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بازدید مدیر کل صدا و سیمای گیالن از  تولید سریال »الک پشت« 

4

قدردانی فرماندار و امام جمعه لنگرود از اقدامات ارزشمند مدیریت شهری؛ 

بهره برداری از  سنگفـرش میـدان انقالب لنگرود
مهدی رجایی، شهردار لنگرود در مراسم بهره برداری از سنگفرش میدان نماز شهر لنگرود 
گفت: پل خشتی لنگرود از آثار تاریخی این شهر محسوب میشود که در مجاورت میدان 

نماز قرار دارد.
به گزارش جام جم رجایی در مورد اعتبار این پروژه گفت: پروژه سنگفرش میدان نماز ۵۰۰ 
میلیون تومان هزینه داشته است. رجایی با بیان این مطلب که در گذشته محوطه پل 
خشتی به عنوان پارکینگ استفاده می شد، گفت: استفاده از محوطه این فضای تاریخی 
به عنوان پارکینگ هیچ تناسبی با هم نداشتند و در راستای مطالعاتی که برای احیای و باز 
آفرینی پل خشتی انجام گرفت، پروژه را در سه فاز آغاز کردیم.وی ادامه داد: پروژه بازآفرینی 
میدان نماز و محوطه پل خشتی در سه فاز انجام خواهد شد که آغاز این پروژه از احیای 
پل خشتی و دو فاز دیگر محوطه پل خشتی و میدان است. رجایی با بیان این که در آینده 
محوطه میدان نماز به پیاده راه تبدیل خواهد شد، گفت: تصمیم داریم این پروژه را تا 
سه راه چمخاله و سه راه راه پشته شهر لنگرود ادامه دهیم و مردم از این منطقه به 
صورت پیاده راه استفاده کنند. شهردار لنگرود با بیان این که هر آبادانی خرابی هایی 
، اعضای شورا، راهنمایی و رانندگی و کسبه این منطقه برای  دارد، افزود: از فرماندار

صبر و حوصله و همراهی که داشتند، سپاسگزارم و امیدوارم اثرات زیبا سازی این منطقه 
سبب رونق کسب و کار بازاریان شود. وی در مورد المان میدان نماز نیز گفت: برای المان 
شهر  این که  به  اشاره  با  رجایی  شد.  خواهد  استفاده  انقالب  و  نماز  تلفیق  از  میدان  این 
لنگرود در گذشته دو دست خود یعنی لیالکوه و چمخاله را از دست داده است، گفت: از 
فرماندار شهرستان لنگرود می خواهیم که کمک کنند تا لیالکوه را به محدوده شهر لنگرود 
بیاورد زیرا شهر لنگرود به جز پل خشتی و پارک فجر منطقه گردشگری ندارد. با این اقدام 
هم شهروندان لیالکوه از محیط شهری بهره خواهند برد و هم گردشگران از منطقه زیبای 
حاشیه  در  لنگرود  جمعه  امام  نقوی  حجت االسالم  ادامه  در  می کنند.  استفاده  لیالکوه 
این مراسم ضمن بیان این که شهرداری و شورای اسالمی شهرلنگرود در سال های اخیر 
آبادانی هرچه بیشتر شهر لنگرود انجام داده است  اقدامات موثری در راستای توسعه و 
گفت: ما قدردان زحمات مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر لنگرود هستیم. در 
پایان فرماندار لنگرود نیز افزود: از مدیریت شهری لنگرود بابت ایجاد چنین فضایی تقدیر 
و تشکر می کنیم و آماده هر گونه همکاری و مساعدت با شهرداری و شورای اسالمی شهر 

در راستای توسعه شهری هستیم.

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش
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شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

سرپرست مدیریت درمان استان:

ساخت بیمارستان خصوصی
" میرزا کوچک خان"  کلید خورد

 پیام شهردار رشت خطاب به 
دانش آموزان ممتاز کارکنان 

شهرداری

بررسی اجرای نسخه الکترونیک 
با حضور سرپرست مدیریت 

درمان

 همزمان با سالروز والدت رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق 
)ع( عملیات اجرایی ساخت اولین بیمارستان خصوصی با نام 

میرزا کوچک خان در منطقه رامدشت رودسر آغاز شد.
به گزارش جام جم مدیر اجرایی این پروژه در جریان کلنگ زنی احداث این 
بیمارستان میزان سرمایه گذاری برای انجام این پروژه را که در زمینی به 
مساحت ۱۴ هزار متر مربع و با زیر بنای ۱۳هزار متر مربع ساخته می شود، 

۱۴۰میلیارد تومان اعالم کرد

؛ در منطقه رامدشت رودسر

 باید دالوری های دفاع مقدس را 
به نسل امروز برسانیم

 نویسنده کتاب »از کوه ها بپرسید«:
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آزاد در توسعه سالمت انزلی  ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه 
کرد؛ گیالن تاکید  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

