
w a k o n e sh  h a f t e n a m e h سه شنبه 3 بهمن 1396    5 جمادی االول  1438   23 ژوئن  2018  سال پانزدهم   شماره 677   8 صفحه  1000 تومان

خـــــبـرهای ویـژه

 افزایش آلودگیهای
تهران، رشت را
تهدید می کند

 قیـمت شیـرینی
و خشکباِر عید

افزایش نمی یابد

قیمت مسکن سال آینده 
گران نمی شود 455

اخبار ویژه

 صفحه 8

 صفحه 7

 صفحه7 

تنها نماینده گیالن در 
جشنواره ملی رسانه ای 

ابوذر

گشایش سومین 
جشنواره فرهنگی و 

هنری فجر رشت

اختالس در وزارت نفت 
یکصد میلیارد تومان 

اعالم شد
 صفحه 2

مدیـران اقتـصادی
 استعفا بدهند ...

ISSN 2345 - 5667

موسیقی کشورمان 
در رکـود به سر 

می برد!

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

برادر بزرگوارم 
برادر بزرگوار جناب مهندس » سید محمد احمدی«

 جناب آقای دکتر فدایی

مجید محمدپور- نویسنده، و مدرس
 روزنامه نگاری در دانشگاه های تهران و استان گیالن

مجید محمدپور
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ی  بارقه  رشت   شهرستان  فرماندار  بعنوان  جنابعالی  انتصاب 
است.  گیالن   استان  مرکز  فهیم  و  خوب  مردم  برای  امیدی 
چنین  هم  لیاقت   و  شایستگی  ی  نشانه  که  انتصاب  حسن  این 
تجربه مدیریتی شما به عنوان فرماندار سابق شهرستان الهیجان 
روز  توفیقات  آرزوی  برایتان  و  گرفته  نیک  فال  به  را  است،  

افزون دارم.
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با داغ ترین اخبار روز گیالن ،ایران و دنیا ما را همراهی کنید

اخبار استان گیالن را در نشریه واکنش )با بیش از یک دهه سابقه( و وبسایت 
گیالن2۴ دنبال کنید.

vakoneshiha@         لینک عضویت در کانال

 کانال خبــری واکنـشی ها ...

لینک گروه تحلیلی خبری گیالن               

یا  شهریور  اواخر 
که  بود  ماه  مهر  اوایل 
دکتر مصطفی ساالری 
بعنوان استاندار گیالن 
فرد  وی  شد.  معرفی 
بی تجربه ای نیست و 
استانداری  مسئولیت 
را در زادگاهش استان 
که  نگارنده  و  دارد  اش  کارنامه  در  بوشهر 
هشت سال در بوشهر مسئولیت داشته از مردم 
منطقه شنیدم که انسان توانمندی است. از این 
انتظار می رود که مسائل را با یک اشاره  رو 
دریافت و تحلیل کند. مهر امسال طی نشستی با 
اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات با استاندار 
ایشان توصیه شد که عرصه اطالع رسانی  به 
، شفاف سازی و آگاهی بخشی افکار عمومی 
باید تقویت شود و این مساله در سراسر کشور 
است.  مانده  مغفول  گیالن  استان  در  البته  و 
دی  تظاهرات   از  بعد  هم  جمهوری  رئیس 
ماه  به مسئوالن توصیه موکد داشت که باید 
روزانه به مردم گزارش  کار و خدمت بدهند. 
برای تحقق این هدف بسیار مهم ضرورت دارد 
به  و  بخشدارها  فرماندارها،   ، کل  مدیران  همه 
خصوص مسئوالن روابط عمومی ها سازمانها و 
نهادها و در گام نخست فرمانداریهای 16 گانه و 
استانداری آموزش مستمر حین کار را بگذرانند. 
کل  مدیر  و  سیاسی  معاون  به  نشست  آن  در 
جدید روابط عمومی اعالم کردید که این مهم 

را پیگیری کنند.
همین  نیز  گیالن  استانداری  قبل  دوره  در 
ایشان  و  شد  خواسته  استاندار  از  مساله 
دستورات الزم را صادرکرد  اما دستور ایشان 
در همان حد حرف و سخن باقی ماند و اگر 
در دوره شما چنین شود، باید گفت » در استان 

همچنان خبری نیست .!

همچنان خبری نیست
رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 
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آموزشگاه موسیـقی

دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،
مجتمع تجاری سبز ،طبقه ۴ ،واحد2

تلفن تماس     33251857

بودجـه جاری کشـور را کاهش دهید

واکنشی ها: آخرین آمارهای 
و  بودجه  از  شده  استخراج 
براساس اظهارنظرهای تعدادی 
و  مجلس  نمایندگان  ااز 
کارشناس های حوزه اقتصادی 
درصد   80 از  بیش  توسعه  و 
بودجه » 85 درصد« هم اکنون 
امور جاری » حقوق و  صرف 

مزایا و پاداشها« می شود.!
اندرکاران  دست  همین 
در  تقریبا  که  دارند  اعتقاد 
خصوص  به  کشوری  هیچ 
حال  در  و  پیشرفته  کشورهای 
حاکم  شرایطی  چنین  توسعه 
جمهوری  دولت  و  نیست 
اینکه  از  فارغ   « ایران  اسالمی 
باید  کار است«  چه دولتی سر 
با توجه به تحریم های ظالمانه 
توسعه  برای  ها  آمریکایی 
یافتگی ایران در حوهز بودجه 
اقدام های جدی به عمل آورد. 

عقیده  ها  کارشناس  برخی 
بودجه  درصد   50 که  دارند 
اعتبار  میزان  همین  و  جاری 
و  است  شیوه  بهترین  عمرانی 
تولیدی  و  عمرانی  های  طرح 
ماند،  نمی  زمین  روی  دیگر 
اعتبارات عمرانی  باید  اگر چه 

بیشتر از بودجه جاری شود. 
مهم  امر  این  تحقق  برای 
تیم اقتصادی ایران باید آستین 
باال  تدبیر  دولت  در  را  تدبیر 
بزند و از حجم سنگین مدیران 
ها  بانک  و  دولت  کارکنان  و 

بکاهد. 
از  بسیاری  اینکه  به  نظر 
امور در سازمان های دولتی و 
بانک ها مکانیزه و سریع شده 
است و سیستم به جای نیروی 
انسانی جایگزین شده است  ، 
فوت  بدون  و  زودتر  چه  هر 
جناحی،  نگاه  بدون  و  وقت 
حزبی و انتخاباتی میزان بودجه 

جاری کاهش یابد. 

کارکنان  آمار  خصوص  در 
مسئوالن  که  نظری  و  دولت 
این بخش دارند ، جالب است 
و نگاه بیشتری بخشی و قطره 
نظر  به  بعید  و  است  چکانی 
همه  اگر  حتی  که  رسد  می 
این برنامه ها محقق شود، تاثیر 

چندانی داشته 
و  اداری  سازمان  رییس   
استخدامی می گوید: در انتهای 
سال 1392 و ابتدای سال 1393 
 2 دولت  انسانی  نیروی  تعداد 
میلیون و 384 هزار و 577 نفر 
بود و به عبارت دیگر، نه تنها 

خروجی  بازنشسته  هزار   260
جایگزین شد بلکه تعداد 100 
آنچه  بر  اضافه  نیز  نفر  هزار 
تحویل  دولت  کار  ابتدای  که 
نیروی  به جمعیت  گرفته شده 
بود.  اضافه شده  انسانی دولت 
در  آمار  این  انصاری،  گفته  به 
 2 معادل   1395 سال   ابتدای 
میلیون و 341 هزار و 726 نفر 
بوده یعنی ما توانستیم 47 هزار 
انسانی دولت را  نیروی  از  نفر 
کاهش بدهیم و به تعهد قانونی 

خود عمل کنیم. 

سردبیر 

ir.Gilan24 

خداحافظ 
پایان نامه های 

کارشناسی ارشد

آخرین تصمیم دست اندرکاران،
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 https://t.me/joinchat/BxZ64D3P5h8IBv455WtcvQ    
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 40 سال 3 طرح در گیالن روی 
زمین و هوا ...

  خط آهن رشت، قزوین – سد پلرود در شرق گیالن » شهرستان رودسر بخش رحیم آباد« و سد 
شفارود در شهرستان تالش سه طرح است که به جرائت می توان گفت، چهل سال است که روی 

زمین و هوا باقی مانده و وعده پشت وعده ...!! ...

اخبار

دیدگاه ها

 صفحه 8

یک بانوی فرهنگی ،

نماینـدگی
 بیـمه البــــرز

مطب ، خ مطهری، کوچه مژدهی، ساختمان اهورا ،  
طبقه 2  تلفن 2254441

کلینیک ایرانیان، فلکه توشیبا«مصلی« روبروی هتل
 پامچال .      تلفن6618285

    جـراح – دندانپـزشک

دکتر نــدا رضایـی

رشت ، نرسیده به تقاطع دکتر حشمت، رو به روی خ فکوری
تلفن  33669539

کبابـی جهانگـیر
رشت ، میدان زرجوب ) لب آب (

کبابی : 33822667 -   رستوران : 33829581
فکس : 33826383
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 گوناگون

نفت  وزیر  ها:  واکنشی 
توضیحاتی  ارایه  ضمن 
بخش  در  اختالس  پیرامون 
اکتشاف نفت، گفت: تا اینجا 
 100 حدود  اختالس  میزان 
شده  اعالم  تومان  میلیارد 
است. وزیر نفت ضمن ارایه 
توضیحاتی پیرامون اختالس 
نفت،  اکتشاف  بخش  در 
گفت: تا اینجا میزان اختالس 
تومان  میلیارد   100 حدود 
اعالم شده است.  بیژن زنگنه 
مبنی  اخباری  انتشار  درباره 
یکی  میلیاردی  اختالس  بر 
کارکنان وزارت نفت، گفت: 
کارمندان  از  یکی  فرد  این 
که  بوده  اکتشاف  بخش 
خود  و  است  کرده  تخلف 
کارکنان بخش اکتشافات این 

تخلف را کشف کرده اند. 
وی با اشاره به اینکه این فرد 
معرفی شده  مقامات قضایی  به 
است، افزود: مقامات قضایی با 
جدیت این موضوع را دنبال می 
فرد در  این  افزود:  زنگنه  کنند. 
حال حاضر به خارج از کشور 
فرار کرده و مقامات قضایی از 
که  هستند  پیگیر  اینترپل  طریق 
این فرد را به کشور بازگردانند؛ 
بررسی  حال  در  این  بر  عالوه 
هستند که اگر این فرد همدستی 

دارد با آن برخورد کنند. 
اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
از  نفر  چند  قصور،  دلیل  به 
از  اکتشاف  در  را  مسئوالن 
پست هایشان برکنار کرده ام 
تاکنون  اساس  این  بر  گفت: 
تخلفات  هیات  به  نفر  یک 
است  ممکن  و  شده  معرفی 
چند نفر دیگر به دلیل قصور 
وظیفه  انجام  در  اهمال  و 
اداری  تخلفات  هیات  به 

وزارت نفت معرفی شوند. 

ارشد  مدیران  از  یکی 
دی  هفتم  که  مرکزی  بانک 
است،  شده  بازنشسته  ماه 
یک  حدود  دریافت  از  پس 
نهم   ، پاداش  تومان  میلیارد 
دی ماه بار دیگر اعاده به کار 
ارشد  مدیران  از  یکی  شد. 
ماه  دی  هفتم  مرکزی  بانک 
ولی  شده  بازنشسته  امسال 
به  ماه  دی  نهم  از  مجدداً 

میرداماد بازگشته است.
خبرهای رسیده به تسنیم 
این  که  دارد  آن  از  حکایت 
پاداش  دریافت  از  بعد  فرد 
تومانی  میلیارد  یک  حدود 
مرکزی  بانک  در  دیگر  بار 
است،  شده  کار  به  برگشت 
آن هم درحالی که جوان های 
نخبه  بعضًا  و  تحصیل کرده 
مرکزی  بانک  درهای  پشت 
دولتی  ادارات  سایر  و 
جویای کار هستند، بنابراین 
بانک  مسئوالن  است  الزم 
دالیل  در خصوص  مرکزی 
به  مناسبی  پاسخ  اقدام  این 

افکار عمومی بدهند.
که  وقتی  راستی  به 
چنین  مرکزی  بانک  در 
به  چرا  شود  می  رفتارهایی 
از  که  هستیم  خاوری  دنبال 

خارج بر گردد!!

خبر

خبر

مدیرعامل شهر صنعتی رشت گفت: تاکنون 5میلیارد تومان برای ساخت تصفیه خانه شهر 
صنعتی رشت از سوی سازمان برنامه بودجه تخصیص یافته است. 

سالن  در  نفس  ،قانون  پاک  هوای  شعار  با  که  پاک  هوای  گرامیداشت  همایش  در  مهدوی 
اجتماعات فوالد گیالن برگزار شد،گفت: گیالن از نظر زیست محیطی استانی شکننده است و 
همه بخش های صنعتی،کشاورزی حفاظت از محیط زیست این استان را در اولویت برنامه های 

کاری خود قرار دهند.
وی افزود: برآنیم از ورود پساب ها و فاضالبهای انسانی که از بخش صنعت وارد رودخانه ها 

می شود، جلوگیری کنیم و هم اکنون ساخت تصفیه خانه مرکزی شهر صنعتی رشت در حال انجام 
است. مهدوی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ساخت این تصفیه خانه شروع شده است و زمین 

برای ساخت آن مورد نظر نیز مشخص شده است.
مدیرعامل شهر صنعتی رشت تصریح کرد: مجری ساخت تصفیه خانه شهر صنعت رشت 
شرکت آب و فاضالب استان است و تاکنون 5میلیارد تومان برای ساخت این تصفیه خانه از 
سوی سازمان برنامه بودجه تخصیص یافته است. وی ادامه داد: طراحی تصفیه پساب 7هزار و 

500متر مکعب با اعتباری بالغ بر 14میلیارد تومان در حال انجام است.

اختصاص 5 میلیارد تومان به ساخت تصفیه خانه شهر صنعتی رشت واکنش

تیتر تند  شاید در نگاه اول تصور کنید ، عجب 
وتیز و بی پروایی است، مدیران استعفا بدهند آن هم 

در کشور ما ، مگه میشه، مگه داریم!« .
 به عقیده نگارنده نه هم اکنون که برخی از مدیران 
اقتصادی و حتی بخش فرهنگ و اجتماعی  حوزه 
باید خیلی پیشتر استعفار می دادند تا روح و روان 

افکار عمومی ارامشی پیدا کند.
 گرچه شخصا طرفدار جید تیم اقتصادی دولت 
به ریاست دکتر محمدباقر نوبخت » هستم ، نه به 
این خاطر که هم استانی بنده است بلکه به لحاظ 
حوزه  مدیریت  در  که  توانایی  و  ایشان  شایستگی 
اقتصادی از خود نشان داده  و طی دوره چهار ساله  
دولت اعتدال و تدبیر توانست« تورم و بیکاری را 
کاهش داده و میزان کسب و کار را ارتقا در عین 

حال  رشد اقتصادی را افزایش دهند.
تحوالت  این  که  مان  خوب  مردم  شما  شاید   
اقتصادی را بر سر سفره هایتان احساس نمی کنید 
این سخن را نپذیرید،  اما گزارشهای صندوق بین 
المللی پول و  بانک جهانی و دیگر مراکز اقتصادی 

این موضوع را با عدد و رقم تایید می کنند.
 این مراکز اقتصادی جهانی اعالم کرده اند که با 
توجه به شرایط جهانی و اقتصاد ایران ، جمهوری 
اسالمی در سال آینده به تورم دو رقمی می رسد و 
مردم شاهد تداوم گرانی خواهند بود، اما این روند 

از زمستان سال آینده مجدد بهبود خواهد یافت.
  واقعیت این است که سیاست اقتصادی و پولی 
در  دولت  اقتصادی  تیم  سوی   از  مناسب  و  موثر 
روند  که    »96 ابتدای  تا   92  « گذشته  سال  چهار 
منفی  تحوالت  اخیر  سال  دو  ، طی   داشته  خوبی 
درجامعه رخ نمایانده و  بسیاری از آن دستاوردها 
هم  شرایط  این  منشاء  است.  برده  سئوال  زیر  را 
برخی مدیران حوزه اقتصادی هستند و باید تا دیر 
های  اقدام  خصوص  این  در  دولت  رئیس  نشده 

فوری انجام دهد.
 مگر نه آنکه بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 
مدام تکرار می کردند که اگر خود را شایسته یک 
پست و مقام نمی دانید ، کنار بروید تا فرد شایسته 
تری جایگزین شود و این کار باید آنقدر ادامه یابد 

تا فرد الیق در جا خود قرار گیرد.
 به راستی چرا ما از صبح تا شب افسوس اخالق 
و مدیریت ژاپنی ها را می خوریم ، علت این است 
که آنها  برای پیام بزرگان  خوب شنیده و به آن عمل 
می کنند اما  متاسفانه بسیاری از مسئوالن کشور » نه 
همه« گویی سرشان گوش ندارد و با هر عملکردی 
و  کالن  آمدهای  در  قدرت،  مسند  بر  خواهند  می 
رانت و امثال آن  باشند. به توصیه ها و نصیحت و 

فرمان هیچ بزرگی هم وقعی نمی گذارند.!؟
 ما و شما به خوبی آگاهیم که اگر افکار عمومی 
جان شان به لب برسد،اعتراض و انتقاد می کنند و 
این ویژگی هیچ ارتباطی به  دین و احکام  اسالم 
ندارد ، بلکه هدف و نظر و انتقاد مردم همین گروه 
از  مدیرانی هستند که با جسارت و پررویی خون به 
جگر به رهبر مقطم انقالب اسالمی کرده و خدا آنها 
را نیامرزد که با چنین ملت شریف شهید و جانباز 

داده ای چنین رفتارهایی می کنند.
  آنها متاسفانه همچنان استوار در صحنه حضور 
لیاقتی و دریافتی های چند ده  دارند و با همه بی 
میلیونی و پاداش های میلیاردی ، سفارشی بودن و 

بی عرضگی قصد کناره گیری ندارند.!؟
آسیای  در  از کشورها حتی  بسیاری  و  ژاپن  در 
میانه وقتی که یک وزیر و مدیر اشتباهی می کند، 
بالفاصله از مردم عذر خواهی کرده و کنار می رود 

تا فرهنگ سازی شود. حتی بعضی از مدیران که 
کشی  خود  باشند،  شده  بزرگ  فسادهای  مرتکب 
و  فرهنگ  ادعای  همه  این  ما  چرا  اما  کنند  می 
فرهنگ سازی که داریم ، در عمل همه چیز را به 
ریشخند می گیریم و چرا به این گروه  از مدیران 
که کم هم نیستند برخوردی صورت نمی گیرد.؟ 
چهار دهه از پیروزی انقالب گذشته و تا چه زمانی 
باید مالحظه این مدیران بشود و بگذاریم همچنان 
بر مسند قدرت و ثروت و مدیریت تکیه بزنند.؟؟

رئیس دولت دوازدهم در نشست بعد از افزایش 
دو برابری تخم مرغ »  از دانه ای 400 تومان به 
امر  مسئوالن  به  خطاب  تومان!!«    1000 تا   800
اعالم کرد: شما مسئوالن به ویژه مسئوالن مستقیم 
با  غذا و درمان مردم ، وقتی که 22 میلیون مرغ 
تخم گذار به سبب بیماری حاد تنفسی معدوم شده 
و امکان تامین تخم مرغ در کشور نیست ،  برنامه 

