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رييس كل دادگستري استان گيالن در بازديد سرزده از دادگستري شهرستان بندر انزلی در جمع قضات و كاركنان دادگستري اين شهرستان، خدمت بی منت 
 صفحه 5به مردم را وظيفه مسئولين دانست  ...

خدمت بي منت وظيفه مسئوالن است   
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برادر بزرگوار،  جناب آقاي حاج الياس حضرتي

برادر بزرگوار ، جناب آقاي دكتر فدائي

خبر در گذشت مادر گراميتان موجب تاسف و تاثر بسيار شد.از درگاه حق تعالي براي آن مرحومه جنت مكان 
غفران واسعه و براي حضرتعالي و خاندان مكرم صبر و اجر جزيل خواستارم.

خبر در گذشت فرهنگي عزيز و بزرگوار حاج رحيم عابري پدر همسر جنابعالي موجب تاثر و تاسف فراوان شد. 
از درگاه احديت براي آن عزيز از دست رفته مغفرت و براي شما و خانواده محترم صبر و بردباري خواستارم.

نماينده محترم مردم شريف تهران در مجلس شوراي اسالمي 

رياست محترم دانشگاه علمي و كاربردي شهرستان رودسر
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اوليـن نشست روسـاي 
دانشگاه جامع شمال

رشت با كمبود سالنهاي 
نمايش مواجه است 

اخبار 
» تلگرامي 

واكنشي ها « 

توليد چاي
 بي سابقه 

است

800 هكتار 
عرصه صنعتي 

آماده واگذاري 

سرطان با 
ماساژ درمان 

مي شود

 شماره 650 ،  8  صفحه  ،  1000  تومان   

74 درصد مردم از شهردار 
رضايت دارند 

می گويند، كجا می رود - آن داخل در توي در توي هزاران تن سنگ و آهن 
و آتش با مواد سوختنی و انفجاري مانند كپسول هاي گاز شرايط خطرناك و 

مرگبار است.
می گويد: براي چه آتش نشان بخوانيد » جان فشان«  شده ام. بايد بروم چرا 
كه انسان هاي گرفتار در دود و آتش و خطر منتظر چون منی هستند تا نجات 

داده شوند.
هنوز 2 دو ماه از ازدواج او سپري نشده است ،  اما دل به آتش می زند تا آتش 
را از هموطن و همنوع خود دور سازد. آن ديگري 2 ماه مانده كه بازنشسته شود 
و ديگر آن رمق سابق را ندارد ، اما می گويد: هيچ چيز مانع من براي كمك به 
ديگران نيست ،  زيرا براي اين شغل كه يك هدف متعالی است قسم ياد كرده ام.

هر دو به آتش و خطر می زنند تا افراد گرفتار در اين وضعيت دلخراش را 
نجات دهند ،  

نجات می دهند - اما .......!!
آفرين و يك جهان مرحبا بر شما آتش نشانان افتخار آفرين سرزمين من

مرحبا به غيرت و جوانمردي شما كه براي نجات جان ديگران به جان خود 
هم رحم نمی كنيد و انجام وظيفه را بر هر چيز ديگري مقدم می دايند.

من و تو می دانيم كه قلم و انديشه هرگز و هرگز نمی تواند اين همه بزرگی 
و بزرگواري را شرح دهد،  اما مرا ببخش كه بضاعت من همين بود.

به تو شهيد سرزمينم افتخار می كنم كه جهانی را در حيرت برده اي و آفرين 
بر خانواده سربلند تو كه  با شايستگی در باره ات سخن می گويند. 

آفرين بر تو كه براي بودن ديگران جانفشانی.

آفرين بر تو 
كه براي بودن 

ديگران جانفشاني

عينك بد بيني را برداريد،

رئيـس كل دادگستـري:

نظرسنجي دي ماه نشريه واكنش در رشت:

اين اقا مدعي است،

رئيس برنامه و بودجه:

مدير مسئول  

مدير مسئول  

 2 امسال  ماه  نيمه دوم دي   
رخ  كشور  در  بزرگ  حادثه 
خود  منظر  از  يك  هر  كه  داد 
براي مردم بزرگ ايران اسالمي 
صحنه  در  براي  ديگر  آزموني 
و  يار  بزرگ  واقعه  اولين  در  بود.   نبودن  يا  بودن 
هاشمي  اهلل  آيت   « انقالب  معظم  رهبر  و  امام  ياور 
اي خواستند  عده  شتافت.  باقي  ديار  به  رفسنجاني« 
به اصطالح از نمد اين واقعه براي خودشان كالهي 
درست كنند كه ملت با حضور ميليوني در صحنه و 
پاسداشت خدمات آيت اهلل هاشمي رفسنجاني چنين 
اجازه اي به اين افراد ندادند. الحمداهلل خانواده رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با تدبيرو عقالنيت 
در صحنه حضور پيدا كردند و با دور انديشي، شان 

و جايگاه پدر را به درستي حفظ كردند.
 در واقعه دوم ،  در آخرين روز از اين ماه ساختمان 
17 طبقه پالسكو تهران فرو ريخت  كه چنين حادثه 
اين  كنار  در  اي  عده  نداشت.  سابقه  كشور  در  اي 
با فرصت طلبي مسير حادثه را  حادثه تالش كردند 
دردي  هم   و  كمك  جاي  به  گروهي   دهند،   تغيير 
اقدام به  گرفتن عكس هاي سلفي كرده و برخي هم 
محكوم  با  و  كشانده  سياست  صحنه  به  را  موضوع 
كردن مسئوالن سعي كردند از اين اب گل آلود ماهي 
بگيرند. اين بار هم مردم با حضور در عرصه واقعي و 
مجازي با مشتي محكم بر دهان اين افراد كوبيدند و 

اجازه ندادند تا وحدت ميان ملت به هم بريزد.
آستانه  در  و  صحنه  دو  هر  در  ايران  آگاه  ملت   
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي وحدت و هوشمندي 
خويش را به نمايش گذاشتند. ملت به افراد فرصت 
اين سادگي نمي توانند از  به  طلب اعالم كردند كه 
كنند.  استفاده  سوء  ايران  در  اي  واقعه  و  حادثه  هر 
با  اين مردم خوب كه  به غيرت و هوشياري  آفرين 
درك شرايط زمان و مكان به هنگام در صحنه هاي 

گوناگون حاضر مي شوند. آفرين ......

به راستي مردم در صحنه هستند
سرمقاله

كتاب روزنـامه نگـاري علمي  و 
كاربـردي  

هزار   20 مساحت  به  زميني 
لشت  دربخش   واقع  مربع  متر 
 ، ناظمي  چپك   ، روستاي  نشاء 
حلقه  امتيازها، دو  كليه  داراي 
عميق، استخر  نيمه  آب  چاه 
ماهي گرمابي به مساحت 6000 
درخت   1000 داراي  مربع  متر 
يك  و  سرايداري  خرمالو، خانه 
واحد دامداري به مساحت 170 
رسد.  مي  فروش  به  مترمربع 
شماره  با  بيشتر  اطالعات  براي 

هاي زير تماس حاصل فرماييد.

باغ مركبات - استخر - 
دامداري

09366153972   و
09112419925                   

 آگهـي فـروش   
 » ملـك  «

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

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

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

 روابط  عمومي - از انتشارات جهاد دانشگاهي استان گيالن

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

ششمين تاليف  
استاد مجيد 

محمدپور                

جامعه از دوقطبي 
شدن پرهيز كند 
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 واکنش سياسي  

سياسي ، نمایندگان مجلس، احزاب

برجام، فرجام 
خردورزی ملی است

mohammadpour3650@yahoo.com 

 استاندار گيالن در جلسه شوراي 
آنانی   : گفت  سرا،  صومعه  اداري 
خدمات  برابر  در  را  شان  چشم  که 
واگذار  خدا  به  را  اند  بسته  دولت 
که  توفيقات  تمامی  چون  کنيم  می 
نظام  براي  آورده،  دست  به  دولت 
شود.  می  ثبت  ايران  اسالمی  مقدس 
خبري  تحليلی  شبکه  گزارش  به 
گيالن 24 ،  دکتر محمدعلی نجفی با 
اشاره به اتفاق ناگوار مجتمع پالسکو 
تهران و همدردي با خانواده هاي آنان 
خود  که  عزيزان  اين    : کرد  اظهار 
با سختی  امروز  بودند  ديگران  ناجی 
ساختمان  هاي  خرابه  در  مشقت  و 
پالسکو به دنبال همکاران و دوستان 

هستند.
اينکه  بيان  با  گيالن  استاندار 
فرماندار در شهرستان وظيفه اي خطير 
بر گردن دارد و رئيس شوراي تأمين 
 : کرد  نشان  خاطر  است،  شهرستان 
گردن  بر  امانتی  انقالب  و  نظام  اين 
ما است و وظيفه داريم با تمام توان 
براي اعتالي آن تالش کنيم خدمات 
رسانی در شهرستان و منطقه  فراتر از 
يک قوه است و همه خادمان نظام در 

آن  سهيم هستند.
از  خرسندي  ابراز  با  نجفی  دکتر 
به  رسانی  خدمات  مطلوب  وضعيت 
کرد  تصريح  سرا  صومعه  شهرستان 
حوزه  در  توفيقاتی  چنين  کسب   :
صنعتی، خدماتی، کشاورزي، توليدي 
همکاري  و  تعامل  دهنده  نشان   ... و 
هاي  دستگاه  همه  خوب  بسيار 
اين  يقيينًا  و  است  شهرستان  اجرايی 
جمعی  دسته  تالش  بدون  موفقيتها 

امکان تحقق نداشت.
استاندار گيالن با بيان اينکه فرصت 
نيست  هميشگی  مردم  به  خدمت 
تصريح کرد : حق مردم  ما بيشتر از 
به مردم بدهکاريم و  ما  اين است و 

منتی براي ارائه خدمات نداريم .
بی  و  ناماليمات  برخی  به  وي 
انصافی ها درخصوص عملکرد دولت 
گاهی    : گفت  و  اشاره  اميد  و  تدبير 
برابر  در  را  هايشان  چشم  برخی  

به  دودي  عينک  يا  بندند  می  تالشها 
چشم می زنند و نمی خواهند خدمات 
را ببينند که البته آنان را به خدا واگذار 

می کنيم.
وي با بيان اينکه تالش هاي انجام 
شود  رسانده  مردم  اطالع  به  شده 
دولت  که  توفيقات  :تمامی  افزود 
مقدس  نظام  براي  آورده،  دست  به 

اسالمی ايران ثبت می شود.
انتقاد   : کرد  تأکيد  نجفی  دکتر 
سعی  اما  است  پذيرفتنی  سازنده 
شود اخالق رعايت شود چرا که اگر 
اخالق را از اين انقالب بگيرم چيزي 

براي آن  باقی نمی ماند.
وي تأکيد کرد : با توجه به شيطنتها 
مرزها  سوي  آن  که  هايی  توتطئه  و 
بايد  شود  می  انجام  کشورمان  عليه 
وحدت خود را حفظ کنيم و جامعه 

را دو قطبی نکنيم .
گيالن  استان  تأمين  رئيس شوراي 
سر  پشت  بايد  همگان   : کرد  عنوان 
خود  وظايف  و  تکاليف  به  رهبري 
دنبال  را  نظام  اهداف  و  کرده  عمل 

کنند.
وي در ادامه به برخی از اقدامات 
مهم انجام شده در شهرستان صومعه 
ويژه  به  مختلف  هاي  حوزه  در  سرا 
يادآورشد:  و  کرد  اشاره  کشاورزي 
تجهيز و اصالح اراضی و صنوبرکاري 
هاي  قطب  از  يکی  سرا  صومعه  که 
پرورش آن بوده از مهم ترين اقدامات 

اين حوزه محسوب می شود.
رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
استانداري گيالن؛ دکتر نجفی با اشاره 
در  اميد  و  تدبير  دولت  توفيقات  به 
به  گيالن  استان  مختلف  حوزه هاي 
با  بزرگ سلولزي  افتتاح 2 کارخانه  
اعتباري بالغ بر 1000  ميليارد تومان 
اشاره و خاطر نشان کرد : هر چه در 
کم  کنيم  گذاري  سرمايه  حوزه  اين 

است.
وي گفت : در بحث صادرات نيز 
از  توانستيم  و  داشته  پيشرفت خوبی 

حد ميانگين کشوري جلو بزنيم.
وي همچنين اظهار کرد : طی 3.5 
کشور  اشتغال  وضعيت  گذشته  سال 

به   91 سال  پايان  در  درصد   15.6 از 
9.6 درصد در نيمه اول سال 95 تغيير 

وضعيت داشته است .
دکتر نجفی اضافه کرد: اعتقاد نداريم 
که همه مشکالت و کاستی ها برطرف 
شده اما اقدامات خوب، مناسب و کم 
شده  انجام  ها  سال  اين  طی  نظيري 

است.
بايد  :همه  افزود  گيالن  استاندار 
و  اجتماعی  آسيبهاي  تا  کنيم  تالش 

بيکاري کاهش يابد.
وي با بيان اينکه مسئوليت در نظام 
مقدس اسالمی براي هر فردي فرصت 
کرد:  خاطرنشان  شود،  می  محسوب 
مسئوالن و مديران دستگاه هاي اجرايی 
ماندگار  ها  مسئوليت  اين  بدانند  بايد 
راه  در  اندک  فرصت  اين  از  و  نبوده 

خدمتگذاري به مردم استفاده کنند.
در پايان اين نشست، با قدردانی از 
خدمات حسين اسماعيل پور، علی فتح 
فرمانداري  سرپرست  عنوان  به  اللهی 

شهرستان صومعه سرا معرفی شد. 

همت  به  که  برجام  گفت:  گيالن  استاندار  واكنش:  ي  نشريه    
به  انقالب  معظم  رهبر  هاي  هدايت  با  و  اميد  و  تدبير  دولتمردان 
تجلی  و  انديشه  و  منطق  پيروزي  خردورزي،  فرجام  نشست،  ثمر 
استقالل ملی است.به گزارش شبکه تحليلی خبري گيالن 24 ، دکتر 
محمدعلی نجفی افزود: 26 دي ماه، در تقويم کشورمان، به عنوان 
روز نمايان شدن عزت و استقالل کشور و گسسته شدن زنجيرهاي 

تحريم از پاي اقتصاد ايران است که با برجام به دست آمده است. 
از  يکی  اي  هسته  مذاکرات  در  پيروزي  اينکه  يادآوري  با  وي 
وعده هاي دکتر روحانی در انتخابات بود، اظهار کرد: اين موفقيت، 

نيست  جناحی  پيروزي  دارد،  تاکيد  جمهوري  رئيس  که  همانگونه 
بلکه سرآغاز ساختن و باليدن ايران اسالمی به همت ملت سربلندي 
است که با ابتکار خويش و بهره گيري از فرصت هاي جديد، در 

انديشه آبادانی ايران عزيز است. 
استاندار گيالن گشوده شدن فضاهاي اقتصادي، فرهنگی، سياسی 
و بين المللی را يکی از نتايج برجام عنوان و خاطرنشان کرد: کوشيده 
ايم در دوران گذار از تحريم به توسعه ايران، در سايه همت و تالش 
همه مردم ، زمينه تقويت سرمايه گذاري براي شتاب بخشی به قطار 

پيشرفت کشور را فراهم سازيم. 

واكنش2

توفيقات دولت به مردم گفته شود

خبر

خبر

خبر

 عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمی گفت: 
تشکيل هيئت اجرائی واحد براي دو انتخابات سال 
آينده منتفی است زيرا اين موضوع به صورت طرح 

آماده نشده و تنها يک نظريه فکري است.
  تشکيل هيئت اجرائی واحد براي دو انتخابات 

سال آينده منتفی است
احتمال  خصوص  در  نژاد   يوسف  اصغر  علی 
و  شوراها  و  جمهوري  رياست  انتخابات  تجميع 
تشکيل يک هيئت اجرائی، اظهار داشت: نظر برخی 
از اعضاي کميسيون شوراها بر اين بوده که تنها يک 
هيئت اجرائی براي انتخابات هاي آينده تشکيل شود 
ولی اين موضوع با قانون اساسی مغايرت دارد که 
فکري  فرضيه  يک  حد  در  فقط  موضوع  اين  البته 

بر  نظارت  شوراي  در  مجلس  ناظر  عضو 
صداو سيما ابراز اميدواري کرد صداوسيما که اذعان 
دارد ۸ سال است سريال فاخر و الف ويژه نساخته، 
توليد   ۵ ساالنه  حداقل  خود  اعتباري  ارتقاء  با 
اينچنينی داشته باشد.  افزايش هزار ميليارد تومانی 
پايه بودجه صداوسيما/ ساالنه حداقل 5 کار فاخر و 

الف ويژه ساخته شود
افزايش  به  اشاره  با  هاشمی   قاضی زاده  احسان 
براساس  صداوسيما  اعتبارات  درصدي  7دهم 
توسعه  ششم  برنامه  اليحه  در  مجلس  مصوبه 
براي  بايد  الزاما  صداوسيما  بودجه  افزايش  گفت: 
برنامه سازي و ارتقاء سطح توليدات صدا و سيما و 

همچنين افزايش پوشش صددرصدي باشد.
درصورت  اينکه  بيان  با  ملت  خانه  نماينده  اين 
تاييد شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه، اعتبارات 
کرد:  تصريح  می شود،  دوبرابر  حدودًا  صداوسيما 

است. وي با بيان اينکه در قانون اساسی نظارت در 
انتخابات جزء وظايف شوراي نگهبان و  برگزاري 
نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و روستا 

پايه بودجه صدا و سيما حدود هزار ميليارد تومان 
مصوبه  که  ديگري  الزام  و  می کند  پيدا  افزايش 
مذکور دارد اين است که اين بودجه بايد به صورت 

کامل تخصيص داده شود.
اينکه  بيان  با  مجلس  فرهنگی  کميسيون  عضو 
افزايش بودجه کمک فوق العاده اي به صدا و سيما 
است، خاطر نشان کرد: صدا و سيما حق پرداخت 

بيان  است،  اسالمی  شوراي  مجلس  وظايف  جزء 
مقننه و مجريه  بين قواي  انتخابات  کرد: در اجراي 
همکاري هايی انجام می شود ولی در عرصه نظارت 
مجلس  نظر  شوراها،  انتخابات  سياست گذاري  و 
مرکزي،  نظارت  هيئت  دليل  همين  به  است،  حاکم 

استان ها و شهرستان ها تشکيل می شود.
ادامه  عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمی 
و  شوراها  انتخابات  اجرائی  هيئت هاي  تجميع  داد: 
امکان  که  است  فرضيه اي فکري  رياست جمهوري 
دارد نظرات موافق و مخالفی نيز در اين زمينه وجود 
داشته باشد ولی قطعا اجرائی شدن اين موضوع به 

انتخابات سال آينده نمی رسد.