4 ویژه ها

نماینده ولی فقیه در دیدار شهردار و شورای شهر رشت:

شــند ر با ا م د د ید مر ی با ر ا د ن شــهر ا یر مد
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مراسم رونمایی از کتاب از کوه ها بپرسید با حضور مسئوالن کشوری و استانی در لنگرود برگزار شد.
آزادگان و جانبازان سرافراز کشور و نویسنده کتاب”از کوه ها بپرسید”در  آذر ارجمند از  به گزارش جام جم فرهاد 
و  منافقین  با  و  گذاشتم  سیاست  عرصه  به  پا  انقالب  سال های  از  بنده  گفت:  کتاب  این  از  رونمایی  حاشیه 

بیگانگانی که می خواستند به انقالب اسالمی ضربه بزنند مبارزه کردم و چند باری از سوی جهاد سازندگی به جبهه 
اعزام شدم و همچنین از بانیان تاسیس بسیج در آنسرمحله لنگرود نیز بودم.

( حضور داشتم و همچنین در پاکسازی محورهای کردستان مانند  وی گفت: در عملیات شیاکوه )مطلع الفجر
جاده بانه به سردشت و بانه به سقز از فرمانده دسته تا فرمانده عملیات فعالیت می کردم.

آذر ارجمند با اشاره به این که ۲۴ نفر از جوانان لنگرود گروه ضربتی با عنوان میرزا کوچک خان را در کردستان 
تشکیل داده بودند، گفت: این گروه عملیات های ویژه ای را از جمله انهدام مقرهای دشمن و پاکسازی کردستان 

برعهده داشت.
وی ادامه داد: جزو اولین کسانی بودیم که با جالل طالبانی، رئیس گروه اتحاد میهنی عراق دیدار داشتیم و زمینه 
ارتباط عراق با ایران را فراهم کردیم که به واسطه همکاری با گروه اتحاد میهنی عراق عملیات های خوبی علیه ضد 

انقالبیون در عراق انجام شد.
آذر ارجمند با اشاره به این مطلب که در سال ۶۱ توسط گروهک خبات به اسارت در آمدم، تصریح کرد: در کردستان 

عراق در سال ۶۱ به مدت ۱۰ ماه اسیر بودم.
باال رفتن سن  با  افزود:  را جایی نگفتم،  تاکنون خاطراتم  این که  به  با اشاره  ادامه  رزمنده دفاع مقدس در  این 
احساس کردم که آنچه در مورد رزمندگان گیالنی در دفاع مقدس و دفاع از وطن می دانم باید بازگو کنم و بنده فقط 

راوی فداکاری های دوستانی هستم که خیلی از آنها شهید شدند و برخی دیگر جانباز هستند.
آذرارجمند با بیان این مطلب که کتاب از “کوه ها بپرسید” به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
به چاپ رسیده است، اظهار کرد: نوشتن این کتاب به مدت ۳ سال به طول انجامید و از میان خاطرات ۱۰ خاطره 

برتر انتخاب و مدون گردید.
وی در مورد انتخاب اسم این کتاب نیز گفت: این نام برای این انتخاب شد که کوه های کردستان شاهد ایثارگری ها 

و دفاع رزمندگان هستند.
این فرمانده دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در این کتاب از شجاعت و دالوری های جوانان سرزمینمان گفته 

شده است و می خواهیم این مطلب را به گوش نسل های آینده برسانیم که رزمندگان اسالم برای این کشور و 
انقالب چه زحماتی را کشیدند.

این آزاده سرافراز میهن خطاب به جوانان گفت: به جوانان توصیه می کنم که گوش به فرمان رهبر انقالب باشند و 
با حفظ وحدت و پرهیز از تندروی ها سبب نفاق و تفرقه نگردند.

وی در مورد فضای مجازی نیز گفت: فضای مجازی اگر درست استفاده شود فرصت خوبی است و به پیشکسوتان 
این عرصه توصیه می کنم نحوه درست استفاده کردن از این فضا را به بچه ها بیاموزند.

آذر ارجمند با اشاره به این مطلب که کتاب »از کوه ها بپرسید« در ابتدا با تشکیل ستادی به ریاست مهندس 
پوررجب آغاز شد، گفت: در واقع همه سختی ها و هدایت و هماهنگی ها بر عهده ایشان بود.