ریزی و پیش بینی نکردید.
 گویی هیچ کسی به اصطالح ککش هم نگزید 
و استعفا نکرد و همه سرجایشان ماندند«  آنقدر 
ماندند تا تخم مرغ از خارج سرازیر شد و در این 
میان خانواده هایی که غذای غالب شان نان و تخم 

مرغ بود ، فریاد بر آوردند که .....
 وقتی هم که موسسه های مالی و اعتباری که 
خیر » موسسه های بی اعتبار و کالهبردار« بدون 
پولهای مردم را روز  با مجوز در کشور  مجوز و 
روشن با تعهد سود 25 و 30 و 35 درصدی جمع 
کردند و به علت بی لیاقتی  یا حاال بگوییم تغییر 
نتوانستند،  دیگری  علت   هر  یا  اقتصادی  شرایط 
گفت:  دولت  رئیس  بپردازند،  سود  با  را  پول 
این  بینی  پیش  باید  بانکی  و  اقتصادی  مسئوالن 
شرایط را می کردند و کار به اینجاها نمی کشید. 
پیش از آن هم دکتر روحانی در سال 93 گفته بود 
که اگر نظام و سیستم بانکی در کشور اصالح شود 

– همه چیز کشور درست خواهد شد.
بانک  جمله  از  بانکی  و  اقتصادی  مسئوالن   
مرکزی هم اعالم کردند که برخی از این موسسه 
ها که اسامی مقدسی هم داشتند اساسا غیر قانونی 

تاسیس شده اند.
یک  بخواهید  وقتی  دانیم،  می  و  دانید  می 
بقالی کوچک درهر نقطه کشور تاسیس کنید باید 
انواع   ... پلیس آگاهی و  اتحادیه و  از اصناف و  
مجوزهای را دریافت کنید ، اما عده ای  یک شبه 
سراسر  در  شعبه  هزارها  و  صدها  با   موسساتی 
مجوزهای الزم  هیچ یک  و  اند  کرده  دایر  کشور 

را اخذ نکردند.
 اگر آقایان اعالم می کنند این موسسه ها دارای 
مجوز بودند، چرا کنترل و نظارتی در کار نبوده و 
دستگاه های نظارتی و حراستی و مسئوالن عالی 
کوتاه  مدتی  در  موسسه  همه  این  که  بودند  کجا 
تاسیس شد و میلیاردها تومان اندوخته مردم را به 

موسسه سرازیر کردند.
 درست است که مردم هم باید هشیار بودند و 
هر جا سود بیشتری داد ، همه اندوخته خویش را  

واریز نکنند.
 نتیجه آن شد که مالباختگان جلوی دفتر رئیس 
بارها  و  بارها  مجلس  و  قضائیه  قوه   ، جمهوری 
جمع شدند و دادخواهی کردند. آنها جلوی شعبه 
های این موسسه های شعارهای مرگ بر و زنده 
بیگانه  برای رسانه های  ماه  دادند و چند  باد سر 

خوراک رایگان تهیه کردند.!!«؟
نداد و  استعفا  این کشور  باز هم هیچ کس در 
همه سرجایش مانده اند و تکان هم نمی خورند و 
انتظار دارند که افکار عمومی به آنها اعتماد کنند.!

 جالب تر آنکه در دولت و وزارتخانه ها هیچ 
مقصر  و  کار  اندر  دست  مسئوالن  این  از  یک 

تا  برکنار نشدند  از کار  بازخواست جدی نشده و 
افکار  روان  موقتی  و  موضعی  صورت  به  حداقل 

عمومی آرامشی بگیرد.!؟
 این شرایط موجب شد تا افکار عمومی بگویند 
که  دست همه شان در یک کاسه است . به راستی 

دست ها در یک کاسه است.؟
دهها  روزانه  گمرگ  داخل  از  شد  گفته  وقتی   
کامیون کاالی بدون اعتبار » بخوانید قاچاق« وارد 

کشور می شود ، هیچ کس استعفا نداد.
خاوریار،   ، خزر  دریای  در  ماهی  تولید  وقتی   
چای و .... به یک سوم و یک چهارم یک دهه قبل 
رسید و در برخی زمینه ها تا یک دهم کاهش یافت 
 ، – وقتی زمین خواری  نکرد  استعفا  ، هیج کسی 
و  جنگلها  نابودی  و  خواری   دریا   ، خواری  کوه 
امثال آن توسعه یافت مسئوالن این بخش های فقط 
به شعار و نشست مطبوعاتی بسنده کردند و ماندند  

و انگار همه سرجایش راحتند.؟!
 حیرت انگیز تر آنکه بسیاری از این مدیران به 
علت وابستگی حزبی و جناحی و ارتباط فامیلی به 
مسئوالن باالتر در استان های دیگر یا در پایتخت 
مسئولیت های باالتری گرفتند و این رویه در قوای 
بسیار  اجرایی  دستگاه  در  خصوص  به  گانه  سه 
مشهود است و مردم می توانند دهها و صدها نمونه 
را افشا کنند – گرچه مدیران کنونی کشور بهتر از 

هر کس دیگر آگاهند.!
* مطالبه گری یک حق است

 به نظر می رسد که مردم ما مطالبه گر نیستند و 
اگر هم باشند آنقدر صبر می کنند تا جان شان به 
لب برسد و بعد به خیابان های می ریزند که عده 
ای هم از این اوضاع نا بسامان سوء استفاده کرده و 
خواسته های به حق مطالبه گران نیز لوث می شود.
مردم باید سطح مطالبات خود را با آرامش و به 
صورت روزانه و هفتگی  از مسئوالن در کشوری 
با داشتن نظامی مردم ساالر و دینی  افزایش دهند 
و رسانه های کشور بدون نگاه سیاسی و جریانی 
و رانتی این مطالبات را به وسعت و بدون هراس 

منتشر و منعکس کنند.
رسانه ای که صرفا به خاطر کمکهای چند ده و 
چند صد میلیونی ارشاد یا دولت  دراین زمینه ها 
لب فرو می بندد، خیانت کار است و مردم باید این 
دسته از رسانه ها را تحریم کنند. البته اگر مردم ما 

اخبار و رسانه ها را دنبال کنند.!!
شایسته است، افکار عمومی خواسته های خود 
را  از طریق رسانه های دارای مجوز و رسمی که 
در این خصوص وظایفی دارند و پاسخگو هستند، 
به  که  شوند  موظف  هم  مسئوالن  و  کنند  مطرح 

ها  روابط عمومی  از طریق  و  رسیدگی  این خواسته 
پاسخگو باشند.

اعتقاد بر این است که روابط عمومی ها در سراسر 
کشور در خواب به سر می برند و به جرائت تا 90 
دارند.  ای  وظیفه  چه  دانند  نمی  اساسا  شان  درصد 
یکی از شاخصه های این خواب آلودگی عدم اطالع 
رسانی و تنویر افکار عمومی و شفاف سازی است که 
مقوله های  این  دانند  نمی  ها  روابط  عمومی  اغلب 

چیست.
کنید،  نمی  منعکس  را  کارکردها  و  وقتی خدمات 
و  شده  انباشته  ها  نارسایی  و  ها  کاستی  و  مطالبات 
ناگفته باقی می ماند، آن زمان است که افکار عمومی 
منقلب شده و یا وارد صحنه می شود. باید به مردم با 

شفافیت گفته شود که در کشور چه خبر است.
سانسور و الپوشی  و اساسا محرم ندانستن مردم 
و  دولتی  های  سازمان  در  مختلف  های  حوزه  در 
نهادها موجب می شود ، افکار عمومی روی خود را 
به سمت رسانه های بیگانه و فضای مجازی برگردانند 
که آسیب ها و تهدیدهای فراوانی دارند ، به خصوص 
آنکه کاربران در ایران به هیچ وجه شیوه بهره مندی از 
فضای مجازی را نیاموخته اند و این بزرگراه اطالعاتی 
به جای فرصت به یک تهدید جدی تبدیل شده است.!
و  حقوق  باید  عمومی  افکار  روان  ارامش  برای 
در  گانه و  قوای سه  مزایای همه  مدیران کشور در 
نهادها و ارگانها  در شرایط تحریم و بحران اقتصادی 
همه  حقوق   – یابد  کاهش  شدت  به  نسبی  رکود  و 
در   « شان  تحصیلی  مدرک  براساس  ها  بازنشسته 
 – شود  یکسان   « اجتماعی  عدالت  رعایت  راستای 
نداشته  کردن  کار  حق  عنوان  هیچ  به  ها  بازنشسته 
 ، ای  بیمه  دفاتر  چون  مراکزی  امتیازهای    - باشند 
پیشخوان ها ، پلیس بعالوه 10 – دفاتر کارگزای بیمه 
ای  و قضایی و نظایر آن به جوان های بیکار سپرده 
شود. در این صورت بخشی عمده ای از بیکاری در 
کشور با شتاب حل می شود، تبعیض ها را بر طرف 
و عدالت  در عمل برقرار و براساس برخورد شدید با 

مفاسد، جامعه آرام می گیرد.
استعفای   ، حرکت  این  اول  گام  نگارنده،  نظر  به 
افراد ناتوان در حوزه مدیریت اقتصادی ، اجتماعی ، 
فرهنگی و ورزشی است که اعصاب و روان  افکار 
عمومی را به هم ریخته و کسی هم گویی پاسخگو 

نیست.
مردم  پاسخگوی  روستا  و  شهر  در  باید  مدیران   
باشند و اجازه ندهند که دشمن از برخی ضعیف های 

درون جامعه ای سوء استفاده کند.
    یا علی مدد

مسئـوالن اقتـصادی استعفا بدهند

بازگشت به کار 
بازنشسته میلیاردی به 
بانک مرکزی

اختالس در وزارت 
نفت یکصد میلیارد 
تومان اعالم شد

آخرین تصمیم دست اندرکاران،

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را 
به شماره حساب زیر واریز نمایند.
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هموطن نیکوکار !
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

چه خبر است....؟؟!!!

 نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 24: براساس 
آموزشی  مسئوالن  سوی  از  که  جدید  های  تصمیم 
اینده  سال  از  است،  شده  اتخاذ  علوم  وزارت 
ارائه  به  نیازی  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 

پایان نامه نخواهند داشت.
این تصمیم به نظر دانشجویان این مقطع شاید به 
میزان 95 درصد مثبت و شایسته است و پنج درصد 
کنند.!   می  برخورد  تصمیم  این  با  اگرهایی  و  اما  با 
کارشناسی  نامه  پایان  موافق حذف  که  درصدی   95
اغلب  هستند،  ساله  دو  تحصیالت  پایان  در  ارشد 
دانشجویان هستند و در این راستا موضوع را  مرتبط 
با خرید و فروش پایان نامه ها، تشکیل تیم های در 
تنظیم  و  تهیه  برای  های  استان  از  بسیاری  و  تهران 

پایان نامه و جهت یابی پایان نامه ها به سمت تجارت 
پر سود هم چنین عدم کارآمدی 99 درصد پایان نامه 
بازار مکاره در  افتادن  راه  به صورت عملیاتی،  های 
نظایر  و  تحقیق  و  علم  این عرصه، شکستن حرمت 

آن است. 
به  مربوط  آگرها  و   اما  با  درصدی  پنج  اشکال 
نامه  پایان  مسیر  از  که  می شود  ای  استادان شایسته 
بخشی از ناچیز بودن پرداخت های دانشگاهی شان 
تامین می شد و به عبارتی محل در آمد معقولی بود 

و البته قابل تعریف است. 
هنوز جزییات این طرح کامال مشخص نشده است 
هست  چه  هر  اما  ماند،  منتظر  ماه  اسفند  تا  باید  و 
کرده  اعالم  رسمی  طور  به  و  بوده  مصمم  مسئوالن 

تحصیلی  های  نامه  پایان  پرونده  به  زودی  به  اند 
کارشناسی ارشد مهر باطل زده می شود. 

به  بنا  کشور   سراسر  در  ها  دانشگاه  است  قرار 
تصمیم درون سازمانی به جای پایان نامه ها 2 درس 
2 واحدی منظور کنند و یا آنکه یک کار عملی موثر 

و مفید به دانشجویان بدهند.  
در این باره نگارنده طرح و نظارتی دارد که پس از 
اجرایی شدن این تصمیم ، منتشر می شود و البته شما 
عزیزان استاد و دانشجو چنانچه در این خصوص نظر، 
پیشنهاد، انتقاد و تحلیلی دارید با ما در میان بگذارید.  
نهاد   ، علوم  وزارت  به  نشریه  ارسال  با  نظرات  این 
گذاشته  بررسی  و  بحث  ....به  و  جمهوری  ریاست 
می شود.  از سوی دیگر برای تنویر افکار عمومی به 

خصوص در سطوح دانشگاهی هم نظر بدهید تا قبل از 
عملیاتی شدن این تصمیم ، شاید راهکار دیگری چاره 
مطالب  و  متن  ارسال  برای  ایمیل  اندیشی شود.آدرس 
yahoo.@mohammadpour3650 عزیزان  شما 

 com

خـداحافظ پایـان نامه های کارشنـاسی ارشـد

به قلم : مدیر مسئول
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گوناگون

مدیرعامل  واکنش:  نشریه 
شرکت شهرک های صنعتی 
استان گیالن گفت : در حال 
فوالد  صنعت  ر  د  حاضر 
استان  در  خوبی  ظرفیت   ،
گیالن داریم .به گزارش روابط 
عمومی ، احمد علی شهیدی در 
پتانسیل های صنعتی  خصوص 
استان گیالن گفت : هر استانی  
صنعتی  پتانسیل  ای  زمینه  در 
استان گیالن   شدن را دارد  که 
هم تقریبا در همه رشته ها  این 
.وی  است  دارا  را  پتانسیل  
از  شاید   : افزود  ادامه  در 
جمله  مسائلی که در استان 
بحث  است   مطرح  گیالن  
نقاط   بیشتر  که   است  آب  
مواجه  آب  بحران  با  کشور 
گیالن  استان  در  اما  است   
نسبتا  بارندگی  اینکه  بدلیل  
وجود  سبب  داریم  مناسبی 
مزیت هایی  هم  شده است 
شهرک  شرکت  مدیرعامل   .
گیالن  استان  صنعتی  های 
مزایایی  جمله  از   : گفت 
 ، آب  کمبود  عدم  بدلیل  که 
 ، استان برخوردار است  این 
پتانسیل ایجاد  صنایع تبدیلی 
به واسطه  کشاورزی است. 
درسالهای  که   خوبی  اتفاق 
داده  رخ  استان  این  در  اخیر 
صنایع  از  برخورداری  است  
ادامه  در  . وی  است   سلولزی 
صنایع  با  رابطه  در   : افزود 
بسیار  جلسات  هم  دریایی 
زیادی گذاشته شده و با توجه به 
اینکه  ما استانی هستیم مشرف 
به دریا و با کشورهای CIS در 
داریم  صادرات  امکان  ارتباطیم 
صنعت  از  صورت  همین  به   .
 . شیالت هم برخوردار میباشد 
خوشه  شناسایی  برای  البته  که 
نیز  صنعت  هر  به  مربوط  های 
است  شده  اندیشیده  تمهیداتی 
شرکت  مدیره  هیات  رییس   .
گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک 
واحدهای  فعالیت  خصوص  در 
گیالن  استان  تولیدی   و  صنعتی 
چه  بر  بیشتر  اینکه  به  توجه  با 
فعالیت  و  هستند  متمرکز  اموری 
سیاست   : داشت  بیان  کنند  می 
استان  ارشد  مدیران  را  ها  گذاری 
و   معدن  و  صنعت  سازمان   و 
تجارت   انجام میدهند و بر اساس 
سوی  از  شده  اعالم  سیاستهای 
استان  مدیران  و  استاندارمحترم 
،  امکانات زیربنایی را شرکت 
و  ایجاد  صنعتی   های  شهرک 

حمایت می کند .

جدید  فرماندار   :24 گیالن 
شهرستا رودسر در شرق استان 
گیالن از اختصاص 30 میلیارد 
شهرستان  این  به  بودجه  تومان 
در  وارسته   داد.علی  خبر 
در  برنامه ریزی  کمیته  جلسه 
فرمانداری  اجتماعات  سالن 
در  کرد:  اظهار  شهرستان  این 
و  جمعیت  مؤلفه  دو  ششم  برنامه 
اعتبارات  تقسیم  برای  محرومیت 
کشوری  ریزان  برنامه  موردتوجه 
 30 اختصاص  از  وی  است. 
برای رودسر  بودجه  تومان  میلیارد 
افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  در 
محل  از  اعتبارات  این  تخصیص 
ماده 180، 3 درصد نفت و گاز 
که  بوده  دارایی ها  و  تملک  و 
رشد  گذشته  سنوات  به  نسبت 

قابل توجهی داشته است.

خبر

خبر

شرایط برای صنعت 
سلولوزی در گیالن 

مساعد است

جذب سرمایه گذار 
اولویت کاری 

رودسر است

فرمانداری  سرپرست   :24 گیالن   
و  ساماندهی  اینکه  بیان  با  رشت 
نیازمند  رشت  شهر  ترافیک  مدیریت 
گفت:  است  فنی  و  حرفه ای  نگاه 

مدیر کل فرودگاه گیالن گفت: از افزایش پروازهای این فرودگاه پروازهای تهران به رشت و 
بالعکس از فرودگاه سردار جنگل رشت به 34 سورتی در هفته رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیالن, مدیر کل این فرودگاه از افزایش پرواز 
به مسیر تهران خبر داد و گفت: از 14 بهمن 4 سورتی پرواز رفت و برگشت از تهران به رشت 
و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی قشم راه اندازی می شود که با این حساب تعداد پروازهای 
این مسیر به 34 سورتی در هفته رسید. مهندس غالمرضا کریم آقایی افزود: طی مذاکراتی که 
با مدیریت هواپیمایی قشم صورت گرفته است از 21 دی ماه مسیر قشم به رشت راه اندازی 
شده و از 14 بهمن مسیر تهران به رشت توسط این شرکت راه اندازی خواهد شد و اگر مدیران 

با  رشت  شهر  ترافیک  مدیریت 
روش های سنتی امکان پذیر نیست. 

شورای  در  احمدی  محمد  سید   
اشاره  با  رشت  شهرستان  ترافیک 

ارشد استانی تسهیالتی را برای تسریع در عملیات پرواز فراهم کنند مسیرهایی مانند بوشهر نیز 
برقرار خواهد شد. وی اضافه کرد:هم اکنون 90 سورتی پرواز در هفته به مقاصد تهران, مشهد, 
المللی سردار جنگل  بین  از فرودگاه  اهواز  تبریز و  تبریز, کیش, قشم,  بغداد, شیراز, عسلویه, 

رشت برقرار است. 
مدیر کل فرودگاه گیالن همچنین از آمادگی این فرودگاه جهت حضور سرمایه گذاران بخش 

خصوصی برای افزایش درآمدهای غیرهوانوردی فرودگاه سردار جنگل رشت نیز خبر داد. 
روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیالن  

بسیاری  گذشته  در  شاید  اینکه  به 
رخ  شهرستان  در  موضوعات  از 
آن  از  فرمانداری  می داد که مجموعه 
تصمیمات  داشت:  اظهار  بود  بی خبر 
شهری  ترافیک  مدیریت  حوزه  در 

نمونه ای از آن موضوعات بود.
 وی شهرستان رشت را متشکل از 
7 شهر عنوان کرد و با بیان اینکه شهر 
شهر  اثرگذارترین  و  مهم ترین  رشت 
استان محسوب می شود افزود: اطالع  
و هماهنگی تمامی مدیران و مسئوالن 
در  تصمیمات  از  شهرستان  اجرایی 
ضرورت  یک  مختلف  حوزه های 

است.
با  رشت  فرمانداری  سرپرست 

نظرات  بودن  سهیم  اینکه  بر  تاکید 
در  شهرستانی  مدیران  پیشنهادات  و 
مدنظر  باید  همواره  تصمیم گیری های 
شهرستان  کرد:  خاطرنشان  گیرد  قرار 
گسترده ای  ظرفیت های  از  رشت 
شهرستانی  مدیران  و  است  برخوردار 

باید از این ظرفیت ها بهره مند شوند.
 احمدی با اشاره به اینکه مدیران کل 
می توانند کمک کننده مدیران شهرستانی 
در راستای رفع معضالت شهری باشند 
گفت: فرمانداری رشت در تالش است 
تا مباحثی را که در حوزه جغرافیایی و 
با شهرستان  مرتبط  تقسیمات کشوری 
همفکری  و  همکاری  با  است  رشت 

مدیران و نماینده گان انجام  شود.

