
است هرچه تحرکات و تهدید های خارج از مرزها افزایش 
می یابد نیاز به وحدت بین مردم ضروری احساس می شود 
و بخشهای مختلف حاکمیت باید دست به دست هم دهند 
بیشتر شود که صدا و سیما  انسجام درونی  که وحدت و 

نقش اصلی در وحدت آفرینی دارد. 
و  گناه  اسالم  مبین  دین  در  ناامیدی  و  یاس  افزود:  وی 
اولین علت عدم موفقیت یک جامعه محسوب می شود و 
صدا و سیما نقش مهمی در امید آفرینی و ترقی و پیشرفت 

جامعه دارد. 

بهروز وثوقی قبل 
از پیروزی انقالب 

رفت

بهروز   : نوشت  کیهان 
بازیگران  از  یکی  وثوقی 
سینمای  فراری  و  فاسد 
برای  پیامی  طی  طاغوت 
ملک  ناصر  ختم  مراسم 
مرثیه وار  بیانی  با  مطیعی 
بهروز  »من  داشت:  اظهار 
شما،  وثوقی  بهروز  هستم، 
از  دور  که  است  سال   40
وطن و دور از مردمم هستم 
و بعد از 40 سال، صدایم بین 
مردمم پخش می شود، آن هم 

در خانه وطنم…«
در  وثوقی  مظلوم نمایی 
در  متاسفانه  که  پیام  این 
می شد،  پخش  سینما  خانه 
به گونه ای بود که گویا وی را 
بیرون  زور  به  کشور  این  از 
این  نموده اند.  تبعید  و  کرده 
براساس  که  است  درحالی 
تاریخی  شواهد  و  اسناد 
پیش  ماه  چند  وثوقی  بهروز 
اموالش  انقالب،  پیروزی  از 
فرار  ایران  از  و  فروخته  را 
اینکه چرا وی مانند  می کند. 
هم پالکی هایش  از  بسیاری 
مطیعی  ملک  ناصر  همچون 
در  فردین  علی  محمد  و 
فردین  خود  را  نماند  ایران 
طی گفت و گویی سالها پیش 
بیان کرده که در کتابی به نام 
روایت  به  فردین  »سینمای 
چاپ  فردین«  علی  محمد 

شده است.
گفته  باره   این  در  فردین 
بود: »)وثوقی( سینمایی که در 
قلهک داشت با تبانی  اشرف 
فرهنگ  وزارت  به  )پهلوی( 
بهروز  فروخت.  هنر  و 
انقالب…..  از  قبل  چهارماه 
می کردیم  تعجب  ما  همه 
در  او  کار  اینکه  وجود  با 
گرفتن  اوج  درحال  سینما 
فروخت و  را  زندگیش  بود، 
روزگاری  در  وثوقی  رفت« 
را  آورده اش  باد  ثروت 
فروخت و از ایران فرار کرد 
قیام  حال  در  ایران  مردم  که 
وابسته   و  فاسدترین  علیه 
تاریخ  حکومتی  رژیم   ترین 
از  او  امروز  خود بودند ولی 
و  می گوید  سخن  »مردمم« 
وثوقی»مردم«  بهروز  را  خود 
می خواند. این در حالی است 
ایران،  از  وی  فرار  علت  که 
انقالب  از  پیش  چهارماه 
بود  این  از  ترس  به خاطر 
که گرفتار خشم همین مردم 
رابطه   وثوقی  چراکه  نشود، 
عمیقی با یکی از تبهکارترین 
عناصر رژیم شاه یعنی  اشرف 

پهلوی داشت.

او برای مرگ ملک مطیعی 
مظلوم نمایی کرده است،
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مدیرعامل   :24 گیالن 
اجتماعی  تامین  سازمان 
 ، ای  بخشنامه  صدور  با 
از  بازرسی  محدودیت 
شرکتهای  قانونی  دفاتر 
به آخرین  بخش خصوصی 
کرد.  تمدید  را  مالی  سال 
رسیدگی به ادعاهای سابقه 
افراد و همچنین  و دستمزد 
به  مستند  های  درخواست 
این  از  قضایی  مراجع  آراء 

بخشنامه مستثنی هستند.
کل  اداره  گزارش  به 
سازمان  عمومی  روابط 
تامین اجتماعی، در بخشنامه 
سید  دکتر  سوی  از  ابالغی 
است:  آمده  نوربخش  تقی 
با عنایت به نامگذاری سال 
حمایت  سال  عنوان  به   ۹۷
از کاالی ایرانی و در اجرای 
رهبری  معظم  مقام  فرامین 
معاون  دستور  همچنین  و 
جمهور،  رئیس  محترم  اول 
قانونی  دفاتر  از  بازرسی 
بخش  به  وابسته  شرکتهای 
خصوصی محدود به آخرین 

سال مالی خواهد بود. 
 بر اساس بخشنامه صادر 
شده در مواردی که موضوع 
بازرسی دفاتر قانونی مرتبط 
با ادعای سابقه یا دستمزد به 
درخواست اشخاص، مطرح 
باشد و همچنین درخواست 
هایی که مستند به آرا مراجع 
و  قضایی  شبه  و  قضایی 
شرکت های در حال تصفیه 
شمول  از  باشد،  شده  ارائه 
این بخشنامه مستثنی هستند 
و محدودیتی برای بازرسی 
دفاتر قانونی نخواهد بود . 

 عالوه بر این در صورتی 
سازمان  به  مستنداتی  که 
تأمین اجتماعی واصل گردد 
که بیانگر عدم اجرای قانون 
تبصره  و   3۸ ماده  از جمله 
الحاقی به آن و یا عدم اعالم 
واقعی دستمزد بیمه شدگان 
اظهارنامه  با  آن  مغایرت  و 
باشد،  مالیاتی  های 
درخواست بازرسی از دفاتر 
با  همراه مستندات منحصرا 
تشخیص مدیرعامل سازمان 
از  خارج  اجتماعی  تامین 
خواهد  مجاز  مقرر  مدت 
بازرسی  این  از  پیش  بود. 
بازه زمانی  قانونی در  دفاتر 
از  شد.  می  انجام  ساله   ۱0
سال گذشته با هدف تسهیل 
رونق  و  کار  و  کسب  در 
تأمین  سازمان   ، اشتغال 
دفاتر  از  بازرسی  اجتماعی 
سال  آخرین  به  را  قانونی 

مالی شرکتها محدود کرد.

خبر
محدودیت 
بازرسی از دفاتر 
قانونی شرکتها 
تمدید شد

 ادامه مطلب ...
 این استعداد ها ی برجسته در واجارگاه چه از نظر 
زیبایی منطقه و چه از منظر هوش باال که بی تردید 
فرزندان این نسل در آینده ای نزدیک قوی تر و بهتر 
از پدران و مادران خود خواهند بود، استحقاق داشتن 
از  دارند.  را  آمد  سر  و  مجهز  بزرگ،  دانشکده  یک 
این روی شایسته است که دانشکده فنی  و مهندسی 
وابسته به دانشگاه گیالن در همین منطقه ایجاد شود.

 زمین احداث دانشکده در باغ چایی که معروف 
به باغ دولتی از دوره پهلوی اول است در نظر گرفته 
شده که گویا این زمین در اختیار بنیاد علوی است.  

