2

شنبه  25اسفند 1397

خبرها

رییس مجمع نمایندگان گیالن مطرح کرد:

اعالم آمادگی آذریها
برای سرمایهگذاری در کریدور
شمال-جنوب

گیالن امروز -رییس مجمع نمایندگان استان گیالن در
جریان سفر به جمهوری آذربایجان گفت :جمهوری آذربایجان
برای سرمایهگذاری  500میلیون دالری روی کریدور شمال-
جنوب باهدف اتصال خط آهن آستارا به رشت-قزوین اعالم
آمادگی کرده است.
ولی داداشی ظهر با اشاره به اینکه این دومین باری است که
به نمایندگی از رئیس مجلس شورای اسالمی به جمهوری
آذربایجان سفر میکنم ،اظهار کرد :در این سفر قرار است
گذر مرز ،الیروبی رودخانه مرزی آستارا چای و کریدور شمال-
جنوب پیگیری شود .رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن با
بیان اینکه مشکل گذر مرز اتباع ایرانی در سفر قبل تقریباً مورد
موافقت مجلس و برخی از دولتمردان جمهوری آذربایجان قرار
گرفت گفت :تمام تالش ما این است تا جزئیات گذر مرز در این
سفر تشریح شود تا بتوانیم موافقت نهایی را از دولت جمهوری
آذربایجان در این مورد بگیریم.
وی با اشاره به اینکه کریدور شمال-جنوب در صورت اتصال
راهآهن بینالمللی آستارا-آستارا به راهآهن قزوین-رشت تکمیل
میشود ،افزود :جمهوری آذربایجان جهت سرمایهگذاری 500
میلیون دالری روی کریدور شمال-جنوب باهدف اتصال خط
آهن آستارا به رشت-قزوین اعالم آمادگی کرده است .نماینده
مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
الیروبی رودخانه مرزی آستارا چای به طول  6و نیم کیلومتر در
دو مرحله در حال انجام است تصریح کرد :جهت الیروبی دیگر
بخشهای رودخانه پیگیر هستیم تا مرزنشینان از خطر و آسیب
بارشهای سیلزا و طغیان رودخانه در امان باشند.

نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس:

قیمت تمام شده تولید چای
 ۳۵درصد افزایش پیدا کرد

گیالن امروز -نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس
با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید چای حدود  ۳۵درصد
افزایش یافته است گفت :حذف ردیف ارزی برای واردات چای
خارجی هنوز به صورت قانون در نیامده است و جای نگرانی
دارد.
ذبیحاهلل نیکفر در جمع خبرنگاران اظهار داشت :نرخهایی که
اخیرا ً شورای اقتصاد برای خرید چای درجه یک و دو تعیین
کرده اقتصادی نیست زیرا طبق آمارها و اسناد موجود قیمت
تمام شده تولید چای حدود  35درصد افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه به
علت تورم بسیار شدید در کشور تولید چای برای کشاورزان
چایکار گیالنی اقتصادی و مقرون به صرف نیست عنوان کرد:
بنده و سایر نمایندگان مردم گیالن در مجلس تالش میکنیم
برای حمایت از چایکاران نرخهای اعالم شده تغییر پیدا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به اقدام دولت در
الیحه بودجه سال  98و گنجاندن تمام محصوالت نیازمند
خرید تضمینی در یک ردیف اعتباری اشاره کرد و بیان داشت:
با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق مجلس  125میلیارد تومان
برای خرید تضمینی برگ سبز چای در سال آینده در نظر
گرفته شد.
نیکفر با تأکید بر اینکه سیاست کلی دولت بر مبنای حذف
ف خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نیست عنوان کرد:
ردی 
دولت نمیخواهد با اتخاذ یکسری از تصمیمات کشاورزان را به
وضعیت بدتری انتقال دهد و نمایندگان نیز انتظار دارند دولت
در راستای ارتقاء سطح معیشت کشاورزان جدیتر قدم بردارد.
وی مصوبه شورای اقتصاد و نرخهای خرید تضمینی برگ سبز
چای که توسط کارشناسان آن تعیین شده را مورد توجه قرار
داد و تصریح کرد :طبق این مصوبه در سال زراعی جدید برگ
سبز درجه یک با قیمت  32هزار و  750ریال و برگ سبز
درجه دو با قیمت  18هزار و  492ریال از کشاورزان خریداری
میشود .نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس از
افزایش  20درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز درجه یک
و افزایش  21درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز درجه دو
خبر داد و گفت :نمایندگان گیالن و مسئوالن سازمان چای از
نرخهای اعالم شده رضایت ندارند و خواستار تجدیدنظر در آن
هستند .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تخصیص
اعتبار  125میلیارد تومانی برای خرید تضمینی برگ سبز چای
توسط دولت را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت :بر اساس
تصمیمات اتخاذ شده قرار است  50درصد خرید تضمینی برگ
سبز چای توسط کارخانجات چایسازی و  50درصد توسط
دولت تقبل شود.
نیکفر حذف تخصیص ارز  4هزار و  200تومانی برای واردات
چای را اقدامی بسیار ارزشمند از سوی دولت دانست و عنوان
کرد :امیدواریم با این تمهیدات وضعیت صنعت چای کشور بهتر
شود هر چند که حذف ردیف ارزی برای واردات چای خارجی
هنوز به صورت قانون در نیامده است و جای نگرانی دارد.
وی با بیان اینکه دادن ارز دولتی به واردکنندگان چای به
اشتغال کشور ضربه مهلکی وارد میکند اظهار داشت :بسیاری
از کشاورزان چایکار گیالنی تک محصولی هستند و با مشکالت
عدیده معیشتی مواجهاند بنابراین حمایت از آنها منوط به
اقتصادی شدن تولید چای در شمال کشور است.