3۴ سـورتی پرواز هر هفتـه از رشت انجـام می شود

مدیریت ترافیک رشت با روش های سنتی ممکن نیست

واکنش

پرسرعت  شبکه  اندازی  راه  با 
امکان  گیالن  گاز  شرکت  در  وایرلس 
برگزاری جلسات ویدئوکنفراس فراهم 

شد
نشریه واکنش، گیالن 24 و واکنشی 
ها: با اتمام عملیات اتصال ادارات گاز 
وایرلس،  پرسرعت  شبکه  به  استان 
ادارات  رؤسای  ویدیویی  اولین جلسه 
گاز  مدیرعامل  با  ها  شهرستان  گاز 

گیالن برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل گاز گیالن 
بهره  روسای  برداری،  بهره  معاون  با 
و  ها  و شهرستان  استان  مرکز  برداری 
روسای ادارات 13 شهرستان به گفتگو 

ماه  آبان  پولی  ارقام  ها:  واکنشی   
سپرده های  می دهد حجم  نشان  امسال 
بلند مدت با 43.5 درصد رشد نسبت 
به آبان پارسال و رشد 45.1 درصدی 
در 8 ماهه امسال به 702 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
منابع  و  سپرده ها  ارقام  بررسی   
بانک ها در پایان آبان ماه امسال گویای 
نرخ  کاهش  سیاست  نسبی  موفقیت 

سود بانکی در شهریور ماه است. 
نرخ  کاهش  نگرانی های  از  یکی 
سود بانکی خروج سپرده ها یا جابه جا 
به  بلند مدت  از سپرده  شدن سپرده ها 
جاری و کوتاه و بروز التهاب در سایر 
از  شده  منتشر  ارقام  اما  بود  بازارها 
حجم سپرده های بانکی، نشان می دهد 

این  نقص  بدون  اجرای  با  و  پرداخت 
در  تا  گردید  مقرر  ویدیویی  جلسه 
آینده بسیاری از جلسات ادارات از این 

طریق صورت پذیرد.
گاز  شرکت  مدیرعامل  اکبر  حسین 

ماه  آبان  به  منتهی  ماهه   12 دوره  در 
غیردیداری  سپرده های  حجم  امسال 
در این مدت 23.9 درصد، سپرده های 
بلند مدت 43.5 درصد  سرمایه گذاری 
درصد   2.7 مدت  کوتاه  سپرده های  و 

افزایش داشته است.  
ارقام  چارچوب  در  که  ارقام  این   
بانک  سوی  از  پولی  متغیرهای  عمده 
نشان  وضوح  به  شده،  منتشر  مرکزی 
می دهد با روشی که برای کاهش نرخ 
انتظارات  شد،  استفاده  بانکی  سود 
مدت  بلند  سپرده های  حجم  کاهش 

محقق نشده است. 
 تا پیش از کاهش نرخ سود بانکی، 
کوتاه  سپرده های  باالی  نرخ  دلیل  به 
مرداد  در  سپرده ها  این  میزان  مدت، 

اظهار  خصوص  این  در  گیالن  استان 
داشت: در سال جاری عملیات اتصال 
پایان  به  وایرلس  به شبکه  گاز  ادارات 
در  گاز  اداره   39 اکنون  هم  و  رسید 

گیالن به این شبکه متصل می باشند.

به  نسبت  افزایش  درصد   51.3 با  ماه 
و 650  هزار  قبل 604  ماه سال  مرداد 
میلیاردتومان و سپرده های بلند مدت با 
میلیارد  هزار   514 درصدی   5.6 رشد 

وی اظهار داشت: با به ثمر رسیدن این 
پروژه هم اکنون تمامی ادارات گاز استان 
با سرعتی بیش از 100 مگابیت بر ثانیه 
به اداره مرکزی متصل می باشند که این 
میزان نسبت به گذشته بیش از 50 برابر 

افزایش سرعت داشته است
گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
صرفه  را  پروژه  این  مزایای  ترین  مهم 
جویی در وقت و هزینه، امکان برقراری 
بدون  و  طرفه  چند  همزمان  تماس 
محدودیت، حذف خطرات و مشکالت 

ناشی از مسافرتهای شغلی عنوان کرد.

تومان بود که این وضعیت پس از کاهش 
نرخ سود، به ویژه نرخ سود سپرده های 
کوتاه مدت،  اصالح و به نفع سپرده های 

بلند مدت تغییر کرد.

تشکیل جـلسات در شـرکت گاز  شتـاب گرفت

سپــرده های بلنــد مـدت افزایـــــــش یافت

مدیــرعامل شــرکت 
شهرکهای صنعتی،

اینکه  به  اشاره  با  بودجه  تلفیق     عضو کمیسیون 
میلیون   800 الی   700 که  داریم  مدیرانی  اکنون 
گفت:بامصوبه  می گیرند،  خدمت  پایان  پاداش  تومان 
کمیسیون،سقف پاداش مدیران با هر میزان حقوق زیر 
عضو  کوچک نژاد  جبار  می شود.  تومان  میلیون   270
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 97 کشور با اشاره 
مقرر  کمیسیون  گفت:  کمیسیون  این  مصوبه  دو  به 
کرد آنهایی که باالی 5 میلیون تومان حقوق می گیرند 
امسال مشمول 10 درصد افزایش حقوق قرار نگیرند. 
بودجه  تلفیق  کمیسیون  تصمیم  طبق  داد:  ادامه  وی 
سال 97 کارمندانی که زیر پنج میلیون تومان دریافتی 
در سال  افزایش حقوق  تا 18 درصد مشمول  دارند، 

آینده اعمال  می شوند.
مدیرانی  با  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  کوچکی نژاد 
مواجه ایم که 700 الی 800 میلیون تومان پاداش پایان 
دولتی  مدیران  از  بسیاری  گفت:  می گیرند،  خدمت 
می گیرند  حقوق  تومان  میلیون   25 ماهانه  که  هستند 
برای  ارقام  همین  به  بکنیم  اگر  سال   30 ضربدر  که 
پاداش پایان خدمتشان می رسیم. وی خاطرنشان کرد: 
ما در کمیسیون تلفیق حکمی را برای سال 97 صادر 
باید  کارکنان  پاداش  دریافتی  حداکثر  براینکه  مبنی  کردیم 
حداقل حقوق  اگر  یعنی  باشد.  حداقل حقوق  برابر  هفت 
یک میلیون و 200 باشد ضربدر هفت حدود 9 میلیون تومان 
تومان  میلیون   270 حدود   30 ضربدر  هم  آن  که  می شود 
می شود، یعنی حداکثر پاداشی که مدیران می توانند بگیرند 

زیر سقف 270 میلیون تومان است.
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 97 کل کشور 
گفت: پس این نگرانی نباید برای کارمندان رده پایین تر 
وجود داشته باشد که ما پاداش پایان خدمت آنان را 
پاداش  تلفیق صرفًا  کمیسیون  که  چرا  داده ایم،  تقلیل 

مدیران و کارکنان رده باال را کاهش داده است.

شهرداری الهیجان در نظر دارد از طریق مزایده ۴8 نقطه از فضای تبلیغات شهری خود را با مبلغ پایه ۴/۴52/000/000 
ریال را به مدت یکسال و در صورت رعایت تا ۴ سال را به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی واگذار نماید.
شماره  حساب  به  ریال   300/000 مبلغ  به  واریزی  فیش  و  تقاضانامه  داشتن  دست  در  با  توانند  می  مندان  عالقه 
0105200896009 درآمد شهرداری نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از روز سه شنبه 
مورخ 96/11/3 لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 به آدرس الهیجان – بلوار امام رضا)ع(- میدان گلستان - 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  ودرصورت  مراجعه  ورسیدگی   امورپیمان  دفتر   - شهرداری  ستادی  ساختمان 

۴22۴721-013 تماس حاصل فرمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده مبلغ 225/000/000 ریال بصورت ضمانت 
نامه بانکی به نفع کارفرما )با اعتبار سه ماه( یا واریز به حساب سپرده 0105200887002 بانک ملی مرکزی الهیجان 

اقدام نمایند.
آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/11/19 به دفتر امور پیمان و رسیدگی 
شهرداری الهیجان میباشد و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی با حضور شرکت کنندگان روز شنبه مورخ 96/11/21 

راس ساعت 11 ظهر خواهد بود.

خبر

کشور مشکل 
بودجه ندارد....!!؟

پاداش پایان خدمت 
مدیران 270 میلیون تومان،

یادداشت

جوان ها،
 جوانها، 

جوان ها را 
دریابید

جوان های بسیار شایسته و خوش فکر و با لیاقتی 
توجه  شعار  از  دور  به  آنها  به  حتما  و  باید  و  داریم 
شود، مشروط بر آنکه مسئوالن از سن گذشته و اغلب 
در سن بازنشستگی در کشور این مقوله را به درستی 

دریافت کنند.
آقایان و خانم های مسن و کهنسال که همچنان در 
مسند تشریف دارند و حاضر به خروج از مجموعه در 
آمدی و مسئولیتی کشور نیستند، آگاه باشند که فرزندان 

خود آنها هم همین شایستگی را دارند.   
خودتان  فرزندان  به  حداقل  بزرگواران  و  عزیزان 
تقسیم  آنها  بین  را  ها  مسئولیت   ، بیایند  و  کنند  رحم 
امروزی  و  جوان  و  تازه  فکرهای  از  حداقل  که  کنند 
هم بهره مند باشد، یا حداقل درصد باالیی از مدیران 
از جوان ها باشند و مثال 20 درصد از مدیران قدیمی 
و مسن بر مسند قرار گیرند که جوان تر میدان داشته 
باشند. بدتان نیاید، اما براساس اصولی مدیریتی در همه 
جای جهان، شما عزیزان که قابل احترام هم هستید، هر 
آنچه داشتید روی میز گذاشتید و نظر به انکه علم و 
فناوری به سرعت در حال پیشرفت و پر شتاب است 
، دیگر افکار شما کشش این فضا را ندارد و باید نسل 

جوان برسر کار بیایند. 
ما وقتی از جوان ها سخن می گوییم ، قرار نیست 
کنیم،  وارد  جوان  اشغالی  های  سرزمین  و  آمریکا  از 
دینمدار  و  مسلمان  بچه  و  سرزمین  همین  فرزندان 
هستند و لذا شما کمی کوتاه بیایید و لطفا کارها را به 

آنها واگذار کنید و واقعا از هیچ چیز نهراسید. 
تصمیم  باید  ها  استان  و  وزیران  هیات  در  دولت 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  جهرمی  مانند  که  بگیرد 
اطالعات زیاد شوند و کارها به این نسل سپرده شود.  
... که چندین شرکت  و  استاندار و وکیلی  و  وزیر 
شبانه  تمام  قطعا   ، دارد  ثروت  تومان  میلیارد  دهها  و 
روز را به شمارش این دارایی ها و رسیدگی به اموال 
شخصی می گذراند و فرصت کافی برای رسیدگی به 
وضعیت مردم ندارد. این حرف نگارنده را  که سخن 
حتما جدی  و  واقعا   ، هم هست  ما  مردم  از  بسیاری 
بگیرید و اگر خوشتان نیامد یک فکری برای خودتان 
بکنید !- فقط به جوان های خودمان بها بدهیم بدون 
آنکه صبح تا شب شعار داده شود ، اما در عمل هیچ 
یعنی آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچ چیز!!؟. 

 سردبیر 

آگهی مزایده عمومی )یک مرحله ای(

با راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس،

لیال خدمت بین دانا
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گوناگون

کمیته  اجالس  روز  دومین  در     
گذاری  سرمایه  مدیران  و  معاونین 
تفاهم  شهرداری کالنشهرهای کشور 
نامه احداث کارخانه بازیافت زباله و 

تبدیل آن به انرژی به امضا رسید. 
رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
الملل  ارتباطات و امور بین  مدیریت 
روز  دومین  در  رشت،  شهرداری 
و  معاونین  کمیته  فصلی  نشست  از 
شهرداری  گذاری  سرمایه  مدیران 
راستای  در  که  کشور  کالنشهرهای 
گذاری،  سرمایه  های  بسته  ارائه 
سالن  در  حوزه  این  مشکالت 
اجتماعات هتل کادوس رشت برگزار 
شد تفاهم نامه ای با موضوع احداث 
کارخانه بازیافت زباله و تبدیل آن به 
پیشرفته  فناوری  از  استفاده  با  انرژی 
گذار  سرمایه  توسط  آلمان   KDV
المانی ALPAKAT و شرکت سازا 
دژ ایران منعقد گردید.  قبل از امضای 

بر  تاکید  با  نصرتی  دکتر  نامه  تفاهم 
بزرگترین  تهران  کالنشهر  اینکه 
خود  به  را  کشور  در  زباله  حجم 
پیشنهادی  در  است،  داده  اختصاص 
مدیره  هیئت  رئیس  هاشمی  دکتر  از 
آماتیس  مشاور  مهندسین  شرکت 
نیروگاه پسماند سوز  رابین و مشاور 
شهرداری تهران خواست که با مطالعه 
پروژه احداث کارخانه بازیافت زباله 
از  استفاده  با  انرژی  به  آن  تبدیل  و 
نتایج  آلمان   KDV پیشرفته  فناوری 
رشت  شهرداری  به  را  آمده  بدست 
جهت انجام هرچه سریعتر این پروژه 

در رشت اعالم کند. 
مدت این تفاهم نامه حداکثر 6 ماه 
می باشد که از تاریخ تکمیل امضا و 
بوده  نافذ  اول  طرف  سوی  از  ابالغ 
متعهدند  طرفین  ماه   2 مدت  طی  و 
تنظیم  را  تفصیلی حاضر  قراردادهای 
و با توافق یکدیگر پس از تصویب در 

تا اجرای  از عروسک گردانی  پیکر؛  با عروسک های غول  گیالن 24: کارگاه آموزشی »آشنایی 
میدانی«، در بهمن ماه سال جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود. 

به گزارش مدیریت روابط عموی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در این کارگاه که با 
حمایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان برگزار می شود، مجید بوربور و سهیال 
باجالن به عنوان مدرسین این کارگاه، در تاریخ 2 تا 4، 9 تا 11 و 23 تا 25 بهمن 1396 از ساعت 
9 الی 16، هنرجویان را  آموزش خواهند داد. بر اساس فراخوان این کارگاه، ده نفر بر اساس سابقه 

کاری و اولویت های آموزشی، جهت حضور در این کارگاه انتخاب خواهند شد.  
چهارشنبه  روز  تا  حداکثر  می توانند  کارگاه  این  در  شرکت  متقاضیان  محدود،  ظرفیت  دلیل  به 

هیئت عالی سرمایه گذاری و شورای 
اسالمی شهر امضا و مبادله نماید.

 گفتنی است تفاهم نامه فوق در 9 
ماده و در سه نسخه به امضا شهردار 

و شرکت سازادژ ایران رسید
بر  امروز عالوه   در نشست صبح 
رشت،  شهردار  نصرتی  مسعود  دکتر 
و  شورا  سخنگوی  شیرزاد  فاطمه 

نشانی  به  کارگاه،  اساتید  انتخاب  و  بررسی  جهت  را  خود  رزومه  و  مشخصات  و  اقدام  بهمن   27
الکترونیکی  anzalipuppets@gmail.comارسال کرده یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
در گیالن،  واقع  در سالن ورزشی شهید عزیزی  کارگاه  این  نمایند.  تماس حاصل   09028282009

منطقه آزاد انزلی،کیلومتر 8 بلوارشهید فاتحی، چپرپرد پایین برگزار می شود.  
گفتنی است، شرکت کنندگان در این دوره آموزشی عالوه بر اخذ گواهی شرکت در کارگاه، به 
عنوان اولین تجربه اجرا، نمایشی را با عروسک های غول پیکر در جشنواره نوروزی سازمان منطقه 
آزاد انزلی اجرا خواهند کرد. این دومین کارگاه از مجموعه کارگاه های آموزشی تئاتر عروسکی است 
که زیر نظر فرناز بهزادی از اساتید برجسته تئاتر عروسکی ایران، در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

محیط  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
مریم گل  و  زیست و خدمات شهری 
گذاری  سرمایه  سازمان  رئیس  احضار 
و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت 
به نمایندگی از مدیریت شهری رشت 
کارشناسان حوزه سرمایه  از  و جمعی 
کشور  کالنشهرهای  شهرداری  گذاری 

حضور داشتند.

کارگاه برگزار می شود ، عروسک های غول پیـکر در منـطقه آزاد انزلی

مقاله

نکاتی که باید 
در هنگام وقوع 

زلزله رعایت 
کنید:

خبر

افزایش 
آلودگیهای 
تهران، رشت را 
تهدید می کند

واکنش

انعقاد تفاهم نامه احداث کارخانه بازیافت زباله در رشت
رییس  واکنش:  نشریه 
اداره محیط زیست شهرستان 
هوای  آلودگی  گفت:  رشت 
تهران منجر به تهدید کاربری 
اراضی ارزشمند و ساخت و 

سازهای غیر مجاز می شود.
صغر خودکار، در همایش 
شعار  با  که  پاک  هوای  روز 
،قانون  پاک  هوای  قانون 
اجتماعات  سالن  در  تنفس 
برگزار  گیالن  فوالد  مجتمع 
شد، گفت: گیالن هوای آلوده 
دیگر  آلوده  هوای  اما  ندارد، 
تهران،  شهر  جمله  از  استانها 
شهرستان  زیست  محیط 
استان  مرکز  که  را  رشت 
اضافه  وی  کند.  می  تهدید 
هوای  شدن  آلوده  با  کرد: 
این  در  هموطنانمان  تهران، 
آلودگی  از  فرار  برای  شهر 
به  و  آیند  می  گیالن  به  هوا 
فکر ساخت و سازها خانه در 

این استان می افتند. 
با  اینکه  بیان  با  خودکار 
ساخت  برای  تقاضا  افزایش 
سوی  از  دوم  های  خانه 
زمین  قیمت  پایتخت نشینان 
این  و  یابد  می  افزایش  نیز 
فروش  برای  ای  امر وسوسه 
زمین برای گیالنیان ایجاد می 
که  چند  هر  داد:  ادامه  کند، 
و  کاربری  گونه  هر  تغییر  از 
ساخت و سازهای غیر مجاز 
جلوگیری می شود، اما به هر 
نمی  بیکار  متخلفین  حال 
محیط  اداره  رییس  نشینند. 
در  رشت  شهرستان  زیست 
آلودگی  میزان  خصوص 
صنعت  بخش  از  که  هایی 
گیالن  های  رودخانه  وارد 
خوشبختانه  گفت:  شود،  می 
به  نسبت  گیالن  صنعت  بخش 
پساب های  ورود  از  جلوگیری 
انجام  خوبی  اقدامات  آلوده 
نشان  خاطر  وی  است.  داده 
بهره  قصد  واحدی  اگر  کرد: 
باید  حتما  باشد،  داشته  برداری 
مجهز  تصفیه  پیش  سیستم  به 
اداره  اینصورت  غیر  در  باشد 
رشت  شهرستان  زیست  محیط 
واحد  این  به  فعالیت  اجازه 
رییس  داد.   نخواهد  را  صنعتی 
شهرستان  زیست  محیط  اداره 
اغلب  اینکه  بیان  با  رشت 
واحدهای صنعتی شهر رشت از 
برخوردار  تصفیه  پیش  سیستم 
شهر  تصفیه خانه  هستند،گفت: 
در  اکنون  هم  رشت  صنعتی 
افزود:  است.وی  ساخت  حال 
در حال حاضر رودخانه های 
رشت از شیرابه های سراوان، 
انسانی،خانگی،  فاضالبهای 
صنعتی و... رنج زیادی می برد 
این  در  خاص  تدابیر  باید  و 
برای شهر ستان رشت  مورد 

انجام شود.. 