منتقدان احداث دانشکده در این زمین اعتقاد دارند 
که نباید ساختمان و مجموعه دانشکده  در این مکان 
که یک باغ چای یکصد ساله است بنا شود و زمین 
به عقیده نگارنده اگر  یابد.  به آن اختصاص  دیگری 
زمین مناسبی در نزدیکی شهر واجارگاه وجود داشته 
باشد که بسیار هم مناسب است تا مکان جدید انتخاب 
ناحیه  بهترین  باغ  همین  صورت  این  غیر  در  شود 

، مهندسی  باشد. دانشکده فنی  احداث دانشکده می 
در  دانشجو   ۸00 به  نزدیک  اکنون  هم  گیالن  شرق 
است  ضروری  و  دارد  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع 
در  به سرعت  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  که 
در  دانشکده  راستا چون  همین  در  تاسیس شود.  آن 
ورودی جاده ساحلی رودسر به رامسر در سه راهی 
استیجاری  صورت  به  مدرسه  یک  در  و  واجارگاه 
نیست و  میسر  آن  برای  توسعه  امکان   ، مستقر شده 
به  منطقه  های  مقام  گیالن،  دانشگاه  مسئوالن  باید 
خصوص نماینده مردم در مجلس و فرماندار دراین 

حوزه همت شبانه روزی داشته باشند. 
کوتاهی  این خصوص  در  اگر مسئوالن شهرستان 
دانشکده  امتیاز  که  نیست  تردیدی  کنند،  مسامحه  و 
به شهر و منطقه ای دیگر واگذار می شود و لذا الزم 
است که تشکل های مردمی و مردم واجارگاه هم از 
طریق رسانه ها و دیگر تریبون های شرایط را به روز  
و زنده نگه دارند تا زمین احداث دانشکده  اختصاص 
از  اخیر دهها هکتار  اینکه در دو دهه  به  نظر  یابد.  

باغ های چای استان گیالن و همین منطقه واجارگاه، 
چابکسر و رحیم آباد و کالچای  به ویال، آپارتمان، 
راه، مراکز عمومی مانند سازمان های دولتی و درمانی 
و خدماتی و بیش از آن انبوه سازی تبدیل شده است ، 
اختصاص یک قطعه ۱0 هکتاری به احداث دانشکده 
است.  پذیرش  و  درک  قابل  کامال  مهندسی  و  فنی 
احداث مجموعه  با  که  باشند  آگاه  نواحی  این  مردم 
بزرگ دانشگاهی در  این ناحیه و حضور دانشجویان 
بخش  همه  اقتصادی  شرایط   ، دیگر  های  استان  از 
از  کند.  می  پیدا  تحول  همجوار  روستاهای  و  های 
این نگاه مردم روستا ها و بخش های دیگر  به جای 
خدای ناکرده حسادت یا نگاه بخشی و یا هر منظور  
و نظر د یگری کمک کنند تا دانشکده فنی و مهندسی 
دانشکده  این  ایجاد  یا  ایجاد شود.  زیبا  در واجارگاه 
کیلومترها  شعاع  تا  حومه  های  زمین  و  امکان  همه 
ارزش بیشتری پیدا می کند و مهم تر از آنکه فرزندان 
نیاز  بدون  به ویژه دختران   ناحیه  این  خانواده های 
گرم  کانون  کنار  در  میتوانند  دانشجویی  خوابگاه  به 

خانواده از امتیاز دانشکده بهره مند شوند.   آنچه گزارش 
رادیو گیالن انعکاس داد حاکی از آن است که رئیس جهاد 
دستور  هم  فرماندار  نبوده،  موضوع  درجریان  کشاورزی 

پیگیری داده و منابع طبیعی نیز مکاتباتی انجام داده است.
 این زمین به علت آنکه باغ چای است فقط به سازمان 
این سازمان کمک  مدیران  دارد و  ارتباط  جهاد کشاورزی 
کنند تا در صورت پیدا نشدن زمینی مناسب ، همین مکان 

را به احداث دانشکده اختصاص دهند.
ها،  رامسری  ها،   املشی  ها،  لنگرودی  ها،  رودسری   
چابکسری ها، کالچایی ها ، رحیم آبادی ها و مردم خوب 
اشکورات هم با همه توان و امکان و نفوذی که در استان 
و پایتخت دارند با جدیت از این طرح فوق العاده حمایت 
کار  که  ننشینند  بیکار   هم  گیالن  دانشگاه  مدیران  و  کنند 

ایجاد دانشکده دستخوش تمدید مکرر زمان شود.
املش،  رامسر،  رودسر،  های  شهرستان  مردم  حق  این   
لنگرود و نواحی اطراف است که یک دانشکده دولتی خوب 
در مرکز این چهار شهرستان احداث شود. با ایجاد مجموعه 

بزرگ دانشکده ما را هم از یاد نبرید. 
نظرها و پیشنهادهای شما در این دو رسانه » نشریه ی 
منطقه ای واکنش«  و » شبکه خبری گیالن 24«  منعکس 

می شود.   یا علی مدد 

سدهای 
الستیکی در 
گیالن نقش 

آفرینی می کنند

ایجاد دانشـکده فنـی، مهنـدسی حق واجـارگاه است

گفتگو  و  بحث  و  تعاملی  طراحی  تفکر  اشاعه  با هدف  تعاملی  طراحی  کنفرانس   
گیالن  دانشگاه  میزبانی  به  و  ایران  در  بار  اولین  برای  حوزه  این  در  تجربه  انتقال  و 
برگزار می شود.  طراحی تعاملی یک مبحث میان رشته ای بسیار بزرگ است که در 
زمینه های مختلفی مانند طراحی داخلی، معماری، شهرسازی، طراحی صنعتی، طراحی 
خودرو، طراحی محصوالت الکترونیکی، طراحی وب سایت، اپلیکیشن موبایل و مانند 
آن کاربرد دارد. به طور کلی طراحی تعاملی به بررسی ارتباط موثر بین کاربر و محصول 
پرداخته و در نهایت باعث ارتقای کیفیت تجربه کاربری خواهد شد. تمرکز اصلی در 

این همایش بر حوزه ی طراحی وب، موبایل و طراحی محصول در شرکت های آی تی 
و استارتاپ ها می باشد.

از دیگر اهداف برگزاری رویداد طراحی تعاملی گردآوری فعالین اکوسیستم کارآفرینی 
کنار یکدیگر و ایجاد فرصتی ناب برای شبکه سازی است.

 مخاطبین این همایش به طورعمده فعالین جامعه استارتاپی، طراحان رابط کاربری و 
تجربه کاربری، طراحان گرافیک، طراحان محصول، مدیران پروژه و محصول، عالقمندان 

و دانشجویان حوزه وب و طراحی خواهند بود.