وی با بیان این مطلب که حاج اسماعیل یکتایی از جمله پیشکسوتان در حوزه ادبیات هستند که کمک شایانی 
برای انتشار این کتاب کردند، گفت: شروع و مشوق اصلی در نشر این کتاب ایشان بودند و راهنمایی های و بسیار 

مثمر ثمر بود.
این آزاده و جانباز سرافراز کشورمان در ادامه با بیان این مطلب که بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس در انتشار 
»کتاب از کوه ها بپرسید« سنگ تمام گذاشت، افزود: از جناب سرهنگ بایرامی و اسماعیل محمدپور برای همراهی 

و هماهنگی ها بسیار سپاسگزارم.
وی ادامه داد: حضور مسئوالن کشوری و لشکری از جمله فرماندار شهرستان لنگرود، شهردار و اعضای شورای 

شهر در مراسم رونمایی این کتاب نشان می دهد که مدیران و مسئوالن ما جهادی هستند.
آذر ارجمند با بیان این مطلب که تاکنون چاپ اول کتاب به فروش رفته است، گفت: با استقبال چشمگیر مردم 

بویژه مردم شهیدپرور لنگرود چاپ اول این کتاب تمام شد و چاپ دوم آن آغاز شده است.
گفتنی است، فرهاد آذر در گروه اولین آزادگان استان گیالن است که بعد از ۸ ماه اسارت توسط گروهک خبات در 
خاک عراق، در سال ۱۳۶۱ آزاد و پس از آن بالفاصله بار دیگر برای مبارزه با گروهک های دموکرات، کوموله و خبات 

به کردستان رفت و تا سال ۱۳۷۲ در همان منطقه ماند.

فرهاد آذر ارجمند، نویسنده کتاب »از کوه ها بپرسید«:

باید دالورمردی های  دفاع مقدس را به نسل امروز برسانیم

در منطقه رامدشت رودسر؛
ساخت بیمارستان خصوصی »میرزا کوچک خان« کلید خورد

)ع(  صادق  جعفر  امام  و  )ص(  اکرم  رسول  والدت  سالروز  با  همزمان 
عملیات اجرایی ساخت اولین بیمارستان خصوصی با نام میرزا کوچک 

خان در منطقه رامدشت رودسر آغاز شد.
به گزارش جام جم مدیر اجرایی این پروژه در جریان کلنگ زنی احداث 
در  که  را  پروژه  این  انجام  برای  سرمایه گذاری  میزان  بیمارستان  این 
مربع  متر  ۱۳هزار  بنای  زیر  با  و  مربع  متر  هزار   ۱۴ مساحت  به  زمینی 

ساخته می شود، ۱۴۰میلیارد تومان اعالم کرد.
و  تکمیل  زمان  تا  پروژه  اجرای  زمان  مدت  زاده  حسن  اردشیر  دکتر 
که پروژه در زمان  کرد  ابراز امیدواری  را ۴ساله ذکر و  آن  از  بهره برداری 

مشخص و تعیین شده تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با اشاره  به جمعیت ۱۵۰هزار نفری رودسر با داشتن یک بیمارستان 
دولتی، ضرورت احداث یک بیمارستان خصوصی به عنوان اهرم کمکی 
بنابراین  کرد:  اضافه  و  دانست  ناپذیر  اجتناب  را  ملت  و  دولت  برای 
تصمیم گرفته شد در کنار بیمارستان دولتی یک بیمارستان خصوصی 

نیز احداث می شود تا بتواند خدمات درمانی و تشخیصی ارائه دهد.
مراسم  این  حاشیه  در  نیز  رودسر  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
ساخت بیمارستان خصوصی را در کنار بیمارستان دولتی به عنوان نیاز 
مهم و اساسی شهرستان ذکر کرد و افزود: مطمئنا این روند می تواند 

رقیب خوبی در ارتقای خدمات سالمت محسوب شود.
ظرفیت  به  توجه  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  میر هاشمی  علی  سید  دکتر 
با  پزشکان  ورود  و  پزشکی  و  علمی  لحاظ  به  شهرستان  باالی 
تخصص های جدید به روند توسعه خدمات پزشکی شهرستان کمک 

شایانی خواهد شد.
نام  با  خصوصی  بیمارستان  اولین  احداث  کلنگ  گزارش  این  پایه  بر 
روند  در  شد.  زده  زمین  به  رودسر  رامدشت  منطقه  در  کوچک  میرزا 
و  لحاظ  آن  در  نیز  گردشگری  و  سالمت  مجتمع  پروژه  این  انجام 

پیش بینی شده است.
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مهرسا محمدی مقدم
پایه اول دبستان