شورای  جلسه  سومین  و  بیست    
که  شد  برگزار  حالی  در  رشت  شهر 
دکتر رسولی و دکتر رمضانپور نرگسی 
هم  شهری  ها  نارسایی  برخی  بیان  با 

افشاگری و هم اطالع رسانی کردند. 
بیست و سومین جلسه شورای شهر 
شورا  عمرات  در  امروز  عصر  رشت 
برگزار شد و در این جلسه   امیرحسین 
با  رشت  شهر  شورای  رئیس  علوی 
اینکه کشته شدن هموطنان ما در  بیان 
نفتکش سانچی بار دیگر غم بزرگی بر 
شد:  یادآور  شد  گذاشته  ما  مردم  دل 
احقاق  پی  در  باید  کشور  دیپلماتهای 
به  اشاره  با  وی  باشند.  ایرانیان  حق 
با  سرمایه گذار  اجالس  برگزاری 
هتل  در  کالنشهرها  شهرداران  حضور 
امیدواریم   : کرد  اظهار  رشت  کادوس 
برگزاری چنین اجالسهای سبب فراهم 
کردن فضای سرمایه گذاری در کشور 

و شهرها باشیم.
*در حوزه آسفالت با فاجعه روبرو 
کارشناسانش  رشت  شده ایم/شهردار 

را از کجا می آورد؟!
رضا  جلسه  جلسه  این  ادامه  در 
رسولی با تسلیت واقعه سانچی گفت: 
این حادثه ناگوار که به نوعی ناگوار تر 

برای جامعه مهندسین است. 
ضایعه سنگینی بود و مراتب تاسفم 
خودم را اعالم می کنم. این افراد برای 
را  جان خود  کشورمان  اقتصاد  توسعه 

از دست دادند. 
وی در ادامه با بیان اینکه در بررسی 
مناسبی  کنکاش  خدمات  و  عوارض 
صورت  بنیادین  تغییرات  و  شد  انجام 

تا  مورد  این  شاهلل  ان  افزود:   گرفت، 
جلسه آینده حتما پیگیری خواهد شد. 
نامناسب  وضعیت  به  اشاره  با  رسولی 
آسفالت شهر گفت: متاسفانه در برخی 
تصمیم  نمی تواند  شهردار  موارد  از 
سبب  رفتار  این  و  بگیرد  قاطعانه ای 

حیف و میل بیت المال می شود.
مورد  در   92 سال  از  افزود:  وی 
اقداماتی  رشت  شهر  شورای  آسفالت 
کردیم  سعی  و  است  داده  انجام 
تجهیزات تهیه کنیم اما هنوز با مشکل 

در این زمینه روبرو هستیم. 
بیان  با  رئیس کمسیون عمران شورا 
با فاجعه در  اینکه در چند ماه گذشته 
یادآور  شده ایم،  روبرو  آسفالت  حوزه 
شد: سیستم نظارت بر روکش آسفالت 
به  ایم  برگشته  و  است  شده  تعطیل 
دورانی که در کل کشور منسوخ شده 
است. نحوه عملکرد در حوزه آسفالت 
بسیار تاسف بار است و این کار توهین 
به رشتوندان است و آنچه که با ناخن 
ریزی  دور  بیل  با  می آوریم  بدست 
از  استفاده  اینکه  بین  با  رسولی  کنیم. 

به  توجه  عدم  و  فنی  غیر  ساختارهای 
گرد  عقب  سبب  کمیسیون  دستورات 
عمرانی  کارهای  و  آسفالت  زمینه  در 
عنوان  به  بنده  شد:  یادآور  می شود، 
را  خود  تذکر  عمران  کمیسیون  رییس 
به شهردار رشت به واسطه رئیس شورا 

ابالغ می کنم.
 این عضو شورا با اشاره به عملکرد 
گفت:  رشت  شهرداری  کارشناسان 
را  چیزی  چه  افراد  این  نمی دانم  من 
رشت  شهردار  و  می کنند  کارشناسی 

اینها را از کجا می آورد؟!
جلسات  خروجی  منتظر  مردم   *

هستند
شورای  دیگر  عضو  شیرزاد  فاطمه   
کرد  اشاره  سانچی  حادثه  به  اسالمی 
داغ  که  بود  باری  غم  فاجعه  گفت:  و 
نهاد  کشور  مردم  همه  دل  بر  بزرگی 
خصوص  به  هایشان  خانواده  به  و 
که  گیالنی  باختگان  جان  خانواده های 
دست  از  حادثه  این  در  را  عزیزانشان 
با  امیدوارم  و  می گوییم  تسلیت  دادند 
صورت  الزم  سازی  شفاف  دیپلماسی 

درباره  شیرزاد  فاطمه  ادامه  گیرد.در 
است  گفته  که  رشت  شهردار  اظهارات 
مردم  کرد:  اظهار  نیست«،  گر  »معجزه 
کارهای  و  جلسات  خروجی  منتظر 
باید  نیز  شهرداری  و  هستند  عمرانی 
سیاستگذار  عنوان  به  را  شورا  نظرات 

مدیریت شهری لحاظ کند.
 وی با تاکید بر اینکه در حوزه آسفالت 
باید شهردار رشت پاسخگو باشد، تصریح 
زیر  مهر  مسکن  به  باهنر  خیابان  در  کرد: 
ساخت ها به صورت نیمه رها شده است. 
این  اسفالت  که  خواستم  شهردار  از  بنده 
منطقه را به بخش خصوصی واگذار کند تا 

کار با سرعت بیشتری انجام شود.
اجالس  برگزاری  به  اشاره  با  شیرزاد   
سرمایه گذار با حضور شهرداران کالنشهرها 
اظهار کرد: امیدوارم این همایش خروجی 
آورده های  و  شاهد  باشد  داشته  مناسبی 
جذب  زمینه  در  رشت  شهر  برای  خوبی 

سرمایه گذاری باشیم.
* قرارداد تاالب عینک، ترکمنچای 
باید روشن  است / تکلیف زباله سوز 

شود
 احمد رمضانپور نرگسی نیز با تسلیت 
سانچی  باختگان  جان  گونه  شهادت 
اظهار کرد: مطمئنن دولت چین به افکار 
عمومی جهان باید پاسخگو باشد که چرا 

در خاموش کردن آتش تعلل کرد.
وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی   
من  اعتراض  نوع  گفت:  رشت  آسفالت 
این  زیرا  دارد  تفاوت  رسولی  آقای  با 
محصول اسفالت توسط نیروهای شهردار  
صورت نگرفته بلکه حاصل کار افرادی 

است که خودمان گذاشتیم.

رسـولی و رمضانپـور افشاگری و اطالع رسـانی کردند

بعالوه دیدگاه رسانه،

جلسه 23 شورای شهر رشت در التهاب،

هستید:  ساختمان  داخل  چنانچه  زلزله  هنگام  در 
خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و مواظب 
طبقه  یک  شما  مسکونی  خانه  اگر  باشید.  کودکان 
است ودارای فضای باز است با احتیاط خارج شوید.
طرف  به  کنید  می  زندگی  آپارتمان  در  چنانچه 
در  و  آسانسورندوید  و  ها  پله  خروجی،  درهای 
ها،  میز  زیر  مانند  ساختمان  امن  نسبتا  های  محل 
تخت خواب های محکم،خروِجی های طاقی مانند 
و  کوچک  سقفهای  با  مکانهای  درها،  چارچوب 
به  بگیرید.  پناه  ها  پله  زیر  یا  و  باریک  راهروهای 
های  زلزله  وقوع  زمان  در  که  باشید  داشته  خاطر 
شدید ، جابجایی از مکانی به مکان دیگر بسیارمشکل 
و تقریبا غیر ممکن است و شما فرصت کافی برای 

این حرکت را نخواهید داشت.
بالش،  از کت،  با استفاده  سعی کنید سر خود را 
پتو، کتاب ضخیم و یا با قرار دادن آرنجها در طرفین 
سر و روی گوشها و پوشاندن پشت گردن با کف 

دستها، از صدمات احتمالی حفظ نمایید.
چنانچه در آشپزخانه یا موتورخانه شوفاژهستید، 

فورا خارج شوید.
قفسه  ها،  آیینه  ای،  درهای شیشه   ، ها  پنجره  از 

های بلند و کتابخانه سریعا دور شوید.
چنانچه در زمان وقوع زلزله در آسانسورهستید، 
تمام دکمه های آسانسور را فشار دهید و در  فورا 

اولین توقف از آن خارج شوید.
طرف  به  ها  پله  روی  هستید  پلکان  در  چنانچه 
دیوار )نه به طرف نرده ها( نشسته و با آرنج و کف 

دست سر و صورت خود را بپوشانید.
پارکینگ هستید سریعا خارج شوید.  در  چنانچه 
موتورو گریس  اضافی، روغن  مواد سوختی  وجود 

خطرآفرین هستند.
در حمام و دستشویی مواظب کابینت ها و آیینه 

ها باشید.
سپس  بمانید  وضعیت  همان  در  لرزش  پایان  تا 
خطرات  و  خروج  مناسب  مسیر  گرفتن  نظر  در  با 

احتمالی در آن مسیر، ساختمان را ترک نمایید.
کمک  نیز  خانواده  اعضای  دیگر  به  تخلیه  موقع 
کنید. در هنگام زلزله چنانچه خارج از خانه هستید:

در کوچه ها و خیابانها تجمع نکنید و راه عبور 
وسایل نقلیه امداد رسان را باز نگه دارید.

و  شده  تخریب  ساختمانهای  به  نزدیک شدن  از 
ساختمانهای بلند اجتناب کنیدو از کوچه های تنگ 

و باریک عبور نکنید.
از دست زدن به سیم و کابل های برق و تیر آهن 

و قطعات فلزی خودداری نمایید.
از ایستادن در کنار رودخانه ها،لبه صخره ها،روي 
رو  هاي  وپل  ها  ، خرابه  دیده  آسیب  ساختمانهاي 

گذر و عابر پیاده خودداري نمایید.
از راه رفتن و ایستادن در زیر سیمهاي برق و نیز 

مجاور تیر و دکل برق اجتناب کنید. 
هر  کردن  جابجا  از  و  نکنید  عبور  آوار  روي  از 
نمایید.)چون  خودداري  ساختماني  مصالح  گونه 
ممکن است موجب ریزش دوباره ساختمان گردد.(

 نشریه واکنش: همزما ن با شروع بهمن ماه - ماه پیروزی 
انقالب اسالمی ، کارخانه آسفالت شهرداری کالنشهر رشت 

بازگشایی و شروع به فعالیت کرد.
به گزارش اداره اطالع رسانی مدیریت ارتباطات و امور 
برداری  بهره  پروانه  دریافت  با  الملل شهرداری رشت،  بین 
آسفالت و آغاز به کار خط تولید سنگ شکن راک، کارخانه 
قرار  برداری  بهره  مورد  رشت  کالنشهر  شهرداری  آسفالت 

گرفت. 
کارخانه  انبار  شدن  پر  بر  رشت  شهردار  تاکید   *   

آسفالت 
از تالش همه همکاران  قدردانی  با  نصرتی  مسعود  دکتر 
شهرداری به خصوص سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
آسفالت  کارخانه  شدن  روز  به  در  رشت  شهرداری  شهری 
اذعان داشت: اگر این کارخانه بخواهد آسفالت تمام شهر را 

پوشش دهد باید نقطه ضعف خالی بودن انبار رفع و انبار پر 
شود تا در روزهایی که شرایط آسفالت معابر و شوارع مهیا 
است تولید و توزیع آسفالت را به صورت بهینه داشته باشیم. 

  * تجهیز آزمایشگاه امری ضروری است 
ضروری  امری  را  آزمایشگاه  تجهیز  رشت،  شهردار   
کارخانه  اساسی  رکن  آزمایشگاه  داشت:  اذعان  و  برشمرد 
آسفالت است و ضروری است که در این مکان آزمایشگاهی 
کیفیت  ارتقا  جهت  مکان  این  در  امر  متخصصین  با  مجهز 

اسفالت لحاظ شود. 
وی بر ضرورت حضور یک کارشناس متخصص و علمی 
در کارخانه آسفالت تاکید کرد و اذعان داشت: شایسته است 
از  بسیاری  شهرداری  هزینه  کاهش  و  درآمد  افزایش  برای 
پیمانکاران  بر  نباید  هرچند  دهیم.  انجام  خودمان  را  کارها 
خرده گرفت و از آنجایی که پیمانکاران دیر به پول خود می 

رسند، مجبورند قیمت کار را باال ببرند. 
 * فعالیت 40 نیرو در کارخانه آسفالت 

نیرو در کارخانه آسفالت  فعالیت 40  از   مسعود نصرتی 
آسفالت  کیفی  لحاظ  به  کارخانه  این  در  گفت:  و  داد  خبر 
سطح  در  نامرغوب  آسفالت  توزیع  از  و  شود  می  سنجش 

جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
آسفالت  کارخانه  اینکه  بر  تاکید  با  رشت،  شهردار   
خصوصی  بخش  های  کارخانه  با  تفاوتی  رشت  شهرداری 
ندارد، یادآور شد: کارخانه آسفالت شهرداری رشت، قابلیت 
بنابراین  دارد  را  مرغوب  آسفالت  تن   1200 روزانه  تولید 
شایسته است تا شهرداران مناطق مدیران مناطق درخواست 
آسفالت خود را ارتقا دهند و پیمانکاران مناطق نیز بیش از 

پیش درخواست مجوز داشته باشند. 
وی در ادامه با اشاره به وجود نیروهای توانمند در بدنه 

و  پیچیده  کاری  آسفالت  کار  داشت:  اذعان  رشت  شهرداری 
جزو علوم ناشناخته نیست و یک مهندس عمران با پایه یک و 
دو توان نظارت براین کارخانه را دارد اما باز هم اگر در جایی 
احساس شد که افراد داخل شهرداری توان انجام کار را ندارند 

حتما سراغ بخش خصوصی خواهیم رفت.

کارخانه آسفالت شهــرداری رشت راه انــدازی شد

محیط زیست گیالن؛

مسول  )آتش نشان،  امدادی  مهدی 
ایستگاه آتش نشانی (

زهرا رضائی
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های  پژوهش  مرکز  ها:  واکنشی 
آینده  سال  در  تورمی  رکود  مجلس، 
در  است.  کرده  بینی  پیش  افزایشی  را 
آنکه  دلیل  به  تأکید شده،  این گزارش 
بسته  انقباضی   97 سال  بودجه  الیحه 
خواهیم  رکود  آینده  سال  است،  شده 

داشت.
 با این حال، برخی دولتمردان بر این 
آینده  در سال  تورم  تنها  نه  که  باورند 
کاهش خواهد یافت، بلکه راهکارهایی 
این  اما  دارند؛  هم  رکود  کنترل  برای 
ادعا در حالی مطرح می شود که تقریبا 
تمام نماینده های اقتصاد مجلس با آن 
را  آینده  سال  تورم  برخی،  و  مخالفند 
نه تنها دو رقمی بلکه عدد درشتی نیز 

پیش بینی می کنند. 
 در این میان، برخی نمایندگان اما به 
نگرند  بینی می  با عینک خوش  قضیه 
نرخ  تورم و  افزایش  تأیید  با وجود  و 
منوط  را  چیز  همه  تورم،  رقمی  دو 
در  سال  پایان  روزهای  تصمیمات  به 
دسته  این  اعتقاد  به  دانند.  می  مجلس 
از نمایندگان، اگر الیحه بودجه دولت 
تصویب  مجلس  در  نخورده  دست 
را  تورم  درصدی   7 تا   6 رشد  شود، 
صورت،  این  غیر  در  دارند،  انتظار 
احتمال می دهند که تورم تا 3 درصد 

رشد داشته باشد. 
وگو  گفت  در  مصری  عبدالرضا   
موضوع  این  خصوص  در  تابناک  با 
اظهار داشت: میزان تورم در سال آینده 
اگر  دارد.  مجلس  خروجی  به  بستگی 
رأی  بودجه  الیحه  در  دولت  پیشنهاد 
 6 حدود  کشور  تورم  قطعا  بیاورد، 

ولی  کرد،  خواهد  پیدا  افزایش  درصد 
زیاد  یا  کم  مجلس  در  الیحه  این  اگر 
تغییر  کمتر  آن  تورمی  اثر  طبعا  شود، 

خواهد کرد. 
 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
ماده  دو  افزود:  ادامه  در  مجلس 
که  دارد  وجود  الیحه  این  در  قانونی 
سال  تورم  عمده  بخش  کننده  تعیین 
حامل  بحث  یکی  بود؛  خواهند  آینده 
یارانه  حذف  دیگری  و  انرژی  های 
قوت  به  موضوع  دو  این  اگر  هاست. 
نخورده  دست   96 سال  مانند  خود، 
بمانند، با نقدینگی که تزریق می شود، 
افزایش تورم  یا دو درصد  حدود یک 
خواهیم داشت؛ اما اگر این دو موضوع 
در مجلس دستخوش تغییر و خواسته 
دولت محقق شود و حامل های انرژی 
یارانه  نیز  همزمان  و  کند  پیدا  افزایش 
40 میلیون تن قطع شود، پیش بینی ما 
تورم  درصد   6 از  بیش  که  است  این 

خواهیم داشت. 
 مصری ادامه داد: با اما و اگر نمی 
تا  بمانیم  منتظر  باید  زد.  حرف  شود 
خروجی کمیسیون تلفیق آماده شود و 
در صحن  موضوع  این  هم  آن  از  بعد 
ممکن  و  دارد  تغییر  احتمال  علنی 
داشته  هایی  پیشنهاد  ها  نماینده  است 
دولت  نظر  بازگشت  باعث  که  باشند 
منتظر  باید  بنابراین  شود؛  مجلس  به 

خروجی مجلس ماند. 
که  این  به  پاسخ  در  نماینده  این   
کمیسیون تلفیق مصوب کرده تا یارانه 
های  حامل  قیمت  و  نشود  حذف  ها 
انرژی تغییر پیدا نکند، در این صورت 

وضع به چه شکل خواهد بود، گفت: 
از بحث یارانه ها دو نوع برداشت می 
به  قبال  مجلس  اینکه  یکی  کرد؛  توان 
دولت اجازه داده بود که افراد پردرآمد 
دولت  آنکه  دیگر  و  کند  حذف  را 

یکباره یارانه افراد را قطع کند. 
این نماینده گفت: حذف یارانه افراد 
و  ندارد  چندانی  تورمی  اثر  توانمند 
تأثیرگذار  مردم  معیشت  و  اقتصاد  در 
تواند  می  برداشت  دومین  اما  نیست؛ 
اثرات تورمی جبران  خطرناک باشد و 
تا  باید  بنابراین،  باشد؛  داشته  ناپذیری 
کرد.  صبر  بودجه  بررسی  شدن  تمام 
مجلس  در  نفر  یک  دارد  احتمال 
پیشنهاد جایگزینی الیحه دولت را در 
انرژی  های  حامل  و  ها  یارانه  مورد 
دولت  نظر  بیاورد،  رأی  اگر  و  بدهد 
انجام می شود. ما افزایش قیمت حامل 
افزایش  با  بخصوص  و  انرژی  های 
قیمت 50 درصدی بنزین همچنین قطع 

تن در شرایط موجود  میلیون  یارانه 40 
نیستیم. دولت فرصت های خود  موافق 
نسبت به افزایش حامل های انرژی را از 
نشده  عمل  قانون  تکلیف  و  داده  دست 

است. 
 وی در پایان یادآور شد: بنا بر قانون 
شده  تکلیف  دولت  به  توسعه،  پنجم 
بود که ظرف مدت برنامه یعنی تا پایان 
سال گذشته، قیمت آن را به فوب خلیج 
و  انتخابات  دلیل  به  اما  برساند؛  فارس 
موارد دیگر نمی خواستند این قیمت ها 
را افزایش دهند، ولی اکنون می خواهند 
یکباره قیمت ها را افزایش دهند و کار 
پنج سال را در یک روز انجام دهند. این 

کار قطعا ایجاد تورم می کند
المللی  بین  نیز صندوق  قبل  دو هفته 
ایران  در  تورم  که  بود  کرده  اعالم  پول 
سال آینده دو زقمی است اما این روند 
اواخر  در  و  بود  نخواهد  طوالنی  خیلی 

سال مجدد رو به کاهش می گذارد. .