 دانشـگاه گیالن میزبان نخستیــن همایش طراحـی تعاملـی

لیال خدمت بین دانا

لیال خالقی       

لیال خدمت بین دانا

خبرخبرخبرخبر

ساخت  دارد،  اعتقاد  گیالن  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
سدهای الستیکی تکنولوژی نسبتًا جدیدی است که برای 
این  افزود:  و  گرفته می شود  کار  به  آبهای سطحی  مهار 
شرکت نیز با توجه به نیاز مبرم به کنترل آبهای سطحی به 
عنوان یک برنامه کوتاه مدت تا زمان احداث سازه های 
به ساخت ۱۱ سد  اقدام  بزرگ(  )سدهای  منابع آب  بزرگ 
در  تاکنون  که  نموده  استان  شهرستانهای  اکثر  در  الستیکی 
سال ۹۶ سد الستیکی دهنه سر آستانه اشرفیه با ظرفیت حجم 
آب قابل تنظیم یک میلیون متر مکعب افتتاح و وارد مدار 
دارد. اجرا  در دست  نیز  را  دیگر  شده و۱0سد الستیکی 
وی سدهای الستیکی در دست اجرا در استان گیالن ۱0 سد 
عنوان کرد و ادامه داد سدهای الستیکی پهلوان بست لنگرود 
درصد،  فومن۹2  باغبانان  درصد،   ۹0 فیزیکی  پیشرفت  با 
اشرفیه۵0  آستانه  سر  انبار  درصد،   ۸۵ لنگرود  گالشکالم 
درصد، فخرآباد رشت ۵0 درصد، خالکائی ماسال ۵۵ درصد، 
تولم شهر صومعه سرا 40 درصد، کرگانرود تالش 20 درصد، 
خانه های آسیاب بر آستارا۱۵ درصدو رادارکومه لنگرود 
با پیشرفت فیزیکی ۵ درصد در حال انجام و اجرا هستند.
سدهای  تنظیم  قابل  آب  حجم  لطفی  کاظم  مهندس 
الستیکی در حال اجرایی را حدود ۹0 میلیون متر مکعب 
دانست و اظهار داشت؛ با توجه به پیشرفت فیزیکی قابل 
الستیکی  سد  سه   ،۹۷ سال  پایان  تا  طرحها  این  توجه 
افتتاح خواهند شد و  پهلوان بست و گالشکالم  باغبانان، 
در صورت تأمین بودجه و تخصیص اعتبار تا ۶ سد قابل 
برنامه ریزی همه سدهای  اساس  بر  و  باشد  افزایش می 
الستیکی در دست می بایست تا پایان سال ۹۸ مورد بهره 
برداری قرار گیرند.وی اعالم کرد؛ این شرکت عالوه بر سدهای 
الستیکی در اجراء ، ۱0 سد الستیکی دیگر را نیز با حجم آب قابل 
تنظیم ۵0 میلیون متر مکعب در سطح شهرستانهای استان گیالن در 

دست مطالعه دارد. 
سریع،  طراحی  اجرا،  سهولت  گیالن  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
سهولت نصب و بهره برداری، هزینه اندک اجرای طرح و مدت 
زمان کوتاه اجراء را از ویژگی های مهم این سدها دانست 
انعطاف پذیری قابل توجه در مقابل  با توجه به  و افزود 
عوامل خارجی، امکان تغییر شکل و سبکی سدهای الستیکی 
کنترل  برای  آبی  برای سازه های  مناسبی  توانند جایگزینی  می 

سیالبها در استانهای شمالی کشور محسوب شوند.

استاندار گیالن، طرح های بوم گردی توام با حفاظت از 
محیط زیست و منابع طبیعی را خط قرمز دانست و عنوان 
کرد: می شود از طبیعت زیبا و موقعیت جغرافیایی بی نظیر 
گیالن برای امرار معاش مردم و اشتغالزایی استفاده کنیم 
و در عین حال حفاظت از محیط زیست اتفاق بیفتد.دکتر 
و  گردشگری  از طرح های  بازدید  در   ساالری  مصطفی 
بوم گردی بخش های کوچصفهان و خشکبیجار شهرستان 
اظهار کرد: گردشگری یکی  رشت، در جمع خبرنگاران 
استان گیالن  توسعه  اولویت  دارای  و  مهم  از محورهای 
است. وی با بیان اینکه گردشگری در بوم گردی خالصه 
نمی شود، گفت: گردشگری محورهای متعددی دارد که 
همه  در  البته  کردیم.  تعریف  محور   32 گیالن  برای  ما 
به حفظ طبیعت و محیط زیست  باید  ما  توجه  محورها 
باشد.استاندار گیالن، طرح های بوم گردی توام با حفاظت 
و  دانست  قرمز  را خط  منابع طبیعی  از محیط زیست و 
عنوان کرد: می شود از طبیعت زیبا و موقعیت جغرافیایی 
استفاده  اشتغالزایی  و  مردم  معاش  امرار  برای  گیالن  نظیر  بی 

کنیم و در عین حال حفاظت از محیط زیست اتفاق بیفتد.
را  و خشکبیجار  کوچصفهان  گردشگری  ساالری،طرح های 
با ذوق و عالقه  افرادی  از همین جنس دانست و اضافه کرد: 
خودشان و با یک رویکرد خالقانه آمده اند و از طبیعت استفاده 
کرده اند و در جاهایی برای کودکان و نوجوانان و در جاهایی 
طرح های  نیز  شهرداری  داده اند.  انجام  کار  مردم  عموم  برای 
این طرح ها  در مجموع همه  که  دارد  دادن  انجام  برای  خوبی 
اینکه  بیان  با  اشتغالزاست.وی  و  اقتصادی  محیطی،  زیست 
وظیفه داریم از طرح های گردشگری زیست محیطی و اقتصادی 
برنامه  را  استان  به  اگر ورود گردشگران  افزود:  کنیم،  حمایت 
ما لطمه  نکنیم، ممکن است محیط زیست  ریزی و هدایت 
ببیند، اما اگر خودمان ابتکار عمل را به دست بگیریم و 
زمینه را فراهم کنیم، عالوه بر درآمدزایی، محیط زیست 
و منابع طبیعی حفظ می شود.وی بهره برداری از راه آهن 
و آزادراه قزوین – رشت را موجب نزدیک شدن فاصله 
حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به گیالن دانست 
تنها  نه  زیرساخت  این  شدن  فراهم  کرد:  خاطرنشان  و 
نخواهد  ما  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  برای  تهدیدی 
بود، بلکه ما از ورود این میزان جمعیت برای بهتر شدن 

معیشت مردم استفاده خواهیم کرد.

صنعتی  شهرکهای  شرکت  عامل  مدیر   :24 گیالن 
گیالن گفت: نیمی از ز هزینه شرکت در نمایشگاه ها به 

واحد صنعتی پرداخت می شود. .
 شهیدی گفت : بخشی از مالیات بر ارزش افزوده که 
از شهرکهای صنتی اخذ می شود به شرکت شهرکهای 
تاسیات  نگهداری  برای  بتوانیم  تا  شود  تزریق  صنعتی 

زیربنایی همان شهرک هزینه کنیم . 
شرکت  مدیرعامل   ، عمومی  روابط  گزارش  به   
شهرک های صنعتی استان گیالن در خصوص وضعیت 
توسعه زیرساختها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
گفت : تقریبا از 33 ناحیه و شهرک صنعتی تقریبا ۹۵ 
درصد  آنها همه امکانات زیربنایی اب وبرق و گاز و 
وضعیت  در  استان  در  ما  است  شده  فراهم  مخابرات 
در  تاسیات  نگهداری  مهم  مساله  داریم.  قرار  خوبی 
شهرکهای  شرکت  وظیفه   : افزود  وی  شهرکهاست.  
صنعتی استانها در ابتدا ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی 
وتامین زیر ساخت های خدماتی بوده است. االن این 
وظیفه مندی به همه مسایل واحدهای صنعتی در همه 
شهرکها مطابقت دارد. چه تامین امکانات زیر بنایی چه 
درهنگام ساخت و چه مرحله بهره برداری و مشکالت 
در تولید. شهیدی گفت : همانگونه که میدانید در شهرها 
بخشی از مالیات ارزش افزوده که دریافت می شود به 
شهرداری ها اختصاص پیدا می کند و شهرداری از آن 
برای نگهداری شهرها استفاده می کنند. با رایزینی هایی 
که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  بخشی  شده  انجام  که 
از نواحی و شهرکهای صنتی اخذ می شود به شرکت 
شهرکهای صنعتی تزریق شود تا بتوانیم برای نگهداری 
تاسیات زیربنایی همان شهرک هزینه کنیم.این قانون از 
سال گذشته تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده است. 
صنعتی  شهرکهای  درنگهداری  میخواهیم  اگر  بنابراین 
موفق عمل کنیم الزم است این قانون هر چه سریعتر 
.رییس هیات مدیره  تزریق شود  اجرایی وبودجه الزم 
شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن در خصوص 
بازاریابی تولیدات صنایع کوچک در شهرکها و نواحی 
صنعتی بیان داشت : یکی از مسایل ما برند سازی است 

که با بازاریابی درارتباط است .