{گیالن زمین}
امام جمعه رشت:

قاضی باید نقدپذیری را در خود احیا کند

گیالن امروز -نماینده ولی فقیه در گیالن با دعوت از جوانان برای شرکت در مراسم معنوی
اعتکاف ،گفت :اعتکاف بسیار تاثیرگذار است و انسان را بیمه می کند.
آیت اهلل رسول فالحتی دیروز در خطبه های نماز جمعه رشت با توصیه همگان به تقوای الهی
اظهار کرد :آنچه موجب می شود انسان درست شود وجود معلم و مربی خوب است تا او را
تربیت کند.
وی در ادامه به بمب گذاری منافقین در
نمازجمعه به امامت مقام معظم رهبری در
سال  ۶۳تهران اشاره کرد و افزود :امام(ره)
از تزلزل نداشتن خطیب نمازجمعه مذکور با
عظمت یاد کردند.
امام جمعه رشت با بیان اینکه  ۲۹اسفند
سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران است،
خاطرنشان کرد :در اذهان عمومی اینگونه
بیان شده که صنعت نفت به وسیله مرحوم
مصدق ملی شده اما به فرموده مقام معظم
رهبری اگر نبود حمایت های آیت اهلل
کاشانی ،معلوم نبود مصدق بتواند نفت را
ملی کند.
آیت اهلل فالحتی به سالروز والدت امام
علی(ع) در  ۱۳رجب اشاره کرد و گفت:
ائمه(ع) به تمام بشریت تعلق دارند و این روز
را به همه مردم تبریک می گوییم.
وی با اشاره به آغاز سه روز اعتکاف همزمان
با والدت امام علی(ع) ،بیان کرد :اعتکاف ایام
بسیار نورانی برای ایجاد رابطه با خداست اما
دشمن می خواهد آن را مشوه جلوه دهد.
نماینده ولی فقیه در گیالن با دعوت از جوانان
برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف ،تصریح کرد :اعتکاف بسیار تاثیرگذار است و انسان را
بیمه می کند.
آیت اهلل فالحتی به یکم فروردین ماه نخستین روز از سال جدید اشاره کرد و یادآور شد :امیدوارم
متولیان امر به ناتوانان جامعه توجه داشته باشند ضمن اینکه بازاریان در عرضه کاال به مردم
انصاف را رعایت کنند.
وی با تبریک اعطای نشان ذوالفقار از طرف مقام معظم رهبری به سردار سرلشکر حاج قاسم
سلیمانی ،اظهار کرد :اعطای نشان عالی ذوالفقار در حقیقت تعظیم خانواده شهدا و ملت های
عراق ،سوریه ،افغانستان و یمن به حاج قاسم سلیمانی است که مخلصانه عمل کرد.
امام جمعه رشت به ویژگی های مردمی بودن ،انقالبی بودن و مبارزه با فساد در دستگاه قضا در
حکم مقام معظم رهبری برای انتصاب رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و افزود :مردمی بودن به این
معناست که دستگاه قضا باید ملجای دردمندان و پاسخگوی مردم باشد ضمن اینکه مسئوالن
این قوه باید در سطح متعارف مردم زندگی کنند.
آیت اهلل فالحتی با بیان اینکه در دستگاه قضا باید مسئولیت ها به افراد انقالبی داده شود ،تصریح
کرد :ضد فساد بودن این است که دستگاه قضا باید سالم باشد.
وی بر شجاعت قاضی تاکید کرد و گفت :قاضی باید فارغ از جناح بازی ها باشد و نقدپذیری را
در خود احیا کند.
نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به سفر رئیس جمهور به عراق ،بیان کرد :در سفر رئیس
جمهور به گیالن بیان کردم آمریکا به درد ملت ایران نمی خورد و اروپائیان یدک کش آمریکا
هستند.
آیت اهلل فالحتی به عالقمندی کشورهای منطقه برای برقراری رابطه با ایران اشاره کرد و یادآور
شد :رئیس جمهور ایران با عظمت به عراق ورود کرد اما رئیس جمهور آمریکا منفور شد.
وی با بیان اینکه نمی دانم چرا برخی این قدر می گویند برجام ایران را از جنگ دور نگه داشت،
خاطرنشان کرد :این سخن توهین به ملت ایران است زیرا آنچه که توانست غربی ها را از ملت
ایران بترساند ،استقامت و شجاعت این مردم بود.
امام جمعه رشت یادآور شد :مقام معظم رهبری فرمودند؛ آمریکا غلط می کند ،ملت ما هر روز
مرگ بر آمریکا می گویند و مذاکرات هیچ نفعی برای ما نداشت.