ندارد  فوق العاده  اين کمک  از  را  و دستمزد  حقوق 
و نمی تواند آن را در فصول 1 و 6 هزينه کند يا آن 
را به عنوان حقوق، اضافه کار و مزاياي کارمندان در 
اين  براينکه  تاکيد  با  هاشمی  قاضی زاده  گيرد.  نظر 
پول  اين  افزود:  شود،  توليدات  صرف  بايد  بودجه 
انيميشن،  تلويزيونی،  راديو  توليدات  صرف  بايد 
مستند و همچنين گسترش توسعه فنی براي پوشش 

صددرصدي نقاط کشور شود.
عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صداو سيما 
خاطرنشان کرد: انتظار می رود صدا و سيما که اذعان 
دارد 8 سال است سريال الف ويژه نساخته و آخرين 
کار مختار بوده، با اين ارتقاء هزار ميلياردي، حداقل 
بتواند ساليانه 5 کار فاخر و الف ويژه را روي آنتن 
صدا و سيما ببرد تا مخاطب بيشتري را جذب کند تا 

مخاطبان جذب شبکه هاي ماهواره اي نشوند.
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ستاد  کميته هاي  مسئوالن  و  دبير  رئيس،  اي  جداگانه  احكام  طی 
انتخابات استان در امر برگزاري پنجمين دوره شوراهاي اسالمی شهر و 
روستا و دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري منصوب شدند.  
به گزارش شبکه تحليلی خبري گيالن 24 ، به گزارش پايگاه اطالع 
رسانی استانداري گيالن با حکم استاندار گيالن، محمد احمدي پور 
عنوان  به  با حفظ سمت  استاندار  اجتماعی  و  امنيتی  سياسی،  معاون 
پنجمين دوره شوراهاي  برگزاري  امر   استاندر  انتخابات  رئيس ستاد 
اسالمی شهر و روستا و دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
تاکيد  با  انتخابات  ستاد  رئيس  حکم  در  نجفی  دکتر  شد.   منصوب 
براينکه  کليه معاونين، مديران کل و روساي سازمان هاي وابسته، فرمانداران 
و بخشداران و دستگاه هاي اجرايی موظفند  نهايت همکاري را با ستاد 
قانون  و  شکوه تر  با  هرچه  برگزاري  به  اشاره  وبا  باشند  داشته  انتخابات 
مدار انتخابات آورده است : فراهم سازي تمهيدات الزم و ضروري براي 
برگزاري انتخاباتی در شان و تراز مردم واليتمدار گيالن و ملت بزرگ ايران 
اسالمی، انتخاباتی که در آن حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به 
عنوان حق الناس برابر مر قانون و در فضايی امن و توام با نشاط و آرامش 
با  ضروريست  که  است  مهمی  ماموريت  و  وظيفه  گردد،  رعايت  کامال 
هماهنگی اينجانب و با استفاده از همه ظرفيت ها، امکانات و با تالش 
و کوشش نسبت به آن اهتمام نمائيد.  همچنين دکتر نجفی در احکامی 
جداگانه؛ معاون سياسی امنيتی و اجتماعی استاندار را با حفظ سمت به عنوان 
انتخابات  سياسی،  کل  مدير  پراوزان  اکبر  علی  انتخابات،  امنيت  ستاد  رئيس 
انتخابات  و تقسيمات استانداري با حفظ سمت به عنوان عضو و دبير ستاد 
توسعه ي  و  اقتصادي  امور  هماهنگی  معاون  اصغريان  محمدحسين  استان،  
ستاد  پشتيبانی  و  مالی  کميته  مسئول  و  عنوان عضو  به  با حفظ سمت  منابع 
امور  و  عملکرد  مديريت  بازرسی،  دفتر  کل  مدير  حسينی  محمد  انتخابات، 
حقوقی با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کميته ي حقوقی ستاد انتخابات 
استان، نادر عبدا... پور مدير کل امنيتی و انتظامی استانداري با حفظ سمت به 
پناهی مشاور استاندار و  انتخابات، علی  امنيت  عنوان عضو و جانشين ستاد 
مدير کل حراست استانداري با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کميته ي 
حراست و استعالمات ستاد انتخابات، يوسف گلشن معاون روابط عمومی و 
تشريفات دفتر استاندار با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کميته ي اطالع 
رسانی ستاد انتخابات، قاسم روحانی فر مدير کل ثبت احوال با حفظ سمت 
انتخابات و سعيد زاهدي مديريت فناوري اطالعات و  به عنوان عضو ستاد 
شبکه ي دولت استانداري را با حفظ سمت  به عنوان عضو و مسئول کميته ي 
فناوري اطالعات ستاد انتخابات منصوب کرد.  استاندار گيالن در احکام 
نيز  گيالن  استان  انتخابات  ستاد  کميته هاي  مسئوالن  و   ،اعضاء  دبير 
اظهار اميدواري کرده است : با اتکال به الطاف الهی و بهره گيري از 
العالی( و سياست هاي دولت  مقام معظم رهبري)مدظله  رهنمودهاي 
تدبير و اميد ضمن هماهنگی با رئيس ستاد انتخابات استان با اتخاذ 
انتخاباتی شکوهمند در شأن  برگزاري  تمهيدات الزم و ضروري در 
مردم واليتمدار گيالن در فضايی امن و توأم با نشاط و آرامش که در 
آن به حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس 

و برابر مر قانون توجه الزم گردد موفق و مؤيد باشيد.
 دکتر نجفی در اين احکام نيز بر برگزاري هرچه با شکوه تر و قانون 

مدار انتخابات تاکيد کرده است .
جمهوري،  رياست  دوره  دوازدهمين  انتخابات   ، است  گفتنی   
دوره مجلس  ميان  و  روستا  و  اسالمی شهر  دوره شوراهاي  پنجمين 

شوراي اسالمی در تاريخ 29 ارديبهشت ماه 96 برگزار خواهد شد.
 

رئيس و اعضاي ستاد انتخابات 
گيالن منصوب شدند 

هيات اجرايي واحد منتفي است  
براي 2 انتخابات سال اينده،

عينك بد بيني را برداريد،

خبر

  همواره اصالت با تابعيت 
ايراني افراد است

تنها 5 درصد از برجام 
محقق شده است

ايرانيان  از  حمايت  فراکسيون  رئيس 
قانونی  تغيير  از کشور گفت: هيچ  خارج 
از  خارج  ايرانيان  از  حمايت  روند  در 
کشور صورت نپذيرفته و همواره اصالت 

با تابعيت ايرانی افراد هست.
  هيچ تغيير قانونی در روند حمايت از 
ايرانيان خارج از کشور صورت نپذيرفته 
ايرانی  تابعيت  با  اصالت  همواره  است/ 

افراد است
تغييري  هيچ  گفت:  سليمی   عليرضا 
از  خارج  هموطنان  از  حمايتی  روند  در 
طرح  و  است  نپذيرفته  صورت  کشور 
قانون  خصوص  در  جديدي  اليحه  يا 
تابعيت جمهوري اسالمی ايران در دستور 
رئيس  ندارد.  قرار  دولت  و  مجلس  کار 
از  خارج  ايرانيان  از  حمايت  فراکسيون 
 989 ماده  مشموالن  خصوص  در  کشور 
قانون مدنی گفت: بر اساس مصوبه شوراي 
از   93 ماه  بهمن  در  که  ملی  امنيت  عالی 
طرف رئيس جمهور محترم جهت اجرا به 
کليه دستگاه هاي جمهوري اسالمی ايران 
تردد  براي  ويژه اي  تسهيالت  شده  ابالغ 
هموطنان خارج از کشور به ايران صورت 
پذيرفته است. اين نماينده خانه ملت ادامه 
کشورمان  ،اتباع  موجود  قوانين  طبق  داد: 
مالک  و  شوند  می  شناخته  ايرانی  صرفا 
و مبناي قانونی توجه و احترام به تابعيت 
ايرانی و گذرنامه جمهوري اسالمی ايران 
می باشد و مامورين از اعمال رويه هاي 
هاي  سليقه  اعمال  و  قانونی  مبناي  فاقد 
شخصی به هنگام ورود اتباع ايرانی کاماًل 

منع شده اند.

حقوقی  و  قضائی  کميسيون  عضو   
اروپايی  گفت:  اسالمی  شوراي  مجلس 
ها به دنبال اجراي برجام نيستند، بلکه به 
زعم خودشان به دنبال کنترل ايران بودند 
و  شده  محقق  آن ها  هدف  اين  تقريبا  و 
هم  موگرينی  بيانيه  در  که  است  طبيعی 
توجهی به واقعياتی نظير نقض برجام از 

سوي آمريکا نشود.
در خصوص  مختار   پور  علی  محمد 
بيانيه فدريکا موگرينی به مناسبت  انتشار 
سالگرد اجرائی شدن برجام، اظهار داشت: 
به  ها  اروپايی  و  صريح  طور  به  آمريکا 
طور ضمنی به دنبال نقض برجام هستند، 
و  داماتو  يا   ISA قانون  طريق  از  آمريکا 
ساير مانع تراشی هاي مکرر صراحتا برجام 
را در مراحل و موضوعات مختلف نقض 
کرده است. وي  بيان کرد: اروپايی ها اين 
موضوع را بهانه می کنند که اگر اقدامات 
الزم در زمينه اجراي برجام را انجام دهيم 
مورد غضب آمريکا واقع و تحريم می شويم 
اما  کنند  همراهی  عمل  در  نيستند  حاضر  و 
در حد حرف با ايران همراهی می کنند. عضو 
شوراي  مجلس  حقوقی  و  قضائی  کميسيون 
که  است  اين  آن ها  هدف  داد:  ادامه  اسالمی 
کاالهاي ساخته شده خود را به ايران بدهند 
و تجهيزات غيرضروري در اختيار ايران قرار 
موضوعات  اين  دنبال  به  ما  اما کشور  دهند، 
موضوعات  اين  برجام  از  هدف  زيرا  نبوده، 
اين نبوده و خواهش من اين است که رئيس 
جمهور و تيم مذاکره کننده از برجام بی جا 

دفاع نکنند و واقعيات را بپذيرند.
 95 معتقدم  اينکه  بيان  با  پورمختار 
برجام  خصوص  در  شده  ارائه  آمارهاي 
از  درصد   5 حداکثر  و  است  نادرست 
حوزه  در  هم  آن  که  شده  محقق  برجام 
شد:  متذکر  است،  ها  کش  نفت  و  بيمه 
توجهی  قابل  ستانده  هواپيما  يک  خريد 
در برابر آن چه که هزينه کرده ايم، نيست.

مدير مسئول  

ساالنه 5 اثرفاخر در رسانه ملي

آموزش كوتاه و ميان مدت  » روزنامه نگاري علمي ، تخصصي« براي سطوح  دانشگاهي ، سازمان هاي 
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 عضو کميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به به كار نيروهاي بومی در 
مشاغل گفت: چنين قانونی به توسعه 
کاهش  و  کرده  متوازن کشور کمک 
مهاجرت را رقم می زند. به گزارش 
 ،  24 گيالن  خبري  تحليلی  شبکه 

روند مهاجرت به کالنشهرها کاهش می یابد
  زهرا سعيدي  با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر تکليف 
تمامی دستگاه هاي اجرايی از جمله وزارتخانه هاي نفت و نيرو و 
سازمان انرژي اتمی و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومی غيردولتی 
در اولويت دادن به پيمانکاران بومی واجد شرايط استانی در قرارداد 
با کليه شرکتها و پيمانکاران و اولويت در به کارگيري نيروهاي بومی 
استانی با اولويت محل سکونت نزديک تر، گفت: متاسفانه در برخی 
مناطق در سال هاي گذشته حق نيروهاي بومی تضييع شد و شرکت 
جاي  به  پااليشگاهی  و  نيروگاهی  صنعتی،  توليدي،  واحدهاي  و  ها 
در  کردند،  می  استفاده  بومی  غير  افراد  از  بومی  نيروهاي  بکارگيري 

حالی که مشکالتی همانند آاليندگی بر مردم منطقه وارد می شود.
 نماينده مردم مبارکه در مجلس شوراي اسالمی با بيان اينکه سرشت 
مردم ايران زمين مبتنی بر کار و فعاليت است، افزود:متاسفانه گاهی 
کشوري  ميانگين  از  بيش  توليدي  و  صنعتی  مناطق  در  بيکاري  آمار 
است، لذا نمايندگان مجلس در راستاي تحقق عدالت قانونی تصويب 
درشرايط  و  خود  پروژه هاي  در  اجرائی  دستگاههاي  تمام  که  کردند 

برابر به پيمانکاران بومی واجد شرايط استانی اولويت دهند.
نگاه رسانه: كاش هر از گاهی نماينده هاي استان گيالن 
داشته  خوب  مواضع  و  سخنان  دست  اين  از  هم  مجلس  در 
باشند. به حضرات نمايندگان و مسئوالن اجرايی استان توصيه 
و سفارش می كنيم كه براي ميدان نفتی سردار جنگل شهرستان 
رودسر در شرق گيالن از هم اكنوه به فكر باشند كه از تهران، 
اصفهان و تبريز و شيراز نيرو وارد نشود. اين ميدان نفتی و همه 
شهرستان  يعنی  منطقه  مردم  به  متعلق  آن  تبعات  و  مشكالت 
بايد جوانان همين  لذا  لنگرود و املش است و  هاي رودسر،  
نواحی هم در اين بخش اشتغال پيدا كنند. شايسته است كه همه 
نشريات استانی و شهرستانی فارغ  از هر گونه نگاه سياسی و 
اين خصوص حساسيت نشان دهند كه حق مردم  جريانی در 
منطقه ضايع نشود. پيشتر هم نوشتيم و گفتيم ، مبادا آنقدر بی 
نفتی  حوزه  سرنوشت  كه  كنيد  دنبال  را  اطالعی  بی  و  خيالی 
سردار جنگل در رودسر همان سرنوشت ميدان نفتی عسلويه را 

پيدا كند. بيشتر توضيح نمی دهيم.  يا علی مدد.

به کارگيري افراد بومي يعني توسعه 
متوازن کشور

بعالوه نظر ما....

مدير مسئول  

در سالروز امضاي برجام،
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مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتی گيالن گفت: هم اکنون 33 
شهرک و ناحيه صنعتی در گيالن در دست بهره برداري قرار دارد و 
با آمادگی زيرساخت هاي صنعتی، بيش از 800 هکتار عرصه، قابل 
واگذاري به سرمايه گذاران است. به گزارش شبکه تحليلی خبري 
گيالن 24 ، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک هاي صنعتی 
استان گيالن ، طهمورث الهوتی اشکوري با بيان بهره برداري از 
33 شهرک و ناحيه صنعتی از مجموع 36 شهرک و ناحيه مصوب 
اکنون يک هزار و 744 هکتار عرصه  در گيالن تصريح کرد: هم 
در اختيار شرکت شهرک هاي صنعتی گيالن قرار دارد که عمليات 
انجام  به  اين مساحت  از  زيرساختی در  يک هزار و 273 هکتار 
رسيده است.  وي با اشاره به واگذاري 486هکتار عرصه صنعتی 
به سرمايه گذاران خاطر نشان کرد: هم اکنون 806 واحد صنعتی 
در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی با ايجاد اشتغال براي بيش از 
14 هزار نفر در حال بهره برداري قرار دارند.  مديرعامل شرکت 

شهرک هاي صنعتی گيالن با بيان احداث زيرساخت هاي اساسی 
مانند راه ها و مسير دسترسی، آب، برق، گاز، تلفن، تصفيه خانه 
فاضالب صنعتی، مراکز آتش نشانی، ايجاد فضاي سبز و ... تصريح 
نواحی  و  ها  زمين در سطح شهرک  اکنون  823 هکتار  کرد: هم 
اندازي  صنعتی استان، آماده واگذاري به سرمايه گذاران براي راه 

واحدهاي توليدي و صنعتی هست.  وي همچنين از انجام مراحل 
ساخت و ساز و احداث 658 واحد صنعتی جديد در سطح شهرک 
هاي صنعتی گيالن خبر داد.  الهوتی اشکوري تهيه زمين مناسب براي 
اجراي طرح هاي صنعتی و طراحی مطابق با آخرين اصول فنی و مهندسی 
روش هاي شهرک سازي، عدم نياز به کسب مجوز جداگانه از ادارات مرتبط، 
دسترسی آسان و سريع به امکانات زيربنايی...، استفاده از خدمات نرم افزاري 
فناوري و  ...( توسط مراکز خدمات  فنی، مهندسی، مديريتی و  )مشاوره اي 
کسب و کار، ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز 
ساماندهی  مشترک  از خدمات  استفاده  واحدهاي صنعتی،  براي  کار  پايان  و 
شده و کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، امکان اجاره و خريد کارگاه هاي 
کوچک آماده و پيش ساخته به منظور تسريع در بهره برداري و اشتغال زايی و 
... را از جمله مزيت هاي راه اندازي واحدهاي توليدي و صنعتی در شهرک 
ها و نواحی صنعتی عنوان کرد و افزود: استان گيالن قابليت هاي 
ارزشمندي براي راه اندازي کسب و کارهاي جديد در راستاي توليد 

و صنعت داراست.

قابل توجه سرمايه گذاران،

800 هكتار عرصه صنعتي درگيالن آماده واگذاري است

اوليـن نشست مشتـرك دانشـگاه جـامع شمـال برگـزار شـد

 گروه علمي، فرهنگي نشريه واكنش و گيالن 24: رئيس دانشگاه جامع علمي و كاربردي 
استان گيالن اعالم كرد: تا كنون 37 هزار دانشجو در رشته هاي مختلف از اين دانشگاه فارغ 

التحصيل شده اند. 
استانی منطقه 2  اولین نشست مشترک رؤسای واحدهای  دكتر صادقي در 

دانشگاه جامع علمی-كاربردی  
 34 با  اكنون  گيالن  كرد:   تصريح  رشت  در  گلستان«  و  مازندران  گيالن،   هاي  استان   «
مركز دانشگاهي و 16 هزار دانشجو و 2200 مدرس و 230 كد رشته كه پشتيبان،  حمايتي و 

ماموريت گرا هستند،  فعاليت دارد.
وي با اشاره به اينكه در يكي از مراكز كارهاي ميداني براي بررسي وضعيت فارغ التحصالن 
اين دانشگاه انجام خواهد شد،  گفت: در گيالن پتانسيل هاي شيالت،  گردشگري و كشاورزي 
وجود دارد وبا توجه به 28 ميليون مسافر ساكن در سال، بايد از اين استعداد عظيم به درستي 

بهره گيري شود.
دكتر صادقي  با تاكيد برهمدلي و گسترش هم انديشي در اين نشست ها افزود: در چنين 
نشست هايي مي توانيم به راه هاي بهره مندي از اين استعدادها  و وضعيت آينده دانشگاه جامع 

راهكارهاي مناسب ارائه و با حمايت از آنها عملياتي شود.
رئيس دانشگاه جامع علمي و كاربردي گيالن با اشاره به اينكه منطقه 2 سومين منطقه اي 
اين  پيشنهاد مي شود  عنوان كرد:   است،  نشستي كرده  برگزاري چنين   به  اقدام   است كه 
جلسات هر چهار ماه يكبار در يكي از استان ها برگزار و با اولويت طرح مسائل همان منطقه 
دنبال شود. وي تاكيد كرد: مي توانيم با دانشگا هاي كشورهاي همسايه  ارتباط هاي دوجانبه 
 – ، مهارتي  فرهنگي  برگزاري جشنواره  راستاي  در  مي شود  پيشنهاد  و  كنيم  برگزار  خوبي 

جشنواره صنايع غذايي و نظاير آن گام هاي عملي برداشته شود.
دكترآقاجاني رئيس واحد استاني مازندران دراين نشست اظهار كرد: در استان مازندران 40 
مركز  كه 15 مركز دولتي  و بقيه خصوصي است با 28 هزار دانشجو با سه هزار مدرس فعال 

بوده و تصريح كرد كه مراكز علمي ما بايد سود ده باشد.
وي يادآور شد:  در حالي كه در جهان 18 هزار عنوان شغلي وجود دارد در ايران اين تعداد 
تنها 3500 عنوان است و جا دارد دانشگاه جامع به عنوان يك دانشگاه كاربردي اين خالء را 

پر كرده و كسب و كار محورباشد.