اندیشی  هم  نشست  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
شهردار رشت با سرمایه گذاران جهت بهره برداری از 
پارک های جنگلی سراوان و الکان با حضور دو عضو 
شورای شهر برگزار شد. به گزارش واحد خبر مدیریت 
شهرداری رشت،نشست  های  رسانه  با  ارتباط  اجرایی 
از  جمعی  با  رشت  نصرتی،شهردار  دکتر  اندیشی  هم 
در  گذاری  سرمایه  موضوع  پیرامون  گذاران  سرمایه 
پارک جنگلی سراوان و الکان عصر روز شنبه ۱2 خرداد 
مسعود  دکتر  جلسه  این  در  شد.  برگزار  شهردار  دفتر  در 
نصرتی شهردار رشت ، اسماعیل حاجیپور رئیس کمیسیون حمل 
رئیس  زاهد  رشت،فرهام  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  نقل  و 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر رشت،مریم گل 
مردمی  های  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  سازمان  احضار،رئیس 
مالی شهرداری  امور  مدیر  پسند  ماه  مجتبی  و  شهرداری رشت 

رشت حضور داشتند. 
 * ظرفیت باالی رشت در حوزه گردشگری 

جلسه  این  در  رشت  نصرتی،شهردار  مسعود  دکتر   
اظهار داشت: شهر رشت آذر ماه امسال میزبان ۵۸ شهر 

خالق در حوزه خوراک و صنایع دستی است. 
 وی با اشاره به اینکه رشت واصفهان دو شهر خالق ایرانی 
در حوزه خوراک و صنایع دستی هستند گفت: با توافقات انجام 
خوراک  شهر خالق   2۶ میزبان  امسال  ماه  آذر  اصفهان  با  شده 
بود. شهردار  و 3۶ شهر خالق در حوزه صنایع دستی خواهیم 
باالی رشت در جذب سرمایه گذار  به ظرفیت  اشاره  با  رشت 
ابراز داشت: ساالنه 3۶ میلیون گردشگر به استان گیالن وارد می 
شوند و بسیاری از گردشگران با تحمل سختی فراوان به گیالن و 

رشت سفر می کنند و این آمار کاهش نمی یابد. 
گردشگران  بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  نصرتی  دکتر   
ورودی در اطراف رشت و شعاع 2۵ الی 30 کیلومتری 
متمرکز می شوند بیان کرد: می توانیم با تولید جذابیت 
زمینه ورود و ماندگاری گردشگران در رشت را فراهم 
کنیم.  عالقه سرمایه گذار باید در پروژه ها درنظر گرفته 
شود. اسماعیل حاجیپور رئیس کمیسیون حمل و نقل 
با  این نشست  ترافیک شورای اسالمی شهر رشت در 
اشاره به اینکه اعضای شورای پنجم با وجود اختالف 
در  باید   : کرد  اظهار  هستند  هماهنگ  یکدیگر  با  نظر 
بگیریم و  نظر  نیز در  را  پروژه ها عالقه سرمایه گذار 

زمینه اعتماد سازی انجام پذیرد . 
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خبر
وقت سحر شربت 
خاکشیر و تخم 
شربتی بنوشید

کرد:  اعالم  رضوانشهر  شهرستان   بهزیستی  رییس 
امین  باالی  ۱4 سال  توانبخش و حرفه آموزی   مرکز 
امین   عبدالمحمدی  طاهر  توسط     ۸۱  -۸0 سال  از 
فعالیتهای   بحث  در  درخشان   پیشینه  با  نیکوکار  خیر 

بهره مندی و همکاری  با   نظر مرکز و  بهزیستی  زیر 
مربیان زحمتکش و کارآمد فعالیت  خود را آغاز کرد.

خصوصی   مرکز  این  کرد:  تصریح  صبحانی  دکتر    
شامل معلولین  ذهنی ، جسمی حرکتی و  ناشنوا  در 

نفربود  که در حال  با ظرفیت ۵0  مکانی  استیجاری  
از  توانخواه   33 تعداد  ظرفیت    میزان   این  از  حاضر 

خدمات این مرکز  بهره مند  هستند.
این  مرکز به دو صورت حرفه آموزی  و  خدماتی 
پیش حرفه ای  ارائه  می شود و در بخش  پیش حرفه 
ای  معلولین  ذهنی  با قابلیت  پایین ارزیابی و توانایی  

این اشخاص  مورد بررسی  متخصصان  قرار میگیرد .
بیشتری   زمان  مربیان  لزوم   هم چنین  در صورت  
برای آنها در نظر  می گیرند  که در  مجموعه ۱۱ نفر 
را شامل میشود و در بخش بعدی 22  توانخواه  حرفه 
آموزی  مشغول  به آموزش  هستند که ۱۸ نفر ذهنی 
متوسط ، دو نفر جسمی حرکتی و دونفر دیگر ناشنوا  

در این  مرکز آموزش می بینند.
دو   وجود    ، رضوانشهر  شهرستان  بهزیستی  رئیس 

متخصص  روانشناس و کاردرمان در کنار دیگر  فعاالن  
توانمند  برای   را   نیروی  خود   و  توان  همه  مرکز  این 
سازی  این معلولین  به مدیریت  خانم  کرمی بکار گرفته 

اند.
دکتر صبحانی ضمن بازدید و ارائه گزارش از  فعالیت 
، ضعف  ها  کاستی  برخی   به  اشاره  با  مرکز   این  های 
دیدگاه ها اجتماعی  و ضعف مالی در عدم  توانایی  برخی  
خانواده های  این  معلولین،  به اهمیت  رسیدگی  در این  
خصوص  را یاد آور شد.  وی  با اشاره  به  تالش  مربیان 
زحمتکش  در مرکز توانبخشی  معلولین  امین  از همه  این 

عزیزان  قدردانی  ویژه کرد.