مدرسه بهار دانش

ترمه تفکری 
پایه اول دبستان

مدرسه شهید مبرهن

ساره جعفرنژاد
پایه اول دبستان

مدرسه مهدی تحویلداری

یاسمن قانع
پایه اول دبستان

مدرسه زینبیه )س(

محدثه مرشدی
پایه اول دبستان

مدرسه شهید برادران فتحی فر

مهکامه امدادی
پایه اول دبستان

مدرسه فرشتگان

نیوشا نیاپور
پایه اول دبستان

مدرسه دیبا

امیرعباس نصیری
پایه اول دبستان

مدرسه شهید محمود مشخ

یسنا فاخته
پایه دوم دبستان

مدرسه شهیده فرحناز معصومی

هیوا علیجانی
پایه دوم دبستان

مدرسه شهید محمود صادقی

یلدا فاخته
پایه دوم دبستان

مدرسه شهیده فرحناز معصومی

نازنین زهرا خورسند
پایه دوم دبستان

مدرسه شهید مبرهن

یسنا حسین زاده
پایه دوم دبستان

مدرسه شهید همراه

امیرعلی کظمی
پایه اول دبستان

مدرسه مهر

یونا حسین زاده
پایه اول دبستان
مدرسه کادوس

محمدحسین سامعی
پایه اول دبستان

مدرسه آزاد اسالمی پسران

نیایش فرهودی
پایه دوم دبستان

مدرسه شهید صدوقی

آرینا فیضی
پایه دوم دبستان

مدرسه شاهد نسیبه

امیرعلی گندمی
پایه دوم دبستان

مدرسه پیشگامان ایران

پویان کریمان
پایه دوم دبستان

مدرسه احمد لبیب

آناهیتا امیدی خواه
پایه دوم دبستان
ئین مدرسه مهرآ

برسام رضایی
پایه دوم دبستان

مدرسه شهید صدیقی

محمدحسن ایمانی
پایه دوم دبستان

مدرسه شهید نصرتی راد

رونیکا داعی
پایه دوم دبستان

مدرسه نصرت

النا احمدی پور
پایه دوم دبستان

مدرسه نواندیش بندرانزلی

مه یاس ظفری
پایه دوم دبستان

مدرسه معراج

امیرعباس بحری
پایه دوم دبستان

مدرسه مفتاح

رقیه امدادی
پایه سوم دبستان

مدرسه شهید مبرهن

نارون صدرممتاز
پایه سوم دبستان

مدرسه باران اندیشه

مینو مرادی
پایه سوم دبستان

مدرسه عالمه طباطبایی

هانیتا رضائی
پایه سوم دبستان

مدرسه شهید خیراله کرمی

ملیکا حسینی
پایه سوم دبستان
ئین مدرسه مهرآ

هلیا امام دوست
پایه سوم دبستان

مدرسه شهید ثابت قدم

ساینا حسین زاده
پایه سوم دبستان

مدرسه آیت اله سعیدی

صنم حسین زاده
پایه سوم دبستان

مدرسه آیت اله سعیدی

فاطمه پورقلی
پایه سوم دبستان

مدرسه آزادگان گورابسر

نیایش قهرمانی زهرائی
پایه سوم دبستان

مدرسه حضرت رقیه )س(

آرتین حاکم زاده
پایه سوم دبستان

مدرسه قدس گلسار

کیارش صدیقی
پایه سوم دبستان

مدرسه مهر

مانی حمیدی
پایه سوم دبستان

مدرسه شاهد حضرت علی اصغر )ع(

طاها زورمند
پایه سوم دبستان
مدرسه پویندگان

سید امیرحافظ راضی
پایه سوم دبستان

مدرسه شهید عضدی

سید مجتبی یوسفی
پایه سوم دبستان

مدرسه شهید محمود مشخ

نازنین زهرا نعمتی
پایه سوم دبستان

مدرسه غیردولتی دیبا

سودا دلیری
پایه سوم دبستان

مدرسه شهید سیادتی

محمدرضا اسحق زاده
پایه سوم دبستان

مدرسه تائب

امیرعلی مصفا
پایه سوم دبستان

مدرسه شاهد حضرت علی اصغر )ع(

سارینا علی محمدی
پایه چهارم دبستان

مدرسه نصرت

هستی قربانی
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید خیراله کرمی

ستایش سیرتی
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید همراه

حوریا روائی
پایه چهارم دبستان

مدرسه سپاس

ملیکا گیاهی
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهیده زهرا دقیقی

فاطمه عشقی
پایه چهارم دبستان

مدرسه کوثر

فاطمه عوض پور
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید  کامران نجات الهی

تینا طاعتی
پایه چهارم دبستان 

مدرسه استقالل

ساجده سروش
پایه چهارم دبستان

مدرسه نگاه سبز

نرگس قدیمی صفت
پایه چهارم دبستان

مدرسه عالمه طباطبایی

امیر پویان سیاری
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید نوری نیاکان

ایلیا گل پرور
پایه چهارم دبستان

مدرسه آرتا

راستین روشن ضمیر
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید نصرتی راد

راستین نیک پور
پایه چهارم دبستان
مدرسه معرفت نو

اوستا خردادپور گوهری
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید خوش سیرت