رئيس واحد استاني مازندراني متذكر شد:  در اين دانشگاه دغدغه ها مربوط به اخذ تاسيس 
رشته  است كه نبايد اينگونه باشد و بايد براساس نيازهاي هر منطقه رشته هاي جديد تعريف 
كرد. بايد بتوانيم  با توجه به امكانات در هر منطقه و شهري يك نوع سوغاتي تعريف شود،  

مثل سوغاتي الهيجان كه كلوچه است.
سرپرست واحد استاني گلستان هم در اين نشست هم انديشي منطقه اي اظهار كرد: گلستان 
19 مركز با 126 رشته داراي 8 هزار دانشجو است كه تاكنون  20 هزار نفر از واحدهاي استان 

فارغ التحصيل شده اند.
و  است  محور  ، دانشجو  ها  دانشگاه  حاضر  حال  در  متاسفانه  كرد:  عنوان  دهقاني  دكتر 
از  لينك كرده و  به هم  را  بايد مراكز قوي  نمي دهند در حالي كه  اهميتي  ها  توانمندي  به 

تجريبات  و امكانات هم استفاده كنيم .
وي بر بهره گيري از پتانسيل هاي كشورهاي همسايه و توسعه مناسبات منطقه ای و بين 
المللي تأكيد كرد و افزود : اميدوواريم با راه اندازي خط آهن منطقه از كشورهاي همسايه 

دانشجو بپذيريم.
  محورهای پیشنهادی واحد استانی گیالن به منطقه 2:

1-معرفی رابط بين دبيرخانه سه استان
2- برگزاری جلسات منطقه 2 هر 4 ماه يكبار به صورت گردشی

3-ارتباط بين 4 ماه از طريق ويدئوكنفرانس يا شبكه های اجتماعی
4-ايجاد ديپلماسی علمی و تعامالت علمی با كشورهای همسايه به جهت نزديكی اين سه 

استان با كشورهای مجاور
5-برگزاری كارگاههای مشترک كاركنان،مدرسان و دانشجويان بين سه استان

6-انجام همايشهای مشترک علمی- مهارتی – ورزشی- جشنواره های فرهنگی و ...
7-تشكيل بانك اطالعات سه استان

با  و  مينمايند  رعايت  را  شاخصها  و  استانداردها  كه  مراكزی   ( پاک  مراكز  8-شناسايی 
اهداف مهارتی دانشگاه همسو هستند(

9-تشكيل كميسيونهای برنامه درسی در منطقه با توجه به نيازهای موجود در سه استان و 
برگزاری دوره های مشترک

10-انجام پروژه های تحقيقاتی و استارت آپ های مشترک

مورد  در  دانشگاه  مركزی  سازمان  به  گیالن   استانی  واحد  پیشنهادهاي      
فعالیت منطقه2 دانشگاه:

1-     تعريف ساختار تشكيالتی برای منطقه
2-     اختصاص بودجه ساالنه برای منطقه

3-     تفويض اختيارات به منطقه ) آموزشی- نظارتی و فرهنگی(
4-     صدور احكام و ابالغيه به اعضای دبيرخانه

5-     ابالغ حكم كسانی كه مديريت كار را برعهده دارند
6-     برگزاری جلسات مشترک بين دبيران مناطق 9 گانه

7-     استفاده از تجارب مناطق 9گانه و انجام بازديد منطقه ای بين مناطق 9گانه
مشاوره  جمله  از  ها  زمينه  از  برخی  در   2 منطقه  در  كشوری  پايلوت  اجرای  اجاره      -8

،فرهنگی ، ورزشی و ...(
  آقای مهندس نجفی:

آموزش سوزن بان های قطار با توجه به پتانسيل سه استان راه اندازی شود
آموزش بسته بندی صنايع غذايی و سوغات اين سه استان می تواند مورد بررسی قرار گيرد.

تجربيات بين سه استان مبادله شود.
  با عنايت به مذاكرات انجام شده  در اين نشست ، مصوب شد:

1-     جلسات به صورت 4 ماه يكبار به صورت گردشی در استانها برگزار گردد.
2-     بنا به ضرورت جلسه آتی در اسفندماه به ميزبانی استان مازندران ) ساری( با موضوع 
توسعه مراكز رشد و كارآفرينی با دعوت از آقای دكتر عسگری يا يك نفر نماينده از سازمان 

مركزی دانشگاه برگزار گردد.
3-     رابط دبيرخانه استانها به دبيرخانه منطقه 2معرفی شود

4-     ويدئو كنفرانس راه اندازی شود و در صورت لزوم در خالل 4 ماه جلساتی به صورت 
غيرحضوری انجام شود.

5- طی نامه ای از سازمان مركزی دانشگاه موارد ذيل درخواست گردد:
- تعيين ساختار تشكيالتی و شرح وظايف مناطق

-بودجه 
- تفويض اختياردر حوزه های آموزشی ، فرهنگی ، نظارتی و مدرسين و .. به مناطق

به ميزباني استان گيالن،

آگهی ثبتی
مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
در  کاسپین  فناور  وارنا  محدود 
شماره  به   1395/10/30 تاریخ 
ملی  شناسه  به   20259 ثبت 
ذیل  وامضا  ثبت   14006517182
خالصه  که  گردیده  تکمیل  دفاتر 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن 
طراحی   : میگردد.1-موضوع  آگهی 
تعمیر   ، اندازی  ،تولید،نصب،راه 
 ، ای  رایانه  تجهیزات  فنی  ونگهداری 
)غیر  ،ارتباطی  ،مخابراتی  الکترونیکی 
حفاظتی ،غیر مراقبتی (و سوئیچینگ ، 
آنتن ها  وکابلهای ارتباطی ، تهیه وتامین 
ملزومات   ، یدکی  وقطعات  تجهیزات 
2-خرید  مربوطه  مصرفی  ومواد 
کاالها  واینترانتی   اینترنیتی  وفروش 
های  طرح  اجرای   -3 مجاز  وخدمات 
جامع فن آوری  اطالعات شامل  تحلیل، 
طراحی ، تولید ،استقرار ، راه اندازی 
وپشتیبانی  راه کارهای مبتنی بر نرم 
بخش  درکلیه  فرهنگی   غیر  افزار 
استراتژی  وخصوصی4-  دولتی  های  
و  ومتدولوژی   سازمانی  ومعماری 
آوری  های فن  پروژه  بر  ونظارت  اجرا 
وبهبود  مجدد  ومهندسی  اطالعات 
ماتیکی  انفور  امور  فرآیند5-انجام 
و  ،نظارت  وتولید   طراحی  شامل 
ای  رایانه  اافزارهای  نرم  پشتیبانی 
غیر فرهنگی  اعم از سفارش  مشتری 
 ، حسابداری   ، مالی  واتوماسیون 
واجرا  واردات    -6 واداری  آموزشی 
رایانه  اافزارهای  نرم  وپشنیبانی 
7-نصب  فرهنگی   غیر  خارجی  ای 
سیستمهای  وپشتیبانی   نظارت    ،
،سیستم  وفروشگاهی  اتوماسیون  
 ، رسانی  واطالع  دهی  نوبت  های  
بانکی  وتجهیزات  اداری  های  ماشین 
رایانه  افزار  ،سخت  وسرور  ،شبکه 
وموبایل  وب   ، دسکتاپ  نویسی  ای  
9-بازاریابی غیر شبکه ای وغیرهرمی 
10- اخذ واعطای نمایندگی از شرکت 
شعب  وایجاد  وخارجی   داخلی  های 
موضوع  زمینه  در  نمایندگی  ودفاتر 

 -11 کشور  وخارج  داخل  در  شرکت  
شرکت در نمایشگاههای معتبر داخلی 
تسهیالت  و  وام  12-اخذ  وخارجی 
ریالی وارزی  از سیستم بانکی داخلی 
مناقصات  در  سرکت   -14 وخارجی 
در  وخارجی  داخلی  های  ومزایده 
انجام موضوع  قانونی  صورت ضرورت 
الزم  های  مجوز  اخذ  از  پس  فعالیت  
با قید به این که ثبت  موضوع فعالیت  
فعالیت  پروانه  وصدور  اخذ  منزله  به 
به  ثبت  تاریخ  2-مدت:از  باشد.  نمی 
مدت نامحدود  3-مرکز اصلی : رشت 
–خیابان  جنت  –خیابان  چمران  –بلوار 
پالک   – یاس  بست  بن   – پاکدامن 

100کدپستی 4185873431
 1000000  : شرکت  4-سرمایه 
ومیزان  5-اسامی  باشد.  می  ریال 
ولی  :آقای   شرکا  الشرکه   سهم 
 50000 دارنده  یعقوب   پور  اله 
نرگس  وخانم  الشرکه   سهم  ریال 
ریال سهم   بشارتی دارنده 250000 
خورشیدی  سالومه   وخانم  الشرکه  
سهم  ریال   700000 دارنده  سدهی 
:خانم  مدیران  6-اولین  الشرکه 
به شماره  عارفه موسوی عرب   سیده 
سمت  به   2580484914 ملی 
وخانم  ء  شرکا  از  خارج  مدیرعامل  
به شماره  سالومه  خورشیدی سدهی 
ملی 2596025851 به سمت رئیس 
هیئت مدیره  وخانم نرگس بشارتی  به 
شماره ملی 2592424636 به سمت 
نامحدود  به مدت  عضو هیئت مدیره  
حق  7-دارندگان   . گردیدند  انتخاب 
آور  تعهد  واسناد  اوراق   کلیه   : امضا 
وبهادار شرکت ازقبیل  سفته ،برا ت 
هیات  امضاءرئیس  با  ،چک،قرادادها  
وسایر  شرکت   مهر  با  همراه  مدیره  
عامی  مدیر  امضای  با  اداری   مکاتبات 
باشد  می  معتبر  مهرشرکت  با  همراه 
طبق   : قانونی  نماینده  8-اختیارات   .

اساسنامه  - 8332 رم الف
وامالک  اسناد  ثبت  کل  اداره 
استان گیالن  - مرجع ثبت شرکت ها  

وموسسات غیر تجاری رشت

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات موسسه خیریه خادمان مساجدگیالن موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 528 وشناسه ملی 10720263408 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده  مورخ 1395/09/25 وبرابر مجوز شماره 3314/1/516/1/175 مورخ 
1395/10/07 صادره از پلیس امنیت عمومی فرماندهان انتظامی  استان گیالن  
گردید  اعالم  منحل  فوق  درتاریخ  مذکور  موسسه   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مدیر  سمت  به  ملی 2668522714  شماره  به  مالوانی   محسنی  ابراهیم  وآقای  
تصفیه موسسه  استان گیالن –رشت خیابان امام خمینی )ره( کوچه شهید مهربان 
طبقه  والیت   مجتمع  پالک 51  فرامرز  بست  بن   ، بزرگ  آقا  حاج  گرمابه  روبروی   ،
اول کدپستی 4139935937 تعیین گردید . باثبت این مستند تصمیمات انحالل 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک  شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد. اداره کل ثبت اسناد وامالک 
استان گیالن  - مرجع ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری  رشت - 8421 رم الف 

25 ربیع الثانی  1438
 شماره   650 5 بهمن  1395 سه شنبه 

آگهي ابالغ مالياتي
دراجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم  بدينوسيله اوراق مالياتي  مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحدمالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

عملکرداصل مالياتنام ونام خانوادگي  نوع شغل رديف

رامين سجاد ويشکائي

اسفنديار اکبرزاده
 ننه کران

اسفنديار اکبرزاده 
ننه کران

فريبرز موسي زاده

فريبرز موسي زاده

مهدي خداداديان

محمد فرجي

شهره کالوه کنکاور

ساسان ايرجي راد

مسلم محمودي

4834822520

12848111560

12778601140

11390041090

11509000910

5251901870

19127815860

23802320

443500

5200950

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

اداره امور مالياتي بندر انزلي

89

89متمم2

89متمم1

89متمم1

89متمم2

89متمم1

90متمم1

93

89

89

95/10/20-72373

95/10/20-72375

95/10/20-72374

95/10/22-72985

95/10/22-72981

95/10/22-72987

95/10/22-72990

95/10/22-72995

95/10/22-72996

95/10/22-72997

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/24-13

ساعت 95/11/20-13

ساعت 95/11/20-13

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

دعوت به هيا ت

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

اداري

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نوع اوراق
تاريخ   برگ تشخيص –شماره برگ تشخيص –

برگ قطعي شماره برگ دعوت هيات 
حل اخالف مالياتي

برگ قطعي  تاريخ تشکيل جلسه هيات حل
 اختالف مالياتي

نشاني اداره امور مالياتي 

الميرا شاه رضا پور  : حسابرس ارشد مالياتي واحد 551521 شهرستان بندر انزلي



واکنش شهرداری رشت ، گوناگون

علمي و فرهنگي ، هنري واکنش اجتماعي ؛ شهرداری

mohammadpour3650@yahoo.com 4واكنش
خبر

 گيالن 24 و نشريه ي واكنش: 
تا  کل  از  شهرداري  مالی  حوزه 
از  هرکسی  و  است  شفاف  جزء 
مالی  اسناد  بخواهد  شهروندان 
شهرداري را مشاهده کند در اتاق 
باز  همه  روي  به  شهرداري  مالی 

است .
ثابت قدم  دكتر سيدمحمدعلی 
در نشست خبري که با جمعی از 
برگزار  رشت  در  رسانه  اصحاب 
شهرداري  داشت:  اظهار  شد 
و  نيست  خاصی  فرد  به  وابسته 
توسعه پايدار موقعی رخ می دهد 

در  نباشد و  فرد خاصی  به  وابسته  اجرايی  کار  که 
عين حال تصريح كرد كه البی ها در انتصاب هاي 

شهرداري هيچ نقشی ندارند.
سازمان  بزرگترين  را  رشت  شهرداري  وي 
پرداخت کننده حقوق در گيالن عنوان کرد و گفت: 
تعريف  در شرح وظايف شهرداري ها  وظيفه   372
شده است و شهرداري ها عرض و طول مشخصی 

دارند.
را  شهري  واحد  مديريت  وظيفه  رشت  شهردار 
کرد:  مطرح  و  دانست  کاري  موازي  از  جلوگيري 
جلوي  می توان  شهري  مديريت  اليحه  تصويب  با 

بسياري از موازي کاري ها را گرفت.

ثابت قدم با بيان اينکه مسير توسعه تعريف شده 
علمی  به صورت  توسعه  مسير  کرد:  تصريح  است 
نياز دارد و هر  بينی  به واقع  تعريف شده است و 
از هر  باشد صرف نظر  مانع مسير توسعه  کسی که 

جايگاهی که دارد بايد کنار رود.
وي توسعه را روح حاکم بر راس جامعه عنوان 
کرد و گفت: شايد براي رسيدن به مسير توسعه به 
10 هزار تغيير و جابه جايی در مديريت شهري نياز 

داشته باشيم و 3 هزار تغيير کم باشد.
عملکرد  گزارشات  اينکه  بيان  با  رشت  شهردار 
کرد:  بيان  کرديم  ارائه  بخش  سه  در  را  شهرداري 
حوزه مالی شهرداري از کل تا جزء شفاف است و 

شش  تحويل  »بر  زيگلر،آلمان  شرکت  نماينده 
شده  خريداري  نشانی  آتش  خودروي  دستگاه 

توسط شهرداري رشت تا پايان سال تاکيد کرد.
از   نقل  به  واكنش  اي  منطقه  نشريه  گزارش  به 
الملل  بين  امور  و  ارتباطات  مديريت  خبر  واحد 

هرکسی از شهروندان بخواهد اسناد 
در  کند  مشاهده  را  مالی شهرداري 
همه  روي  به  شهرداري  مالی  اتاق 

باز است.
اينکه  به  اشاره  با  قدم  ثابت 
چک  تا   100 می تواند  شهردار 
برگشتی نيز داشته باشد اظهار کرد: 
اين يک موضوع اقتصادي است و 
علم  نمی دانند  اقتصاد  که  کسانی 

اقتصاد را مطالعه کنند.
ساخت  اينکه  بيان  با  وي 
سرعت  بايد  طبقاتی  پارکينگ هاي 
کرد:  خاطرنشان  بگيرد  بيشتري 
بعضی شهروندان با وجود ساخت پارکينگ طبقاتی 
اما  کنند  پارک  ممنوع  پارک  مکان هاي  در  حاضرند 

پول پارکينگ پرداخت نکنند.
بايد  دارم  قبول  اينکه  بيان  با  رشت  شهردار   
کرد:  عنوان  شود  انجام  دستفروشان  ساماندهی 
شهرداري  عهده  بر  دستفروشان  ساماندهی  وظيفه 
ايجاد  هزار شغل   3 بازارچه ها  ايجاد  با  ولی  نيست 
در  البی ها  اينکه  بر  تاکيد  با  رشت  شهردار  کرديم. 
همه  کرد:  بيان  ندارند  نقشی  شهرداري  انتصابات 
وهيچ  می شود  انجام  خودم  توسط  تصميم گيري ها 

کسی در اين زمينه نقشی ندارد.

قابليت گيالن براي قطب 
سلولزي شدن كشور

مصرف نفت درگيالن 60 
درصد كاهش يافت

   نشريه ي منطقه اي واكنش: سامانه تلفنی پرداخت صورتحساب 
گاز ) سامانه 2000 ( در شرکت گاز استان گيالن راه اندازي شد. به 
نقل از  روابط عمومی گاز گيالن، جمشيد ظهيري مدير عامل شرکت 
گاز استان گيالن گفت: هم اينک سامانه 2000 جهت پرداخت تلفنی  
صورتحساب گاز قابل استفاده می باشد و مشتركين عزيز می توانند در 
تمامی ساعات  شبانه روز صورتحساب گاز  خود را بوسيله آن پرداخت نمايند 
. مدير عامل شرکت گاز استان اظهار داشت: امكان پرداخت صورتحساب ، 
اين  هاي  قابليت  از  کنتور  کارکرد  شماره  اعالم  قبض،  جزئيات  از  اطالع 
ادارات، كاهش مصرف سوخت  به  بوده و كاهش مراجعات  سيستم 

به جهت تردد، پيشگيري از هدررفت وقت و ... از جمله مزاياي اين 
اين روش  از  استفاده  داد:  توضيح  مهندس ظهيري    . باشد  می  سامانه 
درجهت جلب رضايت مشترکين عزيز صورت گرفته که سبب توسعه دولت 
الكترونيك و بی نياز شدن از مراجعه حضوري به ادارات گاز يا بانک ها و به 
تبع آن کاهش صرف وقت و هزينه براي مشترکين عزيز خواهد شد. وي گفت: 
مشترکين عزيز می توانند با گرفتن شماره تلفن 2000 و انتخاب گزينه دوم، 
با وارد کردن شماره اشتراک، شماره کارت بانکی و رمز دوم اينترنتی آن، مبلغ 
صورتحساب گاز خود را پرداخت نمايند و همچنين می توانند مقدار کارکرد 

کنتور خود را  از طريق اين سامانه به شرکت گاز اعالم كنند.

  پرداخت تلفني قبض 
گاز ممكن شد

صنعت،  سازمان  رئيس  واكنش:  نشريه   
گيالن  گفت:  گيالن  تجارت  و  معدن 
با  و  بوده  کشور  در  سلولزي  صنايع  قطب 

قابليت هاي اين استان همخوانی دارد 
وضعيت  به  اشاره  با  منتظري  علی  دكتر 
حوزه  در  کرد:  اظهار  استان  در  صنعت 
صنعت، معدن و تجارت گيالن موفقيت هايی 

کسب شده است.
وي به طرح هاي افتتاحی صنعتی همزمان 
با دهه فجر انقالب اسالمی امسال در گيالن 
اشاره کرد و افزود: دهه فجر تعداد ۱۹ طرح 
 ۱۰۰ و  يک هزار  سرمايه گذاري  با  صنعتی 
و  می رسد  بهره برداري  به  استان  در  تومان 

بعضی از اين طرح ها نمونه کشوري است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
گيالن با اشاره به اينکه تعدادي از طرح هاي 
تصريح  است،  نمونه  خاورميانه  در  مذکور 
تاثير  توليدي  طرح هاي  راه اندازي  کرد: 

بسياري در صنعت استان دارد.
منتظري از افتتاح طرح هاي صنعتی بزرگ 
در گيالن خبر داد و بيان کرد: تالش کرديم 
مشکالت واحدهاي توليدي را در کارگروه 

رفع موانع توليد استان برطرف کنيم.
از  درصد   ۴۰ شدن  برطرف  به  وي 
اشاره  گيالن  توليدي  واحدهاي  مشکالت 
ميليارد   ۴۳۰ جاري  سال  در  گفت:  و  کرد 
در  توليدي  واحدهاي  به  تسهيالت  تومان 

استان پرداخت شده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
گيالن با اشاره به اينکه اعتقاد داريم صنعت 
سر  پشت  را  سختی  روزهاي  توليد  و 
افق  و  دورنما  کرد:  خاطرنشان  می گذارد، 
مشاهده  صنعت  حوزه  در  می توانيم  خوبی 
کنيم و بخشی از مشکالت صنعت برطرف 
شده است. منتظري، گيالن را قطب صنايع 
سلولزي در کشور خواند و يادآور شد: امر 
استان محسوب  براي  بزرگی  افتخار  مذکور 
همخوانی  گيالن  قابليت هاي  با  و  می شود 
اوليه  مواد  اينکه می توانيم  بيان  با  دارد. وي 
کنيم،  تامين  گيالن  در  را  سلولزي  صنايع 
حائز  چوب  زراعت  توسعه  کرد:  اظهار 
زراعت  براي  خوبی  فضاي  و  بوده  اهميت 

انواع چوب در استان فراهم شده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
نيازمند  را  چوب  زراعت  توسعه  گيالن، 
فرهنگ سازي دانست و بيان کرد: تا دو سال 
آينده زراعت چوب پر رونق ترين زراعت در 

استان انجام می شود.