مرکز توانبخشی رضوانشهر به 33 توانخواه خدمت می رساند
رئیس بهزیستی رضوانشهر:

سالمه شیرزادی
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شهرداری ها و گوناگون

گیالن 24 و نشریه واکنش: شهردار 
اهالی  از  جمعی  با  دیدار  در  رشت 
راه  از ضرورت  کشور  هنر  و  فرهنگ 
فرهنگ  دائمی حوزه  دبیرخانه  اندازی 

و هنر در رشت خبر داد
با  دیدار  در  نصرتی  مسعود  دکتر 
هنر کشور  و  فرهنگ  اهالی  از  جمعی 
با اشاره به اینکه رشت پیشینه فرهنگی 
گسترده ای دارد اظهار کرد:شهر رشت 
همواره در بسیاری از حوزه ها از جمله 
فرهنگ و هنر شهر اولین ها بوده است 

 .
 وی تصریح کرد: با توجه به پیشینه 
در  تئاتر  و  هنر  در  رشت  شهر  غنی 
برگزاری  پیشنهاد  گذشته  ماه  یک 
سالگرد  بزرگداشت  مراسم  دومین 
رشت  در  ایرانی  رشیدی،هنرمند  داود 

رانان  تاکسي  پیوستن  همایش   
همیار  گروه  به  باران  شهر  پرتالش 
عضو  یک  حضور  با  نشان   آتش 
شوراي . مدیران اتش نشاني و ۵0 تن 

از رانندگان برگزار شد.
حبیب موحدي مدیر آموزش، ایمني 
و پیشگیري سازمان آتش نشاني گفت:  
هدف از این کار بهره گیري از ظرفیت 

بودیم  کرده  بینی  پیش  ما  گفتند 
جمهوری  رئیس  این  ترامپ  دونالد 
نامتعادل آمریکا زیر میز برجام می زند 
و از آن خارج می شود و لذا آمدیم با 
هنگام  به  ریزی های  وبرنامه  مدیریت 
دالری که گفته بودیم از 3۷00 تومان 
تکان نمی خورد« حتی یک ریال » و 
این مطلب در قاب تلویزیون به افکار 
ابالغ شد،  و  اعالم  به شفایت  عمومی 
در یک شب 4200 تومان و به صورت 

غیر رسمی ۸200 تومان شد.
کاغذ  با  نخورده  تا  دالر«  که  گفتند 
که  قدر  هر  دولتی  نرخ  با   « مرغوب 
نیاز داشته باشید به شرط و شروطی به 
خواهان » برای تحصیل، درمان و ....« 
می پردازیم. به خصوص برای محققان 
و دانشجویان و سرمایه گذارانی که به 
خارج از کشور رفت و آمد یا در آنجاها 
پرداخت  دالر  فوریت  به  دارند  اقامت 
می شود. حال اینکه هم اکنون وضعیت 

مطرح گردید .  شهردار رشت با اشاره 
به ضرورت راه اندازی دبیرخانه ثابت 
در  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  دائمی  و 
زیرساخت  باید  کرد:  تاکید  رشت 
دبیرخانه  این  اندازی  راه  برای  الزم 
در رشت ایجاد شود و رشت می تواند 
عنوان  صاحب  مختلف  حوزه های  در 
تئاتر  نیازمندیم  راستا  این  در  و  باشد 
راه  رشت  در  خیابانی  های  نمایش  و 
برنامه  برگزاری  برای  و  شود  اندازی 
چند  به  نباید  هنری  و  فرهنگی  های 

سالن تئاتر محدود شویم. 
 شهردار رشت با تاکید بر اینکه باید 
از داشته های خود حداکثر استفاده را 
آینده  در  میتوانیم  کرد:  ،اظهار  ببریم 
تئاتر  های  سالن  بزرگترین  مدت  میان 

را در رشت راه اندازی کنیم . 

نقاط  ارجمند در  رانان  تاکسي  حضور 
کاهش  جهت  شهر،  سطح  مختلف 

خسارات ناشي از حریق است.
رییس  منش  عاقل  حسن  محمد 
اسالمي  شوراي  فرهنگي  کمیسیون 
رشت با اشاره به شغل آتش نشان که با 
عشق، اعتقاد و از خودگذشتگي همراه 
زحمات  از  تقدیر  همچنین  و  است 

به چه شکلی است و مسئوالن عرضه 
کننده دالر و متقاضیان خرید  دالر چه 
می گویند و چه می خواهند و چقدر 
یا  درست   ، شد  عملی  های  وعده  از 
گروهی  چه  اینکه  بماند.   ، است  پوچ 
از مدتی قبل می دانستند دالر یک شبه 
افزایش یافته و رفتند کاالهای خاصی 
به چند  بعد  و  کرده  انبار  و  خریداری 
در  تومان  میلیاردها  و  فروختند  برابر 
باز  کردند،  خوری  مفت  کوتاه  مدتی 

هم بماند....  
با   که  است  بخش  این  بنده  سخن 
بازار  در  دالر  قیمت  نظیر  بی  افزایش 
ایرانی  زندگی  های  بخش  همه  بر  که 

ظرفیت  به  اشاره  با  نصرتی  دکتر   
اظهار  موسیقی  حوزه  در  رشت 
کرد:رشت بعد از تهران دومین شهری 
است که ببشترین کنسرت موسیقی را 

برگزار میکند . 
باید  اینکه  به  اشاره  با  نصرتی  دکتر 
بودن،«بهانه  محور  برنامه  بر  عالوه 
میتوانیم  کرد:  عنوان  باشیم  نیز  محور« 
کنیم  شروع  موضوعی  های  فعالیت 
آن  حول  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  و 

حمل  عرصه  کشان  زحمت  شائبه  بي 
گفت:  پرتالش،  رانان  تاکسي  نقل،  و 
نوع  هم  به  رساني  کمک  و  خدمت 
بسیار ارزشمند است و بر اساس آیات 
زمان  در  دیگران  به  کمک  روایات  و 
و  قاعد  که  ارزشمندتر  آن  از  حوادث 
فلسفه وجودي این همایش همانا نیکي 
خواهد  آن  از  ناشي  برکت  و  خیر  و 

نامطلوب گذاشته است ،  اثر بسیار  ها 
فضایی شده  وارد  تحمیلی  به صورت 
شده   ناممکن  دیگر  آن  تحمل  که  ایم 
و  پیشنهاد ساده  این رو یک  از  است، 
عملیاتی  به خصوص برای قشر جوان 

جامعه دارم. 
زمینه  از  دربسیاری  که  طور  همان 
تشکیل  نه«   « هشتک  بالفاصله  های 
داده و افکار عمومی را به پیوستن در 
آن به درستی هم دعوت می کنیم،  در 
کاالهای  نخریدن  و  گرانی  خصوص 
گران و اغلب هم غیر ضروری فوری 
به  و  شود  اندازی  راه  هایی  هشتک 
گران فروشان یا همان 4 درصدی های 

از  همچنین  گیرند.وی  قرار  موضوع 
برگزاری  برای  آمادگی شهرداری رشت 
حوزه  در  ساالنه  ثابت  جایزه  اهدای  و 

فرهنگ و هنر خبر داد. 
استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل   
گیالن در این نشست به ظرفیت و سابقه 
رشت در حوزه های مختلف فرهنگی و 

هنری تاکید کرد.
منبع : گیالن 24

بود. در ادامه تاکسي رانان با حضور در 
محوطه این سازمان نحوه صحیح کار با 
خاموش کننده هاي دستي را به صورت 
تن   ۵0 به  فراگرفتند.  عملي  و  تئوري 
همایش  این  در  حاضر  رانان  تاکسي  از 
یکدستگاه خاموش کننده دستي اهدا شد
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی رشت