امیرحسین قنبرزاده
پایه چهارم دبستان

مدرسه آیت اهلل محمدی گیالنی

طاها حسن زاده
پایه چهارم دبستان

مدرسه نبوت

سودا بهاری
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید زورمند

امیرعلی مرادی
پایه چهارم دبستان

مدرسه شهید مصطفی کریمی

ضحا نوروزی
پایه پنجم دبستان

مدرسه کوثر

محمدمهدی صیبی
پایه پنجم دبستان

مدرسه شهید عضدی

محمدحسین بابایی
پایه پنجم دبستان

مدرسه مهرآیین

کوثر حاتم
پایه پنجم دبستان

مدرسه شاهد سمیه

طاها سرمست 
پایه پنجم دبستان

مدرسه شهید محمد منتظری

آرین قاسمی
پایه پنجم دبستان
مدرسه علم و هنر

غزل فدایی
پایه ششم دبستان

مدرسه شهید منتظری

محمدرضا حبیبی
پایه پنجم دبستان

مدرسه شهید لطفی

شایان حقدوست
پایه پنجم دبستان

مدرسه کنکاش

علیرضا عاقل منش
پایه پنجم دبستان

مدرسه قدس پسران

تبسم محمدی
پایه ششم دبستان

مدرسه فکر نو

سیدامیر صالح راضی
پایه ششم دبستان

مدرسه شهید عضدی

امیرجواد نامی
پایه ششم دبستان

مدرسه حاج محمد جعفر جالئی

محمدحسین اسالمپرست
پایه ششم دبستان

مدرسه برادران شهید نصرتی راد

مهدی محمدی
پایه ششم دبستان

مدرسه آراد

امیرمهدی کریمان
پایه ششم دبستان

مدرسه حاج محمد جعفر جالئی

سیدطاها باکی هاشمی
پایه ششم دبستان

مدرسه حاج محمد جعفر جالئی

امیرحسین ربیع پور
پایه ششم دبستان

مدرسه استثنایی ایمان

محمدمهدی کاظمی
پایه ششم دبستان

مدرسه شهید مصطفی کریمی

مهدی رحیم نژاد
پایه ششم دبستان
مدرسه معرفت نو

گلنارهدایت پناه
پایه اول دبستان

مدرسه شاهد فومن

امیرمهدی آروندی
پیش دبستانی

مدرسه گلهای بهشت

باراد امینی
پیش دبستانی

مدرسه نواندیشان

ریحانه حسن پور
پیش دبستانی

مدرسه بهار دانش

امیرمهدی قنبرزاده
پیش دبستانی

مدرسه شهید مصطفی کریمی

آریا دلیری
پیش دبستانی

مدرسه باغ شاپرکها

کالنشــهر رشت کارکنان شهـــــرداری  آموزان ممتاز   دانش 

دانش آموز تو را راهنمایی می کند و عمل تو را به مقصد می رساند.
 حضرت علی )ع(
با  هماهنگ  اسالمی،  تربیت  همراه  به  آموزی  دانش  به  اهتمام 
است  ایمان  و  دین باوری  با  قرین  و  آدمی  خداجوی  فطرت 
به نوبه  دارد.  همراه  به  را  آدمی  تعالی  و  پیشرفت  بال  دو  و 
خود موفقیت پرافتخار شما را در سال تحصیلی 99-9۸ که 
کوشش  و  پشتکار  و  صحیح  تعلیم  و  تربیت  از  نشانه ای 

بی وقفه و مداوم شماست، تبریک عرض می نمایم و رشد، نمو و بالندگی 
شما را از خداوند منان خواستارم. امید است که در این عرصه پرافتخار به 

درجات باالتر نایل آیید.

سید محمد احمدی- شهردار رشت

پرتاژ ر



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان گیالن

تا دوست ُبَود، تو را گزندى َنُبود      
تا اوست، غبارِ چون و چندى َنُبود

بگذار هر آنچه هست و او را بگزین     
نیکوتر از این دو حرف، پندى َنُبود

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان گیالن:  مهدی شریعت ناصری              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان گیالن:

013 -33230064 
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خبرخبر
سیمای  و  صدا  کل  مدیر  بازدید 
گیالن از  تولید سریال »الک پشت« 

گیالن  سیما  و  صدا  مرکز  مدیرکل  باقرزاده  دکتر 
به همراه کوچکی نژاد و احمدی نمایندگان مردم 
اللهی  فتح   ، اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت 
استانی  مدیران  از  دیگر  جمعی  و  رشت  فرماندار 
در  حضور  با  هنرمندان  از  گروهی  و  شهرستانی  و 
از روند  محل تصویر برداری سریال »الک پشت«  

تولید این اثر بازدید کردند.
به گزارش جام جم باقرزاده مدیرکل صدا و سیمای 
از حضور  مرکز گیالن در این مراسم ضمن تقدیر 
سریال  درخصوص  توضیحاتی  بیان  و  مسئوالن 
ضمن تشکر از عوامل سریال که با حرکت جهادی 
در ایام شرایط شیوع ویروس منحوس کرونا و با 
نشاندن  برای  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت 
از  می کنند  تالش  استان  مردم  لبان  بر  لبخند 
از  بیش  حمایت های  خواستار  استان  مسئوالن 
آثار نمایشی  پیش از هنرمندان پر توان در تولید 
سریال  شد.  باران  شبکه  تلویزیونی  برنامه های  و 
 ۲۵ قسمت   ۶۵ در  طنز  قالب  در  پشت«  »الک 
تولید  و  تهیه  گیالن  مرکز  سیمای  در  دقیقه ای 