آیت اهلل فالحتی با اشاره به اینکه مردم برای اسالم ،خون شهدا و رهبری ایستاده اند ،اظهار کرد:
احتمال جنگ نظامی علیه ایران به صفر رسیده و هیچ کشوری جرات حمله به ایران را ندارد.
وی همچنین پیرامون نظام خانواده در اسالم و ویژگی های تربیت اسالمی اشاره کرد و افزود:
تربیت اسالمی با فطرت انسان هماهنگ است.
نماینده ولی فقیه در گیالن با بیان اینکه تربیت اسالمی به خودسازی و خودصیانتی توجه دارد،
تصریح کرد :توجه مربی ،استاد و پدر و مادر
به دیگران از ویژگی های تربیت اسالمی است.
آیت اهلل فالحتی ،نخستین وظیفه پدر و مادر
در اسالم را تربیت فرزند عنوان کرد و گفت:
بیان اذان و اقامه به گوش نوزاد آموزش توحید
به فرزند است.

سبک زندگی اکثر مردمغربی
شده است
نماینده ولیفقیه در استان گیالن گفت :سبک
زندگی اکثر مردم ما غربی شده و متاسفانه
همه دغدغه والدین تامین دنیای فرزندان
است ،از این رو وظیفه کنونی ما تقویت اراده و
عقیده مردم است.
آیتاهلل رسول فالحتی صبح دیروز در همایش
گرامیداشت علمای واقف استان گیالن در
رشت اظهار داشت :علمای واقف مروجان
فرهنگ شیعه و شخصیتهای برجسته
گیالنی هستند و ترویج امور اقتصادی و
اخالقی بسیار ارزشمند است.
نماینده ولیفقیه در گیالن با بیان اینکه هیچ
شغلی برای انسان باالتر از ترویج احکام خدا
نیست گفت :رسالت اصلی پیامبران ترویج آیات قرآن و شریعت دینی برای هدایت انسان و
جامعه بود و وظیفه کنونی ما احیای ارزشهای مد نظر بزرگان دین در جامعه است.
امام جمعه رشت با اشاره به اینکه خمس در بسیاری از کشورها به صورت قانون اجرا میشود
خاطرنشان کرد :عمل به قوانین ،احکام و شریعت اسالم باعث پیشرفت و تعالی جامعه شده و
خیر دنیا و آخرت را از آن ما میکند.
آیتاهلل فالحتی با اشاره به تاثیرات وقف روی انسان اعالم کرد :انسان برای وقف باید اراده کند
که بخشی از اموال خود را که با رنج به دست آورده در اختیار سایران قرار دهد که این امر باعث
تقویت اراده انسان میشود.
وی با بیان اینکه وقف در نزد غیر مسلمانان نیز ارزش محسوب میشود تصریح کرد :وقف موجب
میشود که انسان بعد از مرگ نیز از ثمرات ثروت خود بهره ببرد و باعث تاسف است که در حال
حاضر این امر پسندیده در جامعه ما کمرنگ شده است.
نماینده ولیفقیه در گیالن ضمن اشاره به موقوفات امام علی(ع) گفت :مردم مدینه هنوز هم از
آب چاهی که ایشان حفر کرده بودند استفاده میکنند و همه علمای دین با وقف اموال خود به
مردم یادآوری میکنند که بعد از مرگ نیز میتوان از ثروت خود بهره گرفت.
وی با بیان اینکه انسان عامل اصلی بدبختی و خوشبختی خودش است تصریح کرد :خواجه نصیر
طوسی در زندان شرحی بر کتاب ابن سینا نوشت که هنوز هم در جهان فلسفه یک شاهکار
عظیم محسوب میشود و با این کارش توانست یک وقف علمی ماندگار کند.
امام جمعه رشت با اشاره به اینکه اعتقاد به آخرت اتفاقات خوشایند زیادی را در زندگی انسان
رقم میزند خاطرنشان کرد :انسان باید برای وقف کردن به آخرت معتقد باشد و بداند که اثر
کار خود را در آخرت میبیند.
آیتاهلل فالحتی با بیان اینکه موقوفات جامعه معلول اراده و عقیده مردم است افزود :سبک
زندگی اکثر مردم ما غربی شده و متاسفانه همه دغدغه والدین تامین دنیای فرزندان است ،از
این رو وظیفه کنونی ما تقویت اراده و عقیده مردم است.
نماینده ولیفقیه در گیالن با اشاره به اینکه اعتقاد به وقف که برای دنیا و آخرت انسان نافع است
در بین مسلمانان کمرنگ شده گفت :به تعبیر امام علی(ع) اگر انسان مال خود را وقف نکند بعد
از مرگ نظارهگر نابودی تالشهای خود در دنیا خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در انزلی خبر داد:

ساخت پیچیدهترین تجهیزات نظامی توسط نیروی دریایی ارتش

گیالن امروز -فرمانده نیروی دریایی ارتش از ساخت پیچیدهترین تجهیزات نظامی توسط
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سایه تالش و کوشش جهادی خبر داد.
امیر دریادار حسین خانزادی در مراسم دانشآموختگی و دریافت درجه دانشآموزان
فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران اظهار داشت :دریای خزر در منطقه شمال و تکمیل کریدور شمال به جنوب فرصتی
طالیی برای تعامل با کشورهای منطقه است .فرمانده نیروی دریایی ارتش صالبت و اقتدار
نیروی دریایی و دانشآموختگان آن را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت :نیروی دریایی مظهر
اقتدار جمهوری اسالمی در دریا است و بهعلت وجود ارزشها و قابلیتهای بسیار زیادی در
غرب آسیا مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است.
امیر دریادار خانزادی نیروی دریایی را ب ه فرموده مقام معظم رهبری یک نیروی راهبردی
اعالم کرد و ابراز داشت :جمهوری اسالمی ایران در مرکز منطقه غرب آسیا از موقعیت بسیار
ویژهای برخوردار است و یکی از مهمترین این ویژگیها موضوع بازرگانی و تجارت کاال است.
وی با ابراز اینکه ظرفیتهای بسیار بزرگی توسط منطقه غرب آسیا برای جمهوری اسالمی
بهوجود آمده است گفت :ایران اسالمی بهخاطر موقعیت ژئوپولیتیکی در مرکز منابع عظیم
انرژی جهان قرار گرفتهو لحظهای خلل در مسیر جابهجایی انرژی میتواند فاجعهای بزرگ
در فرآیندهای صنعتی ایجاد کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اتصال دریای خزر به جنوب کشور از طریق کریدور شمال جنوب
را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت :با عملی شدن این خط و مسیر حملونقلی ،عالوه بر
ایجاد بسترهای الزم برای رشد و توسعه ایران اسالمی ظرفیتهای عظیمی نیز در اختیار
کل جهان قرار میگیرد.
امیر دریادار خانزادی به توطئهها و هجمههای دشمن در دهه نخست انقالب اسالمی اشاره
کرد و اظهار داشت :در این مقطع حساس تاریخی که هنوز بسیاری از ساختارهای حکومتی
انقالب اسالمی شکل نگرفته بود دشمن و استکبار جهانی برای حذف انقالب به ترور و ایجاد
ناامنی روی آورد .وی با یادآوری اینکه ملت مقاوم و صبور ایران اسالمی تحت لوای رهبری
حکیمانه و مقتدرانه امام راحل تمام این تجارب سخت را پشت سر گذاشت تصریح کرد :تمام
این جانفشانیها برای این بود که آمریکاییها بهعنوان مظهر مسلم استکبار جهانی از این
کشور و از این منطقه بیرون رانده شوند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ظرفیتهای عظیم انقالب اسالمی را قدرت و منزلت کنار
بسترسازی برای رسیدن به اهداف تعیینشده دانست و عنوان کرد :توانایی مهار روندهای
نامطلوب در منطقه و اجرای روندها و فرآیندهای مطلوب مورد انتظار در سرلوحه اقدامات
نداجا قرار گرفته است.
امیر دریادار خانزادی هشت سال جنگ تحمیلی برای بهزانو درآوردن جمهوری اسالمی
ایران را بخشی از تالشهای جبهه غرب علیه این نظام اعالم کرد و بیان داشت :زمانی
که مستشاران آمریکایی بهبرکت انقالب اسالمی کشورمان را ترک میکردند میگفتند «ما
میرویم اما بهزودی بازمیگردیم» .وی باطل شدن خیال خام مستشاران آمریکایی توسط
انقالب اسالمی را از وعدههای محققشده پروردگار خواند و عنوان کرد :جوانان انقالبی ایران
اسالمی نشان دادند نهتنها هیچ نیازی به آمریکاییها نداریم بلکه برای همیشه دست آنها را
از منطقه و منابع سرشار ایران اسالمی قطع میکنیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش عدم وجود تجهیزات پیشرفته نظامی در دوران هشت سال دفاع
مقدس را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت :بهخالف باور و پیشبینی دشمنان رزمندگان
شجاع و باایمان انقالب در برابر دشمن بعثی ایستادگی کردند و با مقاومت خود درس بسیار
بزرگی به همه آنان دادند.
امیر دریادار خانزادی با تصریح به اینکه «حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست نیروهای
بعثی عراق نیفتاد» خاطرنشان کرد :این موفقیتها و پیروزیها که در سایه امدادهای الهی
ی رقم خورد که در پیشینه تاریخی این کشور قسمتهای مختلفی از
به دست آمد در حال 
ایران اسالمی جدا شد.