تـورم سال آینده 2 رقمـی خواهد بود

واکنش

رئیس  ها:  واکنشی 
تهران  قنادان  صنف  اتحادیه 
تمهیدات  با  گفت:امسال 
افزایش  گرفته،  صورت 
عید  شب  شیرینی  قیمت 

نخواهیم داشت.
اتحادیه  رییس  احمدی 
گفتگوی  برنامه  در  خشکبار 
در  خبر  شبکه   18:30
شب  بازار  تنظیم  خصوص 
عید اظهار داشت: از ده روز 
پیش، اعضای اتحادیه شروع 
مورد  اقالم  سازی  آماده  به 
و  اند  کرده  عید  شب  نیاز 
امسال کیفیت خوبی در این 
آجیل  کمبود  و  داریم  بخش 

و خشکبار نداریم . 
ما  داد:اجناس  ادامه  وی 
قیمتی  افزایش  سال  پایان  تا 
برخی  ولی  داشت  نخواهد 
از اجناس مانند بادام هندی، 
و  است  ممنوع  آن  واردات 
درحال پیگیری هستیم تا در 
اسرع  در   سفارش  صورت 
وقت در اسفند ماه به اندازه 
کافی توزیع بادام هندی  نیز  
در سطح کشور داشته باشیم 
. احمدی تاکید کرد:پیش بینی 
میزان   به  توجه  با  کنیم  می 
افزایش  ها  نظارت  و  تولید 

قیمت نخواهیم داشت. 
بر  نظارت  درباره  وی 
بازار گفت: از سوی اتحادیه 
به  نفره   دو  بازرسی  تیم  ده 
سطح شهر در کنار تعزیرات 
ها  قیمت  بر  اصناف  اتاق  و 
و  داشت  خواهد  نظارت 
متخلفین  با  یلدا  شب  مانند 
ضمن  کرد  خواهیم  برخورد 
اینکه با آجیل فروشان موقتی 
با تمام توان برخورد خواهیم 

کرد . 
آجیل  کیفیت  درباره  وی 
هیچ  به  گفت:  عید  شب 
عنوان کیفیت آجیل در مراکز 
الساعه  خلق  فروشی  آجلیل 
چراکه  کنیم  نمی  تایید  را 
بیشتر پرونده ها در تعزیرات 
مربوط به آجیل فروش هایی 
چیزی  آنها  شغل  که  است 
رو  عید  شب  و  است  دیگر 

به این شغل می آورند. 
و  آجیل   اتحادیه  رئدس 
به  کرد:  تصریح  خشکبار 
مردم تاکید می کنیم از مراکز 
احمدی  کنند.  خرید  معتبر 
در شب  اجیل  قیمت  درباره 
قیمت  :تعیین  گفت  نو  سال 
رسمی در این بخش نداریم 
و قیمت را  در   این بخش 
عرضه و تقاضا و قیمت ارز 
و مسائلی چون بارندگی و...  
مشخص می کند و با توجه 
ها  قیمت  بازار  در  رکود  به 
افزایش  و  کرد  افت  کمی 

نداشته ایم. 
این گزارش در  بر اساس 
اتحادیه  رئیس  بهرمند  ادامه 
این  در  تهران  قنادان  صنف 
با  امسال  گفت:   خصوص 
تمهیدات الزم افزایش قیمت 
نخواهیم داشت و با نظارت  
قیمت  و   ،کیفیت  مناسب 

مناسب خواهیم داشت. 

خبرخبر
قیمت شیرینی 
و خشکباِر عید 

افزایش نمی یابد

و  مسکن  معاون  ها:  واکنشی 
با  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان 
اکنون  هم  مسکن  بازار  اینکه  بیان 
گفت:  است،  بازان  سفته  از  خالی 
مصرف کنندگان واقعی به افزایش 50 
درصدی معامالت مسکن کمک کرده 
آینده  سال  در  قیمت  جهش  اما  اند 

نخواهیم داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن 
هم اکنون خالی از سفته بازان است، 

به  واقعی  کنندگان  مصرف  گفت: 
افزایش 50 درصدی معامالت مسکن 
در  قیمت  اما جهش  اند  کرده  کمک 

سال آینده نخواهیم داشت. 
جمع  در  مظاهریان  حامد 
افزایش  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
مالیمی را در قیمت مسکن و تعداد 
مبایعه نامه ها داریم که جای نگرانی 
را  اطمینان  این  توانم  نیست. من می 
بدهم که تا سال آینده هم این فرآیند 
به نفع خریداران مصرفی بازار است 

و جایی برای سفته بازان نیست. وی 
افزود: در آذرماه افزایش 50 درصدی 
را در تعداد معامالت نسبت به آذرماه 
آمار  اگر  بودیم.  شاهد  گذشته  سال 
دی ماه بیاید می توان دقیق تر اظهار 
نظر کرد اما فکر می کنم آمار دی ماه 

مقداری تعدیل شده است.   
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
مسکن  بازار  ساالنه  آمار  وقتی  اینکه 
را نگاه می کنیم افزایش قیمت نگران 
تورم  نرخ  حدود  تا  و  نیست  کننده 
است، تصریح کرد: خوشبختانه دولت 
از  خالی  را  بازار  این  هنوز  توانسته 
بازار سودآوری های کاذب نگه دارد. 
گمانه  به  پاسخ  در  مظاهریان    
مسکن  قیمت  رشد  بر  مبنی  ها  زنی 
در سال آینده گفت: 50 درصد تعداد 
اینکه  و  یافته  افزایش  ها  نامه  مبایعه 
اعالم می کنند قیمت جهش می کند 
جوسازی کسانی است که می خواهند 

آپارتمانهای خود را گران بفروشند. 
 490 تهران  در  داد:  ادامه  وی    
به سختی  هزار خانه خالی داریم که 

کرد.  پیدا  مشتری  آنها  برای  توان  می 
متوسط  قشر  برای  فعال  عمومی  بازار 
کمتر  اینبازار  سودآوری  هنوز  و  است 
ولی  است.  بانک  گذاری  سپرده  از 
است  مثبت  ها  نشانه  خوشبختانه همه 
که بازار مسکن به سمت رونق در حال 
حرکت است. لذا این اطمینان را می دهم 
که در ماه های پیش رو و سال آینده جهش 
های قیمتی شدید نخواهیم داشت. معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
گویند  می  برخی  که  صحبت  این  درباره 
بازار مسکن دچار رکود تورمی شده است 

گفت: من متوجه رکود تورمی نمی شوم. 
و  رکود  بازارهای  بازارها،  اساسا 
بخش  به  کلی  دید  اگر  هستند.  رونق 
کافی  و موجودی  باشیم  داشته  مسکن 
که وجود دارد می بینیم فقط خانه های 
مانده  خالی  که  نیستند  قیمت  گران 
پرند حدود  مثال در شهر  به طور  اند. 
7000 مسکن مهر بدون متقاضی داریم؛ 
قیمتهای  مختلف،  سطوح  در  بنابراین 
فعلی نگران کننده یا نشان دهنده جهش 

قیمت نیستند.

قیمت مسکـن سال آینده گـران نمی شـود

خبر

به قلم: علی خلخالی
سال 1361 اوج جنگ بود که در اواسط اردیبهشت 
ماه همان سال عازم خدمت سربازی شدیم همه مشتاق 
بودیم که بعنوان یک ایرانی از خاکمان که مورد تعرض 
قرار گرفته بود نقش کوچکی را ایفا نماییم خوشحال 
از اینکه موعدش رسید وخودرا در این آزمون میهنی

خودرا سهیم بدانیم باالخره دوره آموزشی تمام شد 
وعازم مناطق جنگی شدیم روز اول ورود در منطقه 
که  بطوری  گرفتیم  قرار  حمله  مورد  بشدت  جنگی 
دست وپایمان را گم کردیم هیچکدام جرات نداشتیم 
که  گفت  باید  واقع  ودر  بیاوریم  در  سنگر  از  سر 
بودیم  دفاع  فکر  به  که  روز  آن  تا  ترسیدیم  حسابی 
در تخیل جوانی می پنداشتیم که میتوانیم در دفاع از 
آن  تمام  دفعه  یک  آنگاه  بگذریم  جانمان  از  میهنمان 

افکار پاک شد.
یکدفعه  داشتیم  فکر  در  دالوری  آن  روز  آن  در 
به کجا رفت همه شرمنده شدیم که اولین روز ورود 
بودند  ناراحت  چنان  دوستانم  بعضی  باختیم  خودرا 
زندگیشان  روز  وآخرین  اولین  امروز  کردند  فکر  که 
خواهد تا اینکه صدای شلیک وتوپ وخمپاره کاسته 
شد تقریبا یک آرامش نسبی بوجود آمده بود سرها باال 
رفت در این هنگام یکی از بچه های قدیمی که چند 
ما کرد  به  بود رو  آمده  مناطق عملیاتی  به  ماه زودتر 
گفت تازه نفس هستید منظورش نفهمیدم گفتم چی؟ 
گفت تازه ورود کردید گفتم آره گفت نگران نباشید 

اینجا تخیل نیست واقعیتی است که می بینید 
گفت روز اول ورود من همینطور بود کم کم عادت 

میکنید بطوریکه همه چیز برای شما عادی میشود
این حرف را زد ورفت اینجا بود که تصمیم گرفتیم برای 
زندگیست  آخر  مرز  این  که  بنویسیم  نامه  هایمان  خانواده 
اینجا طلوع وغروب خورشید را نمی بینی نامه نوشته شد 
که سریعا پست شود ولی فردا که بلند شدیم درگیری شروع 
شد بنحوی که نامه زیر لباسهایم ماند . به مرور که شدت 
جنگ زیاد میشد دیگه همه چیز برایم عادی شد دیگه نمی 
ترسیدم باور کردم که انسان یکبار میمرد چون اینقدر بچه 
ها کشته وزخمی شدن که غدد اشکمان خشک شده بود 
ساکم  داشتم  منتقل شدم  تهران  به  اواخر خدمت  اینکه  تا 
انتها  در  کیف  ته  که  شدم  متوجه  ناگاه  میدادم  سروسامان 
از  پاکت  این  آمد که  نمی  یادم  ای است اصال  نامه  پاکت 
باز کردم ودیدم اولین  با عالقه فراوان پاکت را  کجا آمده 
بود که فکر کردیم طلوع وغروب خورشید  روز درگیری 
را دیگه نمی بینیم خنده ام گرفت ، گفتم چقدر نامه حالت 
بود وآخرش  متونش  در  احساس  داشت وچقدر  رمانتیک 

نوشته بودم خداحافظ
کمال  به  چطور  انسان  که  دیدم  کردم  دقت  بعد 
تاثیر  وروان  روح  روی  جنگ  اثرات  هرچند  میرسه 
زیادی میگذاره اما باور کردیم که زندگی زیباست زیبا 

یی آن همچون خورشید درخشان پس زندگی کنیم
وخودرا به اعماق سرنوشت زندگی بسپاریم یاس 
ونومیدی را به دل راه ندیم چون تا زنده ایم قدرش 
کوههاست  بلندای  به  عزمش  انسان  دانست  باید  را 

تفکرش به وسعت دریا ها. 
خوشحالم از آن روزها که آن نامه فرستاده نشد 

نامه ای که هرگز 
فرستاده نشد...

* با بسته نگه داشتن درب اتاق هاي خالي و خاموش کردن بخاري هاي موجود در آنها، در مصرف گاز طبیعي صرفه جویي نمائید. 

* جهت صرفه جویی در مصرف گاز، از لباس هاي مناسب در فصل سرد سال استفاده نمایید.

* جهت صرفه جویی در مصرف گاز، هنگام استفاده از اجاق گاز، براي ظروف کوچک از شعله کوچک استفاده نمائید.

* با انتخاب پرده ضخیم و مناسب از اتالف حرارتي ساختمان جلوگیری نماییم.

* شومینه ها را خاموش و از وسایل گرمایشي استاندارد استفاده کنیم تا امنیت و بازده گرمایي بهتري داشته باشیم.
»روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن«

واکنشی ها: براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، از 
اوایل سال آینده تولید خودروهای سواری مرسدس بنز به 
عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و امید 
در ایران آغاز خواهد شد.براساس جدیدترین اخبار به دست 
آمده، از اوایل سال آینده تولید خودروهای سواری مرسدس 
بنز به عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و 

امید در ایران آغاز خواهد شد. 
مناسبی  روز  و  دهه جاری صنعت خودرو حال  ابتدای  در    
آسیایی صنعت خودرو  و  اروپایی  مطرح  بیشتر شرکای  نداشت. 
ناچار  به  نیز  داخلی  خودروسازان  و  بودند  کرده  ترک  را  ایران 
دست به دامان چینی ها شده بودند.  با این حال روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید و نمایان شدن نشانه های رفع تحریم ها آغازی 
مجدد برای صنعت خودروی ایران بود به گونه ای که در حدود دو 
سالی که از اجرایی شدن برجام سپری شده چند خودروساز مطرح 
بین المللی شامل پژو، سیتروئن، رنو و هیوندایی به ایران آمده و 

همکاری با خودروسازان داخلی را آغاز کرده اند. 
از  حکایت  آمده  دست   به  خبرهای  اما  شرایط  این  در    
جدیدترین دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو دارد؛ 
به گونه ای که به زودی تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در 

ایران آغاز خواهد شد. 
ایران  بین  نهایی  توافقات  آمده  به دست   اطالعات  طبق 
سواری  خودروهای  تولید  برای  دایملر  شرکت  و  خودرو 
مرسدس بنز در ایران صورت گرفته و از اوایل سال آینده 

)1397( تولید این محصوالت در ایران آغاز می شود. 

خبر

تولید »بنــز« در 
ایران از اوایل 

سال آینده

آسایــشگاه معلولیــــن و سالمنــــدان رشت ) خیریه (
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.هموطن نیکوکار !

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند.
آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب                      تلفن  3355۴6۴8

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

واکنشی ها: سازمان منطقه آزاد انزلی و کارگزار طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 
در استان گیالن تدوین و امضا کردند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، تفاهم نامه همکاری میان 
مجید فاتحی معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان و حسین متقی طلب کارگزار طرح 

ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار)تکاپو( در استان گیالن منعقد شد. 
بر  تأکید  با  از سرمایه گذاران و کارآفرینان  با رویکرد حمایت  نامه که  تفاهم  این  براساس 
گسترش  بازاریابی،  و  تکنولوژی  توسعه  شد؛  منعقد  طرفین  میان  خصوصی  بخش  همکاری 

زنجیره ارزش و اتصال به زنجیره ارزش جهانی به شبکه  های فروش و بازار جهانی به منظور 
توسعه حداکثر سازی ارزش  افزوده و توسعه رقابت  پذیری و نوآوری در بنگاه  های کسب  و کار 

از مهمترین اهداف این تفاهم نامه عنوان شده است. 
بنابراین گزارش ایجاد اشتغال فراگیر در رسته  های اولویت  دار از طریق برگزاری جلسات، 
سمینارها و جشنواره های کارآفرینی و خالقیت، حمایت مادی و معنوی فرصت های شغلی 
شناسایی شده در رسته های دارای اولویت طرح تکاپو از محل تسهیالت بسته اشتغال فراگیر از 

محورهای تفاهم نامه منعقده می باشد.

امضـای تفاهم منطقه آزاد انزلی و کارگـزار توسـعه کسـب وکار 

زهرا رضائی
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 گوناگون

شهید   بنیاد  کل  مدیر 
گیالن  استان  امورایثارگران 
نخستین  برگزاری  از 
هنری  و  فرهنگی  جشنواره 
و  استان  ایثار  و  شاهد 
کتاب  عنوان   7 از  رونمایی 
شهادت  و  ایثار  موضوع  با 
همزمان با هفته گرامیداشت 

مقام شهدا خبر داد. 
گیالن،  ایثار  گزارش  به 
عبداهلل پاکاری، مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان 
شورای  جلسه   در  گیالن 
توسعه  و  ترویج  استانی  
شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
استانداری  در  که  گیالن  
تاکنون  گفت:  شد،  برگزار 
ترویج  نشست شورای  پنج 
آیین نامه های  و  برگزار 
بحث  تخصصی  کمیته های 
است.  شده  بررسی  و 
کمیته   6 تعریف  از  وی 
ترویج  شورای  تخصصی 
با  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
خبر  دستگاه ها  عضویت 
به  توجه  با  افزود:  و  داد 
فرارسیدن هفته گرامیداشت 
از  اسفندماه،  در  شهدا  مقام 
نسبت  می خواهیم  کمیته ها 
اقدام  جلسات  برگزاری  به 

کنند.
با  مسئول،  مقام  این   
مقوله  اهمیت  به  اشاره 
فرهنگ  گسترش  و  ترویج 
تصریح  شهادت،  و  ایثار 
امور  و  شهید  بنیاد  کرد: 
گیالن  استان  ایثارگران 
بحث  گذشته  سال  سه  طی 
با والدین شهدا را  مصاحبه 
مد نظر قرار داده و براساس 
 250 امسال  برای  اولویت، 
دستور  در  مصاحبه  مورد 
تاکنون  و  دارد  قرار  کار 
740 مورد مصاحبه انجام و 

مستندسازی شده است.
پاکاری، همچنین از چاپ 
شهدای  وصیتنامه  اول  دفتر 
و  داد  خبر  گیالن  استان 
خوشبختانه  کرد:  عنوان 
استان  شهدای  یک سوم 
لذا  هستند  وصیتنامه  دارای 
این اثر فاخر و سند فرهنگی 
ترتیب حروف  به  ارزشمند 
تصویر  با  همراه  و  الفبا 
چاپ  به  شهدا  دست نوشته 
فجر طی  دهه  در  و  رسیده 
خواهد  رونمایی  مراسمی 
عموم  استفاده  مورد  و  شد 

قرار خواهد گرفت.