می شود.
داستان این سریال در خصوص شخصیتی به نام 
متوسط  طبقه  از  خانواده ای  پدر  رخدانه«  »ایوب 
شهربه  پایین  در  منطقه ای  در  که  است  جامعه 
تازه  که  فرزندشان  و  دامادش  و  دختر  همراه 
خانواده  به  و  رسانده  پایان  به  را  سربازی  خدمت 
اتفاقاتی  درگیر  و  می کند  زندگی  شده  ملحق 
این  به  همسایگانی  مسیر  این  در  و  می شوند 
جریان اضافه می شوند و این وقایع، موقعیت های 
مسائل  سریال  این  می کند.  ایجاد  بسیاری  طنز 

مختلف اجتماعی را به زبان طنز بیان می کند.

استان  درمان  مدیریت  سرپرست 
خبر داد؛

بررسی اجرای نسخه الکترونیک با 
حضور سرپرست مدیریت درمان

در  استان  عمومی  پزشکان  انجمن  اعضای 
درمان  مدیریت  سرپرست  با  مشترکی  جلسه  
گام  الکترونیک  نسخه  این که  بیان  با  استان 
به  می باشد  مردم  درمان  ارتقاء  برای  بزرگی 
آموزش  عدم  جمله  از  مشکالت  از  برخی  بیان 
ح  طر شدن  اجرایی  در  پزشکان  برای  کافی 
بودن  پایین  علت  به  سیستم  مشکالت  و 

سرعت اینترنت پرداختند. 
سرپرست  قنبرپور  دکتر  جام جم  گزارش  به 
از  قدردانی  ضمن  استان  درمان  مدیریت 
ح های  طر اجرای  همراهی  در  پزشکی  جامعه 
الکترونیک  نسخه  ح  طر مثل  رو  پیش 
پیشرفته  ح های  طر اجرای  در  داشت:  اظهار 
زیادی  مزایای  که  الکترونیک  نسخه  مثل 
با  همگام  باید  دارد  پزشکان  و  بیماران  برای 
کشور های پیشرفته جهان تالش نماییم. وی 
جامعه  باید  افزود:  پزشکی  جامعه  به  خطاب 
ح های  پزشکی پیگیر و مطالبه گر در اجرای طر

مهم و پیشرفته پزشکی  باشند. 
اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  سرپرست 
در  شده  ح  مطر مشکالت  رفع  برای  گیالن 
مدیریت  که  نمود  تاکید  الکترونیک  نسخه 
درمان استان به طور جد پیگیر موضوع بوده 
و  مجازی  فضای  از  استفاده  با  همچنین   و 
کارشناسان  آموزشی،  کارگروه های  تشکیل 
پاسخگویی  آماده  وقت  تمام  درمان  مدیریت 

به پزشکان طرف قرار داد خواهند بود. 

امام خمینی)ره)

شرکت  آفتاب موبایل شمال
خرید و فروش گوشی های صفر، کارکرده و لوازم جانبی

تعمیرات تخصصی و فوق تخصصی سخت افزار، نرم افزار، تعویض گلس موبایل و تبلت 
تمامی برندهای روز دنیا با پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات و با کادری مجرب.

آدرس شعبه پاساژ عالءالدین:

رشت - خیابان الکانی – پاساژعالءالدین - طبقه همکف - واحد3 - موبایل آفتاب
 آدرس دفتر: رشت- الکانی – روبه روی بانک ملی- مجتمع کاسپین - طبقه2- واحد 5 - شرکت 

خدمات تلفن همراه آفتاب موبایل شمال
تلفن های تماس:  33263359 - 09118162776

شرکت حسابداری 
توسن حساب پرداز کاسپین

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مشاوره مالی و 
مالیاتی و بیمه و ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه مالیاتی و امور ثبت شرکت
نصب و استقرار نرم افزارهای حسابداری و مالی

