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فضاسازی ممنوع،

معتبر  های  رسانه   
و  صدا  جمله  از  کشور 
در  کردند،  اعالم  سیما 
در  مرزی  منطقه  یک 
رتبه  با  دامپزشکی  رشته 
شش یا هفت هزار و باالتر به سفارش پدر و مادر 
دانشگاهی که یکی هیات علمی و دیگری مدرس 
است پذیرش شده است.  بعد از یک ترم به بهترین 
دام  از  سادگی  همین  به  و  منتقل  پزشکی  دانشگاه 
 ، آینده  در   انسان  معالجه  و  پزشکی  و  پزشکی 
تغییر رشته داد.! مردم در تماس های خود با رسانه 
های اعالم می کنند، ایکاش فقط همین یک مورد 
اعضای  برای  امتیاز  یک  ویژه خواری  این  اما  بود 
براساس مصوبه  های کشور  دانشگاه  علمی  هیات 
شورای عالی انقالب فرهنگی در دوره وزارت آقای 
نماینده فعلی مجلس  بعنوان وزیر علوم و  زاهدی 
است.  حیرت انگیز انکه خود ایشان در گفت وگو 
با صدا و سیما از این طرح دفاع کرده و اظهار می 
در  اشکالی  و  است  معدود  افراد  این  تعداد  دارد، 
بیند.! چند سال پیشتر در همین کشور ما  آن نمی 
تصویب شده بود که به کارکنان مخابرات یک خط 
و دستگاه تلفن ، به کارمندان بانکها وام های خاص 
با بهره های کم، به دیگر سازمان های که کارمند و 
نیرویی دارند امتیازهای ویژه بدهند و همزمان یکی 
از فرزندانشان می تواند بعد از والدین جذب همان 
سازمان و نهاد شود!.  در حالی که همه کارمند ان و 
نیروهای دولتی و شرکت های وابسته به دولت  در همین 
این  مندد.!   بهره  آمدهای همین کشور  در  از  و  جغرافیا 
دستاورد جدید و تاسف بار یعنی امتیاز ویژه برای تغییر 
را  آن  شایستگی  که  افرادی  برای  آنهم  پزشکی  به  رشته 
ندارند دیگرو حتما قابل تحمل نیست چرا که ما و شما 
باید هنگام بیماری جان عزیزمان را به دست همین 

آقا یا خانم دکتر بدهیم  .....!!؟ 
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واکنش اقتصادی: در میان حجم 
تبلیغات  انواع  تبلیغات،  از  عظیمی 
به  نیز  سپرده  جذب  برای  بانکی 
چشم می خورد. هر بانکی با معرفی 
تالش  خود  به  منحصر  طرح  یک 
شرایط  دادن  با  بتواند  تا  می کند 
ویژه ای از جمله سود سپرده بیشتر 

بعضا  و  آمارهای رسمی  آخرین 
که  دارد  آن  از  حکایت  غیررسمی 
نفره  چهار  خانواده  برای  فقر  خط 
خانواده  اینکه  تناسب  به  تهران  در 
تا 6  بین 4  باشد  یا مستاجر  مالک 

میلیون تومان رسیده است.
اجاره  که  هایی  خانواده  یعنی   
برای  کنند  می  پرداخت  خانه  
باید  معمولی  و  متناسب  زندگی 
آمد  در  تومان  میلیون   6 تا  ماه  در 
داشته و مالکان هم4 میلیون حقوق 
در  میزان  این  باشند.  داشته  ماهانه 
مراکز استان ها کمتر و در شهرهای 
 3 تا   2 حدود  روستاها  و  کوچک 
میلیون تومان برآورد می شود. این 
از  بسیاری  که  است  شرایطی  در 
 ، کارمندان  کارگران،  های  خانواده 
معلمان و فرهنگیان و جمعیت های 
نان  با یک  اقشار  این  ها  هم گروه 
تومان  میلیون   3/5 تا   1/5 بین  آور 
در آمدزایی ماهانه دارند. مشاهدات 
و  شغل  فاقد  افراد  دهد،  می  نشان 
بسیار  شرایطی  که  کاذب  مشاغل 

بدتر دارند.
در همین راستا طی ماههای اخیر 

را  مشتریان  تسهیالت،  پرداخت  یا 
به سپرده گذاری سوق دهد.

تازگی  به  که  بانک هایی  از  یکی 
خاصی  شگرد  سپرده  جذب  برای 
مسکن  بانک  گرفته  کار  به  را 
طرحی  معرفی  با  بانک  این  است. 
با  همزمان  »2و1«  طرح  نام  به 

رشت  شهر  در  گردها  زباله  تعداد 
مرکز استان گیالن مانند بسیاری از 
شهرهای بزرگ مثل تهران و  مشهد 
مقدس متاسفانه رو به افزایش است. 
در شهر رشت تا اوایل سال قبل تنها 
افراد معدودی با چرخ دستی و گاه 
با گونی زباله های خشک را جمع 
آوری و آن را کیلویی حدود 2 هزار 
خودشان  قول  به  و  فروخته  تومان 

در آمدزایی داشتند. 
به  و  گذشته  سال  اوایل  از 
خصوص امسال که قیمت ها رو به 
افزایش است و هیچ هفته و ماهی 

 1۰ سپرده  حداقل  با  سپرده  گذاری 
درصد   ۸5 ازای  در  تومان،  میلیون 
 2۰۰ حداکثر  تا  و  سپرده  میزان 
میلیون تومان، وام بانکی میان  مدت 
به  پنج ساله  بازپرداخت  با حداکثر 

فرد سپرده  گذار پرداخت می کند.
مشتری  طرح  این  در  واقع  در 
پول خود را در بانک سپرده گذاری 
خود  پول  از  درصدی  و  می کند 
و  می شود  داده  وام  او  به  مشتری 
پول مشتری نیز به عنوان وثیقه نزد 
بانک نگه داشته می شود تا پرداخت 

وام به پایان برسد.
سود  نرخ  طرح،  این  در 
سود  نرخ  شکل  به  سپرده  گذاری 

تعداد  رسد،  نمی  ثبات  به  نرخها 
گوناگون  اشکال  در  گردها  زباله 
رو به افزایش است که مشاهده آن 
قلب هر انسانی را به درد می آورد. 
را  دولت   ، ایم  نوشته  بارها  اینکه 
کوچک کرده و مدیران به دریافت 
حقوق های ۸ تا 1۰ میلیون تومانی 
در ماه با وجود تحریم ها رضایت 
محل  از  که  است  این  برای  دهند 
اقشار  برای  ها  جویی  صرفه  این 
فقیر و محروم و بی بضاعت چاره 
جویی بشود.زباله گردها در رشت 
 ، بار  وانت  خودروهای  با  اخیرا  

دو  معادل  ساالنه  علی  الحساب 
درصد بوده که همانند سایر سپرده
 های کوتاه مدت عادی محاسبه و به 
حساب مشتریان پرداخت می  شود. 
نیز  تسهیالت  سود  نرخ  همچنین 
ساالنه  درصد  یک  با  برابر  رقمی 

است.
در  طرح  این  نیز  پیش تر 
»طرح  جمله  از  دیگر  بانک های 
آنی« بانک تجارت، »طرح کوشان« 
سودمند«  »طرح  اقتصادنوین،  بانک 
اجرا  بانک ها  دیگر  و  رفاه  بانک 
شده بود که در ازای دریافت سپرده 
پرداخت  ضامن  بدون  بانکی  وام 

می کردند.

با سمند و پژو 4۰5  پراید ، گاهی 
زباله حاضر  بر سر سطل های  هم 
را جمع  های خشک  زباله  و  شده 
آمد  در  تا  فروشند  می  و  آوری 

بیشتری داشته باشند. 

وام بــدون ضامن پرداخـت می شود

افزایـش زباله گـردها در رشت ؟!

در چند روز اخیر تظاهرات در لبنان و عراق شاید هشداری برای مسئوالن است که تا دیر 
نشده حقوق شان را کاهش داده و دریافتی های بیش از 1۰ میلیون تومان که البته در بین 

مسئوالن فراوان است ، » نصف شود«... 

اخبار

مدیر مسئول

اخبار کواته داغ

کسادی  اینکه  بیان  با  مسکن  بازار  کارشناس  یک 
معامالت مسکن تا شب عید ادامه خواهد داشت، گفت: 
رکود فعلی بی سابقه نیست  اظهار کرد: انتظار می رود 
حالی  در  کند؛  پیدا  کاهش  درصد   2۰ از  بیش  قیمت ها 
که جهش حدود 2۰۰ درصد بوده است.به گفته وی هم 

اکنون بهترین زمان برای خرید است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با 
بیان اینکه بازار مسکن حداقل تا شب عید با رکود دست 
و پنجه نرم می کند، گفت: از نیمه دوم زمستان به احتمال 
زیاد بازار مسکن مقداری فعال می شود و معامالت باال 
قرار  بر  اقتصاد  به شرطی که همین شرایط در  می رود؛ 
باقی  تومان  هزار   11 حدود  در  دالر  قیمت  یعنی  باشد؛ 
بماند. محتشم ادامه داد: از نیمه بهمن ماه امسال معامالت 
افزایش پیدا می کند؛ آن هم به این دلیل که معموال اقتصاد 
می  مواجه  تورم  با  سیستماتیک  به شکل  ساله  هر  ایران 
شود و مردم این موضوع را در نظر می گیرند و بعضی 
افراد هر طور شده یک خانه می خرند که از گرانی سال 

بعد پیشگیری کرده باشند.
تهران  شهر  مسکن  بازار  کنونی  وضعیت  تحلیل  در  وی 
نمی  انجام  ای  معامله  تقریبا در شمال شهر  اکنون  گفت: هم 
هم  و  کرده  جهش  قیمت ها  هم  سه  و  یک  مناطق  در  شود. 
توان  آمدن  پایین  به  توجه  با  که  است  متراژ  بزرگ  واحدها 
خرید، معامالت به کف رسیده است. اما در مناطق جنوبی و 
مرکزی به دلیل اینکه واحدهای کوچک و ارزان تر متناسب 
به  نسبت  تقاضا  شود  می  عرضه  متوسط  اقشار  توان  با 
مناطق یک و سه بیشتر است.این کارشناس بازار مسکن 
در  با رکود همراه است و  بازار  اکنون  تصریح کرد: هم 
شرایط رکود، فروشندگان نیاز فراوانی به نقدینگی دارند. 
به همین دلیل قیمت را مقداری پایین می آورند و در واقع 

زمان طالیی برای خرید مسکن است.