جامعه تو دهنی بزنیم.با افزایش نرخ دالر 
با بی ارزش شدن پول ملی  که مساوی 
است ، بعنوان مثال خودروهای وارداتی 
200 میلیون تومانی  ۵00 میلیون تومان و 
۵00 میلیونی ها هم به باالی یک میلیارد 
وانفسا   و  کشاکش  این  در  کشید.  باال 
گروهی از تولید کننده داخلی مانند ایران 
خود رو و سایپا به جای آنکه در حمایت 
 ۱0 مثال  را  تولیدات  کننده  مصرف  از 
درصدی کاهش دهند ، آنها هم به بهانه 
کردند.!  تر  گران  و  گران  مختلف  های 
روغن  مرغ،  گوشت،  نان،  مورد  در  اگر 
لبینات  و  برنج  پنیر  و  شکر   ، خوراکی 
و امثال آن باید به اندازه نیاز خریداری 
به خرید کاالهای وارداتی  ناچار   ، کنیم 
تر  تولید داخلی گران  یا  برابری و  چند 
داشته  اجباری  نباید  که  منطق  بی  شده 

باشیم و لذا نخریم. 
با  یک فرهنگ سازی مستمر  بیائیم   
را  شده  گران  کاالهای  مدتی  حداقل 
نخریم تا شاید اوضاع بهتر شود که انشاء 

اهلل بهتر می شود اگر مقاومت کنیم. 

دبیرخانه دائمی فرهنگ و 
هنر در رشت تاسیس شود

واکنش
بود؟ همسرش می گوید: وقتی  ایتالیا یی چه  بازیکن  به  با سر زیدان  »«راز حمله 
زیدان از او خوشش آمد، به او گفته بود.  آیا مسیحی هستی؟ در جواب گفتم، بلی من 
مسیحی هستم. زیدان شنیدن این این کلمه چهره اش عوض شد و رفت، مدتی گذشت 
و از از او  خبری نشد تا کنجکاو شدم و دنبالش راگرفتم، وقتی منزل شخصیش را 
در پاریس پیدا کردم، با دیدنم تعجب کرد و من هم علت ناپدید شدنش را پرسیدم.

زیدان گفت: می خواستم باهات ازدواج کنم ولی تو مسیحی هستی و من مسلمان. طی 
چند مالقات من شیفته دین و رفتار زیدان شدم و تصمیم گرفتم هم مسلمان شوم و 

هم همسر زیدان.
همسر زیدان می گوید: زیدان هیچ وقت نمازش را قطع نکرد و عصبانی نمی شد.

مصاحبه جالب و خواندنی همسر »زین الدین زیدان« کاپیتان اسبق تیم ملی 
فرانسه با روزنامه پاریس اسپورت

یکهزار و ۴60 
فرصت شغلی در 

الهیجان ایجاد 
می شود

مجسمه های فانتزی 
درلیالکوه شهرستان 

لنگرود و ماجرای 
آن ...                            

سرپرست   :24 گیالن 
گفت:  الهیجان  فرمانداری 
کارگروه  به  هایی  طرح 
اشتغال استان ارسال شده که 
برای  تصویب،  صورت  در 
نفر  حدود یک هزار و 4۶0 
شغلی  فرصت  شهرستان  در 
گزارش  شود.به  می  ایجاد 
فرمانداری  عمومی  روابط 
اشتغال  الهیجان،کارگروه 
شهرستان   گذاری  سرمایه  و 
ریاست  به  امروز  ظهر 
مهندس جانبازی برگزار شد.
امروز  به  تا  گفت:  وی 
و  اشتغال  کارگروه  در 
شهرستان  سرمایه گذاری 
قالب  در  طرح   24۷ تعداد 
)فراگیر  اشتغال  بسته های 
به  بااعتباری  روستایی(  و 
میلیارد و  از ۷۱3  بیش  مبلغ 
تصویب  ریال  میلیون   ۸۹0
به  نهایی  بررسی  جهت  و 
ارسال شده  استان  دبیرخانه 

است. 
تعداد  از  افزود:  جانبازی 
به  شده  ارائه  طرح های 
دبیرخانه  ۱4۶ طرح با اعتبار  
میلیون   ۵34 و  2۹4میلیارد 
ریال از سوی استان تصویب 
و به بانک های عامل معرفی 

شده است.

ادامه مطلب ...
مجسمه  ساخت  توپیاری 
با  مختلف  هندسی  واشکال 
نظر  مورد  اسکلت  ساخت 
وپوشش  دلخواه  سایز  در 
نظر  مورد  شکل  همان  دادن 
با گیاه مورد نظر با توجه به 
شرایط آب وهوایی واصالح 
وهدایت گیاه بر روی همان 
لیاله  است.دهیاری  شکل 
قو  مجسمه  نصب  با  کوه 
یاس  گیاه  با  شده  ساخته 
سمت  از  )توپیاری(  هلندی 
لنگرود.توجه  کمربندی 
جلب  را  عبوری  مسافران 
کرده است.                                              

خبر

در پرداخت 
حقوق کارگران 

کوتاهی نمی کنم
با  استان  و  کشور  سطح  در  ها  شهرداری  اغلب 
و  هستند  مواجه  مالی  عدیده  مشکالت  و  معضالت 
بسیاری از طرح های عمرانی و شهری و حتی پرداخت 
حقوق و مزایای کارکنان و کارگران به خاطر نبود منابع 

مالی و کمبود درآمد با تاخیر انجام میشود.
شهرداری  این  شرایط  رسد  می  خبر  الهیجان  از 
وضعیت نسبتا مطلوبی دارد و پرداختی به کارگران و 
کارکنان این شهرداری در کنار اجرای پروژه های عمرانی، 
انجام می شود که این موضوع نشان  حتی زودتر از موعد 
عمومی  نهاد  این  درآمدهای  و  منابع  صحیح  مدیریت  از 
غیردولتی در این شهرستان دارد. پرداخت به موقع حقوق و 
مزایای کارگران و کارکنان شهرداری عالوه بر جلب رضایت 
سریع  حرکت  موجبات  زحمتکش،  قشر  این  خشنودی  و 
در  که  دهد  می  افزایش  را  مردم  به  شهری  خدمات  ارائه 

نهایت منجر به رضایت مندی مردم شهر هم خواهد شد.
یکی از نکاتی که این روزها در شهرداری الهیجان 
به چشم می خورد اهمیت و توجه ویژه به پرداخت 
حقوق پرسنل و کارگران است که اولویت کار شهردار 
قرار گرفته تا اجازه ندهد نیروی انسانی این مجموعه 
و  اهمیت  گیرد.امروزه  قرار  مالی  مضیقه  و  تنگنا  در 
پنهان  کسی  بر  ها  شهرداری  در  انسانی  منابع  نقش 
نیست و این مجموعه برای پاسخ به مطالبات مردمی 
نیازمند نیروی انسانی توانمند و خالق است ؛ که نگاه 
تیم مدیریت شهری الهیجان این بوده است که منابع 
انسانی ارزشمندترین سرمایه های شهرداری، به حساب 

می آید و باید بدان توجه ویژه کرد.