نفتی  فرآوردهاي  پخش  مديرشركت   
گيالن اعالم كرد: به موازات گسترش شبكه 
روستايی  و  شهري  مناطق  در  خانگی  گاز 
 60 با  استان  در  سفيد  نفت  مصرف  ميزان 

درصد كاهش به 80 ميليون ليتر رسيد. 
گيالن  خبري  تحليلی  شبکه  گزارش  به 
24 ، به گزارش خبر نگار نشريه واکنش و 
عباسی  اصغر  شبكه خبري گيالن 24،  علی 
در  ديدار با فرماندار رودسر اظهار کرد : در 
ايجاد  هاي  هماهنگی  اساس  بر  حاضر  حال 
شده مشکلی براي سوخت رسانی در مناطق 
و  نداشته  وجود  گذر  سخت  و  روستايی 

سوخت امسال کامال تامين شده است .
هزار  هفت  همه  كرد:  تصريح  وي   
سفيد  نفت  کننده   مصرف  خانوار 
ليتر   2000 تا   1800 رودسر  شهرستان 
اند.                                                                                                                                              کرده  دريافت  کنون  تا  سوخت 
ليتر  اين مطلب که نرخ هر  به  با اشاره   وي 
ماهه  ده  در   : افزود  است،  تومان   150 نفت 
و  سرکشی  مورد   1400 از  بيش  گذشته 
و  داشته  استان  مختلف  نقاط  در  نظارت 
سوخت  وضعيت  بررسی  حال  در  همواره 

رسانی به خانوار هاي روستايی هستيم.

فعاليت هاي مالي شهرداري رشت شفاف است
شهــردار رشت،

برند سازي شهر رشت،

خبر

خبر

يک اشتباه متداول در مورد بازاريابی اين است 
که بازاريابی معادل فروش يا تبليغات انگاشته می 
شود و انتظار اين است که بازاريابی به عنوان پله 
فروش  براي  راهکار  ارائه  مسئول  صرفًا  آخر،  ي 

محصوالت توليد شده باشد.
ابزار  نه صرفًا يک  بازاريابی  امروزه  آنکه   حال 
که  است  فرايند  يک  بلکه  آخر  ي  پله  در  فروش 
با مطالعه و شناسايی فرصت هاي بازار و نيازهاي 

مشتريان و ذينفعان آغاز می گردد.
تاثيرگذار  عوامل  مطالعه ي  با  بازاريابی  فرايند   
فرصت  شناسايی  و  صنعت  و  محيط  مشتريان،  بر 
هاي سودآور نهفته در اين فضا از يک سو و  در 
نظر گرفتن منابع و توانمندي هاي سازمان از سوي 
ديگر، ساختار سازمانی ، استراتژي ها و فرايندهاي 
ارضاي  به  که  دهد  می  جهت  طوري  را  سازمانی 

از  شهرداري  الملل  بين  امور  و  ارتباطات  مدير 
پيشنهادات  و  ها  ايده  از  شهري  مديريت  استقبال 
نو در شهر خالق رشت خبر داد به گزارش شبکه 
حرفه  قديمی  فاطمه    ،  24 گيالن  خبري  تحليلی 
گفت: با توجه به قرار گفتن رشت در مسير تحول 
کالبدي و رو بنايی ، و داشتن جمعيت  ۶۳۹.نفري 
در شب  و يک ميليون نفري در روز شهرداري رشت 
ارائه  بهترين خدمات براي رشتوندان  سرلوحه کار 

خود قرار داده است.
ديجيتال  تبليغات  ملی  کنفرانس  اولين  در    وي 
با همت شرکت فرهيختگان نسل  در کسب و کار 
سالن  محل  در  ايرانيان  ارژنگ  کانون  و  ماندگار 
اشاره  با  گيالن  استان  مخابرات  شرکت  اجتماعات 
ايران  شمال  شهر  ترين  پرتراکم  رشت  اينکه  به 
است، گفت: شهر رشت دومين شهر پرجمعيت بعد 
مديريت  مسئوليت  موضوع  اين  و  است  تهران  از 
شهري را در بين ديگر استانها دو چندان می نمايد.

تاريخی  به مراحل  با اشاره  فاطمه قديمی حرفه 
کرد:  خاطرنشان  رشت  شهر  تکاملی  سير  گسترش 

به  بازاريابی  گردد.   منتج  بازار  نيازهاي  سودآور 
واکنش  و  رفتارها  مستمر  پايش  فرايند،  يک  مثابه 
هاي ذينفعان را نيز بر عهده داشته و در يک فرايند 
مداوم، بازخوردهاي جمع آوري و تحليل شده را 
به چرخه ي تصميم گيري مديران باز می گرداند . 
شده  توليد  محصول  فروش  فقط  نه  بازاريابی 
و  منابع   ، سازمان  مديريت  در  آفرينی  نقش  که 
چگونگی   و  چرايی   ، آن  انسانی  هاي  سرمايه 
انتخاب و طراحی محصوالت، ارائه ي محصوالت 
جديد، قيمت گذاري ، تبليغات ، توزيع و تحويل 
محصوالت ، بازخوردگيري و رصد مستمر محيط، 
جامعه،  و  شرکت  متقابل  اثرات  بررسی  ها،  شبکه 
اخالقی  هاي  جنبه  و  اجتماعی  هاي  مسئوليت 

فعاليتهاي شرکت را نيز شامل می گردد .
بازاريابی صرفًا  اواًل   ، فرايندي  لذا در رويکرد   

بانک  اولين  اولين ها در شهر رشت چون  داشتن  
خانه  اولين   ، داروخانه  اولين  تئاتر،  اولين  کشور، 
سالمندان، و اولين سند بازآفرينی که از سال گذشته 
شروع شده است براي چشم انداز توسعه شهري ما 

زيربناي مناسبی است . 
هاي  مشارکت  جلب  حرفه  قديمی  فاطمه 
محلی، برند سازي و سرمايه گذاري را سه رويکرد 
و  دانست  توسعه  مسير  در  شهري  مديريت  اصلی 
محلی  مشارکت  حوزه  در  ساخت:   خاطرنشان 
می  کمپين  گيري  شکل  با  محلی  اعتمادسازي  و 
رشت ، و احداث زير فصل هاي کالبدي از جمله 
سراي محالت و ايجاد سه تاالر گفتگو و همچنين 
محله  مديريت  و  شهري  فضاهاي  سازي  باززنده 
به شبکه شهرهاي خالق خوراک  پيوستن   ، محور 
افتتاح  شناسی،  خوراک  عملياتی  برنامه  يونسکو، 
مرکز خالقيت ونوآوري، بانک ايده و برنامه اجرايی 
براي شهر جشنواره ها،  از رويکردهاي برند سازي 
و استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در مسير 
مديريت  که  بود  هايی  گام  از  شهري  بازآفرينی 

سازمانی  ي  وظيفه  يک 
راهکار  کردن  پيدا  براي 
توليد  محصوالت  فروش 
مطابق  بلکه   ، نبوده  شده 
آنچه گفته شد يک فرايند 
مستمر و مرتبط با فعاليت 
شرکت  گوناگون  هاي 
است؛ ثانيًا بازاريابی صرفًا 

يک واحد سازمانی داراي وظايف محدود نبوده بلکه 
تفکر و روح حاکم بر اداره ي يک شرکت بايد مبتنی 
بر نگاه بازاريابی بوده و در همه ي سطوح ، واحدها 

و فعاليت هاي آن ساري و جاري باشد.

شهري در راستاي توسعه شهري برداشته است.
  فاطمه قديمی حرفه با اشاره به وجود ۱۱ سراي 
محله در رشت تصريح کرد: اين سراي محالت در 
اين تعامل رفت و برگشت  در سياست تمرکززدايی 
در  يونسکو  برنامه هاي  مدير  رشت شکل گرفت.  
شهر خالق رشت با اشاره به سير تعالی دفتر يونسکو 
يونسکو  سازمان  که  آنجايی  از  گفت:   رشت  در 
فيلد،   ۷ شهرها  افزايی  وتوان  سازي  برند  مسير  در 
موسيقی، هنر هاي دستی، ادبيات، هنرهاي دستی و 
توانايی  براساس  شهرها  دارد،  و...  شهري  معماري 

خود در اين ۷ فيلد به رقابت می پردازند.

بازاريابي ، رويکرد فرايندي و تفکر حاکم بر اداره ي شرکت ها

کمپين مي رشت آماده دريافت ايده هاي تبليغاتي

دکتراي  گزافرودي  قربانيان  صادق  محمد 
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

خبر

سياسی  نگاه  داشتن  با  صرفا  شهري  مديريت  بر  نظارت 
همچون  ليستهايی  با چک  را  شهر  و  نيست  پذير  امکان  خاص 
اقتصادي،ترافيک،فضاي  اجتماعی،امور  فرهنگی،امور  امور 
شهري،پدافند  شهري،زيباسازي  زباله،مبلمان  سبز،ساماندهی 
ها،امور  رو  معابر،پياده  سطحی،آسفالت  آبهاي  عامل،خروج  غير 
ورزشی و بهم تنيدن رشته هاي علوم انسانی،علوم تجربی،علوم 
رياضی و علوم هنري مديريت يک شهر را می توان ارزيابی کرد.

از کارگزاران روابط عمومی استان   سيد رضا علوي زميدانی 
گيالن به يکی از آفت هاي پيشروي مديريت شهري اشاره کرد 
و  سياسی  نگاه  با  صرفا  افراد  شود  می  مشاهده  گفت:بعضا  و 
بدون لحاظ همه پازل هاي مديريت شهري قصد ورود به عرصه 
مديريت شهري دارند و تصور می کنند که پايگاههاي اجتماعی 
اين عرصه  در  آنها  پرتاب  تواند سکوي  می  جناح هاي سياسی 
هايی  شاخص  چه  با  را  شهر  يک  نيست  مهم  برايشان  و  باشد 
پارلمان شهري  به  افراد  براي ورود  بسنجند.  وي چنين نگاه را 
مردود دانست و افزود:نگاه مذکور براي پارلمانهاي ملی متداول 
معنی هدر  نگاه سياسی رصد کردن،به  با  را صرفا  است و شهر 

رفت سرمايه هاي انسانی و مالی آن شهر می توان اطالق کرد.
 اين فعال رسانه اي داشتن نگاه سياسی با لحاظ حفظ منافع 
و  دانست  مفيد  را  اسالمی  جمهوري  نظام  قرمز  خطوط  و  ملی 
افزود:نبايد به بهانه توسعه سياسی،مديريت يک شهر را صرفا با 
عينک جناحی ببينيم و توسعه شهري را با شاخص هاي توسعه 

سياسی تخليط کنيم.
 علوي زميدانی گريزي نيز به مطالبات متفاوت اقشار مختلف 
شهري  جمعيت  يک  افزود:در  و  زد  شهري  مديريت  از  جامعه 
اقشار مختلف با نگاههاي سياسی و مطالبات متفاوت از مديريت 
شهري در کنار هم در حال زندگی هستند و هر فرد آگاه و عالم 
نمی تواند اقشار مختلف را که در سکونت گاههاي متعدد يک 
شهر ساکن هستند ناديده بگيرد و در معادله مديريت و يا نظارت 

شهري، آن شهروند عزيز را سهيم نکند.

ي  نشريه  اجتماعی  گروه 
شبكه  و  واكنش  اي  منطقه 
خبري ، تحليلی » گيالن 24« : 
با باال گرفتن جنجال استيضاح 
شهردار رشت در شوراي شهر 

و رسانه اي شدن آن كه برخی از اعضاي شورا بسيارتمايل دارند 
شبكه  و  واكنش  نشريه  شود،  تر  گسترده  وضعيت  اين  همچنان 
خبري گيالن 24 اقدام به يك نظرخواهی محدود كرد.  در اين 
نظرخواهی رسانه اي از چهار گوشه شهر از شهروندان درسنين 
مختلف، طبقات اجتماعی ، زن  مرد و مشاغل گوناگون سئوال 
لطفا توضيح  فعلی راضی هستند،   از عملكرد شهردار  آيا  شد، » 
دهند. اين نظر خواهی به صورت خود خواسته و بدون هماهنگی 
انجام شده است.   « به كمك كانال » واكنشی ها  با شهرداري و 
از ميان پاسخ هاي حضوري شهروندان به عوامل نشريه و شبكه 
خبري، نزديك به 250 نفر از شهروندان  پاسخ هاي جالبی داده 
اند ،  اما نتيجه اي كه به دست آمد نشان می دهد 74 درصد رشتی 
ها و كسانی كه از ديگر شهرهاي گيالن به مركز استان می آيند 
تا به كسب و كارشان برسند از كاركرد شهردار » دكترسيد محمد 

علی ثابت قدم« رضايت دارند.
به  بتواند  شهردار  كه  صورتی  در  خواهی  نظر  اين  براساس 
سرعت و دقت معابر عمومی » خيابان ها و به خصوص كوچه 
بپوشاند،  اين  با كفيت   با  يك اسفالت  هاي شهر و حومه« را  
نوع خود  در  كه  می رسد  در صد   90 تا  نظر  به  ميزان رضايت 

جالب است.
شهروندان در عين حال خواستار اطالع رسانی بيشتر فعاليت 
هاي شهرداري به خصوص در حوزه عمرانی هستند. مردم شهر 
حتی  و  شهر  مديريت  مجموعه  و  شهردار  دارند،   انتظار  رشت 
شوراي شهر براي هر نوع برنامه ريزي، تصميم و  اقدامی بهتر 
است كه يك نظر خواهی عمومی داشته باشد و به صورت رندوم 
كنند.  اي  رسانه  را  آن  عين حال  در  و  بسنجد  را  عمومی  افكار 
شهروندان معتقدند كه با اين كار اعتماد عمومی به مديريت شهري 

مضاعف خواهد شد.
دیدگاه نشریه ي واكنش و گیالن 24

در گفت و گوهايی كه با مردم مركز استان گيالن داشتيم،  مردم 
به سرسبزتر كردن پياده راه فرهنگی ، پيگيري كارهاي هنري در 
هنر  پايتخت  رشت   ( هم هست  شهردار  هدف  كه  گيالن  مركز 
ايران شود(،  گسترش گلكاري ها و احداث پاركها و فضاي سبز 
در مركز شهر،  ايجاد سرويس هاي بهداشتی بيشتر در سطح شهر و 
حومه و مهم تر از همه پر شدن چاله ها يا همان آسفالت مناسب 

معابر عمومی تاكيد داشتند.
نيز در   مردم می گويند،  گيالن استانی سرسبز و شهر رشت 
بايد خود  استان   از سرسبزي زيبا قرار گرفته و مركز  حلقه اي 
باشد. طبيعی  برقرار  اين سبزينگی هماهنگ كند كه موازنه  با  را 
است،كسی كه ديكته زياد بنويسيد ،ممكن است غلط هم داشته 
طرح  و  ها  برنامه  برخی  انجام  باره  در  شهروندان  لذا  و  باشد 
از  انتقادهايی داشتند كه ناشی  هاي عمرانی و خدماتی نظرها و 
فعاليت هاي موثر شهردار و مديريت شهري درماه هاي گذشته 
است. اعتقاد داريم ، در مدت حضور شهردار رشت كارهاي قابل 
توجهی در شهرانجام شده است و انصاف نيست  ثابت قدم در 
شوراي شهر استيضاح شود، به خصوص آنكه در آستانه ي دور 
داريم.  قرار  ماه  ارديبهشت«   29  « شهر  شوراي  انتخابات  جديد 
استيضاح شهردار رشت به معناي اداره اين مجموعه مهم تا ماه ها 
قبل و بعد از انتخابات بدون مدير و حداكثر اداره آن با سرپرست 
است كه هرگز جايگزين شهردار نمی شود. همچنان منتظر ديدگاه 
هم  با  تا  هستيم  شما  موثر  و  سازنده  پيشنهادهاي  انتقادها،   ها،  
انديشی در مسير توسعه مركز استان گام هاي بلندتري برداريم . 

74 درصد مردم از شهردار
 رضايت دارند 

معيارهاي ورود به مديريت شهري

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

شماره حساب بانک ملي010۵3928۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0102۵07308000- شماره حساب بانک 
رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶37310217۵9122بانک مهر ايران

تلفن    01333363539        و         01333363890

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

  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       01000394۵۵009     بانك پارسيان
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نظرسنجي دي ماه نشريه واكنش در رشت:

زهرا رضائي

  محمدپور ،  مديريت رسانه

ليال خدمت بين دانا 

25 ربیع الثانی  1438
 شماره   650 5 بهمن  1395 سه شنبه 

مدير عامل شركت گاز گيالن،
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پيام انقالب را هم براي خود 
يادآور شويم

اينکه  بيان  با  الهيجان  فرماندار 
درخت  نثار  را  زيادي  خون هاي 
می بايست  کرده ايم،گفت:  انقالب 
پيام انقالب را هم براي خود و هم 

نسل جديد يادآور شويم.
فرماندار  احمدي،  محمد  سيد   
نشست  در  الهيجان  شهرستان 
دهه  ستاد  کميته هاي  مسئوالن 
فجر انقالب اسالمی اين شهرستان 
از  يکی  اينکه  بيان  با  الهيجان، 
را در  ايام در طول سال  مهم ترين 
مهم ترين  کرد:  اظهار  داريم،  پيش 
فجر  دهه  در  را  رويدادها  و  ايام 
خواهيم داشت، زيرا اين دهه يک 
جشن ملی است که يادآور هويت 
و عزت و آرمان هاي انقالب براي 

ما می باشد.
انقالب  افزود:حادثه  وي 
از  يکی  اسالمی  شکوهمند 
بزرگترين حوادث قرن اخير بود که 
تاثير  تحت  را  بشريت  ارکان  همه 
فجر  دهه  واقع  در  داد.  قرار  خود 
خاطرات  از  پر  و  ارزنده  دوره اي 
و  است  همه  براي  شيرين  و  تلخ 
هر کدام از ما از آن ايام خاطراتی 
تصريح  مسئول  مقام  اين  داريم. 

نثار  را  زيادي  خون هاي  کرد:ما 
درخت انقالب کرده ايم لذا همه ما 

ايثارگري هاي  که  کنيم  تالش  بايد 
نگهداريم.می بايست  زنده  را  شهدا 

پيام انقالب را هم براي خود و هم 
اين ها  و  شويم  يادآور  جديد  نسل 

مسئوليت ها و وظايف ما را بيشتر 
می بايست  که  چرا  کرد؛  خواهد 
که  کنيم  برنامه ريزي  اي  گونه  به 
پيام انقالب به نسل هاي جديد،به 

درستی انتقال داده شود.
دهه  اينکه  بيان  با  احمدي 
تبيين  براي  مغتنمی  فرصت  فجر 
به  اسالمی  انقالب  ارزش هاي 
نسل جوان است،افزود: مسئولين 
مبارک  ايام  در  می بايست  نيز 
حضور  مردم  ميان  در  فجر  دهه 
دوش  به  دوش  و  کنند  پيدا 
جشن  را  انقالب  پيروزي  مردم 
بگيرند تا مردم به دلگرمی همين 
مسئولين در صحنه ها حضور پيدا 
کنند و از انقالب و آرمان هاي آن 
با  فرماندار الهيجان  نمايند.  دفاع 
اشاره به اهميت هرچه باشکوه تر 
برگزار شدن جشن ها و مراسمات 
برکت  به  فجر،گفت:امروز  دهه 
جايگاهی  به  اسالمی  انقالب 
نقطه  اسالمی  ايران  که  رسيديم 
حتی  و  اسالمی  کشورهاي  اميد 
و  است  جهان  مستضعف  ملل 
می باشد  تشيع  افتخار جهان  مايه 
پروردگار  عنايت  جز  اين  که 

نمی باشد.

 نشريه ي واكنش: استاندار گيالن در سومين نشست کارگروه 
حمايت از شرکت هاي دانش بنيان گفت: شرکتهاي دانش بنيان را 
تا پايان سال به 71 شرکت افزايش يابد.   به نقل از  پايگاه اطالع 
رسانی استانداري گيالن دکتر نجفی در اين نشست اظهار کرد : در 
آن دوران اين مرد بزرگ مطرح کردند که شرکت هاي ما بايد از 
مراحل علمی و فنی گذر کرده و به فناوري نانو دسترسی يابند . 
وي با انتقاد از عده اي که نمی خواهند موفقيت هاي دولت را ببينند 
افزود : متاسفانه اي عده اي موفقيت استان در کاهش نرخ بيکاري  
از  آمار و اسم   ارائه  با  به گونه اي ديگر قلمداد کرده و حتی  را 

فعال شدن  شرکت هاي نيمه رها شده و راکد باز هم با داد و فرياد 
اعالم می کنند که تمام واحدهاي توليدي استان از کار افتاده است . 
استاندار گيالن بر ضرورت  همراهی هر چه بيشتر مديران  در جهت 
افزود :روساي دانشگاهها و  تاکيد کرد و  بنيان  توسعه شرکت هاي دانش 
استاديد در جهت تبيين فعاليت هاي دانش بنيان تالش کرده و از ظرفيت 
صداو سيما در اين بخش بهره گيرند . دکتر نجفی افزود : از مرداد ماه امسال 
تاکنون 51 شرکت دانش بنيان در حوزه هاي علم ، صنعت ، کشاورزي و 
پارک علم وفناوري ودستگاه هاي  تثبيت شده و  استان  خدمات نوين در 
ذيربط  تالش کنند اين رقم تا پايان سال به 71 شرکت افزايش يابد.