خبر خوش برای خریداران 
مسکن ...
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گوناگون

نیم نگاه،

»زنان  مستند  مجموعه  و  شمال«  »نسیم  کوتاه  مستند  فیلم   :24 گیالن  خبری  شبکه 
کارآفرین« توسط فیلمساز گیالنی »علی ارکیان« ساخته می شود. به گزارش روابط عمومی 
کارآفرین«  »زنان  مستند  مجموعه  فیلمبرداری  گیالن،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
که به زندگی زنان کارآفرین گیالن می پردازد به کارگردانی مشترک علی ارکیان و بابک 
این پروژه به تهیه کنندگی  ادامه دارد.   پایان آذر  تا  از مهرماه گذشته آغاز شده و  بهداد 
آزاده بیزارگیتی و برای پخش از شبکه مستند سیما تولید می شود که بخش نخست آن 
در سه قسمت 2۰ دقیقه ای در فورمت فول اچ دی آماده خواهد شد و در قسمت اول به 

زندگی نوشین نقوی، عروسک ساز محیط زیستی گیالن پرداخته است. تصویربرداری این 
مجموعه مستند را محمد ورزنده برعهده دارد و تدوین آن بر عهده ُسلماز افتخاری است. 
همچنین مستند 3۰ دقیقه ای زندگی »نسیم شمال« به کارگردانی علی ارکیان و تهیه کنندگی 
بابک بهداد ساخته می شود. این فیلم که هم اکنون در مرحله تحقیق و پژوهش قرار دارد و 
فیلمبرداری آن نیز از ماه آینده کلید خواهد خورد در فورمت فول اچ دی و برای شرکت در 
جشنواره های مستند تولید خواهد شد.  تا کنون مستندی درباره زندگی »سید اشرف الدین 

حسینی گیالنی« از مفاخر دوران مشروطه، ملقب به نسیم شمال ساخته نشده است.

واکنش

برداشت زعفـران گیالن 
آغـاز شد  

فیلم مستنـد »نسیـم شمال« در گیالن ساختـه می شود 

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
که  بداند  کسی  کمتر  شاید  واکنش: 
اما   ، دارد  زعفران  تولید  هم  گیالن 
از  هکتار   1۸ از  زعفران  برداشت 
زمین های کوهستانی گیالن آغاز شد. 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گیالن  گفت: پیش بینی می شود 162 
کشاورز گیالنی امسال 53 کیلو و 4۰۰ 

گرم گل زعفران برداشت می کنند. 
کشاورزان  افزود:  درجانی  علی 
گل  مقدار  این  برداشت  با  گیالنی 
کوهستانی  زمین های  از  زعفران 
شهرستان های رودسر، املش، رودبار، 
تومان  میلیون   ۸۰۰ تالش  و  سیاهکل 

درآمد کسب خواهند کرد. وی با بیان 
آبان  اواخر  تا  زعفران  برداشت  اینکه 
ادامه دارد گفت: زعفران در زمین های 
ارتفاع  با  گیالن  کوهستانی  مستعد 
هزار و 2۰۰ تا 2 هزار و 3۰۰ متر از 

سطح دریا کشت می شود. 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
آزمایش های  با  اینکه  بیان  با  گیالن 
گیالن  زعفران  گرفته  صورت 
مناطق  دیگر  زعفران  از  مرغوب تر 
بو  و  طعم  رنگ،  گفت:  است  ایران 
کیفیت  با  زعفران  شناسایی  فاکتور 

است. 
اینکه  به  اشاره  با  درجانی  علی 

برای  طالیی  فرصتی  زعفران  کشت 
افزود:  است  درآمد  و  اشتغال  ایجاد 
زعفران یکی از گیاهان دارویی است 
سازگار  منطقه ای  شرایط  با  اگر  که 
باشد با کمترین هزینه، تغییر و تحول 
منطقه  برای  را  محسوسی  اقتصادی 

ایجاد می کند. 
وی به توزیع پیاز زعفران بصورت 
و  کرد  اشاره  کشاورزان  بین  رایگان 
زعفران  کشت  به  عالقمندان  گفت: 
می توانند برای دریافت پیاز زعفران به 
مراجعه  شهرستان ها  کشاورزی  جهاد 

کنند. زعفران برای نخستین بار در سال 
۸۷ در گیالن کشت شد. 

مصرف زعفران موجب افزایش ایمنی 
محافظت  خون،  گردش  افزایش  بدن، 
کاهش  دیابت،  کنترل  قلب  سالمت  از 
استخوانی،  قدرت  تقویت  اضطراب، 
ضدافسردگی،  عصب،  عملکرد  بهبود 
و  التهاب  درمان  سرطان،  از  جلوگیری 
معده  اختالالت  وکاهش  درد  کاهش 

می شود.

خبر

خبر

شعبـه های 
رسیـدگی 

به تخلفــات 
انتخــابات تشکیل شد      

اولین مونتاژ 
شاسی بلند در 

گیالن  

دنیا اجــازه وطن 
من کجاست؟

از این به خوبی نمی  تا قبل  شاید 
دانستم یک رسانه محسوب می شوم 
کادر  عنوان  به  که  این  از  همیشه   .
به  مدرسه  در  بزرگی  وظیفه  پرورشی 
عهده ام است به خوبی مطلع بودم اما 

رسانه بودن را،  نه...!
داشتم فکر می کردم توی دوره و 
فرهنگ  از  بزرگی  که حجم  ای  زمانه 
وجود  از  توجهی   قابل  بخش  بیگانه 
فرا  را  کشورمان   سازِ  آینده  نسل 
گرفته است آیا امیدی به تغییر وجود 
دارد؟راستش تمام مشکل من و امثال 
من از همین ندانستن آغاز می شود . 
خواهیم  نمی  و  نمیدانیم  هیچکدام  ما 
چیزهایی که با دروغ توی سرمان فرو 
می کنند را بدانیم , پس سرمان را هر 
روز از گربه ای که به ظاهر گوشه ای 
از جهان آرام خوابیده بیرون می کنیم 
دیگران  گردن  به  را  تقصیرها  همه  و 
می  دراز  را  دستمان  و  اندازیم  می 
کنیم تا شاید کسی آن بیرون دستمان 
رها  این  با  اینکه  از  غافلیم  بگیرد.  را 
با  که  هایی  همان  فرزندانمان  کردن 
صدایشان  گودزیال  شوخی  و  خنده  
کنند  می  گم  را  وطنشان  کنیم,  می 
برای  تا  دنیا  جان  به  میزنند  چنگ  و 
این یک  پیدا کنند. توی  تنشان وطنی 
ماه شروع کالسهای دانشگاه که سعی 
کردم آنتن رسانه بودنم را قوی تر کنم 
دنبال علت خیلی چیزها گشتم ,سعی 
به جای  و  کنم  از خودم شروع  کردم 
متهم کردن این و آن به دنبال دلیل این 
حجم از غرب زدگی و بیگانه پرستی 
بار  این  کردم  بگردم. سعی  در  وطن 
نگاه  این رویداد  به  از دریچه دیگری 
کنم، برای مثال به مناسبت روز حافظ 
کمال  در  و  انداختم  راه  ای  مشاعره 
شعر  سرزمین  کودکان  دیدم  ناباوری 
و ادب » ایران« هیچ آگاهی نسبت به 
اشعار کشورشان ندارند و در عوض با 
اشعار التین مشاعره شان را به خوبی 
پیش می بردند.  آنجا بود که با خود 
اندیشیدم اگر این همه هیجان و انرژی 
را  دیده  تدارک  ها  آن  برای  که غرب 
از آن ها بگیریم در مقابل چیزی برای 
جایگزینی با همان کیفیت یا بیشتر در 
چنته داریم؟ و صد البته وقتی به مرجع  
پر رنگ و لعاب و پر از  انرژی شان 
رجوع کردم و آن را با تبلیغات خاک 
گرفته و بی رنگ و روی خودمان که 
اگر به غیر این باشد مجوزی دریافت 
به  کمی  کردم  مقایسه  کرد  نخواهند 
دادم.  حق  کوچک  سازان  آینده  این 
,اسپایدرمن  سوپرمن  به  دادم  حق 
برای  اگر  که  سیندرالهایی  و  السا   ,
کنند  می  مبارزه  شان  خواهی  آزادی 
لباس  کنارش خوش رو و خوش  در 
و گاهی عاشق هستند. آن ها در کنار 
ترانه  هایشان  شکست  و  ها  ناراحتی 
می خوانند و می رقصند و در مقایسه  
رقم  به  که  سهرابی  و  رستم  و  آرش 
نو  فکر  ای  ذره  بدون  ممیزی  گرفتن 
پستوهای  در  حرارت  پر  نسلی  برای 

خانه پنهان شده اند . 
که  مان  مصنوعی  های  کارتون  از 
هیچ جذابیتی برای این نسل پر هیاهو 
رایانه ای،  بازی های  تا  بگیرید  ندارد 
ها ی  کتاب  و  کودکانه  موسیقی های 
و  پیچ  درگیر  همه  و  همه  که  کودک 
انسانی وطنمان  اعتقادات  بین  ما  تابی 
بود  این  از  غیر  اگر  اند.که  شده 
بهرنگی( )صمد  کوچولو  سیاه  ماهی 
کوچولوی  شازده  به  را  جایش  هرگز 
»آنتوان اگزوپری« نمی داد. و مگر غیر 
ها  جذابیت  آن  تمام  که  است  این  از 
میشوند  باور  و  غالب  فرزندانمان  به 
میدهند  تشکیل  را  فرهنگ  باورها  و 
وقت  خیلی  فرهنگ  این  اینکه  ،کما 
وطنمان  آرام  گربه  نوازشگر  است 
نیمی  که  اینکه  نه  است.!؟مگر  شده 
الیق  حتی  را  سرزمینمان  دیگر  ما  از 
نامگذاری فرزندانمان نمیدانیم؟ ایا غیر 
از این است که هانیتا ,شارونا , دایانا 
اسم  معانی  دنبال  وقتی  سروشاها  و 
ای  ریشه  هیچ  و  گردند  می  هایشان 
از آن را در فرهنگ سرزمین شان پیدا 
نمی کنند دل سردتر میشوند وگریزان 
هر  روزها  این  اینکه  بهتر  چه  تر؟و 
باشیم  ای  به نحوی رسانه  ما  از  کدام 
تا نسلی متکی به  در قبال فرزندانمان 
تن  تا  بسازیم  ممیزی  بدون  و  خود 

کوچکشان دور از وطن نماند.