تلفن : 01342526695 - 09335169478

 خرید و فروش - رهن- اجاره- تجاری- اداری- صنعتی و مسکونی 

 مشاوره جهت اخذ پروانه در بنیاد مسکن

 مشاوره جهت اخذ سند روستایی و شهری و منطقه آزاد

ونوس-   مجتمع  در  تجاری  و  مسکونی  برندهای  فروش  و  خرید   

ستاره شمال- برند سنتر- برج طاووس

آدرس: منطقه آزاد انزلی- باغ محله- جنب پمپ بنزین

به مدیریت: آقای امالک

تلفن: ۰۹۱۱۱۳۶۷۸۴۱- ۰۹۱۱۵۴۵۴۵۵۰- ۰۹۱۱۱۳۶۹۰۲۳

آماده هر گونه پروژه ساخت و ساز یا خرید فروش 
از رشت تا انزلی

آیت اهلل رسول فالحتی در دیدار شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت ،وحدت میان شورای شهر را اثرگذار 
عنوان کرد و افزود: اعضای شورای شهر ایده های یکدیگر 
یک  به  رسیدن  پایان  در  اما  می دهند  قرار  نقد  مورد  را 
هدف واحد بسیار مهم است و این امر اعضای شورا را از 

آسیب ها حفظ می کند.
اعضای  این که  بیان  با  رشت  جمعه  جام جم  گزارش  به 
شهر  بخشی  سامان  برای  مردم  وکالی  شهر  شورای 
با  برنامه ها  اجرای  کرد:  تصریح  می شوند،  محسوب 
اولویت بندی مهم بوده زیرا اولویت ها همیشه در چشم 

مردم است.
در  گذشته  مسئوالن  فعالیت  به  فالحتی  اهلل  آیت 
مجموعه های مختلف اشاره کرد و گفت: هرگز گذشتگان 
را تخریب نکنید بلکه تالش داشته باشید ضعف های آنها 
را جبران کنید. وی با برشمردن مشکالت و آسیب های 
آلودگی  کرد: محیط زیست، پسماند،  بیان  شهر رشت، 
از  شهر  حاشیه های  و  گوهررود  و  زرجوب  رودخانه های 
اولویت های شهر رشت است. نماینده ولی فقیه در گیالن 
با اشاره به این که در جامعه امروزی شهر و روستا به هم 
گره خورده است، خاطرنشان کرد: آسیب هایی که از روستا 
به شهر وارد می شود و همچنین آسیب های شهری که به 
روستا می رسد باید با اولویت بندی بر طرف شود. آیت اهلل 
فالحتی یادآور شد: همه کارها با پول و سرمایه به سرانجام 
تالش  را  اقتصادی  هر  از  نیمی  از  بیش  بلکه  نمی رسد 

جهادی انسان پیش می برد. وی با بیان این که فکر، تالش 
و همکاری بین متولیان بسیاری از کارها را پیش می برد، 
اظهار کرد: همت، اراده و تالش در انجام امور بسیار مهم 
است. امام جمعه رشت، نبود نظارت را از گالیه های مردم 
نسبت به دستگاه ها عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ کاال 
برای مردم دردآور است بنابراین نظارت بر عرضه و توزیع 

بویژه در توزیع خرد کاال مهم است.
آیت اهلل فالحتی با تاکید بر این که متولیان امر باید دارای 
دست پاک و فکر پاک باشند، بیان کرد: زیر مجموعه ها 
نیز باید دارای دست پاک و فکر پاک باشند ضمن این که 
نظارت موجب می شود حواس ها جمع باشد. وی، یکی 

را نبود هماهنگی میان مسئوالن مربوطه  از مشکالت 
دانست و تصریح کرد: ده ها نهاد و سازمان با شهرداری در 
ارتباط هستند و ارتباط بین دستگاه ها برای برطرف کردن 
آسیب های شهری تاثیرگذار است. نماینده ولی فقیه در 
افق ها  باید  برنامه ها  اجرای  این که در  به  با اشاره  گیالن 
نامه ها  آیین  مواقع  گاهی  کرد:  خاطرنشان  شود،  دیده 
بخشی نگر هستند در صورتی که در برنامه ریزی ها باید 
افق ها را ببینند. نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به 
این که مدیران شهرداری باید مردم دار باشند، بیان کرد: 
با مراجعه کنندگان مردمی باید با حوصله و سعه صدر 
برخورد شود. آیت اهلل فالحتی با آرزوی موفقیت برای سید 

امیدواریم  کرد:  تصریح  رشت،  شهردار  احمدی  محمد 
شهردار در مدت باقی مانده تالش مضاعفی داشته باشد. 
شهردار رشت نیز در دیدار مذکور به فرصت داده شده 
مردم به متولیان در اجرای امور شهری اشاره کرد و گفت: 

زمینه های پیشرفت شهر رشت مهیاست.
سید محمد احمدی با اشاره به موانع توسعه شهری، بیان 
کرد: باید بپذیریم که مدیریت شهری با این قوانینی که در 
کشور حاکم است، پاسخگو نیست و مدیریت یکپارچه 
شهری در ایران وجود ندارد. وی اضافه کرد: سازمان ها باید 
بر اساس قانون تبعیت داشته باشند و تمام تقصیرها را 
به گردن شهرداری نیندازند.شهردار رشت با بیان این که 
فصل سرما را در پیش داریم، تصریح کرد: شهرداری رشت 
آالت در وضعیت بدی قرار دارد ضمن  از لحاظ ماشین 
این که توقع هایی از دستگاه های مختلف داریم و باید به 