شرکتهاي دانش بنيان 
گيالن به 71 واحد 

مي رسد

ها  رتبه  کسب  نظر  از  شهرستان  اين  گفت:   رودسر  فرماندار 
در شاخص هاي مختلف جايگاه ويژه و در سطح استان به خود 
اختصاص داده است و اين وضعيت بايد تا رسيدن به نقطه مطلوب 

تر استمرار داشته باشد.
پرورش  و  آموزش  شوراي  جلسه  در  رودسري  اميرجانبازي 
پرورش  و  آموزش  استانی  هاي  نشست  و  جلسات  ،برگزاري 
و  علمی  سطح  ارتقاء  براي  موثر  و  مهم  گامی  را  شهرستانها  در 

آموزشی شهرستان عنوان كرد و اين امر را نويد بخش دستيابی به 
دستاوردهاي بيشتر در زمينه آموزش و پرورش در منطقه دانست .

وي همچنين بر لزوم رسيدگی جدي به وضعيت امور اردوگاه 
تربيتی و پرورشی رودسر و بر طرف کردن کاستی ها و کمبودهاي 
آنفوالنزاي  بيماري  به  اشاره  با  رودسر  فرماندار   . كرد  تأکيد  آن  
فوق حاد پرندگان گفت : با اقدامات پيشگيرانه توسط دامپزشکی 
پرندگان  حاد  فوق  آنفوالنزاي  از  موردي  هيچ  بهداشت  شبکه  و 

مجموعه  روزي  شبانه  تالش  و  است  نشده  مشاهده  شهرستان  در 
شهرستان درخصوص اقدامات پيشگيرانه بسيار خوب و موثر بوده 
به  بايد  پرورش  و  آموزش  هاي  آور شد: سياست  ياد  . وي  است 
رويکرد  گونه  هر  شود  عملياتی  و  اجرايی  هدفمند  و  مدون  شکل 
همه  و  باشد  نمی  پذير  توجيه  زمينه  اين  در  و شخصی  اي  سليقه 
هاي  دستوالعمل  براساس  بايد  در سطح شهرستان  مدارس  مديران 

ابالغی آموزش و پرورش فعاليت كنند .

16 ميليارد براي تامين خسارت 
كشاورزان رامسري

رامسرميزبان سمپوزيوم بين المللي 
گل و گياهان زينتي

همايش بزرگ پياده روي در 
لنگرود برگزار مي شود

فرماندار  واكنش:  ي  نشريه   
براي  دولت  كرد:  اعالم  رامسر 
برف  از  ناشی  خسارات  تامين 
 160 از  بيش   92 سال  سنگين 
كه  داد  اختصاص  ريال  ميليارد 
شده  پرداخت  آن  عمده  بخش 
جلسه  در  آزاد  محمد  است.  

كارگروه كشاورزي شهرستان به اشاره به نگاه ويژه دولت تدبير و 
اميدر به بخش كشاورزي تصريح كرد: احياي باغ هاي چاي و خريد 
تضمينی برگ سبز  چاي به قيمتی متناسب به  هزينه هاي چايكاران 

از ديگر اقدام هاي دولت تدبير است.
 ويژه دولت تدبيرواميد دربخش کشاورزي اشاره و بيان داست: 
و  چاي  باغات  احياي   ، گندم  واردات  از  نيازي  بی  و  خودکفايی 
خريد تضمينی برگ سبز و تخصيص 16 ميليارد تومان تسهيالت 
کشاورزي پس از برف 92 از جمله اقدامات عملی صورت گرفته 

در اين حوزه است .
پاييزسالجاري  برف  از  ديده  خسارت  مرکبات  خريد  به  وي   
ازسوي دولت درمنطقه اشاره کرد وگفت: دولت تدبيرو اميد براي 
به  اقدام  وسرمازدگی  برف  از  ديده  آسيب  کشاورزان  از  حمايت 
به قيمت هر كيلوگرم   خريد تضمينی مرکبات درجه سه  يخ زده 
550 تومانی كرد و اين امر توانست بخشی از نگرانی هاي کشاورزان 

مازندرانی را مرتفع كند. 
 فرماندار گفت: تحقق اهداف و برنامه هاي اقتصاد مقاومتی مورد 
حمايت  به  منجر  دولت  اصلی  راهبرد  و  رهبري  معظم  تاکيدمقام 
از توليدکنندگان داخلی،رونق کسب وکار وحمايت از بخش هاي 

مختلف بويژه درحوزه کشاورزي است. 

جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
جلسه  در  لنگرود  شهرستان 
هماهنگی دهه فجر اين شهرستان 
اعالم کرد:به مناسبت ايام اهلل دهه 
روي  پياده  بزرگ  همايش  فجر 
برگزار  لنگرود  در  نشاط  و  صبح 

می شود.   دکتر خداجو در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر لنگرود 
که در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار شد اعالم داشت: به 
مناسبت دهه فجر در ۱۵بهمن ماه سال جاري شاهد همايش بزرگ 

پياده روي خانوادگی صبح و نشاط در شهرستان خواهيم بود .
وي عنوان کرد : اين همايش به همت هيات همگانی استان گيالن 
و اداره ورزش و جوانان لنگرودوباهمکاري فرمانداري ،شهرداري 
بوده  لنگرود  سازمانهاي شهرستان  و  نهادها  ساير  و  شهر  ،شوراي 
است. دکتر خداجو افزود: همايش پياده روي صبح و نشاط به طور 

مستقيم از شبکه ۳ سيما پخش خواهد شد .
 مسيرهاي مسابقه از ميدان معلم ، جاده ليالکوه ، خيابان شورا به 

مقصد پارک فجر است. 

سرپرست  واكنش:  ي  نشريه 
فرمانداري رامسردر جلسه هماهنگی 
بين  سمپوزيوم  نخستين  برگزاري 
و  زينتی  گياهان  و  گل  المللی 
نمايشگاه اعالم كرد: اين نمايشگاه از 
ميزبانی  به   96 ۱۴ارديبهشت  ۱۱الی 
استان مازندران در شهرستان رامسر 

برگزار می شود. به گزارش شبکه تحليلی خبري گيالن 24 ، دراين 
سمپوزيوم ۲۵نفرازمحققان سرشناس بين المللی درحوز ه گياهان بومی 

که مطالعات بسيار خوبی انجام داده اند، شرکت می كنند.  
با  همزمان  وگياه   گل  نمايشگاه  برپايی  كرد:  تصريح  آزاد  محمد 
سمپوزيوم فرصتی براي حضورتوليدکنندگان بومی و زمينه سازي براي 

صادرات گل وگياه است.
سرپرست فرمانداري رامسر گفت: همه  دست اندکاران بايددربرپايی 
اين دورويداد مهم بين المللی پاي کارباشند ورامسرازديربازشهرکنفرانس 

هاي بين المللی بوده وبايدميزبان شايسته اي باشيم.

 رودسر جايگاه ارزنده اي در گيالن دارد

رودسر  شهرستان  عاليات  عتبات  ستاد  هماهنگی  نشست 
اين  شد:  اعالم  جلسه  اين  در  و  شد  برگزار  فرماندار  رياست  با 
اين عرصه در  پيشتاز  تومان خود  ميليون  با كمك 300  شهرستان 

ميان شهرستان هاي گيالن و حتی كشور بود.
جانبازي  امير   ،  24 گيالن  خبري  تحليلی  شبکه  گزارش  به 
بر  مبنی  گيالن  استاندار  تاکيد  به  اشاره  با  كرد:  تصريح  رودسري 
که هيچ مشکلی  گيرد  اي صورت  به گونه  ها  ريزي  برنامه  اينکه 
كرد  اظهار    ، باشد  نداشته  زائرين وجود وجود  اعزام  با  رابطه  در 
ثبت  به  را  ماندگار  بسيج شدند و كاري  : مسئوالن شهرستان هم 

رساندند.
نماد  گذشته   اربعين  عظيم  راهپيمايی  گفت:  رودسر  فرماندار   
با شكوه  بايد تالش شود هر سال  بود و  تجمع شيعيان در کربال 
بيشتري برگزار شود و ما به عنوان خدمان زائران زمينه هاي حركت 

نشريه ي منطقه اي واكنش: رئيس سازمان برنامه و بودجه گيالن   
در لنگرود گفت: جامعه بايد از دوقطبی شدن طبق فرمايشات مقام 
معظم رهبري بپرهيزد. وي ياد آور شد: افتخارما اصل واليت فقيه 
قدرت  اصلی  عامل  و  ايران  ملت  وانسجام  اتحاد  مايه ي  كه  است 
ايران در مذاکرات هسته اي است . به گزارش شبکه تحليلی خبري 
گيالن 24 ، دکتر محمدي روز شنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان 
لنگرود افزود.يکی از افتخارات ايرانيان در علم  و سياست، اين است 
که همواره مدل ساز بودند واين گفته هگل است که می گويد ، اولين 
امپراطوري بزرگ را پارسيان شکل دادند، اولين شيوه حکومتی را 
ايرانيان ايجاد و به دنيا منتقل کردند .  وي تصريح كرد: افتخار ديگر 
الگو  دنيا  به  ما  راستا  اين  در  و  است  فقيه  اصل واليت   ، ايرانيان 
را  رهبري  معظم  مقام  اگرفرمايشات  گفت:  دکترمحمدي   . داديم 

اعالم  رودسر  شهرستان  فرماندار  واكنش:  اي  منطقه  ي  نشريه 
كرد: مسئوالن تعاون روستايی گيالن براي خريد محصول مركبات 
آسيب ديده از سرما و بارش برف به موقع وارد عمل شدند و انشاء 

اهلل بخشی از خسارات باغداران در اين راستا جبران خواهد شد.
به گزارش شبکه تحليلی خبري گيالن 24 ، اميرجانبازي رودسري    
همچنين با توجه به  تالش اعضاي هيئت مديره کارخانه خزرنوش 
در خصوص جلب رضايت باغداران مرکبات شهرستان بيان کرد : 
يکی از وظايف سازمان تعاونی روستايی تنظيم قيمت در بازار است 
تا کشاورزان از گزند کاهش قيمت و آسيب اقتصادي در امان بمانند.                                                                                                                                          
 وي بيان کرد : اگر محصوالت آسيب ديده باغداران از جلوي در 
کارخانه برگشت داده  شود در راستاي  حفظ سالمت مصرف کننده 
است ،  اما بايد تا 23 درصد ضايعات هم از باغدار تحلويل گرفته شود..                                                                                                                                            

و پذيرايی را انجام دهيم.  وي با تاكيد بر اينكه اربعين نمايشی از 
اقتدار شيعه است،  از مسوالن مربوطه تقاضا كرد،همانطور  كه سال 
ريزي  وبرنامه  هماهنگی  رفت،  پيش  خوبی  به  مراسم  اين  جاري 

هاي مناسب را براي سال آينده هم انجام شود..

که درحيطه اقتصاد مقاومتی و پدافندغيرعامل مطرح کردند درست 
انجام دهيم، مطمئنا کشور متحول خواهد شد . وي با اشاره به اينكه 
باتوجه به شرايط نامساعد کشورهاي همسايه ،کوچکترين اختالف، 
سيستم نظام را به خطر می اندازد  عنوان كرد:  بايداز رهبر انقالب و 
مديران کشور اطاعت کنيم.  اين مقام استان گيالن متذكر شد،  يکی 
تيز هوشی هاي رهبر در جريان مذاکرات هسته اي در ۲ مقطع  از 
بروز و ظهورکرد .يکی اينکه به آينده مذاکرات توجه داشته و از ابراز 
ابتدايی منع کردند و دوم،آنجا که  احساسات زودگذر و خوشحالی 
درواقع  محمدي،   دكتر  عقيده  به  کردند.  قهرمانانه  نرمش  از  سخن 
کرد،  تصريح  محمدي   . کرد  مات  را  آمريکا  انقالب  معظم  رهبر 
ترامپ رئيس جمهوري جديد آمريكا در جريان تبليغات انتخاباتی 
که بيان کرده بود برجام را پاره خواهد کرد ،اکنون چاره اي جز پايبندي 

 فرماندار رودسر  اظهار کرد : براي  رضايت هر چه بيشتر مصرف 
کنندگان ميزان 650 تن پرتقال تامسون با کيفيت باال و با قيمت مناسب 
از باغداران شهرستان رودسر خريداري شده و در  انبار کشاورزان 
نگهداري و کنترل ميشود که براي بازار شب عيد عرضه خواهد شد.                                                                                                    
رضايت  و  توليد  افزايش  راههاي  از  يکی  اينكه  به  اشاره   با  وي 
مجموعه هاي توليدي در سطح شهرستان، اشاعه فرهنگ مصرف 
محصوالت بومی است ، افزود : از مسئولين اجرايی شهرستان می 
خواهم که فرهنگ استفاده از محصوالت خوراکی توليد شهرستان و 
همچنين اهداء صنايع دستی به عنوان جوايز در ادارات بيشتر ترويج 
يابد.  براساس مصوبه دولت ،  با توجه به سرما و  آسيب ديدگی 
تضمينی  نرخ  به  اين محصول  بايد  ايران  مركبات شمال  محصول 
درجه يك 843 تومان درجه دو 720 تومان و درجه سه 550 تومان 

  نماينده ي ولی فقيه در ستاد عتبات عليات در اين جلسه  از  
مسولينی که دراين راستا قدم برداشتند تا رودسر يکی از شهرستان 
هاي موفق در عرصه ي اربعين امام حسين )ع( باشد،قدردانی کرد .

 وي در سخنان خود از مردم عراق گفت، که در برگزاري مراسم 
اربعين واقعا ايثار گري می کنند .

اربعين امسال بسيار موفق  بيان کرد:استان گيالن در بخش   وي 
بود واميدواريم در سال هاي آينده بهتر از اين باشد.  سردار عباس 
پور در ادامه جلسه در رابطه با بحث پرواز زائرين و ويزا وهمچنين 
استاندار خوشبختانه  پيگيري  با  كرد:  عنوان  زائران  وتغذيه   اسکان 
امسال زائرين توانستند ويزا را درداخل استان بگيرند و پرواز نيز از 
رشت انجام شد وهمچنين از لحاظ تغذيه واسکان نيز استان گيالن 

توانست 6500نفر قفقازي را پذيرا باشد.

به آن ندارد،  زيرا نقض برجام آمريکا را در 
و  وچين  روسيه  اروپايی،   کشورهاي  مقابل 
شدن  آشکار  باعث  اين  دهد   می  قرار   ...
وي  . ص  است  آمريکا  واقعی  بيشتر چهره 
بپذيرد و چيزي  را  برجام  بايد  افزود:ترامپ 
ايران  کشور  قدرت  و  استحکام  باعث  که 
شده،  اتحاد و انسجام ملت است . اين قدرت 

وحدت است که ۶کشور جهان را پاي ميز مذاکره هسته اي  نشاند و جلوي 
هر گونه حرکت نظامی  را گرفت. رئيس برنامه و بودجه استان گيالن در پايان 
سخنان خود با تسليت ارتحال رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  
۵۹ساله   و  يارديرين  )ره(  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آيت  كرد:  اظهار 
صبور  شخصيتی  همواره  و  بود  واليت  عظماي  مقام  تابع  و  رهبر 

بودند.

از كشاورزان خريداري شود تا از توليد داخل حمايت شود.

رودسر پيشتاز در كمك به زائران اربعين حسين

جامعه از دوقطبي شدن پرهيز كند

مسئوالن تعاون روستايي گيالن به موقع وارد شدند

با هديه 300 ميليون توماني،

براي اولين بار،

رئيس برنامه و بودجه گيالن،

فرماندار رودسر :

فرماندار الهيجان:

فرماندار اعالم كرد،

به مناسبت دهه فجر؛

سميه رضوي

سوده رضوي

امسال،

آسايشگاه خيريه معلولين رودسر مركز 
نگهداری شبانه روزی معلولين ذهنی پسر و 

دختر سراسر گيالن نيازمند كمكهای خيرين و 
نيكو كاران گرانقدر می باشد.

  شماره حساب بانک ملی:   0105575442009

شماره تماس:  01342629890
 مشاركتهای مردمی  01342614822

25 ربیع الثانی  1438
 شماره   650 5 بهمن  1395 سه شنبه 



واكنشmohammadpour3650@yahoo.com 6واکنش اجتماعی

خبر

خبر

خبر

 نماينده استانداراز کاشف 
برنج علي کاظمي ديدار 

كرد

مديرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداري گيالن به نمايندگی 
از استاندار اين استان، از آقاي علی کاظمی کشاورز گيالنی کاشف 
رقم برنج »علی کاظمی« عيادت کرد. يونس رنجکش  با حضور در 
منزل اين کشاورز نام اشناي گيالنی ضمن ابالغ سالم دکتر نجفی 

استاندار گيالن، جوياي وضعيت سالمتی وي شد.
وي در اين ديدار با اشاره به نقش کشاورزان در توسعه استان و 
کشور، از افرادي چون علی کاظمی به عنوان سرمايه هاي اجتماعی 
که  هاي  پيگيري  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وي  کرد.  ياد  علمی  و 
پی  در  دارد  استان  انسانی  هاي  سرمايه  به  نسبت  گيالن  استاندار 

را  ايشان  عيادت  دستور  کاظمی  آقاي  وضعيت سالمتی  از  اطالع 
که  هايی  ريزي  برنامه  با  کرد:  اميدواري  اظهار  وي  کردند.  صادر 
مسئوالن استان و شهرستان انجام خواهند داد، اين کشاورزان نمونه 
از هيچ مشکلی برخوردار نباشند و براي انان آرزوي سالمتی  داريم.
هاي  حمايت  از  تشکر  ضمن  ديدار  اين  در  هم  کاظمی  علی 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مديرکل  حضور  و  گيالن  استاندار 

استانداري، خواستار رسيدگی به بخشی از مشکالت
درمانی و همچنين مشکالت روستاي شکالگوراب شد.

نشريه ي واكنش و شبكه خبري 
اعتقاد  گيالن  استاندار   :24 گيالن 
درخشانی  آينده  گيالن  كه  دارد 
براي جذب سرمايه گذاري دارد و 
براي مالقات  هيچ سرمايه گذاري 

با من نياز به وقت گرفتن ندارد.
به گزارش شبکه تحليلی خبري 
گيالن 24 ، استاندار گيالن با اشاره 
استان  اين  گردشگري  ظرفيت  به 
گفت: 69 منطقه نمونه گردشگري 
جذب  که  شده  تعريف  گيالن  در 
سرمايه گذار در بخش گردشگري، 
هتل ها، مسافرکاشانه و ... در حال 
انجام است که در همين راستا، 14 
در دست  ستاره  پنج  و  هتل چهار 

ستاره،  پنج  هاي  هتل  از  يکی  که  داريم  ساخت 
بزودي افتتاح می شود.

 وي با بيان اينکه گردشگر محيط زيبا و عاري 
بر  بايد عالوه  از زباله را می پسندد، تصريح کرد: 
امکانات گردشگري، زيرساخت ها نيز فراهم باشد 
در  اتفاق  اين  که  يابد  توسعه  شهرمان  امکانات  و 

حال انجام است.
گذاري  سرمايه  مستعد  را  گيالن  نجفی  دکتر   
آينده  گيالن  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  خارجی 
اين  براي جذب سرمايه گذاري دارد و  درخشانی 
چراکه  است  واقعيت  يک  بلکه  نيست،  شعار  يک 
زير ساخت هاي مناسبی فراهم شده و نيز در حال 
تکميل است.  وي با اشاره به توليد دو هزار و 800 
در  توليد  ميزان  اين  استان گفت:  در  برق  مگاوات 
حاليست که باالترين مصرف در زمان پيک ، يک 

هزار و 400 مگاوات است .
  وي تصريح کرد: اين ميزان توليد همواره بيش 
برابر مصرف برق مان محسوب می  نيم  از يک و 
به برخوردار بودن  استاندار گيالن همچنين  شود.  
هاي  و شهرک  و  ، شهر  روستاها   ، تمامی شهرها 
کرد:  اضافه  و  اشاره  گاز  نعمت  از  استان  صنعتی 

بزودي گيالن را استان سبز اعالم می کنيم . 
ميليارد  نيم  به هدر رفتن شش و  با اشاره   وي 
مترمکعب آب باران در جلگه گفت: به همين منظور 
سدهاي پايين دستی و الستيکی در استان در حال 

احداث است .