گیالن  دادگستری  رئیس کل   :24 گیالن  خبری  شبکه 
این استان  تعیین شعب ویژه در دادگستری  به  با اشاره 
دستگاه  گفت:  انتخاباتی  جرایم  به  رسیدگی  جهت 
قضایی رقابت کاندیداها را تحت نظر دارد و با قاطعیت 

با تخلفات و جرایم برخورد می کند 
در  امروز  خلیلی  حمزه  والمسلمین  حجت االسالم 
انتخاباتی  تخلفات  و  جرایم  از  پیشگیری  ستاد  نشست 
فضای  ایجاد  بر  تاکید  ضمن  رشت  در  گیالن  استان 
انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور  جهت  پرنشاط 
موظف  صداوسیما  و  رسانه ها  داشت:  اظهار  پیش رو 
هستند با پوشش عملکرد و اقدامات مسئوالن نقشه های 

دشمنان در رابطه با ناامید کردن مردم را خنثی کنند. 
 رئیس کل دادگستری استان گیالن با اشاره به تعیین 
رسیدگی  جهت  استان  این  دادگستری  در  ویژه  شعب 
قضایی  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  انتخاباتی  جرایم  به 
رقابت کاندیداها را تحت نظر دارد و با قاطعیت تخلفات 
مورد  انتخابات  اتمام  از  قبل  تا  را  انتخاباتی  جرایم  و 
رسیدگی قرار داده و احکام صادره را نیز به اطالع عموم 

خواهد رساند. 
وی با بیان اینکه نشر اخبار و اطالعات موثق در دنیای 
کنونی بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: با توجه به 
گسترده  گردش  و  مجازی  فضای  و  رسانه ها  گسترش 
فضا  این  بایستی  مدیران  و  مسئوالن  آن،  در  اطالعات 
اطالعات  و  اخبار  انتشار  با  رابطه  در  و  کرده  کنترل  را 

درست و موثق تالش کنند. 
به  رسیدگی  از  گیالن  استان  دادگستری  رئیس کل 
گفت:  و  داد  خبر  زمان  کمترین  در  انتخاباتی  تخلفات 
انتخابات  فضای  بخواهند  که  کسانی  با  قضایی  دستگاه 
را دچار آشوب کرده و آرامش روانی مردم را خدشه دار 
کنند با تشکیل پرونده قضایی در کمترین زمان برخورد 
می کند زیرا پیروزی در انتخابات از هر روشی مذموم و 

ناشایست است. 
خلیلی انتشار درست و به موقع اخبار و اطالعات را 
عنوان  بیگانه  رسانه های  توسط  مردم  فریفته شدن  مانع 
کرد و ابراز داشت: مردم خواستار دریافت اخبار درست 
درست  انتشار  با  بایستی  رسانه ها  و  مسئوالن  و  هستند 
سالم  رقابت  یک  شدن  تبدیل  از  اطالعات،  به هنگام  و 

انتخاباتی به دشمنی جلوگیری کنند.

شبکه خبری گیالن 24: سرپرست منطقه آزاد انزلی می 
تولید منطقه سال   SUV اولین خودروی سواری  گوید، 

آینده وارد بازار می شود. 
خودروسواری  مونتاژ  کارخانه  نخستین  است  قرار 
پسکرانه  فضای  در  زیربنا،  مترمربع  1۰هزار  با  گیالن 

مجتمع بندری کاسپین احداث شود. 
دکتر رضا مسرور با بیان اینکه بخش خصوصی برای 
5۰میلیارد  مونتاژ  آالت  ماشین  خرید  و  کارخانه  تجهیز 
افزود: 15۰میلیارد تومان  تومان سرمایه گذاری می کند 
از  قطعات  ورود  و  خرید  برای  هم  گردش  در  سرمایه 

کشورهای چین و ژاپن در نظر گرفته شده است. 
موتور  کاسپین  گذار  سرمایه  کرد: شرکت  اضافه  وی 
کارخانه 12هزار  این  در  تولید  نخست  مرحله  در  یاران 
تولید  کنند  می  کار  برق  و  بنزین  با  که  خودرو سواری 

خواهد کرد. 
سرپرست منطقه آزاد انزلی گفت: در این مرحله برای 
هایی  حوزه  در  6۰۰نفر  و  مستقیم  صورت  به  2۰۰نفر 
چون خدمات پس از فروش به صورت غیرمستقیم شغل 

ایجاد می شود. 
  تولیدی  محصول  نخستین  افزود:  مسرور  رضا 
 SUV آزمایشی این کارخانه، خودرو سواری شاستی بلند
پس از اخذ مجوزهای الزم و نصب خطوط تولید، بهار 

سال آینده وارد بازار خواهد شد. 
گرفته،  صورت  توافقات  براساس  کرد:  اضافه  وی 
2۰درصد خودروهای تولیدی کارخانه منطقه آزاد انزلی 
به روسیه، سوریه، عراق، جمهوری آذربایجان، اوکراین و 

کشورهای حاشیه دریای خزر صادر خواهد شد.

باور کنید، 

کاهنــده فاصله دولت و مــردم هستند 
روبط عمومی ها،

از بهار 99،

 آگهی فقدان سند
اقای سجاد صادقپور برابر وکالتنامه 16986- 1398/4/10 دفتر 266 رشت از آقای حمید حق پرست با ارائه دو برگ 
استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 218 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 655 سنگ اصلی 92 بخش 4 
رشت به شماره سریال  582400د/93 که بنام آقای حمید حق پرست ذیل ثبت 318914 صفحه 19 دفتر 4/1622 صادر 

و تسلیم گردید، بعلت نامعلوم مفقود گردیده است ، لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از 
انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدا 
م خواهد شد. حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت، از طرف تیال غالمی  - ر م الف/ 3599

رئیس   :24 گیالن  خبری  شبکه   
سازمان صمت گیالن گفت : با روی کار 
آمدن مدیریت و مالکیت جدید باتجربه 
با  و  کارآمد  فنی  کادر  از  مندی  بهره  و 
به  گیالن  و  یزد  اصفهان،  فنی  سابقه 
باز  تولید  چرخه  به  خزر  کاشی  زودی 

می گردد. 
عمومی  روابط  واحد  گزارش  به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن فرهاد دلق پوش در حاشیه بازدید 
شهر  در  واقع  خزر  کاشی  شرکت  از 
این  مجدد  اندازی  راه  رشت،  صنعتی 
شرکت را نوید داد و گفت: با روی کار 
آمدن مدیریت و مالکیت جدید باتجربه 
با  و  کارآمد  فنی  کادر  از  مندی  بهره  و 

زباله  این  از  یکی    ... مطلب  ادامه 
ما  به سئوال خبرنگار  گردها در پاسخ 
با پراید مسافر جا به جا نمی  که چرا 
کنید، اظهار کرد: به علت فقر گسترده 
هزینه  به  نسبت  اندک  آمدهای  در  و 
های سر سام آور  در شغل مسافربری 

به  گیالن  و  یزد  اصفهان،  فنی  سابقه 
باز  تولید  چرخه  به  خزر  کاشی  زودی 

می گردد. 
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   
به  اشاره  با  گیالن  استان  تجارت  و 
گذشته،  در  خزر  کاشی  ساله  تعطیلی4 
و  ها  دستگاه  از  بسیاری  داشت:  اظهار 
قبلی  اثر سوء مدیریت  بر  ماشین آالت 
که  اند  شده  مشکالتی  و  آسیب  دچار 
و  فنی  دانش  کارگیری  به  با  شکر خدا 
پشتکار مهندسین دلسوز این مرز و بوم 
این سرمایه گذاری عظیم مجدداً احیا می 
که ظرفیت  بینی می شود  پیش  و  شود 
انسانی  نیروی  نفر   4۰۰ اشتغال حداقل 
را فراهم سازد.  دکتر دلق پوش،صنایع 

شهری و بین شهری دست بسیار زیاد 
بهتر  بسیارند،  هم  مزاحمان  و  شده 
دیدم با جمع آوری زباله های  خشک 
و فروش آن حداقل روزانه 3۰ تا 5۰ 
هزار تومان عالوه بر حقوق یک میلیون 
تومان خود  در آمد دومی داشته باشم. 

در  تجربه  سال   24 با  را  خزر  کاشی 
پیشگامان صنعت  از  تولید کاشی، یکی 
در  گفت:  و  دانست  کشور  در  کاشی 
تالش هستیم به همت مدیرعامل جدید 
سازمان،  این  کامل  حمایت  با  کارخانه 
مشکالت  و  ها  چالش  رفع  به  نسبت 
سرمایه  این  و  نموده  اقدام  آن  عدیده 
صنعت  بخش  در  شده  انجام  گداری 
را از وضعیت رکود خارج نماییم. وی 
رشت  در   13۸3 سال  سنگین  برف  به 
کارخانه  از  قسمتی  تخریب  باعث  که 
شد، بعنوان بخشی از مشکل این واحد 
صنعتی اشاره کرد و تشریح کرد: بعد از 
این واقعه، مدیریت شرکت با استفاده از 
این فرصت اقدام به ساخت یک کارخانه 

مسئوالن و سازمان های مرتبط با اقشار 
کم در آمد و بی بضاعت برای این افراد 

و خانواده ها فکری بکنند .
نمی  دلم  که  است  این  واقعیت   
اما  کنم  منتشر  را  مطلب  این  خواست 
چون هر صبح، ظهر و شب این افراد 

مدرن با تجهیزات پیشرفته تر نمود که در 
سالن 23 هزار متری احداث شد. 