خبر

7 عنوان کتاب با 
موضوع ایثار و 
شهادت رونمایی
 می شود

مدیرکل امور مالیاتی گیالن،با اشاره 
معطوف  باید  ما  تالش  تمام  اینکه  به 
استان  مالیاتی  درآمدهای  تحقق  به 
باشد،گفت: باید در امر وصول مالیات 

بیش از پیش کوشا باشیم.
روسای  با  نشست  در  انوری  جواد 
استان،  غرب  مالیاتی  امور  ادارات 
از  جمعی  درگذشت  تسلیت  با 
حادثه  در  کشورمان  عزیز  دریانوردان 
کرد:  اظهار  سانچی،  نفتکش  دلخراش 
جلسات  اینگونه  برگزاری  از  هدف 
زمینه  در  موجود  مشکالت  بررسی 

وصول مالیات می باشد.
مدیرکل امور مالیاتی گیالن، با اشاره 
به اهمیت این کار مجموعه، افزود:باید 
با عزم جدی و کار جهادی امور را پیش 
ببریم، زیرا دریافت مالیات در کشور از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه زمان زیادی تا پایان 
سال باقی نمانده است، تصریح کرد:در 
این مدت کوتاه به گونه ای برنامه ریزی 

زمانی  جدول  براساس  کارها  که  کنید 
پایان  در  تا  برود  پیش  شده  مشخص 

سال با مشکل مواجه نشویم.
امور  ادارات  روسای  از  انوری، 
ضمن  کنند  سعی  خواست  مالیاتی 
توافق با مودیان، پرونده ها را براساس 
مستقیم  مالیات های  قانون   238 ماده 
از  حتی االمکان  و  برسانند  قطعیت  به 
اختالف  حل  هیئت  به  پرونده  ارجاع 

مالیاتی جلوگیری کنند. 
احترام  گفت:لزوم  مسئول  مقام  این 
همکاران  به  را  مودیان  به  گذاشتن 
ضمن  موظفیم  همه  و  کنید  یادآوری 
سعه  و  متانت  با  مودیان،  به  احترام 
صدر پاسخگوی آنان باشیم و ایشان را 
و  خداوند  رضایت  که  کنیم  راهنمایی 

مردم در این است.
مدیرکل امور مالیاتی گیالن،با اشاره 
به اینکه تمام تالش ما باید معطوف به 
باشد،  استان  مالیاتی  درآمدهای  تحقق 
عنوان کرد: ضمن تقدیر از تالش های 

جشنواره نخستین واژه آب با حضور مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی و مشاور 
مسئولین   ، ابتدایی  اول  پایه  آموز  دانش   200 از  بیش  برای  گیالن  آبفای  مدیرعامل  اقتصادی 
آموزشی برگزار شد.  در این مراسم سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل آبفای 
گیالن در سالن دفتر سروش گیالن با اشاره به اینکه آب اولین واژه ای است که هر دانش آموز 
در دوره آموزشی فرا می گیرد افزود: مهمترین چیزی که هر موجود زنده با آن مواجه است آب 

می باشد که زندگی بدون آن میسر نیست.
 مدیرعامل آبفای گیالن همچنین از آموزگاران خواست با توجه به کاهش منابع آبی کشور ، 
مدیریت مصرف آب و راهکارهای صرفه جویی و مصرف صحیح را به دانش آموزان آموزش 

که  می خواهم  شما  از  همکاران  همه 
پیش  از  بیش  مالیات  وصول  امر  در 
به  منجر  شما  زحمات  تا  بکوشید 
دستیابی به اهداف گردد. وی با اشاره 
به وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، 
آمادگی  اداره کل  این  کرد:  خاطرنشان 
بخشودگی  حداکثر  سال  پایان  تا  دارد 
جرایم را برای مودیانی که اصل مالیات 
خود را پرداخت نمایند، در نظر بگیرد.

نحوه صحیح مصرف آب  آموزش  این جشنواره  برگزاری  از  اینکه هدف  بیان  با  .  وی  دهند 
از  با مصرف درست آب و جلوگیری  افزود:  مایه حیاتی است  این  از هدر دادن  و جلوگیری 
هدررفت آن و پرهیز از اسراف آب خواهیم توانست مصرف آب را کاهش دهیم .   به گزارش 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، یکی از آموزگاران 
قدیمی و پرسابقه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره ، آن را برنامه اجتماعی موفق در 
مدیریت مصرف آب دانست و گفت: با توجه به اهمیت آب در زندگی فردی و اجتماعی پیام 

امروز این جشنواره )آب سرمایه زندگی است( می باشد.   

بر  مالیات  قانون  اصالحیه  به  انوری، 
در  نزدیک  آینده  در  که  افزوده  ارزش 
طرح  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 
خواهد شد اشاره کرد و یادآور شد: اجرای 
کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از 
مهمترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور در 
توسط  باید  که  است  مالیاتی  فرار  با  مقابله 

ادارات امور مالیاتی نهادینه شود.

تالش ما معطوف به تحقق درآمدهای مالیاتی گیالن است

 نشریه واکنش و گیالن 24: تیم فوتبال سپیدرود 
لیگ  های  رقابت  به  دیگر  یکبار  سالها  از  پس  که 
با  اخیر  سال  چند  در  یافته  راه  ایران  فوتبال  برتر 

اجرایی و بخش  قولهای مسئوالن  تعهدات و  وجود 
خصوصی استان به لحاظ مالی و امکانات در شرایط 
فراز و نشیب  این سالها  تیم در  این  نیست.   خوبی 
های فراوانی داشته، مدیران بسیاری را به خود دیده 

، نتایج متنوعی را در لیگ دسته یک و قبل از آن در 
لیگ برتر به دست آورده است.  در دی ماه امسال یک 
اتفاق خیلی خوب برای تیم سپید رود رخ داد که تیم 
یک سرمربی با شخصیتی را دعوت به همکاری کرد. 
مرکز  اهالی  از  و  ایران  فوتبال  اسطوره  کریمی  علی 
گرفت  بعهده  را  تیم  هدایت  مسئولیت  گیالن  استان 
و  تحوالت  شاهد  سپیدرو  کوتاه  مدت  همین  در  و 
تغییرات در بازی و نتایج بوده است که امید می رود 

تداوم داشته باشد..  
به موازات این اتفاق خوب ، کادر رهبری تیم هم 
مسئولیت  و  سخنگو  یک  صاحب  تیم  و  کرد  تغییر 
حقوقی شد که اقای خراسانی جوانی با شخصیت و 

کار بلد است .  
سپیدرود،  باشگاه  ای  حرفه  و  خوب  مدیریت 
بخش حقوقی  مدیر  و  و سخنگو  آن  عالی  سرمربی 
باشگاه  و  تیم  این  که  است  کرده  فراهم  را  شرایطی 
اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به کمک همه مردم 
بخش  خصوص  به  خصوصی  بخش  و  مسئوالن   ،
صنعت دارد.امید است که رسانه های سراسر استان 
به خصوص شهر رشت در این راستا همت کنند و 

و  گیالن  استاندار  که  دارد  دارند.جا  نگه  گرم  را  فضا 
معاونان وی هم در این حوزه ورود کنند و در عمل به 
تیم کنند که  نه تنها در لیگ بماند که از نظر رده بندی 
خود را به باالی جدول بکشاند. تیم در دو هفته اخیر 
در دوره سرمربی گری علی کریمی نتیجه خوبی گرفته 
است به خصوص آنکه امروز جمعه تیم سپاهان اصفهان 

را در خانه به دو گل شکست داد 
و اما شرح مختصر بازی امروز..... 

تیم سپیدرود رشت در دقایق ابتدایی بازی توانست 
نخستین گل بازی را وارد دروازه تیم سپاهان اصفهان 
کند که پس از این گل تیم سپاهان حمالت زیادی را 
تیم سپیدرود طراحی کرد  بر روی دروازه  از جناحین 
از  استفاده  با  توانست  سپیدرود  تیم  دیگر  در سوی  و 
سپاهان  تیم  دروازه  روی  بر  را  حمالتی  ضدحمالت، 
اصفهان ایجاد کند اما این حمالت بی ثمر بود تا بازی 
سپیدرود  تیم  صفر  بر  یک  برتری  با  نخست  نیمه  در 
پایان برسد. تیم سپاهان اصفهان حمالت زیادی را  به 
بیرون محوطه جریمه  کناره ها و ضربات  از  استفاده  با 
بر روی دروازه تیم سپیدرود رشت طراحی کرد و در 
استفاده  با  توانست  رشت  سپیدرود  تیم  دیگر  سوی 
اصفهان  سپاهان  تیم  دروازه  روی  بر  حمالت  ضد  از 
را  گل  دومین  توانست  که  کند  ایجاد  را  موقعیت هایی 
وارد دروازه تیم سپاهان اصفهان کند اما در دقایق پایانی 
بازی تیم سپاهان یکی از گل ها را جبران کرد تا بازی با 

نتیجه دو بر یک به پایان برسد.

ازسوی آبفای گیالن، جشنـواره فراگیری نخستیـن واژه آب برگزار شد

حاال سپید رود شدم
 »  تیم سپیـدرود « نیازمند حمایتهای مادی و معنودی

مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران گیالن:

خبر

منابع آب باید 
مدیــریت شود

سرپرست   :24 گیالن    
امسال   : الهیجان  فرمانداری 
آبی  منابع  از  استفاده  در  باید 

مهندس   . باشیم  داشته  دقیق  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
امیر جانبازي در جلسه کارگروه آب زراعی و شورای 
در  باید  امسال  داشت:  اظهار  آب،  منابع  حفاظت 
دقیق  ریزی  برنامه  و  مدیریت  آبی  منابع  از  استفاده 
داشته باشیم و در تعامل با برنامه ریزی های مسئولین 

استانی قدم برداریم.
اقدامات  و  ها  ریزی  برنامه  افزود: خوشبختانه  وی 
انجام  شهرستان  در  آینده  زراعی  سال  برای  خوبی 
باشیم و  نداشته  آبی  امیدواریم که تنش  شده است و 
با هماهنگی خوبی که بین دهیاران و شورا ها برقرار 
را شاهد  آبی  تنش های  یا رفع  است حتما کاهش و 
خواهیم بود. سرپرست فرمانداری شهرستان الهیجان با 
بیان اینکه تعدادی از چاه های شهرستان به کنتور های 
ریزی  برنامه  با  بایست  می  که  شدند  مجهز  هوشمند 

بیشتر تعداد این چاه ها را افزایش داد.
را  توجهی  قابل  سطح  امسال  کرد:  اظهار  جانبازی 
در قالب طرح تجهیز و نوسازی داریم که بسیار مهم 
این  در  را  مرتبط  های  دستگاه  مشارکت همه  و  بوده 

خصوص می طلبد.
تصریح  در شهرستان الهیجان  دولت  عالی  نماینده 
کرد: ایستگاه های پمپاژ آب در شهرستان می بایست 
نیاز به  بازدید و بررسی شوند، اگز  به صورت مداوم 
برنامه  باید  باشد  می  نیز  بازسازی  و  انحار  الیروبی 
ریزی شود اما آنچه که بیش از همه مهم است فرهنگ 

سازی و آموزش استفاده بهینه از آب است.
رفع  و  بررسی  بر  تاکید  با  سخنانش  پایان  در  وی 
جهاد  ترویج  افزود:  کشاورزان  مشکالت  و  موانع 
برگزاری  با  و  جد  طور  به  بایست  می  کشاورزی 
جلسات به صورت هفتگی دنبال شود. در این جلسه 
همچنین معاون عمرانی فرماندار و تعدادی از اعضای 
این  مشکالت  و  موانع  رفع  خصوص  در  نیز  حاضر 
فرهنگ  و  کشاورزی  جهاد  ترویج  همچنین  و  حوزه 

لیال خدمت بین داناسازی استفاده بهینه از آب مطالبی را بیان کردند.

لیال خدمت بین دانا

آگهی فقدان سند مالکیت
نیکدل  ستار  اینکه  به  نظر 
مورخ   40035 شماره  وکالت  برابر 
اسناد  دفترخانه  تنظیمی   96/10/5
خواست  در  طی  تهران    123 رسمی 
 129/96/9577 شماره  وارده 
برگ  دو  ارائه  با   96/10/13 مورخ 
تایئد  به  که  شهود  استشهادیه 
و  رسیده  کالچای   138 دفترخانه 
شماره  مالی  غیر  نامه   اقرار  سند 
تنظیم   96/10/13 مورخ   15501
سند  که  نموده  اعالم  دفترخانه،  آن 
مالکیت دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
به  متعلقات  و  محوطه   و  خانه  یکباب 
شماره  به  مربع  متر   743 مساحت 
 152 سنگ  از  فرعی   60 ثبتی  پالک 
بخش  باالن  بی  قریه  در  واقع  اصلی 
 25884 ثبت  ذیل  در  گیالن   29
صفحه 213 دفتر امالک جلد 173 به 

مالکیت  به   357760 سریال  شماره 
و  رهن  در  که   ، نیکدل  نصرت  اقای 
ارتفاقی  حقوق  و  باشد  نمی  بازداشت 
ندارد، بعلت جابجایی مفقود و تقاضای 
نموده  را  آن  المثنی  مالکیت  صدور 
ماده  استناد  به  مراتب  لذا،  است. 
می  آگهی  ثبت  قانون  نامه  آئین   120
یا  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  گردد 
وجود سند مالکیت شماره سریال فوق 
 – الذکر نزد خود باشد ظرف مدت ده 
10 روز از تاریخ انتشار این آگهی با در 
دست داشتن سند مالکیت یا گزارش 
رسید  و  مراجعه  اداره  این  به  معامله 
اینصورت سند  نماید در غیر  دریافت 
مالکیت  سند  و  صادر  المثنی  مالکیت 

اولیه ابطال اعالم خواهد شد.
حسین میرشکار – کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک کالچای
ر م الف / 6414

 آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  به  داورپناه  حسن  آقای 
به  که  مصدق  شهود  استشهادیه  فرم 
رسیده  انزلی  بندر   54 خانه  دفتر  تائید 
است مدعی گردیده است که سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 3440 
فرعی مجزی شده از پالک 1446 واقع در 
به  گیالن   7 بخش   14 اصلی  سنگ  کویر 
مساحت 220 متر مربع ذیل ثبت 23415 
صفحه 129 دفتر  7/194 به شماره سند 
پور  عباس  آقای  نام  به   038310 چاپی 
سجاد صادر و تسلیم گردیده است سپس 
 /  06-28567 شماره  قطعی  سند  برابر 
انزلی  بندر   100 خانه  دفتر   1385/07
پارسا  فرید  آقای  به  ثبت  مورد  ششدانگ 
قطعی  سند  برابر  متعاقبا  یافت  انتقال 
دفتر   1390/01/25  -92771 شماره 
خانه 54 بندر انزلی تمامت مورد ثبت به وی 
انتقال یافت و مورد ثبت برابر نامه شماره 

 1396/07/18  -1396/000342435
انزلی  بندر  شعبه سوم حقوقی دادگستری 
در قبال مبلغ 200000000ریال بازداشت 
می باشد و سابقه رهن ندارد و به علت جا 
مالکیت  صدور  تقاضای  و  مفقود  بجایی 
به  مراتب  لذا،  است.  نموده  را  آن  المثنی 
ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  استناد 
آگهی می گردد هر کس مدعی انجام معامله 
فوق  سریال  شماره  مالکیت  سند  وجود  یا 
 10 – ده  باشد ظرف مدت  خود  نزد  الذکر 
روز از تاریخ انتشار این آگهی با در دست 
به  معامله  گزارش  یا  مالکیت  سند  داشتن 
این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور 
و در صورت عدم وصل اعتراض این اداره 
وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی پالک مذکور اقدام خواهد کرد.
حیدری - رئیس ثبت اسناد انزلی

م ر الف / 6421

 آگهی فقدان سند
با  زاده  جلیل  شهردام  اقای 
ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
شده دفتر خانه 43 صومعه سرا 
مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی 
قطعه   975 پالک  ششدانگ 
پالک  از  مجزی  تفکیکی  سوم 
سنگ  پستک  در  واقع   261
تحت  رشت   4 بخش   56 اصلی 
ذیل   707689 مسلسل  شماره 
ثبت 46543 صفحه 221 دفتر 
قاسمیان  علی  نام  به   4/411
مع  و  تسلیم  و  صادر  دافچاهی 
قطعی  انتقال  برابر  الواسطه 
11337 – 1388/4/1 تنظیمی 
آقای  به  رشت   159 دفترخانه 
شهرام جلیل زاده منتقل گردید 
و نامبرده مدعی گردیده که سند 
مالکیت مزبور به علت اثاث کشی 

مفقود گردیده و تقاضای صدور
را  آن  المثنی  مالکیت  سند 
به  مراتب  لذا،  است.  نموده 
نامه  آئین   120 ماده  استناد 
هر  گردد  می  آگهی  ثبت  قانون 
کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت شماره سریال فوق 
الذکر نزد خود باشد ظرف مدت 
انتشار  تاریخ  از  روز   10  – ده 
داشتن  دست  در  با  آگهی  این 
معامله  گزارش  یا  مالکیت  سند 
رسید  و  مراجعه  اداره  این  به 
دریافت نماید در غیر اینصورت 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اقدام  مقررات  وفق  المثنی 

خواهد شد.
حسین اسالمی – رئیس اداره 
 2 ناحیه  امالک  و  اسناد  ثبت 

رشت - ر م الف / 6433

 : اجرائیه  ابالغ  آگهی 
9601586

به  بدینوسیله 
فعله  عزتی  اسماعیل 
کالسه  پرونده  بدهکار 
گزارش  برابر  که  فوق 
شناخته  ابالغ  مامور 
می  ابالغ  اید  نگردیده 
گردد که بین شما و خانم 
 140 تعداد  نشاط  ایده 
باشید  می  بدهکار  سکه 
پرداخت  عدم  اثر  بر  که 
در  بستانکار   وجه 
اجرائیه  صدور  خواست 
تشریفات   از  پس  نموده 
صادر  اجرائیه  قانونی 
این  در  فوق  بکالسه  و 
اجرا مطرح می باشد لذا 
آئین   18/19 ماده  طبق 

اسناد  مفاد  اجرائی  نامه 
می  ابالغ  بشماره  رسمی 
انتشار  تاریخ  از  گردد 
تاریخ  که  آگهی  این 
محسوب  اجرائیه  ابالغ 
نوبت  یک  فقط  است 
می  منتشر  روزنامه  در 
گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی 
این  غیر  در  اقدام  خود 
انتشار  بدون  صورت 
عملیات  دیگری  آگهی 
مقررات  طبق  اجرائی 
علیه شما تعفیب خواهد 

شد.
اسناد  اجرای  اداره 
جواد   - رشت  رسمی 

نیری فالح
 ر م الف / 6390

آگهــی ثبتــی

مدیر مسئول 

 ادامه مطلب ...
همه   « مردم  نمایندگان  راستی  به   
فعلی«   و  قبلی  دوره  های  نماینده   13
در این چهار دهه چه کرده اند و چرا 
به  درمان  و   درست  قدم  یک  استان 

جلو نمی رود. 
به نظر نگارنده تنها اقدام در گیالن 
انزلی  آزاد  منطقه  ایجاد  سالها  این  در 
در  و  جدید  دوره  در  آنهم  که  است 
چند سال اخیر تکانی خورده  و مسیر 

تحول را طی می کند . 
رسانه ها به خصوص صدا و سیما و 

رسانه های رسمی گیالن و غیر رسمی  
در این باره چه می کنند و چرا قلم به 
دستان تا این حد قلم به ..... شده اند. 