دارند،  به آب  نياز  که  نجفی، صنايعی  گفته  به   
تمايل زيادي براي سرمايه گذاري در گيالن دارند 

که از اين فرصت استفاده کنند.
کار  نيروي  گاز،  رود،  می  هدر  که  آبی  وي   
مناسب، جوان و تحصيل کرده استان را يک فرصت 
خواند و گفت: در همين راستا، تقويت شرکت هاي 
دانش بنيان در دستور کار قرار دارد و امسال صد 

شرکت دانش بنيان را تعريف کرده ايم.
ظرفيت  ديگر  از  را  آستارا  و  انزلی  بنادر  وي   
هاي گيالن عنوان و بيان کرد: ظرفيت اين بنادر تا 
آينده  آنها  با وجود  استان  ميليون تن است که   17
بندري  و  گردشگري  تجاري،  زمينه  در  درخشانی 

خواهد داشت.
 نجفی با يادآوري اينکه بندر کاسپين برنامه اي 
بود که سال ها متوقف بود و قرار بود 11 سال ديگر 
به بهره برداري برسد، تصريح کرد: در احداث اين 
بندر که از سال گذشته با حضور رئيس جمهوري 
به کار کرد، کار ويژه اي شکل گرفت و دو  آغاز 
اسکله آن در حال آماده شدن است تا پايان امسال 

به بهره برداري می رسد.
 40 ميزان  به  گيالن  بنادر  ظرفيت  افزايش  وي   
و  دانست  نظير  بی  کشور  در شمال  را  تن  ميليون 
گفت: اين ظرفيت بندري استان در شمال ايران، بی 
نظير و فرصت استثنايی را در حاشيه درياي خزر 

فراهم آورده است.
 به گفته نجفی، بندر بزرگی نيز در همين اندازه 

که  است  احداث  حال  در  باکو  در 
می تواند نقش موثري در ارتباطات 

طرفين داشته باشد.
 وي خاطرنشان کرد: بايد از اين 
، بهره الزم را بگيريم و  فرصت ها 
اين مزايا، فضاي کسب و کار  همه 

مناسبی را در استان رقم می زند.
مرکز  گزارش  به  اشاره  با  وي   
شوراي  مجلس  هاي  پژوهش 
اسالمی و رتبه اول گيالن در هفت 
فصل متوالی در فضاي کسب و کار 
اميد  و  تدبير  دولت  در  کشور  در 
اظهار کرد: يکی از مولفه هاي فضاي 
کسب و کار مناسب، استقبال سرمايه 

گذاري در استان است.
وقت  به  نياز  مالقات  براي  گذار  سرمايه   **  

گرفتن ندارد
رفع  هاي  کارگروه  برگزاري  به  اشاره  با  وي   
موانع توليد و ستاد تسهيل براي بخش هاي توليدي، 
سرمايه  موانع  بررسی  و  منطم  جلسات  تشکيل 
امکانات  تا  داريم  اهتمام  افزود:  استان  در  گذاري 
آوردن  فراهم  از جمله  گذاران  براي سرمايه  خوبی 
زمينه استفاده از صندوق توسعه ملی را مهيا سازيم 
و زمين نيز آماده واگذاري به سرمايه گذاران داريم. 
 دکتر نجفی راه آهن را يک فرصت براي استان 
خواند و گفت: در آينده اي نزديک راه آهن رشت 
آن،  ادامه  در  و  می رسد  برداري  بهره  به  قزوين   -
خط ريلی رشت - انزلی - آستارا تکميل و پس از 
اين، خط ريلی به جمهوري آذربايجان اتصال خواهد 

يافت.
 - آستارا  آهن  راه  اينکه  بيان  با  گيالن  استاندار   
 200 گفت:  شود،  می  افتتاح  امسال  پايان  تا  آستارا 
کيلومتر راه آهن رشت - آستارا هنوز شکل نگرفته 
که تا زمان کامل شدن اين خط ريلی، ترانزيت می 

تواند از طريق زمينی و کاميون ها صورت گيرد.
 وي با يادآوري اينکه سرمايه گذار براي مالقات 
با من نياز به وقت گرفتن ندارد، افزود: با رفع موردي 
نواقص و کاستی ها، مشکالت استان برطرف نمی 
شود و اعتقاد داريم زمينه اشتغالزايی بيکاران را بايد 
فراهم کرد و سرمايه گذاري در استان می تواند نقش 

مهمی در اين امر داشته باشد.

فرشته رضائی

توسعه استان مستلزم بهره 
مندي از ايده هاي نو 

است

ثبت تصاوير شکارچيان 
دراشکورات رودسر

عضو شوراي شهر بركنار و 
استاد دانشگاه جايگزين شد

فرهنگی  اموراجتماعی و  مديركل محترم 
استانداري گيالن گفت: توسعه استان مستلزم

بهره مندي از ايده هاي نو است که بايد 
از ظرفيت هاي استان گيالن در اين زمينه

جلسه  در  رنجکش  يونس  شد.  مند  بهره 
ملی جی  برنامه ريزي دومين جشنواره  هماهنگی 
كاپ  افزود: برگزاري اين جشنواره را يك اتفاق 
براي  جديد  هاي  فرصت  ايجاد  درزمينه  خوب  
نو  هاي  ايده  اخذ  و  استان  توانمنديهاي  معرفی 
براي كار آفرينی است كه با همكاري و همگرايی 
دستگاههاي اجرايی ميتواند نقش مهمی در استان 
می  : هرسازمانی  داد  ادامه  . وي  باشد  داشته 
ماموريت  و  با شرح وظايف  متناسب  تواند 
و  علمی  اتفاقات  اينگونه  از  خود  هاي 
فرهنگی در استان استفاده كنند زيرا برگزاري 
اينگونه رويداد ها اثرات مختلفی در چرخه 
حيات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان 
ايجاد  و  گذاري  سرمايه  افزود:  دارد.وي 

فرصت شغلی از ايده هاي توليدي چنين
جشنواره هايی  از اهداف مهم آن است.

که  مجاز  غير  شکارچی  سه  تصاوير 
هاي  دوربين  توسط  داشتند  شکار  قصد 
و  کوهستانی  منطقه  در  شده  تعبيه  اي  تله 
رودسر  اشکورات  تله  سرخ  شکارممنوع 
ثبت شد.   با توجه به  آغاز فصل زادآوري 
و  پايش  برنامه   اجراي  و  کوهی  بز  و  کل 
کارشناسان  توسط  وحش  حيات  سرشماري 
و  گستردگی  به  عنايت  با  و  زيست  محيط 
کوهستانی  زيستگاههاي  بودن  العبور  صعب 
شکارچيان  حضور  احتمال  و  وحش  حيات 
حساس  و  ارزشمند  زيستگاههاي  اين  در 
منطقه ، مأمورين يگان حفاظت اداره حفاظت 
مأمورين  و  رودسر  شهرستان  زيست  محيط 
پاسگاه سرمحيط بانی اشکورات در مأموريت 
اي  تله  دوربين  دستگاه  دو  مشترک،  اجرايی 
اشکورات  تله  سرخ  کوهستانی  منطقه  در  را 
نصب کردند که در بازبينی دوربينهاي تله اي 
بصورت  که  شکارچيان  از  نفر  سه  تصاوير 
غيرقانونی با حضور در منطقه سرخ تله قصد 
شکار جانوران وحشی را داشتند ثبت و ضبط 
شد. علی درويشی رييس اداره حفاظت محيط 
از  اداره  اين  گفت  رودسر  شهرستان  زيست 
طريق مجاري قانونی و مخبرين محلی ، پيگير 
شناسايی اين متخلفين و معرفی آنها به حوزه 
منطقه شکارممنوع  افزود:  وي  است.  قضايی 
اشکورات با مساحت 40 هزار هکتار گنجينه 
ارزشمندي از ذخاير غنی زيستی و گونه هاي 
کم نظير جانوري و گياهی و ميراث ماندگار 
ذخاير  بودن  دارا  دليل  به  و  است  طبيعی 
تنوع  نماد  عنوان  به  )پازن  فراوان  ژنتيکی 
ارزشی  با  هاي  گونه  و  شهرستان(   زيستی 
 ، اي  قهوه  خرس   ، ايرانی  پلنگ  همچون  
شوکا  در زمره ارزشمند ترين مناطق زيستی 

استان است.

شوراي  عضو  يك  واكنش:  ي  نشريه   
شهرداري  پاركهاي  سازمانهاي  در  كه  شهر 
مسئوليت داشت، بركنار و يك استاد دانشگاه 
جايگزين وي شد. به گزارش شبکه تحليلی 
قدم  ثابت  ، سيدمحمدعلی  خبري گيالن 24 
عضو جديد شوراي سازمان پارکها و فضاي 
سبز شهرداري رشت را منصوب کرد. شهردار 
رشت طی حکمی دکتر نادر زالی عضو هيات 
علمی دانشگاه گيالن را به عنوان عضو شوراي 
سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري رشت 
ديگري  حکم  طی  قدم  کرد.ثابت  منصوب 
پيشگر عضو شوراي شهر  فرانک  فعاليت  به 
در  شورا  بهداشت  کميسيون  رئيس  و  رشت 

اين سازمان خاتمه داد.
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گيالن آينده درخشاني براي جذب سرمايه گذاري دارد

خدمت بي منت وظيفه مسئوالن است

 رئيس ارشاد اسالمی رشت با اشاره به ضرورت 
گفت:  استان  مركز  هنري  زيرساخت هاي  توسعه 
کمبود  با  نمايشی  سالن هاي  در  رشت  شهرستان 
مواجه است. به گزارش شبکه تحليلی خبري گيالن 
خبري  نشست  در  پور   حسن  محمد  دكتر   ،  24
نمايش »آرش« در مجتمع خاتم االنبياء رشت با اشاره 
به ضرورت توسعه و معرفی نمايش هاي اسطوره اي 
در جامعه امروز اظهار داشت: نمايش هاي اسطوره اي 

بايد در به نسل جوان معرفی شود.
اينکه  بر  تاکيد  با  رشت  شهرستان  ارشاد  رئيس 
جان  از  شخصيت  يک  آرش  اسطوره اي  شخصت 
گذشته و با صالبت بوده است افزود: شخصيت هاي 
اسالمی موجب  انقالب  تاريخ  در  زيادي  آرش گونه 
ايران  افتخار  پيروزي انقالب و دفاع مقدس شده و 
را  امروز  جامعه  حسن پور  زدند.  رقم  را  اسالمی 
نيازمند الگوبرداري از شخصيت هاي اسطوره اي چون 

 نشريه ي واكنش:رئيس پايانه هاي حمل و نقل 
غرب گيالن از کشته شدن ۴۵۷ نفر بر اثر تصادفات 
سال  نخست  ماه  هشت  طی  گيالن  در  رانندگی 
مدت  به  نسبت  آمار  اين  گفت:  دادو  خبر  جاري 

مشابه سال قبل افزايش داشته است.
  ،  24 گيالن  خبري  تحليلی  شبکه  گزارش  به 
سيد مرتضی عظيمی در جلسه شوراي ترافيک  در 
صومعه سرا اظهار کرد: کل تصادفات منجر به فوت 

استان گيالن در سال گذشته ۴۳۴ نفر بوده است.

آرش دانست و با اشاره به اينکه الگوبرداري جوانان 
اسالمی  ايران  اسطوره اي  و  بزرگ  از شخصيت هاي 
می شود  سقوط  و  انحراف  از  جامعه  نجات  موجب 
تصريح کرد: جوانان با الگوبرداري صحيح، جامعه را 

به تعالی و سعادت می رسانند.
فرهنگ  توسعه  و  گسترش  با  اينکه  بيان  با  وي 

وي با بيان اينکه اين آمار توسط پزشکی قانونی 
شهرستان  سهم  افزود:  است،  شده  اعالم  استان 
صومعه سرا از اين ميزان ۳۱ نفر بوده که دو فوتی در 
حوزه درون شهري و ۲۹ فوتی برون شهري است.

گيالن  غرب  نقل  و  حمل  هاي  پايانه  رئيس   
تصادف   ۱۳ تصادف   ۳۱ کل  از  کرد:  خاطرنشان 
مربوط به عابر پياده، ۱۲ تصادف توسط موتورسوار 

و مابقی وسيله نقليه بوده است.
 وي  با اشاره به اينکه کل آمار تصادفات فوتی 

ايثارگري بايد انسان هاي بزرگ به مانند اسطوره هاي 
ايران اسالمی پرورش داد تاکيد کرد: با اراده و انگيزه 
و  انحرافات  برابر  در  می توان  انقالبی  جوانان  قوي 
دشمنی ها ايستادگی کرد و جامعه اسالمی را به سعادت 
ارشاد شهرستان رشت زيرساخت هاي  رساند. رئيس 
هنري رشت را نيازمند توسعه اعالم کرد و افزود: شهر 
رشت داراي ظرفيت هاي هنري و فرهنگی گسترده اي 
است و اين شهر با توجه به توانايی هاي موجود نيازمند 
توسعه زيرساخت هاي هنري به شيوه صحيح است و 
اين مهم بايد با همکاري تمامی دستگاه هاي فرهنگی 
استان انجام شود. حسن پور با تاکيد بر اينکه ساخت 
و احداث فرهنگسرا، قرائت خانه، نگارخانه، کتابخانه 
دستگاه هاي  اولويت  در  بايد  نمايش  سالن هاي  و 
فرهنگی استان باشد خاطرنشان کرد: شهرستان رشت 

در سالن هاي نمايشی با کمبود مواجه است.

در هشت ماهه نخست سال جاري ۴۵۷ نفر است، 
شهرستان  فوتی  تصادفات  آمار  کرد:  خاطرنشان 
نشان  که  بوده  مورد   ۳۷ مدت  اين  در  سرا  صومعه 
دهنده افزايش ۱۹ درصدي فوتی ها است.  عظيمی 
با بيان اينکه افزايش ميزان تصادفات منجر به فوت 
يابی و کارشناسی  بايد علت  شهرستان صومعه سرا 
موتورسواران  و  پياده  عابران  کرد:  تصريح  شود، 

بيشترين نقش را در اين تصادفات داشته اند.

260 كانون دانش آموزي درگيالن 
تشكيل شد

دهه فجر جشن بيان عملکردانقالب 
و افتخار فرزندان نظام است

مدير عامل جمعيت هالل احمر،

هالل  جمعيت  عامل  مدير   
سال  ابتداي  گفت:از  گيالن  احمر 
دانش  کانون   260 تاکنون  جاري 
آموزي توسط اداره دانش آموزي 
هالل  جمعيت  جوانان  معاونت 
شد  تشکيل  گيالن  استان  احمر 
از  گفت:يکی  پور  ولی  مهدي    .

امدادي تشکيل کانونهاي دانش آموزي  راههاي گسترش آموزهاي 
معاونت  توسط  که  است  مدارس  و  علمی  مراکز  در  دانشجويی  و 
جوانان جمعيت هالل احمر اجرا می شود . وي افزود:در اين کانونها 
در سراسر استان 6 هزار و 500  دانش آموز دوره متوسطه اول جذب 
و تحت آموزشهاي امداد و کمک هاي اوليه قرار می گيرند . ولی پور 
ادامه داد:هدف از تشکيل کانونهاي دانش آموزي توانمندسازي دانش 
آموزان و تربيت امدادگران براي کمک به خانواده و همنوع در مواقع 
خطر و حوادث و همچنين مشارکنت در کارهاي گروهی و تبادل 

اطالعات براي يافتن راهی جدي و مسير درست در زندگی است.
تشکیل 26 مدرسه امدادي در مدارس سراسر استان

و  مدارس  در  دادرس  طرح  اجراي  به  توجه  گفت:با  پور  ولی 
اماده در روزهاي سخت( که ويژه آموزش  آموزش) دانش آموزان 
دانش آموزان پايه هشتم و عضو کانون می باشد در اين طرح تمامی 
10 درصد از کانونهاي دانش آموزي که شامل 26 مدرسه می شود 
آموزشهاي امدادي را توسط مربيان هالل احمر فرا می گيرند . وي 
اظهارکرد: در هر کانون دانش آموزي حداقل 25 دانش آموز عضو 
است که از بين آنان طی مراحل مختلف و آموزشهاي دوره اي تيم 
هاي دادرس جهت حضور در مسابقات استانی و کشوري حضور 

می يابند.

  استاندار گيالن در مراسم 
فرمانداري  سرپرست  معارفه 
يکشنبه  غروب  که  فومن 
اجتماعات  سالن  محل  در 
برگزار  شهرستان  فرمانداري 
مبارک  دهه  ايام   : گفت  شد 
و جشن  انقالب  فجر جشن 

بيان عملکرد و افتخار فرزندان نظام است. به گزارش پايگاه اطالع 
رسانی استانداري گيالن؛ دکتر نجفی  با اشاره به گزارش عملکرد 
فرمانداران در شوراي اداري صومعه سرا و فومن گفت : فرمانداران 
ارائه گزارش عملکرد  با  محترم دو شهرستان صومعه سرا و فومن 
خود و بصورت عدد و آمار عملکرد بسيار خوب و قابل قبول خود 
مردم  به  براي خدمت  مديران  از عزم  نشان  اين  و  کردند  اثبات  را 
است. دکتر نجفی با اشاره به در پيش بودن دهه مبارک فجرخاطر 
نشان کرد : در بيانات حضرت امام خمينی )ره( و رهبر معظم انقالب 
اسالمی به وفور آمده که بايد کار خوب را به مردم بيان کرد تا آنان 
انقالب  و  ايران  اسالمی  مقدس جمهوري  نظام  اصلی  که صاحبان 
هستند، در جريان امور باشند. وي دهه مبارک فجر بهترين فرصت 
براي تبيين عملکرد و خدمات به مردم دانست و گفت : ايام دهه 
مبارک فجر جشن انقالب و جشن بيان عملکرد و افتخار فرزندان 
مردم  جنس  از  اسالمی  دولت  مديران  داد:  ادامه  وي  است.  نظام 
هستند و در دولت دکتر روحانی که تاکيد بر ايجاد اميد بين اقشار 
مختلف مردم است، بايد با ارائه گزارش صحيح از عملکرد و تالش 
دولت، مردم را به آينده کشور اميدوار کرد و اميد را از آنها نگرفت.

دکتر نجفی بيان داشت: البته هر دولتی عملکرد خود را بيان می 
کند که اين امر به معناي عملکرد نظام اسالمی است و افتخار نظام 
ما اين است که با دولتهاي مختلف زير چتر واليت به مردم خدمت 
می کنند. وي تثبيت قيمت برنج ،دوبرابرشدن قيمت برگ سبز چاي 
،امنيت  دولت  پايان  تا  باالي 20 خانوار  به روستاهاي  گازرسانی   ،
وشتاب  وکار  کسب  فضاي  ،بهبود  استان  در  زدنی  مثال  ارامش  و 
مردم  به  خدمات  جمله  از  را  استان   سدهاي  ساخت  به  بخشيدن 
ذکر کرد. استاندار گيالن با اشاره به کاهش نرخ بيکاري در سه سال 
فعاليت دولت تدبير و اميد در گيالن اظهارکرد: در زمان حاضر نرخ 
بيکاري استان تک رقمی است و با کاهش شش درصدي نسبت به 
سه سال گذشته با تالش همه عوامل دست اندرکار، به ميزان 9 و 

شش دهم درصد رسيده است.