بین  اختالف  ان  از  پس  افزود:  وی 
معوق  های  بدهی   ، سهامداران  و  شرکاء 
چالش  نادرست،  بازاریابی  عدم  و  بانکی 

اصلی این واحد بزرگ شد

خیابانها  و  های  کوچه  در  تعداد  به  را 
درسطل های زباله عمومی و خانگی می 
بینیم ، با انتشار این یادداشت شاید کسی 

کاری بکند. انشاء اهلل

کاشـی خـــزر به تولیــد بـاز می گردد 

افزایش زباله گردها در شهر رشت ؟!

با هدف تولید و اشتغال برای 400 نفر 

زهرا رضائی

مدیر مسئول 

زهرا رضائی

خدمت بین دانا

مرجان موسوی

مدیرعامل   :24 گیالن  خبری  شبکه 
شرکت شهرک های صنعتی گیالن گفت 
فاصله  دهنده  کاهش  عمومی  :روابط 
های  دستگاه  و  جامعه  میان  شکاف  و 

اجرایی است. 
  ارائه اخبار صحیح به منزله نشان دادن 
نقایص ، رفع معضل ها و ایجاد فرصتها و 

پیشنهادات می باشد . 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
احمد   ، گیالن  استان  صنعتی  شهرکهای 
و  اهمیت  خصوص  در  شهیدی  علی 
جایگاه روابط عمومی ها در دستگاه های 
و  مشاور  روابط عمومی   : اجرایی گفت 
امین مدیر و کلیه کارکنان یک دستگاه می 
باشد . وی افزود : روابط عمومی حافظ 
منافع دستگاه مربوطه و مردمی است که 
دهنده  کاهش  و  دارند  کار  و  سر  آن  با 
دستگاه  و  جامعه  میان  شکاف  و  فاصله 

های اجرایی می باشد . 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اخبار  ارائه   : بیان داشت  ادامه  در  گیالن 
با توجه به واقعیات حال حاضر  صحیح 
می  مردمی  نگرش  تغییر  باعث  جامعه 

عکس  باعث  غلط  اخبار  ارائه  و  شود 
العمل معکوس از سوی مردم خواهد بود 
می  زمانی  خبر  یک  پذیری  اثر  ارزش   .
و  باشد  لمس  قابل  مردم  برای  که  باشد 

آن را بپذیرند . 
 شهیدی در همین راستا افزود : کار و 
خدمت ما برای رضای خدا و رفع دغدغه 
های صنعتگران می باشد و انعکاس اخبار 
براساس واقعیتها و به دور از آمار سازی 
رفع   ، نقایص  شدن  مشخص  باعث 
معضل ها و ایجاد فرصتها و پیشنهادات 
می شود ، در واقع پلی بین صنعتگران و 

سازمان و بالعکس . 
 وی در پایان بیان داشت : جلوگیری 
واقعی  اخبار  انتقال  و  منفی  بازخورد  از 
می  ها  عمومی  روابط  وظایف  جمله  از 
باشد . یک روابط عمومی خوب ،از بروز 
و  کرده  جلوگیری  جامعه  به  بازخوردها 
آن  انتقال  و  کردن مشکالت  با مشخص 
آنها و در  به سازمان خود در صدد رفع 
نهایت ارائه اخبار صحیح و کامل و امید 

بخش به جامعه خواهد بود.
نگاه رسانه: 

شرکت  عامل  مدیر  اظهارات  همه 
شهرک های صنعتی گیالن دقیق، درست 

اما  هیچ برررسی شده است  و بجاست 
که استان گیالن و اساسا ایران چند روابط 
عمومی با این ویژگی ها و شاخص های 

برجسته وجود دارد.
روابط  کارکرد  به  گذرا  نگاه  یک 
عمومی ها در کشور به خصوص استان 
گیالن و شمال ایران و مستندات آنها در 
شاید  که  است  آن  نشانگر  پرتالهایشان 
1۰ درصد روابط عمومی های کشور نه 
بطور کامل بلکه تا حدی با این معیار و 

شاخص حرکت می کنند.
با  عمومی  افکار  که  دالیلی  از  یکی 
نهادها  و  ارگانها  و  فعالیت های سازمان 
در کشور نا آشنا هستند و اقبالی از روابط 
عمومی ها و رسانه ها ندارند برای آین 
است که نمی دانند مسئوالن و کارشناسها 
روابط  ناآشنایی  همین  کنند،  می  چه 
شان  رسالت  و  وظایف  به  ها  عمومی 
روابط  که  باشیم  داشته  به خاطر   ، است 
و  اطالعات  تغذیه  واحد  تنها  عمومی 

آگاهی رسانه ها هستند ..
روابط عمومی هایی که به علت و علل 
گوناگونی هرگز فرصتی برای ارتباط میان 
سازمان و افکار عمومی جامعه ندارند و 
مدیران  گوی  قربان  بله  قامت  در  اغلب 

ظاهر  آنها  مورد  بی  تمجید  و  تعریف  و 
ویژگی  این  از  هم  مدیران  و  شوند  می 
کشور  در  متاسفانه  آید  می  خوششان 

بسیار زیاد است.!؟.
روابط  عالی  شورای  است  شایسته 
جمله  از  ها  استان  و  کشور  در  عمومی 
استان گیالن به صورتی عملگرایانه فعال 
ببینند  آموزش  ها  عمومی  روابط   ، شود 
نهاد  و  اجرایی  دستگاه  میان  چگونه  که 
با جامعه ارتباط موثر برقرار کنند و مردم 
بدانند انقالب اسالمی چه خدماتی کرده 

است.
مدیر  هر  با  مناظره  آماده  باره  این  در 
روابط عمومی ، هر مدیر اجرایی ، مقام 
های استانی و کشوری در تهران و گیالن 

هستم.
یا علی مدد
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گوناگون

نشریه ی منطقه ای واکنش: معاون امور مشارکت های مردمی بهزیستی گیالن عنوان 
کرد : امسال 1553 نفر تعهد اشتغال بهزیستی گیالن است که از راه های مختلف 
به این هدف باید برسیم .از جمله اشتغال از طریق موسساتی که مجوز دریافت می 
دارند ، بیمه ها ، کارفرمایان و خویش فرمایان و ... اما  عمده ترین آن پرداخت های 
تسهیالت بانکی است که هر ساله دولت در قالب بودجه کشور سهم نهاد حمایتی ) 
بهزیستی ( از بانک های عامل را تعیین می کند  ) در سال جاری 43 میلیارد تومان ( 

که تا کنون حدود 2۹ میلیارد تومان آن از سوی بانک ها به بهزیستی تخصیص یافته و 
در حال انجام است . ام البنین انساندوست افزود :  4۰1 نفر نیز هزینه بیمه آنان توسط 
بهزیستی در حال پرداخت است و تفاهم نامه ای مابین بهزیستی گیالن و آموزش فنی 
و حرفه ای منعقد شده است که در آن مددجویان بهزیستی به صورت رایگان آموزش 
مهارت خواهند دید و در عین حال آموزشگاههای آزاد نیز بصورت 5۰ درصد هزینه 

ها را انجام می دهند.

پرداخـت تسهیـالت بانکی عمده زمینه اشتـغال بهزیستـی است

در شرایط سخت کنونی،
مدیران حقوق شان را کم،

پاداشها را  قطع کنند   

واکنش

در چند روز اخیر تظاهرات در لبنان 
و عراق شاید هشداری برای مسئوالن 
را  شان  نشده حقوق  دیر  تا  که  است 
کاهش داده و دریافتی های بیش از 1۰ 
میلیون تومان که البته در بین مسئوالن 

فراوان است ، » نصف شود«. 
حقوق  با  مدیران  های  دریافتی 
ایران  در  دلیل  این  به  باال  های سطج 
عراق  و  لبنان  آنکه  برای  شود  نصف 
ندارند و  قرار  در تحریم های سخت 
ما از همه جهت تحریم هست و میزان 
نفتی  پول  و  تنزل  ارزی  آمدهای  در 
نداریم که حقوق های باال بپردازیم و 
از آنجایی که تعداد مدیران بسیار زیاد 

بیت  به  توجهی  قابل  رقم  یک  است 
المال باز می گردد. 

و  سخن  این   ، رسد  می  نظر  به 
مدیران  برای  خوشایند  نا  پیشنهاد 
کشور خیلی به جا و شایسته ای نباشد 
تصمیم  باید  مدیران  همین  خود  زیرا 
کنند  نصف  یا  کم  ها  حقوق  بگیرند، 
برد  نمی  را  اش  دسته  چاقو  چون  و 
بعید است چنین اقدامی صورت گیرد 
، تصمیمی که بسیار سخت و البته تلخ 

است. 
قوای  در  مدیران   ، ایم  گفته  بارها 
سه گانه،  خودشان باید به این نتیجه 
برسند در شرایط سخت زندگی برای 
بیشتر مردم به علت گرانی های مستمر 
آمدهای  در  هفتگی،  و  روزانه  گاه  و 

و   کارمند  کارگر،  اقشار  برای  اندک 
بازنشسته یک نوع همدلی و همدردی 

خودخواسته داشته باشند. 
که  کنند  اعالم  مرور  به  مدیران 
می  کم  را  شان  حقوق  خودخواسته 
پیروزی  اوایل  خیر  به  یادش  کنند« 
انقالب اسالمی شخصا در میدان دکتر 
جهاد  در  ای  عده  بودم  شاهد  فاظمی 
ماه  آخر  تهران  زمان  آن  سازندگی 
امور مالی  از یک روی میز  یک ریال 
برداشته و امضاء می کردند که حقوق 
حکومت  از  کمال  و  تمام  را  شان 
گروه  این  اند.  کرده  دریافت  اسالمی 

کردند،  اظهار می  کارکنان  و  مدیران  از 
در آمدهای دیگری دارند و در شرایط 
از  به حقوق  نیازی  سخت جنگ هیچ  