افتتاح  مراسم  در  گیالن   دادگستری  کل  رئیس 
ساختمان جدید دادگستری رضوانشهر گفت: با وجود 
از  مندی  بهره  با  بتوان  ملی  عمرانی  اعتبارات  کمبود 
ساخت،  های  هزینه  کاهش  و  استانی  های  ظرفیت 
روند توسعه فضای فیزیکی دادگستری ها را گسترش 
داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری گیالن، احمد 
سیاوش پور  از همه دست اندرکاران احداث ساختمان 
کرد  قدردانی  رضوانشهر  شهرستان  دادگستری  جدید 
و ساخت این مجموعه را موجب تکریم مراجعین و 
جلب رضایت بیشتر مردم فهیم این شهرستان عنوان و 
اظهار امیدواری کرد، با وجود کمبود اعتبارات عمرانی 
و  استانی  های  ظرفیت  از  مندی  بهره  با  بتوان  ملی 
کاهش هزینه های ساخت، روند توسعه فضای فیزیکی 
دادگستری ها را گسترش داد. وی با بیان اینکه ایجاد 
خدمات  ارائه  در  کار  ابزار  و  ها  ساختمان  توسعه  و 
مطلوب به مردم موثر است عنوان نمود: در سایه این 
امکانات کارکنان می توانند با تمرکز و آرامش بیشتری 

در جلب رضایت مردم فعالیت کنند.

شهردار الهیجان:

خبر

خبر

ساختمان دادگستری شهرستان 
رضوانشهر افتتاح شد

مصاحبه جالب و خواندنی همسر »«زین 
الدین زیدان« کاپیتان اسبق تیم ملی 

فرانسه با روزنامه پاریس اسپورت 

  فرهاد دلق پوش در مصاحبه با ایرنا گفت: 
از دیرباز با آغاز احداث و راه اندازی واحدهای 
بزرگ در کشور به ویژه دهه 40 و ۵0 هجری 
استان های سرآمد  از  خورشیدی، گیالن یکی 
این عرصه شد و به عنوان قطب صنعت نساجی 

کشور تجلی یافت.
شرکت های ایران پوپلین ، صنایع پوشش ، 

ریسندگی خاور ، ایران برک، فومنات ، فرش 
که  بودند  صنعتی  واحدهای  جمله  از  گیالن 
چرخ صنعت نساجی را در گیالن به حرکت در 
آوردند اما با گذشت زمان و مشکالت مختلف 
بر سر راه این واحدهای صنعتی برخی از آنها 
و  تعطیل  دیگری  از  یکی پس  و  نیاورده  تاب 
نیروهای آنها بیکار شدند. بسیاری از سالمندان 

این  کارکنان  بروی  و  بیا  جوانترها  حتی  و 
واحدهای صنعتی با سرویس های حمل و نقل 
این شرکت ها را به خاطر دارند و از آن سال ها 
به عنوان دوران طالیی صنعت نساجی گیالن 

یاد می کنند .
** گیالن مناسب برای نساجی

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گیالن در رابطه با صنعت نساجی به خبرنگار 
یکهزار  بر  افزون  حاضر  حال  در  گفت:  ایرنا 
اشتغال  صنعت  این  در  استان  در  نفر   ۸00 و 
دارند و 2۷ درصد از صنعت استان را تشکیل 
متاسفانه  افزود:  پوش  دلق  فرهاد  دهد.  می 
واگذاری  زمان  از  شده  سپری  های  سال  در 
در  خصوصی  بخش  به  شده  یاد  واحدهای 
راستای اصل خصوصی سازی بدالیل متعددی 
از جمله انتخاب ناصحیح در واگذاری واحد به 
سرمایه گذار مناسب ، عدم بازسازی و نوسازی 
خطوط تولید توسط سرمایه گذاران و همچنین 

خسارات و صدمات وارده ناشی از حوادث غیر 
مترقبه) برف سال ۸3 و ۸۶( مشکالت متعددی 
را در ثبات اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد شده 
به  منتج  گاهی  مشکالت  این  که  آورد  بوجود 

تعطیلی و غیر فعال شدن واحد شد. 
تالش  با  البته  کرد:  خاطرنشان  پوش  دلق 
مدیران استان و سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و دولتی برخی از این واحدها دوباره به فعالیت 
و تولید مشغول شدند. وی با بیان این که ما در 
افزود:  داریم  فراوانی  مزیتهای  نساجی  صنعت 
و  علمی  برنامه  با  صنعت  این  شکوفایی  برای 

عملیاتی تیمی را اختصاص داده ایم .
ایران  نمونه صنایع نساجی  برای  به گفته وی 
برک آغاز به کار نموده و هم اکنون توفیق هایی 
در این کارخانه از جمله صادرات به کشور ترکیه 
که منجر به صادرات قرارداد یکهزار دست کت و 

شلوار شده است.

صنعت قدیــمی نساجـــــــــــی گیالن در انتـظار بارقه امید ....

تاکسرانان شهر باران به همیارآتش نشان پیوستند

هر کاالیی گــــــــــران شد، نخــــــــــــــــرید- لطفا

شهردار رشت خواستار شد،

هشتک های سراسری در ایران،

م،محمدپور- مدیر مسئول

مدیر مسول

طراح،لنگرود-کیانی

ادامه مطلب ...
اما نکته جالب این بود که هر وقت حقوق می گرفت یا 
درآمدی دیگری داشت حسابدارش ۱0 درصد از آنرا کسر 

می کرد، علت را پرسیدم.
زین الدین گفت: این همان زکات است که برایت توضیح 
داده بودم، ۱0 درصد درآمدم مستقیم وارد حساب هزار یتیم 
به  را  زیدان  سر  با  حمله  راز  همسرش  می شود.  الجزایری 
جام  فینال  در  ملی اش   بازی  آخرین  در  ایتالیایی  بازیکن 
جهانی را بر مال ساخت. او گفت: زیدان هیچ وقت عصبانی 

نمی شد مگر به اسالم توهین شود.
بازیکن ایتالیایی به او گفت: »مسلمان تروریست« زیدان 
هم کنترلش را از دست داد و با سر به سینه مدافع ایتالیایی 
ضربه زد. زیدان در این مورد می گوید، این ضربه شیرین ترین 
ضربه ای بود که زدم و پانصد هزار یورو جریمه اش از آن شیرین تر 
بود و برای دینم تمام اموال و حتی جانم را می دهم. حاال 
و  بازاریها  و  سیاسیون  و  ورزشکار  از  اعم  ما  از  ای  عده 

مسوالن برای اسالم مان چه می کنیم.!؟

ادامه مطلب در همین صفحه...



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی
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دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

دعـای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

التماس دعا

 » خداوندا فضیلت شــب قدر را در این مــاه روزیم گردان و بگردان 
کارهایم را در آن از ســختی به آسانی و عذرهایم را بپذیر و گناهم را 

بریز ای مهربان به بندگان شایسته ات « 

 
 

ایجاد دانشـکده فنـی، مهنـدسی حق 
واجـارگاه است

 گیالن 24 و نشریه واکنش: 
از  یکی  اخیر  سال  دو  طی 
و  متن  خبرنگار  دوستان 
مطلبی را در خصوص احداث 
فنی،  دانشکده  ساختمان 
واجارگاه  شهر  در  مهندسی 
واقع در شرق گیالن شهرستان 

»رودسر« منتشر کرد.
نشریه ی دانش بنیان          » 
واکنش « و شبکه خبری گیالن 
24 هم این مطالب را منعکس 
مرکز  صدای  خرداد  هشتم  و 
این  در  گزارشی  گیالن 
پیک  که  کرد  تهیه  خصوص 
رادیو  نیمروزی  و  بامدادی 