و  مستندات  براساس  گیالن  در 
ارگان  و  ها  سازمان  رسمی  آمارهای 
محیط  نه   ، مانده  جنگلی  نه  تقریبا  ها 
یعنی   ..... نه   ، کشاورزی  نه   ، زیستی 
اگرچیزی هم باقی مانده  به یک دوم 
به  و  است  یافته  کاهش  سوم  یک  و 

سرعت در حال نابودی است. 
و  جلسه  دهها  روزانه  راستی  به 
دعوت  و  کارگروه  همه  این  تشکیل 

و  های  نشست  و  متخصص  افراد  از 
سخنرانی ها چه کارآمدی دارد و چرا 
نتیجه ای ملموس و مشهود نمی بینیم. 
آنچه به عنوان توسعه و پیشرفت  در 
همه این سالها رخ داده به طور طبیعی 
در همه کشور ها و استان ها در حال 
روی دادن و امری طبیعی است. بعنی 
بخش خصوصی خانه و ساختمان می 
سازد و از همین بخش پول دریافت و  
کوچه و خیابان اضافه می کنیم و دیگر 
هیچ..... که آنهم  بسیاری از شهرهای 
گیالن دراین حوزه درمحرومیت به سر 

عظیم  و  بزرگ  کدام شرکت  برند.   می 
کدام  زا،  اشتغال  و  کننده  تولیدی صادر 
آن  به  بتوان   که  اعتنا  قابل  بزرگ  طرح 
افتخار کرد و کدام طرح فرهنگی مهم ، 
کدام جذب گردشگر – این شرایط باید 

تغییر یابد.  
بهره  با  جدید  دردوره  آنکه  امید 
مندی از نیروی جوان ومتخصص استان  
دهد.  روی  گیالن  در  اساسی  تحوالت 

بسم اهلل 
منبع : گیالن 24

 40 سال 3 طرح در گیالن روی زمین و هوا

مدیرکل امور مالیاتی گیالن:

لیال خدمت بین دانا



»روابط عمومی امور آب و فاضالب آبفای گیالن«

اداره  رئیس   :24 گیالن   
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
گفت:  رشت  شهرستان 
برنامه   57 امسال  فجر  دهه 
در  هنری  و  فرهنگی 
برگزار  رشت  شهرستان 
حسن پور   محمد  می شود. 
در جلسه ستاد دهه فجر که 
برگزار  رشت  فرماندار  در 
سومین  کرد:  اظهار  شد، 
هنری  و  فرهنگی  جشنواره 
در  شهریور  اواخر  از  فجر 
شهرستان رشت برنامه ریزی 

شده است.
و  فرهنگ  اداره  رئیس 
شهرستان  اسالمی  ارشاد 
سال  اینکه  بیان  با  رشت 
فرهنگی  برنامه   47 گذشته 
فجر  دهه  ایام  در  هنری  و 
برنامه   18 افزود:  شد،  اجرا 
کنسرت، 26 برنماه نمایشی، 
تجلیل از خانواده های شهدا، 
انس  محفل  و  انقالب  قصه 
با قرآن از جمله برنامه هایی 
در  هنرمندان  توسط  که  بود 
شهرستان رشت برگزار شد.

بیان  با  حسن پور  دکتر 
تشکل   35 امسال  اینکه 
و  هنری  و  فرهنگی 
همراهی  با  آموزشگاهی 
در  فرهیخته  هنرمندان 
فجر  دهه  برنامه های  اجرای 
رشت  شهرستان  سطح  در 
خودجوش  کامال  صورت  به 
کنند، گفت: دهه  مشارکت می 
فجر امسال 57 برنامه که شامل 
برنامه   30 موسیقی،  برنامه   21
قرآن،  با  انس  محفل  نمایشی، 
و  شهدا  خانواده  از  تجلیل 
و  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
نقاشی می باشد، برنامه ریزی 

شده است.

المسلمین  و  االسالم  حجت 
اوقاف  مدیرکل   ، علیزاده 
در  گیالن  امورخیریه  و 
ساختمان  زنی  کلنگ  مراسم 
متبرکه  بقعه  و  مسجد  جدید 
آقاسیدعلی کیا شلمان : دشمن 
و  سیاست  یک  با  لحظه  هر 
زدن  ضربه  صدد  در  رویکرد 
و  مسجد  زدن  آتش  و  است 
بقعه نشانه فرومایگی و ناتوانی 

دشمنان را نشان می دهد .
مبارزه  سنگر  مساجد 
و  اجتماعي  هاي  آسیب  با 
اخالقي/آش زدن مساجد نشانه 

ناتواني دشمنان است
عمومی  روابط  گزارش  به 
امورخیریه  و  اوقاف  کل  اداره 
گیالن ، مسجد و بقعه آقا سید 
علی کیا شلمان که در بحبوحه 
اغتشاشات و آشوب ها توسط 
منافقین کوردل در شهر شلمان 
آتش  به  لنگرود  شهرستان 
حضور  با  امروز  شد  کشیده 
والمسلمین  االسالم  حجت 
و  اوقاف  کل  مدیر   ، علیزاده 
مسئوالن  و  گیالن  امورخیریه 
آن  شهرستانی عملیات احداث 

آغاز شد .

خبر

خبر

اجرای 57 برنامه 
فرهنگی و هنری در 

دهه فجر امسال

آتش زدن مساجد 
نشانه ناتوانی 
دشمنان است
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 شعر،هنر و ادبیات
بخش  سوم  رتبه  نیک کار  معصومه 
با  را  ابوذر  ملی  جشنواره  آزاداندیشی 
عنوان مقاله »اقتصاد مقاومتی؛ از حرف 

تا عمل و اقدام« از آن خود کرد. 
جشنواره کشوری ابوذر صبح امروز 
معصومه  که  شد  برگزار  تهران  در 
نیک کار در بخش آزاد اندیشی با عنوان 
تا  حرف  از  مقاومتی؛  »اقتصاد  مقاله 
مقام  گیالن  نشریه  از  اقدام«  و  عمل 

سوم را کسب کرد.
فرهنگی  معاون  نیک کار،  معصومه   
مدیر  گیالن،  استان  جهاددانشگاهی 
خبرگزاری های ایسنا و ایکنای گیالن، 
مدرس  و  گیالن  نشریه  مدیرمسئول 
مراکز آموزش عالی است و آثار زیادی 
ای  منطقه  و  ملی  های  جشنواره  در 

دارد.
عنوان  با  مقاله  متن  از  بخشی   
و  عمل  تا  از حرف  مقاومتی؛  »اقتصاد 
اقدام« به شرح زیر است:وقتی نام هایی 
عناوین  برای  رهبری  معظم  مقام  که 
بررسی  را  کرده اند  انتخاب  سال ها 
و  رنگ  »اقتصاد«  که  درمیابیم  می کنیم 
بوی بیشتری در آنها دارد، خصوصا در 
عزیز  رهبری  اما چرا  اخیر،  سال  چند 
برای امسال نام »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام 

و عمل« را تعیین نمودند؟
 در چند سال اخیر و با شدت یافتن 
غیرانسانی  و  یک جانبه  تحریم های 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  غرب 
برنامه های  کردن  متوقف  هدف  با 
جدید  واژه  ایران،  هسته ای  صلح آمیز 
اقتصادی  ادبیات  به  مقاومتی«  »اقتصاد 
کشور اضافه شد و به فراخور حال و 

افتتاحیه  حاشیه  در  فاضلی  فیروز 
هنری  و  فرهنگی  جشنواره  سومین 
تندیس  از  رونمایی  با  که  فجر رشت 
ماچیانی«،  فرض پور  »مصطفی  استاد 
مجتمع  در  گیالنی  فقید  فرهیخته 
اظهار  بود،  همراه  خاتم االنبیاء)ص( 
و  عشق  سراسر  فرض پور  استاد  کرد: 
معرفت بود و شاگردانش از وجودش 

بهره مند می شدند. 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
استاد  اینکه  بیان  با  گیالن،  استان 
همانند  را  شاگردانش  فرض پور 
گفت:  می داشت،  دوست  فرزندانش 
و  هوشمند  بزرگ،  انسانی  ایشان 
متواضع بود و از او یاد گرفتم که تقابل 

نداشته باشم. 
منیت ها  از  را  فرض پور  استاد  وی 
کرد:  تصریح  و  دانست  دور  به 
در  ارزشمندی  آثار  فرض پور  استاد 
دستور  و  ادبی  فرهنگی،  زمینه های 
واقعی  معنای  به  و  دارد  فارسی  زبان 
هنری  و  فرهنگی  علمی،  مدیر  کلمه 

روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار 
گرفته است.

از   95 سال  شعار  انتخاب  علت   
جایگاه  به  انقالب  معظم  رهبر  سوی 
حوزه های  همه  در  اقتصادی  مسائل 
اولویت  که  چرا  بازمی گردد؛  کشور 
است.  اقتصاد  مسئله  کشور  اصلی 
سیاسی،  حوزه های  همه  در  اقتصاد 
روابط  حتی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
امر  این  و  بوده  تاثیرگذار  بین الملل 
دوچندان  را  اقتصادی  مسائل  اهمیت 
می کند،  از طرفی ما پس از انقالب در 
بسیاری از حوزه ها پیشرفت های بسیار 
با  اقتصاد  زمینه  در  اما  داشتیم،  خوبی 
به   رو  کشور  در  اساسی  چالش های 
داشته  توجه  آن  به  باید  که  رو هستیم 
اسالمی  جمهوری  .بدخواهان  باشیم 
و  تحریم  ابزار  با  که  می کنند  فکر 
برخوردهای اقتصادی می توانند با نظام 
ما برخورد کنند و علی رغم آنکه تعهد 
شاهد  اما  بردارند،  را  تحریم ها  کردند 
هستیم که به طرق مختلف به فشار بر 
ایران می افزایند. در واقع آنان در صدد 
بر هم زدن توافق برجام هستند که این 
امر نشان می دهد تهدیدهای جمهوری 
روی  نیز  بین المللی  حوزه  در  اسالمی 
امر اقتصاد متمرکز است. بنابراین همه 
تا  کنند  جزم  را  خود  عزم  باید  کشور 
بتوانند به مقاوم سازی اقتصاد بپردازند.

 
به  رسیدن  که  بدانیم  همگان  باید 
گروه،  یک  فقط  نه  را  مقصود  این 
یک جناح و عده ای محدود و معدود 
نمی توانند به تنهایی محقق کنند، بلکه 

باید منیت  بود لذا یک مدیر فرهنگی 
را کنار بگذارد و از ارتقای فرهیختگان 

استقبال کند. 
اداره  رئیس  حسن پور،  محمد 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
با گرامیداشت سی ونهمین  نیز،  رشت 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 
خوشبختانه  کرد:  اظهار  اسالمی، 
را  فجر رشت  دوره جشنواره  سومین 
را  پرجمعیتی  روزهای  و  کردیم  آغاز 

دیدگاه های  تمامی  و  ایرانیان  همه 
تخصصی و انتقادی باید هماوردی در 
ارایه  با  را  مشخص  و  محدود  زمانی 
دیدگاه های خود فراهم کنند و بعد از 
مختلف  ارکان  و  مجلس  و  دولت  آن 
این  تا  شوند  بسیج  اسالمی  جمهوری 
افق برنامه ای در قالب اقتصاد مقاومتی 
به  استثنایی  و  تبعیض  بدون هیچگونه 

اجرا گذاشته شود.

پیش رو داریم.  وی با اشاره به تقارن 
اول،  فاطمیه  ایام  با  امسال  فجر  دهه 
گذاری های  براساس سیاست    افزود: 
ستاد برگزاری جشنواره که از مهر 96 
آغاز به کار کرده است، سومین دوره 
جشنواره فرهنگی و هنری فجر رشت 
دهم  در  و  می شود  آغاز  دی   30 از 

بهمن خاتمه خواهد یافت. 
 این مسئول فرهنگی، با بیان اینکه 
جشنواره مذکور با مشارکت 35 مرکز 

با این حال، از حرف تا عمل و اقدام 
پشتکار وجود  و  نام همت  به  فاصله ای 
دارد که ایرانی می تواند آن را بپیماید و 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  شاهد  ان شاءاهلل 
به معنای واقعی، اقتصادی پویا، فعال و 
اقتصادی  مشکالت  حالل  که  درون گرا 

است، در ایران عزیز باشیم

 57 اجرای  با  و  آزاد  هنری  و  فرهنگی 
برنامه برگزار خواهد شد، گفت: هدف 
از برگزاری جشنواره فجر رشت، ا رائه 
اساتید،  مدرسین،  دستاوردهای  آخرین 
انجمن های  هنرجویان  و  هنرمندان 
فرهنگی – هنری و آموزشگاه های آزاد 

هنری شهرستان می باشد. 
جشنواره  برگزاری  از  حسن پور،   
فرهنگی و هنری فجر رشت با حضور 
خبر  آینده  سال  در  همجوار  شهرهای 
جشنواره  این  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
پیدا  رقابتی  وجهه  آینده  سال های  در 
هنرمندان  استقبال  مورد  تا  کرد  خواهد 

قرار گیرد. 
سازمان  رئیس  حسنی،  علیرضا 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
برگزاری  مراسم،  این  در  نیز  رشت 
نیک  فال  به  را  رشت  فجر  جشنواره 
امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  و  گرفت 
این جشنواره بدعتی برای جلوگیری از 
کارهای جزیره ای در حوزه فرهنگی و 

هنری باشد.

خبر

موسیقی کشورمان در رکود 
به سر می برد!

تنها نماینده گیالن در جشنواره 
ملی رسانه ای ابوذر

گشایـش سومین جشنــواره فرهنگی و هنری فجـر رشت

آیا از خــدمات 122 اطـالع دارید؟
 اگر در خیابان و کوچه با هر گونه حادثه اي در زمینه آب و فاضالب مانند:  شکستگی و نشتي لوله آب، باالزدن 
فاضالب، لقي و سرقت دریچه فاضالب،  و همچنین ترکیدگي کنتور، نشتي و گرفتگي کنتور، خرابي شیر فلکه و 

مواردي همچون کدورت آب  مواجه شدید، لطفا با شماره »122« تماس بگیرید، سپس با شماره گیری عدد »1« 
،حادثه را با ذکر نشانی دقیق اعالم نمایید. همکاران ما به صورت 24 ساعته آماده اند تا در اسرع وقت به رفع 

حوادث اعالم شده، اقدام نمایند.
 * آیا می دانید برای خرید انشعاب آب و فاضالب دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات آب وفاضالب 

در سطح استان  نیست؟  در هر زمان از شبانه روز با شماره گیری »122«  بصورت غیرحضوري انشعاب خود را 
خریداري نمایید.   با تشکر

واکنش

ادامه مطلب ... 
وی همچنین در خصوص مشکالت برگزاری کنسرت 
مشکالت   : کرد  وتصریح  گفت  سخن  کشورمان  در 
برگزاری کنسرت هیچ ارتباطی به مردم و هنرمندان ندارد 
واگر نهادی مسوولیت برگزاری آن را برعهده می گیرد و 
نهادی دیگر اجازه برگزاری آن را نمی دهد.این مسئله به 
عدم تدبیر و گفتمان مناسب مسووالن ذی ربط در سطح 
موسیقی  گیر  دامن  آن  مشکالت  که  گردد  می  بر  عالی 
کشورمان شده است. وی همچنین به فرهنگ ، دوستی و 
محبت بی نظیر مردم شمال کشورمان اشاره کرد و افزود 
: بنده افتخار می کنم که سالها در این خطه زندگی کرده 

ام و مخلص تمام هموطنان شمالی هستم.
حاضر  حال  در  ؛  شد  یادآور  پایان  در  »اخشابی« 
مشغول تهیه و تولید آثاری موسیقی هستم که در آینده 
کرد.  خواهم  غافلگیر  را  شمالی  عزیز  هموطنان  نزدیک 
»خواننده  اخشابی  »مجید  ؛  واکنش  خبرنگار  گزارش  به 
دنیا  به  تهران  در   1351 ماه  دی   27 در  پاپ  موسیقی 
سریال  تیتراژ  در  خوانندگی  با   1380 سال  در  آمد.وی 
»گمگشته« قابلیت های صدای خود را به شکلی جدی به 
مخاطبانش نشان داد و آن مجموعه مورد استقبال گسترده 
مردم قرار گرفت. پس از آن در سریال ها و برنامه هایی 
یک  هند،  از  مسافری  نواز،  بنده  محله  مهتاب،  همچون 
وجب خاک، متهم گریخت، خانه به دوش، روزهای زیبا، 
دارا و ندار، ماه دراومد، شب مهتاب، مسابقه ستاره ها، 
و  زیبا  قطعات  تالفی  سینمایی  فیلم  و  شیدایی،  شبهای 
ماندگاری را اجرا کرده است. همکاری با اساتیدی چون 
بابک  شهبازیان،  فریدون  تجویدی،  علی  خرم،  همایون 
روشن  کامبیز  آرزومانیان،  آندره  انتظامی،  مجید  بیات، 
ملک،  اسداهلل  توکل،  اهلل  فضل  ساهاکیان،  وارطان  روان، 
نیز  ناهید، و شهریار فریوسفی و  میرزاده، حسن  مجتبی 
همکاری با بسیاری از خوانندگان بنام و مطرح موسیقی به 
صورت آلبوم یا کنسرت از جمله فعالیت های هنری وی 
در عرصه موسیقی به شمار می رود. همچنین شرکت در 
فستیوال هایی چون مین اون )جاده ابریشم 2000( سال 
کران  کره جنوبی سال1384،  ملی  1379، سوری جشن 
محسوب  او  افتخارات  از   1383 سال  سوئیس  مونتانای 
می شود.«اخشابی« از سال 1375 با تشکیل ارکستری بنام 
اقصی  در  ایران  سنتی  موسیقی  اساتید  از  مرکب  مهرآوا 
نقاط ایران و جهان در کشورهایی چون آلمان، انگلستان، 
 ، هندوستان،مالزی  فرانسه،  کره،  ژاپن،  اسپانیا،  روسیه، 

ترکیه، و ... کنسرت های موفقی را اجرا کرده است.

حسن پور خبرداد:

لیال خدمت بین دانا

خبرنگار : سیدمحمدرضارشیدی

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1۴00 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان 

دراز کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     01002۴81087003 بانک صادرات       0100039۴55009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   091113۴7۴77   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2۴00 نفر

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

 واکنشی ها: در شرایطی که در چند سال اخیر، چین به 
طور انحصاری بازار سنگ پای ایران را در اختیار داشت، 
در سال جاری کشورهای آلمان، ایتالیا و کره جنوبی نیز به 

جمع صادرکنندگان سنگ پا به کشورمان پیوسته اند.
از  اخیر خصوصا  سال  چند  در  گمرک،  آمار  اساس  بر 
زمان تشکیل دولت یازدهم، واردات سنگ پا به کشورمان 

افزایش چشمگیری پیدا کرده است. 

ادامه مطلب ... 
امروز در رصد پرتالهای فرمانداری های سراسر استان 
و بخشداری ها و شهرداری هایی که در عصر فناوری 
پرتال خبری و اطالع رسانی  دارند آنچه مشاهده شد، 
ها  بازدید  نتیجه،  بدون  اغلب  و  روزانه  مکرر  جلسات 
مسئوالن که کار روزانه آنهاست » اساسا خبری نبوده و 
نیست«  و اخبار کم اهمیت مشاهده شد . اینها حکایت 
از وظیفه و رسالت شان   ناآشنایی روابط عمومی ها  از 
است  سازمان  رئیس  و  کل  مدیر  و  فرماندار  و شخص 
و  استانداری  در  یا  دارند  عقیده  عمومی  افکار  بس.  و 
فرمانداری و دانشگاه و اداره کل و سازمان هیچ خبری 
نیست و یا اگر باشد البد روابط عمومی ها توان انجام 
وظایف شان را ندارد. بدین منظور پیشنهاد می شود برای 
آنکه در استان خبری شود و رسانه ها از خدمات نظام 
برای حل  کنند  آگاه  را  افکار عمومی  و  مطلع  و دولت 
این معضل بزرگ چاره اندیشی کنید. منتظر پاسخ صریح 

شما هستم.