بیت المال ندارند. 
با همان  کاش آن دوران یکبار دیگر 
فرهنگ باز می گشت.! اکنون هم مانند 
باال  ها  هزینه  که  تحمیلی  جنگ  زمان 
چنین  ها  تحریم  بود،  کم  آمدها  در  و 
ایران تحمیل کرده  بر مردم  را  شرایطی 
مسئوالنه  باید  همه  پیشاپیش  و  است 

حرکت های انقالبی انجام دهند. 
انشاء اهلل 

خبر

خبر

ادامه سرمقاله

ویژه خـــواری فرزندان 
هیات های علمــی« 

دستاوردی نــو« 
ادامه مطلب 

چند روز قبل از انتشار خبر تغییر رشته برای فرزندان 
هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
در کمال ناباوری فروش صندلی های رشته پزشکی در 
رسانه های کشور آن هم به تعداد 2۰۰ صندلی خبر ساز 
شد و اینکه با 5۰۰ میلیون تومان می توان یک صندلی 
رشته پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی خریداری 
کرد. عده ای از جمله وزیر مربوطه تکذیب و برخی با 
توضحاتی تایید کردند و ماجرا هم چنان ادامه دارد و 
البته در همین شرایط وزیر علوم اظهار کرد که از وزیر 

علوم پزشکی بپرسید. 
کشور  سابق  مدیرعالی  آن  اظهار  به  که  اینجاست 
این کشور چه  تو  اقا جان چه خبره،   « که می گفت: 

خبره.....!؟ 
بر سیستم بانکی که نظارتی نداریم و وام های چند 
یک  دریافت  بدون  حتی  میلیاردی  هزار  و  صد  ده، 
و  ها  زاده  آقا   ، خوب  های  ژن  به  شناسنامه  فتوکپی 
نزدیکان مقام ها پرادخت می شود، اما بودجه و اعتبار 
برای وام 1۰ میلیونی  یک زوج جوان از قشر کم در 

آمد موجود نیست.! 
ماشین هایی  به فالکت است و  صنعت خودرو رو 
نفر  هزار   1۸ تا   1۷ جان  ساالنه  که  شود  می  ساخته 
گرفته می شود و قیمت شان هم در مدت دو سال چند 
صد درصد گرانتر شد و همین ماشین های بی کیفیت 
در  هزار   ، هزاران  و  هستند  مواجه  قطعات  کمبود  با 
توقفگاه ها خاک می خورند و  بعضی شان مثال تولید 
صورت  به  بازار  در  آن  آمریکایی  قطعه  اما  بوده  ملی 

قاچاق موجود است.!! 
معظم  رهبر  ای  ماده  هشت  فرمان  به  توجه  بدون 
انقالب مبنی بر مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، اختالس 
های چند هزار میلیاردی می شود، مدیران با درصد باال 
از جناح خاص و وابستگی ها منصوب می شوند که 
برخی شان به گفته مردم حتی توان اداره منزل خود را 
ندارند، رانت خواری های گسترده،  عدم رسیدگی به 
بازنشسته ها در مشاغل  جانبازان عزیز، تداوم حضور 
شرکت های پولدار وابسته به دولت مانند مناطق آزاد و 
شستا وابسته به تامین اجتماعی ، بیکاری مستمر جوان 

های خوب این سرزمین و نظایر آن رصد نمی شود. 
  به راستی در این کشور چه خبر است.!؟ 

این بی  از  اند،  ناراحت و عصبی شده  اگر  ما  مردم 
تدبیری ها، عدم نظارت ها، شعار دادن های بی عمل ، 
رانت خواری ها، باند و جناح بازی ها  و البته تبعیض 
های مکرر و مستمر است و راه چاره و حل مساله فقط 
و فقط بستن گلوگاه های  فساد و رانت و باند بازی 
تر نظارت و نظارت مقتدرانه  و رشوه خواری و مهم 
و برخورد با وابستگان مدیران و مسئوالن نظام در هر 

سطحی است. 
الحمداهلل رئیس جدید دستگاه قضایی حرکت نوینی 
را در دو ، سه ماه اخیر در این عرصه آغازکرده است و 
به اظهار خود ایشان این حرکت نباید مقطعی و موردی 
باشد و باید تداوم یافته و اطالع رسانی و شفاف سازی 

شود. 
افکار  که  برسیم  جایی  به  آینده  سال  یک  طی  باید 
عمومی بگویند، الحمداهلل دیگر از رانت و رشوه و بی 
عدالتی و جناح بازی  و تبعیض خبری نیست یا بسیار 
محدود شده است و هر کسی شایسته و پاکدست است 

» مسئولیتی دارد« . 
باید با قدرت اموال همه مدیران کشور در چهل سال 
اخیر و حتی  در صورت امکان قبل از پیروزی انقالب 
اندوزی های  ثروت  از  حسابرسی شود و آن بخشی  
ها  ویژه خواری  و  نادرست  راههای  از  که  ای  افسانه 
به   ، است  متنوع  و  متعدد  بسیار  و  آوری شده   جمع 
در  حتی  کسی  هیچ  به  نسبت  و  گردد  باز  المال  بیت 
قوای سه گانه قبلی و فعلی هم  اغماض و رحم نشود. 
همه سازمان های دولتی و نهادهای انقالبی و مجموعه 
مشمول  و جدیت  به شدت  حاکمیت  به  وابسته  های 
این  در  تنها  و  شوند  حسابرسی  و  نظارتی  برنامه  این 
از نظر روحی، روانی  افکار عمومی  صورت است که 
نفس راحتی خواهند کشید » حتی اگر مردم به نان شب 

شان محتاج باشند. 
یا علی مدد.......    

 تولید فندق گیالن
30 درصد افزایش 

داشت   

حذف قبض کاغذی 
گاز از آذرماه

 :24 گیالن  خبری  شبکه 
یک مسئول در جهاد کشاوری 
بودن  آور  به  توجه  با  گفت: 
فندق  برداشت  میزان   ، امسال 
افزایش  درصد  گیالن3۰  در 

یافت. 
باغبانی سازمان جهاد  مدیر 
کشاورزی گیالن امروز گفت : 
5۹ هزار باغدار گیالنی امسال 
به  فندق  تن   362 و  23هزار 
و1۷6میلیارد  هزار   ۸ ارزش 
در  که  کردند  برداشت  ریال 
عملکرد  میانگین  با  مقایسه 
درصد   3۰ گذشته  2سال 
پارسافر  منوچهر  است.  بیشتر 
با اعالم اینکه امسال سال آور 
 : افزود  بود  گیالن  در  فندق 
تولید  افزایش  علت  مهمترین 
شرایط مساعد آب و هوایی ، 
رعایت اصول باغداری، هرس 
مناسب  تغذیه  و  آبیاری   ،
شهرستان  گفت:  وی  است. 
املش  های رودسر، سیاهکل، 
آستارا  و  رودبار   ، تالش   ،
فندق  تولید  مناطق  مهمترین 

در گیالن است. 
باغبانی سازمان جهاد  مدیر 
 ۸  : افزود  گیالن  کشاورزی 
بندی  بسته  و  فرآوری  واحد 
های  شهرستان  در  فندق 
سیاهکل  و  املش  رودسر، 

فعال است.

 :24 گیالن  خبری  شبکه 
داد،  خبر  گیالن  گاز  شرکت 
آذر  از  گاز  کاغذی  های  قبض 

امسال حذف می شود. 
مدیرعامل شرکت گاز گیالن 
برای  داد:  توضیح  باره  این  در 
افزایش سرعت خدمات رسانی، 
صرفه  و  زیست  محیط  حفظ 
آذرماه  از  هزینه ها  در  جویی 
همزمان با سراسر کشور قبوض 

کاغذی حذف می شود. 
حسین اکبر افزود : مشترکان 
کد دستوری 1* شماره اشتراک 
به سامانه پیامکی 1۰۰۰1۹4 و یا 

2۰۰۰61۹4 ارسال کنند. 
می توانند  مشترکان  گفت:  وی 
سامانه  در  خود  تلفن  شماره 
نیز   http://ghabz.nigc.ir
خود  تلفن  شماره  یا  و  کنند  وارد 
قبوض گاز  پیامکی  ارسال  برای  را 
گاز  شرکت  کنتورخوان های  به 

تحویل دهند.
خبر

کاهـوی آبی هم 
وارد گیالن شد!!

واکنش:  ای  منطقه  ی  نشریه 
گونه جدیدی از گیاه مهاجم به 
منابع  برخی  در  آبی  کاهوی  نام 

آبی گیالن مشاهده شد.
محیط  حفاظت  مدیرکل 
در   : کرد  اعالم  گیالن  زیست 
پایش های دوره ای کشت های 
گونه  زیست  محیط  حفاظت 
نام  به  مهاجم  گیاه  از  جدیدی 
آبندان  از  آبی  دربرخی  کاهوی 
استان  طبیعی  آبگیرهای  و  ها 
محمد  قربانعلی  شد.دکتر  مشاهده 
آبزی  گیاه  این  اینکه  بیان  با  پور 
گرم  مناطق  های  آب  بومی  شناور 
در  که  است  اکواریومی  گیاهی  و 
محیط طبیعی رها شده است افزود 
: برگ های پهن کرک دار و ریشه 
شدن  شناور  موجب  افشان  های 
کاهوی آبی می شود و به راحتی 
جانبی  های  پاجوش  طریق  از 

تکثیر می شود.