در  کوه  لیاله  روستای 
لنگرود  جنوبی  قسمت 
با طرحهای بومی ومحلی 
از جمله ساخت مجسمه 
فانتزی)توپیاری(با گیاه در 
ورودی روستا با درختان 
خیابان  حاشیه  در  نارنج 
رستوران  بودن   دارا  و 
متنوع  باغذاهای  هایی 
گردشگران  توجه  محلی 
شهرهای مجاور از جمله 
مسافران عبوری از سمت 
کمربندی لنگرود به خود 

جلب کرده است . 
منظر  در  طراحی 
توپیاری  طرح  با  شهری 
از  اروپایی  در کشورهای 
توجه  مورد  هلند  جمله 
است و  در استان گیالن 
بتن  با   هایی  مجسمه 
درسطح  فایبرگالس  و 

ایران آن را بازتاب داد.  آنچه 
نگارنده را وادار کرد تا در این 
خصوص واکنش نشان دهد به 
ویژه آنکه اسم نشریه ی منطقه 
ای ما » واکنش« است،  کفایت 
برای  واجارگاه  شایستگی  و 
داشتن این مرکز علمی موثر در 

کار  مختلف  شهرهای 
شهر  اما  است،  شده 
لیاله  روستایی  و  لنگرود 
ساخت   با  تازگی  به  کوه 
و نصب مجسمه توپیاری 
کوه  لیال  ورودی  در 

منطقه است. شهر واجارگاه که 
در مثلث  بخش های کالچای 
واقع  چابکسر  و  آباد  رحیم   ،
شده، عالوه بر زیبایی های فوق 
العاده طبیعی  و یکی از بهترین 
سرزمین  گردشگری  نقاط 
پهناور ایران ، دارای خانواده ها 

هنرمندان  از  یکی  توسط 
از  بسیاری  توجه  منطقه 
به  را  عبوری  مسافران 
است  کرده  جلب  خود 
از  تلفیقی  توپیاری  .طرح 
ساخته  مختلف  اشکال 

و شخصیت های بسیار هوشمند 
به  تحصیلکرده   و  ذکاوت  با   ،
جدید  نسل  در  خصوص 
عاشوری  های  است.خانواده 
هی  گا ر جا ا و بینا ، ن ا غبند ا د ،
،کهنسال،کوشا،یوسفی،فتحی، 
ملکی  و چندین خانواده دیگر 
در  را  شان  اسامی  نگارنده  که 
نمی  خاطر  به  حاضر  حال 
هایی  خانواده  جمله   از  آورد 
های  شخصیت  که  هستند 
به  آنها  در  باال  سطح  در  علمی 
افتخاری  و  دارند  تعداد حضور 
رودسر  ، شهرستان  منطقه  برای 
به  ایران  البته  و  گیالن  استان  و 

شمار می روند.

دادن  فلز وپوشش  با  شده 
همان شکل با گیاه با توجه 
وشرایط  هوا  و  آب  با 
منطقه ای می باشد،با توجه 
به پذیرایی خوب و مهمان 
خونگرم  مردم  نوازی 
انواع  با  لیالکوه  منطقه 
از  سنتی  های  ونان  غذاها 
قبیل خلفه نان،نان برنجی .... 
آش..وصنایع دستی منطقه که 
حاصل تالش ودسترنج مردم 
باشد،شاهد  می  کوه  لیاله 
گردشگران  وتوجه  استقبال 
به این منطقه هستیم،با اجرای 
وگردشگری  توریستی  طرح 
اب  کابین  وتله  سورتمه 
چالکی شاهد تحول بزرگ 
در  گردشگری  صنعت  در 
در  دور  چندان  نه  آینده 

شرق گیالن خواهیم بود.

اندیشه های زیبای واجارگاه،

مدیرمسئول

 

گردشگـری  با تلفیق ساحل زیبا،رودخـانه پلرود و کمربندی 
کالچای توسعه می یابد

* مهندس اثنی عشری ماچیانی: بایدازهمه ظرفیتهای 
گردشگری استفاده شود.

رودسر  سواحل  سالمسازی  درستاد  کالچای  شهردار 
سه  تلفیق  کرد:  اعالم  شهرستان  این  فرمانداری  درمحل 
و  پلرود  رودخانه  سواحل-  اساسی  مقوله  و  موضوع  
شهر  این  گردشگری  توسعه  منجربه  کالچای  کمربندی 

خواهدشد.
ابراهیم اثنی عشری ماچیانی  تصریح کرد: شهرکالچای از 
ظرفیت و پتانسیل  های بسیار باالیی برای جذب گردشگر 
و توریست داخلی و خارجی برخورداراست و ازجمله این 

ظرفیت ها ساحل زیبای و  وسیع آن است. 
دریانبوده  صرفاسالمسازی  رویکردما  کرد:  تصریح  وی 
از   تلفیقی  تفصیلی،  جامع  طرح  تصویب  ودرصورت 
استعدادهای بلقوه  ساحل ، رودخانه و کمربندی در توسعه 
اقتصادی و گردشگری بهره گیری خواهد وی عنوان کرد؛ 
شهرکالچای چهارو نیم کیلومتر ساحل داردکه نیم کیلومتر 
نیز  آن  بقیه  برای  وباید  است  کنترل  و  نظارت  تحت  آن 

تدابیری نظارتی و کنترلی اندیشیده شود.  وی افزود: طرح 
سالمسازی کالچای ،در »مجتمع نگین شمال« این شهرقرار 
داردکه می تواند مورداستفاده گردشگران و مسافرین عزیز 
قرار گیرد. به اظهار شهردار، تالش می کنیم مکانهای امن 
جدید دیگری نیز با حضور ناجیان غریق ونیروهای امنیتی به 
طرح سالمسازی افزوده شود. ابراهیم اثنی عشری ماچیانی با 
بیان این نکته که، نبایدتمامی راههای دسترسی به سواحل 
اقدامات، بی  این گونه  نامتعارف بسته شود،افزود:  به طور 

تردید فرصت های سرمایه گذاری رااز بین خواهدبرد.
شهردارکالچای ،با ابراز ناخرسندی از عدم اجرای طرح 
جامع تفصیلی در این شهر با گذشت ۹ سال که در سطح 
کشور  امری نادر است، افزود: این امر مشکالتی را برای 
فرصت  از  بسیاری  رفتن  ازدست  باعث  و  شهرایجادکرده 

های سرمایه گذاری شده است. 
برداشته شده است و در  این زمینه،گام های موثری  در 
احساس  و  مشاهده   عمال  را  آن  آثار  ،مردم  نزدیک  آینده 

اوقات  باشروع  گفت:  ادامه  در  عشری  اثنی  خواهندکرد. 
به سمت  آموزان و گسیل شدن گردشگران  دانش  فراغت 
ساحلی  شهرهای  و  گیالن  خصوصا   ، شمالی  استانهای 
حداکثری  استفاده  برای  الزم  تدابیر   ، کالچای  جمله  از 
شهر  در  موجود  رفاهی  امکانات  فضاهاو  از  گردشگران 
و  گردشگری  اماکن  راه،  نقشه  تهیه  قالب  در  کالچای 

...اندیشیده شده است.

شهردارکالچای ؛ با تصویب طرح جامع تفصیلی شهر،

کالچای - سمیه محمدی

ادامه مطلب صفحه6

ادامه مطلب صفحه7

مجـسمه های فانتـزی درلیالکوه شهرستان 
لنگـرود و ماجـرای آن ...                            