وی تقدیم  48هزار شهید توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقدس را
متذکر شد و تصریح کرد :حرکت جهادی در راستای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی که یکی
از برجستهترین آنها خودکفایی و استقالل است بهخوبی در نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران نمود پیدا کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه این نیروی راهبردی در عرصه آموزش به
خودکفایی کامل رسیده است اظهار داشت :امروز دیگر نیازی به اعزام کارکنان نیروی دریایی
به خارج از کشور برای فراگرفتن برخی از دانشها وجود ندارد و نیروی دریایی در این عرصه
به خودکفایی رسیده است.
امیر دریادار خانزادی با ابراز اینکه در سال گذشته عرصههای بینالمللی نیروی دریایی جوان و
بااقتدار جمهوری اسالمی ایران را بعینه دیدند اضافه کرد :برگزاری اجالس فرماندهان نیروی
دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند در تهران بزرگترین اجالس نظامی تاریخ ایران از بدو
پیروزی انقالب اسالمی بود.
وی با اشاره به اینکه تمام مقامات حاضر در این اجالس به توانمندیهای کارکنان نیروی
دریایی نداجا اذعان کردهاند اظهار داشت :عالوه بر اینها نیروی دریای نداجا در عرصه
سازندگی و استفاده از ظرفیتهای ملی نیز بسیار فعال بوده و به دستاوردهای ارزشمندی
نائل آمده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ساخت بسیاری از تجهیزات نظامی توسط متخصصان داخلی را
که بهگفته وی باور آن برای دشمنان بسیار سخت است مورد تأکید قرار داد و گفت :دشمن
خیال میکرد با چهار دهه اعمال فشار و تحریمهای شدید میتواند در مسیر خودکفایی
جوانان ایران اسالمی خللی وارد کند.
امیر دریادار خانزادی ساخت پیچیدهترین تجهیزات نظامی توسط نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران در سایه تالش و کوشش جهادی را متذکر شد و افزود :ساخت
زیردریاییها در کالس مختلف ،ساخت ناوشکن جماران و سهند و ساخت هواپیماهای
جنگنده بومی از جمله این دستاوردها است.
وی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر خودباوری زمینه تحقق اهداف و برنامهریزیهای آینده
در مجموعه نیروی دریایی را محقق میسازد اظهار داشت :استکبار جهانی و در رأس آن
آمریکا باید منتظر باشند که یک روز با دستان جوانان ایرانی بهطور کامل از منطقه غرب
آسیا بیرون رانده شوند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش نگاه امیدوارانه به آینده را در این نیروی راهبردی بسیار مهم
دانست و تصریح کرد :برای تحقق این هدف بزرگ و پیشبرد منویات ترسیمشده مقام معظم
رهبری باید سه مؤلفه ایمان و شجاعت و دانش در نیروی دریایی و دانشآموختگان آن
نهادینه شود.
امیر دریادار خانزادی با تذکر اینکه بدون نیروی ایمان نمیتوان صف دوست را از صف دشمن
تشخیص داد ابراز داشت :دشمن برای رسیدن به اهداف پلید خود لبخند میزند و ما باید
با تقویت نیروی درونی و اعتماد به نفس حواسمان کام ً
ال جمع باشد که در این مسیر فریب
چنین حرکتهایی را نخوریم.
وی با تأکید بر اینکه «در صورت نبود شجاعت در نیروها مرعوب امکانات مادی دشمن
خواهیم شد» عنوان کرد :شجاعت و ایمان به ما کمک میکند که در مقابل دشمن مقتدرانه
بایستیم و کنار کسب نیروی دانش و علم نیازهای خود در زمینه تجهیزات را بدون تکیه
به کشورهای بیگانه برطرف کنیم .فرمانده نیروی دریایی ارتش نمونهبرداری از تجهیزات
دشمن را مانعی در مسیر تحقق روحیه خودباوری و استقالل دانست و تصریح کرد :در
گام دوم انقالب که توسط مقام معظم رهبری تبیین و ابالغ شده باید برای رسیدن به
استقالل کارها را به دست جوانان انقالبی بسپاریم .امیر دریادار خانزادی آغاز تمدنسازی در
عرصههای مختلف را از مؤلفههای بسیار مهم گام دوم انقالب اعالم و اضافه کرد :احیاء تمدن
دریایی ایران اسالمی از اهداف بسیار مهم گام دوم انقالب است که بهدست توانمند نیروهای
متخصص و جوان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی محقق میشود.
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خبر

استاندار گیالن
در دیدار با مدیرعامل بیمه سالمت ایران:

دولت در مدیریت
هزینههای درمانی و حمایت از
بیماران عزم جدی دارد

گیالن امروز -استاندار گیالن برضرورت جلوگیری
از تجویزهای غیرضروری توسط پزشکان تأکید کرد و
گفت :دولت در مدیریت هزینههای درمانی و حمایت
از بیماران عزم جدی دارد.
دکتر مصطفی ساالری در دیدار با مدیرعامل بیمه
سالمت ایران با اشاره به لزوم توجه جدی به مسائل
درمانی مردم افزود :باید تالش کنیم تا با بهبود ارائه
خدمات در حوزههای درمانی بیش از گذشته شاهد
رضایتمندی مردم باشیم.
وی بیان اینکه استقرار دولت الکترونیک و مدیریت
منابع و مصرف باید یکی از اولویتهای بیمه سالمت
باشد ،اظهار داشت :با اجرای این طرح بویژه از طریق
نسخه نویسی الکترونیکی بسیاری از هزینههای مازاد
نیز برای بیمار و دستگاههای تحت امر کاهش پیدا
میکند.
استاندار گیالن با اشاره به شرایط سخت اقتصادی
گفت :نسخه نویسی الکترونیکی کاهش هزینههای
درمانی را به دنبال دارد.
نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به محدودیت
منابع مالی در حوزه سالمت افزود :با استفاده از دولت
الکترونیک امیدواریم خدمات بهتری را افراد تحت
پوشش بیمه دریافت کنند.
در ادامه این نشست طاهر موهبتی تصریح کرد:
برای ارتقاء سطح زیر ساختهای دولت الکترونیک،
شکلدهی فناوری  ITدر دستور کار قرار گرفت.
مدیر عامل بیمه سالمت ایران با بیان اینکه در سال
 ۹۷تعدد مراجعه به بیمارستانها  ۲۳٫۷کاهش پیدا
کرده ،افزود :با اجرای پروژه نسخه نویسی الکترونیک
امیدواریم ضمن کاهش مراجعات بیهوده به حوزه
سالمت ،در حوزه صرفهجویی منابع و خدمات رسانی
مناسب به مردم موفقتر از قبل عمل کنیم.
وی افزود :بدهیهای بیمه سالمت براساس پولی
که از صندوق توسعه ملی پرداخت شد ،در بخش
خصوصی صفر شده است.

یک مقام وزارت ارشاد در رشت:

مطبوعات کشور در کم ا هستند

گیالن امروز -مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :مطبوعات
کشور د ر کما هستند و با کمک یارانهها توانستهاند به
فعالیتشان ادامه بدهند.
حمید ضیاییپرور در جشنواره رسانه و مدیریت
شهری در تاالر گفتمان عمارت تاریخی شهرداری
رشت اظهار داشت :رسانه منتقلکننده مشکالت
مردم به مسئوالن است.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی با بیان اینکه یکی از وظایف رسانهها
آگاهیرسانی در تمامی حوزهها است تصریح کرد:
رسانهها در جوامع مختلف همانند آینه هستند.
ضیاییپرور با اشاره به اینکه در کشور ما رسانهها
جای احزاب را گرفتند بیان داشت :مشکالت مختلف
در حوزه احزاب باعث تداخل وظایف احزاب و
رسانهها شد.
وی با اعالم اینکه یکی از کارکردهای رسانهها آموزش
در تمامی حوزهها است عنوان کرد :امروزه رسانهها
تبدیل به یکی از منابع کسب اطالعات توسط
مخاطبان رسانه شده است.
ضیاییپرور با تاکید بر اینکه افزایش نقد و نظارت بر
کارکردها باعث افزایش مخاطبان رسانه میشود ابراز
داشت :سرگرمی و تفریح یکی از روشهای افزایش
مخاطب در رسانه است.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی با بیان اینکه مطبوعات کشور درکما
هستند و با کمک یارانهها توانستهاند به فعالیتشان
ادامه بدهند گفت 30 :خبرگزاری در ایران فعالیت
میکنند.
ضیاییپرور با اشاره به اینکه تیراژ مطبوعات ایران به
تیراژ کتابها رسیده است عنوان داشت :مرجعیت
رسانهای از داخل کشور به بیرون کشور انتقال یافته
است که باعث ایجاد مشکالت عدیده میشود.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی با اعالم اینکه مرجع اصلی جوانان
و نوجوانان در کسب اطالعات ،رسانههای مجازی
ت رسانه
هستند افزود :موضوع اخبار جعلی یکی از آفا 
هستند.
ضیاییپرور با تاکید بر اینکه جشنواره شکوفا در 5
سال گذشته در شهر تهران برگزار شد اظهار داشت:
جشنواره شکوفا باعث افزایش آگاهی شهروندان در
حوزه فناوری اطالعات شد.