نماینده   :24 گیالن  خبری  شبکه 
از  مجلس  در  الهیجان  شهرستان  مردم 
در  را  کشاورزان  تا  خواست  مسئوالن 
تصمیم سازیهای صنعت چای مشارکت 

دهند. 
دکتر نیکفر در برنامه به سوی توسعه 
سیمای مرکز گیالن با حضور جهانساز 
رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: 
وقتی کشاورزی در تصمیم گیری هیچ 
حفظ  و  تولید   مسیر  در  ندارد  نقشی 
داشت.  نخواهد  را  الزم  جدیت  باغات 
رئیس سازمان چای در این باره توضیح 
نماینده  سازمان  این  جلسات  در  داد: 
چایکاران و نماینده کارخانه داران چای 

حضور دارند. 
کرد:  تصریح  الهیجان  مردم  نماینده 
و  باغهای چای  اخیر سطح  در سالهای 

به  یافته  کاهش  برداشت  و  تولید  میزان 
چای  تن  هزار   ۷۰ تولید  از  که  ترتیتی 
خشک به حدود 3۰ هزار تن رسیده و 

این روند ادامه دارد. 
نیکفر هم چنین خواستار افزایش نرخ 
و  دولت  سوی  از  چای  برگ  تضمینی 
پرداخت تسهیالت مناسب به چایکاران 

برای آماده سازی باغات شد. 
رئیس  اظهارات  به  پاسخ  در  وی 
سال  چند  در  گفت،  که  چای  سازمان 
چای  قیمت  امسال  خصوص  به  اخیر 
تولید داخلی مناسب بوده و کارخانه ها 
فروش خوبی داشتند و مردم به سمت 
مصرف چای داخلی میل پیدا کرده اند 
که  میدهد  نشان  ها  بررسی  متذکر شد: 
کشاورزان از افزایش چند برابری چای 

خشک نفعی ندارند. 

در این برنامه پیامکی خوانده شد که 
های  کارشناس  شد:  اعالم  آن  براساس 
که  چایسازی  های  کارخانه  در  چای 
حقوق  و  است  فعال  را  سال  ماه  شش 
تحصیلی  مدرک  با  کنند  می  دریافت 
یا  سه  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 

چهار ماه حقوق دریافت نکرده اند. 
از  ، درصد  هم چنین گفته می شود 
بهای برگ سبز چای باغداران شمال در 
گیالن و غرب مازندران پرداخت نشده 
با  امسال  پرداختی  میزان  چه  اگر  است 
حمایت  دولت به مراتب بهتر از سالهای 

قبل بود. 
آمارها نشان میدهد در سالهای بعد از 
انقالب سطح باغهای چای شمال ایران 
هزار   25 تا   2۰ به  هکتار  هزار    34 از 
هکتار و تولید چای خشک از۷۰ تا ۸۰  

هزار تن به تناسب شرایط جوی به کمتر 
از 3۰ هزار تن کاهش یافته است.  

برنامه  چای  سازمان  شود،  می  گفته 
هایی در دست اجرا دارد که براساس آن 
داران  کارخانه  و  کشاورزان  همکاری  با 
چای ، باغداران بتوانند از افزایش قیمت 

چای خشک هم بهره مند شوند.

   کشـاورزان را در تصمیم سازیها مشـارکت دهید     

فالش تانک یا سیفــون، مساله ایـن است ! 

نماینده مردم الهیجان، 

یادداشت روز، 

آگهی فقدان سند
آقای حمید رضا بهزادنیا با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 274 رشت مدعی گردیده اند که سند 
مالکیت یک سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ پالک 16915 واقع در سنگ اصلی 55 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 
488664 که ذیل ثبت 153193 و صفحه 569 دفتر 4/1217 به نام آقای حمید رضا بهزاد نیا صادر و تسلیم گردیده 
بود به علت جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدورسند مالکیت المثنی رانموده است لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 

120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر اینصورت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدا م خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت، از طرف تیال غالمی

ر م الف/ 3592

به قول آن مسئول«- در کشور چه خبره !! 

خدمت بین دانا

خدمت بین دانا

مجید محمدپور، نویسنده و 
روزنامه نگار

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه 
نگاه و استاد علوم ارتباطات

ما و شما به درستی می دانیم ، رفتن 
زیرا  است  ضرورت  یک  دستشویی  به 
بشر به گونه ای آفریده شده که باید در 
شبانه روز » سوخت و ساز داشته باشد« 
یعنی بخورد و بیاشامد و پس از آن به 
سرویس های بهداشتی نیاز مبرم پیدا می 

کند. 
تا اینجای کار همه با نویسنده موافقید 
نظر من و شما  اختالف  آنچه شاید  اما 
باشد این است که، وجود فالش تانک 
در سرویس  سیفون خودمونی  همان  یا 
های بهداشتی با نگاه به صرفه جویی در 
میزان آب مصرف یا جلوگیری از هدر 

رفت آب یک ضرورت است.؟ 
ساده  خیلی  شاید  پرسش  این  پاسخ 
را  پرسش  همین  اگر  اما  برسد  نظر  به 
مقطع  برای  دانشگاهی  موضوع  یک 
کارشناسی ارشد انتخاب کنید، چند ماه 
دوندگیهای  و  پژوهشی  بررسی،  تمام 

فراوانی دارد. 
اون قدیما، در منزل ما و شما در شهر 
و روستا یک سرویس بهداشتی یا همان 
مستراح«   « تعارف   بدون  یا  دستشویی 
شهرها  در  آنها  جنس  و  داشت  وجود 
آجر  یا  سیمان  از  کوچک  و  بزرگ  ی 

یا گلی  . در روستاها هم سیمانی  بود  
اما هر چه بود بعد از دستشویی به میزان 
البته پاکی فرد  حساسیت ، وسواس و  
آب مصرف می شد یا حداکثر آنهایی که 
بهداشتی تر و تمیز تر بودند و هنوز هم 
بر جداره  افتابه آب  یا یک  نیم  هستند، 

کاسه دستشویی می ریختند. 
با مدرن تر و  شیک و البته بهداشتی 
تر و سالم تر شدن زندگی ها شکل ها و 
جنس کاسه های توالت یا دستشویی ها 
خیلی فرق کرد و بعضی ها از جنس طال 
و نقره کاسه دستشویی سفارش دادند.! 

اینهایی که کاسه های دستشویی شان 
بسیار گران قیمت شد، » البد دارندگی و 
برازندگی« نظر به آب بهای آب در ایران 
» آن هم آب تصفیه شده درجه یک« به 
نظر نویسنده بسیار ارزان و ارزان تر از 
همه جای جهان است ، به جای یک بار 
کشیدن سیفون یا فالش تانک با هدف 
بهداشتی  فضای سرویس  ماندن  مطبوع 
و  کشند  می  را  سیفون  تکمه  بار  چند 
این خود یک فاجعه بزرگ در هدر رفت 

آب  است.؟! 
اگر حیرت کرده اید، حق دارید چرا 
که بعضی از همین افراد اعم از قدیم به 
دورا  به  تازه  یا  باشند  ها  رسیده  دوران 
برای  الکچری  گاه  و  پولدار  رسیده  ن 
پاکسازی و عدم رویت پیش اب دو بار 

معادل حداقل 15 افتاب آب تصفیه شده 
دستشویی  چاله  روانه  را  قیمت  ارزان 
بی   « که می گویم.؟  ام  دیده  کنند،  می 

انصاف ها!« 
می  بر  فریاد  محافل  در  ها  همین 
آورند که اقاجان کجایید، » در کشور ما 
امکانات نیست – این همه امکانات شما 

را خفه کند !؟  
شنیده و دیده ایم که در دول پیشرفته 
، شهروندان و روستایی ها از اب تصفیه 
استفاده  دستشویی  برای  فاضالب  شده 
زیرا  خوشحالند  هم  بسیار  و  کنند  می 
آب  جاری سرزمینی شان را هدر نمی 
مغزمان  به  چه  شما  و  ما  اما   ، دهند 
خورده که در کشوری خشک و کم آب  
که هر چند سال یکبار خشکسالی شدید 
آفتابه  با 15  کنیم گاه  را هم تجربه می 
کاسه  برای  آب تصفیه شده درجه یک 

دستشویی مان راضی نیستیم. 
را  ایران  جمعیت  اگر  خودمانیم 
بدون   « بگیرید  نظر  در  نفر  میلیون   ۸2
احتساب گردشگران خارجی« و هر نفر 
بخواهد با همین ادا و اصول آب را به 
دو  که جمعیت  در صورتی  بدهد  هدر 
برابر شود » میزان آب که دوبرابر نمی 
مردم کشور خواهد  بر سر  ، چه  شود« 
چنین  با  نیرو  وزارت  اساسا  و  آمد 
جمعیت هنگفت و منابع آبی چه ابی بر 

سرش بریزد.؟! 
اساسی  پیشنهاد  دو  اینکه،  آخر  کالم 
مدیران  برای  اجتماعی  و  اقتصادی   ،
خوش  وزیر  خصوص  به  نیرو  وزارت 
تیپ و خوش سخن و صد البته مردمی 
نیرو دارم – اول آنکه در سرویس های 
استفاده  شده  تصفیه  آب  از  بهداشتی 
نشود ، و اگر راهی به نظرتان نمی رسد 
همین  که  دارم  خوب  راه  چندین  من 
نخواهم  ارایه  خالی  و  خشک  جوری 

کرد. 
نیک  شرکت  به  قبل  سال  چند  آخه 
کاال دو پیشنهاد دادم ، هر دو را استفاده 
کردند ، اما حتی یک تماس تلفنی با من 
نگرفتند و از آن زمان با خود عهد کرده 
ام با همه نقدی همکاری داشته باشم.! 

ها  تانک  فالش  این  برای  دوم، 
های  سرویس  های  سیفون  همان  یا 
طرح  هم  باز  که  بکنید  کاری  بهداشتی 
هایی دارم. البته تصور می کنم این دومی 

را خوب حدس زدید .! در خدمتم 

بعد از آزوال و سنبل آبی،
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دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

نشریه واکنش  هر هفته بیش از 50 هزار بیننده در فضای مجازی دارد

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
کتاب تالیـفی برای حــوزه رسانـه های کشـور و روابط عمــومی ها

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 

ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 
تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        

چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

مریم اکبری نوشاد- پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

اجـازه برداشت از خـزر را 
نداریـد ...