استان  دادگستري  كل  رييس   
دادگستري  از  سرزده  بازديد  در  گيالن 
قضات  جمع  در  انزلی  بندر  شهرستان 
شهرستان،  اين  دادگستري  كاركنان  و 
وظيفه  را  مردم  به  منت  بی  خدمت 
شبکه  گزارش  به   . دانست  مسئولين 
تحليلی خبري گيالن 24 ،  اثرات عشق 

 . به کار و در خدمت مردم بودن در زندگی دنيايی ماندگار است 
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دادگستري استان گيالن ،  
احمد سياوش پور در ادامه بازديدهاي سرزده  خود ، به شهرستان  
مورد  ازنزديك  را  حوزه  اين  هاي  فعاليت  و  كرد  سفر  انزلی  بندر 
اين شهرستان  دادگستري  كاركنان  در جمع  داد.  وي  قرار  بررسی 
خدمت بی منت به مردم را  وظيفه کليه مسئولين دانست و افزود 
به دستگاه قضايی  که  تمام کسانی  که  کنيم  رفتار  اي  به گونه  بايد 
مراجعه می کنند مورد تکريم قرار گيرند و اين مسئله را از سياست 
هاي دستگاه قضايی در کشور برشمرد. رييس شوراي قضايی استان  
را  اعمال  برانجام  دانستن خداوند  ناظر  تقوا،   به  توصيه  با  درادامه 
از روشهاي بی اثر دانستن وسوسه هاي شيطانی و سالمت روح و 
جسم دانست.وي اثرات عشق به کار و در خدمت مردم بودن را در 

زندگی دنيايی را ماندگار دانست.

رشت با كمبود سالنهاي نمايش مواجه است

457 نفر در تصادفات گيالن كشته شدند!

رئيس كل دادگستري:

مشتـرکين محتـرم گاز : 

روابط عمومي شرکت گاز استان گيالن     

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

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

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

  سرمايه گذار براي مالقات نياز به وقت گرفتن ندارد

زهرا رضائي

سالمه شيرزادي

براساس آمار در 8 ماه امسال،

در دو حكم جداگانه از سوي شهردار رشت،

25 ربیع الثانی  1438
 شماره   650 5 بهمن  1395 سه شنبه 



واکنش فرهنگی ، هنری ، علمی

منطقه آزاد - 

mohammadpour3650@yahoo.com 

» اخبار شرق گيالن فرهنگي، هنري و علمي 

7 واكنش

معاون هنري اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گيالن بيان کرد: 
انتخابات انجمن نمايش بزودي در استان برگزار می شود. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گيالن، سيد وحيد 
فخر موسوي در گفت و گويی افزود: بر اساس طرح استقرار گروه 
هاي نمايشی از سوي مرکز هنرهاي نمايشی و با همکاري انجمن 
نمايش، 33 گروه نمايشی در استان گيالن به صورت رسمی ثبت 
شده و پروانه فعاليت دريافت کردند. وي بيان کرد: از اين پس می 
توان برنامه ريزي هاي دقيق و مدونی براي توسعه امور نمايشی در 
استان انجام داد. فخرموسوي به برگزاري انتخابات انجمن نمايش 

اشاره کرد و گفت: مهمترين اتفاقی که در حوزه نمايشی رخ داده، اين 
است که از اين پس انجمن نمايش به صورت انتخابی است و نه انتصابی 
و بی شک اين امر باعث رشد و بالندگی اين انجمن خواهد شد و موجب 
باشند. وي  داشته  انجمن  به  بيشتري  تعلق  احساس  هنرمندان  که  می شود 
افزود: البته مسئوليت هنرمندان و گروه هاي نمايشی بر اين اساس سنگين تر 
می شود و بايد با يک انتخاب دقيق و برنامه ريزي شده سعی کنند تا هيأت 
رئيسه اي پويا و با انگيزه در انجمن نمايش انتخاب شود. وي اضافه کرد: 
فراخوان انتخابات انجمن نمايش تهيه و مقرر شد کانديداهاي عضويت در 
هيأت رئيسه انجمن تا تاريخ هفتم بهمن ماه تقاضاي کتبی خود را به 

معاونت هنري اعالم کنند.

انتخابات انجمن 
هنرهای نمايشی گيالن 

برگزار می شود

خبر

غرويان  محسن  اهلل  آيت    
اهلل  آيت  نکوداشت  مراسم  در 
هاشمی رفسنجانی در دانشگاه 
با  رشت  واحد  اسالمی  آزاد 
هاشمی  اهلل  آيت  اينکه  بيان 
انصافا مظلوم بود، اظهار کرد: 
هر قدر بيشتر پی به مظلوميتش 

می بريم محبوبيت و عزتش در دل ما بيشتر می شود.
وي افزود: يکی از مظلوميت هاي آيت اهلل هاشمی اين بود که 
فکر می کرديم آيت اهلل صرفا يک سردار سازندگی و سياست مدار 
انديشمند بزرگ  ايشان  يک متفکر و  بايد گفت   بود، ولی  بزرگ 
و مفسر و محافظ بزرگ قرآن بود. عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد 
اسالمی استان قم با بيان اينکه آيت اهلل هاشمی نيمی از قرآن را از 
حفظ بود، ادامه داد:  هاشمی در تمام سخنرانی هاي خود آيات قرآن 
می خواند و همواره به دانشمندان توصيه می کرد براي حل مشکالت 
علمی به قرآن رجوع کنند. اين استاد حوزه و دانشگاه همچنين بيان 
داشت: آيت اهلل هاشمی هميشه نگران بود که جريانی می خواهد 
تحجر و واپس گرايی را در کشور همه گير کند و يکی از نشانه هاي 
مظلوميت اش همين بود. آيت اهلل غرويان با بيان اينکه انتشار کتاب 
نشان دهنده  هاشمی  دست  به  زمان  آن  در  اميرکبير  استعماري  ضد 
افکار بزرگ و جهانی اين مرد بود ادامه داد: وقتی مقدمه اين کتاب 
را بخوانيم متوجه شخصيت مبارزه طلبی و بارز رفسنجانی در همان 
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به  می شويم.  جوانی  زمان 
بعد  در  کرد:  نشان  خاطر  وي  گيالن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
حکمت اخالقی، ميتوان گفت اسالم آيت اهلل هاشمی با اسالم بعضی 
ها فرق داشت.اسالم ايشان اسالمی بود که معتقد بود با تشويق بايد 
را اسالمی کرد و  انسان  تنبيه نمی شود  با  تنبيه،  با  نه  حرکت کرد 
جوانان را  با بهشت و اخالق مداري بايد جذب دين کرد و تربيت 
کرد. اين استاد حوزه و دانشگاه، اضافه کرد: آيت اهلل هاشمی همواره سعی 
داشت با آزاد انديشی دينی در توسعه روابط ديپلماتيک و جذب جوانان 
به اسالم حرکت کند و از گسترش نوع نگاه تنگ نظران و متحجران در 
آينده کشور نگران بود. آيت اهلل غرويان با بيان اينکه آيت اهلل هاشمی معتقد 
بود مردم عقل، دين و عقالنيت دارند و حرف هاي ما بايد مطابق فطرت و 
عقالنی باشد،افزود: ميتوان جهان را با اخالق مديريت کرد و هاشمی اين هنر 
را داشت. عضو شوراي راهبردي دانشگاه آزاد اسالمی با بيان اينکه رفسنجانی 
می خواست با حفظ دين اسالم با دنيا روابط انسانی برقرار کند اظهار کرد: او 
بزرگ مردي بود که وقتی از دنيا رفت پرچم ۵۶ کشور جهان به نشانه اداي 
احترام به او نيمه افراشته شد. وي مردمی بودن را از صفت هاي بارز هاشمی 
دانست و گفت: هاشمی فراز و نشيب هاي انقالب را از حفظ می دانست و 
تحليل می کرد. عضو هيأت امناي استان قم ادامه داد: ناطق نوري در 
مجلس هفتم آيت اهلل گفت “حاضرم قسم جالله بخورم که هاشمی 
از همان ابتدا تا انتها فقط براي خدا کار کرد”.عده اي هاشمی را تکه 
پاره کردند و  گفتند چند تا هاشمی داشتيم، قبل فتنه، بعد فتنه و… 

ولی هاشمی يکی بود.

 مشاور وزير بهداشت در امور مامايی 
در ديدار با رييس دانشگاه علوم پزشکی 
هاي  پتانسيل  به  اشاره  ضمن  گيالن 
موجود در دانشگاه علوم پزشکی گيالن، 
براي ارتقاي همه جانبه جايگاه مامايی در 
استان اعالم آمادگی کرد و گفت: کاهش 
عوارض زايمانی و ارتقاي کيفيت آموزش 
ماماها در عرصه  از دستاوردهاي حضور 
اين  در  )وبدا(؛  گزارش  است.به  بالين 
چابک  زاده  يوسف  شاهرخ  دکتر  ديدار 
گيالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رييس   -
علوم  دانشگاه  ويژه  ديدگاه  به  اشاره  با 

پايه  علوم  بين  ارتباط  توسعه  براي  گيالن  پزشکی 
و علوم بالين، گفت: در حال حاضر، دانشگاه علوم 
می  خود  راهبردي  برنامه  اساس  بر  گيالن  پزشکی 
خواهد با افزايش ظرفيت و پتانسل هاي گروه هاي 
توليد  و  کارآفرينی  توسعه  به  منجر  علمی  متفاوت 
ثروت در جامعه شود. در اين راستا، وظيفه دانشگاه 
حرکت در مسير مرزهاي دانش است. وي تصريح 
کرد: نزديکی دو ديدگاه در سطح وزارت بهداشت 
به  منجر  تواند  می  گيالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 

حوزه  اين  در  خدمات  کيفيت  ارتقاي  در  تسريع 
شود.  دکتر يوسف زاده چابک، افزود: با وجود رشد 
قابل توجه علوم پزشکی در بستر زمان، رشد علمی 
رشته مامايی در سال هاي اخير مغفول ماند. در اين 
زمينه با يک تاخير طوالنی شاهد تغييرات ساختاري 
در اين گروه هستيم. تعييراتی که با حضور پررنگ 
مسير  در  حرکت  و  بالين  عرصه  در  وقت  تمام  و 
علوم  دانشگاه  رييس  است.  همراه  دانش  مرزهاي 
گيالن  استان  در  کرد:  نشان  خاطر  گيالن،  پزشکی 

ارتباط علوم بالين و علوم پايه در گروه 
هاي مختلف آموزشی از جمله؛ مامايی، 
پررنگ ديده شده است و ما اميدواريم با 
استان،  توجه به ظرفيت هاي موجود در 
علمی  دستاوردهاي  بهترين  کسب  شاهد 
تهرانيان-  نجمه  دکتر  باشيم.   گروه  اين  در 
نيز  مامايی  امور  در  بهداشت  وزير  مشاور 
متفاوت  هاي  ديدگاه  از  خرسندي  ابراز  با 
توسعه  براي  گيالن  پزشکی  علوم   دانشگاه 
ارتباط بين رشته اي، گفت: گيالن می تواند 
باشد.  در کشور  مامايی  کانون هاي  از  يکی 
در  دانشگاه  حرکت  زمينه  اين  در  شک  بی 
ترسيم  راهبردي  انداز  چشم  تحقق  راستاي 
شده براي رسيدن به دانشگاه نسل سوم، مثمر ثمر خواهد 
بود. وي کاهش عوارض زايمانی و ارتقاي کيفيت آموزش 
در  مامايی  اهميت حضور گروه  از دستاوردهاي حايز  را 
گسترش  با  کرد  اميدواري  ابراز  و  برشمرد  بالين  عرصه 
بهداشت باروري و مامايی در عرصه بالين، شاهد گسترش 
اين رشته در آينده و بهبود سالمت مادران و نوزادان 
در جامعه، باشيم. جذب دانشجوي مامايی در مقطع 
پزشکی  علوم  دانشگاه  فعلی  هاي  اولويت  از   Phd

گيالن است.

خبر دانشگاه علوم پزشكی گيالن در مسير مرزهای دانش

دانشگاه آزاد  بايد  انديشه هاي 
آيت اهلل هاشمي را زنده نگهدارد

خبر 

مراسم يادمان گل آقا 
درفومن برگزار مي شود

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنري  معاون 
يادمان  مراسم  برگزاري  از  گيالن  اسالمی 
با  آقا(  )گل  فومنی  صابري  کيومرث  استاد 
فرهنگ  وزارت  هنري  امور  معاون  حضور 
روزنامه  مديرمسئول  اسالمی،  ارشاد  و 
برجسته  طنزپرداز  رفيع  رضا  اطالعات، 
هنرمندان  و  مديران  از  جمعی  و  کشور 
به  داد.  خبر  فومن  در  استانی  و  کشوري 
و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش 
ارشاد اسالمی گيالن، سيدوحيد فخرموسوي 
در گفت و گويی اظهار کرد: مراسم يادمان 
هنرمند طنزنويس، نويسنده و روزنامه نگار 
فقيد گيالنی، مرحوم کيومرث صابري فومنی 
پنج  عصر  سه  ساعت  آقا«  »گل  به  معروف 
تئاتر  آمفی  سالن  در  ماه  بهمن   ۱۴ شنبه 
اداره  سيدالشهدا  وهنري  فرهنگی  مجتمع 
می  برگزار  فومن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
انجام  هاي  هماهنگی  به  اشاره  با  وي  شود. 
و  ملی  برجسته  ميهمانان  حضور  براي  شده 
استانی در اين مراسم، تصريح کرد: دکتر علی 
امور هنري وزارت فرهنگ  مرادخانی معاون 
دعايی  االسالم  حجت  اسالمی،  ارشاد  و 
رفيع  رضا  اطالعات،  روزنامه  مديرمسئول 
طنزپرداز برجسته و آخرين سردبير مجله گل 
آقا، اکبر اکسير، فرامرز ريحان صفت، قاسم 
پهلوان از شعراي طنزپرداز استان از ميهمانان 

ويژه اين مراسم هستند.

در  حسينی  اربعين  نقاشی  تابلوي  از 
 ، اربعين  اتفاق  عنوان  با  رئال  سو   سبک  
در  فتحی  بهادر   ، بومی  برجسته  هنرمند  اثر 
شد.                                                                                                                                               برداشته  پرده  سر  رود  شهرستان  فرمانداري 
  به گزارش خبرنگار نشريه واکنش و گيالن 24،   
امير جانبازي رودسري ،  فرماندار با تقدير ازهنرمند 
رودسري ،  اين تابلو منحصر به فرد را به  نماينده 
عاليات  و  عتبات  ستاد  در  استان  فقيه  ولی  محترم 
تقديم کرد که با کسب اجازه از مقام معظم رهبري 
به کربالي معال منتقل شود.                            

  فتحی  پديد آورنده اين اثر در گفت و گو با 
کرد،  بيان  اربعين  پرده  شرح  در  واکنش  خبرنگار 
نقطه آغازين تابلو برگرفته از جمله بسم اهلل نوربوده 
با  را  زائران  عظيم  و خيل  گنبد حضرت   نقش  و 
الهام از جمله  ان الحسين مصباح الهدي و سفينته 
اين  ،بيست سال  کرد  عنوان  ام. وي  النجاة کشيده 
جمله  شنيدن  با  و  داشت  وجود  ذهنم  در  تصوير 
الهم لبيک در روز اول محرم امسال شروع به نقش 
زدن  تابلو کردم و مجموعا در طی 38 روز آن را به 

پايان رساندم.     

مدير عامل جمعيت هالل احمر،

اثر هنري اتفاق اربعين به نمايش در آمد  

رئيس كل دادگستري:

یکی ازمــواردی که باعث تشــدید 
ســردردهای میگرنی میشــود کمبود 

منیزیم است
 *موز و اســفناج سرشار ازمنیزیم هســتند و میتوانند سردردهای 

vakoneshiha@                               میگرنی را تسکین دهند

 یک مطالعه جدید نشان می دهد 
مردانی که مقدار زیادي گوشت 
قرمز مصرف می کنند، بیشتر در 

معرض خطر ابتال به بیماري التهاب روده قرار می گیرند.
vakoneshiha@ 

زندانهــاي هلند بعلت نبــود مجرم و 
زندانی به آسايشــگاه پناهندگان تبديل 

شده است
vakoneshiha@

قانون انتظار میگه ...

چطوري سردردهاي 
ميگرني روکاهش دهيم؟

آقايون نخورند ...

رندان و آسايشگاه

» سد معبر «

تصوير زيبايی از دريای 
همیشه كاسپین

»عجـب دنيــاي 
عجيبي است«

خرما افسردگي را سرکوب 
ميکند 

 راز جوان ماندن:
 منتظر هر چی باشی - وارد زندگيت ميشه.

پس دائم با خودت تکرار کن:
من امروز  - منتظر عالی ترين

vakoneshiha@  اتفاق ها هستم

مخصوصا با گردو مصرف شود.
 دليل استفاده از خرما در عزا به همين علت است

vakoneshiha@ 

1-خوردن جعفري 2-کسانی که 
زيادچاي بخورندپيرميشوند

3-خــوردن فلفــل باعث حفظ 
4-خــوردن  ميشــود  جوانــی 
ســيرازپيري زودرس جلوگيري 
را  جوانی  دوران  5-قارچ  ميکند 

افزايش ميدهد گوجه طــول عمرراافزايش ميدهد 6- اب هويج حافظ 
جوانی است.

16 ماده غذایی که شما را جذاب تر میکند:
1. زغال اخته؛ ضدتيرگی دندان 2. بذر کتان؛ اکسير جوانی پوست

3. کلم قرمز؛ ضدچين و چروک پوست 4. کيوي؛ ميوه دوستدار لثه
5. برگه زردآلو، نگهبان رنگ پوست 6. مرکبات؛ کپسول ضدپيري

7. آلو؛ ضامن ناخن هاي سفت و محکم 8. سير؛ جوان کننده پوست
9. تمشک؛ خداحافظی با ورم صورت 10. آووکادو؛ ميوه جوانی

11. غالت کامل؛ پاک کننده پوست  12. سنبل هندي؛ مهارکننده استرس 
13. انبه و هويج؛ هديه هايی براي پوست 14. شيرسويا؛ براي داشتن ناخن 
هاي بلند 15. لبنيات کم چرب؛ ناخن هايی که نمی شــکند 16. گوجه 
فرنگی براي درخشــان شدن پوست 17.شربت عسل و مرکبات:تسکين 
گلودرد وآنفوالنزا 18. ليمو عســل : ضد ســرماخوردگی19.دارچين و 
عســل : حال خوش0 2 زنجبيل و عســل : ضد معده درد21. ميخک و 
عســل : ضد دندان درد  22.سرکه سيب و عســل : ضد رفالکس 23. 
شــير،پرتقال وعسل : نرم کننده پاشــنه پا 24. عسل و شکر خام : ضد 
خشــکی پوست  25.عسل و ماست : ضد آکنه و جوش26.عسل و آب 
نارگيل : اســتحکام عضالت27.عســل و ليمو ترش : کاهش وزن  28. 
عسل و زردچوبه : زخم هاي دهانی 29. عسل و سرکه : شست و شوي 
سينوسها 0 3 . عسل و آب پرتقال : ضد اضطراب  31. عسل و آناناس 
: ترک ســيگار 32. عســل، برگ بو و کرفس : درد شکمی 33. عسل و 

روغن کرچک : قطع سکسکه 

از فال گيري پرسيدم 
چه ميکنی؟

 گفت:از حماقت انسانها
تکــه نانی در می آورم !  اينها از منی 

که   در امروزم مانده ام،  فردايشان را ميخواهند . 
vakoneshiha@   

برخــورد صميمانــه و قابل تقدير 
نيروي ســد معبر با مردي کهنسال 

و دستفروش در تربت حيدريه ...
 سد معبر صومعه سرا ياد بگيرد.

vakoneshiha@ 

ايران تنهاکشــوري در دنياست که بجاي 
اصيل  کاســپين)قوم  زيباي  ازنام  استفاده 
مهاجم مغول تبار »خزر«را  قوم  ايرانی(نام 

vakoneshiha@                          !براي اين دريا بکار ميبرد

از مردم جهان خواســتند که در مورد »کمبود غذا در ســاير کشــور ها » نظر بدهند ..؟!    ولی کسی نظر نداد .  چون مردم آفريقا نميدانستند » غذا » 
چيســت !   مردم آسيا نميدانســتند »نظر« چيست !  مردم اروپا نميدانستند »کمبود« چيست ! و مردم آمريکا نميدانستند »سايرکشورها« چيست !   و 

vakoneshiha@       .  کره زمين معلق مانده ببينيم تکليف چيست

كانال تلگرامی » واكنشی ها « زهرا رضائي

خانم ها و آقايان توجه 
 خوردن گردو در زمســتان، كليه  ها را گرم 

مى  كند و سرما را دفع مى  كند. 
 امام علی )ع(          

vakoneshiha@                          

زهرا رضائي

زهرا رضائي

زهرا رضائي

محمود رضايي   

25 ربیع الثانی  1438
 شماره   650 5 بهمن  1395 سه شنبه 



واكنش
95 درصد مطالب نشريه 

توليدي است

mohammadpour3650@yahoo.com :  آدرس الکترونيکي هفته نامه واكنش

    صفحه آرايي :       سالمه شيرزادي    

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوين

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور
 

نشريه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي

سه شنبه ، 5  بهمن 1395 ، 25 ربيع الثاني  1438 ، 24  ژوئن  2017 ، شماره 650 ، 8 صفحه

 دفتر رشت: خیابان سعدي، بازار روز،  الین سوم
دفتر منطقه اي : رشت ،  خ نامجو،  روبه روي سه راه منظریه، ابتداي كوچه صالحكار، ط سوم

شهردار  واكنش:  نشريه   
به  رسانی  خدمت  گفت:  رشت 
تنها  نه  درشت  دانه  بدهکاري هاي 
در  حركت  بلكه  نيست  عدالت 

راستاي توسعه محروميت است.
خبري  تحليلی  شبکه  گزارش  به 
سيدمحمدعلی  دكتر    ،  24 گيالن 
ثابت قدم  در مراسم بهره برداري از 
4 پروژه جمع آوري آب هاي سطحی 

در رشت که در محله پاره بيجار برگزار شد 
اظهار داشت: محله پاره بيجار نسبت به ساير 
که  و خوشحالم  است  برخوردارتر  کم  نقاط 

در خدمت اهالی اين منطقه هستم.
به عنوان  بايد  کرد:  اعالم  رشت  شهردار 

ازعلوم  براستفاده  جامعه  نياز  به  توجه  با   
؛از  مقاومتی  اقتصاد  درراستاي  بومی  دانش  و 
وزارات ورزش و جوانان می خواهم درحمايت 
هاي  فعاليت  ام  ابداعی  طب  درمانی  ماساژ  از 

سازنده اي داشته باشد .
محمد پشنگ از ورزشکاران خوشنام بوکس 
استان گيالن که بيش از 35 سال کارماساژ درمانی 
را انجام می دهد ، به ضرورت نگاه  مثبت جامعه 
پزشکی بر )طب پشنگ( که برگرفته از تجربيات 
و  کرد  تاکيد  باشد،  می  ورزشی  هاي  درمانی 
گفت:اين نوع درمان که براي اولين باردر ايران 
بصورت ابتکاري به آن دست يافته ام ، محصول 
آکادميک  ازعلوم  گيري  بهره  و  شخصی  تجربه 

فرزندم می باشد .
وي که در سال 1358 قهرمان بوکس کشور 
شده است ،با اشاره به اينکه همواره درصد عدم 
امکانات  برترين  که  پزشکانی  نزد  در  موفقيت 
امري  دارند  اختيار  در  را  تکنولوژيک  روزآمد 
طبيعی خواهد بود ،بر طب ماساژ درمانی که عدم 
موفقيت درآن وجود ندارد ،اصرار ورزيد و ياد 
آورشد:در سال هاي گذشته بيش از 2 هزار مورد 
از کشوررا بدون  ايران وخارج  ماساژدرمانی در 
حتی يک مورد شکايت با موفقيت انجام داده ام .