این توقع ها توجه شود.
احمدی به ابرچالش های شهر رشت اشاره کرد و یادآور 
شد: نبود برنامه محوری و پسماند از ابرچالش های شهر 
راستای  در  داد:  ادامه  وی  می شوند.  محسوب  رشت 
معضل پسماند سه پروژه زباله سوز، تصفیه خانه شیرابه 
داریم.  برنامه  در  را  کمپوست  کارخانه  ظرفیت  ارتقای  و 
ساختار  در  رشت  شهرداری  این که  به  اشاره  با  احمدی 
شهرداری  اداری  ساختار  کرد:  بیان  دارد،  مشکل  اداری 
رشت باید اصالح شود ضمن این که کارکنان باید نسبت 

به شرح وظایف توجیه شوند.

نماینده ولی فقیه در دیدار شهردار و شورای شهر رشت:

مدیران شهرداری باید مردم دار باشند

دکتر ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
اظهار  انزلی،  بندر  در  پزشکی  خدمات  ارائه  لزوم  بر  تاکید  با  گیالن  درمانی 
کرد: در شهرستان بندرانزلی دو برابر سایر شهرستان ها پزشک متخصص 
اختصاص یافته و این مهم می طلبد از داشته ها و ظرفیت های موجود در 

این شهرستان بیشتر استفاده شود.
  به گزارش جام جم ساالری با اشاره به عقب ماندگی زیرساخت های بهداشت 
و درمان در بندرانزلی، افزود: کارهایی که طی چند سال گذشته و پیش از 
تشدید تحریم ها در این شهرستان می توانست انجام شود متأسفانه در 
انزلی موردتوجه قرار نگرفته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با 
اشاره به تراز منفی درآمدی بیمارستان انزلی، گفت: 14 میلیارد تومان به ازای 
که در  اعتبار صرف شده در حالی  انزلی  درآمد هفت میلیاردی بیمارستان 
شرایط حضور 53 پزشک متخصص در این بیمارستان، درآمدها باید بیشتر 
باشد. دکتر ساالری با تاکید بر این که شیفت های عصر و شب در بیمارستان 
باید توسط پزشکان متخصص ارائه خدمت کنند، گفت: در برخی از مطب ها، 
باید  مردم  این رو  از  می کنند،  ویزیت  بیمار  شب  نیمه های  تا  پزشکان 
به صورت شبانه روزی از خدمات درمانی بیمارستان انزلی نیز بهره مند شوند. 

پزشکی،  تشخیص  ازجمله  درمانی  خدمات  درون سپاری  به  اشاره  با  وی 
گفت: باید بسیاری از خدمات آزمایشگاهی به مردم انزلی ارائه شود تا برای 

هر آزمایش ساده مجبور نباشند به بیرون مراجعه کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این که باید از ظرفیت پزشکان 
موجود در انزلی استفاده شود، گفت: پزشکان مستقر در بیمارستان شهید 
بهشتی انزلی تمام وقت هستند نه پاره وقت.  بنابراین خدمات ارائه شده نیز 

باید تمام وقت به مردم ارائه شود.
دکتر ساالری با تاکید بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی در جهت توسعه 
خدمات سالمت در انزلی، گفت: شرکت نفت در جنوب کشور درآمدی را به 
حوزه سالمت تخصیص می دهد و الزم است درصدی از درآمد منطقه آزاد 
انزلی نیز به شهرستان و حتی به استان اختصاص پیدا کند تا ما شاهد رشد 

و توسعه سالمت در این منطقه باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تاکید کرد؛
ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد در توسعه سالمت انزلی 

نگهداری  و  تعمیر  جهت  دارد  نظر  در  رشت  شعبه  خاورمیانه  نجم  زنجیره ای  فروشگاه های  شرکت 
آسانسور و پله برقی از طریق برگزاری مناقصه و برای مدت معین )یکسال( قرارداد منعقد نماید. لذا 
)از   1399/8/24 گهی لغایت  آ ج  از تاریخ در از شرکت های فعال در این بخش دعوت به عمل می آید 
500/000 ریال )پنجاه هزار تومان( به  16:00 به منظور دریافت اسناد ضمن واریز مبلغ   –  9:00 ساعت 
حساب سپرده 081100002868002 بانک پارسیان، شعبه الکانی، در وجه شرکت فروشگاه های زنجیره ای 

نجم خاورمیانه، اصل رسید آن را تحویل دبیرخانه فروشگاه نموده و اسناد را دریافت نمایند. 
مهلت ارائه اسناد به فروشگاه از تاریخ 1399/8/25 لغایت 1399/9/1 می باشد.

نشانی: رشت، سبزه میدان فروشگاه نجم خاورمیانه 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 45593326 داخلی 203 تماس حاصل فرمایید.
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