هر  یا  مازندران  کاسپین،   ، خزر  دریای 
دریاچه  بزرگترین  پسندید  می  که  اسمی 
دریاست  عین حال کوچکترین  در  و  جهان 
بسته  دریایی  ندارد.  راهی  آزاد  آبهای  به  که 
است که مشخصات و ویژگیهای جالبی دارد. 
و  است  ایران  مردم  همه  حق  دریا  این   
مردم خطه شمال در بهره مندی از آن دارای  
اولویت هستند و لذا نباید هر دولتی که سر 
کار آمد، زیر مجموعه برای خوش رقصی ها 

طرحی برای برداشت ازخزر ارائه کند.! 
تالش  که  زمانی  در  است  این  واقعیت 
میلیون   22۰ حداقل  ساالنه  انتقال  برای 
دارد  جریان  سمنان  استان  به  خزر  آب  لیتر 
پشت  دیگری  مرکزی  های  استان  البد   «
دور  روستاهای  مردم    »! اند  ایستاده  صف 
گلستان«  مازندران،  گیالن،   « شمال  افتاده 
فاقد آب  مناطق کوهستانی  در  به خصوص 

اشامیدنی سالم هستند.؟؟
* ویژگی ها و مشخصات دریای خزر: 
متوسط  دریا 12۰۰کیلومتر،  متوسط طول 
عرض 32۰ کیلومتر، عمق از 5 متر در مناطق 
مناطق  در  هزارمتر  یک  حدود  تا  شمالی 
عوامل  به  توجه  با  آن  مساحت  و  جنوبی 
 42۰ تا  هزارکیلومتر   3۷۰ حدود  از  متغیر 

هزار کیلومتر می باشد. 
خزر  دریای  ساحلی  خطوط  مجموع 
مورد خط  در  و  است  65۰۰کیلومتر  حدود 
به  نیز  از کشورهای ساحلی  ساحلی هریک 
دالیل فنی آمار متفاوتی ارائه شده است که 
منشأ  دریایی  حدود  تحدید  های  شیوه  در 
اختالفاتی بوده است و هر کشور برای کسب 
دهد.  می  ارائه  را  خودش  آمار  بیشتر  سهم 
مسأله دیگر شکل ساحل است که در برخی 
کشورهای ساحلی به صورت محدب و در 

برخی مقعر است. 
 کل ساحل جمهوری اسالمی ایران شکل 
مقعر دارد که این شرایط در برخی شیوه های 
رابرای  منصفانه  دریایی سهم  تحدید حدود 
کشورمان در بر نخواهد داشت و ایران معتقد 
باید  المللی  بین  ازالگوهای  استفاده  با  است 
تقعر ساحل کشورمان به نحوی جبران گردد. 
می  خزر  دریای  به  رودخانه   1۰۰ حدود 
در  ولگا  رودخانه  آنها  ترین  مهم  که  ریزند 
گیاهی  و  جانوری  های  گونه  است.  روسیه 
میکروسکوپی  موجودات  از  متعددی  بسیار 
وزن  به  ماهیانی  تا  ها  نانوپالنگتون  مانند 
می  زندگی  خزر  دریای  در  13۰۰کیلوگرم 
کنند و دراین میان ماهیان خاویاری به دلیل 
جنبه های .  نزدیک به ۹۰ درصد جهان ( آن 

از جایگاه خاصی برخوردارند 
. جهت جریان آب این دریاچه از سمت 
دریای  است.  به جنوب شرقی  شمال غربی 
خزر از 5۷5 نوع گیاه، نمونه ماهی برخوردار 
این  از  جهان  خاویار  درصد   ۹۰ و  است؛ 

دریای صید می شود.  

جهت جریان آب  جهت جریان و ژرفای 
زیاد آب در کرانه های ایران که باعث کندی 
حرکت جریان می شود منجر به تجمع انواع 
ایران  سواحل  در  دریاچه  این  آلودگی های 
کشورها  دیگر  کرانه های  از  بیش  میزانی  به 
می شود و البته برداشت از آن و قابل شرب 

شدن به هزینه های بیشتری نیاز دارد..  
انتقال  بحث  وماهها  ها  هفته  روزها،  این 
همه  در  سمنان  استان  به  خزر  دریای  آب 
زیست،  محیط  در  خصوص  به  محافل 
وزارت نیرو و البته به گونه در دولت » گفته 
می شود به خواست وزارت نیرو برای تامین 
آب اشامیدانی و کشاورزی استان سمنان  نقل 
محافل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، 
های حاکمه شده  و جریان  سیاسی  و حتی 
برای اجرای  است و برخی مسئوالن دولتی 
های  رسانه  گیرند.  می  سبقت  هم  از  آن 
داخلی و بعضا خارجی » البته با هدف بهره 
گیری از فضای موجود« هم تا حد زیادی به 
آن پرداخته اند اما شایسته است رسانه های 
استانهای شمالی و سراسری بیش از پیش به 
این مساله مهم و ضد محیط زیستی بپردازند. 
گفته می شود با باز شدن مسیر انتقال آب 
خزر به سمنان حداقل ۷۰۰ تا ۷5۰هکتار از 
ایران و  میلیون ساله شمال  جنگل های سه 
دم دستی   و  زمین خیلی ساده  کره  واقع  در 

نابود می شود .!!؟ 
این  اجرای  و  انجام  های  هزینه  از  فارغ 
پروژه که رئیس دولت می گوید، سرمایه گذار 
قرار است طرح را به انجام برساند،  مشخص 
نیست آینده این دریاچه  آرام به کدام سمت 
و سو کشانده می شود، اما  چون مدیران زیر 
مجموعه  حتی رئیس سازمان محیط زیست 
دولت  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  زمانی  که 
مرحوم هاشمی رفسنجانی بود با توضیحات 
تمکین  آن  اجرای  به  نسبت  توجیحاتی  و 
جدی  کمی  بار  این  طرح  اجرای  کنند،  می 
تر از گذشته شده است ، اگر چه نمایندگان 
شمال در مجلس می گویند، اگر قرار باشد 
این موضوع مهم را به مرجع قضایی ارجاع 

دهند، سکوت نخواهند کرد.! 
روسیه،   کشورهای   ، شود  می  گفته 
 1۷5 روزانه  یکی  قزاقستان  و  ترکمنستان 
هزار لیتر آب و دو کشور دیگر هم در حال 
و  بزرگ   کن  شیرین  آب  دستگاه  ساخت  
برداشت پرحجم از خزر هستند و معلوم هم 
نیست با این روند چه برسر این دریا خواهد 

آمد.؟. 
کارشناس های محیط زیست اعالم کرده 
اند، از هر پنج لیتر آب دریا دو تا سه لیتر آب 
شرب به دست می آید و بقیه شورابه باقی 
می ماند و معلوم نیست این حجم شورآبه را 
باید کجا تخلیه کنند که به احتمال بسیار زیاد 
شورابه دو باره به آب دریا اضافه می شود. به 
اظهار این کارشناس ها اگر همه کشورهای 
حاشیه بخواهند با این روند از خزر برداشت 
کرده و هیچ قانونی رعایت نشود، در آینده 

مصرف  غیر  ای  شورابه  به  زیبا  دریای  این 
تبدیل و خواهد مرد  از این رو تا دیر نشده 

باید کاری کرد.؟! 
 سمنانی ها دست بر دار نیستند 

در دولت های نهم و دهم که رئیس دولت 
محمود احمدی نژاد بود و حاال در دو دولت 
رئیس جمهور  هم  باز  که  دوازدهم  و  یازده 
کشورمان  باز یک سمنانی است بی تعارف 
شود.  می  تاکید  بسیار  طرح  این  اجرای  بر 
سرمایه  دارند  می  ابراز  مسئوالن  آقایان  اگر 
گذار قرار است اجرای طرح را بعهده بگیرد، 
مشخص نیست تبعات بعدی از جمله کاهش 
شدید آب دریا و احتمال خشک شدن آن هر 
لیتر  تولید هزاران  باشد،  داشته  قدر هم آب 
شورابه و آثار مخربی که دارد و ..... را کدام 
بر عهده خواهد  ارگان و مسئولی   ، سازمان 
گرفت.  نقش مردم  به خصوص ساحل نشین 
روحانیان،   ، زیست  محیط  دوستداران   ، ها 
رسانه ها، صاحب نظران در این باره چیست. 
را  لوله  خط  گذار  سرمایه  که  نیست  شکی 
احداث ، آب را منتقل و از محل فروش آب 
سود می برد و آنچه مصیبت است برای مردم 

شمال  و دیگران باقی می ماند. 
یک کارشناس محیط زیستی به تازگی در 
این خصوص  ادعا کرده است، با اجرای این 
طرح در این شکل هر لیتر آب شرب برای 
سمنانی ها 6۰ تومان تمام می شود که  تولید 
مگر  ندارد،  اقتصادی  صرفه  کاالیی  چنین 
پرداخت  به  ناچار  بعدی  های  دولت  آنکه 
سویسید« یارانه« شوند.!!؟ به نظر وی بهترین 
استفاده  و  در حال حاضر صرفه جویی  راه 
و  سمنان  در  زراعی  موجود  آب  از  بهینه 

استان های مرکزی است.. 

پیش از این دو رئیس دولت، مرحوم آیت 
آب  انتقال  برای  هم  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
داد  می  نشان  وافری  عالقه  کرمان  به  خزر 
با  اطالعات  روزنامه  طریق  از  آن  طرح  و 

جزئیاتی منتشر شد
نظر شما چیست .؟؟؟؟  

دیگر  و  شمال  مردم  شما  نظر  راستی  به 
مناطق کشور دراین باره چیست ، آیا موافق 
یا نه  اجرای این طرح بزرگ هستید » آری 
در این موضوع گسترده ورود کنید چرا که 
به محیط  همه شما وظیفه و رسالتی نسبت 

زندگی تان دارد« . 
نویسنده پیشنهاد می کند، اکنون که رئیس 
در  مثال  نظرسنجی  و   رفراندوم  به  دولت 
مند  روابط خارجی عالقه  و  حوزه سیاست 
این  انجام  بود  خواهد  شایسته  خیلی  است، 
فایده در عین مخرب  پر هزینه و کم  طرح 
ایران  مردم  عموم  رای  به  زیست   محیط 

گذاشته شود. 
خصوص  به  شمال  مردم  های  نماینده 
اجرای  از  جلوگیری  در  کنون  تا  ها  مازنی 
طرح عالی ظاهر شده اند و باید دیگر نماینده 
های شمال ، روحانیان به ویژه امامان جمعه، 
رسانه ها حساسیت ها و دغدغه های خود 
به  نسبت  نگاه سیاسی و جناحی  از  به دور 
عوامل  و  های کشور  رسانه  کنند.  اعالم  آن 
با اولویت بیشتر به  باید  رسانه نوار ساخلی 
نظران،  صاحب  و  بپردازند  مهم  مساله  این 
آنها  صدر  در  و  دانشجویان   دانشگاهیان، 
تشکل ها زیست محیطی با ایجا د  هشتک 
ها  و کمپین ها و گروه ها در این باره قیام 

کنند.  