هاي  آسيب  از  بسياري  اينکه  بيان  با  پشنگ 
ورزشی حتی نياز به راديولوژي ندارند ،از درمان 
سرطان ،آرتروز ،ديسک کمر و ميگرن و دردهاي 

واحد  هزار   62 گفت:  گيالن  استاندار 
مسکن مهر در گيالن واگذار شده است.

گيالن  خبري  تحليلی  شبکه  گزارش  به 
مقام  قائم  با  ديدار  در  نجفی  دکتر    ،  24
راه و شهرسازي در مسکن مهر کشور  وزير 
گيالن  در  مهر  مسکن  واحد  هزار   62 گفت: 
از  به متقاضيان واگذار شده است که  تاکنون 
اين تعداد 41 هزار واحد مسکونی توسط راه 
بنياد مسکن  توسط  نيز  بقيه   و  و شهرسازي 
بابيان  وي  است.  شده  آماده  اسالمی  انقالب 
اينکه رسيدگی به مشکالت متقاضيان مسکن 

در  اجتماعی  عدالت  به  بيشتر  مسئول  يک 
مناطق کم برخوردار بپردازيم و توجه به قشر 

ضعيف جزء اصول دين و نظام ما است.
 شهردار رشت تصريح کرد: اگر با وجود 
بدهکاري هايی که بسياري از افراد دانه درشت 

:بواقع  کرد  تصريح  و  داد  خبر  نخاعی  ضايع 
بسياري از بيماري ها به روحيه نامساعد وضعف 
در اعتماد به نفس مربوط است. اين مربی بوکس 
هاي  ورزش  انجام  و  بدنی  استقامت  افزايش 
و  انديشی  ونيزمثبت  علمی  اصول  با  مختلف 
سالم  زندگی  يک  بارز  نکات  از  را  شاد  روحيه 
 70 :تقريبا  ساخت  نشان  خاطر  و  کرد  ارزيابی 
درصد از افرادي که دچار مشکلی در اندام هاي 
خود هستند درمان کرده و بيماران خاصی راکه 
نياز به جراحی داشته باشند به مراکز معتبر معرفی 

می کنيم .
ضعف  از  ناشی  را  سرطان  بيماري  پشنگ 
سيستم ايمنی بدن ارزيابی کرد و گفت :با درمان 
جسمی  توانايی  ارتقاي  به  بواقع  خودم  ابداعی 
و روانی فرد کمک کرده و در اين روش با 15 
الی 60 جلسه ضمن فعال کرن گلبول هاي قرمز 
بدن و ارتقاي سيستم دفاعی ،درمان کامل خواهم 
کرد . وي که خواستار حمايت از دانش تجربی 
خود توسط وزارت ورزش و جوانان می باشد 
،بر اين نکته اساسی تصريح کرد که براي درمان 

مهر در 3سال گذشته مورد تاکيد بوده است؛ 
براي  زيادي  وقت  يازدهم  دولت  در  گفت: 
حل مشکالت مسکن مهر و فراهم کردن زير 
نجفی  دکتر  شد.   گذاشته  الزم  هاي  ساخت 

نه  دهيم  ارائه  خدمات  آنها  به  دارند 
بلکه  نکرده ايم  ارائه  را  عدالت  تنها 
موجب می شود در راستاي محروميت 
بيان  با  قدم  ثابت  کنيم.   عمل  زايی 
اينکه شايد مناطق کم برخوردار بيشتر 
حافظ منافع نظام، انقالب و تفکرات 
فقر  کاهش  کرد:  بيان  باشند  پيامبران 
نگاه  و  می کند  کمک  انسان  تعالی  به 
فقر  کاهش  موجب  محور  عدالت 
سياست هاي  در  بايد  که  می شود 
وي  باشد.  داشته  وجود  شهرداري 
تاکيد کرد: کسانی که مدعی فقرزدايی هستند 
بدانند که که اين موضوع نبايد در شعار باشد 
و در سالی که از سوي مقام معظم رهبري به 
نام »اقتصاد مقاومتی و اقدام؛ عمل« نامگذاري 

شده بايد به آن عمل کنند.

آماده هر گونه تست و  ديده  آسيب  ورزشکاران 
هاي  رشته  آموختگان  دانش  حضور  با  آزمونی 

مختلف پزشکی هستم .
ازدرمان  پزشکی  جامعه  ايرادات  به  پشنگ 
کرد  خوداشاره  ساله  ده  چند  تجربه  با  بيماران 
ها  هزينه  تا  شود  آماده  شرايطی  :بايد  گفت  و 
هاي  روش  با  جامعه  در  بيماري  يک  تبعات  و 
نيزامنيت  آن  وحاصل  رسيده  حداقل  به  مختلف 
روانی مردم و سرعت بخشيدن به بهبود بيماران 
باشد . وي با اصرار براين موضوع که مدت زمان 
ماساژ  با  را  ورزشی  هاي  آسيب  اغلب  درمان 
روش  مندي  ،ازبهره  رساند  خواهد  حداقل  به 
نخاعی  بيماران  درمان  توانايی  که  داد  هايی خبر 
وآسيب هاي شديد وارده به مهره هاي کمربدون 
وزارت  در  افزود:بايد  و  گفت  سخن  جراحی 
ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان و 
تا برخی  ايجاد شود  علوم پزشکی همگرايی اي 
درمان هاي سنتی که قابليت کاهش دوره درمان 
جامعه  به  دارند  را  بيماري  بهبود  در  سرعت  و 
معرفی شود . وي ياد آورشد : اين بدترين شکل 
تواندهمچون طب  باعلمی است که می  برخورد 
براي  مناسب  جايگزينی  درمانی  گياه  و  سوزنی 
.پشنگ  باشد  داروهاي شيميايی  از  نابجا  استفاده 
بتواند  پردازي  ايده  هر  که  کرد  اميدواري  اظهار 
درمحيطی امن دانش خود را به سهولت درجامعه 
ارايه دهد. اين پيشکسوت ورزش کشورهم اکنون 
نگاه  با  را  ماساژورزشی  کار  در شهرستان رشت 
شکلی  به  ورزشی  هاي  آسيب  برخی  درمان  به 

اصولی دنبال می کند.

افزود: در دهه ي مبارک فجر نيز 1380 واحد 
آماده  گيالن  و شهرسازي  راه  توسط  مسکونی 
افتتاح است. قائم مقام وزير راه و شهرسازي در  ي 
مسکن مهر هم گفت: امسال مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان 
آماده سازي  روبنايی،  زيربنايی،  تامين خدمات  براي 
موارد  ديگر  و  ساختمانی  عوارض  پرداخت  معابر، 
يافت.  اختصاص  مهرکشور  مسکن  براي  نياز  مورد 
هزار   8 حدود   : افزود  مهرآبادي  اصغري  احمد 
از  مانده که  باقی  واحد مسکن مهر در گيالن 
تا  و  است  برخوردار  بااليی  فيزکی  پيشرفت 

پايان دولت يازدهم آماده می شود.

خبر ...

خبر ...

خبر ...

ورودي پرونده هاي استان گيالن 
کاهش يافت

توليد چاي در 7 سال اخير 
بي سابقه است

انتقال بيمه به صندوق هاي 
ديگرممكن است

دادگستري  کل  رئيس   
ورودي  گفت:  گيالن  استان 
در  قضايی  دستگاه  به  پرونده ها 
امسال  ماهه   ۹ در  گيالن  استان 
سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در 
يافته  کاهش  درصد   ۳ گذشته 
در  سياوش پور  احمد  است. 

شهيد  سالن  در  سرمايه گذاران  از  قضايی  حمايت  کميته  جلسه 
شاهد  استان  در  اينکه  به  اشاره  با  گيالن  کل  دادگستري  بهشتی 
روند رو به رشدي در صنايع و اقتصاد گيالن هستيم اظهار داشت: 
روند رکود و تعطيلی واحدهاي توليدي و صنعتی در استان گيالن 
اينکه رکود  بيان  با  کند شده است. رئيس کل دادگستري گيالن 
از واحدهاي صنعتی و توليدي استان در حال حذف شدن است 
واحدهاي  تاسيس  و  احداث  بر  مبنی  مطلوبی  گزارشات  افزود: 

صنعتی و توليدي جديد در استان داده شده است.
قضايی  پرونده هاي  ورودي  اينکه  بر  تاکيد  با  پور  سياوش 
دادگستري استان در 9 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته 3 درصد کاهش يافته است بيان کرد: از اول سال تاکنون 

بالغ بر 340 هزار پرونده وارد دستگاه قضايی استان شده است.
وي پرونده هاي ياد شده  ر را شامل پرونده هاي اجراي احکام، 
و گفت:  کرد  عنوان  دادسراها  و  دادگاه  هاي جزايی  نظر،  تجديد 
ورودي اصلی پرونده هاي وارده به دادگستري استان گيالن امسال 
بالغ بر 200 هزار پرونده بوده است. رئيس کل دادگستري استان 
گيالن 100 هزار پرونده از پرونده هاي سنواتی در 10 ماهه گذشته 
قضايی  منظر  از  کرد:  خاطرنشان  و  اعالم  مقطومه  را  گيالن  در 
وضعيت جامعه از نظر اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي رو 

به بهبود است.

 نشريه ي منطقه اي واكنش: 
كشور  چاي  سازمان  رئيس 
سبز  برگ  توليد  كرد:  اعالم 
به  اخير  سال  هفت  در  چاي 

،  وي  به گزارش شبکه تحليلی خبري گيالن 24  سابقه است. 
استان گيالن و شهرستان  باره گفت: چايكاران  اين  روزبهان در 
فصل  در  كشور  چاي  كشت  مناطق  تنها  مازندران  غرب  هاي 
از  بيش  كشت  زير  اراضی  هكتار  هزار   32 در  گذشته   زراعی 
140 هزار برگ سبز چاي برداشت كردند. وي تصريح كرد: از 
كارخانه هاي چايسازي  در  آوري  با عمل  برگ سبز  ميزان  اين 
31هزار تن چاي مرغوب توليد شده است كه اين نوع چاي تنها 
محصول بدون سم و افزودنی ها در جهان است . رئيس سازمان 
چاي ايران عنوان كرد: تاكنون بيش از 80 درصد چاي توليدي 
دو  باقيمانده هم طی  است و 20 درصد  در كشور عرضه شده 
به اصطالح ديگر چاي سنواتی  به فروش می رسد و  اينده  ماه 
نخواهيم داشت. چاي محصولی بوته اي و در طول سال سرسبز 
است كه هر سال برداشت چين اول آن از اواخر ارديبهشت ماه 
شروع و چين آخر هم در صورت شرايط جوي مناسب به چين 

چهارم می رسد در مهر همان سال برداشت می شود.
 فواید بی نظیر چاي سیاه

اكسيدان  آنتی  سبزي،  وعده  پنج  اندازه  به  چاي  فنجان  و   
دارد. چاي از تشكيل لخته هاي خونی در سرخرگ هاي اصلی 
جلوگيري می كند. پالك ها در واقع تركيبی از چربی خطرناك و 
كلسترول هستند. مصرف روزانه سه فنجان چاي راهكاري موثر 
پزشكان  است.  مغزي  سكته  و  قلبی  حمله  از  جلوگيري  براي 
كه  يادآور شدند  بازبينی جديد  استراليا در يك  دانشگاه غرب 
نوشيدن منظم چاي سياه يا چاي سبز می تواند 11 درصد خطر 

حمله قلبی و بيماري هاي قلبی را كاهش دهد.

گفت:  گيالن  استان  اجتماعی  تامين  مديركل  واكنش:  نشريه 
به گزارش   . ميان صندوق ها وجود دارد  بيمه اي  انتقال سوابق 
كه  به يك شهروند  پاسخ  در  ،  وي   24 گيالن  تحليلی خبري  شبکه 
خواست بداند امكان انتقال  سابقه اي بيمه اي از يك ارگان به صندوق 
مشاغل يا روستايی و كشاورزي ممكن است اظهار كرد: براساس قانون 
چنين انتقالی هيچ اشكالی ندارد. جميل حق پرست در خصوص بيمه 
اين خصوص در دست  در  اقدام هاي  عنوان كرد:  صيادان شمال هم 
انجام است اما هنوز اين نوع بيمه به تصويب نهايی نرسيده است. وي 
اين  بيمه خانم هاي خانه دار هم شفاف سازي كرد كه  در خصوص 
دسته از خانم ها تا سن 45 سالگی می توانند بيمه بشوند ، مگر 
آنكه پيش از اين سن سابقه اي بيمه اي درد وره اي از زندگی 
راستاي  در  پاسخ  اين  اجتماعی  تامين  كل  مدير  باشند.   داشته 
پرسش يك خانم كه پرسيد ، ايا می شود خانم هاي خانه دار در 

سن 50 سالگی و باالتر هم بيمه بشوند،  ارائه داد.

خـدمت به دانه درشت هاي بـدهكار 
بي عدالتي است

مدير كل تامين اجتماعي گيالن،

62 هزار مسكن مهر واگذار شد  

نکته  ...

چند نكته از اين معنا.....
 ضرب المثل تبتی میگه :

راز زندگی موفق و عمر طوالنی اينه كه .....
نصف بخوريم /  دو برابر راه بريم  /  سه برابر بخنديم  /  و بی اندازه عشق بورزيم...

خبر ...

و  برنامه  سازمان  رئيس 
اينکه  بر  تاکيد  با  گيالن  بودجه 
توسعه گيالن با بودجه کمتر از 
نمی شود، اعالم  محقق  درصد   5
و  مجلس  نمايندگان  كرد:از 
مديران عالی دستگاه هاي دولتی 
تقاضا داريم سهم بودجه استانی 
و  برنامه  مفهوم  درخصوص  محمدي  کيوان  دكتر  يابد.  افزايش 
مسير آن در کشور، يادآور شد: برنامه يک سند مکتوب و قانونی 
داراي اهداف، راهبردها، روش ها، سياست ها و ابزارهايی است که 

ما را براي رسيدن و حصول به يک هدف کمک می کند.
وي با اشاره به اينکه تدوين اولين برنامه توسعه در سال 1327 
بود و تا قبل از پيروزي انقالب 5 برنامه در کشور داشتيم، اظهار 
انقالب  از  پس  توسعه  برنامه  اولين  تحميلی  از جنگ  پس  کرد: 
در سال 1368 تدوين شد لذا سال آينده سال آغاز برنامه ششم 
استان گيالن  بودجه  برنامه و  رئيس سازمان  بود.  توسعه خواهد 
برنامه سوم توسعه را بهترين و موفق ترين برنامه توسعه پس از 
انقالب بوده دانست و افزود: پيش بينی رشد اقتصادي از 6 درصد 
به 6.1 درصد، رشد سرمايه گذاري از 10.1 درصد به 10.7 درصد، 
کاهش نرخ بيکاري از 12.6 به 12.3 درصد و تورم از 15.9 درصد 
به 14.1 رسيد. وي محوريت اقتصاد مقاومتی را مهم ترين ويژگی  
قالب  در  برنامه  اين  کرد:  تصريح  و  برشمرد  توسعه  ششم  برنامه 
اقتصاد مقاومتی به سمت عملياتی شدن در حرکت است. اين مقام 
مسئول با بيان اينکه برنامه ششم توسعه نخستين برنامه ريزي پس 
و  موضوعاتی خاص  و  محورها  از  تلفيقی  با  که  است  انقالب  از 
نه  زيست  محيط   و  آب  کرد:  عنوان  است،  شده  تدوين  راهبردي 
مکان محور  موضوعات  ملی،  سطح  در  بلکه  استان  سطح  در  تنها 
مانند مکران و اروند، موضوعات بخشی مانند معدن، کشاورزي و 
موضوعات فرابخشی در قالب اقتصاد مقاومتی مانند تقويت اقتصاد 
دانش بنيان و توسعه آمادگی دفاعی کشور محورهاي اساسی برنامه 
ششم توسعه هستند، چراکه همه کارها را نمی توان در يک مقطع 
زمانی انجام داد بلکه بايد اولويت بندي  هايی صورت گيرد. محمدي 
درصد   95 گفت:  گيالن،   96 سال  پيشنهادي  به  اشاره  با  بودجه 
بودجه در سطح ملی تصميم گيري می شود و کمتر از 5 درصد به 
استان ها اختصاص می يابد.بودجه استانی نسبت به سال گذشته در 
بخش هزينه اي 16.2 درصد و در بخش عمرانی حدود 14 درصد 
افزايش يافته است. رئيس سازمان برنامه و بودجه گيالن با تاکيد 
بر اينکه توسعه گيالن با بودجه کمتر از 5 درصد محقق نمی شود، 
ادامه داد: از نمايندگان مجلس و مديران عالی دستگاه هاي دولتی 
تقاضا داريم سهم بودجه استانی افزايش يابد، زيرا هر چقدر ميزان 
سرعت  يابد  افزايش  ملی  درصد   95 از  استانی  اعتبارات  جذب 

توسعه استان نيز افزايش خواهد يافت.  منبع: ايسنا

توسعه گيالن با اين بودجه 
محقق نمي شود

استاندار اعالم كرد،

شهردار رشت:

  مدير مسئول 

مدير مسئول  

مدير مسئول  

زهرا رضائي

رئيس سازمان برنامه و بودجه:

 با ماساژ سرطان را هم درمان خواهم کرد 
محمد پشنگ مربي ماساژ ورزشي :

وزارت ورزش و جـــوانان حمـايت کنـد 

حبيب اله محمدپور

ليال خدمت بين دانا 