خبر

ادامه سرمقاله

4 کشور به ایران 
سنگ پا صادر 

کردند!!

همچنان خبری نیست شهرونـدان عزیز گیـالنی؛

یک بانوی فرهنگی ،

 گیالن 24: همزمان با برگزاری انتخابات خانه های مطبوعات کشور به صورت الکترونیک، انتخابات 
خانه مطبوعات گیالن نیز برگزار شد و اعضای جدید هیئت مدیره آن مشخص شدند.

خانه  الکترونیک،انتخابات  صورت  به  کشور  مطبوعات  خانه های  همزمان  انتخابات  برگزاری  پی  در 
مطبوعات گیالن نیز در تاریخ 10 آبان 96 برگزار شد و اعضای جدید هیئت مدیره آن مشخص شدند. 

  بنابر این گزارش،انتخابات داخلی هیئت مدیره نیز که در تاریخ 2 آذرماه امسال برای انتخاب رئیس، 
بر آن ملغی گردید و طبق  قانونی وارده  ایرادات  به دلیل  بود،  منشی،خزانه دار و مدیرعامل برگزار شده 
دستورالعمل صریح اساسنامه و تاکید معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،انتخابات داخلی 
هیئت مدیره مطابق ماده 30 اساسنامه)تعیین هیئت مدیره( مجددا صبح امروز، 23 دی با نظارت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن برگزار شد و طی آن اعضای جدید هیئت مدیره خانه مطبوعات استان 

با رای مخفی اعضا مشخص گردیدند.  در این رای گیری حجت االسالم سید عبدالباقی اسحاقی،مدیرمسئول 
هفته نامه اصالح به عنوان رئیس هیئت مدیره، فرهاد عینی خراسانی، از خبرنگاران استان به عنوان نایب 
رئیس، نیلوفر گیاهی سراوانی،خبرنگار روزنامه گلچین امروز به عنوان منشی و خزانه دار و کریم خورسندی 

مژدهی، مدیرمسئول روزنامه سوال جواب به عنوان مدیرعامل خانه مطبوعات گیالن انتخاب شدند. 
 همچنین مقرر شد حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک و قراردادها 
براساس ماده 36 اساسنامه، با امضای رئیس یا نایب رئیس و مدیرعامل با مهر موسسه خانه مطبوعات معتبر 
است.  خانه مطبوعات گیالن در حال حاضر حدود 400 نفر عضو دارد که 200 نفر آن تاکنون به صورت 
الکترونیک در خانه مطبوعات ایران ثبت نام کرده اند و سایر اعضا نیز در صورت تمایل و برای بهره مندی 

از مزایا و برنامه های پیش روی خانه مطبوعات ثبت نام الکترونیکی انجام دهند.

اعضای جـدید هیئت مدیره خانه مطبـوعات گیالن معـرفی شدند



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی

سه شنبه 3 بهمن  1396 ، 5 جمادی االول  1439 ، 23 ژوئن 2018 ، شماره 677

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

 ادب مدرک نیست...   ادب لباس گران پوشیدن نیست  ... ادب باالی شهر زندگی کردن نیست .... ادب ماشین خوب داشتن نیست 
... ثروت و مدرک ادب نمی آورد...

ادب یعنی: به همسرت امنیت... به فرزندنت محـبت... به پدر مادرت خدمت ... و به دوستانت شادی را هدیه کنی... و برای جامعه نعمت 
باشیم... هر کجا که میخواهیم باشم در هر لباسی و هر پستی که هستیم ... انسان باشیم...  و انسانیت را زنده نگهداریم...

چند نکته از این معنا.....

خبر

خبر

بودجه جاری 
کشور را کاهش 
دهید

»حقوق« بازنشستگان 
با شاغالن همسان 
سازی می شود

»مجید اخشابی« در گفتگو با واکنش :

ادامه مطلب...
رییس سازمان اداری و 
استخدامی کشور هزینه دولت 
برای هر استخدام را 20 تا 25 
میلیون ریال اعالم کرد.انصاری 
ادامه داد: در ابتدای سال 1396 
بخش  انسانی  نیروی  آمار 
دولت به 2 میلیون و 50 هزار 
یافت در حالی که  نفر کاهش 
گرفتن  تحویل  موقع  رقم  این 
380هزار  و  میلیون   2 دولت 

نفر بود. 
مشاهده  که  همانگونه 
 400 و  میلیون   2 از  شود  می 
دستگاه  در  کارمند  نفر  هزار 
نفر  هزار   47 دولتی  های 
بسیاری   . است  داشته  کاهش 
سفارش  طریق  از  کارکنان  از 
مجلسی   ، سیاسی  های  چهره 
وارد  ها  گروه  و  احزاب  و  ها 
می  دولت  خانواده  چرخه 
شوند و این خانواده را بزرگ ، 
غیر کارآمد و تنبل کرده است. 
بانکها تجدید نظر  وضعیت 

فوری نیاز دارد. 
بانک  این میان وضعیت  در 
در  و  است  بدتر  مراتب  به  ها 
کارهای  از  بسیاری  که  حالی 
بانکی مکانیزه شده است ، اما 
کارکنان بانک ها به بهانه ایجاد 
اشتغال سر جایشان هستند. در 
شعبه های بانکها » بسیاری از 
وقتی  ها«  موسسه  و  ها  بانک 
تعداد  روز  هر  کنید  سرکشی 
زیادی نیروی بیکار پشت باجه 
با  یا  هم  با  و  اند  نشسته  های 
تلفن صحبت می کنند. برخی 
رفته  کاربیرون  محیط  از  هم 
و  ساز  و  ساخت  مسیر  در  و 
بعد  هستند،  شخصی  امور 
بودجه  برای  که  دارید  انتظار 
و اعتبارات و کارهای عمرانی 
اتفاق خوبی بیفتد. دولت تنبل 
کارآمد  غیر  و  تنبل  ها  بانک   ،
حجم باالیی از نقدینگی کشور 
آنچه  و  کنند  می  مصرف  را 
باقی می ماند ، جامعه ای غیر 
کارآمد و مصرفی است  که تا 
بعد از 40 سال انقالب اسالمی 
در عمل  باید  نشده  دیر  بیشتر 
نظر،  اگر  هم  شما  کرد.  کاری 
انتقاد و پیشنهادی دارید ،  در 

خدمتیم  .

موسیـقی کشورمان در رکـود به سر می برد!
 : گفت  اخشابی«  »مجید 
موسیقی کشورمان در حال حاضر 
برد  می  سر  به  رکود  دوران  در 

وشرایط مطلوبی ندارد.
پاپ  خواننده  اخشابی«  »مجید 
در  شنبه  پنج  روز  کشورمان 
خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی 
طی  در  اینکه  بیان  با  واکنش 
هیچگونه  گذشته  چندسال  این 
پیشرفتی در زمینه موسیقی نداشته 
بخش  دو  هر  در   : افزود  ایم 
شاهد  پاپ  و  سنتی  موسیقی 
تکرار مکررات تولید آثار از سوی 

هنرمندان این عرصه هستیم.
به  اشاره  با  همچنین  وی 
موسیقی  در   ، سالها  درطی  اینکه 
 ، ابتکار  هیچگونه  کشورمان 
نمی  وخالقیتی  ابداع   ، نوآوری 
 ، مخاطبان   : داشت  بیان  بینیم. 
آثار  تولید  سمت  به  را  هنرمندان 
سهل نگرانه تری سوق می دهند 
که این مسئله آفتی برای موسیقی 
مانع  و  محسوب  کشورمان  در 

پیشرفت آن می شود.
 : کرد  تصریح  »اخشابی« 
متاسفانه در حال حاضر موسیقی 
در کشورمان هیچ متولی ندارد و 
مجوز  صدور  برای  افرادی  صرفا 

تصمیم گیرنده هستند.
: مسووالن ذی  تاکید کرد  وی 
اطاقهای فکر  با تشکیل  باید  ربط 

جریان  مناسب  ریزی  برنامه  و 
طور  به  را  کشورمان  موسیقی 

هدفمند هدایت کنند.
 ، کهن  فرهنگ  به  سپس  وی 
در  کشورمان  اختصاصی  و  غنی 
از  و  کرد  اشاره  موسیقی  زمینه 
آثار  انتخاب  در  خواست  مردم 
و  باشند  داشته  بیشتری  دقت   ،
جدا  و  فاخر  آثار  از  باحمایت 
دم  و  سخیف  آثار  از  آنها  کردن 
اعتالی  و  پیشرفت  به  دستی 

موسیقی کشورمان کمک کنند.
»اخشابی« در ادامه با بیان اینکه 
موسیقی  در  مافیا  وجود  بحث 
 : افزود  ندارم.  قبول  را  کشورمان 
کننده  تهیه  مواقع  از  بسیاری  در 
صورت  در  خواننده  و  ،آهنگساز 
ارائه کاری موفق و مورد استقبال 

مردم ، ترجیه می دهند به صورت 
واین  کنند  کار  هم  با  ای  دوره 
موضوع در بسیاری از عرصه های 

هنری وجود دارد.
مثال  طور  به   : داد  ادامه  وی  
مورد  سریالی  وقتی  تلویزیون  در 
گیرد.  می  قرار  بینندگان  توجه 
کارگردان حتی جرات ندارد اسم 
با  ترجیحا  و  کند.  عوض  را  آن 
همان اسم و عوامل اقدام به تولید 
و تکرار قسمت های مختلف آن 
تکرار  گاها  طوریکه  به  کند.  می 
گی  کالفه  و  خستگی  باعث  آن 

ببیندگان می شود.
وی سپس به عدم رونق خرید 
و فروش آثار تولیدی هنرمندان در 
و  کرد  اشاره  ایران  موسیقی  بازار 
ای  عده  متاسفانه   : داشت  بیان 

قانون  نبود  دلیل  به  افراد سودجو 
باعث  کشورمان  در  رایت  کپی 
بازار  در  رونق  عدم  و  آشفتگی 

موسیقی شده اند.
هنرمندان  کرد:  اضافه  وی   
برای تولید یک اثر  ماهها و سالها 
زحمت می کشند و وقت و هزینه 
صرف می کنند ولی متاسفانه این 
افراد سودجو آنها را به راحتی در 
در دسترس  اجتماعی  شبکه های 
این  که  دهند.  می  قرار  عموم 
مسئله هنرمندان را به لحاظ مالی 
با چالش جدی مواجه کرده است.
مراجعه  ادامه  در  »اخشابی« 
به  موسیقی  عالقمند  جوانان 
اقصی  در  معتبر  های  آموزشگاه 
نقاط کشورمان و آموزش صحیح 
کار  و  باتجربه  مدرسان  توسط 
اصلی  راههای  از  یکی  را  آزموده 
پیشرفت آنها در این عرصه دانست 
و افزود: بنده با تاسیس آموزشگاه 
همراز در تهران این امکان را برای 
عالقمندان فراهم کرده ام تا بتوانم 
خدمت  در  مطمئن  مسیری  در 
سومین  باشم.  عزیزم  هموطنان 
فجر  هنری  و  فرهنگی  جشنواره 
رشت با رونمایی از تندیس استاد 
»مصطفی فرض پور ماچیانی« آغاز 

به کار کرد.

نرخ بهره بانکی آمریکا به 3/25 
درصد می رسد + نگاه رسانه

فیچ  سنجی  اعتبار  موسسه  ها:  واکنشی   
اعالم کرد: در سال جاری میالدی فدرال رزرو 
4 مرتبه نرخ بهره را افزایش خواهد داد و رقم 

آن در نهایت به 3.25 درصد می رسد.
موسسه اعتبار سنجی فیچ اعالم کرد: نرخ 
مالی سهولت  تداوم شرایط  و  بیکاری  پایین 
یافته، فدرال رزرو را در مسیر افزایش سریع 
خطر  اینکه  ضمن  می دهد؛  قرار  بهره  نرخ 
افزایش کم نرخ بهره بیشتر از ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا است. 

می تواند  آمریکا  بانکی  بهره  نرخ  کرد:  اعالم  فیچ  تجارت نیوز،  گزارش  به   
به  شوکی  موضوع  این  اما  کند؛  پیدا  افزایش  آینده  ماه   18 در  انتظارات  از  سریع تر 
بدهکاران بانکی وارد می کند و از طرفی هم می تواند خشنودی بازارها را به دنبال داشته 
باشد. همچین پیش بینی می شود که نرخ پایه فدرال رزرو به 3.25 درصد افزایش پیدا 

کند که پیش از این 3 درصد برای آن برآورد شده بود. 
مرتبه   4 میالدی  جاری  سال  در طول  که  کرد  پیش بینی  اعتبارسنجی  موسسه  این   
فدرال رزور نرخ بهره را افزایش خواهد داد که سرعت آن دو برابر انتظار فعلی بازارها 
است؛ ضمن اینکه منطق پایین نگه داشتن نرخ بهره برای یک دوره طوالنی مدت در 
حال از بین رفتن است. فیچ به سرمایه گذاران هشدار داد، زمانیکه ریسک ها افزایش پیدا 
می کنند، می تواند توانایی بدهکاران را برای باز پرداخت وام تهدید کند. ترس آنها به 
دلیل افزایش سریع نرخ بهره می تواند به معنی تالش شرکت ها و دولت ها برای افزایش 
بیشتر بدهی باشد. همچنین چندی پیش بانک جهان اعالم کرده بود که بازارهای مالی 
بزرگ ترین ریسک برای اقتصاد جهانی محسوب می شوند که افزایش غیر منتظره در 

نرخ بهره می تواند منجر به هرج و مرج در سال های آینده شود.
نگاه رسانه:  بهره بانکی حتی برای وام های ضروری سه تا چهار برابر سود 
بانکهای آمریکایی است. این بهره بانکی آنقدر شور شده است که همه علمای 
قم نسبت به دریافت این نوع بهره ها هشدار داده اند. آیت اهلل مکارم شیرازی 
دو هفته قبل دریافت این وام ها را ربا خواند و به مسئوالن بانک توصیه کرد، 

برای حل این مشکل اساسی چاره اندیشی کنند.
مسئوالن بانک در ایران از بانک مرکزی تا بانکهای دولتی ، خصوصی و موسسه هیا 
این نوع اظهار نظر و عبرت آموزی ها سکوت را ترجیح می دهند.در  برابر  مالی در 
خصوص بهره بانکی در ایران ، انواع آن ، شرایط دریافت از مشتری » مردم«  و ضرورت 
دریافت وام ها ، تعداد کارکنان بانکها، هزینه های باالی بانک و تنبل بودن سیستم 
بانک و موسسات و .... به زودی گزارش مشروحی منتشر خواهیم کرد.. شما 

هم نظر بدهید - لطفا.

 ۴0 سال 3 طـرح در گیالن روی زمیـن و هـوا ...

 خط آهن رشت، قزوین – سد 
پلرود در شرق گیالن » شهرستان 
رودسر بخش رحیم آباد« و سد 
سه  تالش  شهرستان  در  شفارود 
می  جرائت  به  که  است  طرح 
توان گفت، چهل سال است که 
و  مانده  باقی  هوا  و  زمین  روی 

وعده پشت وعده ...!!
خط آهن رشت، قزوین – سد 
پلرود در شرق گیالن » شهرستان 
رودسر بخش رحیم آباد« و سد 
سه  تالش  شهرستان  در  شفارود 
می  جرائت  به  که  است  طرح 
توان گفت، چهل سال است که 
و  مانده  باقی  هوا  و  زمین  روی 
در  این  و  وعده  پشت  وعده 

حالی است که مسوالن قدری در 
پایتخت داریم که باید به داد این 

عقب ماندگیها برسند. ...!! 
نفتی  سایت  باید  البته 
هم  را  رودسر  سردارجنگل 
که  کرد  اضافه  لیست  این  به 
و  شد  حرفش  قبل  سال  چند 
شد.؟  حرفش  فقط  متاسفانه 
و  استانی  نه  و  شهرستان  در  نه 
ظاهرا  نفت  وزارت  سوی  از  نه 
این  کردن  اجرایی  فکر  به  کسی 
که  نیست  بزرگ  اقتصادی  طرح 
هیچ  دارد،  فراوانی  اشتغالزایی 
کس از دولت و مجلس در این 

باره توضیح نمی دهد!. 
گلنگ  و  شروع  زمان  در  اگر 
طرح  این  اجرایی  عملیات  زنی 
رفت  می  پیش  سرعت  به  ها  
و  اعتبار  هزارم   یک  امروز 

نیاز  زمان  درآن  بودجه ساخت  
بود ، اما این همه مدیر و مسئول 
منطقه  آب  رئیس  و  استاندار  و 
ای و امثال آنها آمدند و رفتند و 
تنها  نه  کاسه  و  اش  همان  آش 
کار  مسئوالن  همه  این  سوی  از 
نشد  انجام  ای  شایسته  و  فوری 
یا حداقل کم کاری شد که برخی 

مدیران حوزه آب منطقه ای هم 
مجرم شناخته شده و روانه زندان 
و امثالهم شدند. مگر در گیالن افراد 
مهم و شاخص و دلسوز و دارای 
که  داریم  و  داشته  کم  شناخت 
سالها استان بدون هر گونه تغییر و 
تحوالت اساسی  به همین منوال 

گذشته است.

عضو  ها:  واکنشی 
اجتماعی  کمیسیون 
مجلس گفت: با تصمیم رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور 
مقرر و مصوب شد تا در سال 
 2 تا  حداکثر  حقوق های   96
همسان  طرح  تومان،  میلیون 
سازی بازنشستگی اجرا شده و 
مابقی حقوق ها در سال 97 به 
برسند.  سازی  همسان  مرحله 
به  اشاره  با  خدادادی  سلمان 
توسعه  ششم  برنامه  قانون 
برنامه  بر اساس  کشور، گفت: 
دولت  کشور  توسعه  ششم 
موظف است در سال 96 تا 97 
حقوق بازنشستگان را همسان 
این  که  طوری  به  کند،  سازی 
تلفیق  کمیسیون  در  موضوع 
علنی  صحن  در  و  تصویب 

مطرح شده است. 
ادامه  در  همچنین  وی 
تشخیص  مجمع  افزود: 
تفاوت  نرخ  نظام  مصلحت 
بازنشستگان  با  کارمند  حقوق 
مشخص  درصد   20 حدود  را 
کرده است، در حالی که طرح 
شورای  مجلس  در  شده  ارائه 
اختالف  درصد   10 با  اسالمی 

مطرح شده بود. 
  

م،محمدپور-مدیر مسئول 
نشریه ی منطقه ای واکنش 
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 از همه مخاطبان گرامی نشریه واکنش به خاطر تاخیر در انتشار دی ماه 
به علت در گیر بودن با امتحانات دانشگاه صمیمانه عذر خواهی می کنیم. 
راهنمایی شما  بزرگواران چراغ راه ما است. از متن ها و مطالب مفید تان 
در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنری استقبال می کنیم.
»واکنش« ای  منطقه  ی  نشریه  مسئول  مدیر   - محمددپور  مجید 
yahoo.com@mohammadpour3650 ایمیل  آدرس 
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وعـده پشت وعـده ... !!!