مدیر کل دفتر فناوری اطالعات سازمان 
توسعه  راستای  در  اجتماعی گفت:  تامین 
در  سازمان  این  غیرحضوری  خدمات 

بستر  بر  الکترونیک  فرم های دولت  پلت 
خدمات  حاضر  حال  در  همراه،  تلفن 
بستر  طریق  از  جدیدی  غیرحضوری 
برای   *4*142۰# سرشماره  به   USSD
اجتماعی  تامین  سازمان  مخاطبین  تمامی 
متشکل از بیمه شدگان، مستمری بگیران و 

کارفرمایان، قابل بهره برداری است
تامین  عمومی  روابط  گزارش  به 
معبری  علی  مهندس   ، گیالن  اجتماعی 
به   USSD های  سرشماره  سایر  افزود: 
غیر از سرشماره #142۰*4* جهت ارائه 

این  تائید  مورد  غیرحضوری،  خدمات 
سازمان نمی باشد. معیری گفت: همچنین 
به منظور افزایش ضریب امنیتی اطالعات، 
می  اجتماعی  تامین  سازمان  مخاطبین 
توانند جهت ارائه سرویس های خدماتی، 
تنها از طریق شماره تلفن همراه ثبت نام 
غیرحضوری  خدمات  سامانه  در  شده 
بستر  در  شده  ارائه  خدمات  سازمان، 

USSD را دریافت نمایند.
اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  اجتماعی  تامین  سازمان 

خدمات غیر حضوری جدید این سازمان 
سرشماره  به   USSD بستر  طریق  از 
)آخرین  استعالم  شامل؛   *4*142۰#
ای،  بیمه  رابطه  درمان،  استحقاق  سابقه، 
فرم  )نمونه  خدمات  کارفرمایان(،  بدهی 
ها، دریافت اپلیکیشن(، نوبت دهی شعب 
شعب  برخط  دهی  )نوبت  کارگزاریها  و 
سازمان(، قوانین )آئین نامه های بیمه ای 
و درمانی، بخشنامه ها، قوانین و مقررات(، 
تامین  سازمان  معرفی  و  پاسخ  و  پرسش 

اجتماعی است.

شگفت  طرز  به  دست  با  خوردن  *غذا 
گانه  پنچ  حواس  تحریک  موجب  انگیزی 
میشود و نتیجه آن لذت حداکثری از غذاست 
هم  غذا  سریع  هضم  به  کار  این  همچنین   ،

کمک میکند!
ناشتا آب سرد نخورید !

*اگر سردی به قلب برسه احتمال سکته؛
*اگر به کبد برسه موجب بیماری آسیت؛

*اگر سردی به مغز برسه موجب سستی اعصاب خواهد شد!
* آبی که ناشتا می نوشید به هیچ عنوان نباید آب سرد باشد و بهترین دمای 

آب در این زمان ولرم است.
* زمان سرماخوردگی هرگز انگور نباید خورد !

*انگور حاوی هیستامین است، هیستامین سرماخوردگی راتشدید کرده و اگر 
ویروسی خفته در بدن وجود داشته باشد آن را فعال میکند.

نشریه ی منطقه ای واکنش: استاندار گیالن 
در  پیشرو  استان های  از  گیالن  اینکه  بیان  با 
دولت  گفت:  است،  سیماک  طرح  اجرای 
الکترونیک کاهش مراجعات حضوری، نظارت 
بیشتر، خود کنترلی و کاهش فساد اداری را به 

دنبال دارد. 
راهبری  شورای  در  زارع  ارسالن  دکتر 
از  یکی  الکترونیک  دولت  خدمات  ارائه  کرد:  اظهار  استان،  مدیریت  توسعه  و 
اداری  نظام  راستای تحقق سالمت  تاکید رئیس جمهوری در  موضوعات مورد 
است. نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در بخش 
خدمات الکترونیک امالک )طرح سیماک( انجام شده که بخشی از این اقدامات به 
صورت پایلوت است، گفت: گیالن از استان های پیشرو در اجرای طرح سیماک 

در سطح کشور است. 
 35 و   ICT دفتر   4۸ دولت،  پیشخوان  دفتر   22۰ افزود:132۹دهیاری،  وی 
شهرداری در اجرای پروژه سیماک فعال هستند که باید تمامی دستگاه های اجرایی 
مرتبط با حوزه زمین و امالک و نیز شهرداری ها در سامانه فعال تر شوند. استاندار 
گیالن بر ضرورت تقویت مشارکت ها، اصالح فرآیندها و زیرساخت های دولت 
محدود  صرفا  فعالیت ها  تمامی  مسیر  این  در  کرد:  تصریح  و  تأکید  الکترونیک 
همچون  غیردولتی  عمومی  نهادهای  همه  بلکه  نمی شود  دولتی  دستگاه های  به 

شهرداری ها باید مشارکت و در جهت بهبود ارائه خدمات تالش کنند. 
نظارت  حضوری،  مراجعات  کاهش  الکترونیک  دولت  کرد:  تصریح  زارع   
بیشتر، خود کنترلی و کاهش فساد اداری را به دنبال دارد و زمینه ارزیابی عملکرد 
و سرعت عمل را باال می برد و این موضوعات در شفاف سازی خدمات برای 

مردم دارای اهمیت است.
 وی بر ضرورت پیگیری عقد تفاهم نامه فی مابین استانداری گیالن و سازمان 
فناوری اطالعات کشور در خصوص واگذاری مجوز بهره برداری از زیرساخت 
مرکز داده استان تأکید و خاطرنشان کرد: در راستای توسعه زیرساخت SDI نیز 
استاندار گیالن همچنین  با سازمان نقشه برداری کشور منعقد می شود.  تفاهم نامه ای 
با اشاره به اینکه چهار شهر رشت، آستارا، انزلی و الهیجان در حوزه شهر هوشمند در سطح 
استان به عنوان پایلوت معرفی شدند، افزود: فرمانداری و شهرداری های این چهار شهر باید 
برنامه های کوتاه مدت خود را در حوزه هوشمندسازی شهری با محوریت خدمات 

به کارگروه توسعه الکترونیک و هوشمندسازی ارائه کنند. 

بعضی اوقات با دست غذا بخورید!

استاندار: گیالن در کاهش فساد 
اداری پیشرو است    

فضاسازی ممنوع،

در اجرای طرح »سیماک«، 

نقدی  یارانه  میلیونی  حذف  آمادگی  از  خبرها  برخی  اقتصادی:  واکنش 
خانوارهای پردرآمد در دوره آبان ماه حکایت دارد.

با الزام دولت به حذف یارانه نقدی پردرآمدها از سوی دولت، در ماه های 
شهریور و مهر مجموعا یک  میلیون و یک صد هزار نفر از افراد متمکن از جمع 
اساس مصوبه مجلس شورای  بر  است،  گفتنی  بگیران حذف شده اند.   یارانه 
اسالمی در تبصره 14 قانون بودجه در پایان سال جاری دولت مکلف به حذف 

سه دهک باالیی درآمدی شده است.
 بررسی ها نشان می دهد، با حذف 24 میلیون نفر از افراد متمکن در نهایت 
رقمی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی 
صورت می گیرد. بر اساس قانون بودجه سالیانه رقمی بیش از 4۰ هزار میلیارد 

تومان صرف پرداخت یارانه نقدی حدود ۷5 میلیون ایرانی می شود.

احتمال حذف میلیونی یارانه نقدی 
پردرآمدها

اداره  رئیس   :24 گیالن  خبری  شبکه 
از  آستارا  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
برگزاری رزمایش کاربرد گازوئیل به جای 
در  عامل  غیر  پدافند  هفته  مناسبت  به  گاز 

این شهرستان خبر داد.
هفته  با  همزمان   : گفت  آهنی   محسن 
دوگانه  نانوایان  رزمایش  عامل  غیر  پدافند 
سوز )پخت نان با سوخت دوم ( به منظور 
در  اضطراری  پخت  برای  نانوایان  تمرین 

این شهرستان برگزار می شود.
های  هماهنگی  اساس  بر   : افزود  وی   

بعمل آمده ، این رزمایش در روز چهارشنبه 
، هشتم آبان ، از ساعت 6 و 3۰ دقیقه در 
حضور  در  و  آغاز  آستارا  شهرستان  سطح 

مردم انجام می شود.
 24۰ تعداد  از  اینکه  به  اشاره  با  وی    
واحد نانوایی در شهرستان آستارا 3۰ مورد 
دوگانه سوز هستند ، اضافه کرد : واحدهای 
بامداد  از  رزمایش  این  در  کننده  شرکت 
همان روز نان را با سوخت دوم) گازوئیل 
مردم  به  و  کرده  پخت   ) برق  موتور  یا  و 

عرضه خواهند کرد.

 رئیس اداره صمت آستارا با بیان اینکه 
یک  همراه  به  نیز  نشانان  آتش  از  تیمی 
تانکر حمل سوخت اکیپ ارزیابی کنندگان 
واحدهای   : افزود   ، کنند  می  همراهی  را 
نانوایی که رزمایش را با موفقیت به انجام 
در  که  واحدهایی  و  تشویق   ، برسانند 
برخورد  آنها  با   ، کنند  کوتاهی  مورد  این 
در   : یادآورشد  پایان  در  شود.آهنی  می 
ربط  ذی  ادارات  مدیران  رزمایش  این 
رئیس   ، لوندویل  و  آستارا  بخشداران   ،
بهداشت  بازرسان شبکه   ، نانوایان  اتحادیه 

و درمان ، شرکت تعاونی روستایی و کلیه 
و  اداره)صمت(  کارشناسان  و  بازرسین 
بازرسی  اکیپ های  اتاق اصناف در غالب 

حضور خواهند داشت.

رزمایش کاربـرد سوخـت دوم در نانوایــی های آستارا
لیال خدمت بین دانا

سیدمحمدرضارشیدی
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